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قط يدير بلدة يتعر�ض العتداء من كلب
األ�سكا الأمريكية لهجوم  النائية يف ولية  تعر�ض عمدة بلدة تلكتنا 
لكن   .. ج���روح  ب��ع��دة  اإ���س��اب��ت��ه  اإىل  اأدى  حملي  كلب  قبل  م��ن  غا�سم 
الأغرب من ذلك هو اأن العمدة لي�ض اإل قط اأ�سفر اللون يدير �سوؤون 

البلدة منذ 16 �سنة. 
ال��ذي يحمل  القط  وق��د جنا  ال�سكان  الهجوم غ�سب  واأث���ارت حادثة 
الرئة  يف  ثقب  بينها  لإ�سابات  تعر�سه  بعد  الهجوم  من  �ستبز  ا�سم 
وك�سور يف القف�ض ال�سدري وجرح غائر على اأحد جوانبه وقد اعتنى 
التنف�ض  م��ن  ومتكن  كبري  ب�سكل  البلدة  يف  العمدة  بالقط  الأط��ب��اء 
دون م�ساعدة طبية للمرة الأوىل منذ العتداء الذي حلق به نهاية 

الأ�سبوع املن�سرم. 
وقالت اأ�سلي كرينز، العاملة يف متجر �سغري بالبلدة: ما ح�سل خمز 
اأن الأمر يبدو  اأعلم  اإنه العمدة وهذا الأمر لي�ض مزحة ..  للغاية .. 

�سخيفا لكنه يدير البلدة ب�سكل جيد للغاية. 
وكان الإعالم العاملي قد اهتم ب�ستبز ب�سبب م�سريته ال�سيا�سية التي 
يف  �سغرية  حيوانات  ع��دة  على  البلدة  �سكان  اأح��د  ع��ر  بعدما  ب���داأت 
�سندوق اأمام متجره فقرر الحتفاظ بواحد منها ب�سبب متيزه عن 

�سواه بذيله املقطوع.
وخالل اإحدى الدورات النتخابية �سوت ال�سكان ل�سالح تر�سيح القط 

ملن�سب العمدة رف�سا منهم ل�سائر املر�سحني، ما اأدى اإىل فوزه. 
اأن �سر جناح �ستبز يكمن يف واق��ع اأن البلدة التي  وذك��رت ���س��ي.اإن.اإن 
�سالحيات  يقل�ض  م��ا  تاريخي،  كمعلم  م�سنفة  ن�سمة   800 ت�سم 
ل  بحيث  �سرفيا  من�سبه  ويجعل  املحلية،  الإدارة  ل�سالح  ال��ع��م��دة 

ي�سطر اإىل القيام ب�سيء فعليا. 

تده�ض �سابطي �سرطة ب�سّيارتها 
تويف �سابط �سرطة يف مدينة بحري بالعا�سمة ال�سودانية اخلرطوم 
اإن  اخل��رط��وم  �سحيفة  وق��ال��ت  ام���راأة  تقودها  �سيارة  ده�سته  اأن  بعد 
تقله  ك��ان��ت  ن��اري��ة  دراج���ة  ده�ست  امل����راأة  واإن  م���الزم  برتبة  ال�سابط 
واأف��ادت م�سادر  اإ�سابات بالغة  الثاين  اأ�سيب ال�سابط  وزميله.  وقد 
ب��الغ ونقل امل�ساب  ال��زائ��دة مت فتح  اأن احل��ادث وق��ع نتيجة لل�سرعة 

للم�ست�سفى وجثة املتوفى للم�سرحة. 

�سيارات ت�سري عك�ض االجتاه 
ُعمان  �سلطنة  من  فيديو  اإع���الم،  و�سائل  تناقلت  غريبة،  ظاهرة  يف 
يظهر ال�سيارات ت�سري عك�ض اجتاه املنحدرات ب�سبب اجلن واجلاذبية، 

وفق ما ن�سره موقع رو�سيا اليوم الرو�سية. 
اأن  احاديث،  بالقول هناك  الأمر  العمانيني  املواطنني  اأحد  وقد علل 
ان  تقول  اخرى  احاديث  بينما  واملغناطي�ض،  ذلك هو اجلاذبية  �سبب 

ال�سبب هو وجود اجلن . 

ديك يبتلع قرطًا ما�سيًا 
فقدت بريطانية قرطها امل�سنوع من الأملا�ض عندما التقطه الديك، 
حتى  �سنوات   8 انتظرت  اأن��ه��ا  اإل  ذراع��ي��ه��ا،  على  حتمله  كانت  بينما 

تتمكن من ا�سرتجاع قرطها الثمني، بح�سب تقارير اإخبارية. 
اإن املراأة ا�سطرت اأن تنتظر  وقالت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية، 
�سنوات  الثماين  ذات  ابنتها  لأن  ا���س��رتداده،  م��ن  تتمكن  حتى  موته 

متعلقة جداً بهذا الديك، بح�سب موقع 24 . 
من جهة اأخرى، قال الأطباء اإن املا�سة كانت حم�سورة يف معدة الديك 

والعملية اجلراحية رمبا تعر�ض حياته حينها للخطر. 
وبعد 8 �سنوات من النتظار، مات الديك ومتكنت من ا�ستعادة القرط 

والبالغ ثمنه 466 دولراً اأمريكياً. 

يحكم عليه بحمل الفتة 

كتب عليها غبي
ن�����ّف�����ذ رج�������ل يف م����دي����ن����ة ك��ل��ي��ف��الن��د 
ال�سادر  الق�سائي  احل��ك��م  الأم��ريك��ي��ة 
غبي  عليها  ك��ت��ب  لف��ت��ة  وح��م��ل  بحقه 
على جانب الطريق بعد اتهامه بتهديد 

ال�سرطة.
وُك����ت����ب ع���ل���ى ال���الف���ت���ة ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا 
اإىل  ري��ت�����س��ارد دام�����ريون )58 ع���ام���اً( 
يف  لل�سرطة  مقّر  قرب  الطريق  جانب 
ول��ن  ك��غ��ب��ّي،  اأت�����س��رف  ك��ن��ت  كليفالند 

اأعيدها جمدداً .
وك�������ان ال���ق���ا����س���ي ب���ي���ن���ك���ي ك�������ار، اأم�����ر 
تخلفه  بعد  ال��الف��ت��ة  بحمل  دام����ريون 
بتهمة  حم��اك��م��ت��ه  جل�سة  ح�����س��ور  ع��ن 
القيام بات�سالت بالطوارئ يهّدد فيها 

ال�سرطة.
اإنه مل يح�سر اجلل�سة  وقال دامريون 

لأنه مل يجد من يقّله.

م�شاهدة التلفاز
كل درا�سة رئي�سية على الرجح وجدت عالقة قوية بني م�ساهدة التلفاز 

وال�سمنة. وفقا لبحث قامت به جملة اجلمعية الطبية الأمريكية، لكل 
ال�سابة  وخطر  باملائة   23 بحوايل  ال�سمنة  خطر  يزيد  التلفاز  ام��ام  اإ�سافيتني  �ساعتني 
مبر�ض ال�سكري بحوايل 14 باملائة. وال�سبب لي�ض فقط لأنك تق�سي الوقت جال�سا بدل 
من ممار�سة الريا�سة. التلفاز يحولك من �سخ�ض ن�سيط وحيوي اىل �سخ�ض �سلبي وغري 
فعال. كما اأنه يعر�سك ملئات العالنات التجارية التي تروج لالطعمة الد�سمة والتي غالبا 
ما ت�ستيها وتتناولها امام التلفاز. اخرت برامج ثقايف، فكاهية اأو اجتماعية مفيدة وحاول اأن 

ل يتجاوز وقت جلو�سك على الكنبة امام التلفاز �ساعتان من الوقت يف كل مرة.

تناول الكحول
بالرغم من اأن هناك فوائد �سحية لتناول النبيذ، اإل اأن اخلط الفا�سل بني الفائدة واخلطر 
ل يتعدى �سماكة �سعرة. تقتل الكحول اأكر من 100،000 �سخ�ض يف الوليات املتحدة 
كل �سنة وهي عامل اأ�سا�سي يف حوايل 50 باملائة من كل وفيات املرور. الكحول م�سبب رئي�ض 
باأ�سرار  ويرتبط  احلياة،  ويق�سر من  اجل�سم،  املغذية يف  امل��واد  ي�ستنفذ  اأنه  كما  لالإدمان، 
اإذا كنت ت�سرب  اأ�سواأ ال�سلوكيات يف النا�ض.  عديدة يف اع�ساء اجل�سم الداخلية، كما يظهر 
لتن�سى؟ فاأعلم باأنك �ست�سيقظ وجتد ما كنت حتاول ن�سيانه موجودا مل يتغري. نن�سحك 
مبحاولة التحدث مع �سديق مقرب اأو �سخ�ض حمرتف حلل م�ساكلك بدل من الغرق يف 

املزيد منها.

التدخني
هل يوجد �سخ�سا يف يومنا هذا وعلى كوكب الأر�ض ل يعرف اأو ي�سمع عن خماطر التدخني 
؟ ح�سنا اإذا كنت اأنت ال�سخ�ض الوحيد الذي مل ت�سمع عنها، فنحن �سنقول لك اخلال�سة: 
ومن  القلبية،  النوبة  خطر  من  مرتني  يعانون  املدخنون  بطيئة.  انتحار  عملية  التدخني 
ثلث  ع��ن  تقريبا  م�����س��وؤول  وال��ت��دخ��ني  القلبية،  ال�سكتة  م��ن خطر  م��رات  اأرب���ع  اإىل  م��رت��ان 
وفيات ال�سرطان ب�سكل عام و90 باملائة من وفيات �سرطان الرئة ب�سكل خا�ض. اإ�سافة اإىل 
النيكوتني والقطران، حتتوي ال�سيجارة على ب�سعه اآلف من املواد الكيمياوية ب�سمن ذلك 

43 نوعا عرفت باأنها م�سببة لل�سرطان.

تدخني املاريوانا
الغازولني  كذلك  ولكن  طبيعية،  ع�سبة  باأنها  امل��اري��وان��ا  تدخني  ع��ن  امل��داف��ع��ون  يقول  ق��د 
لأنها  فقط  الدم��ان  ت�سبب  اأو  �سامة  م��ادة  ت�ستعمل  اأن  املنطقي  من  فهل  ال�سام  واللبالب 
موجودة يف الطبيعة! اإن املكون الن�سيط يف املاريوانا، تي اإت�ض �سي، يوؤثر على جزء الدماغ 
امل�سوؤول عن الذكريات. لذا فاأن اإ�ستعمال املاريوانا ب�سكل منتظم ميكن اأن يوؤدي اإىل فقدان 
الذاكرة ق�سري الأمد، اإ�سطرابات ال�سخ�سية، الكاآبة واأنواع خمتلفة من القلق ول ي�سبب 

ال�سرتخاء كما هو �سائع.

الرك�ض الإلزامي
الن�ساط  الق�سرية م�سيا على الق��دام تبعث  النزهات  الهرولة اخلفيفة،  باأن  املعروف  من 
الرك�ض  ت�ساعد على ال�سرتخاء، ولكن ماذا عن  التوتر وبالتايل  يف اجل�سم وتخفف من 
الإلزامي؟ الرك�ض الإلزامي هو عادة �سيئة وجزء من ا�سطراب نف�سي يحث ال�سخ�ض على 
اداء التمارين الريا�سية ب�سكل مفرط للتخل�ض من ال�سعرات احلرارية غري املرغوب بها، 
اإلزامي،  وب�سكل  وتكرارا  م��رارا  املكثفة  التمرين  بدنية �سحية. عمل  لياقة  بناء  بدل من 
امل�سي والتنزه. بل يزيد من م�ستويات هرمون  نتائج  امل��زاج ول يعطي نف�ض  ل يرفع من 
ويزيد من  الذاكرة،  امل�سوؤول عن  الدماغ  هاما من  يقل�ض جزء  ال��ذي  كورتيزول  الجهاد 
حجم جزء هام يف اجل�سم وهو اخل�سر. لذا فاأن العتدال هو �سر الو�سول اىل ال�سرتخاء 

وال�سعادة.

األعاب الفيديو
البع�ض،  بع�سه  مع  للتوا�سل  اللغة  ي�ستخدم  ل  جيل  خلق  على  الفيديو  األ��ع��اب  �ساعدت 
والأ�سواأ من ذلك، الإفراط يف ا�ستعمال اللعاب ي�سبب العزلة، والع�سبية، والكاآبة عندما 
تبداأ  فهنا  ومتكررا من حياتك،  يوميا  ج��زءا  املومياءات  قتل  اأو  الطائرات  تفجري  ي�سبح 
الفورية،  اجلوائز  توقع  على  الدماغ  يربمج  امل�ستمر  اللعب  بالظهور.  احلقيقية  املاأ�ساة 
الأج��ل  طويل  التخطيط  يجعل  مم��ا  وال��ت��اأث��ري،  ال�سبب  ب��ني  املتوقع  ال��وق��ت  م��ن  ويق�سر 

والتفكري املتوازن اأمرا �سعبا. كما اأنها تق�سي على اخليال.

الأكل يف وقت متاأخر من الليل
الكل املتاأخر يف الليل مرتبط بالأطعمة الد�سمة وال�سريعة وقليلة الفائدة. عندما ت�سعر 
التعبئة  لإع���ادة  ال��دم��اغ  اىل  ا���س��ارة  الكورتيزول  هرمون  ير�سل  عندما  اأو  التعب  بالتوتر 
حلالت الطوارئ القادمة، فكل ما �ستفكر فيه هو ماأكولت د�سمة، غنية بال�سكريات وهذا 
الفواكه. الكل  اأو  ال�سريعة بدل من الربوكلي  الذي يجعلنا نبحث عن الطعمة  ال�سبب 
يف �ساعات متاأخرة يف الليل يزيد من الن�سولني، هرمون تخزين الدهون، والذي ي�سمن 
اأن ج�سمك لن يقوم بحرق الدهون اأثناء النوم. حاول تناول وجبات �سغرية خالل اليوم 

وامنع نف�سك من تناول الطعمة الد�سمة يف الليل.

غرف الدرد�شة على الإنرتنت
غرف الدرد�سة مغرية لأنها متنحك حياة اجتماعية وهمية ثالثية الأبعاد وهذا هدفها، 
ولكن ميكن اأن تتحول هذه املتعة الوهمية اىل م�سكلة حقيقية. فمن ال�سهل جدا واملغري 
اأجمل  اأ�سغر،  يكون  ب��اأن  يرغب  ل  فمن  الإفرتا�سية؛  بتلك  احلقيقية  هويتك  ا�ستبدال 
واأقل وزنا؟ العالقات على الإنرتنت ميكن اأن توقعك يف بع�ض انواع الإدم��ان اجلميلة – 
الذي  الوقت  اأكر من  المر وحيدا  بك  ينتهي  فقد  وللمفارقة  النعزايل.  ال�سلوك  مثل 

  قد ي�سّكل الزواج الكثري من ال�سّك لدى النا�ض منهم الأ�سدقاء املقّربون والعائلة، وفيما يظّن املقّربون اأن الإجابة عن 
ري نف�سياً لالأ�سئلة التافهة التي قد ُتطرح  بع�ض الأ�سئلة اأمر عادّي قد ي�سّكل للعرو�ض والعري�ض اّتهامات كربى. لتتح�سّ

عليك بعد الزواج، اليك بع�ض الإجابات اللطيفة لت�ستخدميها.
- كم كّلفك خامتك؟

اإّن هذا ال�سوؤال من بني الأ�سئلة الأوىل التي قد ُتطرح عليك بعد زواجك. والأ�سلوب املنا�سب لتتخّل�سي من الإحراج يف 
اأن تغرّيي  اأو  اأن تخلقي مزحة �سريعة  ما يتعّلق بهذا ال�سوؤال هو مبزحة. مع ابت�سامة عري�سة و�سحكة ميكنك 

اإن زوجك  ك��اأن تقويل  اأّن��ك ل تعرفني،  اأن تت�سّريف كما لو  اأو  اأن يالحظ من ي�ساأل  احلديث ب�سرعة من دون 
ا�سرتاه وفاجاأك به من دون اأن يذكر �سعره وميكنك اأن تخربي الآخرين اأّنك كنت واثقة من ذوقه لذلك مل 

تتدّخلي يف الأمر.
- كم كرب املا�سة؟

اإّن النا�ض يعتقدون اأّنه كّلما كانت املا�سة اأكرب كان اخلامت اأف�سل ولكن يف ما يتعّلق بخامتك اأنت امل�سوؤولة عن 
الختيار ولي�ض هم. ميكنك اأن جتيبي: »األي�ست ما�سة منا�سبة خلامتي؟ اإّنني بالفعل اأحّب كيف تلمع!« ميكنك 

اأن تخربي من يطرح عليك ال�سوؤال اأي�ساً اأّنك حتّبني اخلامت كما هو من دون التطّرق اىل تلك املوا�سيع.
- مَل دعوت اأحد الأ�سخا�ض؟

اأو رفيقتهم، واإن �ساألوك ميكنك اأن  قد يغ�سب بع�ض املدعّوين لأّنك دعوت اأ�سخا�ساً ومل تدعي رفيقهم 
جتيبي اأّن ذلك ال�سخ�ض مل يكن ميلك �سّيارة لياأتي فا�سطررت اىل دعوة رفيقه اأو اأّنه كان معه وقت دعوته 

ومل يكن بو�سعك اأن ل تدعيه اأو اأّنك مل تنتبهي لالأمر رمّبا اأو ن�سيت اأو مل تكوين على علم.
- متى �ستنجبان الأطفال؟

قد ي�سعر اأهلك واأهل زوجك بالف�سول ملعرفة املوعد الذي �ستقّرران خالله اإجناب الأطفال و�سي�ساألونك، 
ميكنك اأن جتيبيهم اإذا �ساألوك باأّنك وزوجك ترّكزان اليوم على جمع بع�ض املال لتاأمني م�ستقبٍل زاهر 

لهم بامل�ستقبل واأّنكما تريدان ذلك ب�سّدة ولكّنكما تنتظران الوقت املنا�سب.
ميكنك اأن تتخّل�سي من الأ�سئلة الكبرية التي يطرحها عليك الآخرون يف ما يتعّلق بك وبزوجك واأن 

جتيبي عنها باأ�سلوب ممّيز ل يبعدك عن الآخرين.

اأكرث طرق اال�سرتخاء خطورة.. جتنبها

اإجابات مهّذبة عن اأ�سئلة ُتطرح عليك حول الزواج
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�سّبان اليوم اأقل مغامرة 
وجدت درا�سة اأمريكية اأن �سبان اليوم اأقل حباً للمغامرة من اآبائهم ب�سبب 
دورية  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة  وذك��رت  للحما�ض  وافتقادهم  ر�ساقتهم  قلة 
�ساينتيفيك ريبورت�ض العلمية اأن الباحثني من جامعة القدي�ض اأندراو�ض 
اأن ال�سبان يف �سبعنيات القرن املا�سي كانوا اأكر مياًل  الأمريكية، وجدوا 

للم�ساركة يف ريا�سات حما�سية من الن�ساء بن�سبة 48%.
فقط  ب�28%  ال�سابات  مياًل من  اأك��ر  اليوم  �سبان  اأن  وج��دوا  اأنهم  غري 
للم�ساركة يف ن�ساطات حما�سية، مثل القفز احلر باملظلة، والغط�ض، وت�سلق 

اجلبال.
اإىل  الرجال  ميل  تراجع  اإىل  ت�سري  النتائج  ه��ذه  اأن  اإىل  الباحثون  ولفت 

الن�ساطات احلما�سية، عو�ساً عن ازدياد اهتمام الن�ساء بهذه الريا�سات.
النتائج  اإن  الدرا�سة،  اأجرت  التي  الطبيبة كيت كرو�ض  ومن جهتها، قالت 
ت�سري اإىل اأن ال�سبان فقدوا احلما�ض ال�سروري للقيام بن�ساطات حما�سية.

واأ���س��اف��ت اأن ت��راج��ع الخ���ت���الف ب��ني اجل��ن�����س��ني يف جم����الت ال��ري��ا���س��ات 
تكون  قد  التي  البدنية  اللياقة  معدلت  يف  تراجعاً  يظهر  قد  احلما�سية 

خّف�ست اهتمام الأ�سخا�ض بالن�ساطات الريا�سية املرهقة .
غ��ري اأن��ه��ا اع��ت��ربت اأن ه���ذا ال���رتاج���ع ق��د ي��ك��ون ي��ع��زى اإىل ال���رتاج���ع يف 
اأن  واق��ع  مع  يتطابق  التف�سري  هذا  اإن  وقالت  اجلن�سني،  بني  الختالفات 
ال�سبان وال�سابات ي�ساركون يف ريا�سات اجلامعة على ال�سواء، وذلك بف�سل 
اجلهود الرامية اإىل ت�سجيع الن�ساء على امل�ساركة يف الن�ساطات الريا�سية .

هل تذكرون هذه الكلمات: ال�شم يكمن يف الدواء اأحيانا 

هذا ما ميكن اأن يحدث لك اإذا قمت 

خاطئة.  ب��ط��رق  بال�شتخراء 

املا�شة  ح��اج��ت��ن��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م 

والإج��ه��اد  القلق  م��ن  للتخفيف 

التي  ال��ط��رق  ه��ذه  اأن  اإل  وال�����ش��اأم 

�شنتحدث عنها هي من اأ�شوء المور التي 

وقت  من  لال�شتفادة  بها  نقوم  اأن  ميكن 

الراحة.

نفوق اآالف االأ�سماك 
بت�سرب مادة �سامة

مقاطعة  يف  الأ�سماك  اآلف  نفقت 
ه����وب����ي ب���و����س���ط ال�������س���ني وط��ف��ت 
ع��ل��ى ���س��ط��ح اأح�����د الأن����ه����ار ج���راء 
ت�سريف مادة الأمونيا من م�سنع 
اأنباء  وكالة  ونقلت  للكيميائيات. 
ال�������س���ني اجل�����دي�����دة )����س���ي���ن���خ���وا( 
ع��ن ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ق��ول��ه��ا ان 
ت�سريف مادة الأمونيا من م�سنع 
اآلف  بنفوق  ت�سبب  للكيميائيات 
�سطح  على  طفت  ال��ت��ي  الأ���س��م��اك 
ع���دة اأج�����زاء م��ن ن��ه��ر ف��وخ��ه منذ 
اأجهزة  ع�سر يوم الثنني. وذكرت 
األ���ف   100 ح����وايل  ان  ح��ك��وم��ي��ة 
النافقة  الأ���س��م��اك  م��ن  كيلوغرام 
من  كيلومرتا   40 م�سافة  غطت 
���س��ف��اف ن��ه��ر ف���وخ���ه يف ���س��واح��ي 
م��دي��ن��ة ووه����ان. واأو���س��ح��ت دائ���رة 
حماية البيئة املحلية ان عينة من 
�سوانغهوان  �سركة  ت�سريف  منفذ 
يف  املحدودة  والتكنولوجيا  للعلوم 
الأمونيا  كثافة  ان  اأظ��ه��رت  هوبي 
يف  ميليغراماً   196 اإىل  و���س��ل��ت 
بعيد  م��ت��ج��اوزة اىل ح���د  ال��ل��ي��رت، 

املعيار الوطني.

كيفن بوالك.. املخرج 
ب����ع����د اإط�������������اللت ع������دي������دة ع��ل��ى 
ال�����س��ا���س��ت��ني ال�����س��غ��رية وال��ك��ب��رية، 
ي��خ��ت��ب��ئ امل��م��ث��ل الأم���ريك���ي كيفن 
العد�سات للمرة  ب��ولك، وراء هذه 
عن  وثائقي  فيلم  لإخ���راج  الأوىل 
ال��ك��وم��ي��دي��ا الرجت���ال���ي���ة امل��ن��ف��ردة 
وذك���ر م��وق��ع دي��دلي��ن الأم��ريك��ي 
اأن بولك، الذي ا�ستهر ب��اأدواره يف 
اأفالم مثل امل�ستبه بهم املعتادون و 
�سيخرج   ، القمر  اإىل  الأر����ض  م��ن 

فيلم البوؤ�ض يحب الكوميديا.
الكوميديا  ع��امل  الفيلم  ويناق�ض 
الرجت����ال����ي����ة امل����ن����ف����ردة، وي�����س��ور 
م��ق��اب��الت م��ع املنتج ج��ون ف��اف��رو، 
واملخرجني  ك���ودرو،  ل��ي��زا  واملمثلة 
ب����ول ف���ي���غ، وب������اري ���س��ون��ي��ن��ف��ي��ل��د، 
بالك،  ولوي�ض  ريتمان،  وجي�سون 
وج��ي�����س��ون األ��ك�����س��ان��در، وال��ن��ج��م��ة 

ووبي غولدبرغ.
واأع���رب ب��ولي��ك يف بيان ع��ن اأمله 
وراء  الأمل  على  ال�����س��وء  بت�سليط 
الفكاهة، اإ�سافة على ك�سف النقاب 
الكومييديني  وق��ل��وب  ع��ق��ول  ع��ن 

الذي يعتقد كل منا اأنه يعرفه .
و����س���ي���ت���وىل اإن����ت����اج ال��ف��ي��ل��م ب��ي��ك��ي 
ن��ي��وه��ول وب���ريت���ون ري��ت�����س��ي وب��ن 
غ��ال��ي��ك��ي، ع��ل��ى اأن ي��ت��م ت�����س��وي��ره 
ب���ني ال��ت��ا���س��ع وال���ث���ال���ث ع�����س��ر من 
ال�سهر اجلاري يف نيويورك، وبني 
ال�سهر اجلاري  ال�ساد�ض ع�سر من 
والرابع من ت�سرين الأول-اأكتوبر 

املقبل يف لو�ض اأجنل�ض.



�ش�ؤون حملية
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اإبداعات طالبات املدار�ض يف �سيافة التقنية

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

طالبات  اإبداعات  من  من��اذج  العني  تقنية  ا�ست�سافت 
للوقوف  ج��دي��دا  حتديا  النهاية  يف  لت�سكل  امل��دار���ض 
الطالبات يف حماولة  واإب��داع��ات ه��وؤلء  على مهارات 
ل�ستقطابهن لاللتحاق بكليات التقنية بعد انتهائهن 

من املرحلة الثانوية.
ت�سكل  اأن��ه��ا  اإل  ت��ك��ن ج��دي��دة  واإن مل  ح��ت��ى  ال���دع���وة 
ا�ستقطاب من��اذج من  بني احل��ني والآخ���ر الرغبة يف 

الطالبات الالتي ي�سكل الإبداع جزءا من حياتهن.
ح��اول��ت ط��ال��ب��ات امل���دار����ض اأن ي��ق��دم��ن وم���ن خ��الل 
م��ع��ر���ض اأع�����د ل���ه���ذا ال���غ���ر����ض من�����اذج م���ن ال��ف��ن��ون 
املختلفة  الأدوات  فيها  ا�ستخدمت  التي  الت�سكيلية 

الإبداعات  اأف�سل هذه  يف حماولة لعقد مقارنة بني 
اللكرتونية  الإب��داع��ات  هناك  كانت  ه��ذا  م��ن  وعلى 
الطالبات  ه���وؤلء  ال��ت��ح��اق  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ت�سري  ال��ت��ي 
املجالت  هذه  يف  الكلية  توفرها  التي  بالتخ�س�سات 
الفعالية  ه��ذه  ع��ن  بعيدا  الإم�����ارات  ت���راث  يكن  ومل 
حيث قدمت العديد من النماذج التي ترمز اإىل هذا 
الرتاث يف حماولة لإحيائه واإبراز دوره يف حياة اأبناء 
الأن�سطة  من  الكثري  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  الإم���ارات 
التي تقدمها التقنية تكون يف معظمها اإن مل يكن يف 

جميعها لها دللة تراثية .
ح��ر���ض ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى تقييم 
الأع��م��ال املقدمة للوقوف على دق��ة ه��ذه الإب��داع��ات 
اأ�سحابها و�سقل مهاراتهم وفق  يف حماولة لتوجيه 

همهم  ك��ل  متخ�س�سني  خ��الل  م��ن  عملية  ���س��واب��ط 
اأ�سحابها  املهارات حتى واإن كان  هو الحتفاظ بهذه 
اأهمية لكل هذا.. فقط هم يبدعون وعلى  ل يبدون 

الآخرين اأن يكت�سفوا ما يقدمونه من اأعمال. 
ك����ان ه���ن���اك ب��ع�����ض الأ�����س����وات ال���ت���ي ط��ال��ب��ت بتبني 
ال�سحيحة  ال��وج��ه��ة  وت��وج��ي��ه��ه��ا  الإب����داع����ات  ه����ذه 
املحلية  امل�ساركات  من  ميكنها  ال��ذي  طريقها  لتاأخذ 

والإقليمية والدولية .
عقب ه��ذا اللقاء الإب��داع��ي ال��ذي ج��اء ليعزز ق��درات 
اأن يكون  الطالبات كان هناك دعوة لكل من �ساركت 
اختيارها للتخ�س�سات العلمية وفق قدراتها وح�سب 
ال��ذي بات متعط�سا جلميع  الإم��ارات��ي  ال�سوق  حاجة 

التخ�س�سات العلمية .

الزي االإماراتي 
واهتمامات االأجانب

•• العني-الفجر:

طالبات  اهتمامات  م��ن  م�ساحة  �سغل  والن�ساء  للرجال  الإم��ارات��ي  ال��زي 
املدار�ض حيث حر�ست اإحداهن على تقدمي مناذج من هذا الزي مع �سرح 

لأنواعه واملنا�سبات التي ت�ساحبه.
الأجانب  الكثريون خا�سة  عندها  توقف  امل�ساحة  اأن هذه  بالذكر  اجلدير 

من اأع�ساء هيئة التدري�ض.

طالبات املدار�ض 
والتجارب االإلكرتونية

•• العني-الفجر:

اللكرتونيات �سكلت واحدة من اإبداعات طالبات املدار�ض التي قدمت �سمن 
املدار�ض  طالبات  من  ثالثة  قامت  حيث  العني  تقنية  ا�ست�سافته  معر�ض 
بع�ض  تزويد  اإىل  اإ�سافة  املغلقة  الكهربائية  ال��دوائ��ر  من  من��اذج  بتقدمي 
الأجهزة بالقوة الكهربائية التي متكنها من العمل ليوؤكدن من خالل هذا 

العديد من التجارب العلمية الناجحة التي در�سوها. 

بلدية مدينة العني حت�سل على جائزة منظمة العوا�سم واملدن االإ�سالمية
•• العني – الفجر:

ح�سلت بلدية مدينة العني على جائزة منظمة العوا�سم واملدن ال�سالمية 
يف دورتها التا�سعة عن م�سروع �سوق العني املركزي للموا�سي والدواجن و 
العالف ومرافقه �سمن جائزة املنظمة للم�سروعات واخلدمات البلدية 
العام  املوؤمتر  افتتاح  حفل  يف  وذل��ك  البلدية  والنظمة  الدارة  جم��ال  يف 
حتت  املكرمة  مكة  مدينة  يف  م��وؤخ��را  اقيم  ال��ذي  للمنظمة  ع�سر  الثالث 
رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود 
وح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري من�سور بن متعب بن عبد العزيز 

وزير ال�سوؤون البلدية والقروية. 
العزيز  بن عبد  بن متعب  الم��ري من�سور  �سمو  درع اجلائزة من  وت�سلم 
نيابة عن مدير عام بلدية مدينة العني كل من عبد اهلل حمد ال�سام�سي 
مدير اإدارة عالقات املجتمع بالقطاع ال�سرقي مدير عقد ال�سوق املركزي 
للموا�سي والدواجن والأعالف ومرافقه و الرام�ض عامر العامري مدير 

اإدارة عالقات املجتمع بالقطاع ال�سمايل .
وذكر عبد اهلل حمد ال�سام�سي بان هذا الفوز ياأتي نتيجة للجهود والتعاون 
امل�ستمر بني بلدية مدينة العني وبني �سركة نايل وبن حرمل املعنية باإدارة 
م�سروع ال�سوق املركزي ، وهو ميثل توجهات بلدية مدينة العني يف تعزيز 
ال�سراكة بني موؤ�س�سات القطاعني احلكومي و اخلا�ض ودعم هذه ال�سراكة 

يف تقدمي اف�سل اخلدمات ملدينة العني و �سكانها وزوارها . 
وا�ساف ال�سام�سي اننا نفخر باحل�سول على جائزة رائدة كجائزة منظمة 
حققه  ال��ذي  للنجاح  تتويجا  ج��اءت  وال��ت��ي  الإ�سالمية  وامل���دن  العوا�سم 
وهو  ومرافقه  والأع���الف  وال��دواج��ن  للموا�سي  امل��رك��زي  ال�سوق  م�سروع 
ال�سرقي  القطاع  �سكان  ملتطلبات  ا�ستجابة  ج��اء  ومتكامل  حديث  �سوق 
مبدينة  حملي  معماري  بطابع  ومتكامل  حديث  م��رك��زي  �سوق  بناء  يف 
العني بعيداً عن و�سط املدينة لتجارة املوا�سي والأغنام والإبل والدواجن 

والأعالف .

من جانبه اكد ب�سار التميمي مدير ال�ست�سارات ب�سركة نايل وابن حرمل 
على ان هذا الفوز يعد �سهادة لنجاح التعاون امل�سرتك بني بلدية مدينة 
يف حتقيق  التعاون  ه��ذا  فاعليه  وم��دى  واب��ن حرمل  نايل  و�سركة  العني 
وجاء  العني،  مدينة  يف  اخلدمية  امل�ساريع  لتطوير  املوؤ�س�سية  التطلعات 
ان�ساء م�سروع �سوق مركزي حديث للموا�سي والدواجن والأعالف نتيجة 

لتاثري ال�سوق القدمي املتمركز يف و�سط املدينة على ال�سحة العامة ل�سكان 
البنايات التي تطل عليه وكذلك على النظافة العامة واملظهر احل�ساري 
يف  بالظهور  ب��داأت  التي  الزراعية  الآف��ات  من  النخيل  و�سالمة  للمدينة 
ال�سنوات الأخرية ، ومن هنا كان ل بد من ايجاد حل �سريع وان�ساء �سوق 

جديد يف منطقة منا�سبة وبعيدة عن التجمعات ال�سكنية.



تعاين  اأنها  �سندعوها،  كما  اأدرك��ت هيزل، 
خ��ط��ب��اً م���ا، ع��ن��دم��ا ب����داأت ت�سعر وه���ي يف 
ت��ع��اين  اأن���ه���ا  ال�����س��اد���ض  ع��ق��ده��ا  منت�سف 
ان��ق��ط��اع ال��ن��ف�����ض ع��ن��دم��ا ت��ب��ذل اجل��ه��د، 
مهما كان ب�سيطاً. خالل الأ�سهر التالية، 
����س���وءاً. لكن  ت�����زداد  اأن ح��ال��ت��ه��ا  لح��ظ��ت 
من  وع��دد  الطبيب  اإىل  املتكررة  زياراتها 
اأي  تك�سف  مل  ال�سينية  بالأ�سعة  ال�سور 
امل��ف��ا���س��ل.  ال��ت��ه��اب  غ���ري  ط��ب��ي��ع��ة  م�سكلة 
���س��رع��ان م���ا ���س��ع��رت ب���ع���وار����ض خم��ي��ف��ة: 
ورئتان  الركبة،  يف  اآلم  متوا�سل،  �سعال 

ح�سا�ستان.
رمب������ا ك����ان����ت ه����ي����زل ل��ت�����س��ت��ع��ني ب��ج��ه��از 
مما  اأق����رب  وق���ت  يف  �سيتوافر  ي�ستطيع، 
جيداً. ففي  ت�سخي�ساً  لنا  يقّدم  اأن  تظن، 
�سهر يناير عام 2012، ت�ساركت موؤ�س�سة 
الت�������س���الت  ع���م���الق  م����ع   X Prize
م�سابقة  اإط�����الق  يف   Qualcomm
10 ماليني دولر هدفها  قيمة جائزتها 
يف  ت��و���س��ع  ط��ب��ي  ت�سخي�ض  اأداة  ت��ط��وي��ر 
عام  ج��اه��زة نحو منت�سف  ت��ك��ون  اجل��ي��ب 
2015، علماً اأن اجلهاز ل وجود له راهناً 

اإل يف عامل اخليال العلمي.
يف  يرغبون  اأنهم  امل�سابقة  منظمو  يذكر 
التكنولوجيا  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  دخ���ول 
الرعاية  يف  ث���ورة  حت��دث  حقبة  الطبية، 
عدد  وتراجع  الكلفة  ارتفاع  مع  ال�سحية 
الأطباء الذين يوؤمنون الرعاية الأ�سا�سية 
م��ن مهام  بكم  ول��ك��ن  ال��ب��ل��دان.  بع�ض  يف 
الطبيب ت�ستطيع التكنولوجيا الطالع؟

عند الإعالن عن امل�سابقة ال�سنة املا�سية، 
 X ذك���ر ب��ي��رت دي��ام��ان��د���ض م��ن م��وؤ���س�����س��ة
من  ا�ستوحيت  التوجيهات  اأن   Prize
جهاز Tricorder الطبي يف امل�سل�سل 
ح  التلفزيوين Star Trek. عندما يلوَّ
بهذا اجلهاز ال�سبيه بالهاتف الذكي حول 
اأن  اأن���ه ع�����س��ا، ي�ستطيع  ل��و  ك��م��ا  اجل�����س��م 

ُي�سّخ�ض عدداً من الأمرا�ض.
على غرار جهاز Tricorder، يجب اأن 
يكون اجلهاز الفائز حمموًل ول يتخطى 
وزنه 2.25 كليوغراماً. ويجب اأن يكون 
طبيَّة  ح��ال��ة   13 ت�سخي�ض  ع��ل��ى  ق�����ادراً 
حمّددة، ترتاوح بني التهاب الأذن ال�سائع 
خم�سة  مراقبة  ع��ن  ف�ساًل  ال��رئ��ة،  وذات 
م���وؤ����س���رات ح��ي��وي��ة. ك���ذل���ك، ع��ل��ى ال��ف��رق 
امل��ت��ن��اف�����س��ة اأن ت��خ��ت��ار ث���الث ح����الت من 
اأكر  )اختيارية(  حالة   12 ت�سم  لئحة 
امليالنوما،  بينها  م��ن  لر�سدها،  تعقيداً 
بفريو�ض  والإ���س��اب��ة  ال��غ��ذائ��ي،  الت�سمم 

.)HIV( نق�ض املناعة املكت�سبة
ال��ت��ي  الأج����ه����زة  اأن  ال��ت��وج��ي��ه��ات  حت����دد 
باجل�سم  ت��اأث��رياً  الأق���ل  بالطريقة  تعمل 
باأعلى  �ستحظى   )least invasive(
ال��ع��الم��ات م��ن جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م، امل��وؤل��ف��ة 
املجال  لي�سوا خ��رباء يف  من م�ستخدمني 
الطبي. وبخالف علبة احليل يف امل�سل�سل 
اأن يتمكن اجلهاز من  التلفزيوين، يجب 
اأي  م�ساعدة  دون  م��ن  احل��ال��ة  ت�سخي�ض 

اخت�سا�سي يف املجال الطبي.
يحقق  اأن  باليد  ُيحمل  جلهاز  ميكن  هل 
هذه الأهداف كافة؟ اإذا اأخذنا يف العتبار 
رّد الفعل املتحم�ض جّداً الذي لقيته هذه 
امل�سابقة، نرى اأن اجلهاز قد يتحّول قريباً 
اإىل واقع ملمو�ض. فقبل اإطالق امل�سابقة، 
ت�سجلوا  ق��د  260 فريقاً  م��ن  اأك��ر  ك��ان 
اأن  يعني  م��ا  ر���س��م��ي،  غ��ري  ب�سكل  م�سبقاً 
لبتكار  ال�����س��روري��ة  العنا�سر  م��ن  ك��ث��رياً 

جهاز مماثل باتت متوافرة اليوم.
ق��وي��ة،  ال��ي��وم  ال�ست�سعار  اأج��ه��زة  ���س��ارت 
اأ�سبحت  كذلك  الكلفة.  وقليلة  �سغرية، 

���س��ا���س��ات ال��ل��م�����ض ال��ع��ال��ي��ة ال��و���س��وح 
والأجهزة  الهواتف  متوافرة يف 

احلو�سبة  وتقّدم  اللوحية. 
 cloud( ال�����س��ح��اب��ي��ة 
 )c o m p u t i n g
كثرية،  حتليلية  ق���درات 

وت�����ت�����ي�����ح ل���ل���م�������س���ت���خ���دم 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ك��م هائل 

م���ن ال���ب���ي���ان���ات امل��ح��ف��وظ��ة 
على �سبكة الإنرتنت.

ال��ي��وم  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ت�ستطيع 
اإجراء بع�ض القيا�سات احل�سا�سة املذهلة. 
التطبيق  تنزل  عندما  املثال،  �سبيل  على 
اأن يراقب نب�ض  باإمكان هاتفك  املنا�سب، 
اخلم�سة  احليوية  املوؤ�سرات  )اأح��د  القلب 
يف توجيهات امل�سابقة( با�ستخدام الكامريا 
لإ����س���اءة اإ���س��ب��ع��ك وع���ّد ن��ب�����س��ات القلب. 

ه��ذه  امل�����س��ارك��ني يف  اأح���د  �سيطلق  ك��ذل��ك 
لنا�سا  تابع  Scanadu )فرع  امل�سابقة، 
كاليفورنيا(،  يف  فيلد  موفيت  يف  م��ق��ره 
 Scout قريباً جهازاً ُيحمل باليد ُيدعى
مي��ك��ن��ه حت���دي���د اأرب����ع����ة م����ن امل���وؤ����س���رات 
احل���ي���وي���ة اخل��م�����س��ة امل����درج����ة يف لئ��ح��ة 

امل�سابقة، عندما يو�سع على اجلبهة.

جهاز غريب
قد تكون مراقبة املوؤ�سرات احليوية �سهلة 
اإىل حد ما، اإل اأن حتديد عدد من احلالت 
حتلياًل  يتطلب  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة 
بع�ض  ك�سف  اأن  و�سبق  اجل�سم.  ل�سوائل 
اإجن��از  م��ن  تتمكن  ق��د  اأج��ه��زة  املناف�سني 
ذلك من دون �سرورة اإر�سال العينات اإىل 
لإطالق   Scanadu تخطط  املخترب. 
ج���ه���از اآخ�����ر ه����ذه ال�����س��ن��ة اأي�������س���اً ُي��دع��ى 
ScanaFlo يتيح لهاتف ذكي بتحليل 
ال���ب���ول وحت���دي���د ب��ال��ت��ايل ح��ال��ت��ني على 
وداء  البولية  امل��ج��اري  التهاب  الالئحة: 

ال�سكري من النوع الثاين.
اأما جهازها الثالث ScanaFlu، فيتيح 
اللعاب  بفح�ض  ال��ذك��ي  الهاتف  لكامريا 
ل��ت��ح��دي��د ح���الت م��ث��ل ال��ت��ه��اب ال��ل��وزت��ني 
والأن���ف���ل���ون���زا يف م��رح��ل��ة م���ب���ك���رة. لكن 
ع�سا  ا�ستخدام  يتطلبان  اجلهازين  ك��ال 
ال��ذي  بال�سائل  تغط�ض  خ��ا���س��ة  ���س��غ��رية 
التي  الربوتينات  كانت  اإن  فح�سه.  ُي��راد 
ترتبط باأمرا�ض مماثلة متوافرة، يتبّدل 
التبّدل  هذا  تطبيق حتليل  يتوىل  اللون، 

لي�سخ�ض احلالة.
م���دي���ر  ب��������������روور،  ردي  وال����������ت  ي�����ذك�����ر 
اأخ��ذ  حتى  املمكن  م��ن  اأن   ،Scanadu
عينة من الدم واختبارها بوا�سطة و�سلة 
م��ن رقعة  ت��ت��األ��ف  ال��ذك��ي  بالهاتف  ُت��ع��ّل��ق 
حتمل اإبراً بالغة ال�سغر غري موؤملة البتة. 
ل��ك��ن ه����ذه الب���ت���ك���ارات ت��ق��ف ع��ل��ى احل��د 
اجل�سم(  يف  ي��وؤث��ر  )ل  لتعريف  الفا�سل 
تقنيتني  اأن  اإل   .)non-invasive(
ن��ا���س��ئ��ت��ني ق���د ل ت��ت��ط��ل��ب��ان ال��ل��ج��وء اإىل 

�سوائل اجل�سم.
م�����ن امل���م���ك���ن حت����دي����د ب���ع�������ض احل������الت 
برهن  فقد  ال�سوت،  على نربة  بالعتماد 
باحثون يف جامعة اأك�سفورد ال�سنة املا�سية 
من  باركن�سون  داء  ر���س��د  املمكن  م��ن  اأن 
خالل برنامج لتحليل ال�سوت: بالرع�سة 
يف  توؤثر  التي  ذاتها  وال�سالبة  وال�سعف 
اأي�ساً  توؤثر  الباركن�سون  مري�ض  اأط��راف 

يف اأوتاره ال�سوتية.
للربنامج  ميكن  املخربية،  الفحو�ض  يف 
حت���دي���د وج�����ود امل���ر����ض اأو غ��ي��اب��ه ب��دق��ة 
على  ع���الوة   .99% اإىل  ن�سبتها  ت�سل 
ذلك، اأظهرت درا�سة اأخرى اأن من املمكن 
اك��ت�����س��اف ه����ذه الإع����اق����ة ال�����س��وت��ي��ة قبل 
الت�سخي�ض  م��ن  ت��ق��ري��ب��اً  ���س��ن��وات  خم�ض 
ال�����س��ري��ري. وي���وؤك���د م��اك�����ض ل��ي��ت��ل، ال��ذي 

يراأ�ض هذه املبادرة اأن التحليل ال�سوتي 
لن يقت�سر على الباركن�سون. فمن 

لت�سخي�ض  ُي�ستخدم  اأن  املمكن 
ع��������دد م������ن احل������������الت ع��ل��ى 

من   ،X Prize لئ��ح��ة 
النف�ض  ان��ق��ط��اع  بينها 

ال�سكتة  النوم،  اأثناء 
ال�������دم�������اغ�������ي�������ة، 

وال�������������س������ع������ال 
الديكي.
ل��������ك��������ن 

مقارنة  باهتاً  يبدو  ال�سوتي قد  التحليل 
ت��اأم��ل��ن��ا ع���ن كثب  اإن  ن��ك��ت�����س��ف��ه  ق���د  مب���ا 
الهواء الذي نخرجه من رئتينا. يف �سهر 
املعهد  يف  باحثون  ك�سف  العام  هذا  اأبريل 
يف  للتكنولوجيا  ال�سوي�سري  ال���ف���درايل 
اأن لكل منا )ب�سمة نف�ض خا�سة(  زي��ورخ 
وي�سهد  للت�سخي�ض.  ك���اأداة  ُت�ستخدم  ق��د 

هذا احلقل تقدماً �سريعاً.
ت���و����س���ح ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا دي���ف���ي�������ض، خ��ب��رية 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف الأج�����ه�����زة احل���ي���وي���ة يف 
جامعة كاليفورنيا: )نعلم منذ 20 عاماً 
اأن النف�ض يحتوي على كثري من الأمور، 
ينتمي  م��ر���ض  اأي  اإىل  ن��ع��رف  ل  اأن��ن��ا  اإل 
اليوم  باإمكاننا  و�سار  حيوي.  موؤ�سر  كل 
حتديد اأمور ما كنا ن�ستطيع قيا�سها قبل 

10 �سنوات(.

نف�ض �شيئ
ي�ستطيع حتليل النف�ض مبدئياً ت�سخي�ض 
املزمن،  ال��رئ��وي  الن�����س��داد  مر�ض  ال�سل، 
ه��ذه  وك����ل  ال�����س��ك��ري،  وداء  ال���رئ���ة،  ذات 
اأظهر  وق��د  امل�سابقة.  لئ��ح��ة  يف  م��درج��ة 
يف  كلينيك(  )كليفلند  مركز  يف  باحثون 
قد  النف�ض  اخ��ت��ب��ارات  اأن  اأخ����رياً  اأوه��اي��و 
بدقة  ال��رئ��ة  ب�����س��رط��ان  الإ���س��اب��ة  تك�سف 
اأي   ،80% اأو   75% اإىل  ن�سبتها  ت�سل 
املقطعي،  الت�سوير  ن�سبة جناح  يعادل  ما 
الذي ُيعترب الطريقة املعتمدة لت�سخي�ض 

املر�ض قبل اأن تبداأ العوار�ض حتى.
مركز  اأب��ح��اث  رئي�ض  م���ازون،  بيرت  يذكر 
النف�ض  حتليل  ح��ول  كلينيك(  )كليفلند 
ُيكت�سف  )ق��د  ال��رئ��ة:  �سرطان  لكت�ساف 
الرئة يف مرحلة  �سرطان  احلالة  يف هذه 
معها  وال�سفاء  العالج  يكون  ج��ّداً  مبكرة 

ممكنني(.
ل��و ك��ان��ت ل��ه��ي��زل اأج��ه��زة اخ��ت��ب��ار مماثلة 
وقت  يف  الأرج����ح  على  حالتها  ل�ُسخ�ست 
ثالث  حتّمل  اإىل  ا�سطرت  لكنها  مبكر. 
ت��زداد  تنفك  التي  ال��ع��وار���ض  م��ن  �سنوات 
اللون  اإىل  ب�سرتها  �سوءاً، مبا فيها حتّول 
و�سعورها  زوج��ه��ا  مل�سها  كلما  الأرج����واين 
ب��اآلم مربحة كانت تقفز ل�سدتها. قررت 

اأخرياً اللجوء اإىل طبيب اآخر.
ت�سخي�ض  ط��ب��ي��ب��ي  ي��ح�����س��ن  )مل  ت���ذك���ر: 
اأح��ال��ه��ا الطبيب  ح��ال��ت��ي(. ول��ك��ن ح���ني 
�سرطان  ك��ان  اخت�سا�سيني  اإىل  اجل��دي��د 
ال���رئ���ة ق���د ان��ت��ق��ل اإىل ال��ك��ب��د، ال��ع��ظ��ام، 
وال����دم����اغ. ف���اأخ���ربه���ا الأط����ب����اء اأن���ه���ا لن 
تعي�ض لأكر من �ستة اأ�سهر. توؤكد هيزل 
كانت  مماثلة  منزلية  اختبار  اأج��ه��زة  اأن 

�ستنقذ حياتها.
ولكن حتى لو توافرت اأجهزة الت�سخي�ض 
ال�ست�سعار  و���س��ائ��ل  ك��ان��ت  ول���و  امل��ن��ا���س��ب��ة، 
اكت�ساف  كافة تعمل ب�سكل دقيق، يختلف 
وجود مادة كيماوية عن ت�سخي�ض املر�ض. 
اأن  الآلت  ل���ه���ذه  مي���ك���ن  ف��ك��ي��ف 
اإيجابية  تتفادى تقدمي نتائج 

اأو �سلبية خاطئة؟
ق����د ت�����س��ب��ب ال��ن��ت��ائ��ج 
الإي��������ج��������اب��������ي��������ة 
اخل�����اط�����ئ�����ة 
�������������س������������رراً 
ع�����اط�����ف�����ّي�����اً 
ح�سبما  كبرياً، 
ي�����و������س�����ح م���اي���ك���ل 
م�ست�سفى  م��ن  اإب���ت���ون 
ك����راي���������س����ت���������س����ريت���������ض يف 
ت�سخ�ض  ع��ن��دم��ا  ن��ي��وزن��الن��د. 
م��رك��ب��ات  اإىل  ب���ال����س���ت���ن���اد  ح���ال���ة 
كيماوية �سئيلة يف النف�ض، مثاًل، تكون 
امل��خ��اط��ر ك��ب��رية. ف��ق��د اك��ت�����س��ف فريق 
اخل�سائ�ض  اأن   2009 ع���ام  اإب��ت��ون 
لالحتقان  ُح��ددت  التي  الكيماوية 
الرئوي املزمن ترتبط يف الواقع 
يتن�سقها  ال��ت��ي  ال��رب��و  ب���اأدوي���ة 
ع����������ادًة َم�������ن ي����ع����ان����ون ه����ذه 

احلالة.
)عليك  اإب���ت���ون:  ي�سيف 
اأج�����ه�����زة  ت�����������دّرب  اأن 
لتحر�ض  ال�ست�سعار 
على حتديد املر�ض 
بدقة. فال نرغب 
اأن  يف  بالتاأكيد 
ت��ط��ل��ق الآل�����ة 
������س�����ف�����ارات 
الإن��������������ذار 

خطاأ(.

وكما تربهن حالة هيزل، قد تكون تبعات 
تقول  اأ�سواأ.  اخلاطئ  ال�سلبي  الت�سخي�ض 
مقّدماً  اجل��ه��از،  يخطئ  اأن  ل  تف�سّ اإن��ه��ا 
�سحيحة،  غ��ري  �سلبية  ل  اإيجابية  نتائج 
لأن با�ستطاعة الطبيب يف هذه احلالة اأن 

ي�سححها(.
ه��ذا  اأن  يف  ���س��ك  )ل  م��و���س��ح��ة:  ت��ت��اب��ع 
�سليماً  اأن��ك  وتظن  ُت��خ��دع  اأن  م��ن  اأف�سل 
ال�سلبية  النتائج  ت��ف��ادي  وبغية  معافى(. 
اأن  امل�سابقة  ت��وج��ي��ه��ات  حت���دد  اخل��اط��ئ��ة، 
ت�����س��خ�����ض الأج���ه���زة  اأن  ال�������س���روري  م���ن 
اأن  ذل��ك  يعني  الأم��را���ض(.  بدقة )غياب 
يعاين  امل�ستخدم ل  ك��ان  اإن  اجل��ه��از،  على 
اأن يقّدم  اأّي��اً من احل��الت الثنتي ع�سرة، 

ت�سخي�ساً عايل الدقة.
قد يكت�سف املناف�سون اأنهم ي�سريون على 
الت�سخي�ض  ب��ني  ال��دق��ي��ق  الفا�سل  احل��د 
اآنا  تذكر  اخل��اط��ئ.  ال�سلبي  اأو  الإيجابي 
يف  متخ�س�سة  بروف�سورة  ما�سرتوياين، 
ال��ق��ان��ون يف ج��ام��ع��ة وا���س��ن��ط��ن يف �سياتل 
اأن اختبار فريو�ض نق�ض املناعة املكت�سبة 
الختيارية،  احل���الت  اإح���دى   ،)HIV(
املتحدة  الوليات  كبرياً. يف  ي�سّكل حتدّياً 
راه���ن���اً، ُي��ط��ل��ب م��ن امل��ري�����ض ع��ن��د اإج���راء 
املكت�سبة،  املناعة  نق�ض  لفريو�ض  اختبار 
�سواء يف املخترب اأو يف املنزل، الرجوع اإىل 
مطلعاً(،  )و�سيطاً  يكون  خمت�ض  طبيب 
الفحو�ض  منتجي  ح��م��اي��ة  ب��غ��ي��ة  وذل����ك 
م����ن حت���م���ل امل�������س���وؤول���ي���ة يف ح�����ال ك��ان��ت 
نتائجها خاطئة. ولكن عند تقدمي جهاز 
عن  مبعزل  ا�ستخدامه  املري�ض  ي�ستطيع 
الطبيب، تلغي توجيهات امل�سابقة دور هذا 

الو�سيط.
م��ن  ن������وع  )اأي  م����ا�����س����رتوي����اين:  ت����ذك����ر 
يف  �سك  ل  امل�سّنع؟(.  يتحّمل  امل�سوؤولية 
لغط  اأي  ت�سحيح  ي�ستطيع  الطبيب  اأن 
ق��د يحدث يف ح��ال اأع��ط��ى اجل��ه��از نتائج 
الكربى  امل�سكلة  لكن  خ��اط��ئ��ة.  اإي��ج��اب��ي��ة 
تكمن يف اأن النتائج ال�سلبية اخلاطئة قد 

تدفع املري�ض اإىل التخلي عن حذره.
قد تربر ح��الت ح�سا�سة كهذه مَل ُترتك 
والأك���ر  الأدق  ال��ع��وار���ض  تف�سري  مهمة 
جم���ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني  اإىل  ت���ع���ق���ي���داً 
جيل  ت��ق��ول  ال�سحية.  وال��رع��اي��ة  ال��ط��ب 
ال���ط���وارئ يف  �سميث، مم��ر���س��ة يف غ��رف��ة 
ماريالند:  يف  بلتيمور  م�ست�سفيات  اأح��د 
)مي���ار����ض ال��ط��ب��ي��ب م��ه��ن��ت��ه وي��ت��ع��ّل��م من 
اكت�ساب  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ت�سمل  جت���ارب���ه. 

مهارات اإ�سافية مبرور الوقت(.

ت�شخي�ض ذاتي
تخرب �سميث اأن النا�ض ي�ستخدمون اليوم 
ول  ال��ي��وم،   Tricorderال ي�سبه  م��ا 
ت��ب��دو ن��ت��ائ��ج��ه واع�����دة. ت��ت��اب��ع م��و���س��ح��ًة: 
)ُي���دع���ى ه����ذا ال���دك���ت���ور غ���وغ���ل(. تكمن 
امل�سكلة يف اأن النا�ض يت�سفحون الإنرتنت 
بحثاً عن معلومات طبية، ما يدفعهم اإىل 
التقليل  اأو  عوار�سهم  تقييم  يف  امل��غ��الة 
م���ن ���س��اأن��ه��ا. ت���ذك���ر: )ي���ق���ول���ون: اأع����اين 
للنوبة  ال�سبعة  العوار�ض  من  فقط  �ستة 
ل  لذلك،  نتيجة  اإذاً.  بخري  اأن��ا  القلبية. 
الأوان  يكون  اأن  اإىل  الطبيب  ي�ست�سرون 
ق��د ف���ات(. �سحيح اأن ج��ه��ازاً مم��اث��اًل قد 
احلالة،  ت�سخي�ض  قبل  الفحو�ض  يجري 
اأن يحل  اأن��ه ل ي�ستطيع  اإل  وف��ق �سميث، 
ي��ت��ل��ق��اه الطبيب.  ال���ذي  ال��ت��دري��ب  حم��ل 
اخ���رتاع  اإىل  ي��ت��و���س��ل��وا  اأن  )اإىل  ت��ذك��ر: 
اإىل  بال�ستناد  التفكري  ميكنه  كمبيوتر 
اأمور تعلمها، ل اأظن اأننا ن�ستطيع اإحالة 

مهمة الت�سخي�ض اإىل اآلة(.
ول����ك����ن ق�����د ت���ت���م���ك���ن ت���ق���ن���ي���ات ال����ذك����اء 
ال����س���ط���ن���اع���ي م����ن ����س���د ه�����ذه ال��ف��ج��وة 
بحلول الوقت الذي تنتهي فيه امل�سابقة. 
يف ال�������س���ن���وات الأخ���������رية، ح���ق���ق ال���ذك���اء 
ال���س��ط��ن��اع��ي ق���ف���زات ك��ب��رية يف ق��درت��ه 
على التو�سل اإىل خال�سات م�ستمدة من 
بيدرو  ي�سري  البيانات.  م��ن  هائلة  كمية 
جامعة  م��ن  كمبيوتر  ع���املمِ  دوم��ي��ن��غ��وز، 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن  اإىل  وا���س��ن��ط��ن، 
ناجح  ت�سخي�ض  جهاز  لإن��ت��اج  ال�سروري 
كمبيوتر  وات�����س��ون،  الأرج�����ح  ع��ل��ى  ي�سبه 
IBM اخلارق الذي هزم اأخرياً الأبطال 
ال��ب�����س��ر يف ب��رن��ام��ج الأ���س��ئ��ل��ة الأم���ريك���ي 
 IBM �سركة  وتعمل   .!Jeopardy
الطبية  على �سحذ معرفة وات�سون  راهناً 
وتعمل مع عدد من امل�ست�سفيات الأمريكية 

لتطور ممر�سة افرتا�سية.

ي�����س��ت��ط��ي��ع ج���ه���از ال��ت�����س��خ��ي�����ض ال�����س��ب��ي��ه 
الطبية  املن�سورات  اأح��دث  ولوج  بوات�سون 
ل���ي���ح�������ّس���ن ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��خ��ي�����ض.ي��ذك��ر 
دومينغوز: )تتوافر معلومات طبية كثري 
اأن  اإل  كلها،  متابعتها  للطبيب  ميكن  ل 
جهاز الت�سخي�ض ي�ستطيع ولوجها كلها(. 
من  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يتمكن  ك��ذل��ك 
)الأدل��ة  دومينغوز  ما يدعوه  التكّيف مع 
مقيا�ض  على  ع���ادًة  ُيعتمد  ف��ال  املبهمة(. 
ح�سبما  حم��دد،  مر�ض  لت�سخي�ض  واح��د 
ي�سري دومينغوز، )بل على جمموعة من 

املقايي�ض(.
الت�سميم  ي�سمل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ل��ذل��ك 
 Bayesian ب���اي���زي���ة  ���س��ب��ك��ة  ال���ف���ائ���ز 
ال�����ذك�����اء  م������ن  )ن����������وع    network
ال�����س����ط����ن����اع����ي ي���ع���ت���م���د ع����ل����ى ال���ت���ع���ّل���م 
احتمال  يحدد  اأن  وي�ستطيع  الحتمايل 
اإىل  بال�ستناد  ما  مر�ساً  �سخ�ض  معاناة 
العوار�ض(. كذلك �سيكون باإمكانه التعلم 
من التجارب. يذكر دومينغوز: )ي�ستطيع 
ع��وار���ض  م��ن  راآه  م��ا  متخطّياً  التعميم 
دون  ح��الت مماثلة من  ت�سخي�ض  وتعلم 
اأن يبقى حم�سوراً �سمن نطاق ما �سدفه 

من عوار�ض �سابقاً(.

عقبة وكلفة
على  �سيكون  ال��ت��ي  الأخ����رية  العقبة  لعل 
جهاز الت�سخي�ض تخطيها اإمكان التعاطف 
اأي�سكيو،  كني  تذكر  ودع��م��ه.  املري�ض  مع 
بروف�سورة  اليوم  �سارت  �سابقة  ممر�سة 
لين�سبورغ  كلية  يف  التمري�ض  جم��ال  يف 
اأن التحدث اإىل  يف فرجينيا: )ل �سك يف 
يريد كثريون، خ�سو�ساً  ب��ارد.  اأم��ر  علبة 
الأم��د،  طويل  مزمناً  مر�ساً  يعانون  َم��ن 
ال�ستفادة اأي�ساً من جانبي الطب النف�سي 
والج��ت��م��اع��ي، وه���ذه م��ي��زة ال��ع��ام��ل��ني يف 

جمال الرعاية ال�سحية(.
اأي�ساً  ي�ستطيع  ال�سطناعي  الذكاء  لكن 
دومينغوز  يذكر  امل��ج��ال.  ه��ذا  التدخل يف 
متعاطفاً  يبدو  ق��د  الت�سخي�ض  جهاز  اأن 
الطبيعية  التفاعل  لغة  اختيار  م��ع  ج���ّداً 
)ه��ل  ي��ق��ول:  امل�����س��ت��خ��دم.  يف�سلها  ال��ت��ي 
 Siriل طبيب  وج��ه��ة  اإ���س��اف��ة  تتخيلون 
اآب��ل(:  م��ن  الرقمي  ال�سخ�سي  )امل�ساعد 
تبدو منزعجاً. هل تعاين احتقان الأنف؟ 

هل ت�سعر باأمل؟(.
توؤدي الكلفة الباهظة لالإجراءات الطبية 
ثمن  ارت���ف���اع  اإىل  ال��ت�����س��خ��ي�����ض  واأدوات 
كثريون.  يتكبده  الذي  ال�سحية  الرعاية 
اإىل  احلاجة  باأم�ض  البع�ض  يبدو  لذلك 
ال��ولي��ات  تنفق   .Tricorder ج��ه��از 
املتحدة وحدها نحو 2.7 تريليون دولر 
نحو  اأي  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  على  �سنوّياً 
خ��م�����ض دخ��ل��ه��ا الق��ت�����س��ادي ب��ع��دم��ا ك��ان 

10/1 قبل نحو 30 �سنة.
اأوب��اء  ة  عاملمِ براون�ستاين،  كاثرين  تو�سح 
)يبدو  لالأطفال:  بو�سطن  م�ست�سفى  يف 
وم��ع��ق��داً.  ج����ّداً  ال��ط��ب��ي منفتحاً  ال��ن��ظ��ام 
مبتكرة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإىل  ن��ح��ت��اج  ل��ذل��ك 
خ���ارج���ة ع���ن امل����األ����وف ل��ت��ب��دي��ل ال��و���س��ع 
اجلهاز  يجعل  اأن  املمكن  فمن  ال��راه��ن. 
من  ج����زءاً  امل��ك��ل��ف��ة  الت�سخي�ض  ع��م��ل��ي��ات 

املا�سي(.
اأن  يجب  ه��ي��زل،  ق�سة  تظهر  كما  ول��ك��ن 
عن  م���ن���ّزه  ت�سخي�ض  م���ن  م���ا  اأن  ن��ت��ذك��ر 
اآل��ة. فقد  اأو  اإن�سان  اأج���راه  �سواء  اخل��ط��اأ، 
اأنها لن  الأط��ب��اء  اأخربها  �سنة منذ  م��رت 

تعي�ض لأكر من �سنة.
 اأما الأورام التي تف�ست يف خمتلف اأنحاء 
توقفت  اأو  تتقل�ض  ب���داأت  فقد  ج�سمها، 
الكيماوية  ال��ع��الج��ات  بف�سل  النمو  ع��ن 
زالت  ما  اأنها  توؤكد  بالأ�سعة.  والعالجات 
ت�����س��ع��ر ب��ال��ت��ع��ب ب�����س��رع��ة، اإل اأن���ه���ا ع���ادت 
يف  ع��دة  م��رات  ال�سباحة  ريا�سة  ملمار�سة 

الأ�سبوع. 
�سان فران�سي�سكو  اإىل  اأخرياً  �سافرت  وقد 

لزيارة بع�ض الأ�سدقاء.
العمل  متابعة  ال�����س��روري  م��ن  اإن  ت��ق��ول 
على اأي جهاز قد يك�سف اأمرا�ساً مماثلة 
وت�سيف:  م��ب��ك��رة.  م��رح��ل��ة  يف  تعانيه  مل��ا 
Tricorder الطبي  اأن جهاز  )اأعتقد 
�سيكون فاعاًل، حتى لو كان جمرد و�سيلة 
�سكوك  �ساورتك  ح��ال  يف  ال�سحة  ملراقبة 

ما.
لكني مل  م��ا،  اأع���اين خطباً  اأن��ن��ي   ظننت 
اأعرف ماهيته. مل اأ�ستطع احل�سول على 

اأجوبة من اأي �سخ�ض اآخر(.

جهاز ي�شتطيع اأن يقّدم لنا ت�شخي�شًا جيدًا يف املنزل

طبيبك يف جيِبك! 

�شواء ا�شطررنا اإىل التعاطي مع عوار�ض مقلقة اأم 
ل، نت�شاءل يف مرحلة ما عما يحدث داخل ج�شمنا. 
ال�شعال  ذل��ك  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة  يف  ترغب  ق��د 
ولدك  كان  اإذا  ما  اأو  زكام،  اأو  ر�شح  اإىل  �شيتحول 
يعاين التهابًا يف الأذن. ما من طريقة اليوم ملعرفة 
اجلواب عن اأ�شئلة مماثلة يف الوقت الراهن �شوى 
جهاز  لنا  توافر  لو  ماذا  ولكن  الطبيب.  ا�شت�شارة 
املنزل؟  يف  جيدًا  ت�شخي�شًا  لنا  يقّدم  اأن  ي�شتطيع 

)نيو �شاينت�شت( حتدثت عن هذا اجلهاز؟

طـــــــــــــــب
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من  باملائة   50 م��ن   اك��رث  
الب�سر م�سابون باالأنيميا

يعد فقر الدم من امل�ساكل ال�سائعة يف جميع دول العامل، فاأكر من 50% 
من الب�سر م�سابون بالأنيميا، خا�سة الن�ساء يف �سن اخل�سوبة. والنيميا 
ال��دم. وغالبا ما يرجع ذلك  بب�ساطه هي نق�ض عدد الكريات احلمراء يف 
اىل انخفا�ض معدل عن�سر احلديد يف اجل�سم. ومن ال�سائع ان يرافق ذلك 

نق�ض يف عن�سر اآخر اي�سا، مثل: حم�ض الفوليك، فيتامني ب 12. 
التالية:  امل�ساكل  من  يعانني  من  لدى  بالأنيميا  ال�سابة  فر�سة  وترتفع 
غزير  دم  ن��زول  اي��ام،   5 عن  تزيد  لفرتة  الطمث  ا�ستمرار  التغذية،  �سوء 
احلميدة  الدموية  الرحم  اأورام  او  املبي�ض  بتكي�ض  ا�سابة  الطمث،  خالل 

او التليف الرحمي. 
وقد يرجع �سبب ال�سابة بالأنيميا اىل وجود بوا�سري او م�ساكل يف اجلهاز 
او  القمح(  )ح�سا�سية  ال�سيلياك  مر�ض  او  ال�سرطان  او  كالقرح  اله�سمي 
اعتالل الكلى. كما يعرف بان الكثار من تناول عقاقري غري �ستريويدية، 
اله�سمي  اجل��ه��از  ي�سبب م�ساكل يف  ق��د  وال���س��ربي��ن،  الي��ب��وب��روف��ني  مثل 

والنزف من دون حتكم وبالتايل فقر الدم. 
الأعرا�ض والعالج 

من اعرا�ض النيميا املميزة: ت�ساقط ال�سعر والتعب املزمن والرهاق، وقد 
ي�سكو امل�ساب من �سيق النف�ض وت�سارع دقات القلب احيانا. ويعزى ذلك اىل 
نق�ض كريات الدم احلمراء التي حتمل الوك�سجني لتغذية اجل�سم بكامله، 
مما يوؤدي اىل نق�ض تغذية الن�سجة، وبالتايل عدم قدرتها على الن�ساط 

والعمل بكفاءة. 
وت�سخ�ض النيميا من خالل فحو�سات الدم، وتعالج بتناول حبوب احلديد 
والغذية الغنية به مثل ال�سبانخ والربوكويل واللحوم احلمراء واخل�سار 

الورقية اخل�سراء. 
وين�سح اي�سا بتناول الغذية الغنية بفيتامني ب وفيتامني ج لنها تزيد 
منتجات  تناول  ي�ساهم  بينما  الع��را���ض.  وحت�سن  احلديد  امت�سا�ض  من 
ال��ك��اك��او( يف منع  %70 م��ن  ال��داك��ن )تركيز  احلليب وال�����س��اي وال��ك��اك��او 

امت�سا�ض المعاء للحديد، لذلك ل يجب تناولها مع حبوب احلديد.

جناح زراعة االأ�سنان
 

طبيب  اج��راه��ا  % اذا   98 اىل  ال�سنان  زراع���ة  عملية  جن��اح  ن�سبة  ت�سل 
متخ�س�ض يف زراعة ال�سنان. ورغم ان ال�سن املزروع ل يتعر�ض للت�سو�ض، 
وت�سبب  البكترييا  عليها  ترتاكم  ل  حتى  حوله  اللثة  تنظيف  يجب  لكن 
امرا�ض اللثة و�سعف ثبات الزراعة. كما يجب عالج اي م�سكلة تعاين منها 
اللثة قبل اجراء عملية زراعة ال�سنان، حتى ل ت�سبب خلال و�سعفا يف ثبات 

الزراعة.
اأما بالن�سبة للتوقيت فال ين�سح بزراعة الأ�سنان اإن اكت�سف وجود مر�ض يف 
اللثة، فيجب يف البداية عالجها ب�سكل تام قبل اخل�سوع لعملية الزراعة، 
حتى ل تنتقل البكترييا اىل الزراعة وت�سبب عدم ثباتها وفقدها. كما ان 
النتظار ما بني خلع ال�سر�ض واإجراء الزراعة لي�ض �سروريا، ولكن يف�سل 
الطبيب ذلك حتى يلتئم العظم يف الفجوة الكبرية التي ظهرت بعد خلع 
ال�سر�ض. ويف حال كانت الفجوة الناجتة من خلع ال�سر�ض �سغرية ميكن 

اإجراء الزراعة فورا.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:ك مارت للتجارة ذ.م.م
K MART:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:184241       بتاريخ:2012/12/26 م
با�س��م:ك مارت للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:�سارع حمدان بن حممد ، �ض.ب:4816 ، هاتف: 0506222812
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع )مالب�ض الطفال 
اليد  حقائب  املنزلية  والواين  الدوات  اجل��اه��زة  الن�سائية  املالب�ض  اجل��اه��زة  الرجالية  املالب�ض  اجل��اه��زة 
واملنتجات اجللدية البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة الثالجات 
والغ�سالت والجهزة الكهربائية املنزلية( ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها 

عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن حرف K باللون الحمر بخط كبري ويدنوها MART باللون الحمر 
ويدنوها عالمة �سح او ن�سف قو�ض باللون الحمر وال�سكل على خلفية بي�ساء داخل مربع باللون البي�ض. 

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185781       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��الن��ارة  اجهزة  بالفئة:11  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالغرا�ض ال�سحية .

الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185785       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والرز والتابيوكا وال�ساغو 
والنب ال�سطناعي الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات 
ال�سل�سات )التوابل(  امللح واخل��ردل اخلل  النحل والع�سل ال�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  املثلجة ع�سل 

البهارات الثلج .
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185780       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

)ال�سوك  ادوات قطع  باليد(  )ت��دار  وادوات يدوية  بالفئة:8 عدد  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
وال�سكاكني واملالعق( ا�سلحة بي�ساء ادوات حالقة .

الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185787       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32 البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها 
وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية  غري  امل�سروبات  من 

اخرى لعمل امل�سروبات .
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185786       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغالل 
والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة  واخل�سروات  الفواكه  احلية  احليوانات  اخ��رى  فئات  يف  ال��واردة  غري 

الطبيعية املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات ال�سعري املنبت .
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185784       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد خال�سات 
اللحم فواكه وخ�سروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بال�سكر البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون املعدة لالكل .
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185782       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20 الثاث واملرايا واطارات ال�سور املنتجات )غري الواردة 
يف فئات اخرى( امل�سنوعة من اخل�سب او الفلني او الغاب او اخليزران او ال�سف�ساف او القرون او العظام 
او العاج او عظم احلوت او ال�سدف او الكهرمان او املحار او املر�سوم وامل��واد البديلة لكل هذه امل��واد او من 

املواد البال�ستيكية .
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185777       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

ت�ستعمل يف  اخرى  القم�سة ومواد  بالفئة:3 م�ستح�سرات ق�سر  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
زيوت عطرية م�ستح�سرات  وك�سط �سابون عطور  تنظيف و�سقل وجلي  املالب�ض م�ستح�سرات  غ�سل وكي 

جتميل غ�سول )لو�سن( لل�سعر منظفات ا�سنان .
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185783       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24 املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى 
اغطية الفرا�ض واملوائد .

الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:حمل ال�سموخ للريا�سة والهدايا
 Kadsons A Name For Service & Quality :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:190523       بتاريخ:2013/4/22 م
با�س��م:حمل ال�سموخ للريا�سة والهدايا

وعنوانه:�سارع زايد الثاين ، �ض.ب:46156 دبي ، هاتف: 0501777085 ، فاك�ض: 026726878
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .
    A Name ا�سفلها   Kadsons ا�سفله  الذهبي  باللون  كاأ�ض  �سكل  عبارة عن  العالمة:العالمة  و�سف 

الذهبي باللون   For Service & Quality
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة نورا�ض للتجارة ذ.م.م
 NTC Quality redefined :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191189       بتاريخ:2013/5/5 م
با�س��م:�سركة نورا�ض للتجارة ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، �ض.ب:377166 ، هاتف: 042225381 ، 042678266، فاك�ض: 
navras33@yahoo.com ، nkv33@yahoo.co.in: 042678268 ، 042225382 ، الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11 اجهزة النارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد 
والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�ض ال�سحية .

ال�سود  باللون  ب�سكل معني  الكبرية  الالتينية  باللغة  NTC مكتوبة  الح��رف  العالمة:عبارة عن  و�سف 
وا�سفلها م�ستطيل ا�سود اللون مكتوب عليه باللون البي�ض quality redefined باحلروف الالتينية 

باللون ال�سود .
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185778       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

امت�سا�ض  مركبات  مزلقات  �سناعية  و�سحوم  زي��وت  بالفئة:4  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد ا�ساءه �سموع وفتائل لال�ساءة .

الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جمعية الحتاد التعاونية
 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:UNION الحتاد

املودعة بالرقم:185779       بتاريخ:2013/1/28 م
با�س��م:جمعية الحتاد التعاونية

وعنوانه:دبي ، �ض.ب:294448 ، هاتف: 3331816 04 ، فاك�ض: 3201816 04 ،
 الربيد اللكرتوين: info@ucs.ae ، المارات العربية املتحدة .

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:6 معادن غري نفي�سه وكل خليط منها مواد بناء معدنية  وذلك لتمييز ال�سلع 
مباين متنقله معدنية مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية )كبالت( حبال وا�سالك غري كهربائية من 
معادن غري نفي�سة م�سنوعات حدادة خردوات معدنية �سغرية موا�سري وانابيب معدنية خزائن حفظ الوثائق 

وال�سياء الثمينة منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات اخرى خامات معادن.
الحتاد  الكلمة  كتبت  وا�سفله  ب�سكل مميز  واح��دة  يقف على رجل  لديك  كاريكاتوري  العالمة:ر�سم  و�سف 
باللغة العربية بخط مميز وا�سفلها الكلمة UNION باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�سود 

على خلفية بي�ساء . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

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

املودعة بالرقم : 56876
با�س��م :�سركة دبي للمقاولت ذ.م.م

وعنوانه :دبي ، را�ض اخلور ال�سناعية ، �ض.ب: 232 ، المارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )47392(  بتاريخ:2004/6/26 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : / /   وحتى تاريخ : / / 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 175258  بتاريخ: 18 / 6 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :زهيجياجن زهويو األيكرتونيك�ض كو.األ تي دي.  
وعنوانه:رقم 2896 اك�سيت�سينج رود ، ت�سينجاك�سي �سرتيت ، يوي �سيتي ، زهيجياجن ، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�ساعات كبرية  ، �ساعات كبرية و �ساعات األيكرتونية ، �ساعات ، علب �ساعات اجليب و اليد ) لالإهداء ( ، 

�ساعات يد ، �سيور ال�ساعات ، �ساعات منبهة ، اآلت لل�ساعات الكبرية و ال�ساعات
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

 "  M " دائ���رة غ��ري مكتملة على ح��رف  " ب��ح��روف لتينية ور���س��م   MINGRUI ": ال��ع��الم��ة و���س��ف 
الالتيني.

ال�س��رتاطات:
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 185956  بتاريخ: 30 / 1 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :جني�ض جوزيف تاييل..  
وعنوانه:�ض.ب 52104 ، دبي ، المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن؛  اإدارة الأعمال التجارية؛  اإدارة الأن�سطة التجارية؛ الأعمال املكتبية

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (
و�سف العالمة :    "  PARTHAS " بحروف لتينية ب�سكل مميز باللون الزرق و البي�ض

ال�س��رتاطات:
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 155248  تاريخ الإيداع 2011/4/3 
 الفئة 21  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اهل�سرتوم كوربوري�سن  
فنلندا   جن�سية ال�سركة 

 Stay ahead ا�سم العالمة 

العنوان �ساملي�سارينوكيو 1 ، اف اآي - 00180 هيل�سينكي ، فنلندا .
الزجاج  ماعدا  امل�سغول)  �سبه  اأو  امل�سغول  غري  الزجاج  ؛  للمطبخ  اأو  املنزلية  واحلاويات  الأوعية  املنتجات   
؛  الن�سيج  اأو  العزل  ، لي�ض لال�ستخدام يف  امل�سنوعة منه  املنتجات  و  الليفي  الزجاج  ؛   ) البناء  امل�ستخدم يف 

و�سائط تر�سيح زجاجي ليفي .
الكلمة stay ahead   باحلروف الالتينية  بطريقة مميزة .    و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 2011/2/25  تاريخ الأولوية 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سّجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد  

اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :53469 
با�س��م: م. برو�سكيب

وعنوانه: �ض ب 3151 – دبي – المارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم : )44094(  بتاريخ:2003/12/29

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    2013/05/31 وحتى تاريخ : 2023/05/31 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �ضبتمرب 2013 العدد 10888

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

       يف الدعوى رقم 2012/182  جتاري كلي
ال�سيخ   -2 ذ.م.م  العامة  وامل��ق��اولت  للنقليات  الحمد  �سركة   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
�سلطان علي را�سد النعيمي 3- جوجبنتري �سينغ �سربوال 4- كوربريت �سينغ �سربوال 
 / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري  الحمد  �سركة   -5
بنك المارات دبي الوطني �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
امل�سريف  اخلبري  بندب  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/6/27 بتاريخ  حكمت  املحكمة 
من اجلدول �ساحب الدور لعداد التقرير وحددت امانة قدرها ع�سرة الف درهم على 
ذمة اتعاب اخلبري الزمت املدعية بايداعها خزينة املحكمة. وحددت لها  املحكمة جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2013/9/30. ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة  ch.2.E 21 لورود 

التقرير ولعالن املدعى عليهم باحلكم التمهيدي بالن�سر.
ق�ضم الق�ضايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 357 /2013  عقاري كلي                                           
ذ.م.م   جمهول  العقاري  والتطوير  تنميات لال�ستثمار  املدعى عليه /1-  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / كاريباييف ا�سيل بيك وميثله: احمد حممد علي 
كمايل قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتعيني جلنة حتكيم ثالثية 
للف�سل يف النزاع القائم بني الطرفني ح�سب البند 19 من العقد �سند الدعوى 
مع الزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ساعة   2013/9/11 املوافق  الربعاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 358 /2013  عقاري كلي                                           

اىل املدعى عليه /1- اك�سون ديفيلومبنت �ض م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عبد اله علي كل زار ابن غالم�ساة وميثله: احمد حممد علي كمايل    
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن البيع والزام املدعى عليها 
تاريخ  �سنويا من  القانونية %9  والفائدة  برد مبلغ وق��دره 510.253.03 درهم 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 1105 /2013  جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1- دي ا�ض �سي انفرا�سرتكت�سر )�ض.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / النور ل�سيانة املباين )���ض.ذ.م.م( وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان 
امل�سعبني  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   212.394.74( مببلغ  والت�سامن 
ال�ستحقاق املحدد بال�سيك وهو 2012/8/10 وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/10/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الق��ل.  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 995 /2013  جتاري كلي                                           

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ديفيلومبنت�ض  فرونت  وات��ر  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
امل�سعبني   �سروف وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان  ابوعلي مالك   / املدعي  ان 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية تطوير وبيع و�سراء عقار 
ك��ان عليه  مل��ا  امل��دع��ى وامل��دع��ى عليها بتاريخ 2005/9/4 واع���ادة احل���ال  ب��ني  وامل��ربم��ة 
درهم(   20.000.000  ( وتعوي�ض  دره��م(   25.253.275( املقدمة  بالدفعة  والحتفاظ 
املوافق 2013/9/11  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  والتعاب.   وامل�ساريف  والر�سوم 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.22 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 225 /2013  مدين كلي                                           
�ساحب  ب�سفته  ال�سام�سي-  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   -1/ عليه  املدعى  اىل 
الرتخي�ض ملكتب املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون. جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �سونيل ثاكري وميثله: مروان حممد احمد نور 
املازم  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
فانت  لذا   ch2E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�ساعة   2013/9/15 املوافق  الحد 
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�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 1105 /2013  جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليه /1- براكا�ض ماناندهار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
حديجان  بخيت  ح�سني  حممد  وميثله:  )����ض.ذ.م.م(  املباين  ل�سيانة  النور   /
امل�سعبني    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما 
بالتكافل والت�سامن مببلغ )212.394.74 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
مت��ام  وح��ت��ى   2012/8/10 وه���و  بال�سيك  امل��ح��دد  ال���س��ت��ح��ق��اق  ت��اري��خ  م��ن   %9
املوافق  ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
2013/10/6 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 614 /2013  جتاري جزئي                                             
.ذ.م.م 2- ديجامرب  الكهروميكانيكية �ض  ديناميك لالأعمال  املدعى عليهما /1-  اىل 
وميثله:  ب��ارك  �سبيد   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  فرينيكار  راما�ساندرا 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  احل��م��ادي  اح��م��د  اب��وب��ك��ر  حممد  عبداللطيف 
الثاين  عليه  وامل��دع��ى  دره���م(   53.631( مببلغ  الوىل  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
بالت�سامن مع املدعي عليه الوىل مببلغ )16.725 درهم( من اجمايل املديونية املبينة 
اعاله والفائدة القانونية بواقع 12% ت�سري من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/24 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch1A.1 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�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 911 /2013 جتاري كلي 
اىل املدعى عليه /1- مطعم ومقهى كلوب �سفن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك �سادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم 
بالتكافل  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
والت�سامن مببلغ وقدره )376.066 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التفاقية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2012/9/6 وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2013/9/26  التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 362 /2013 جتاري جزئي 

اىل املدعى عليه /1- ماريا بن ح�سني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  العري�ض   علي  �سامل عب  ال��دك��ت��ورة/ كرميه   /
درهم(   40000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.19 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 968 /2013 جتاري كلي 

اىل املدعى عليه /1- كوريا بورينغ )ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة امل�سعود برغوم )ذ.م.م( وميثله: �سفيع حممد ابراهيم    قد اقام عليك 
 385.600( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
متام  تاريخ  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  املطالبة  حمل  املبلغ  وف��وائ��د  دره��م( 
احلكم  و�سمول  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  �سنويا   %12 بواقع  وذلك  ال�سداد 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/10/1 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2843 /2013 عمايل جزئي  
����ض.م.ع جم��ه��ول حمل  ل��الأل��ب��ان  املتحدة  ك��اي��ب��ارا  �سركة  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي / احمد ح�سام احمد فواد عامر   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31737 درهم(  وتذكرة عوده 
  .)2013/147018( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ 
مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/9/18 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 3128 /2013 عمايل جزئي  

اىل امل��دع��ى عليه /1- ه��ام��وين ل���وك دي��زاي��ن ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �سامح رفيق حممد حممد �سادي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )70204 درهم(  
والر�سوم  وامل�ساريف . رقم ال�سكوى )2013/151370(. وحددت لها جل�سة 
لذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/9/18 املوافق  الربعاء  يوم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2864 /2013 عمايل جزئي  

جمهول  والزخرفة  النق�ض  لعمال  املدينة  �سوء   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد م�ستاق خان حممد اف�سر خان    قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
وامل�ساريف.      والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  درهم(وتذكرة   5357(
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   .)2013/149942( ال�سكوى  رق��م 
2013/9/15 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2012/153   جتاري كلي                          
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  ط��ه  جمهول حمل  عليه/1- خالد حممد  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/6/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح / عزت 
حممد خلوف بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )875000 درهم( فقط 
ثمامنائة وخم�سة و�سبعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
ومببلغ  وبامل�سروفات  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2011/4/9 يف  احلا�سل  ال�سيك  ا�ستحقاق 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/2428   عمايل جزئي                          
اىل املحكوم عليه/1- حول البحار للمحالحة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2013/7/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح / �سالم جخيور عني�ض- - بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغا وقدره 91.830 درهما )واحد وت�سعون الفا وثمامنائة وثالثون 
 . منها  ن�سيبه  من  املدعى  واعفت  وامل�ساريف  الر�سوم  من  وباملنا�سب  درهما( 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2009/1206  عقاري كلي                  

اىل اخل�سم املدخل /1- هيمان ار ايه دى اند جرنال تريدينج ليمتد 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / روى �ستيا جيت نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2013/8/26 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/10/7 ال�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم  الدعاوي العقارية                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 465 /2013 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  عبداهلل عبدالعزيز حممد علي   جمهول حمل القامة 
وميثله:  )�����ض.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(  وق���دره )8593.86   عليه مببلغ  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة   2013/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد.   متام 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.17 بالقاعة  ���ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 533 /2013 مدين جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  ه�سام عبداهلل ابراهيم ابو�سنب جمهول حمل القامة 
وميثله:  )�����ض.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 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )3799.13 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 8.30 ال�ساعة   2013/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ال�سداد.  
او من ميثلك قانونيا  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور  بالقاعة  �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 596 /2013 عقاري كلي   
احمدعبدالرحيم   -2 العطار  عبدالرحيم  احمد  عقارات    -1/ عليهما    املدعى  اىل 
يو�سف  وميثله:  بحاري  عبدالقادر   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  العطار 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بت�سديق  حممد ح�سن حممد البحر   قد 
حكم املحكم بالدعوى رقم 2011/192 مركز دبي للتحكيم ال�سادر بتاريخ 2013/1/15 
بان  منفردين  او  جمتمعني  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  والقا�سي 
يدفعا للمدعي مبلغ )362.212.45 درهم( وفائدة 9% من تاريخ 2012/12/20 وحتى 
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
او من  لذا فانت مكلف باحل�سور   ch1A.1 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض   2013/9/9
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 336 /2013 جتاري جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  �سركة جلوبال بريجكت �سيبلي�ض )�ض.ذ.م.م(    جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة موبايل للمقاولت )�ض.ذ.م.م(   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )51.940 
درهم(والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بن�سبة 9% من 
تاريخ ال�ستحقاق يف 2012/4/29 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch2D.19 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
ايام على القل.مع تق�سري مدة  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

امل�سافة اىل ا�سبوع.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 310 /2013 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  بوليبود ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
اق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / �سركة تفتاب �ض م ح    قد 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره )30.000 درهم( 
من   %12 ب��واق��ع  التاخريية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
تاريخ ال�ستحقاق يف 2010/4/10 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch2D.19 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
ايام على القل.مع تق�سري مدة  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

امل�سافة اىل ا�سبوع.  
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 460 /2013 احوال نف�س م�ضلمني   

ان  القامة مبا  م�ستقيم جمهول حمل  ه�سام    -1/ عليه  املدع��ى  اىل 
قد  البحر    حممد  ح�سن  حممد  وميثله:   الغامنى  ابت�سام   / امل��دع��ي 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  �سرعي  وم�سكن  ال�سداق  وموؤخر  �سامله  
املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة ch1C.14 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 خدمات الحوال ال�ضخ�ضية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2013/207   مدنى جزئي                          
اىل املحكوم عليه/1- الفني ايفاري�ستو �سانتا جوا جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/6/17 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح / الروؤية الفنية للديكور �ض.ذ.م.م بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
ب��واق��ع %9  القانونية  ال��ف��ائ��دة  ال��ف دره���م م��ع  للمدعية مبلغ واح���د وارب��ع��ون 
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامه  بالر�سوم وامل�ساريف 
قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم مقابل  مبلغ خم�سمائة 
العالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10888 بتاريخ 2013/9/5     

مذكرة    اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2013/811  ا�ضتئناف جتاري

اىل امل�ستاأنف �سدهم / 1 -�سركة �سارة القليمية   ذ.م.م 2-خليل جورج كركر- ب�سفته 
�سريكا بن�سبة 15% يف �سركة �سارة القليمية ذ.م.م 3- حممد عبدالرحيم عبدالرزاق 
وب�سفته  ذ.م.م-  القليمية  ���س��ارة  �سركة  يف   %6 بن�سبة  �سريكا  ب�سفته  الفهيم-  علي 
�سريكا بن�سبة 10.2 يف �سركة �سارة الثالثي المارات ذ.م.م 4-  �سركة كنزان القاب�سة  
الها�سمي- ب�سفته  ال�سريف  امل�ستاأنف /يعقوب يو�سف  ان  جمهويل حمل القامة مبا 
�سريكا بن�سبة 25% يف �سركة �سارة القليمية ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد 
البحر  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/467 جتاري كلي بتاريخ 
2013/5/23 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ch2D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال  بالقاعة رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف



ليند�سي لوهان :
 اأنا اأ�سواأ عدوة لنف�سي

 
اعرتفت املمثلة الأمريكية ليند�سي لوهان يف مقابلة لها قائلة:  )اأنا اأ�سواأ 
ع��دوة لنف�سي واأع��رف ذلك واأع��رتف ب��ه(. وقالت انها مل ت��درك ان لديها 
اذا  لوهان عما  و�ساألت  ال��زم��ن(.  ف��رتة من  م��رور  ال )بعد  ادم��ان  م�سكلة 
كانت مدمنة فردت باليجاب، وقالت باأنها مدمنة للخمر الذي كان مبثابة 

)بوابة لأمور اخرى(.
يذكر ان �سرية لوهان تلطخت ب�سبب �سل�سلة من العتقالت ،ومثولها امام 
الق�ساء، وق�ساء اوقات يف م�سحات التاأهيل، وفرتة يف ال�سجن، بال�سافة 
اىل تغطية اعالمية �سبه متوا�سلة لف�سائحها. وانطلقت يف عامل ال�سهرة 
الثالثة من عمرها  كموديل يف اعالنات جتارية ثم �ساركت يف �سوب  منذ 
اأوبرا ملدة عام، ويف �سن العا�سرة كانت جنمة يف احد افالم ديزين الناجحة 
The Parent trap ، ثم فيلم Freak Friday ، وغريها و�سوًل 

اىل Mean Girls ، ناهيك عن جتاربها الغنائية. 
واعرتفت لوهان باأنها كثرياً ما �سعرت باخلجل والذنب ب�سبب عودتها عدة 

مرات لتعاطي املخدرات، وال�سجار العلني مع والديها وخرقها للقانون.

جنيفر اأن�ستون حتب ال�ستم
التفوه  حت��ب  اأن��ه��ا  اأني�ستون  جنيفر  ال�سهرية  الأم��ري��ك��ي��ة  املمثلة  ك�سفت 
بعبارات ال�سب وال�ستم. وقالت اأني�ستون يف مقابلة مع وكالة الأنباء الأملانية 
)من ذا الذي ل يريد ان يقول دائما ب�سكل مبا�سر ما يفكر اأو ي�سعر به؟(.
وذكرت اأني�ستون ان اأكر من تريد �ستمهم هم م�سورو الباباراتزي، وقالت: 
)انهم الأ�سخا�ض الذين نتمنى ان نقول لهم راأينا فيهم ب�سراحة، لكننا ل 

نفعل ذلك(.
واأو�سحت اأني�ستون اأنها ل حتب الختباء حتى ولو من اأجل حماية حياتها 
بخ�سو�سيتي.  ال�ستمتاع  مع  اأن��ا  كما  اأبقى  ان  )اأح��ب  وق��ال��ت:   ، اخلا�سة 
اأ�ستطيع ان اأعي�ض حلظات خا�سة لكن هذا ميثل دائما حتديا بالن�سبة يل... 
لو مل يكن هناك باباراتزي لكان كل �سيء على ما يرام(. جتدر ال�سارة اىل 

ان اأني�ستون تتفوه ب�سباب كثري يف فيلمها اجلديد.

عا�شت البطالة والإدمان ب�شبب رف�شها لالأفالم التقليدية

فاي داناواي.. النجمة امل�سرقة يف �سماء الفن ال�سابع واأخافتني!
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متثل النجمة الأمريكي فاي داناواي واحدة من 
النجمات اللواتي اقرتن ا�شمهن بالأفالم والأعمال 
الكبرية، واإن ظلت ل�شنوات عدة تعاين من تداعيات 

البطالة حيث الدمان.. والبطالة التي كادت اأن 
ت�شيبها باجلنون، ورغم ذلك يظل ا�شم فاي داناواي 

مقرونا بالختيارات ال�شينمائية العالية اجلودة، التي 
مهدت لها الطريق حل�شاد وافر من اجلوائز واي�شا 

الجنازات ال�شينمائية الكربى.

1941 يف الوليات املتحدة  14 يناير  ولدت فاي يف 
الأمريكية فازت بالأو�سكار كاأف�سل ممثلة عام 1975 
عن فيلم )ال�سبكة(، كما تر�سحت للجائزة مرات عدة، 
1967، و)احل����ي  ب����وين وك���الي���د  م��ن��ه��ا ع���ن اف�����الم 
ع��دد  ر���س��ي��ده��ا  يف  ا�سلفنا  وك��م��ا   .1974 ال�����س��ي��ن��ي( 
مهم من الأعمال ال�سينمائية، التي تو�سف بالأعمال 
ال���ك���ربى م��ث��ل )ال���رج���ل ال�����س��غ��ري ال��ك��ب��ري( 1970 

و)ثالثة ايام للكوندر( 1975.
ول���دت ف��اي يف ف��ل��وري��دا وال��دت��ه��ا ه��ي غري�ض اب��ري��ل، 
ووالدها جون ماكدويل، �سابط يف اجلي�ض المريكي، 

وهي من ا�سول ايرلندية - اأمريكية، واي�سا املانية.
بجامعة  التحقت  الثانوية  الدرا�سة  من  انتهائها  فور 
ف��ل��وري��دا، وم��ن��ه��ا اىل ج��ام��ع��ة ب��و���س��ط��ن، وع����ادت اىل 
فلوريدا حيث ح�سلت على البكالوريو�ض يف )امل�سرح( 
ثم التحقت يف املعهد الأكادميي الوطني للم�سرح اىل 

جوار عدد من جنوم جيلها لحقا.
بداية م�سوارها كانت يف امل�سرح، وحتى ب��رودواي على 
وجه اخل�سو�ض عام 1962، حينما ج�سدت دور ابنة 
املمثل توما�ض مور يف م�سرحية )رجل لكل الع�سور( 

و)هوجان جوت(.
 ،1967 ع��ام  يف  ف��ك��ان  الأول  ال�سينمائي  عملها  اأم���ا 
ثم  )احل��دث(،  هابينينج(  )ذا  الكوميدي  الفيلم  وهو 
يف )ه��اري �سان داون( مع املخرج اوتو برجنر.. وبعد 
اف���الم..  ع��ق��د خلم�سة  ع��ل��ى  ال��ت��ج��رب��ة، ح�سلن  ت��ل��ك 
اأجل  من  امل�ستحيل  بذلت  لأنها  لحقا،  ندمت  ولكنها 
التخل�ض من ذلك العقد الذي يكاد يكون قيد حريتها، 

خ�سو�سا، وهي يف بداية طريقها الفني.
خ���الل ت��ل��ك امل��رح��ل��ة، ف���ازت ب��ج��ائ��زة ال��ب��اف��ت��ا كاأف�سل 

ممثلة واعدة وتر�سحت للغولدن غلوب.
الرئي�ض يف  ال��دور  بطولة  وقعت  اي�سا،  ذات��ه  العام  يف 
فيلم املغامرات )بوين وكاليد( اأمام وارن بيتي الذي 
باركر،  ب��وين  ال�سهري  البنوك  ���س��ارق  �سخ�سية  ج�سد 
التحدي  مبثابة  ال�سخ�سية،  لتلك  اخ��ت��ي��اره��ا  وج���اء 
اأمثال جني  الوقت من  ذل��ك  النجمات يف  للكثري من 

فوندا ونتايل وود ولي�سلي كارون.
وب�����س��ك��ل م��ت��وق��ع ح��ق��ق ال��ف��ي��ل��م جن���اح���ات ك��ب��رية على 

انه فاز  الفني واجلماهريي، حتى  ال�سعيدين 
بينها  م��ن  ل��الأو���س��ك��ار،  تر�سيحات   )10( ب��� 

جائزة اف�سل ممثلة لفاي، ويومها خ�سرت 
اجلائزة ل�سالح كاترين هيبورن.

ج����وار  اىل  وق����ف����ت   1968 ع�����ام  يف 
الراحل �ستيفن ماكوين يف فيلم )ذا 

توما�ض كراون نري( وح�سد الفيلم 
اي�سا جناحات اكرب.

وم�����ن الف�������الم ال�����ك�����ربى، ال��ت��ي 
تاريخ  واي�سا  م�سريتها،  ط��رزت 
فيلم  ي��اأت��ي  الم��ريك��ي��ة  ال�سينما 

)ال���رج���ل ال�����س��غ��ري ال��ك��ب��ري( مع 
الفيلم  وه����ذا  ه��وف��م��ان،  دا���س��ت��ني 

ميثل احدى القفزات ال�سينمائية 
الكربى، يف نظر نقاد ال�سينما 

لهذه  بالن�سبة  المريكية، 
النجمة الكربى.

ذات�����ه�����ا،  ال�����ف�����رتة  يف 
ق��������دم��������ت ف����ي����ل����م 

)اح������ج������ي������ات 
ال������ط������ف������ل 

ل�سيء  خالله  م��ن  تعر�ست  ال��ذي  واونفيلد( 
ترتقي  ل  �سخ�سية  قدمت  لنها  النقد..  من 

اىل قيمتها البداعية.
وال��ك��ربى،  ال�سا�سية  ال��ق��ف��زات  اح���دى  وت��اأت��ي 
القدير  املخرج  ال�سيني( مع  فيلم )احلي  مع 
روم������ان ب��ولن�����س��ك��ي، وك�����ان م��ع��ه��ا يف ال��ف��ي��ل��م 
ال�سابع  الفن  ع�ساق  ولي��زال  نيكل�سون،  ج��اك 
التي  م���ول���وراي  اي��ف��ل��ني  �سخ�سية  ي��ت��ذك��رون 
فاي  النجمة  امل�ستوى  رفيع  باقتدار  قدمتها 
دان���اواي. وقد ت�ساجرت فاي مع روم��ان اثناء 
الت�سوير، لأنها كانت تريد اأن تقدم ال�سخ�سية 
�سعرها،  تق�ض  ب���اأن  طالبها  كما  بطريقتها، 
لالوامر  ان�ساعت  ث��م  اول،  رف�سته  م��ا  وه��ذا 
لتح�سد جناحات كربى )ماديا ونقديا(، وعن 
الفيلم تر�سحت من جديد لالو�سكار كاأف�سل 
ممثلة، وخ�سرت اجلائزة جمددا، امام النجمة 

ايلني بر�ستني.
الثالثة(  اعمالها ومنها )الفر�سان  وتوا�سلت 

و)ثالثة ايام الكوندر( امام روبرت ردفورد.
الأهم يف م�سريتها،  والتجربة  اللحظة  وتاأتي 
م���ع ف��ي��ل��م )ال�����س��ب��ك��ة( )ن���ت���وي���رك( )ال��ق��ن��اة(. 
ح��ي��ث ج�����س��دت دور امل��ن��ت��ج��ة امل��ت�����س��ل��ط��ة دي��ان��ا 
كري�ستن�سون، لتح�سد او�سكار اف�سل ممثلة يف 
البطولة  و�ساركها  للجدل،  املثري  الفيلم  ذلك 
ك��ل م��ن ول��ي��م ه��ول��دن وب��ي��رت فين�ض وروب���رت 
م��ث��ريا..  الفيلم  لي����زال  الآن  وح��ت��ى  دوف����ال، 
ويح�سد النقد اليجابي، كما فازت عن الدور 

ذاته بجائزة الغولدن غلوب.
يف م��رح��ل��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ع��ا���س��ت ���س��ي��ئ��ا من 
النظرة  يف  خ�سو�سا،  الأع��م��ال،  وقلة  الهدوء، 
اختيارها  يف  �سارمة  باأنها  لها،  ر�سمت  التي 
ومتيل اىل ال�سخ�سيات املركبة، يف وقت كانت 
تتجه به ال�سينما لفالم املغامرات و�سيء من 
اخليال العلمي، وهي افالم ل ميثلها ال فاي.. 
وهذا ما عر�سها ل�سيء من البطالة.. ولحقا 

الدمان.
وه���ذا م��ا دف��ع��ه��ا اىل ال��ع��ودة 
اىل امل�سرح يف برودواي من 
اجل جتاوز الأيام ال�سعبة، 
م�سرحية  قدمت  وهناك 

)كور�ض القلب(.
ع��ام  ق��دم��ت  ال�سينما  يف 
)���س��وب��ر  ف��ي��ل��م   1984
غ������ري������ل( وع�����ن�����ه ف������ازت 
غلوب،  الغولدن  بجائزة 
ث������م اجت�����ه�����ت ل���ل���ع���م���ل يف 
التلفزيون مع �سبكة )�سي 
فيلم )جزيرة  ا���ض( يف  ب��ي 
اي���ل���ي�������ض( وم���ن���ه م��ب��ا���س��رة 
اأم��ام  )ب��ارف��الي(  �سورت فيلم 
وع��ن��ه  رورك،  ف���ي���ل���ي  ال���ن���ج���م 

تر�سحت للغولدن غلوب.
ون���ظ���را ل��ق��ل��ة ال��ع��رو���ض 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، ال��ت��ي 
ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، 
ظ���������ل���������ت ف���������اي 
العمل  ت��ف�����س��ل 
ب�����ني امل�������س���رح 
وال��ت��ل��ف��زي��ون، 
م������������ن اأج������������ل 
ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
البطالة،  اأزم��ة 
ويف التلفزيون 
ق�����������دم�����������ت 
ال����ك����ث����ري 
م����������������ن 

الأع���م���ال امل��ه��م��ة، ال��ت��ي ف��ج��رت م��ن خ��الل��ه��ا طاقاتها 
الفنية، وكاأنها ترد على عقوق ال�سينما واأهلها.

املخرج  م��ع  )م�ساحات(  فيلم  قدمت   2000 ع��ام  يف 
التلفزيون  يف  ح��ا���س��رة  ظلت  ولكنها  غ���راي،  جيم�ض 
الم��ريك��ي وب��ق��وة وك��اأن��ه��ا ت���رد ال�����س��اع ���س��اع��ني لأه��ل 
ورف�سها  ع��ن��اده��ا..  لها  يغفروا  ل��ن  ال��ذي��ن  ال�سينما، 
ال����دائ����م ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات ال���ت���ي راح���ت 

ترف�سها.
ل��ك��ن��ه��ا ت��ب��ق��ى مت���ار����ض ل��غ��ة ع��ال��ي��ة م���ن الخ���ت���ي���ارات 
ال�سينمائية، حتى لو كان ذلك باأجر اأقل الأجر الذي 
حت�سل عليه ر�سميا، وهذا ما يوؤكده الكثري من كبار 
تلتفت  ل  كانت  باأنها  معهم،  عملت  الذين  املخرجني 
بال�سخ�سية  اهتمامها  ب��ق��در  الج����ور،  م��و���س��وع  اىل 
وامل�����س��م��ون والأب����ع����اد ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا العمل 

وطروحاته.
مع  دان����اواي  ف��اي  ارتبطت  ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على 
 ،1966 عام  �سيت�سبريغ  جريي  الفوتوغرايف  امل�سور 
ب��ال��ن��ج��م  1968 ل��رتت��ب��ط  ان��ف�����س��ال ع����ام  ول��ك��ن��ه��م��ا 
اليطايل مار�سيلو ما�سرتوياين ارتبط لحقا بكاترين 
 1984 دينوف، وظلت فاي مع مار�سيلو للفرتة من 
وه��و م�سور  اون��ي��ل،  ت��زوج��ت بتريي  1987، حتى   -

ومنه  بريطاين،  فوتوغرايف 
اأون��ي��ل  ل��ي��ام  اجن��ب��ت طفلها 

.1980
ول����ك����ن اجل����ان����ب الأه��������م يف 
م�سريتها، انها ا�سطرت اأمام 
ال�سينمائية  الأع���م���ال  ق��ل��ة 
تكاد  بطالة،  يف  العي�ض  اىل 
تكون ا�ستنفذت ن�سبة كبرية 
م���ن م��دخ��رات��ه��ا م���ا دف��ع��ه��ا 
وب���ال���ت���ايل  ال����ك����ح����ول..  اىل 
ولكنها  الدم���ان..  �سيء من 
م��ن  ال������ت������وازن  اىل  ع��������ادت 
خ����الل عملها  م���ن  ج���دي���د، 
قدمت  حيث  التلفزيون،  يف 
عدة فقدات تلفزيونية دعما 
ك���ب���ريا ل����المي����ان ب��ال��ق��ي��م��ة 
ال����ت����ي مت��ث��ل��ه��ا ك���م���ب���دع���ة.. 
تقم�ض  على  ق���ادرة  كنجمة 
ال�سخ�سيات ال�سعبة، والتي 
الأداء  يف  ل���ي���اق���ة  ت��ت��ط��ل��ب 

عالية.
و�����س����م����ن اط�������ر ال���ت���ك���رمي 
وال���ت���ق���دي���ر، ق���ل���ده���ا وزي����ر 
ال�سابق  الفرن�سي  الثقافة 
ف��ري��دري��ك م��ي��رتان يف عام 
ال���ف���ار����ض  و�����س����ام   2011
م��ن  الوىل  ال����درج����ة  م����ن 
وذلك  الفرن�سية  احلكومة 

تقديرا جلهودها ويومها قال وزير الثقافة الفرن�سي:
املحفورتني  وعينيك  اخلطري  جمالك  جانب  )اىل   -
حلم  وذكائك  باأناقتك  جت�سدين  فاإنك  الي�سم  بحجر 
وكل  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  ك��ل  ممثلة  اأن���ت  ال�سينما.. 

التناق�سات.
لقد ظلت فاي حري�سة كل احلر�ض اأن نكون افالمها 
واي�سا  املبدع،  املوؤلف احلقيقي  �سينما  باأعمال  مو�ساة 
املثرية  الق�سايا  العري�ض من خالل  �سينما اجلمهور 
واي�سا  ا�سطورتها،  يف  �ساهم  ما  تقدمها  التي  للجدل 
ميكن  ل  التي  النجمة  ب��ني  الواقعة  ال�سخ�سية  تلك 
ب�ساطة  وبني  غاربو،  غرار غريتا  على  اليها  الو�سول 
الذي  انها ممثلة متثل احللم المريكي  جني فوندا، 

احتك بعيوب الب�سر.
م�سرية مو�ساة بالتفرد.. واجنازات كبرية، خلدت ا�سم 
بعيدة عن  وهي  دون غريها  تظل  التي  النجمة،  هذه 
جنمة  لأنها  بالتوهج..  وناب�سة  حا�سرة..  ال�سينما، 
توؤمن بال�سينما قادرة على اثارة الق�سايا الكربى، كما 
على  الع��الم  هيمنة  ناق�ض  ال��ذي  )ال�سبكة(  فيلم  يف 

الن�سان.
هكذا هي فاي داناواي.. النجمة امل�سرقة يف �سماء الفن 

ال�سابع.
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اأث��ب��ت��ت ���س��ب��ع درا�����س����ات ���س��اب��ق��ة اأن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
القلب  وم��ر���ض  بال�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  تزيد 
اأك��ر من ن�سف  ر احلياة. مع ذل��ك، تناول  وتق�سّ
���س��ك��اًل م��ع��ي��ن��اً من   2012 الأم���ريك���ي���ني يف ع���ام 
اأن  ي��درك كثريون  ل  لكن  الفيتامينات.  مكمالت 
رجاًل واحداً م�سوؤول عن انبهارهم بالفيتامينات. 
بجائزَتي  فاز  اأن��ه  لدرجة  الرجل حمقاً  ذلك  كان 
لدرجة  نف�سه  الوقت  يف  كان خمطئاً  ولكنه  نوبل 

اأنه اعُترب اأعظم دّجال يف العامل.
يف  درا���س��ة  بولينج  لينو�ض  ن�سر   ،1931 ع��ام  يف 
بعنوان  الأم��ريك��ي��ة(  الكيماوية  )اجلمعية  جملة 
الكيماوي(. قبل ن�سرها، كان  )الطبيعة والرابط 
ع��ل��م��اء ال��ك��ي��م��ي��اء ي��ع��رف��ون ن��وع��ني م��ن ال��رواب��ط 
ذرة  تتنازل  حيث  الأي��ون��ي��ة  الرابطة  الكيماوية: 
واح�����دة ع���ن اإل���ك���رتون ل����ذرة اأخ�����رى؛ وال��راب��ط��ة 
الإل��ك��رتون��ات.  ال���ذرات  تتقا�سم  حيث  الت�ساهمية 
لكن اعترب بولينج اأن الأمر لي�ض بهذه الب�ساطة، 
مبعنى اأن تقا�سم الإلكرتونات يقع يف نقطة معينة 
الت�ساهمية.  والرابطة  الأيونية  الرابطة  بني  ما 
اأحدثت فكرة بولينج ثورة يف هذا املجال، فهو جمع 
ثورياً  مفهومه  كان  والكيمياء.  الكم  فيزياء  بني 
لدرجة اأن رئي�ض التحرير الذي تلقى الدرا�سة مل 
يجد �سخ�ساً موؤهاًل ملراجعتها وت�سحيحها. حني 
�ُسئل األربت اأين�ستاين عن راأيه باأعمال بولينج، هز 
اأكر من اللزوم  كتفيه وقال: )كان الأمر معقداً 

بالن�سبة اإيل(.
ب�سبب تلك الدرا�سة الوحيدة، تلقى بولينج جائزة 
يف  �ساب  كيمياء  ع��املمِ  اأعظم  باعتباره  لجنميور 
الوليات املتحدة، وبات اأ�سغر �سخ�ض يتم اختياره 
يف الأكادميية الوطنية للعلوم، وقد اأ�سبح اأ�ستاذاً 
بجائزة  وف��از  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  يف 

نوبل يف الكيمياء. كان يبلغ 30 عاماً فقط.
العلوم.  جم��ال  على  بولينج  اإجن���ازات  تقت�سر  مل 
الأربعني  )وخ��الل  اخلم�سينات  فرتة  من  اعتباراً 
�سنة الالحقة(، اعُترب اأهم نا�سط �سالم يف العامل. 
اليابانيني  الأم��ريك��ي��ني  اع��ت��ق��ال  بولينج  ع��ار���ض 
خ���الل احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ورف�����ض عر�ض 
روبرت اأوبنهامير بالعمل على )م�سروع مانهاتن(، 
ماكارثي حني  ال�سيناتور جوزيف  ووق��ف يف وجه 
النت�سار  وع��ار���ض  ال���ولء،  ميني  يق�سم  اأن  رف�ض 
ال����ن����ووي، وجت�����ادل ع��ل��ن��اً م���ع م���وؤي���دي ا���س��ت��ع��م��ال 
واأجرب  تيلر،  اإدوارد  اأمثال  من  النووية  الأ�سلحة 
احلكومة على العرتاف باأن النفجارات النووية 
قد ت�سيء اإىل اجلينات الب�سرية، واأقنع غريه من 
فيتنام،  ح��رب  مبعار�سة  نوبل  بجوائز  الفائزين 
اأعلى املبيعات بعنوان )ل مزيد  واأّل��ف كتاباً حقق 
من احلرب!( )No More War!(. �ساهمت 
اإق��رار معاهدة حظر الختبارات  جهود بولينج يف 
ن��وب��ل  ب��ج��ائ��زة  ف����از   1962 ع����ام  ال���ن���ووي���ة. ويف 
يفوز  الإط���الق  على  �سخ�ض  اأول  وك���ان  لل�سالم، 

بجائزَتي نوبل من دون اأن يت�ساركهما معه اأحد.
ف�ساًل عن اختياره يف الأكادميية الوطنية للعلوم 
امليدالية  على  وح�سوله  ن��وب��ل  بجائزتي  وف���وزه 
)منحه  ال�ستحقاق  وميدالية  للعلوم  الوطنية 
بولينج  تلقى  امل��ت��ح��دة(،  ال���ولي���ات  رئ��ي�����ض  اإي���اه���ا 
وجامعة  ك��ام��ربي��دج  جامعة  م��ن  فخرية  درج���ات 
1961، ظهر  ع���ام  ب��اري�����ض. يف  ل��ن��دن وج��ام��ع��ة 
ال��ع��دد املخ�س�ض  ع��ل��ى غ���الف جم��ل��ة )ت����امي( يف 
تاريخ  العلماء يف  اأعظم  اأحد  واعُترب  العام  لرجل 

الب�سرية.
والتفكري  واجلهد  الزخم  كل  اختفى  ما  �سرعان 
املعقد الذي جعل لينو�ض بولينج اأ�سطورة. بح�سب 
اأي  بقدر  عظيماً  �سقوطه  )ك��ان  ل��ه،  زميل  كلمات 

ماأ�ساة كال�سيكية(.

اإ�شافية �شنة   25
حني   ،1966 م��ار���ض  يف  التحول  نقطة  ح�سلت 
لتوه  تلقى  ق��د  ك��ان  ع��ام��اً.   65 يبلغ  بولينج  ك��ان 
ميدالية كارل نويربغ. تذّكر بولينج تلك الفرتة 
قائاًل: )خالل حمادثة يف مدينة نيويورك، ذكرُت 
التي  الكت�سافات  عن  بالقراءة  اأ�ستمتع  كنت  كم 
اإليها العلماء يف خمتلف حتقيقاتهم عن  يتو�سل 
اأعي�ض  ب���اأن  اآم���ل  باأنني  و���س��ّرح��ُت  ال��ع��امل  طبيعة 
خلم�ض وع�سرين �سنة اإ�سافية كي اأتابع عي�ض هذه 
اإىل كاليفورنيا، تلقيُت ر�سالة  املتعة. عند عودتي 

الذي  �ستون  اإيروين  احليوية  الكيمياء  عامل  من 
اأخذُت  اإذا  اأنني  �سارك يف تلك املحادثة. فكتب يل 
 ،C بن�سيحته وتناولُت 3 اآلف ملغ من الفيتامني
فلن اأعي�ض خلم�ض وع�سرين �سنة اإ�سافية فح�سب 
بل ملدة اأطول على الأرجح(. كان �ستون قد اأم�سى 
�سنتني وهو يدر�ض الكيمياء يف اجلامعة، ثم تلقى 
تقومي  كلية  درج��ة فخرية من  يف مرحلة لحقة 
العمود الفقري يف لو�ض اأجنلي�ض و�سهادة دكتوراه 
يف  معتمدة  غري  كلية  وه��ي  دونبا�ض،  جامعة  من 

جنوب كاليفورنيا.
اأ���س��ع��ر  )ب�����داأُت  ���س��ت��ون:  ب��ول��ي��ن��ج بن�سيحة  ف��اأخ��ذ 
ب��ح��ي��وي��ة اأك�����رب وحت�����س��ن��ت ���س��ح��ت��ي. ع��ل��ى وج��ه 
التحديد، مل اأع��د اأُ���س��اب ب��ح��الت ال��زك��ام احل��ادة 
اأواج��ه��ه��ا م���رات ع��دة يف ال�سنة ط��وال  ال��ت��ي كنت 
الفيتامني  كمية  زدُت  �سنوات،  ب�سع  بعد  حياتي. 
بع�سرين  ثم  اأ�سعاف،  بع�سرة  اأ�ستهلكها  التي   C
األف   18 الآن  اأتناول  �سعفاً، ثم بثالثمائة مرة: 

ملغ يف اليوم(.
اع��ت��ب��اراً م��ن ذل���ك ال���ي���وم، راح ال��ن��ا���ض ي��ت��ذك��رون 

.C لينو�ض بولينج باأمر واحد: الفيتامني
ب��ع��ن��وان  ك���ت���اب���اً  ب��ول��ي��ن��ج  ن�����س��ر   ،1970 ع����ام  يف 
 Vitamin( العادي(  والزكام   C )الفيتامني 
C and the Common Cold(، فحث 
 C النا�ض على تناول 3 اآلف ملغ من الفيتامني
يومياً )ما ي�ساوي خم�سني �سعف الكمية اليومية 
املو�سى بها(. كان بولينج يعترب اأن الزكام العادي 
)�ستمر  فكتب:  املا�سي،  من  جزءاً  قريباً  �سي�سبح 
الزكام،  من  نهائياً  نتخل�ض  اأن  قبل  عقود  ب�سعة 
الوليات  يف  بالكامل  عليه  ال�سيطرة  ميكن  لكن 
املتحدة ويف عدد من البلدان الأخرى خالل ب�سع 
متهيداً  اخلطوة  تلك  حتقيق  اإىل  اأتطلع  �سنوات. 
اأعلى  بولينج  كتاب  العامل(. حقق  لتح�سني و�سع 
املبيعات ف��وراً. ُطبعت ن�سخ منه يف عامي 1971 
بعنوان  م��ن��ه  م��و���ّس��ع��ة  طبعة  و����س���درت  و1973 
)ال��ف��ي��ت��ام��ني C وال���زك���ام ال��ع��ادي والإن��ف��ل��ون��زا(، 
انت�سار  مبنع  ووع��د  �سنوات  ث��الث  بعد  ُن�سر  وق��د 
وباء انفلونزا اخلنازير املتوّقع. ت�ساعفت مبيعات 
الفيتامني C ثم ارتفعت بثالثة اأ�سعاف وباأربعة 
اأ�سعاف. مل تتمكن ال�سيدليات من مواكبة حجم 
50 مليون  اأخذ  ال�سبعينات،  الطلب. يف منت�سف 
م�سّنعو  و�سف  وق��د  بولينج.  بن�سيحة  اأم��ريك��ي 
لينو�ض  )اأث��ر  بعبارة  الظاهرة  ه��ذه  الفيتامينات 

بولينج(.
ل��ك��ن مل ي�����س��ع��ر ال��ع��ل��م��اء ب��احل��م��ا���س��ة ن��ف�����س��ه��ا. يف 
تقريباً  �سنة   30 قبل  اأي   ،1942 دي�سمرب   14
ن�سر  الأول،  كتابه  اإ�سدار  على  بولينج  اإق��دام  من 
دونالد كوان وهارولد ديل واآيب بايكر من جامعة 
الطبية  )اجل��م��ع��ي��ة  جم��ل��ة  يف  درا���س��ة  ميني�سوتا 
من  للوقاية  )الفيتامينات  بعنوان  الأم��ريك��ي��ة( 
ال��ع��ل��م��اء: )وف���ق ظ���روف ه��ذه  ا�ستنتج  ال���زك���ام(. 
الدرا�سة التي خ�سعت للمراقبة و�سملت معاجلة 
اأن  على  موؤ�سر  اأي  ي��ربز  زك���ام... مل  حالة   980
الفيتامني C وحده اأو م�ساد الهي�ستامني وحده، 
اأو حدة  اأثر مهم على مدة  اأو النوعني معاً، لهما 

اللتهابات يف اجلهاز التنف�سي العلوي(.
ثم تالحقت الدرا�سات. بعد اإعالن بولينج، 

 3 مرييالند  جامعة  م��ن  باحثون  منح 
يومياً   C الفيتامني  م��ن  ملغ  اآلف 

اإىل 11 متطوعاً وحبة �سكر )دواء 
طوال  اآخرين  ع�سرة  اإىل  وهمي( 
ثالثة اأ�سابيع. ثم نقلوا فريو�ض 
اأُ�سيب  املتطوعني.  اإىل  ال��زك��ام 
الزكام طوال  اجلميع بعوار�ض 
املدة نف�سها. يف جامعة تورنتو، 
ق����دم ال���ب���اح���ث���ون ال��ف��ي��ت��ام��ني 
اإىل  ال��وه��م��ي  ال������دواء  اأو   C

مل  جم���دداً،  متطوع.   3500
مي��ن��ع ال��ف��ي��ت��ام��ني C الإ���س��اب��ة 

الذين  الأ���س��خ��ا���ض  عند  حتى  ب��ال��زك��ام، 
األفي ملغ يومياً. يف  اإىل  تلقوا جرعة و�سلت 

عام 2002، اأعطى باحثون يف هولندا فيتامينات 
 600 م���ن  اأك�����ر  اإىل  وه��م��ي��اً  دواء  اأو  م��ت��ع��ددة 
 15 اأثبتت  جم���دداً.  النتيجة  تتغري  مل  متطوع. 
C ل  الفيتامني  اأن  الآن  الأق��ل حتى  درا�سة على 
يعالج الزكام. نتيجًة لذلك، ل تو�سي اإدارة الغذاء 

والدواء، ول الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال، 
اجلمعية  ول  الأم��ريك��ي��ة،  الطبية  اجلمعية  ول 
الب�سرية  التغذية  مركز  ول  لل�سكري،  الأمريكية 
يف كلية جونز هوبكينز بلومبريغ لل�سحة العامة، 
بتناول  الإن�سانية،  واخل��دم��ات  ال�سحة  وزارة  ول 
مكمالت الفيتامني C لتجنب اأو معاجلة الزكام.
رغم  على  راأي���ه  ع��ن  التخلي  بولينج  رف�����ض  لكن 
الدرا�سات املتالحقة التي اأثبتت اأنه خمطئ، فتابع 
وم��ق��الت��ه  خ��ط��اب��ات��ه  يف   C للفيتامني  ال��رتوي��ج 
وكتبه ال�سهرية. حني كان يظهر اأحياناً يف و�سائل 
الإع���الم وه��و يعاين ع��وار���ض زك��ام وا�سحة، كان 

يقول اإنه م�ساب باحل�سا�سية.

ال�شفاء من ال�شرطان
�سرعان ما ذهب لينو�ض بولينج اإىل اأبعد من ذلك. 
فزعم اأن الفيتامني C ل مينع الزكام فح�سب بل 

ي�سفي من ال�سرطان اأي�ساً.
اإي��وان  م��ن  ر�سالة  بولينج  تلقى   ،1971 ع��ام  يف 
ا�سكتلندي من م�ست�سفى �سغري  كامريون، جراح 
خ�����ارج غ��ال���س��ك��و، ف��ك��ت��ب ك����ام����ريون اأن م��ر���س��ى 
 10 ي�سمل  ع��الج  على  ح�سلوا  ال���ذي  ال�سرطان 
نتائج  حققوا  يومياً   C الفيتامني  م��ن  غ��رام��ات 
اأف�سل من املر�سى الذين مل يتلقوا ذلك العالج. 
نتائج  ن�سر  ب�سعادة عارمة، ثم قرر  بولينج  ف�سعر 
ك��ام��ريون يف جملة )وق��ائ��ع الأك��ادمي��ي��ة الوطنية 
للعلوم(. افرت�ض بولينج اأنه ي�ستطيع ن�سر مقالة 
يف تلك املجلة حني يرغب يف ذلك ب�سفته ع�سواً 
ث��الث مقالت فقط من  اأن  الأك��ادمي��ي��ة، علماً  يف 
تلك التي قّدمها اأع�ساء الأكادميية ُرف�ست خالل 
اأكر من ن�سف قرن. لكن ُرف�ست مقالة بولينج 
�سمعته  ت�سويه  يف  اأم��ع��ن  م��ا  الأح�����وال،  مطلق  يف 
يف  املقالة  ُن�سرت  لحقة،  مرحلة  يف  العلماء.  بني 
مر�ض  ب��خ��رباء  اخل��ا���س��ة  الأورام(  )ع��ل��م  جم��ل��ة 
ال�سرطان. حني قّيم الباحثون البيانات، اأ�سبحت 
ال�سرطان  مر�سى  اأن  تبني  وا���س��ح��ة:  ال�����س��وائ��ب 
كانوا   C بالفيتامني  ك��ام��ريون  عاجلهم  ال��ذي��ن 
يتمتعون ب�سحة اأف�سل يف بداية العالج، ما يف�ّسر 
املرحلة،  تلك  بعد  الإي��ج��اب��ي��ة.  النتائج  ت�سجيل 
ب�ساأن  بولينج  ادع���اءات  ي��اأخ��ذون  العلماء  يعد  مل 

الفيتامينات على حممل اجلد.
اأو���س��اط  يف  بنفوذه  بولينج  لينو�ض  احتفظ  لكن 
اأن  اأع����ل����ن   ،1971 ع�����ام  يف  الإع���������الم.  و����س���ائ���ل 
ال��وف��اة  ح���الت  ت��راج��ع  يف  ي�ساهم   C الفيتامني 
ب�سبب ال�سرطان بن�سبة %10. ويف عام 1977، 
ذهب اإىل اأبعد من ذلك فكتب: )ت�سري تقديراتي 
الراهنة اإىل اإمكانية ت�سجيل تراجع بن�سبة 75% 
بف�سل الفيتامني C وحده، كما ميكن تعزيز ذلك 
الرتاجع عرب ا�ستعمال مكمالت غذائية اأخرى(. 
حياة  الأم��ريك��ي��ون  يعي�ض  اأن  ب��ول��ي��ن��ج  ت��وق��ع  ث��م 
�سحية لفرتة اأطول بعد جتاوز م�سكلة ال�سرطان. 
املتوقع  العمر  متو�سط  )�سيبلغ  ق��ائ��اًل:  اأ���س��اف 
الوقت،  م��رور  وم��ع  �سنوات.   110 اأو  �سنة   100

قد يبلغ احلد الأق�سى 150 �سنة(.
ح�سل مر�سى ال�سرطان بذلك على �سبب ل�ستعادة 
الأم������ل. ف�������اأرادوا امل�����س��ارك��ة يف )م��ع��ج��زة( 

على  اأطباءهم  وحثوا  بولينج 
هائلة  ج���رع���ات  م��ن��ح��ه��م 

 .C م����ن ال���ف���ي���ت���ام���ني
ماري�ض،  جون  يتذكر 

الأورام  ق�سم  رئ��ي�����ض 
ومدير )مركز اأبحاث �سرطان 

الأطفال( يف م�ست�سفى الأطفال 
اأو  �سبع  )ط���وال  فيالدلفيا:  يف 

ثماين ن�سوات، تلقينا طلبات كثرية من عائالتنا 
من  م��رت��ف��ع��ة  ج���رع���ات  ا���س��ت��ه��الك  اأرادت  ال���ت���ي 
يقولون  كانوا  �سعباً.  الو�سع  كان   .C الفيتامني 

لنا: دكتور، هل متلك اأنت جائزة نوبل؟(.
نتيجة هذا الو�سع املربك، قرر الباحثون يف جمال 
ت�سارلز  فقام  بولينج.  نظرية  اختبار  ال�سرطان 
 150 بتقييم  كلينك(  )م��اي��و  مركز  م��ن  م��ورت��ل 
مري�ض �سرطان: تناول ن�سفهم 10 غرامات من 
الآخ��ر.  الن�سف  عك�ض  على  يومياً   C الفيتامني 
اختالف  اأي   C الفيتامني  جمموعة  ت�سجل  مل 
ال���وف���اة. ا�ستنتج  اأو ح���الت  ال��ع��وار���ض  م��ن ح��ي��ث 
عالجية  منفعة  اإث��ب��ات  م��ن  نتمكن  )مل  م��ورت��ل: 
�سعر   .)C الفيتامني  م��ن  مرتفعة  ج��رع��ة  لأي 
اإىل  غا�سبة  ر�سالة  فكتب  ع��ارم.  ب�سخط  بولينج 
جملة )نيو اإنغالند الطبية( التي ن�سرت درا�سته 
احلقيقي  املغزى  يفهم  اأن مورتل مل  ادع��ى  حيث 
C لن  الفيتامني  اأن  �سك يف  ا�ستنتاجاته. ل  من 
مورتل مر�سى  عالج  فقد  احلالة،  ه��ذه  ينجح يف 
اأن  بولينج  ادعى  كيماوياً.  عالجاً  تلقوا  قد  كانوا 
يتلَق  اإذا مل  C يعطي مفعوله ح�سراً  الفيتامني 

املر�سى عالجاً كيماوياً م�سبقاً.
ان��زع��ج م��ورت��ل م��ن ردة الفعل ه��ذه وق���رر القيام 
فا�ستنتج  مماثلة.  النتائج  كانت  ثانية.  بدرا�سة 
مورتل: )من بني املر�سى امل�سابني مبر�ض قابل 
مو�سوعياً.  حت�سناً  منهم  اأي  ي�سجل  مل  للقيا�ض، 
بجرعة مرتفعة   C الفيتامني  اأن  ا�ستنتاج  ميكن 
املتقدمة،  اخلبيثة  الأم���را����ض  �سد  ف��اع��اًل  لي�ض 
وذل����ك ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن وج����ود ع���الج ك��ي��م��اوي 
�سابق(. بالن�سبة اإىل معظم الأطباء، انتهى اجلدل 
عند هذا احلد. مل يقتنع لينو�ض بولينج. هو مل 
كامريون:  اأو�سح  اأح��د.  يعار�سه  اأن  فكرة  يتقبل 
)مل اأره يوماً م�ستاًء لهذه الدرجة.  يعترب امل�ساألة 
بولينج  نزاهته(. ظن  على  �سخ�سياً  كلها هجوماً 
اأن درا�سة مورتل كانت عبارة عن )غ�ض وت�سليل 
متعّمد(. فا�ست�سار حمامني ملقا�ساة مورتل لكنهم 

اأقنعوهم بالعدول عن ذلك.

 C اأثبتت الدرا�شات الالحقة اأن الفيتامني
ل يعالج ال�شرطان.

�سرعان  ذل��ك احل��د.  بولينج عند  لكن مل يتوقف 
ما ادعى اأن الفيتامني C، عند اأخذه مع جرعات 
هائلة من الفيتامني A )25 األف وحدة دولية( 
وح���دة  و1600   400 )ب����ني   E وال��ف��ي��ت��ام��ني 
اأ�سا�سي(  )عن�سر  ال�سيلينيوم  عن  ف�ساًل  دولية( 
وال��ب��ي��ت��ا ك���اروت���ني، ل��ن يقت�سر ع��ل��ى م��ن��ع ال��زك��ام 
ومعاجلة ال�سرطان، بل اإنه �سيتمكن من معاجلة 
جميع الأمرا�ض التي ت�سيب الب�سر. زعم بولينج 
معاجلة  ت�ستطيع  وامل��ك��م��الت  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  اأن 
واللتهاب  العقلية،  والأم��را���ض  القلب،  اأم��را���ض 
الأطفال، ومر�ض  و�سلل  الكبد،  والتهاب  الرئوي، 
ال�سل، واحل�سبة، والنكاف، وجدري املاء، والتهاب 
ال�سحايا، والقوباء املنطقية، وبثور احلمى، والقروح 
وال�سيخوخة،  وال��ث��اآل��ي��ل،  ال��ف��م،  وق��رح��ة  ال��ب��اردة، 

امل���ف���ا����س���ل، واحل�����س��ا���س��ي��ة، وال���رب���و، وال��ت��ه��اب 
وال�����������س�����ك�����ري، وان���ف�������س���ال 

واجللطات  ال�سبكية، 
ال�������دم�������اغ�������ي�������ة، 

وال��������ق��������رح��������ة، 
وال�����������������س��������دم��������ات، 

وح�����م�����ى ال���ت���ي���ف���وئ���ي���د، وم����ر�����ض 
الديكي،  وال�سعال  والزحار،  الكزاز، 
واحل��روق،  الق�ض،  واجل���ذام، وحمى 

واجلروح، وارتفاع احلرارة، ومر�ض وال���ك�������س���ور، 
ال��زرق��اء،  وامل��ي��اه  الإ�سعاعي،  والت�سمم  املرتفعات، 
املثانة،  واأم��را���ض  والإن��ف��ل��ون��زا،  الكلوي،  والف�سل 
وال�سغط النف�سي، وداء الَكلب، ولدغات الأفاعي. 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  الإي���دز  حني دخ��ل فريو�ض 
الفيتامينات  اأن  بولينج  ادع��ى  ال�سبعينات،  خالل 

ت�ستطيع معاجلة هذا املر�ض اأي�ساً.

القوة احلقيقية
)ت��امي(  اأعلن غ��الف جملة   ،1992 اأبريل   6 يف 
اأظ��ه��ر  احل��ق��ي��ق��ي��ة:  الفيتامينات  )ق���وة  ي��ل��ي:  م��ا 
بحث جديد اأنها قد ت�ساهم يف حماربة ال�سرطان 
عك�ست  ال�سيخوخة(.  وم�ساكل  القلب  واأم��را���ض 
توفك�سي�ض  اأن��ا���س��ت��ازي��ا  كتبتها  ال��ت��ي  امل��ق��ال��ة  تلك 
م���ف���اه���ي���م ب���ول���ي���ن���ج غ����ري امل���ث���ب���ت���ة ع����ن ع��ج��ائ��ب 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات. ك��ت��ب��ت ت��وف��ك�����س��ي�����ض: )ب������داأ ع��دد 
الطبية  الآراء  باأن  ي�ستبهون  العلماء  من  متزايد 
التقليدية عن الفيتامينات واملعادن كانت حمدودة 
اأعلى من  الفيتامينات، بجرعات  جداً. قد حتمي 
ت��رتاوح  اأم��را���ض  بها، من جمموعة  املو�سى  تلك 
القلب  واأمرا�ض  ال�ساد  وداء  العيوب اخللقية  بني 
موؤ�سرات  ظهور  هو  ذل��ك  من  الأه��م  وال�سرطان. 
ع��ل��ى اأن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ق���د حت��م��ي م���ن ع��وار���ض 
اأن  توفك�سي�ض  اع��ت��ربت  الطبيعية(.  ال�سيخوخة 
العمالقة  ال�سيدلنية  لرو���ض  هوفمان  )�سركة 
فتح  تنوي  اأنها  لدرجة  كاروتني  بالبيتا  مهوو�سة 
م�سنع )فريبورت( يف تك�سا�ض خالل ال�سنة املقبلة 
اأو ما  امل��غ��ذي �سنوياً  م��ن ه��ذا  350 ط��ن��اً  لإن��ت��اج 
را�سد  لكل  ملغ   6 بجرعة  كب�سولة  لتزويد  يكفي 

اأمريكي يومياً(.
�سحيح اأن الدرا�سات امتنعت عن دعم بولينج، لكن 
ظن هذا الأخري اأن الفيتامينات واملكمالت تتمتع 
مبيزة واحدة جتعلها ت�سفي من جميع الأمرا�ض، 
وهي ميزة يتم الرتويج لها يف كل �سيء، بدءاً من 
الكات�سب و�سوًل اإىل ع�سري الرمان حيث ُت�ستعمل 
�سة مثل )طبيعي( و)ع�سوي( لزيادة  كلمات منافمِ

املبيعات: اإنها م�سادات الأك�سدة.
اعُتربت املناف�سة بني الأك�سدة وم�سادات الأك�سدة 
هذه  حت��دث  وال�سر.  اخل��ري  ب��ني  م�سابقة  مبثابة 
امل�سماة )متقدرات(  الع�سيات اخللوية  املعركة يف 
ح��ي��ث ي���ح���ّول اجل�����س��م ال��ط��ع��ام اإىل ط���اق���ة، وه��ي 
عملية تتطلب الأوك�سجني وحتمل ا�سم الأك�سدة. 
اإىل ظ��ه��ور ج��ي��ل م��ن مهاجمي  ت����وؤدي الأك�����س��دة 
الإلكرتونات: )اجلذور احلرة( )ال�سر(. قد ت�سر 
اجلذور احلرة باحلم�ض النووي واأغ�سية اخلاليا 
وب��ط��ان��ة ال�������س���راي���ني. ل ع��ج��ب يف اأن���ه���ا ت��رت��ب��ط 
بال�سيخوخة وال�سرطان واأمرا�ض القلب. لإبطال 
م��ف��ع��ول اجل����ذور احل����رة، ي�����س��ّن��ع اجل�����س��م بنف�سه 
م�سادات الأك�سدة )اخلري(. ميكن اإيجاد م�سادات 
الأك�سدة اأي�ساً يف الفاكهة واخل�سروات )ل �سيما 

A ال�سيلينيوم والبيتا كاروتني والفيتامينات
ي��اأك��ل��ون  م��ن  اأن  ال���درا����س���ات  اأظ���ه���رت   .)Eو  Cو
كمية اإ�سافية من الفاكهة واخل�سروات تنخف�ض 
لديهم ن�سبة الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ض القلب 
اإذا  وا�سح:  التفكري  اأط��ول. منطق  ملدة  ويعي�سون 
كانت الفاكهة واخل�سروات حتتوي على م�سادات 
يتناولون  الذين  الأ�سخا�ض  ك��ان  )واإذا  اأك�سدة 
كمية كبرية من الفاكهة واخل�سروات يتمتعون 
ب�سحة اأف�سل(، ُيفرت�ض اأن يتمتع كل من 
الأك�سدة  ي�ستهلك مكمالت م�سادات 
ب�سحة اأف�سل... لكنها يف احلقيقة 

اأقل منفعة.

E الفيتامني
باحثون  ق��ام   ،2005 ع��ام  يف 
م����ن ك��ل��ي��ة ج���ون���ز ه��وب��ك��ي��ن��ز 
الطبية بتقييم 19 درا�سة ت�سمل اأكر 
ارتفاع  �سخ�ض ولح��ظ��وا  األ��ف   136 من 
 .E خطر الوفاة املرتبط مبكّمالت الفيتامني

اأو�سح
د. ب��ن��ج��ام��ني ك���اب���ال���ريو، م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��غ��ذي��ة 
الب�سرية يف كلية جونز هوبكنز بلومربغ لل�سحة 
العامة: )تعيد تلك النتائج التاأكيد على ما قاله 
اأدل����ة ت�سجع ع��ل��ى ت��ن��اول اأي  الآخ������رون. م��ا م��ن 
الفكرة  ه��ذه   .E الفيتامني  �سيما  ل  فيتامينات، 

اأّن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات لن  ال�����س��ائ��ع��ة ب���ني ال��ن��ا���ض ع���ن 
ال�سنة  تلك  يف  الب�ساطة(.  ب��ه��ذه  لي�ست  ت��وؤذي��ه��م 
نف�سها، ُن�سرت درا�سة يف جملة )اجلمعية الطبية 
الأمريكية( وقد قّيمت اأكر من 9 اآلف �سخ�ض 
ممن اأخذوا جرعة مرتفعة من الفيتامني E ملنع 
اأكر  E كان  ال�سرطان. كل من تناول الفيتامني 

عر�سة لق�سور القلب.
2007، قام باحثون من )املعهد الوطني  يف عام 
رج���ل ممن  األ����ف   11 ح��ال��ة  بتقييم  ل��ل�����س��رط��ان( 
كل  امل��ت��ع��ددة.  الفيتامينات  ي��اأخ��ذوا  مل  اأو  اأخ���ذوا 
من تناول الفيتامينات املتعددة كان عر�سة للوفاة 

ب�سبب �سرطان الربو�ستات بن�سبة م�ساعفة.
2008، �سملت مراجعة جميع الدرا�سات  يف عام 
230 األف �سخ�ض  املتوافرة التي ت�سم اأكر من 
على  اأك�����س��دة  م�����س��ادات  يتلقوا  مل  اأو  تلقوا  مم��ن 
ال�سرطان  خطر  ارتفاع  ولحظت  مكمالت،  �سكل 

ومر�ض القلب ب�سبب الفيتامينات.
2011، قّيم الباحثون يف جامعة  اأكتوبر   10 يف 
ولح��ظ��وا  ���س��ن��اً  اأك���رب  ام����راأة  األ���ف   39 ميني�سوتا 
ارت��ف��اع م��ع��دلت ال��وف��اة عند امل����راأة ال��ت��ي تناولت 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات امل���ت���ع���ددة وامل��غ��ن��ي�����س��ي��وم وال���زن���ك 
والنحا�ض واحلديد. فا�ستنتجوا ما يلي: )ا�ستناداً 
لال�ستعمال  م��ربراً  ن��رى  ل  املتوافرة،  الأدل���ة  اإىل 

العام وال�سائع للمكمالت الغذائية(.

خطر الربو�شتات
ب���اح���ث���ون م���ن م��وؤ���س�����س��ة  ن�����س��ر  اأك���ت���وب���ر،   12 يف 
 36 ت�سمل  درا���س��ة  نتائج  كلينيك(  )كليفالند 
األف رجل ممن اأخذوا الفيتامني E وال�سيلينيوم 
ارت��ف��اع خطر  اأي��اً منهما. لحظوا  ي��اأخ��ذوا  اأو مل 
تلقوا  م��ن  عند  ال��ربو���س��ت��ات  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة 
تلك  ع��ل��ى  رداً   .17% ب��ن�����س��ب��ة   E ال��ف��ي��ت��ام��ني 
اأمرا�ض  رئي�ض  ني�سن،  �ستيفن  اأو�سح  الدرا�سة، 
)مت  كلينيك(:  )كليفالند  موؤ�س�سة  يف  ال��ق��ل��ب 
ترويج مفهوم الفيتامينات املتعددة لالأمريكيني 
من �سناعة تتوق اإىل جني الأرباح. مل تظهر اأي 
بيانات علمية تدعم ا�ستعمالها(. يف 25 اأكتوبر، 
���س��األ ع��ن��وان رئ��ي�����ض يف جم��ل��ة )وول ���س��رتي��ت(: 
الدرا�سات  الفيتامينات؟(. لكّن  )هل حّلت نهاية 
 ،2010 ع��ام  يف  املبيعات.  على  �سلباً  تنعك�ض  مل 
م��ل��ي��ار دولر،   28 ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ق��ط��اع  ح�����س��د 
ال�سابقة. قال  ال�سنة  %4،4 عن  بارتفاع ن�سبته 
ملراكز  التنفيذي  الرئي�ض  ف��ورت��ون��ات��و،  ج��وزي��ف 
التغذية العامة: )ما يجب فعله هو التخل�ض من 

تلك التقارير، فهي مل توؤثر على عملنا(.
احل���رة ت�سر  اجل���ذور  اأن  ذل���ك؟ مب��ا  ُيعقل  كيف 
اخل���الي���ا ب��ك��ل و����س���وح، ومب���ا اأن ال��ن��ا���ض ال��ذي��ن 
ي��ت��ب��ع��ون ح��م��ي��ة غ��ذائ��ي��ة غ��ن��ي��ة ب��ع��ن��ا���س��ر تبطل 
اأف�سل،  ب�سحة  يتمتعون  احل��رة  اجل��ذور  مفعول 
مل����اذا اأث��ب��ت��ت ال���درا����س���ات اأن م��ك��م��الت م�����س��ادات 
الواقع  اإىل  الأق���رب  التف�سري  م�سرة؟  الأك�سدة 
بقدر  �سريرة  لي�ست  احل���رة  اجل���ذور  الآت���ي:  ه��و 
م��ا ُي���ق���ال. م��ن ال��وا���س��ح اأن اجل����ذور احل����رة قد 
اخلاليا،  اأغ�سية  وتعيق  النووي  باحلم�ض  ت�سر 
النا�ض  دوم��اً. يحتاج  �سيئاً  لي�ض  الأم��ر  ه��ذا  لكّن 
والتخل�ض  اجل��راث��ي��م  لقتل  احل���رة  اجل���ذور  اإىل 
حني  ل��ك��ن  اجل���دي���دة.  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  م��ن 
م�سادات  من  مرتفعة  جرعات  النا�ض  ي�ستهلك 
الأك�����س��دة، مييل امل��ي��زان يف اجت���اه واح���د م��ا بني 
ي�سبب حالة  اإنتاج اجلذور احلرة وتدمريها، ما 
غري طبيعية حيث ي�سبح جهاز املناعة اأقل قدرة 
الباحثون  و���س��ف  ال�����س��ارة.  العنا�سر  قتل  على 
هذه احلالة بعبارة )مفارقة م�سادات الأك�سدة(. 
بغ�ض النظر عن ال�سبب، تبقى البيانات وا�سحة: 
الفيتامينات  م��ن  امل��رت��ف��ع��ة  اجل��رع��ات  اأن  ي��ب��دو 
واملكمالت الغذائية تزيد خطر الإ�سابة مبر�ض 
القلب وال�سرطان. لهذا ال�سبب، ل تو�سي بها اأي 

منظمة وطنية اأو دولية ُتعنى بال�سحة العامة.
خ��الل  بولينج  لينو�ض  ���ُس��ئ��ل   ،1980 م��اي��و  يف 
)هل يرتافق  اأوريغون:  ولية  مقابلة يف جامعة 
فرط ا�ستهالك الفيتامني C مع اأي اآثار جانبية 
على املدى الطويل؟(. كان جواب بولينج �سريعاً 
اأ�سهر، توفيت زوجته  وحا�سماً: )ل!(.بعد �سبعة 
ت��ويف   ،1994 ع���ام  ويف  امل��ع��دة.  ���س��رط��ان  ب�سبب 

لينو�ض بولينج ب�سبب �سرطان الربو�ستات!.

ر احلياة تزيد خطر الإ�شابة بال�شرطان ومر�ض القلب وتق�شّ

اأ�سطورة الفيتامينات... ملاذا نظن اأننا نحتاج اإىل املكمالت الغذائية؟ اأ�سطورة الفيتامينات... ملاذا نظن اأننا نحتاج اإىل املكمالت الغذائية؟ 
لحظ باحثون من جامعة ميني�شوتا ارتفاع معدلت الوفاة عند الن�شاء اللواتي يتناولن الفيتامينات 
املتعددة على �شكل مكمالت مقارنًة مبن ل ياأخذنها. بعد يومني، ر�شد باحثون من موؤ�ش�شة )كليفالند 

يتناولون  الذين  الرجال  عند  الربو�شتات  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  ارتفاع  كلينيك( 
E. قالت كاري غان من قناة )اإي بي �شي نيوز(: )كان هذا الأ�شبوع �شعبًا  الفيتامني 

.The Atlantic على عامل الفيتامينات(. بول اأوفت تابع الق�شية يف
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زيت الزيتون ي�ساهم يف 
حماية الذاكرة

ي�سكل  ي��زال  ال��ذي ل  الزيتون،  درا�سة حديثة فوائد يحتويها زيت  اأك��دت   
كلما  يت�ساعف  ب��ه  اله��ت��م��ام  اأن  ي��ب��دو  اأب��ح��اث��ه��م،  يف  د�سمة  م���ادة  للعلماء 
التي  الدرا�سة  هذه  وبح�سب  املذهلة.  فوائده  من  جديدة  فائدة  اكت�سفت 
ي�ساعد يف  الزيتون  زيت  تناول  فاإن  فلورن�سا  اأجراها خمت�سون يف جامعة 
تفادي فقدان الذاكرة، بالإ�سافة اإىل اأنه ُي�سهم يف حت�سني حالت املر�سى 
امل�سابني ب� “الزهامير” وغريه من الأمرا�ض املرتبطة باجلهاز الع�سبي. 
التي  الفئران  لها جمموعة من  �سهرين وخ�سعت  التجربة  ا�ستمرت هذه 
هذه  ح���الت  يف  حت�سنا  العلماء  فر�سد  “الزهامير”،  م��ر���ض  م��ن  ت��ع��اين 
الفئران، وا�ستعادتها القدرة الإدراكية وتفاعلها الطبيعي بعد تخل�سها من 
الدرا�سة ما�سيمو  امل�سرف على  العامل  اأف��اد  ال�سلوك. من جانبه  اخللل يف 
�ستيفاين باأن نتائج التجارب �ستتحول اإىل �سيء اأ�سبه بقاعدة علمية حول 
املتو�سط.  الأبي�ض  البحر  �سعوب  لدى  املتبعة  لالأغذية  الإيجابي  التاأثري 
ناجعة من مر�ض  و�سائل عالج  هناك  توجد  الآن ل  انه حتى  اأ�ساف  كما 
مما ي�سكل تهديدا على نظام ال�سحة العاملي ككل من وجهة  “األزهامير”، 

نظره.

�سر العداوة بني 
القط والكلب

امل�سل�سالت  بع�ض  �سهرة  زادتها  �سهرية  ق�سة  والكلب،  القط  بني  العداوة 
الكرتونية، فما �سرها؟

يف احلقيقة عند البع�ض يف مواقع عاملية متخ�س�سة باحليوانات الأليفة، 
فاإن العداوة لي�ست دائمة، وهناك �سداقات كثرية بني الكلب والقط، لكن 

ما احلكاية؟
- هم يف احلياة الربية يتناف�سون على نف�ض النوع من الطعام، وبالتايل هم 

يتقاتلون عليه، لكن ل ت�سل الأمور بينهما اإىل حد الفرتا�ض.
كائن غريب  اأي  باخلوف من  ي�سعر  القط  املنازل،  العادية يف  احلياة  - يف 
فيهرب وهذا حتى ما تفعله القطط مع الن�سان، وعندما تهرب فاإن الكلب 

يهوى املطاردة وبالتايل يجد فيها هواية جميلة له.
- يف حال كان �ساحب املنزل ميلك كلباً وقطة، عادة اخلالف يكون من باب 
الغرية من قبل من هو اأول، لكن لو مت جلب قط �سغري ليرتبى مع الكلب 

فاإن �سداقة تن�ساأ بينهما.
- الكلب ي�سعر اأن كل غريب على املنزل ميثل تهديداً ويتطلب التفح�ض، 

وعند تفحق القط يف املنزل فاإنه يهرب وتبداأ من جديد هواية املطاردة!.

املمثلة الأمريكية اإميي غرانثام تقف اأمام عد�شات امل�شورين قبيل عر�ض فيلمها )ليلى( �شمن مهرجان 
ال�شينما الأمريكية يف دوفيل يف �شمال غرب فرن�شا )اأ ف ب(.

حليف  ال��ك��اك��او 
الريا�شيني

اأظ������ه������رت درا�����س����ة 
ت��ن��اول  اأّن  ح��دي��ث��ة 
ال������ك������اك������او ي����رف����ع 
اأداء  م��������ع��������دلت 
ال������ري������ا�������س������ي������ني 
وي����ح����ّف����ز وظ��ي��ف��ة 
الدموية  الأوع��ي��ة 

اأثناء ممار�سة الريا�سة بح�سب موقع اأنا زهرة.
واأ�سارت اجلمعية الأملانية لأمرا�ض القلب يف مدينة مانهامي اإىل اأّن درا�سة 
مع  بالتعاون  اجلامعيني  وما�سرتيخت  دو�سلدورف  م�ست�سفيي  يف  اُجريت 
جامعة كولونيا الريا�سية. وتناول 12 ريا�سياً �سراب الكاكاو املحتوي على 
�سبعة  م��دار  على  للج�سم  املن�سطة  الفالفونول  م��ادة  من  ميلليغراماً   20

اأيام.
الرت�سبات  تقليل  على  عملت  الفالفونول  مادة  اأّن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
الكل�سية يف الأوعية الدموية، ما اأ�سهم يف تدّفق املزيد من الدم بها، وبالتايل 

ارتفعت معدلت الأداء.

• من هما ال�شاعران اللذان اأطلق عليهما الطائيان؟ 
- البحرتي واأبو متام. 

العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 
- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- اأبو الأ�سود الدوؤويل 

• ما معنى املن وال�شلوى؟ 
- املن هو الع�سل وال�سلوى هو طائر ال�سمان 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �شمم  • متى 
- �سمم اأول كمبيوتر اإلكرتوين حقيقي يف العامل بجامعة بن�سلفانيا 

عام  1946م.

• ا�سغر البابوات �سناً يف تاريخ الفاتيكان كان يبلغ من العمر 11 �سنة فقط. 
• مملكة )لو�سوتو( الأفريقية حماطة من جميع جوانبها بجمهورية جنوب اأفريقيا. 

اأعلى ن�سبة ممكنة من فيتامني )�سي( مقارنة بجميع اخل�سراوات والفواكه  الفلفل احلار يحتوي على   •
الأخرى. 

• تت�سع خزانات وقود طائرة البوينغ 747 لأكر من 227 األف لرت. 
يقوم  اأي رجل  انف  اأن تق�سم  للمراأة  انه يجوز  ا�سدر قا�ٍض بريطاين حكما ن�ض على   1837 العام  يف   •

بتقبيل �سفتيها دون رغبتها. 
• اإجمايل ثروات اأغنى 3 اأ�سخا�ض يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�سنوي الذي يح�سل عليه 

600 مليون �سخ�ض من �سكان الدول الأكر فقرا يف العامل. 
• عندما يولد الإن�سان يكون يف ج�سمه 300 عظمة ، اإل اأن ذلك العدد يرتاجع اإىل 206 فقط عند الو�سول 

اإىل �سن البلوغ .

فقرر  فيها  ي�سطاد  اأن  اعتاد  التي  املنطقة  يف  ال�سيد  قلة  من  الأ�سماك  �سيادي  احد  وهو  ر�سوان  عانى 
ان يذهب اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�سل له اخلري 
الكثري، فا�سطاد وا�سطاد كثريا حتى تعبت �سبكته وذهب اإىل ال�سوق وباع ما معه وك�سب كثريا من املال.. 
ويف البيت �ساألته الزوجة والأولد عن حاله فحمد اهلل وقال �ساحكا: كان �سيدي اليوم كمية وفرية من 

املال.
خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�سديقه ان اأباه اح�سر مال كثريا ا�سطاده من مكان ما على البحر فذهب 
ال�سديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�سوان عله ي�سطاد مال مثله ويف اليوم الثاين وبعد 
ان انتهى ر�سوان من ال�سيد الوفري ذهب اإىل ال�سوق يف الوقت الذي ح�سر فيه الرجل الذي كان يراقبه 
عن بعد وقال �ساأرمي �سبكتي رمبا يخرج ال�سمك مال، فرمى �سبكته لكنها خرجت بال�سمك فقط، فالقى 
به بعيدا ورمي �سبكته كرة اخرى وا�ستمر على هذا احلال رمبا ي�سطاد مال، لكنه ف�سل فذهب اإىل ر�سوان 
فعندما  البحر  ا�سطاده من  �ساحكا  ر�سوان  فقال  امل��ال؟  هذا  ت�سطاد  اين  �سارخا من  غا�سبا  له  وق��ال 
ا�سطاد �سمكا كثريا وابيعه يتحول اإىل مال وهكذا ا�سطاد املال، فانده�ض الرجل من تلك العبارة وقرر 
األقى به على ال�ساطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�سل،  اإىل البحر لياأخذ ال�سمك الذي  العودة 
كان هناك من اأخذه وان�سرف فوقف لي�سطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�ستطيع �سبكته ان 
متنحه ولو �سمكة واحدة، وبات ليلته جائعا فقد افرتى على نعمة اهلل ورف�سها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة 
ايام بعدها، راآه ر�سوان وقد ركع يف امل�سجد يبكي وي�ستغفر اهلل وي�ستعيذ من ال�سيطان الرجيم الذي اأكل 

راأ�سه وتركه جائعا هو واأولده .

�صائد الأموال 

�لرمي خالد �شعيد �ملقبايل
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.

حممد خليفة حممد �لكعبي
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.

حمده �شيف مطر �لر��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 خليفة حممد �لكعبي
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.

اجلنني يتمتع بقدرة االحتفاظ باال�سوات يف ذاكرته
ي��زال  ق���درة اجل��ن��ني وه��و ل  اأج��روه��ا   ك�سف علماء فنلنديون بعد جت���ارب 
ق��ادرة على  ب��ذاك��رة  واأن��ه يتمتع  الأ���س��وات،  التقاط  وال��دت��ه على  اأح�ساء  يف 
النظر  الأخ���رية م��ن احل��م��ل، بغ�ض  املرحلة  الأ���س��وات يف  الح��ت��ف��اظ بهذه 
عّما اإذا كان ال�سوت يعود لوالدته اأو لأي �سخ�ض غريب، وا�ستمرارية هذه 
عليها علماء من  اأ�سرف  التي  التجارب  بح�سب  ال��ولدة.  بعد  الذاكرة حتى 
جامعة هل�سنكي فاإن منطقة املخ امل�سوؤولة عن معاجلة الذبذبات ال�سوتية 
تخزن هذه الأ�سوات التي تخرتق جدار البطن، ومن ثم ت�سنيفها بحيث 
العامل  به  �سرح  ما  هذا  النربة.  واإيقاع  طبيعتها  وعلى  عليها  التعرف  يتم 
هذا  ب��ارت��ن.  اإينو  الأع�ساب  بيولوجية  يف  املخت�ض  الدرا�سة  على  امل�سرف 
اإيجابيا مع  يتفاعلون  اخُل��دج  الأطفال  اأن  ك�سفت  قد  �سابقة  اأبحاث  وكانت 
املو�سيقى التي كانت اأمهاتهم ت�سمعها اأثناء احلمل، عندما ي�سمعونها، فيما 

يكون التفاعل �سلبي عندما ي�سمع هوؤلء الأطفال لغة غريبة على حميطهم، 
وحاول العلماء الفنلنديون ر�سد ذلك بوا�سطة تخطيط اأمواج الدماغ. يف 
الأخ��رية من احلمل  الأ�سهر  اللواتي يف  ال�سيدات  ُطلب من  التجربة  اإط��ار 
الإ�سغاء اإىل ت�سجيل يتم من خالله تكرار كلمة مركبة ل حتتوي على اأي 
معنى، ُمرفقة بلحن معني. يف بع�ض الأحيان كان يتم تغيري خا�سية هذه 
الكلمة، باإ�سافة نربة عالية لأحد اأحرفها ال�سوتية. حتى موعد الولدة كان 
اجلنني قد ا�ستمع اإىل هذه الكلمة اأكر من 25 األف مرة. بعد الو�سع اأعاد 
العلماء التجربة فخل�سوا اإىل اأن الأطفال الذين ا�ستمعوا اإىل هذه الكلمة 
اأفعال  ردود  اأب��دوا  رافقتها  التي  املو�سيقى  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سكالها  مبختلف 
بالن�سبة لهم، مقارنة مع  لي�ست غريبة  اأن هذه ال�سوات  اأظهرت تعرفهم 

اأطفال اآخرين مل ت�ستمع اأمهاتهم لهذه الكلمة.


