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قطار ي�سل املحطة بدون �سائقه 
يف حاثة غريبة من نوعها، و�سل قطار يف رو�سيا اإىل بر الأم��ان من 

دون �سائقه، الذي قتل اإثر وقوعه من مقطورته.
ونقلت وكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء، عن م�سدر يف ال�سرطة اأن 
بعد  �سائق،  ريازان�سكي برو�سبكت من دون  اإىل حمطة  القطار و�سل 
اأن مت ا�ستخدام املكابح فيه بطريقة اآلية. واأو�سح اأنه مت العثور على 
وقع  الأخ��ر  اأن  اإىل  م�سراً  احلديد،  �سكك  على  القطار  �سائق  جثة 
من مقطورته اأثناء حتّرك القطار. من جهته، اأكد املكتب الإعلمي 

لوزارة الداخلية على احلادثة، من دون الدخول يف تفا�سيلها.

النعا�س اأثناء القيادة ُي�ساهي خطورة اخلمر
املعاناة  اأن  م��ن  را���س��ك��ه  م���ارك  الأمل����اين  ال��ن��وم  ح��ذر اخت�سا�سي ط��ب 
خطورة  ُت�ساهي  النوم  قلة  نتيجة  القيادة  اأثناء  والإعياء  التعب  من 
ُيعادل  الإن�����س��ان  ن��وم على  17�ساعة دون  م��رور  اإن  اإذ  ت��ن��اول اخل��م��ر، 
النوم  ُيعادل عدم  بينما  دم��ه،  الكحول يف  بروميللي من   0.5 وج��ود 
ما  ح�سب  ذل��ك  ال���دم،  يف  الكحول  م��ن  واح���دا  بروميللي  كامل  ليوم 
الأمل��اين  ذك��ر موقع اجل��زي��رة. ويو�سح �سفني رادمي��اخ��ر من املجل�س 
ل�سلمة الطرق مبدينة بون مدى خطورة ذلك باأنه عند وجود 0.5 
بروميللي من الكحول يف الدم ترتاجع القدرة على الإب�سار مبعدل 
%15 ويفقد الإن�سان قدرته على تقدير ال�سرعة ب�سكل �سليم، بينما 
يدخل القائد يف حالة من ال�ُسكر عند وجود بروميللي واحد لديه من 
الأملانية لأبحاث وطب  را�سكه، وهو ع�سو اجلمعية  واأردف  الكحول. 
النوم مبدينة �سفامل�ستات اأن خطر وقوع حوادث يزداد مبعدل 5 اإىل 6 
اأ�سعاف عند القيادة ليل، وذلك لأن املخ يكون مهياأ للنوم خلل هذه 

الفرتة، وبالتايل يعاين ال�سخ�س من قلة اليقظة يف هذا الوقت.
واأ�ساف الطبيب اأن ِق�سر فرتات النوم التي يحظى بها قائد ال�سيارة 
ي�سهم اأي�سا يف ارتفاع خطر تعر�سه للحوادث عند القيادة، اإذ يرتفع 
7 �ساعات  اأو  ل�6  اإذا نام قائد ال�سيارة  1.8 مرة  هذا اخلطر مبعدل 
8 �ساعات. بينما  ال��ذي ل يقل عن  فقط بدل من املعدل املو�سى به 
يزداد هذا اخلطر مبعدل 4.5 مرات اإذا ما نام قائد ال�سيارة خلم�س 
�ساعات فقط. لذلك اأو�سى را�سكه ال�سخ�س الذي يلحظ اأنه ي�سعر 
اأقرب ا�سرتاحة ويتناول قدحا  اأن يتوقف لدى  اأثناء القيادة  بالتعب 
اإذ ل  ذل��ك،  بعد  دقيقة   15 مل��دة  ال�سيارة  ي�ستلقي يف  القهوة، ثم  من 
دقيقة،   30 م��رور  بعد  اإل  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  تاأثر  يظهر 
موؤكدا اأنه ميكن للج�سم احل�سول على ق�سط من الراحة من خلل 
هذه الغفوة ال�سغرة. كما حذر را�سكه من تناول القهوة فقط دون 
اأخذ ق�سط من الراحة، موؤكد اأن ذلك لن يجدي اأي نفع، وم�سرا اإىل 
اأن النوم هو  اأن القاعدة ال�سارية يف هذا الأمر وا�سحة للغاية، وهي 

ال�سبيل الوحيد للتغلب على الإعياء والتعب .

طيور النور�س تنغ�س حياة �سكان مقاطعة
لتقدمي  النور�س،  ور�سة عمل حول طيور  بريطانية  مقاطعة  اأن�ساأت 
الن�سائح ل�سكانها الذين ا�ستكوا من الآثار ال�سيئة التي تركتها على 
منازلهم و�سبل معي�ستهم. وقالت هيئة الإذاع��ة الربيطانية )بي بي 
احلار  ال�سيف  اأن  اعترب  ال�سرقية  ديفون  مقاطعة  جمل�س  اإن  �سي( 
الذي �سهدته البلد هذا العام �ساهم يف جعل طوير النور�س م�سكلة 
�سيعمل  الربيطانية  املقاطعة  جمل�س  اأن  وا�سافت  ل�سكانها.  خا�سة 
جتذب  التي  الطعام  نفايات  من  التخل�س  على  الأغذية  �سركات  مع 
النور�س، و�سيقّدم م�سورات لل�سكان حول طرق وقاية ممتلكاتهم من 
امللكية حلماية  اأن اجلمعية  اإىل  �سي(  بي  وا�سارت )بي  الطيور.  هذه 
الربيطاين  اجلمهور  م��ن  املكاملات  م��ن  قيا�سياً  ع���دداً  تلقت  الطيور 
خلل �سهر اآب اأغ�سط�س ت�ستكي من طيور النور�س، يف حني ا�ستخدم 
مطعم مبقاطعة ديفون م�سد�سات املياه لإخافة طيور النور�س العازمة 

على �سرقة مواده الغذائية.
ون�سبت اإىل ع�سو جمل�س مقاطعة ديفون ال�سرقية، توم رايت، قوله 
النور�س  اأن حتولت طيور  الن�سائح بعد  �سننظم ور�سة عمل لتقدمي 
هذا  يف  وال��ن��ا���س  املحلية  لل�سركات  خا�س  قلق  وم�سدر  م�سكلة  اإىل 
اأف�سل  فهم  اكت�ساب  على  مل�ساعدتها  ال�سركات  مع  و�سنعمل  ال��ع��ام.. 

للإجراءات التي ميكنها اتخاذها للحد من امل�سكلة .

االآالف يحتفلون بعيد 
دار اأوبرا �سيدين

�سيدين   اأوب���را  دار  اأم���ام  الآلف  احت�سد 
احتفاًل بعيدها ال�40.

الأح��د  اأ�سرتالية  اإع��لم  و�سائل  واأف���ادت 
و�سط  اإىل  ت��واف��دوا  الأ�سخا�س  اآلف  ان 
م��دي��ن��ة ���س��ي��دين م��ن��ذ ���س��اع��ات ال�����س��ب��اح 
جولة  ع��ل��ى  ح�سولهم  ل��ت��اأم��ني  الأوىل 
بني  من  حلوى  وقطعة  خا�سة  جمانية 
6 اآلف قطعة �ستوزع مبنا�سبة عيد دار 

اأوبرا �سيدين  ال�40.
ب��ني احل��ا���س��ري��ن يف  م��ن  ان  اإىل  ولفتت 
الح���ت���ف���ال اخل���ا����س ه���م 3 اأج���ي���ال من 
امل��ه��ن��د���س  ع��ائ��ل��ة م�����س��م��م دار الأوب��������را 
الدمناركي يون اأوت��زون، الذين �ساعدوا 
اإن�ساد  على  ب��ارن��ز  جيمي  ال���روك  مغني 

اأغنية عيد ميلد �سعيد .
وت�����س��ت��م��ر الح���ت���ف���الت اأ���س��ب��وع��اً ك��ام��ًل 
امللكية  العائلة  زيارة  اأبرز املحطات  ومن 
اإىل  بالإ�سافة  الأوب��را  ل��دار  الدمناركية 

حفل مو�سيقي فيها.

مرحلة ر�ساعة ق�سرة
اأر�سعي طفلك احلليب ال�سطناعي مرة كل خم�سة اأيام. هكذا، يرتاجع حليبك 

اأدوي��ة. ابدئي بوجبة الليل  تدريجاً من دون اللجوء اإىل 
ثم الع�سر وهكذا دواليك. يحدث اأحياناً اأن ترتاجع 

ك��م��ي��ة احل��ل��ي��ب ب�����س��رع��ة. يف ه���ذه احل��ال��ة، 
الر�ساعات.  ع��دد  عينها  بال�سرعة  زي��دي 
كمية  لأن  طبيعية  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ُت��ع��ت��رب 

الطفل.  ت��راج��ع ح��اج��ات  م��ع  ت��ق��ّل  احلليب 
ف�سًل عن ذلك، ل يعود الولد، الذي يعتاد على 

�سهولة تناول احلليب ال�سطناعي، )ميت�س( ما 
يكفي من حليب الأم لي�سمن اإنتاج كمية كبرة 
لني  م��ن��ه. وم���ع اع��ت��م��اد ه���ذا ال��ن��م��ط ق��د تتو�سّ

اأ�سبوعني.  اأو  اأ�سبوع  غ�سون  يف  طفلك  فطام  اإىل 
يف  جنحت  وق��د  ح��ال.  اأح�سن  يف  فطفلك  بالذنب،  ت�سعري  ل 
اأ�سبوعاً  الأم  حليب  فتناول  احلياة.  يف  انطلقة  اأف�سل  منحه 
باللباأ  يتغذى  ال��ذي  الطفل  على  كثرة  بفوائد  يعود  واح���داً 
الأوىل  الأيام  الثدي خلل  �سائل يفرزه   ،)colostrum(

بعد الولدة يحتوي على كمية كبرة من املواد املغذية ويعّزز جهاز 
الطفل املناعي وحركة اأمعائه.

الفطام قبل عودتك اإىل العمل
الطفل  يتخطى  اأن  بعد  اأي��ام.  �سبعة  كل  مرة  ال�سطناعي  احلليب  طفلك  اأطعمي 
اأ�سبوعه ال�ساد�س، يتذّمر اأحياناً عند اإعطائه القليل من املاء اأو الر�ساعة. فيزعجه 
طعم حلمة الر�ساعة �سواء كانت م�سنوعة من ال�سليكون اأو املطاط. لذلك، ين�سح 
اخلرباء باأن تبدئي باإعطاء طفلك الر�ساعة مع بلوغه اأ�سبوعه الثالث. اأ�سربيه من 
حني اإىل اآخر قليًل من املاء اأو ع�سر الفاكهة. ت�ستطيعني اأي�ساً اإطعامه احلليب 
وح��اويل  بال�سرب  حتّلي  تناولها،  رف�س  واإذا  اأ�سبوعياً.  اثنتني  اأو  م��رة  بالر�ساعة 
اإذا مل تنجح حماولتك  اإياها قبل موعد تناول الطعام حني يكون جائعاً.  اإعطاءه 
الطريقة  ولعل  الغرفة.  وغ��ادري  الر�ساعة  اإعطاءه  اآخر  �سخ�س  اأطلبي من  هذه، 
الليل بر�ساعة  ا�ستبدال وجبة  ليعتاد طفلك طعم احلليب ال�سطناعي،  الف�سلى 
ُيطعمه اإياها والده مثًل، فيما تغّطني يف نوم عميق. اإذا كان طفلك قد جتاوز �سهره 
الثالث حني تقررين فطمه، ميكنك اأن ت�ستهّلي يف تلك الفرتة عينها عملية تنويع 
طعامه والبدء باإطعامه املاأكولت ال�سلبة. ت�ستطيعني، مثًل، اإطعامه وجبة �سغرة 

بامللعقة ومن ثم اإعطاءه الر�ساعة.

العمل والر�ضاعة
ميكنك موا�سلة اإعطاء طفلك الر�ساعة حتى لو ا�ستاأنفت عملك. اإذ تعمد اأمهات 

ك��ث��رات اإىل اإر����س���اع اأط��ف��ال��ه��ّن ���س��ب��اح��اً وم�����س��اء، فيما 
يف  مي�سونها  التي  الفرتة  خ��لل  الر�ساعة  يتناولون 
ال�سركات  بع�س  اأن  ال�سدد  ه��ذا  يف  ُي��ذك��ر  احل�سانة. 

يقيم ح�سانة تابعة له. هكذا، 
تتمّكن الأم من اإر�ساع طفلها �ساعة ت�ساء. كذلك، ين�س قانون العمل يف 
بع�س البلدان على منح الأم، طوال �سنة، �ساعة ر�ساعة يومياً. لكن كي 
تتمّكني من ال�ستفادة من هذه ال�ساعة، عليك بذل جمهود كبر وتنظيم 

برناجمك بدقة.

ن�ضائح عملّية
• ل تتوّقفي فجاأة عن اإر�ساع طفلك بني يومه الثالث وال�ساد�س لأن ثدييك يكونان 

منتفخني جداً. واإذا انقطعت فجاأة عن الر�ساعة �ست�سعرين بالأمل.
اإرج��اء  الأف�سل  �سّن، فمن  له  تنبت  اأو  ول��دك مري�ساً  اأو  ح��اراً  الطق�س  ك��ان  اإن   •
عملية الفطام اإىل وقت لحق. وين�سح اخلرباء باختيار فرتة ل تتبّدل فيها عادات 

الطفل.
• ميكنك الحتفاظ بحليب الأم يف جهاز التجميد طوال �ستة اأ�سهر ويف الثلجة 

ثمانية اأيام يف حرارة اأربع درجات حتت ال�سفر.
• يرتاجع اإفراز الثديني احلليب مع �سعور الأم بالتعب والإرهاق ومع تراجع عدد 

املرات التي ير�سع فيها الطفل حليبها.
• يف حالة املر�س اأو اخل�سوع جلراحة اأو الغياب الق�سري، اأ�سفطي حليب ثدييك 
م�سكلة  ب��اأي  الإ�سابة  وتتفادي  داخلهما  ال�سغط  تخّففي  كي  وتدريجاً  با�ستمرار 

�سحية.
• اإن�سي اأمر �ساعات الطعام املحّددة. ثقي بطفلك. فل توقظيه لتطعميه.

اإل  اإن كان ل يزال ي�سعر باجلوع، فاأطعميه )ل يعاين الطفل عادة من ال�سمنة   •
اإذا اأ�سافت الأم اإىل غذائه الكثر من طحني الأطفال(. ول ترغميه على الأكل، اإن 

مل ي�ساأ ذلك.
ل ت�سكتي طفلك كلما بكى باإطعامه ، فبذلك تعّر�سينه خلطر ال�سمنة. اإبحثي   •
الر�ساعة  بني  تف�سل  اأن  ال�سروري  فمن  الو�سع.  معاجلة  وح��اويل  يزعجه  عما 

والأخرى �ساعتان اإىل ثلث �ساعات.

فطام الر�سيع تدريجيا يفيد االأم وطفلها

بيع الكمان اخلا�س بقائد الفرقة املو�سيقية 
ب�سفينة تايتنك بـ1.5 مليون دوالر 
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�سرطان الثدي يف مقدمة اأمرا�س الن�ساء
يف  ياأتي  الثدي  �سرطان  اأن  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  معلومات  ت�سر 
والنامي  املتقدم  ال��ع��امل  يف  الن�ساء  ت�سيب  التي  ال�سرطان  اأن���واع  مقدمة 
املر�س يف  ارتفاع معدلت وق��وع ه��ذا  اأن��ه من امللحظ  اإل  �سواء،  على حد 
بلدان العامل النامي، نتيجة زيادة متو�سط العمر املاأمول، وزيادة التو�سع 
الك�سف  باآليات  العمل  وع��دم  الغربية،  احلياة  اأمن��اط  واعتماد  العمراين، 

املبكر للوقاية.
»من  احل��د  يف  الوقائية  ال�سرتاتيجيات  اإ�سهام  اإمكانية  من  الرغم  وعلى 
بع�س« خماطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي، فاإن تلك ال�سرتاتيجيات ل متكن 
البلدان  يف  تظهر  التي  ال�سرطان،  ذل��ك  ح��الت  معظم  من  التخل�س  من 
اإل يف  املنخف�سة واملتو�سطة الدخل، حيث ل يجري ت�سخي�س هذا املر�س 
مراحل متاأخرة، وبناء عليه، فاإن »الك�سف املبكر« من اأجل ت�سخي�س املر�س 
بقاء مر�ساه  الأق��ل حت�سني معدلت  على  اأو  الأوىل وعلجه،  يف مراحله 
املر�س، وفقا ل�سحيفة  ملكافحة هذا  الزاوية  على قيد احلياة، يظل حجر 

ال�سرق الأو�سط .
الثدي،  �سرطان  ع��ن  املبكر«  »الك�سف  اأج��ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  و�سمن 
تذهب عدد من اجلهات احلكومية واجلمعيات الأهلية املحلية باململكة اإىل 
تكثيف التوعية باأهمية هذا العمل، من بينها جمعية ال�سرطان ال�سعودية 
يف املنطقة ال�سرقية، التي ت�سعى لتعزيز مكافحة �سرطان الثدي، من خلل 
»ال�سرقية  حملة  وتد�سينها  الثدي،  ب�سرطان  للتوعية  ال�سنوي  برناجمها 
وردية« لل�سنة اخلام�سة على التوايل برعاية الأمر �سعود بن نايف بن عبد 

العزيز اأمر املنطقة ال�سرقية.
الفي�سل،  هيفاء  الأم���رة  برئا�سة  الثدي  ل�سرطان  زه��رة  جمعية  وكذلك 
التي د�سنت حملتها ال�سنوية التوعوية ب�سرطان الثدي، حتت عنوان »البيت 

الوردي«، يف معظم مناطق اململكة.

فطامه  ال�ضروري  من  لذلك،  طفلها.  مع  وروية  بهدوء  التعامل  الأم  على 

يعاين  ل  هكذا،  �ضواء.  حّد  على  للطرفني  فوائد  ذلك  يف  لأن  تدريجيا 

�ضغريك حالة انف�ضال موؤملة، وي�ضهل عليه التاأقلم مع و�ضعه اجلديد. 

حالتهما  اإىل  ثدييك  ع��ودة  يف  التدريجي  الفطام  ي�ضاهم  كذلك، 

الطبيعية من دون اأن يتحجرا اأو يحتقن احلليب داخلهما. وميكنك 

بدء عملية الفطام �ضاعة ت�ضائني، عند خروجك من امل�ضت�ضفى اأو 

مع بلوغ طفلك اأ�ضبوعه الأول اأو يف �ضهره ال�ضابع.

مر�س تقو�س االأ�سابع.. 
االأ�سباب وطرق العالج 

رغم اأن مر�س انكما�س الدوبوترين 
غ����ر م�������وؤمل ف�������اإن امل�������س���اب���ني ب��ه 
ب�سكل  اأ�سابعهم  يعجزون عن فرد 
ط��ب��ي��ع��ي. وب��ي��ن��م��ا ي��ك��ف��ي ال��ع��لج 
ال�سينية  والأ���س��ع��ة  ب��ال��ك��ورت��ي��زون 
لرتاجع املر�س يف مراحله املبكرة، 
�سروريا  اجلراحي  التدخل  يكون 

يف املراحل املتقدمة. 
العظام  ج��راح��ة  اأخ�سائي  وي�سرح 
وامل��ف��ا���س��ل ك����ارل ه��اي��ن��ز ل��ي��ن��رت، 
م��ر���س ان��ك��م��ا���س دوب��وت��ري��ن ب��اأن��ه 
ي�����ح�����دث ن���ت���ي���ج���ة ت�����ك�����ون ب��ع�����س 
التكتلت على طبقة احلماية التي 
كف  واأوردة  واأع�ساب  اأوت��ار  تغطي 
اليد، اإذ تتجمع هذه التكتلت مع 
بع�سها البع�س ب�سكل م�ستمر، مما 

يوؤدي اإىل تقو�س الإ�سبع.
مب���ر����س  امل���������س����اب����ون  ي�������س���ع���ر  ول 
اأمل،  لكن  باأي  انكما�س دوبوترين 
تطور املر�س يجعلهم غر قادرين 
اإذ  اليومية،  حاجاتهم  ق�ساء  على 
الأ���س��ي��اء  حمل  ي�ستطيعون  ل  ق��د 
اأو حتى م�سافحة الآخرين ب�سبب 

تقو�س اأ�سابعهم.
اأ���س��ب��اب  اأن  اإىل  ل��ي��ن��رت  وي�����س��ر 
امل���ر����س م���ا زال�����ت غ���ر م��ع��روف��ة، 
بيد اأن حدوثه اأكرث بني امل�سابني 
مبر�س ال�سكري وال�سرع ومدمني 
نعرفه  ما  اأن  اإىل  م�سرا  اخلمور، 
اأف���راد  ب��ني  ينت�سر  امل��ر���س  اأن  ه��و 
بعينها، مما يعني  العائلت  بع�س 

وجود �سبب وراثي وراء ظهوره.
ومي��ك��ن ع��لج تقو�س الأ���س��اب��ع يف 
مراحله الأوىل قبل ح�سول تقو�س 
�سديد يف الأ�سابع بوا�سطة احلقن 
بالكورتيزون اأو عن طريق الأ�سعة 
هذا  اإن  لينرت  وي��ق��ول  ال�سينية. 
منع  على  يعمل  العلج  من  النوع 
تكاثر اخلليا على الن�سيج ال�سام، 
ب��الأ���س��ع��ة  ال���ع���لج  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
ال�سينية يف املراحل املبكرة للمر�س 
ي�����س��اع��د يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن اآث����اره، 
الإ�سابة  جتنب  يف  ينجح  ل  لكنه 

به ب�سكل تام.
اأما احلالت التي يكون فيها تقو�س 
الأ�سابع قد بلغ مراحل متقدمة، 
فين�سح باإتباع طرق علج خمتلفة. 
ويعد ا�ستخدام اإنزمي الكولجيناز  
اجلديدة  العلجية  الو�سائل  من 
التي ت�ساعد على اإعادة ال�ستقامة 
اإن��زمي  يقوم  اإذ  املقو�س.  للإ�سبع 
الكيميائي  بالتحليل  الكولجيناز 
اأح��د  تعترب  التي  الكولجني  مل��ادة 
املكونات الرئي�سية للن�سيج ال�سام.

الإن��زمي يف  الطبيب بحقن  ويقوم 
كامل  ي��وم  مل��دة  وينتظر  النتوءات، 
باإزالة التكتلت بعناية من  ليقوم 
بعد  والأوردة  والأع�����س��اب  الأوت����ار 
ال��ط��ب��ق��ة اخل��ارج��ي��ة للجلد.  ف��ت��ح 
وب����ع����د ا����س���ت���ك���م���ال ال����ع����لج ي��ع��ود 

املري�س ملمار�سة حياته العادية.

باع مزاد بريطاين اآلة كمان ا�ستخدمها قائد الفرقة املو�سيقية ل�سفينة )تايتنك( التي غرقت قبل اأكرث من 100 عام، برقم قيا�سي و�سل 
اإىل 900 األف جنيه ا�سرتليني، اأي ما يعادل نحو 1.5 مليون دولر. وقالت �سبكة )�سكاي نيوز(، ام�س الأحد، اإن وال�س هارتلي، 

مالك الكمان وقائد الفرقة املو�سيقية، لقي حتفه مع جميع اأع�ساء الفرقة ال�سبعة يف املاأ�ساة التي وقعت يوم 14 ني�سان ابريل 
1912، حني ا�سطدمت �سفينة )تايتنك( بجبل جليدي يف �سمال املحيط الأطل�سي، ما اأّدى اإىل مقتل 1500 �سخ�س على 
متنها. واأ�ساف اأن الكمان اأهدته اإىل هارتلي خطيبته ماريا روبن�سون، وُعرث عليه يف �سندوق مربوط بجثته حني جرى انت�سالها 

من املياه اجلليدية، وظهر مرة اأخرى يف عام 2006 حني ُعرث عليه يف �سقيفة منزل مبقاطعة يورك�ساير الربيطانية، ما اأثار 
جدًل حول اأ�سالته. واأ�سارت )�سكاي نيوز( اإىل اأن املزاد يف بلدة دفايز�س مبقاطعة ويلت�ساير اأكد اأن البحوث اإىل اأُجريت على 

الكمان على مدى 7 �سنوات اأثبتت اأ�سالته، واأنه كمان هارتلي قائد الفرقة املو�سيقية يف �سفينة )تايتنك(، وباعه اإىل جانب 
جمموعة اأخرى من القطع التذكارية 

اأولديريج من  اأندرو  اإىل  املنكوبة. ون�سبت  ال�سفينة  من 
الكثر  اهتمام  اأث��ار  “الكمان  اإن  قوله  دفايز�س،  م��زاد 
من مقتني القطع التذكارية من جميع اأنحاء العامل، 
وو���س��ع��ن��ا ق��ي��م��ة ت��ق��دي��ري��ة ل���ه ت���راوح���ت ب���ني 200 
بقيمة  بعناه  لكننا  ا�سرتليني،  جنيه  األ���ف  و300 

الكمان يرمز  اأن  اأولدريج  واأ�ساف  ذل��ك.  اأك��رب من 
ح��ول ج�سده  �ساب  وو�سعه مو�سيقي  احل��ب  اإىل 

اأي�ساً  لأن كان هدية من خطيبته، كما يرمز 
ال�سجاعة لأن هارتلي كان يعلم جيداً  اإىل 
لن  باأنه  تايتنك  �سفينة  ماأ�ساة  وقوع  بعد 

تكون هناك قوارب جناة
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املفهوم احلديث للقيادة الناجحة بدولة االمارات �سمن ر�سالة ماج�ستري للباحثة موزة البادى

•• العني - الفجر

التطوير والدعم اخلارجي يف جامعة  البادي مدير  �سعيد  ح�سلت موزه 
للقيادة احلديثة  والتطوير  الإدارة  املاجي�ستر يف  درجة  ، على  الإم��ارات 
حيث تناولت الباحثة درا�ستها يف دور القيادة الناجمة يف مواكبة احلداثة 
بتقدير  الربيطانية  املتحدة  اململكة  يف  هينيلي  جامعة  م��ن  والتجديد 

اإمتياز
درجة  على  ح�سولها  بعد  الباحثة  عليه  ح�سلت  الإجن��ازال��ذى  هذا  ياأتي 
املاج�ستر الأوىل يف الإدارة التنفيذية من جامعة زايد يف دولة الإمارات ، 
والذي عزز طموحات الباحثة لل�سعي لنيل الدكتوراة يف نف�س املجال حيث 
وجدت الت�سجيع والرتحيب من اإدارة جامعة الإم��ارات يف تقدمي الدعم 
املتميزة،  ال�سابة  الوطنية  الإدارات  وق���درات  م��ه��ارات  لتطوير  وامل�ساندة 
الربيطانية،  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  درا���س��ي��ة  بعثة  �سكل  على  ج���اءت  وال��ت��ي 
ال��دك��ت��وراة،  لر�سالة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  و�سمن  هينيلي،  جامعة  يف 
حققت الباحثة الإجناز الأول وهو احل�سول على املاج�ستر الذي يوؤهلها 

لإ�ستكمال خطتها نحو احل�سول على الدكتوراة يف هذا املجال.
وتناولت الر�سالة حماور عديده للمفهوم الإعتيادي احلديث الذي تبني 
الأ�سرتاتيجية عليه، والذي ينطلق من  املتحدة خططها  الإم��ارات  دولة 
مفهوم وقيادة حكومة دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
اآل نهيان حفظه اهلل ، يف تفعيل القيدات الوطنية، واحلث على  بن زايد 
املوؤ�س�سات  متكن  والتي  وجمالتها  القيادة،  مفهوم  يف  واجل��ودة  التميز، 
والأجهزة الوطنية الإداري��ة من قيادة الأف��راد نحو التطوير والتحديث 
ومواكبة التقدم، ول ينح�سر يف تقدمي اجلديد فقط، واأمنا يتعدى ذلك 
املادية والب�سرية يف  الأمثل للموارد  ، والإ�ستثمار  التناف�سية  اإىل ت�سجيع 

املتميزة  الوطنية  القيادة  على  الدار�سة  واأك��دت  واقتدار،  بجودة  الدولة، 
– نائب  التي ينتهجها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
، حاكم دب��ي، يف دع��م ه��ذا املفهوم  ال���وزراء  رئي�س الدولة ورئي�س جمل�س 
حلكومة  بقيادته  ناجحة  تفاعلية  مبمار�سة  الناجحة  للقيادة  احلديث 
التنموية،  املوؤ�سرات  اأ�سبحت يف امل�ساف الأوىل يف  اأن  اإىل  دولة الإم��ارات 

والإجنازات املتميزة على م�ستوى دول العامل 
الإداري����ة  ال��ع��ل��وم  العلمي يف  البحث  اأه��م��ي��ة  م��ن  ال��درا���س��ة  ه��ذه  وتنطلق 
احل��دي��ث��ة، ب��اإع��ت��ب��ار ال��ق��ي��ادة الناجحة ه��ي امل��ح��رك وال��ع��ام��ل احل��ي��وي يف 
العمل ال�سرتاتيجي يف بناء وتنمية الوطن بالو�سائل ، واملهارات املتكاملة 

احلديثة يف اإدارة امل�ساريع واملبادات، والأن�سطة التطويرية للمجتمعات،
وب��ن��اء على ذل��ك ات��خ��ذت الباحثة م��وزة ال��ب��ادي م��ن من��وذج الإم����ارات يف 
القيادة الناجحة منوذجاً متميزاً يف جناح القيادة يف التطوير واحلداثة 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
القيادة  ملفهوم  احلقيقي  وال��ب��اين  املوؤ�س�س  قيادة  من  بحثها  رحلة  ب��داأت 
رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ   – الع�سرية  للدولة  احلديثة 
اهلل تعاىل، واأخونه حكام الإمارات يف اإجناح امل�سروع الوطني الكبر وهو 
اأن  وا�ستطاعت  ج���دارة  بكل  فيه  الناجحة  القيادة  ُمر�ست  التي  الإحت���اد 
بف�سل  واأ�سبحت  العامل،  م�ستوى  على  متميز  فيدرالياً  منوذجا  حتقق 
اأنها  القيادة، كما  فريداً يف  املتحدة منوذجاً  العربية  الإم��ارات  ذلك دولة 
احلديثة  القيادات  يف  وتطويره  للقيادة  املفهوم  بهذا  الإمي��ان  اأن  اأثبتت 
ال�ستمرارية،  من  ومكنته  النجاح،  ه��ذا  اأكملت  الإم���ارات  دول��ة  حلكومة 
والتميز اإىل اأن اأ�سبحت القيادة املتميزة والناجحة التي تتخذ من معاير 
لكافة عنا�سر  اأ�سبحت مفهوماً م�سرتكاً عاماً  اجلودة واحلداثة مرتكزاً 
البناء والإجناز على اأر�س الدولة مما اأدى اإىل تطوير حديث بناء يف كافة 
مع  اأو  الدولة  موؤ�س�سات  داخ��ل  يف  �سواء  املجالت  وكافة  احلياة..  مناحي 

العلقات اخلارجية للدولة.

تو�سلت الباحثة اإىل اأن القيادة الناجحة هي من توؤدي اإىل جعل اأ�سلوب 
التطوير والتغير يف املجتمعات ينمو للأف�سل والأحدث.

والإنتاجية   ، الإ�ستثمار  ُتفعل  الناجحة  القيادة  اأن  على  الدرا�سة  وتوؤكد 
يف فاعلية التنمية وتوزيع امل�سادر املفعلة للبناء والتطوير يف املجتمعات 
وامل��وارد  املوؤ�س�سات  يف  امل�ستمر  النماء  دور  لتفعيل  املحرك  هي  والقيادة 
، وتدوير عجلة  الإنتاجية  الإ�ستمرارية يف  التي حتقق  الب�سرية واملادية، 

التطوير ، وحتقيق الإ�ستقرار الآمن للمجتمعات.
ويفعل  الإقت�سادية،  التناف�سية  يفعل  القيادة،  يف  الإ�ستثمار  مفهوم  اأن 
الإ�سرتاتيجي  العمل  كافة جمالت  والتطوير يف  التجديد  كذلك عجلة 
بناء  يف  مهمه  رك��ائ��ز  والتميز  اجل���ودة  معاير  م��ن  ويجعل  للموؤ�س�سات 

املفهوم احلديث للإدارة والقيادة.
وهذا ما ا�ستطاعت اأن حتققة دولة الإمارات العربية املتحدة يف ح�سولها 
احل�سارية  الأن�سطة  كافة  على  املتقدمة  واملراكز   ، املوؤ�سرات  اأف�سل  على 
كافة  يف  الناجحة  القيادة  به  اأ�سهمت  ما  خ��لل  من   ، العامل  �سعوب  بني 
املجتمع،  وتنمية   ، واإ���س��ت��ث��م��ار  اإق��ت�����س��اد  م��ن  املجتمع،  يف  احل��ي��اة  مناحي 
للعاملني  والت�سجيع  التح�سر  ، ومنهجيات  املقدمة  وحت�سني اخلدمات 

و املبادرات وامل�ساريع التنموية احلديثة البناءة.
ا�ستطاعت الباحثة موزه البادي اأن حت�سد هذه النتائج يف �سياق درا�ستها 
نحو  الناجحة  الإداري����ة  ال��ق��ي��ادة  يف  قائمة  ال��دار���س��ة  وم��ازال��ت  املنهجية 
الدارة  تطبيقات  يف  علمية  ومنهجية  ت�سور  بو�سع  واحلداثة،  التطوير 

احلديثة
تقدم الباحثة هذا الإجن��از اإه��داءاً لقيادة دولة الإم��ارات التي كانت وراء 
الإم���ارات  دول��ة  اأر���س  على  والعاملة  القيادية  الب�سرية  امل���وارد  كل  جن��اح 
ت�سهيل  خ��لل  م��ن  �ساندتها  التي  اجل��ه��ود  لكل  والتقدير  ال�سكر  وت��ق��دم 
الإمكانيات والإج��راءات التي كللت من خللها جهودها بالنجاح يف هذا 

الإجناز.

مركز جامع زايد الكبري ي�سارك 
يف اأ�سبوع جيتك�س للتقنية

•• ابوظبى - الفجر

ي�����س��ارك م��رك��ز ج��ام��ع ال�����س��ي��خ زاي���د ال��ك��ب��ر ب��ج��ن��اح يف ال�����دورة الثالثة 
والثلثني من اأ�سبوع جيتك�س للتقنية الذي اأنطلق ام�س يف مركز دبي 
اجل��اري مب�ساركة  اأكتوبر   24 فعالياته حتى  وت�ستمر  العاملي  التجاري 
العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات املحلية والعربية والعاملية املتخ�س�سة 

يف جمال تقنية املعلومات.
امللتقى الدويل من  و�سيطرح املركز الذي ي�سارك للمرة الأوىل يف هذا 
خلل جناحه الذي ي�سم جم�سماً جلامع ال�سيخ زايد الكبر، جمموعة 
تلبية  امل��رك��ز  ط��وره��ا  ال��ت��ي  الذكية  التقنية  احل��ل��ول  و  التطبيقات  م��ن 
 : ومنها  الإل��ك��رتوين،  موقعه  عرب  معه  واملتعاملني  زواره  لحتياجات 
ت�سهيل حجز اجلولت ال�سياحية، للأفواج وال�سركات من داخل الدولة 
الإعلمية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ح�سول  ت�سهيل  وك��ذل��ك   ، وخارجها 
والقنوات التلفزيونية والأفراد على ت�ساريح ت�سوير اجلامع بالفيديو، 
خدمة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  يقدم  كما   ، عنه  وثائقية  اأف���لم  ت�سوير  اأو 
حجز  وخ��دم��ة  امل��رك��ز،  مبكتبة  امل��ت��وف��رة  املعلومات  م�سادر  ع��ن  البحث 
واإعارة الكتب، وخدمة التوا�سل مع موظفي املكتبة لل�ستف�سار عن اأيه 
معلومات تفيد الباحثني ، و كذلك اأر�سيف �سور للمهتمني بفن العمارة 
الإ�سلمية ، ي�سم �سور متنوعة للجامع الذي يعد واحداً من اأهم املعامل 

املعمارية على م�ستوى العامل .
الكبر يت�سمن  زايد  ال�سيخ  وثائقياً عن جامع  املركز فيلماً  و�سيعر�س 
اجلامع  موؤ�س�س  عن  نبذه  وكذلك   ، وتاريخه  الكبر  ال�سرح  عن  نبذه 
كما   ، ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور   ،
 Zayed برنامج خا�س عن اجلامع بعنوان ipad سيعر�س عرب جهاز�
mosque يحتوي على معلومات عامة عن اجلامع ومكوناته املعمارية 
وخدماته الإلكرتونية ، وكذلك ، برنامج معراج النجوم والذي اأطلقه 
العربية  باللغة  اإل��ك��رتوين  برنامج  اأول  وه��و  نوفمرب2010  يف  املركز 
احلا�سوب،كما  واأجهزة  الهواتف  عرب  والنجوم  الكواكب  م�ساهدة  يتيح 
القيام برحلة ف�سائية  يتيح ميزات فريدة عالية اجلودة لكل راغب يف 

. iPad اأو حا�سوبه iPhone من خلل �سا�سة هاتفه
وقال �سعادة يو�سف العبيديل مدير عام مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر 
: تاأتي م�ساركة املركز يف هذا املعر�س الذي توليه ال�سركات والوجهات 
مثل  يف  تواجده  تعزيز  ب�سرورة  منه  اإمياناً  كبراً،  اهتماماً  احلكومية 
هذه املحافل وامللتقيات الكربى وال�ستفادة من اأحدث التجارب واأف�سل 

املمار�سات وتبادل اخلربات.
ت�سليط  اإىل  تهدف  للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  يف  املركز  م�ساركة  اأن  واأك��د 
املركز، وكذلك بع�س  التي يقدمها  الإلكرتونية  ال�سوء على اخلدمات 
ب��راجم��ه ال��ه��ام��ة يف جم���ال ال��ت��ق��ن��ي��ة، م��ث��ل ب��رن��ام��ج م��ع��راج النجوم”، 
ال�سركات  اأب��رز  ممثلي  مع  للتوا�سل  فر�سة  ميثل  املعر�س  اأن  مو�سحاً 
واأح���دث  اأه���م  على  للتعرف  وك��ذل��ك   ، التكنولوجيا  جم��ال  يف  العاملية 
، خا�سة  العار�سني  �سيقدمها  والتى  والرقمية  التكنولوجية  التطورات 

من ال�سركات الكربى امل�ساركة يف املعر�س .
على  حري�س  الكبر  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  اأن  اإىل  العبيديل  واأ�سار 
ن�سر ثقافة املعرفة الإلكرتونية وتقدميها جلمهور املتعاملني معه وفق 
رائد  ا�سرتاتيجيته كمركز عاملي  اإط��ار  وذل��ك يف  العاملية،  املعاير  اأرق��ى 
بينها  وم��ن  الو�سائل  بكافة  ال�سعوب  ب��ني  التوا�سل  تعزيز  اإىل  يهدف 
حتقيق  على  العمل  يف  كبر  ب�سكل  ت�سهم  التي  التكنولوجية  الو�سائل 

ر�سالته الثقافية .
واأعلن ان�سمام املركز اإىل مبادرة احلكومة الذكية تزامناً مع بدء فعاليات 
اأ�سبوع جيتك�س للتقنية حيث �سيطلق نظاماً متكامًل للخدمات يوؤمن 

للمتعاملني معه اإجناز اخلدمات املطلوبة عرب الهواتف املحمولة . 
التابع لوزارة �سوؤون الرئا�سة  اأن مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر  يذكر 
يحظى برعاية ومتابعة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.. وتاأ�س�س املركز ليكون نواة 
من  انطلقا  اجلامع  ح��ول  تتمحور  التي  والفكرية  الثقافية  للحركة 
القيمة الثقافية والوطنية التي تعرب عن املفاهيم والقيم التي ر�سخها 
القيم  اآل نهيان طيب اهلل ثراه تلك  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
الوطنية  للهوية  ام��ت��دادا  ت�سكل  وال��ت��ي  وال��وع��ي  ال��وج��دان  يف  املتجذرة 

امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.



�شحة وتغذية

23
1- فقد ال�ضهية الع�ضبي: 

ي�ساب بفقد ال�سهية املر�سي %1 من البنات و%10 من 
املراهقون  وكان  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  الأولد 
هم املعر�سني لهذا املر�س، اأما الآن اأ�سبح ي�سيب ال�سغار 
كبر  دور  الوجبات  ولتخطي  �سنوات.   10-9 �سن  من 
يف الإ�سابة بهذا املر�س. وقد يكون للآباء دور �سلبي يف 
التاأثر على اأولدهم في�سابون مبثل هذا املر�س خا�سة 
املدونة على  ال�سعرات احلرارية  عندما يدققون يف عدد 
كل منتج غذائي ويفح�سون حمتوى الدهون ب�سكل ينم 
عن الو�سو�سة والقلق؛ ما يو�سل الأبناء ر�سالة م�سمونها 
اأما زيادة الوزن والدهون فهي  اأن النحافة �سيء حمبب 
قابلون  اأط��ف��ال  ه��ن��اك  اأن  وامل�سكلة  وم��رف��و���س��ة.  �سيئة 
غذائي  نظام  فر�س  ن�ستطيع  ول  غرهم  دون  للبدانة 
قا�س للتقليل من وزن الأطفال لأن غذاء الطفل ل بد اأن 
يكون مزيجا من الأطعمة املغذية التي متده مبا ي�ساعده 

على النمو. 
املر�س و�سائل  القوية لنت�سار هذا  الأ�سباب  ومن �سمن 
الر�سيقة يف  التي ل تظهر فيها �سوى الأج�سام  الإع��لم 
عن  ف�سل  وال��ع��رو���س  وامل�سل�سلت  الإع���لن���ات  جميع 
والر�ساقة؛  التخ�سي�س  اأدوي����ة  ع��ن  الباحثة  الإع��لن��ات 
ب�سفة  ال�سغرات  الفتيات  ما ميثل �ساغطا كبرا على 
ونف�سية  اجتماعية  اأب��ع��اد  ذو  معقد  مر�س  فهو  خا�سة، 

وبيولوجية. 

عالماته 
- يلتم�س الطفل عادة الأعذار املختلفة 

يتناول  �سوف  ب��اأن��ه  الوجبات  لتخطي 
اأ���س��دق��ائ��ه خ��ارج  وج��ب��ات خفيفة م��ع 
يتقبل  وق��د  وال��ربج��ر،  كالبيتزا  املنزل 
قد  الطفل  لكون  الأم���ر  الآب���اء  بع�س 

ي��ع��اين م���ن احل�����س��ا���س��ي��ة م���ن بع�س 
يتجه اجتاها  ق��د  اأن���ه  اأو  الأط��ع��م��ة 

نباتيا. 
- ي���ع���اين م��ع��ظ��م امل�����س��اب��ني ب��ه��ذا 

امل���ر����س م���ن الإح����ب����اط وي��ن�����س��غ��ل��ون 
ك���ث���را ب��ك��م��ي��ة ال�����س��ع��رات احل���راري���ة 

امل���وج���ودة ب��ك��ل غ����ذاء وب�����س��ك��ل اجل�سم 
وقوامه. 

- ت��ع��ت��رب ه�����س��ا���س��ة ال���ع���ظ���ام م��ن 
اأخطار هذا املر�س، فمعظم 

ال����ف����ت����ي����ات ال����لت����ي 
ي��������ع��������ان��������ني 

�سن  يف  �سواء  و�سعيفة  ه�سة  عظامهن  احلالة  ه��ذه  من 
املراهقة اأو يف �سن ال�سباب؛ لذا قد ي�سنب بالك�سور لأقل 

الأ�سباب. 
املر�س فنجد  ب�سبب هذا  كليا  الغذائي  التمثيل  يتاأثر   -
لديهم معاناة يف اجلهاز الدوري وتتميز ال�سفتان واأ�سابع 

اليد والقدمان بالزرقة. 
و���س��ح��وب يف  ال�سعر  ���س��ق��وط يف  امل��ر���س  ه���ذا  ي�ساحب   -
الب�سرة وانخفا�س يف �سغط الدم وانخفا�س غر طبيعي 

يف الوزن. 

اأ�ضبابه 
يغر�سها  ال��ت��ي  ال���ب���دان���ة  ل��ف��ك��رة  ال��ك��ب��رة  ال�����س��ي��ط��رة   -
مبا�سرة  غر  اأو  مبا�سرة  بطريقة  وال��وال��دان  الأ�سدقاء 

خا�سة عند الهتمام امل�ستمر بالوزن. 
ال�����س��داق��ة ب��ني الأم واب��ن��ت��ه��ا م��ن �سمن  - ي��ع��ت��رب ع���دم 

الأ�سباب. 
- يعترب انف�سال الوالدين اأو وفاة اأحدهما اأو وفاة اأحد 

الأ�سقاء من �سمن الأ�سباب. 
مهما  حوله  من  بكلم  املراهق  اأو  الطفل  اقتناع  ع��دم   -
بال�سورة  بدينا  ي��ب��دو  ل  واأن���ه  ح�سن  �سكله  اأن  اأق��ن��ع��وه 
التي ت�ستلزم النظام الغذائي القا�سي؛ لأن فكرة البدانة 

ت�سيطر ب�سدة على تفكره. 

الع�ضبي:  اجلوع   2-
ه������و ا������س�����ط�����راب اآخ���������ر م��ن 
ا����س���ط���راب���ات ال��ت��غ��ذي��ة، 
النقي�س  ع��ل��ى  وه���و 
مت���ام���ا م����ن م��ر���س 
ف������ق������دان ال�������س���ه���ي���ة 
ال����ع���������س����ب����ي، وف����ي����ه 
يتناول املري�س كميات 
ك��ب��رة م���ن ال��ط��ع��ام يف 
ك����ل وج���ب���ة ث����م ي��ت��ن��اول 
بعد ذلك اأع�سابا اأو اأدوية 
ت�سبب الإ�سهال حتى يفقد 
ال�����س��ع��رات احل��راري��ة التي 

يتناولونها، اأو اأنهم يتقيوؤون ما يتناولونه حتى ي�سعروا 
باجلوع قبل موعد الوجبة التالية، وامل�سابون مبثل هذا 
املر�س يكونون يف �سن اأكرب من امل�سابني مبر�س فقدان 
يكونون  وقد  م�سوؤولون  اأ�سخا�س  وهم  الع�سبي  ال�سهية 
املر�س  هذا  اأ�سباب  �سمن  ومن  البدناء،  اأو  النحفاء  من 

ما يلي: 
- قلة تقدير الذات. 

- �سغط الآباء الطموحني على نف�سية اأطفالهم. 
- قلة العاطفة الأبوية اأو قلة الهتمام. 

- التوتر والقلق والإحباط.
 

حلول غذائية ل�ضطرابات ال�ضلوك الغذائي 
يف  التفكر  ق��ب��ل  الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ه��ي  خ��ط��وة  اأول   -
العلج لأنه �سيبداأ مع الطفل اأو املراهق بالعلج النف�سي 
التدريجي لإزالة م�ساعر ال�سغط والإحباط وقلة تقدير 
الذات، كما ين�سح الآباء بالتعديل من بع�س ال�سلوكيات 

املعتادة التي تزيد من حدة املر�س. 
- اإعطاء الطفل الذي يعاين من فقدان ال�سهية الع�سبي 
وف��ق��دان ال���وزن احل���اد �سعرات ح��راري��ة زائ���دة يف �سورة 
والأف��وك��ادو  واجل��نب  البحر  وفواكه  كاملوز  يحبها  اأغذية 

واملك�سرات والتمر والزبيب. 
- جتنب الإفراط يف تناول الأغذية املحتواة على الق�سرة 
الوجبة  يف  الق�سرة  كمية  زي��ادة  لأن  الكاملة  احلبوب  يف 

الغذائية تتدخل يف امت�سا�س الزنك واحلديد. 
اأغذية  - م��راع��اة ع��دم اخ��ت��لط م��ا يتناوله الطفل م��ن 

بالكثر من امللح كما يف املك�سرات. 
ميكن  التي  ال�سحية  احل��راري��ة  ال�سعرات  اأف�سل  م��ن   -
كال�سم�سم  البذور  من  امل�ستخرجة  تلك  عليها  احل�سول 

والفول ال�سوداين كما يف الطحينة. 
- ت�سجيع الطفل على تناول الطعام كل �ساعتني. 

ين�سح  ال�سهية  يعاين من فقد  ال��ذي  للطفل  بالن�سبة   -
من  مللي   600 �سباح:  كل  التالية  الو�سفة  بتناول  له 
احلليب كامل الد�سم + بي�سة نيئة �سحيحة خالية من 
ال�سلمونيل + موزة + ملعقتان من الع�سل الأ�سود وع�سل 
النحل + طحينة + جنني القمح + خمرة برة ب��ودرة + 
املقادير يف  ت�سرب هذه  املجفف.  امل�سم�س  4 ثمرات من 
اخللط وي�سرب منها الطفل كوبا يف ال�سباح واإذا تبقى 

منه �سيء ي�سربه يف امل�ساء. 

ملاذا نركز على الأغذية املحتواة على الزنك 
ي��لح��ظ اأن ت��ن��اول الأغ���ذي���ة امل��ح��ت��واة 
ال��زن��ك مهم ج��دا عند ح��دوث  على 
يف  ���س��واء  املختلفة  الأع���را����س 
الع�سبي  ال�سهية  فقدان 
ال��ع�����س��ب��ي؛  اجل�����وع  اأو 
العقل  لحتياج  وذل��ك 
يف  خا�سة  ال��زن��ك  اإىل 
ح������الت ال����س���ط���راب 
والكتئاب  والإح��ب��اط 

خا�سة يف الأطفال.  فنق�س هذا العن�سر الغذائي احليوي 
الع�سبي،  ال�سهية  ف��ق��دان  اأ���س��ب��اب  م��ن  �سببا  ي��ك��ون  ق��د 
ويلحظ اأن معظم هذه احلالت تتماثل لل�سفاء خا�سة 

بعد تناول مقادير كافية من عن�سر الزنك. 
املعتادة  �سهيته  يفقد  ب��داأ  طفلك  اأن  مثل  لحظت  ف��اإذا 
الزنك  عن�سر  نق�س  ع��ن  نبحث  اأن  يجب  فهنا  للطعام 
له اجلرعة  الطبيب حتى يحدد  ن�ست�سر  واأن  يف غذائه 

التي  الن�سبة  ح�سب  ال��زن��ك  عن�سر  م��ن  لعمره  امللئمة 
فقدت من ج�سمه من الزنك وح�سب احلالة التي اأمامه، 
دوائ��ي��ة  ���س��ورة  يف  للطفل  ال��زن��ك  الطبيب  ي�سف  وه��ن��ا 
بالإ�سافة اإىل تناول الأغذية املحتواة على الزنك ب�سفة 
والبي�س  وال�سردين  الأحمر  واللحم  الكبد  مثل  خا�سة 
من  امل�سنوع  واخل��ب��ز  واحل��م�����س  البي�ساء  والفا�سوليا 

احلبوب الكاملة. 

احذروا تبادل العد�ضات مع الآخرين

ن�سائح للحفاظ على �سّحة عيونك
ب��دوار عندما تركز؟ على الرج��ح انت م�ساب بارهاق العيون، وهي  هل تبدو عيونك متعبة، وت�سعر 
حالة اولية قد ت�سبق �سعف الب�سر اأو ت�سر اإىل احتمال وجود التهابات يف حالة ا�ستعمال العد�سات 

الل�سقة، ولأن العيون اغلى ما منلك فيجب ان نهتم بها جيدا.
قم بفح�س نظرك وعيونك عند طبيب خمت�س كل 6 اأ�سهر اإذا كنت ت�سع عد�سات ل�سقة، وكل 12 

�سهر اإذا كنت ل تعاين من اي م�ساكل.
�سع نظارة �سم�سية ممتازة يف ف�سل ال�سيف. فلقد ثبت طبيا باأن اأ�سعة يو يف ميكن اأن تتلف العيون، 
لكن النظارات ال�سم�سية اجليدَة ميكن اأن متنع هذا ال�سرر. وعند �سراء نظارات �سم�سية، تاأّكد باأنها 

نقي�س  على  البنف�سجي.  ف��وق  الإ�سعاع  من   98% الأق��ل  على  متنع 
يف(  )يو  متنع  اأن  ميكن  خفيفة  �سم�سية  نظارات  ب��اأن  ال�سائد،  الإعتقاد 

مثل تلك املظلمة جداً، بالرغم من اأن النظارات ال�سوداء تقدم عادة حماية 
اأكرث �سّد نور ال�سم�س اللمع.

وباملنا�سبة، هل تعرف باأنك بحاجة اإىل نظارات �سم�سية يف الأيام الغائمة اأي�ساً؟ 
وامل��اء  م��اء،  اأ�سا�ساً  فالغيوم  )ي��و يف(.  لكنها ل متنع �سوء  الظل،  ت��زود  قد  فالغيوم 

�سفاف لإ�سعة )يو يف(.
اأخراً، تذكر باأنك حتتاج النظارات ال�سم�سية حتى اإذا كانت العد�سات الل�سقة حتمي من 

ا�سعة )يو يف(. حتى العد�سات ذات النوعية اجليدة جداً ميكن فقط اأن حتمي املنطقة التي 
تغطيها، ولكن كامل �سطح العني بحاجة اإىل حماية اي�سا.

فاأكرث  للعيون.  �سار  يوجد طعام  بانه ل  ولعيونك. اخلرب اجليد هو  املفيد لك  الطعام  تناول 
الأطعمة ل توؤثر على نظرك مطلقاً، بالرغم من اأن الفيتامينات واملعادن ت�ساعد ال�سحة. 

واظهرت الدرا�سات الأخرة باأن الفيتامينات من جمموعة مانعات التاأك�سد ميكن اأن متنع، اأو على 
الأقل تبطاأ، من تقدم عمر الع�سلت ومتنع تطوير ماء العني. لذا فاأن احلمية ال�سّحية لن تعيد 

النظر الذي تفقده، لكنها تبطئ عملية املر�س بالتاأكيد، اأو متنع ظهورها . 
وتعترب فيتامينات ج، اأي، واإي، وحام�س الفوليك، وال�سينيوم، واخلار�سني مفيدة ل�سحة العيون. 

لذلك يف املرة القادمة �سع القليل من اجلزر والعنب يف �سندوق الطعام.
العني،  العمل حتت �سوء خافت ح�سور  اأو ت�ستعمل احلا�سوب. ي�سبب  انتبه لل�ساءة عندما تقراأ 
لكن ال�سوء اللمع جداً ميكن اأن ي�سبب نف�س القدر من ال�سرر. حاول ابقاء �سوء الغرفة ملئم 
لب�سرك، ول تنظر مبا�سرة اإىل ال�سم�س. كما ميكنك اخفات �سوء �سا�سة احلا�سوب، و�ست�سعر حتما 

بالراحة اخر النهار.
امنح عينوك وقت راحة:

كثرا،  بالعيون  ي�سر  لل�سف  ولكنه  متيزا  الك��رث  الع�سرين  ال��ق��رن  اخ���رتاع  احلا�سوب  يعترب 
خ�سو�سا لولئك الذين يق�سون معظم وقتهم يعملون خلف هذه ال�سا�سات امل�سيئة. وي�سعر الكثرون 
باجلفاف يف العيون لأن ال�سخا�س الذين ي�ستعملون احلا�سوب يرم�سون %25 اقل من املعتاد. لن 
اقول لكم باأنكم يجب ان ترم�سوا اكرث، فهذه قدرة طبيعية ل اردية ولكن ميكنك ان تغلقوا اعينكم 
ملدة خم�سة دقائق كل �ساعة اأو تتوقفوا عن النظر اإىل ال�سا�سة وتنظروا اإىل �سيء بعيد من نافذة املكتب 
اأو ال�سرفة، واإذا دربتم انف�سكم على هذه ال�سرتاحات الق�سرة، ف�سوف ت�سعرون اف�سل واح�سن مع 
الوقت. انتبه لنظافة العد�سات الل�سقة. ميكن ان تكون العد�سات حل �سهل وب�سيطا مل�ساكل الب�سر، 

ولكنها قد ت�سبح اداة ت�سر بالعني اإذا مل تهتم بها. اأول مينع تبادل العد�سات الل�سقة بني ال�سخا�س 
حتى لو كان ا�سقاء، ملا يف ذلك من خماطر جمة من نقل المرا�س واجلراثيم. قم بغ�سل العد�سات 
جيدا، ول يكفي و�سعها يف �سائل التقطر بل يجب دعكها برفق، وا�ستعمال �سائل مطهر، يق�سي على 
اجلراثيم. ا�ساأل ال�سيدلية عن احدث الجهزة وال�سوائل اخلا�سة بتنظيف العد�سات. واأخرا اح�سل 
على قدر منا�سب من النوم، فالنوم اف�سل �سيء ميكن ان متنح لعيونك بعد يوم م�سني يف العمل. تاأكد 
من عدم وجود اإ�ساءة يف غرفة النوم، اأو م�سادر ازعاج، اإذا كان ولبد من ترك �سوء خافت يف الغرفة 

ميكنك و�سع نظارات قطنية على عيونك حلجب ال�سوء ب�سكل تام.

هاج�س النحافة ي�ضيب املراهقة بالإحباط وه�ضا�ضة العظام

ا�سطرابات ال�سلوك الغذائي تهدد االأطفال واملراهقني 
ا�ضطرابات ال�ضلوك الغذائي ت�ضكل اإحدى املمار�ضات املرتبطة مبوؤثرات نف�ضية حمددة اأو التي حتدث نتيجة 

اعتقادات خاطئة، وثقافة غذائية مغلوطة، وهي حالة مر�ضية، 
لكنها اأي�ضا من الأ�ضباب التي توؤدي اإىل كثري من الأمرا�س، واإذا اأهملها الآباء وتركوا لالأطفال واملراهقني احلبل 
من  نوعني  الن�سء يف  �ضلبيا على  توؤثر  التي  ال�ضلوكيات  وتتمثل  ما ل يحمد عقباه،  الغرب، فرمبا يحدث  على 

ال�ضطراب هما: 
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العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1540 /2013 جتاري كلي                 
اىل املدعى عليه /1-  �سبا انرتنا�سيونال التجارية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / بنك �سادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم   قد اقام 
والت�سامن  بالتكافل   )2-1 ( املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
التاأخرية  والفائدة  دره��م(  وق��دره )850.662.52  للمدعي مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  فيما 
التام  ال�سداد  وحتى   2013/6/30 احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %14 بواقع  التفاقية 
والزام املدعى عليهما )1-2( بالتكافل والت�سامن فيما بينهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماه. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/14  ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا التجارية                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 755 /2013 جتاري كلي                 
ال��ق��اي��دي جم��ه��ول حمل  ���س��امل حممد  امل��دع��ى عليه /1-  �سيف ع��ب��داهلل  اىل 
القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر 
عبداهلل ح�سني قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
ال�ستحقاق  تاريخ  يوؤدي للمدعي مببلغ وقدره )114.819.80 درهم( من  بان 
وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  احل��ا���س��ل يف 2011/3/31 حتى 
املحاماه . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7  ال�ساعة 9.30 
قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثلثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/428 تنفيذ  جتاري
حمل  جمهول  التميمي  نا�سر  فرج  حممد  ان�سار  �سده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع فرع 
الدعوى  اأق��ام عليكم  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  دبي وميثله: علي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
)86.538.61 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/925 تنفيذ  جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ايدينجافيل حممد طه 2- �سركة �سان لو�سطاء التاأمني 
التنفيذ/ �سركة الحت��اد للتاأمني  ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
�س.م.ع وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
دره��م(   7116469.87( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة 
الثاين )ايدينجلفيل حممد طه( مع الوىل  املنفذ �سده  ان يت�سامن  على 
)�سركة �سان لو�سطاء التاأمني ذ.م.م( يف حدود )خم�سة مليني درهم( والفائدة 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2011/8/11 اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/237 تنفيذ  عقاري
اىل املنفذ �سده/1- دام��اك العقارية �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ باتريك ج��رارد ميك كيلني 
دبي  حمكمة  ق���ررت  ق��رق��ا���س   علي  ع��ب��داهلل  �سمرة  وميثله: 
البتدائية بتاريخ 2013/9/9 اخطاركم ب�سداد املبلغ املرت�سد 
بذمتكم وقدره )6588291.683( درهم وذلك بناء على القرار 

ال�سادر من �سعادة قا�سي التنفيذ. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

            يف  الدعوى 2012/489  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث
ان  امل�ستاأنف �سده/ 1 -عبا�س جمعه خرام جمهول حمل القامة مبا  اىل 
امل�ستاأنف /عبدالر�سا كربلئي حممد وكيل زاده وميثله: احمد حممد علي 
كمايل قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/125 ادخال واخراج 
وارث م�سلمني بتاريخ 2012/7/4 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 
2013/10/31 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.D.17  وعليه يقت�سي 
حماكمتكم  �ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

غيابيا )علما بان الدعوى جددت من ال�سطب( 
رئي�س الق�سم                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/184   عقاري كلي                  
اىل املحكوم عليه /1- جمموعة فورت�سن لل�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل القامة   نعلنكم 
اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/6/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
املدعى عليهما  الدعوى وبالزام  البيع مو�سوع  ك��ارون بف�سخ عقد  ام ج �سي  ل�سالح/ بيرت 
 742.518.11( وق��دره  مبلغ  املدعى  اىل  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامم  والثالث  الوىل 
يف  احلا�سل  بها  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  قانونية  وف��وائ��د  دره��م( 
2013/4/7 وحتى متام ال�سداد كما الزامت املدعى عليهما الوىل والثالث بامل�سروفات والف 
درهم اتعاب املحاماه ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابل 
با�سم  الع��لن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

انذار عديل بالن�سر
     رقم 2013/2221                  

املنذرة / �سركة بيان املعتمدة للتجارة العامة ���س.ذ.م.م )فرع دبي( بوكالة 
املحامي/ �سيف �سعيد را�سد ال�سام�سي املنذر اليها/ م�ساريع كوكا�س �س ذ م 
املنذرة  تخطر  القامة  حمل  جمهول  احلريري  خالد   / ال�سيد  وميثلها  م 
انتهى يف 14 فرباير 2013  ال��ذي  اليجار  بعدم جتديد عقد  اليها  املخطر 
وب�سرعة �سداد املبلغ املتبقي من القيمة اليجارية وهو مبلغ 87.885 درهم 
الفعلي  اخ��رى حتى الخ��لء  ايجارية  بال�سافة اىل ما ي�ستجد من قيمة 
واخلء املاجور وت�سليمة للمنذرة خاليا من ال�سواغل وذلك خلل �سهر من 

تاريخ العلن مع حتميل املنذر اليها كافة امل�سوؤوليات املدنية . 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
انذار عديل بالن�سر

     رقم 2013/2230                  
املنذرة / �سركة برتول المارات الوطنية بوكالة املحامي/ د. حبيب حممد �سريف 
املل املنذر اليه/ مطعم ديرن�س هاب ومتوين املواد الغذائية جمهول حمل القامة 
ن�س العلن بالن�سر تخطر املنذره/ �سركة برتول المارات الوطنية املنذر اليه/ 
مطعم ديرن�س هاب ومتوين املواد الغذايئة ب�سرورة اخلء املاأجور وت�سليمه خاليا 
من ال�سواغر وب�سداد مبلغ وقدره 165.000 درهم نظر بدل اليجار وما ي�ستجد 
عليها حتى الخلء التام بال�سافة اىل �سداد قيمة ال�سيك املرجتع مببلغ 30.000 
درهم و�سداد ما ي�ستجد من اليجار حتى الخلء التام وال فان املنذرة �ست�سطر 

اىل اتخاذ كاف الجراءات القانونية الكفيلة حلفظ حقوقها . 
الكاتب العدل                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 468 /2013 عقاري كلي                 
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  �سيل دك���روز ���س��ري��ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  ����س.ذ.م.م   لل�ستثمار  القاب�سة  /تعمر  املدعي 
علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املربم 
املدعى  وال��زام  ال�سكنية رقم )1008(  الوحدة  ب�ساأن  واملدعى عليه  املدعيه  بني 
عليه ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اه . وح���ددت لها جل�سة ي��وم الح��د 
املوافق 2013/11/10  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 318 /2013 عقاري كلي                 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العقارية  للو�ساطة  ون  ذا  عليه/1-   املدعى  اىل 
قد  خمر  عبداهلل  عمر  عبدالرحمن  وميثله:  الغ�سيني   �سليم  /م��ازن  املدعي 
بني  املربمة  احلجز  ا�ستمارة  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
املدعى واملدعى عليها الوىل عن الوحدة رقم )�سي 101( والزام املدعى عليهما 
9% من  بواقع  والفائدة  دره��م(   262.711.68( مبلغ  برد  والت�سامم  بالت�سامن 
 . املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  تاريخ  حتى  الدفع  تاريخ 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 309 /2013 عقاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1-  �سمروف اليا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /تعمر 
قد  احلفيتي  علي  عبيد  �سيف  حممد  وميثله:  ����س.ذ.م.م   لل�ستثمار  القاب�سة 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد املربم بني املدعيه واملدعى 
عليه ب�ساأن الوحدة ال�سكنية رقم )2904( والزام املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6  ال�ساعة 
11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 313 /2013 عقاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1-  بو�سيت مومندجانوف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/تعمر القاب�سة لل�ستثمار �س.ذ.م.م  وميثله: حممد �سيف عبيد علي احلفيتي 
املدعيه  ب��ني  امل��ربم  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
الر�سوم  عليه  املدعى  وال��زام   )2109( رقم  ال�سكنية  الوحدة  ب�ساأن  عليه  واملدعى 
وامل�ساريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6  
ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 310 /2013 عقاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1-  راف�سان راخيموف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
تعمر القاب�سة لل�ستثمار �س.ذ.م.م  وميثله: حممد �سيف عبيد علي احلفيتي 
املدعيه  بني  امل��ربم  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد 
الر�سوم  املدعى عليه  وال��زام  ال�سكنية رقم )4210(  الوحدة  ب�ساأن  واملدعى عليه 
وامل�ساريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6  
ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1229 تنفيذ  عمايل
اىل املنفذ �سده/1- ا�سو�س ميدل اي�ست �س.م.ح جمهول حمل القامة 
ابراهيم  وميثله:  ح�سني  افتخار  ح�سني  ثاقب  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
حممد احمد القا�سم قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )95975 درهم( اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.بال�سافة اىل مبلغ 5772 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

                         يف الدعوى 2013/279 جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/ حممد �ساهزاد خان حممد يون�س خان جمهول 
م ع  ���س  الوطني  القيوين  ام  امل��دع��ي/ بنك  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
قررت  املحكمة  ب��ان  نعلمكم  ح�سني  عبداهلل  كلندر  خالد  وميثله/ 
اعله  املذكورة  الدعوى  2013/10/9 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
وقد  ال��دع��وى  يف  املنتدب  اخلبر  ال�سيد  تقرير  ب���ورود  اخطاركم 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/6 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  حت���ددت 

�سباحا بالقاعة Ch.2.D.19 للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1098 /2013 جتاري كلي                 
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  انرتنا�سيونال  ا���س  اف  �سي  ت��ي    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حممد  �سفيع  وميثله:  ذ.م.م  برغوم  امل�سعود  �سركة   / املدعي  ان  مبا  القامة 
ابراهيم قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ 
وقدره )212600 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة . 
وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2013/10/29  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 806 /2013 عمايل كلي                 
اىل املدعى عليه /1-  مركز �سمارت للتعليم )حاليا( مركز اي ال ا�س للغات )�سابقا( 
عبدالرحمن  وميثله:  كياثودين  �سلطان   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  املطوع  حممد  ح�سن 
منذ   %9 القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   240.600( مبلغ  للمدعي  تدفع  ب��ان  عليها 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وت�سمني املدعي 
 . ال�سكوى 2013/149147   املحاماه رقم  اتعاب  الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  عليها 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/31  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .  
رئي�س ال�سعبة                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 33 /2013 دعاوي م�ستعجلة جتارية                 
اىل املدعى عليه /1-  �سركة اود روز جروب جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / را���س��د خلف اح��م��د احل��ب��ت��ور ومي��ث��ل��ه: جو�سلني 
املطالبة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  اهلل  خ��ر  �سبلي 
والر�سوم  ال�سركة  على  ق�سائية  حرا�سة  بفر�س  م�ستعجلة  ب�سفه 
وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/10/28  
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او  م��ذك��رات  لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 302 /2013 جتاري كلي                 
اىل امل��دع��ى عليه /1-  ب��وت��ان ب��روراك��ال ل��وم��اران جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا 
حممد  ح�سن  عبدالرحمن  وميثله:  ا�سلم  حممد  اطهر  /حممد  امل��دع��ي  ان 
عليهم  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  امل��ط��وع 
من  حلقه  عما  امل��وؤق��ت  التعوي�س  �سبيل  على  دره���م(   20100( وق���دره  مببلغ 
ا�سرار والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه . وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2013/10/28  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
   يف  الدعوى 149 /2013 تنفيذ ايجارات                 

ل�ساحبها   - ال��ع��ق��اري��ة  للو�ساطة  امل��دي��ن��ة  خ��ط��وط   -1 ���س��ده/  امل��ن��ف��ذ  اىل 
القامة  حمل  جمهول  التميمي  بقا�س  حممد  احمد  حممد  عبدال�سلم 
وميثله/  ����س.ذ.م.م  املطاعم  ادارة  خلدمات  �سبح   / التنفيذ  طالب  ان  مبا 
اللجنة  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  ومب��وج��ب  امل��ط��وع  حممد  ح�سن  عبدالرحمن 
الق�سائية اخلا�سة بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك 
به وق��دره )3286521( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  : �سداد  مكلف بالتي 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل  15يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
                         يف الدعوى 2012/944 جتاري كلي

اىل املدعى عليهما/ نيو وورلد انفي�ستمينت �س.م.ح )جافزا( 2- الملا�سة 
العاملية للعقارات جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ هاكنو�س كوناث 
بانهيكايل موكاتيل وميثله/ عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع نعلمكم 
الدعوى  يف   2013/10/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعله اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبر املنتدب يف الدعوى 
 11:00 ال�ساعة   2013/11/10 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سة  حت���ددت  وق��د 

�سباحا بالقاعة Ch.1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1169 /2013 احوال نف�س م�سلمني                             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  ���س��لح ال��ب��ك��ري امل��ر���س��ي حم��م��د  جم��ه��ول حمل 
اق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي / جناه حممد ال�سيد م�سطفى  قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتثبيت ح�سانة ونفقة ابناء واجرة م�سكن 
واجرة ح�سانة والر�سوم وامل�ساريف .   وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2013/10/28  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch1.C.14 لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل. 
رئي�س ال�سعبة                                         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10925 بتاريخ 2013/10/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/117 بيع عقار مرهون
جمهول  ويجي�سينغ  كومارا  براديب  هيمانتا  دون  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ات�س . اإ�س . بي . �سي . ال�سرق 
ال علي قررت حمكمة  احمد ح�سن رم�سان  املحدود وميثله/  الو�سط 
املطالبة  قيمة  ل�����س��داد  اع��لن��ك��م   2013/10/5 ب��ت��اري��خ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي 
وقدرها )1.440.949.94 درهم( يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار 
حمل الرهن )نوع العقار : فيل املنطقة : تلل الم��ارات الثالثة رقم 
الر�س 812 رقم املبنى 299 م�ساحة العقار 1.856/68 قدم مربع خلل 

30 يوما من تاريخ العلن. 
رئي�س ال�سعبة          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ال�سيخ  ���س��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  رع���اي���ة  حت���ت 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
ال��ذراع التجارية لهيئة  تنظم تو فور54 
فعاليات  اأبوظبي  يف  الإع��لم��ي��ة  املنطقة 
الثلثاء  غد  ي��وم  ل��لإع��لم  اأبوظبي  قمة 
وت�ستمر ثلثة اأيام و يفتتحها ال�سر تيم 
املعلوماتية  ال�سبكة  خم��رتع  يل  برنرز- 
العاملية ورئي�س رابطة ال�سبكة املعلوماتية 
العاملية والذي �سيلقي الكلمة الفتتاحية 

يف هذا احلدث العاملي.
الريادة يف  ويتحدث برنرز- يل �ساحب 
اخ���رتاع الإن��رتن��ت وامل��داف��ع ع��ن التطور 
الذي ي�سهده ع�سر الإنرتنت حول حالة 
الكوكب الرقمي يف جل�سة حوارية يديرها 
ماثيو غاراهان من مكتب لو�س اأجنلو�س 

ل�سحيفة ذا فاينن�سال تاميز.
ورح�����ب م���ع���ايل خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة امل���ب���ارك 
رئي�س  التنفيذية  ال�����س��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
ق��م��ة اأب��وظ��ب��ي ل���لإع���لم رئ��ي�����س جمل�س 

بال�سر  الإع��لم��ي��ة  املنطقة  هيئة  اإدارة 
فعاليات  �سيفتتح  ال��ذي  يل  برنرز-  تيم 
�سعار  حت��ت  تعقد  التي  ال��راب��ع��ة  الن�سخة 
من  كونه  الرقمي  الع�سر  من  ال�ستفادة 
الذين تركوا ب�سمات رقمية  ال��رواد  اأب��رز 
هذا  قمة  �سرتكز  امل��ب��ارك  وق��ال  وا�سحة. 
العام على الأفراد واملوؤ�س�سات التي ميكنها 
املحدودة  غر  المكانيات  من  ال�ستفادة 
يل  ب��رن��رز-  تيم  ولعل  الرقمية  للتقنية 
هو اأحد اأف�سل الأ�سخا�س الذين ميكنهم 
امل���و����س���وع يف قمة  ال���ت���ح���دث ح����ول ه����ذا 
اأبوظبي للإعلم . ومبنا�سبة م�ساركته يف 
ال�سر  قال  ابوظبي للإعلم  افتتاح قمة 
تيم برنرز- يل منر الآن مبرحلة مهمة 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  بالن�سبة  ���س��واء 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  دول  او  املتحدة 
الأم��ث��ل  ال���س��ت��خ��دام  لتعزيز  ت�سعى  ال��ت��ي 
ل���لإن���رتن���ت وال����س���ت���ف���ادة م����ن ال��ف��ر���س 
بكل  قبلت  وق��د  ي��وف��ره��ا..  ال��ت��ي  الهائلة 
 - للم�ساركة  تلقيتها  التي  الدعوة  �سرور 

فعاليات  يف  ال�سناعية-  الأقمار  عرب  ولو 
ق��م��ة اأب��وظ��ب��ي ل���لإع���لم امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��امل��ي 
لأب�����رز امل��ف��ك��ري��ن وال�������رواد ح��ي��ث اأت��ط��ل��ع 
مل��ن��اق�����س��ة الإم����ك����ان����ات ال��ه��ائ��ل��ة يف ع��امل 
الإن��رتن��ت وامل��زاي��ا امل��ف��ي��دة ال��ت��ي يوفرها 
امل��ج��ال  يف  املتخ�س�سني  م��ع  ل��لإن�����س��ان��ي��ة 
اإىل م�ساركة ال�سر  الرقمي . وبالإ�سافة 
الفتتاحي  اليوم  �سي�سهد  تيم برنرز يل 
اآندي  فيها  ي�سارك  حوارية  جل�سة  للقمة 
دي��زين  وال���ت  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب���رد 
ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال ح����ول ال��ت��و���س��ع ال��ه��ائ��ل 
واأ�ساليب  النا�سئة  الأ�سواق  ت�سهده  الذي 
رواي������ة ال��ق�����س��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي. 
واأ�سحت قمة اأبوظبي للإعلم التي تقام 
فعالياتها بفندق يا�س فاي�سروي اأبوظبي 
واح����دة م��ن اأه���م امل��ن�����س��ات ال��ع��امل��ي��ة التي 
يح�سرها املئات من القادة واملتخ�س�سني 
وال��رواد يف جمال الإع��لم والتكنولوجيا 
ال�سناعة  يف  امل��وؤث��ري��ن  الأ�سخا�س  واأب���رز 
يف الأ�سواق الكبرة والنا�سئة من خمتلف 

على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  العامل  اأنحاء 
والتحولت  والتحديات  املمار�سات  اأحدث 
وال��ب��ح��ث يف  الإع����لم  ق��ط��اع  ال�سريعة يف 
كيفية ال�ستفادة من الفر�س التي ظهرت 
يف ال��ع�����س��ر ال���رق���م���ي. وي��ت�����س��م��ن ج���دول 
اأع��م��ال��ه��ا ن����دوات م��ف��ت��وح��ة ي�����س��ارك فيها 
جمموعة من اأبرز املتخ�س�سني وجل�سات 
كما  خ��ا���س��ة..  وح�����وارات  مغلقة  نقا�سية 
�ستقدم القمة جمموعة من رواد الأعمال 
وال�سركات النا�سئة بهدف تكوين �سلة ما 
اجلدد.  وامل�ستثمرين  ال�سناعة  ق��ادة  بني 
تت�سمن  يل  ب���رن���رز  ت��ي��م  ج���ان���ب  واإىل 
قائمة املتحدثني يف القمة كل من مارك 
ه��ول��ي��ن��غ��ر ال��رئ��ي�����س وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف دي�����س��ك��ف��ري ن��ت��ورك�����س ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال 
ال��ع��م��ل��ي��ات  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  و���س��اي��ل�����س راو 
رئي�س  اآغ���اروال  واآنانت  تويرت  يف  العاملية 
اإك�س وكون�ستانتني وولف موؤ�س�س  اإي دي 
بايليفني ودين كامن موؤ�س�س ديكا واإريك 
غرتلر رئي�س موؤ�س�سة نيويورك لتطوير 

اأم��ة  كتاب  م��وؤل��ف  �سينور  ودان  القت�ساد 
ن��ا���س��ئ��ة ون����ارت ب����وران م��دي��ر الأخ���ب���ار يف 
الألفي  واأحمد  عربية  نيوز  �سكاي  �سبكة 
���س��واري  اإدارة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س  م��وؤ���س�����س 
واملدير  املوؤ�س�س  القزاز  وط��ارق  فينت�سرز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ك��ي��و���س��وف��ت وخ��ال��د 
اللكرتونية  ليبيا  م�سروع  مدير  املفتي 
الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ف��ي��ا���س  واأ���س��ام��ة 
وت����دور  اأوي�سي�س500.  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
القمة  يف  والنقا�سات  احل��واري��ة  ال��ن��دوات 
ح������ول ال���ت���ع���ل���ي���م الل������ك������رتوين واأل����ع����اب 
���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وغ��ره��ا 
ك��م��ا �سيحظى  امل��وا���س��ي��ع الأخ������رى.  م���ن 
جم��ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ون  الأع����م����ال  رواد 
والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  الإع��لم 
وامل�ستثمرون النا�سئون خلل القمة لهذا 
كبار  م��ع  للتوا�سل  ن���ادرة  بفر�سة  ال��ع��ام 
والدخول  حوارية  ن��دوات  يف  امل�ستثمرين 
اأوراجن  بالتعاون مع  يف مناف�سات جديدة 

واأوي�سي�س500. 

ال��دويل  ال�سينمائي  دب��ي  وج��ه مهرجان 
الدعوة ملواطني دولة الإمارات واملقيمني 
الراغبني يف العمل تطوعا �سمن فريق 
اإدارت�����ه ل��ي��ك��ون��وا ج���زءا م��ن ع�����س��رة اأي���ام 
م��ف��ع��م��ة ب��احل��ي��وي��ة وال��ن�����س��اط وال��ع��م��ل 
ال��دوؤوب وذلك مع ا�ستعدادات املهرجان 
لإطلق دورته العا�سرة يف الفرتة من 6 

اإىل 14 دي�سمرب املقبل.
ون�سر مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى الإن��رتن��ت 
ا�سرتاطات وموا�سفات قبول املتطوعني 
للعمل  املتقدم  يتمتع  اأن  تت�سمن  والتي 
التطوعي ب�سفات اإيجابية وحب العمل 
من  العديد  يف  للعمل  توؤهله  اجلماعي 
الوظائف يف كل من الإدارة ومنافذ بيع 
اأن�سطة  التذاكر واإر�ساد الوفود وتن�سيق 
والإع���لم  والت�سويق  الأح��م��ر  الب�ساط 
املحرتفني  ف��ري��ق  م��ع  يعملون  وال��ذي��ن 

الذي يقف وراء جناح املهرجان �سنويا.
وت���ت���وف���ر ف���ر����س ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
لكل  ال���دويل  ال�سينمائي  دب��ي  مهرجان 
و�سيقوم  ع�سرة  اخلام�سة  �سن  بلغ  م��ن 
اجلل�سات  م��ن  ع���دد  بتنظيم  امل��ه��رج��ان 
لختيار املتطوعني خلل اأيام 8 و 9 و 
املوؤمترات  مركز  يف  املقبل  نوفمرب   12
ب���ق���ري���ة امل���ع���رف���ة. ك���م���ا ���س��ي��ق��وم ف��ري��ق 
الفر�س  ح��ول  �سروح  بتقدمي  املهرجان 
املتوفرة وامل�سوؤوليات التي تت�سمن مهام 
العمل يف املهرجان حيث يطلع املتقدمون 
�سابقني.  متطوعني  خ��ربات  على  اأي�سا 
وق����ال حم��م��د احل��و���س��ن��ي م��دي��ر امل����وارد 
ال��ب�����س��ري��ة والإداري�������ة يف م��ه��رج��ان دب��ي 
متطوعا   750 اأن  ال���دويل  ال�سينمائي 
يقومون بامل�ساعدة على اإجناح املهرجان 
ك��ل ع���ام وه���م ي��ع��م��ل��ون معنا ع��ل��ى جعل 
الأب��رز  الإقليمية  الوجهة  احل��دث  ه��ذا 
العربية  امل��واه��ب  اأف�����س��ل  ا�ستك�ساف  يف 

ال�سينمائية ال�ساعدة.
واأ�ساف احلو�سني اإن العمل التطوعي يف 
الدويل يعترب  ال�سينمائي  مهرجان دبي 
فر�سة لكت�ساف املهارات وما كان لنا اأن 
اأع��ت��اب  نحقق ه��ذا الإجن����از ون��ح��ن على 
عامنا العا�سر دون حما�س ون�ساط هوؤلء 
امل��ت��ط��وع��ني واب��ت�����س��ام��ات��ه��م ال��ت��ي مت��لأ 
بواجباتهم  يقومون  بينما  املكان  اأرج��اء 

بكل اإلتزام واإخل�س.
اإح��دى  ال�سحي  �ساره  قالت  جانبها  من 

يوتيوب  قناة  يف  املتطوعات  ال�سحفيات 
اأحمل  اإنني  التابعة للمهرجان  الر�سمية 
ذكريات يف كل عام ل تقدر بثمن ول �سك 
اأن الفوائد  اإل  اأننا نبذل جمهودا كبرا 
دويل  ح��دث  يف  فامل�ساركة  اأي�����س��ا  ك��ث��رة 
ال�سينمائي  دب��ي  مهرجان  مثل  وزن��ه  له 

الدويل يعترب فر�سة العمر .
اإح��دى  اأن��وم كيدواي  اأ���س��ارت  من جهتها 
ال��دورات  خ��لل  املهرجان  يف  املتطوعات 
�ساهم  التطوعي  العمل  اأن  اإىل  ال�سابقة 

وتطوير  اأف��ك��اري  م��ن  الكثر  تغير  يف 
بيئة  وذل��ك لطبيعة  املزيد من مهاراتي 
اأي�سا  لنا  تتيح  التي  الحرتافية  العمل 
مقابلة متطوعني اآخرين ي�ساركوننا ذات 
اأن عملت يف  الأفكار وك��ان �سرفا عظيما 
املهرجان واأنا على يقني باأن ما اكت�سبته 
م�ستقبلي  ع��ل��ى  �سينعك�س  خ���ربات  م��ن 

املهني.
و اأو�سحت �سامينا يو�سف املدير امل�ساعد 
ل���دى م��ه��رج��ان دب��ي  امل��ت��ط��وع��ني  لق�سم 

متطوع  اآلف   6 اأن  ال��دويل  ال�سينمائي 
�ساركوا يف اإدارة وتنظيم اأن�سطة املهرجان 

خلل ال�سنوات املا�سية منذ 2004.
ال�سركاء  مبثابة  املتطوعني  اإن  وق��ال��ت 
نحن  م��ا  يف  �ساهموا  ال���ذي  احلقيقيني 
ع��ل��ي��ه ال���ي���وم واإن���ه���م ف��ع��ل اأب���ط���ال ه��ذا 
اأجرا على  يتقا�سون  الذين ل  املهرجان 
التي يق�سونها  العمل  املئات من �ساعات 
بني اأروقة املهرجان من تنظيم وتن�سيق 

وت�سويق واإدارة.

ق�س�س  كتابة  ف��ن  ور���س��ة  ام�����س  انطلقت 
الأط��ف��ال ال��ت��ي تنظمها م��راك��ز الأط��ف��ال 
الأعلى  املجل�س  اإدارات  اح��دى  بال�سارقة 
وذل��ك مبركز  بال�سارقة  الأ���س��رة  ل�����س��وؤون 
28 طفل  ب���ح���ل���وان مب�����س��ارك��ة  ال��ط��ف��ل 
اأك���ت���وب���ر   31 وت�������س���ت���م���ر ح���ت���ى  وط���ف���ل���ة 

اجلاري.
فن  الأطفال  اإك�ساب  اإىل  الور�سة  وتهدف 
مواهب  و�سقل  الق�سرة  الق�سة  كتابة 
وتهيئتهم  ل��دي��ه��م  ال��ق�����س�����س��ي  الإب�������داع 
ل��ك��ت��اب��ة ق�����س�����س م����ن اإب����داع����ه����م ووح����ي 
اأ���س��ال��ي��ب يف حتليل  خ��ي��ال��ه��م واإك�����س��اب��ه��م 

وتنمية  ال��ف��ن��ي��ة  ع��ن��ا���س��ره��ا  اإىل  ال��ق�����س��ة 
قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية للم�ساركة 
يف امل�سابقات املحلية والدولية. ومت خلل 
الفني  ال��ب��ن��اء  عنا�سر  مناق�سة  ال��ور���س��ة 
التي تبنى عليها الق�سة الق�سرة واأ�س�س 
كتابة الق�سة ومكوناتها من حيث البداية 

واحل���ب���ك���ة ال����درام����ي����ة واخل����ت����ام وك���ذل���ك 
والزمان  املكان  حيث  من  الق�سة  عنا�سر 
والهدف  وال�سخ�سيات  والعنوان  واحل��وار 
وامل���غ���زى م���ن ك��ت��اب��ة ال��ق�����س��ة ك��م��ا ت��ع��رف 
الأطفال اإىل كيفية التمييز بني العنا�سر 
مع بيان احلدود الفا�سلة بينها وبني اأنواع 

الن�س ومهارات كتابة الق�سة. ومت تق�سيم 
كل  تقوم  بحيث  جمموعات  اإىل  الأطفال 
الن�سخ  م��ت��ع��ددة  ق�سة  ب��ق��راءة  جم��م��وع��ة 
�سفهيا  ���س��ردا  م�سمونها  و���س��رد  لتحليل 
وا�ستخراج عنا�سر  اأمام زملئهم  موجزا 

البناء الفني للق�سة وتو�سيحها.

اإنطالق قمة اأبوظبي لالإعالم 2013 غدا 

 مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل يوجه الدعوة 
للراغبني بالعمل تطوعا يف دورته العا�سرة

انطالق ور�سة فن كتابة الق�سة مبراكز االأطفال يف ال�سارقة

اجلات والعامل الثالث  
 

يتناول هذا الكتاب مو�سوع حترير التجارة الدولية ون�ساأة اجلات وتطورها 
مع الرتكيز على جولة اأوروجواي واأهدافها ونتائجها والتفاقيات الفرعية 
التجارة  منظمة  تاأ�سي�س  الأوىل  التفاقية  ت�سمنت  وق��د  عنها،  النا�سئة 
5991 لإدارة  ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  عملها  ب���داأت  "O.T.W" ال��ت��ي  العاملية 
ملفاو�سات  برنامج  اأوروج��واي وتوفر  نتائج جولة  اتفاقية اجلات وجميع 
الدوليني  والبنك  النقد  �سندوق  مع  وللتعاون  الأط��راف  متعددة  جتارية 
اتفاقيات  ويحلل  يعر�س  الكتاب  وه��ذا  القت�سادية.  ال�سيا�سة  جم��ال  يف 
التجارة يف ال�سلع الزراعية ويف ال�سلع امل�سنعة، واملن�سوجات وامللب�س، ويف 
اخلدمات، واإج��راءات ال�ستثمار، واتفاقية حقوق امللكية الفكرية، وقواعد 
وحتليل  درا�سة  على  ا-  اأي�سً  – ي�ستمل  والكتاب  الدولية.  التجارة  تنظيم 
وتق�سيم الآثار الإيجابية وال�سلبية جلولة اأوروجواي على القت�ساد العاملي، 
واقت�ساديات الدول النامية يف خمتلف جمالت الن�ساط القت�سادي. وقد 
اأوىل املوؤلف عناية خا�سة بالعامل العربي حيث اأفرد اأربعة ف�سول لدرا�سة 
كذا  العربية،  ل��ل��دول  اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  القت�سادية  الأو���س��اع  وحتليل 
بوجه  العربية  ال��دول  اقت�ساديات  على  وال�سلبية  الإيجابية  الآث��ار  تقومي 
العربية بوجه خا�س.  الدول  اقت�ساد م�سر واقت�ساديات بع�س  عام وعلى 
ثم يقدم الكتاب يف الف�سل الأخر منه، ال�سرتاتيجية العربية املقرتحة 
هذا  ي�سهم  اأن  ناأمل  اأوروج����واي.  جولة  لتفاقية  ال�سلبية  الآث���ار  ملواجهة 
التجارة  ومنظمة  اجل��ات  اتفاقية  على  ال�سوء  من  املزيد  اإلقاء  يف  الكتاب 

العاملية.
••  النا�سر/ جمموعة النيل العربية

ال�سيد عاطف  :د.  •• املوؤلف 

 الرتبية املقارنة
 

وهو  الرتبية(،  )علم  الهامة يف جمال  الدرا�سات  اأحد  الكتاب  يتناول هذا 
مو�سوع )الرتبية املقارنة(، حيث �سعى املوؤلفان – ومن خلل �سرد ف�سول 
هذا املرجع – اإىل الربط املحكم بني اجلوانب النظرية واجلوانب التطبيقية 
ملجالت علم الرتبية املقارنة، �سواء كان ذلك يتعلق مباهية الرتبية املقارنة 
ووظائفها، اأو جمالت و�سيغ الدرا�سة والبحث، اأو باملنهج املقارن واأ�ساليبه 
ومداخله، اأو كان ذلك متعلًقا باأحد اأهم جمالت البحث يف الرتبية املقارنة، 
املوؤثرة  والعوامل  التعليم"،  و�سيا�سات  ال�سيا�سة  "العلقة بني  وهو جمال 
فيها، وكيفية حتليل تلك ال�سيا�سات، يف �سوء عدد من املعاير واملوؤ�سرات. 
كذلك جمال �سيا�سات اإعداد وتدريب املعلم وتقومي اأدائه – �سواء يف جمال 
العملية  يف  الرتكاز  حمور  – باعتباره  اخلا�سة  الرتبية  اأو  العام  التعليم 
يف  اأ�سهمت  التي  والت�سالت،  املعلومات  ث��ورة  ظل  يف  وبخا�سة  التعليمية 

تعديل كثر من املفاهيم، مع بدايات القرن احلادي والع�سرين
والتعليم  الرتبية  جمال  فى  العربية  النيل  جمموعة  اإ�سدارات  • من 

بدراوي همام  د.  :اأ.  •• املوؤلف 
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يعاود ت�ضوير فيلم )الزومبي( بعد توقف

طلعت زكريا: م�سر ما�سية يف الطريق ال�سحيح

اأجرى فى  مرييام فار�س: 
االإعالن مليونى دوالر!!

ل  انها  م��وؤك��دة  التي حتييها  ف��ار���س، عن احلفلت  الفنانة مريام  قالت   
حتتاج اىل بذل اأي جمهود لجناح حفلتها ف�اأنا كما اأنا بفني و�سوتي ول 

اقدم تنازلت يف الأجر، ومن اأرادين فليطلبني. اأنا اأعطي من قلبي .
 واأ�سافت عن العلنات التي �سورتها قالت: �سئلت مرة عن اأكرب مك�سب 
مادي معي فاجبت انها العلنات، وفعل اأكرث �سيء بالفن يدفعون عليه 

هو العلن.
 وردا على ما قيل حول ح�سولها على مبلغ مليوين دولر لقاء اعلن ملاركة 
ال��ذي دفع يل كان كبرا  ب��الأرق��ام، لكن ال�سعر  ماكياج قالت: لن اأحت��دث 

جدا، ورمبا يقرتب من هذا الرقم .

بعد �ضرقة ت�ضلم الأيادي..

 م�سطفى كامل يحلم بلقب 
مو�سيقار االأجيال!!

  
حالة من اجلدل �سيطرت علي  الفنان واملطرب م�سطفي كامل بعد جناح 
جمموعة  م��ع  قدمه  وال���ذي  جنوميته  و�سطوع  الأي����ادي(  )ت�سلم  اأوب��ري��ت 
التي تبذلها  امل�سلحة على املجهودات  ال�سكر للقوات  الفنانني لتقدمي  من 

وحماية ال�سعب ودعم الثورة .
 و�سعد كامل باإوبريت ت�سلم الأيادي للنجومية بعد اإختفائه لفرتة طويلة 
ولكن الغريب اأن الأوبريت الذي قدمه كامل ونال �سهرة كبرة ومل يكن 

من كتابته ول تلحينه ولكنه قام ب�سرقته واأعاد غنائه .
وطالب بع�س من اجلماهر بنوع من ال�سخرية كامل بعد )ت�سلم الأيادي( 
اأن يكون بديًل للمو�سيقار حممد عبد الوهاب ويحوز علي لقب )مو�سيقار 
من  والكلمات  الأحل���ان  �سرقة  علي  ول��ك��ن  لتفوقه  لي�س  ول��ك��ن  الأج��ي��ال( 

ال�سعراء واإعادة كتبتها بتغير طفيف ل ي�سيف عليها جديد.
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 ك�ضف الفنان امل�ضري طلعت زكريا اأنه اعتذر عن 
العديد من الأعمال التلفزيونية ليتفرغ مل�ضل�ضل 
)العراف(، الذي عر�س يف �ضهر رم�ضان املا�ضي.
واعترب زكريا، اأن عودته اإىل امل�ضرح، من خالل 
عر�س )الكوت�س( التي عر�ضت يف عيد الفطر 

املا�ضي، كانت قوية وخمتلفة عن الأعوام ال�ضابقة، 
لفتًا اإىل اأنه �ضيعاود ت�ضوير فيلم )الزومبي( 

قريبًا... واإليكم التفا�ضيل:

• يف البداية ماذا عن اأعمالك الرم�سانية 
التي �ساركت فيها اأخراً؟

م�سل�سل  يف  مب�����س��ارك��ت��ي  ج�����داً  ���س��ع��ي��د   -
)العراف(، خ�سو�ساً بالن�سبة اإىل �سخ�سية 
رجل الأعمال الذي يتعر�س لعملية ن�سب 
اإم��ام، وي�سعى  الفنان ع��ادل  من قبل بطل 
اإىل البحث عن حقه حتى  امل�سل�سل  طوال 
اأهم  اأ�سبح من  ال�سخ�س  باأن هذا  يتفاجاأ 
عليه  وي�سعب  م�سر  يف  ال�سيا�سة  رج���ال 

ا�سرتجاع حقه.
)عوي�سة  كرتون  م�سل�سل  يف  �ساركت  كما 
ك��وم��ي��دي من  اإط���ار  وي���دور يف  تيتانيك(، 
ي�سعى  ال���ذي  ال�سفن  م��ال��ك��ي  اأح���د  خ���لل 
واأ�سدقاوؤه  هو  البحر  يف  كنز  عن  للبحث 
ويتعر�س للعديد من املواقف الكوميدية.

• وجهت اإليك انتقادات عدة ب�سبب قبولك 
لدور �سغر يف م�سل�سل )العراف(... فما 

راأيك يف هذا؟ 
اإم���ام �سرف كبر لأي  ع��ادل  م��ع  العمل   -
عر�س  وعندما  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  فنان 
اأهتم  ل��ه ك��ث��راً ومل  ال���دور حتم�ست  ع��ل��يَّ 
بحجم الدور، لأن �سخ�سية )ر�ساد(، التي 
العمل  �سخ�سيات  اأه��م  من  كانت  قدمتها، 
الدرامي  ال�سياق  يف  كبر  ب�سكل  وم��وؤث��رة 

للعمل.
• وم����ا ���س��ب��ب ت���وق���ف م�����س��ل�����س��ل��ّي )ه���اين 

الطلياين( و)عائلة حاحا(؟
- اعتذرت عن كل اأعمايل ب�سبب ان�سغايل 
مب�سل�سل )العراف(، لأن طبيعة الت�سوير 
تتطلب ال�سفر اإىل الكثر من املحافظات، 
ما اأدى اإىل تاأخر ت�سوير الأعمال الأخرى، 

�سركات  ت��واج��ه  الإنتاجية  الأزم���ة  اأن  كما 
الإنتاج. فالربغم من ت�سوير ب�سع �ساعات 
مت  ف��اإن��ه  الطلياين(  )ه���اين  م�سل�سل  م��ن 
ب�سبب  رم�سان  �سهر  بعد  م��ا  اإىل  تاأجيله 

الأزمة املالية. 
• وكيف ق�سيت �سهر رم�سان 
)العراف(  ت�سوير  تكمل  واأنت 

ل�ساعات طويلة؟
ه����ذا  رم���������س����ان  يف  وق�����ت�����ي   -
ت�سوير  ل�ستكمال  ك��ان  ال��ع��ام 
ال��ذي كان  )ال��ع��راف(  م�سل�سل 
م��ن امل��ت��وق��ع ان��ت��ه��اوؤه ي��وم 15 
رم�������س���ان، ول���ك���ن ام���ت���د ح��ت��ى 
و�سلنا اإىل الأ�سبوع الأخر من 
زي��ارة  واأي�����س��اً  ال��ك��رمي،  ال�سهر 
وح�سور  واأ���س��دق��ائ��ي  اأق���ارب���ي 
اأ�سعر  التي  الرم�سانية  اخليم 
الزمن  اإىل  م�سر  ب��ع��ودة  فيها 

اجلميل.
• ما توقعاتك للفن يف الفرتة 

املقبلة يف �سوء ت�ساعد الأحداث ال�سيا�سية 
والأمنية؟

توقعاتي  عن  تختلف  ل  للفن  توقعاتي   -
ميلأ  الياأ�س  كان  اأن  فبعد  باأكملها.  مل�سر 
اجل��م��ي��ع، ع���اد الأم����ل م���رة اأخ�����رى، وعلى 
ت��ف��اوؤًل  اأرى  ال��رغ��م م��ن الأح����داث، فاإنني 
لدى اجلميع اأن م�سر ما�سية يف الطريق 
ال�سحيح، ولذلك اأدعو �سباب )مترد( اإىل 
الطريق  واإف�ساح  اإجنازهم  على  املحافظة 
ل��ل��خ��ربات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي م��ار���س��ت العمل 

ال�سيا�سي على مدار اأعوام كثرة.
راأي��ك مب�ساركة الفنانني يف حملة  وم��ا   •

)ادعم م�سر(؟ 
- م��ع��ج��ب ب��ه��ا ج������داً، وي���ج���ب ع��ل��ى ال��ك��ل 
امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه احل��م��ل��ة، ول��ك��ن��ن��ي األ���وم 
التي مت  املبالغ  اإعلنهم عن  البع�س على 
التربع بها، فيجب على كل �سخ�سية عامة 
اأن تتربع بعيداً عن الإعلم لأن هذا العمل 
بني العبد وربه ولي�س )لل�سو الإعلمي(.

اأن������ت م����ن ال�����س��ي��ن��م��ا يف ال���ف���رتة  • اأي������ن 

املا�سية؟
- عر�س عليَّ الكثر من الأعمال يف الفرتة 
اإيّل يف  ما ي�سيف  اأج��د  ولكن مل  املا�سية، 
هذه الأعمال. ولكن يف هذه الفرتة عادت 
اأ�سدقائي  اأحد  وبني  بيني  العمل  جل�سات 
ال��ع��رب ل��لت��ف��اق ع��ل��ى فيلم )ال��زوم��ب��ي(، 
ال����ذي ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ي��خ��رج اإىل 
ال��ن��ور م��ن��ذ ع��ام��ني، ول��ك��ن ت��وق��ف ب�سبب 
الأزمة املالية والأو�ساع ال�سيئة التي مرت 
اأننا �سوف نبداأ يف هذا  بها م�سر، واأعتقد 

العمل قريباً.
• وكيف كانت عودتك اإىل امل�سرح؟

- عيد الفطر هذا العام كان خمتلفاً متاماً 
اإىل خ�سبة  ع��دت  اإذ  ال�سابقة،  الأع���وام  عن 
امل�����س��رح م��رة اأخ���رى م��ن خ��لل م�سرحية 
)الكوت�س(، فقد اتفقت من املخرج جلل 
ال�سرقاوي على تقدمي العر�س مرة اأخرى 
موا�سم  يف  امل�����س��رح  اإىل  ال���روح  نعيد  حتى 
على  امل��و���س��م  ه���ذا  يقت�سر  ومل  الأع���ي���اد، 

ال�سينما فقط.

حممد متوىل يحتفل 

باإنتهاء ت�سوير

 فيلم )خلبطة(
اجلديد  فيلمه  ت�سوير  باإنتهاء  متوىل  حممد  الفنان  اأحتفل   
)خلبطة( نهائياً مع اأ�سرة الفيلم والذي من املقرر اأن يتم عر�سه 

فى عيد الأ�سحى املبارك. 
 وتدور اأحداث الفيلم  حول العلقات العاطفية التي تقام عرب 
من  كثر  يف  ح��دوث��ه��ا  ويت�سبب  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات 
فى  الت�سرع  نتيجة  ال�سباب  فيها  يقع  ال��ت��ى  اخل��ط��رة  امل�ساكل 

دخول هذه العلقات.
 اجلدير بالذكر اأن فيلم )خلبطة( بطولة غادة اإبراهيم، خالد 
اإخ��راج عبد  نهال عنرب،  الغيطى،  حممود، حممد متوىل، ميار 

اهلل ف�سل.
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فــن �أجــنبــي

ن�ضاأت يف عائلة فنية متيزت بالقدرات ال�ضوتية والغنائية

�ساندرا بولوك...  حازت لقب حمبوبة اأمريكا حل�سورها واأخالقها وعطائها

الفيلم الثاين امل�ضتلهم من �ضل�ضلة اأفالم الرجال اإك�س

خمالب هيو جاكمان تعود
The Wolverine لدور العر�س امل�سرية يف فيلم 

الطفولة
العام  يونيو  من  والع�سرين  ال�ساد�س  يف  بولوك  ول��دت 
1964 يف احدى �سواحي ولية فرجينيا يف وا�سنطن 
ال��ع��ا���س��م��ة، ون�����س��اأت يف ع��ائ��ل��ة فنية مت��ي��زت ب��ال��ق��درات 
ال�سوتية والغنائية، فوالدتها هي مغنية الأوبرا الأملانية 
هيلغا دي مير اأما والدها دبليو بولوك فهو 
الأ���س��خ��ا���س  ب��ت��دري��ب  م���درب خمت�س 

على اأ�سول الغناء من األباما.
اأملانيا  ب��ني  طفولتها  ب��ول��وك  اأم�����س��ت 
اأوروب��ا وفرجينيا  اأخ��رى من  واأماكن 
يف حم�����اول�����ة م���ن���ه���ا حل�����س��ور 

ج���م���ي���ع احل�����ف�����لت ال���ت���ي 
ت���وؤدي���ه���ا وال���دت���ه���ا، وق��د 

ك����ان����ت �����س����ان����درا م��ن 
الوجوه املاألوفة لدى 

امل���ن���ت���ج���ني ب�����س��ب��ب 
ت��������واج��������ده��������ا م���ع 
والدتها على خ�سبة 
امل�سرح يف كثر من 
�ساهم  ما  احلفلت، 

م�ساعرها  تعزيز  يف 
ل��ت��ح��ل��م ب������اأن ت�����س��ب��ح 

ممثلة يف امل�ستقبل.

النطالقة الفنية
ال����ت����ح����ق����ت ب�����ول�����وك 
�سمال  بجامعة 
ك�����ارول�����ي�����ن�����ا 

بحيويتها  مت��ّي��زت  وق���د  امل�����س��رح��ي،  التمثيل  ل��درا���س��ة 
اىل  انتقلت  ث��م  املميز،  الفكاهة  وح�س  احل��اد  وذك��ائ��ه��ا 
يف  نادلة  عملت  كما  امل�سرحي  عملها  ملتابعة  نيويورك 

اأحد املطاعم حينها.
ومما ل �سك فيه اأن بولوك نا�سلت ل�سنوات عدة قبل اأن 
ت�سبح احدى املمثلت ال�سهرات 
ت��وج��ب  يف ه����ول����ي����وود، ف���ق���د 
اأن تنتقل بني مراحل  عليها 
اأن ت��دخ��ل ع��امل  ع����دة ق��ب��ل 
ال�سهرة من اأو�سع اأبوابه، اذ 
بع�س  عليها متثيل  توجب 
امل�������س���اه���د امل���خ���ت�������س���رة يف 
بع�س الأف���لم وال��ربام��ج 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ح��ت��ى 
ر����س���ح���ه���ا امل���ن���ت���ج 
ج��������ان ل������و ب���ون���ت 
ل��ف��ي��ل��م )���س��ب��ي��د( 
 ،1994 ال����ع����ام 
وم��ع اط��لق هذا 
ال��ف��ي��ل��م مل���ع جنم 
���س��ان��درا ب��ول��وك، 
ف��������ق��������د ب����ل����غ����ت 
الفيلم  اي����رادات 
م����ا ي���زي���د ع��ل��ى 
م��ل��ي��ون   350
م��ن��ه��ا  دولر 
 1 2 1 . 3
دولر  م��ل��ي��ون 
داخ�����������������������������ل 
ال��������ولي��������ات 
امل�������ت�������ح�������دة، 
ون�����ال اع��ج��اب 

العديدين.
ر������س�����ح�����ت ب�����ول�����وك 
من  )ال�سبكة(  لفيلم  بعدها 
ق��ب��ل خم����رج ال��ف��ي��ل��م ل��روي��ن 
�سخ�سيتها  يلئم  ل��دور  ونكلر 
الفيلم  وقد �سرح خمرج  متاماً 
ال�������س���ح���ف ق����ائ����ًل:  يف اح�������دى 
مكتبي  ���س��ان��درا  دخلت  )عندما 

عادية وحذاًء ريا�سياً  للمرة الأوىل كانت ترتدي ثياباً 
الأمر غريباً حينها فمعظم  البي�سبول، بدا  وقبعة كرة 
من  لديهن  م��ا  اأف�سل  ارت���داء  على  يحر�سن  املمثلت 
اأحذية وتنانر ق�سرة وقم�سان �سيقة عندما يقابلن 
املخرج للمرة الأوىل، ولكن مع �ساندرا اختلف الأمر(. 
يف  الكوميدية  املقدرة  بولوك  اأثبتت  ع��دة  اأعمال  وبعد 
فيلم )عندما كنت نائماً( بعد اأن حلت كبديلة للنجمة 

دميي مور.
واأخ�����ذت ب���ول���وك ت��ه��ت��م ب��ع��امل ال��ف��ن وال��ت��م��ث��ي��ل اأك���رث، 
تاأليف  يف  و�ساهمت  بها  خا�سة  ان��ت��اج  �سركة  فاأ�س�ست 
امل��ن��ت��ج��ة عمل  ���س��رك��ت��ه��ا  اأف�����لم  اأول  واخ������راج ومت��ث��ي��ل 
ال�سطائر وقد اأكدت بولوك يف فيلم )ممار�سة ال�سحر( 
مقدرتها وموهبتها بالتعامل يف عامل الفن فقد ظهرت 

ممثلة اأمام الكامرا وموؤلفة خلفها.
التي  ال�سينمائية  الأف��لم  من  عدد  يف  بولوك  وظهرت 
ت�ساعدت ايراداتها يف �سباك التذاكر الأمركي وقدمت 
بينها  من  ال�سينمائية  الأعمال  من  متنوعة  جمموعة 
ب��دور غري�س  ب��الأرق��ام( كما متيزت  ي��وم( و)قتل   28(
الأول  ج��زاأي��ه  يف  كوجننيالتي(  )مي�س  فيلم  يف  ه���ارت 

والثاين.
خمتلف  يف  وممثلة  كمنتجة  عملها  ب��ول��وك  وت��وا���س��ل 
وامل��رك��ب��ة وع��ر���س لها  وال��درام��ي��ة  الكوميدية  الأف���لم 

فيلم )اجلانب الأعمى(. 

بني الزواج والطالق
املمثل  والأرب��ع��ني من  احل��ادي��ة  �سن  بولوك يف  تزوجت 
جي�سي جي جيم�س، وخا�سا �سراعاً ق�سائياً مع زوجة 
على  القانونية  ال��و���س��اي��ة  ح��ول  ال�سابقة  جيم�س  ج��ي 

ابنتهما من زواجهما ال�سابق لربحا الق�سية.
واعلنت �ساندرا اأنها تبنت طفًل اأفريقي الأ�سل واأ�سمته 
التبني هي وجي�سي  بداأت باجراءات  لوي�س. وكانت قد 
جي جيم�س، واأح�سرا الطفل لوي�س اىل منزلهما، لكنها 

قررت اأن تبقي الأمر �سراً لتعلنه بعد جوائز الأو�سكار.
الأو�سكار لأف�سل ممثلة  اأن فازت بولوك بجائزة  وبعد 
العام 2010، اكت�سفت خيانة زوجها لها يف اليوم التايل 
مع عار�سة للو�سم، ما �سبب خلفات بينها وبني زوجها 
اأح���دث �سجة ك��ب��رة يف و�سائل  وان��ت��ه��ت ب��ال��ط��لق، م��ا 
الع���لم الأم��رك��ي��ة. كما اأج��ل��ت الع���لن ع��ن التبني، 
ولكن بعدما انتهت ق�سية الطلق بني �ساندرا وطليقها 

جي�سي، قررت اأن تعلن �ساندرا عن ابنها لوي�س. 

وم�ضات يف حياتها:
اأم���رك���ي جلمعية  دولر  ب���ول���وك مب��ل��ي��ون  ت��ربع��ت   •
11 �سبتمرب  الأحمر الأمركية بعد هجمات  ال�سليب 

.2001
كما تربعت مبليون دولر بعد كارثة الت�سونامي يف   •

اآ�سيا العام 2004.
و�سعت لها جنمة على مم�سى امل�ساهر يف هوليوود   •

العام 2005 يف الرابع والع�سرين من مار�س.
15 مليون  ب����الأرق����ام(  اأج���ره���ا يف ف��ي��ل��م )ق��ت��ل  ب��ل��غ   •
فيلم  دولر يف  األ��ف   500 ك��ان  اأن  بعد  اأم��رك��ي  دولر 

)ال�سرعة(.
ب��ول��وك على ع��دد م��ن اجل��وائ��ز يف خمتلف  ح�سلت   •
جمال  ملكة  وفيلم  ت�سادم  فيلم  بينها  من  املهرجانات 

الطيبة.
 s’America لقبت �ساندرا بولوك مبحبوبة اأمركا •
Sweetheart حل�سورها واأخلقها وعطائها، وهي 

�سخ�سية متوا�سعة مع جمهورها اىل اأق�سى احلدود.

تر�ضيحات الأو�ضكار
 The( اأف�سل ممثلة رئي�سية العام 2010 عن فيلم •

Side Blind( وفازت بها.
• الرت�سيحات جلائزة )غولدن غلوب(.

 1996 العام  وا�ستعرا�سية  اأف�سل ممثلة كوميدية   •
.)Sleeping Were You While( عن فيلم

 2001 العام  وا�ستعرا�سية  اأف�سل ممثلة كوميدية   •
.)Congeniality Miss( عن فيلم

 2010 العام  وا�ستعرا�سية  اأف�سل ممثلة كوميدية   •
.)Proposal The( عن فيلم

 The( اأف�سل ممثلة رئي�سية العام 2010 عن فيلم •
Side Blind( وفازت بها.

جوائز
ممثلي  نقابة  م��ن  دور  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة  على  ح�سلت   •

ال�سا�سة العام 2005 عن دورها يف فيلم ت�سادم.
• ر�سحت جلائزة الأو�سكار لأف�سل ممثلة رئي�سية العام 

2010 عن فيلم )البعد الآخر( وفازت بها.
)الرات�سيز(  بجائزة  ف���ازت   2010 نف�سه  ال��ع��ام  يف   •
)اأ�سواأ ممثلة( عن دورها يف فيلم )كل �سيء عن �ستيف(، 
واأ���س��واأ  اأف�سل  بجائزة  تفوز  ممثلة  اأول  تكون  وب��ذل��ك 

ممثلة يف العام نف�سه.

اأجنلينا جويل تختار
 �سيدين لت�سوير )انربوكن(

اختارت جنمة هوليوود املمثلة واملخرجة اأجنلينا جويل مواقع يف �سيدين 
ت��دور  ال���ذي   ، اأج���ل ت�سوير فيلمها اجل��دي��د )ان��ربوك��ن(  وم��ا حولها م��ن 

اأحداثه يف احلرب العاملية الثانية.
عاما   38 العمر  من  البالغة  النجمة  اإن  الثلثاء  اليوم  م�سئولون  وق��ال   
قبلت �سفقة رعاية من حكومة ولية نيو �ساوث ويلز من اأجل خو�س ثاين 
اإخراجية لها بعد فيلم )اأر�س الدم والع�سل( الذي نال ا�ستح�سان  جتربة 

النقاد.
 وق���ال ان���درو �ستونر وزي���ر ال��ت��ج��ارة ب��ال��ولي��ة: �ستكون ه��ذه دف��ع��ة كبرة 

لقت�سادنا الرقمي و�سناعاتنا الإبداعية، علوة على �سمعتنا الدولية.
احل��رب  وبطل  الأم��ري��ك��ي  الأوليمبي  ال��ع��داء  جن��اة  ق�سة  الفيلم  وي�سور   
لوي�س زامربيني، الذي اأ�سرته قوات يابانية، اإثر حتطم طائرته يف املحيط 

الهادئ عام 1943.

اأطلقت �سركة يونايتد مو�سن بيكت�سرز يف دور العر�س ال�سينمائي 
 ،Wolverine  The املنتظر  الفيلم  الأبعاد  ثلثي  بتقنية 
املخالب  �ساحب  من  امل�ستلهمة  ال�سل�سلة  يف  الثاين  الفيلم  وهو 

.Man-X ال�سهرة يف
اأن  بعد  ال�ساد�سة يقدم هيوجاكمان �سخ�سية وولفرين   وللمرة 

بداأ يف تقدمي دور املتحول اخلالد يف عام 2000.
كتب  �سل�سلة  م��ن  Wolverineماأخوذة   The فيلم  ق�سة 
وهو  وولف����رين،  �سخ�سية  الفيلم  وياأخذ  ال�سهرة،  الكوميك�س 
الزمن  يف  اليابان  اإىل    Men-Xعامل �سخ�سيات  اأ�سهر  اأح��د 
بالن�سبة  جمهول  ع��امل  يف  الأول  خ�سمه  يواجه  حيث  احل��ايل. 
له، يف معركة ملحمية يخرج منها وقد تغر اإىل الأب��د. وبينما 

مدفوعا  نف�سه  ويجد  الأوىل،  للمرة  ب�سعفه  وولفرين  ي�سعر 
يواجه  ل  ف��اإن��ه  والعاطفية،  اجل�سمانية  ح���دوده  لأق�سى  لبذل 
يكافح  اأن  اأي�سا  عليه  ولكن  ال�سلبة وحدها،  ال�ساموراي  �سيوف 
اأك��رث ق��وة ب�سكل مل نره  �سد قدراته اخل��ارق��ة، ليخرج من ه��ذا 

به من قبل. 
ومنذ �سدوره ح�سل الفيلم على اأكرث من 320 مليون دولر يف 

مبيعات �سباك التذاكر يف جميع اأنحاء العامل.
من  امل�ستلهم  ال��ث��اين  الفيلم  Wolverineهو   The فيلم 
وولفرين-  حكاية  يتناول  وال���ذي  اإك�����س  ال��رج��ال  اأف���لم  �سل�سلة 
الفيلم  عر�س  وق��د  جاكمان،  هيو  بتمثيلها  يقوم  والتي  لوجان 
الأول يف عام 2009 بعد جناح ثلثية الرجال اإك�س والتي حققت 

اإيرادات و�سلت اإىل 1.1 مليار دولر يف جميع اأنحاء العامل، وقد 
 First :Men-X ساعد النجاح يف اأن ت�ستمر ال�سل�سلة بفيلم�
Classيف عام 2011، وهناك نية يف اتباع الفيلم بجزء جديد 
.Past Future of Days :Men-Xيعد له حالياً وهو

واإخ���راج  جاكمان  هيو  اإن��ت��اج  Wolverineمن   The فيلم   
 Interrupted،Girl اأف����لم  خم���رج   م��اجن��ول��د  جيم�س 
مت  وق���د   ،Day  and  KnightوLine  the  Walk،
اإطلق الفيلم يف دور العر�س امل�سرية بتقنية ثلثي الأبعاد من 
خلل يونايد مو�سن بيكت�سرز كربى �سركات التوزيع ال�سينمائي 
فوك�س  ل�سركة  �سينمائياً  الر�سمي  والوكيل  العربي  ال��ع��امل  يف 

للقرن الع�سرين الأمركية يف م�سر.

�ضاندرا اأنيت بولوك ممثلة اأمريكية، انطلقت �ضهرتها يف العام 1990، بعد اأن اأدت اأدوارًا رئي�ضية يف اأفالم 
عدة مثل )speed، While you were sleeping(، ويف العام 2007 مت ت�ضنيف بولوك يف املرتبة 
الرابعة ع�ضرة لأغنى �ضخ�ضية م�ضهورة وبرثوة تقدر ب� 85 مليون دولر اأمريكي، وح�ضلت على جائزة 

اأف�ضل دور من نقابة ممثلي ال�ضا�ضة يف العام 2005 عن دورها يف فيلم )كرا�س(.
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اإهمال عالج ان�سداد االأوعية الدموية 
قد يوؤدي لالإ�سابة بالغرغرينا

الدكتور حممد  العيني  الدموية بطب ق�سر  الأوعية  اأ�ستاذ جراحة  اكد    
ح�سني: هناك ان�سداد حاد وان�سداد مزمن الن�سداد احلاد اأ�سبابه الرئي�سية 
اأح��د  يف  ال���دم  جتلط  نتيجة  ال���دم  م��ع  ت�سرى  متحركة  جلطة  نتيجة  ه��و 

ال�سرايني.
يف  تتمثل  باأعرا�س  املري�س  ي�سعر  الدموية  الأوع��ي��ة  يف  احل��اد  والن�سداد 
امل�ساب،  اأن يحدث تغير يف طرف  �سديد فجاأة، وميكن  اأمل  ال�سكوى من 
وميكن اأن يحدث �سلل يف هذا املكان من دون الإح�سا�س به. واحلالت احلادة 
ل بد من التدخل الفوري، اأما الن�سداد املزمن فالعلج يعتمد على اختيار 

العلج املنا�سب للحالة.
اأو الذين يعانون  اأما اجللطات املزمنة والتي حتدث يف املر�سى املدخنني، 
ببع�س  الإ�سابة  اأو  ال��دم  يف  الدهون  ن�سبة  ارتفاع  اأو  وال�سغط  ال�سكر  من 

الأمرا�س املناعية.
اأما حالت الن�سداد املزمن فتختلف ح�سب الأعرا�س وح�سب احلالة العامة 

للمري�س وح�سب مكان الن�سداد.
واأعرا�سه يتمثل يف تقل�س الع�سلة اأثناء امل�سي وبعد امل�سي مب�سافة معينة 
هذا  ينتهي  وع��ن��دم��ا  ي��ت��وق��ف،  امل��ري�����س  يجعل  الع�سلة  يف  تقل�س  ي��ح��دث 
التقل�س يعود للم�سي مرة اأخرى، ويف احلالت املتقدمة يحدث غرغرينا يف 

الأطراف اأو األم �سديدة ل ي�ستطيع املري�س النوم خلل الليل.
والعلجات تختلف ح�سب كل حالة والعلج فى احلالت احلادة لبد من 

التدخل اجلراحي اأو الأدوية املذيبة للجلطات اأو العلج بالق�سطرة.
والن�سداد ميكن اأن يوؤدي اإىل غرغرينا وفقد الطرف امل�ساب اأو اأجزاء من 
الن�سداد احلاد  ب�سرعة، خا�سة يف حالة  لذلك لبد من علجه  الطرف، 

حتى ل حتدث م�ساعفات.

م�ساكل ال�سمع لدى امل�سنني موؤ�سر 
لتدهور القدرات الذهنية

 ك�سفت درا�سة جديدة ان امل�سنني الذين يعانون من م�ساكل يف ال�سمع قد 
ي�سكون من تراجع قدراتهم الذهنية ب�سرعة اأكرب من غرهم.

اأمركيون  باحثون  اأعدها  درا�سة  ان  نيوزالأمركي  دي  هيلث  موقع  اأف��اد 
يعانون  الذين  ان  اأظهرت  ال�سن  اأمركيني متقدمني يف  را�سدين  و�سملت 
اأك��رث عر�سة للمعاناة من خلل ذهني   %  24 ال�سمع هم  من م�ساكل يف 
كان  اإذا  عما  لديهم  فكرة  ل  ان  الباحثون  اأو���س��ح  �سنوات.   6 ف��رتة  خ��لل 
كان  اإن  اأو  الذهنية  القدرات  ب�سكل مبا�سر برتاجع  يت�سبب  ال�سمع  فقدان 
ي�ساعد على ذلك، ما ي�ستدعي اإجراء مزيد من الأبحاث، م�سيفني اأنه على 

امل�سن اأن ياأخذ م�ساكل ال�سمع على حممل اجلد.

املمثلة الإجنليزية كيت بيكن�ضيل لدى و�ضولها حل�ضور فعالية يف �ضانتا مونيكا بكاليفورنيا تعود ريعها ل�ضالح 
برنامج مكافحة �ضرطان املراأة. )يو بي اآي(

الأ�ضد
اأك���رب احل��ي��وان��ات  الأ���س��د لي�س 
اأكرثها  لي�س  و   ، اللحوم  اآك��ل��ة 
�سرا�سة كما نعتقد و قد اأكت�سب 
ه�����ذة ال�����س��م��ع��ة امل���ه���ي���ب���ة لأن����ه 
اآكلة  املعروفة  احليوانات  اأك��رب 
وزئ��ره  لقوته  نظراً  و  اللحوم 
املدوي . يبلغ متو�سط ارتفاعه 
مع  طوله  متو�سط  و  �سم   90
يبلغ  و  �سم   270 ذيله ح��وايل 

�سنة  اأرب��ع��ني  اإىل  الأ���س��د من ثلثني  و يعمر   ، 180 كجم  وزن��ه  متو�سط 
برهافة  و  الظلم  يف  عينيه  بلمعان  و  ب�سره  بحدة  الأ�سد  .يتميز  تقريباً 
ال�سمع الذي يهدية اإىل فري�سته. ل يعي�س الأ�سد يف مناطق الغابات الكثيفة 
اإىل  الأ���س��د  .يخلد  بال�سافانا  املعروفة  املفتوحة  الغابات  يف  يعي�س  لكن  و 
الراحة اأثناء النهار و عندما يحل امل�ساء يخرج ليبحث عن فري�سته و يعترب 
احلمار املخطط من الفرائ�س املف�سلة للأ�سد كما اأن الأ�سود هي احليوانات 
الوحيدة التي تهاجم الزراف املكتمل النمو، وميكن للأ�سد قتل الزرافة اذا 
كانت نائمة اأو اذا قفز على ظهرها من مكمنه. ويدافع الزراف عن نف�سه 
بالركل باأقدامه، واأحيانا تكون الركلت قوية بحيث تقتل الأ�سد . لي�ست 
الأ�سود خطرة على الإن�سان اإل اإذا ا�ستثرت كما اإنه �سديد الف�سول و الأ�سد 
اأكرب القطط الكبرة قابلية لل�ستئنا�س و هناك اأمثلة كثرة لأ�سود كاملة 
دائما  ال�سرك  و يقدم  الكلب  تربيتها مثل  و  بها  اأمكن الحتفاظ  النمو 

األعاب للأ�سود مما يثبت هذة الفكرة . 

•  �ضور ال�ضني العظيم اأطول بناء اأنزه الن�ضان يبلغ ارتفاعه 
و عر�ضه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟ قدما   39

- 2400 كم
•  مااق�ضى مدى لنمو ال�ضعر يف ال�ضنه الواحدة ؟

- 15 �سم
•  اأين و متى ا�ضتخدم نظام اإ�ضارة املرور لأول مرة يف العامل ؟

- اأمريكا عام 1918 م
احلديد يف العامل مائتي الف  لل�ضكة  حمطة  اأكرب  •  ت�ضتقبل 

�ضخ�س و توجد يف ؟؟
- نيويورك 

" ؟ الديانة  اأ�ضول  عن  " الإبانة  كتاب  موؤلف  •  من 
- اأبو احل�سن علي بن ا�سماعيل الأ�سعري

• هل تعلم اأن اجل�سم الب�سري يتكون من 206 قطعة عظم 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة اإمنا 

على ثلث مراحل كل مرة ثلث دقائق 
• هل تعلم اأن �سرايني اجل�سم الب�سري يبلغ طولها 600000 كم 
• هل تعلم اأن احلوت ي�ستطيع البقاء �ساعة حتت املياه بدون تنف�س

• هل تعلم اأن احلوت الأزرق هو اأكرب حيوان على الكرة الأر�سية 
• هل تعلم اأن احليتان الزرقاء ت�ستطيع التخاطب بوا�سطة غنائها على م�سافة850 كم 

• هل تعلم اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�س احلوت فوق جمجمته ي�سل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار 
• هل تعلم اأن وزن الفيل ي�سل اإىل 5 اأطنان ومع ذلك ت�سل �سرعته اإىل 40 كم / ال�ساعة 

• هل تعلم اأن امل�سوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل 
الأ�سبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�سياء  يبداأ يف تركيز عينيه على  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  هل   •

ال�ساد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب للأ�سوات املفاجئة
• هل تعلم اأن �سداع ال�سقيقة ي�سيب الأطفال اأي�سا ولكن بن�سب اأقل مما ي�سيب الكبار

• هل تعلم اأن بع�س حالت الروماتيزم روماتيزم املفا�سل يعالج بكمادات الثلج وتلقى جناح كبر

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرة الفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
و�ساعة قيمة.. هذا ما انا يف حاجة اليه �ساعة قيمة، كانت هذه امنية خالد فاباه لي�ستطيع ان ي�سرتي له 
واحدة غالية اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع ،بذل خالد كل جهد و�سهر كثرا راجع 
�سفت  املرتقب  اليوم  جاء  حتى  معلومة  وكل  عون  لكل  �سيحتاج  فهو  وقيمة  كثرة  معلومات  واختزن  كتبا 
ا�سرتكت  مدار�س  ع�سر  جهده  يبذل  اجلميع  تتناف�س  امل��دار���س  ف��رق  املتناف�سون  وب��داأ  والكرا�سي  ال��ط��اولت 
انها مدر�سة  الن بقيت مدر�ستان فقط  ..نعم  النهاية  تقابلت كل مدر�ستني حتى اقرتبت  امل�سابقة  يف هذه 
خالد واملدر�سة املناف�سة لها وبداأت ال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبرا كان الن�سيب الكرب 
خلالد لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله اما املدر�سة الخرى فكان فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا 
ليتفوقا عليه وكانت ال�سئلة تنهمر عليهم وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطعا ذلك فقد بداأت 
علمتهما تقل وترتفع علمات خالد وزميله وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي وعندما 
اطلقت �سفارة النهاية واعلنت املدر�سة الفائزة كانت مدر�سة خالد ف�سفق اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�سة 
ليقول لقد �سرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرة لي�ست 
لدى مديره .. ف�سحك اجلميع لهذا املديح و�سفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد فاز ب�ساعة 
قيمة هدية من املدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط 

لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�س ال�ساعة ويحمل �سهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة .

�أمنية خالد

�لرمي حممد �حمد �حلمريي
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.

حمده ر��شد �لنعيمي
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.

ثاين حممد ثاين �ملهريي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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حارب حممد حارب �لدرمكي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

النباتات ذات اللون الربتقاىل حتمى 
من ان�سداد ع�سلة القلب

ع�سر  خلل  اأجريت  التى  الهولندية  الدرا�سات  اأح��دث  ك�سفت 
�سنوات على 20 األف متطوع اأن النباتات ذات اللون الربتقاىل 
حتمى من ان�سداد ع�سلة القلب،  وتخف�س الإ�سابة بها بن�سبة 
%26 بحيث يتناول ال�سخ�س 25 جراما يوميا من الفاكهة 
اأم��ا ذات ال��ل��ون الأبي�س  واخل�����س��روات ذات ال��ل��ون ال��ربت��ق��اىل، 
فهى حتمى من ال�سكتات الدماغية بن�سبة %9 مع تناول 25 

جراما اأو اأكرث يوميا.
تعطى  ال��ت��ى  امل����ادة  اأو  ال�سبغة  ه���ذه  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 

احل�سرات  م��ن  حتميها  فهى  املختلفة  الأل���وان  ه��ذه  النباتات 
التى تهاجمها ومن العفن  كما اأنها ت�ساعد ج�سم الإن�سان على 
الأمرا�س، وهى تنتمى  حماية اخلليا وتقيه من جمموعة 
لأ�سرتني كبرتني هما اأ�سرة الكاروتينويد، واملعروفة )بيبتا 

اللون الربتقاىل فى اجلزر  التى تعطى  كاروتني( هى   –
الطماطم،  فى  املوجود  الأحمر  اليكوبني-  و  وامل�سم�س 

وه���ى م�����س��ادات ل��لأك�����س��دة وه���ى حت��م��ى ال��ربوت��ني 
واحلم�س النووى والدم.


