
انتقال  فتترة  التتبتتلتتوغ(  )متترحتتلتتة  ُتعترب 
مرحلة  اإىل  التتتطتتتفتتتولتتتة  متتترحتتتلتتتة  متتتتن 
ات ج�سدية  ال�سباب، فتحمل معها تغيرّ
كتتثتتية )كتتنتتمتتو التتثتتديتتن وزيتتتتادة الوزن 
والتتتطتتتول، بتتالإ�تتستتافتتة اإىل بتتتدء التتتدورة 
كالتقلرّب  نف�سية  واأختتتتترى  التت�تتستتهتتريتتة( 
املزاجي والتوترّر، وذلك كلرّه نتيجة اإفراز 

هورمون الأنوثة )الإ�سروجن(.
متتهتتمتتا جتتتتداً خالل  الأهتتتتل دوراً  يتتتتوؤدي 
هذه املرحلة، فالتح�سي للبلوغ مهمة 
الربوية  املهمات  قائمة  �سمن  تندرج 
اأن  القيام بها، فال بد من  التي عليهم 
قتتائتتمتتة على  ابنتهم  متتع  يتتبتتنتتوا عتتالقتتة 
ل  ي�سكرّ اإذ  والتتتهتتتدوء،  والتتتتتفتتاهتتم  التتثتتقتتة 
الأهتتتتتل املتتترجتتتع الأ�تتستتا�تتستتي لأولدهتتتتتتم. 
فتتعتتنتتدمتتا يتتطتترح هتتتتوؤلء اأ�تتستتئتتلتتة حرجة 
على  ي�ستح�سن  ختتاطتترهتتم،  يف  جتتتتول 
مبو�سوعية  عتتنتتهتتا  الإجتتتتتابتتتتتة  الأهتتتتتتتل 

وو�سوح. 

عدائيّة
ف الفتاة بعدائية  من الطبيعي اأن تت�سررّ
خالل هذه املرحلة، بالإ�سافة اإىل اأنها 
حتتتتاول اإغتتتتواء كتتل متتن حتتولتتهتتا لتظهر 
لتتذا، على  فتتاأكتتر.  اأكتتر  بنف�سها  ثقتها 
وو�سع  ف  الت�سررّ لهذا  النتباه  الأهتتتل 

حد لبنتهم يف حال جتاوزت احلدود.
الفتيات  بع�ض  ينتاب  ذلك،  ف�ساًل عن 
اجل�سدية  التغيات  متتن  �سديٌد  ختتوٌف 
لذا  البلوغ،  مرحلة  ختتالل  تظهر  التي 
باأنهن  اإعتتالم بناتهن  على الأهتتل دائماً 
مقبالت على تغيات ج�سدية ونف�سية 
بتتطتتريتتقتتٍة هادئة  واجتتتتتمتتاعتتيتتة، وذلتتتتك 

ي�سهل فهمها. بالإ�سافة اإىل 
حتديد  عليهم  يتوجب  اأنتتته 

التغيات كافة و�سرحها وذكر 
اأ�سبابها بطرق وو�سائل علمية 
يف جو من ال�سراحة والتفاهم 
ابنتهم  �ساألتهم  واإن  واحلتتتتب، 
�تتتتتستتتتتوؤاًل متتتتتا، فتتتيتتتجتتتدر بتتتالأهتتتل 

مبو�سوعية  عتتتنتتته  الإجتتتتتابتتتتتة 
تامة.

كتتتتتتذلتتتتتتك، عتتتلتتتيتتتهتتتم و�تتتستتتع 
ابنتهم  فتتات  لتتتتت�تتستتررّ حتتتد 
ما  غالباً  التي  الطائ�سة 

ال�سن،  هتتتتذه  يف  تتتظتتهتتر 
والحتيال  كتتتالتتتكتتتذب 
الت�سرف  واأحتتتتيتتتتانتتتتاً 
بتتتتتعتتتتتدائتتتتتيتتتتتة وعتتتتتنتتتتتف، 
الفتيات  حتتاج  لذلك 
فائقة،  عتتتنتتتايتتتٍة  اإىل 
هتتتتذه  يف  ختتت�تتتستتتو�تتتستتتاً 

املرحلة. 
البلوغ  متترحتتلتتة  تتتتكتتتون 

الفتيات  بتتتعتتت�تتتض  لتتتتتتدى 
اأو  الثامنة  �سن  يف  فتبداأ  اأحياناً  مبكرة 
التا�سعة، ذلك ب�سبب عنا�سر عدة تعمل 
على تعجيلها واأهمها: العوامل البيئية 
اجلغرايف  والتتتعتتتامتتتل  التتتتغتتتتذاء  ونتتتوعتتتيتتتة 
والتتظتتروف اجلوية والأمتترا�تتض.. يكرب 
وتظهر  مبكرة  �سن  يف  الفتاة  ثديا  اإذاً 
وتبداأ  الن�سائي  التتوجتته  متتالمتتح  عليها 
دورتها ال�سهرية رغم اأنها ل تزال طفلة، 
لذا  عتتدة،  نف�سية  يخلرّف م�ساكل  ما قد 
على الأهل مراقبة هذه الظاهرة وعدم 

التغا�سي عنها.

ظهور البلوغ 
الدرا�سات  اأظتتتهتتترت  ذلتتتك،  عتتن  فتت�تتستتاًل 
دوراً  الأمتتترا�تتتض  اأو  لتتلتتغتتدد  اأن  العلمية 
املبكر، وكذلك  البلوغ  اأ�سا�سياً يف ظهور 
ال�سحيحة  غي  فات  والت�سررّ ال�سلوك 

التي ترتكبها الفتاة. 
وعلى ال�سعيد الفردي قد يوؤدي البلوغ 
املبكر، اإىل حد ما، اإىل تف�سي الأمرا�ض 
احلالت  بع�ض  ويف  وال�سذوذ  اجلن�سية 
قد  واأحتتيتتانتتاً  �سهيتها  التتفتتتتتاة  تفقد  قتتد 
م�ساكل  لها  ي�سبرّب  متتا  العك�ض،  يحدث 
جتت�تتستتديتتة ونتتفتت�تتستتيتتة ومتتتن جتتهتتٍة اأختتتترى، 
تتغي  قتتد  الجتماعي،  ال�سعيد  وعلى 
ت�سرفات الفتاة، لت�سبح �سريعة الغ�سب 

واأ�سدقائها  اأهلها  مع  التوتر  و�سديدة 
ت�سعر  واأحتتيتتانتتاً،  حتتولتتهتتا،  متتن  واملجتمع 
بحاجة اإىل النتتتزواء والتتعتتزلتتة.  ل �سك 
جداً  معقدة  ظتتاهتترة  التتبتتلتتوغ  �سن  اأن  يف 
حُتدث تغيات كبية يف حياة الإن�سان. 
لتفادي  الأهتتتم  الأهتتتل  دور  يظهر  وهتتنتتا 
�سدمات اأولدهتتم النف�سية الناجتة من 
بتتلتتوغ هتتتتوؤلء املتتبتتكتتر �تتستتواء كتتانتتوا فتيات 
ي�سرحوا  اأن  عليهم  لذلك،  �سبياناً.  اأو 
روهم عرب  لأبنائهم ما �سيح�سل ويح�سرّ
اإعطائهم معلومات عن الو�سع املرتقب 
اأج�سامهم  بتتتتتاأن  متت�تتستتبتتقتتاً  وحتتتتذيتتترهتتتم 
�ستتغي وتنمو. لذا يجب اأن يكونوا على 

اأمت ال�ستعداد لالإجابة عن اأي �سوؤال.
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ح��شوب للت�أليف املو�شيقي ي�شيع البهجة 
ك�سف تقرير �سحفي اأن علماء بريطانين يعكفون على تطوير حا�سوب 
ا�ستماع  اأثتتنتتاء  التتدمتتاغ  ن�ساط  وحتليل  املو�سيقي  التاأليف  على  قتتادر  ذكتتي 
يف  ت�سيع  جديدة  مو�سيقية  اأحلتتان  تاأليف  ثم  ومتتن  لالأ�سوات  ال�سخ�ض 
هوؤلء  اأن  ام�ض  الربيطانية  اإندبندنت  �سحيفة  واأوردت  ال�سعادة.  نف�سه 
اأن  �ساأنه  املو�سيقي هذا من  التاأليف  برنامج  اأن  يعتقدون  الذين  العلماء 
اأول  عن  اللثام  �سيميطون  والكتئاب  الإجهاد  مقاومة  على  املتترء  ي�ساعد 
قطعة مو�سيقية من تاأليف هذا احلا�سوب يف مهرجان مو�سيقي ُيعقد يف 
مدينة بالميوث باإجنلرا اليوم الأحد. ويقود امل�سروع د. اإدواردو مياندا 
وهو موؤلف مو�سيقي واأ�ستاذ مبركز اأبحاث املو�سيقى بالكمبيوتر بجامعة 
و�سيقوم  ريتتديتتنتتغ.  بجامعة  الأ�تتستتتتتاذ  نتتا�تتستتوتتتو،  �تتستتالومتتي  ود.  بتتالميتتوث 
امل�ستمع  دمتتاغ  ن�ساط  حتليل  ثتتم  مو�سيقية  مقطوعات  بعزف  احلا�سوب 
ذلك،  نتيجة  معلومات  من  ي�ستقيه  ما  على  وبناء  انفعالته.  ملعرفة  لها 
�سيقوم اجلهاز باإ�سدار اأ�سوات جديدة ميكنها تعديل مزاج ذلك امل�ستمع 
وانفعالته. وذكرت ال�سحيفة اأن جمل�ض البحوث الهند�سية والعلمية يف 
اإ�سرليني ما  األف جنيه   880 امل�سروع بقيمة  اإجنلرا قدم منحة لهذا 
يعادل حوايل 1.3 مليون دولر اأميكي . وقال د. مياندا نحن جميعا 
النف�سية للمرء، لكننا ل نعرف كيف  املو�سيقى على احلالة  تاأثي  نعرف 
اإيجاد  بالإمكان  اإن كان  اأن نرى  واأ�ساف نريد  الأمتتر.  واقتتع  يتم ذلك يف 
اأمزجة حمددة. واأي نوع من  اأو  اإيقاعات حُتدث حالت نف�سية  اأو  اأحلان 
ال�سمات املو�سيقية قادرة على و�سع ب�سمات مادية يف اأمناط الدماغ؟ نحن 

نهدف يف م�سروعنا اإىل بناء نظام جديد للتاأليف املو�سيقي.

�شكل العينني يف�شح اأ�شب�ب بك�ء الر�شع
يدعي بع�ض العلماء اأن الأبوين ميكنهما معرفة اأ�سباب بكاء الطفل 

من منط بكائه و�سكل عينيه �سواء اأكانتا مفتوحتن اأم مغلقتن.
مفتوحتن،  عينيه  يبقي  اخلتتوف  اأو  بالغ�سب  ي�سعر  التتذي  فالطفل 
وفقاً  التتبتتكتتاء،  اأثتتنتتاء  عينيه  يغلق  متتا،  اأملتتتاً  يعاين  التتذي  الطفل  بينما 
لعلم  الإ�سبانية  متتوؤختترا يف اجلتتريتتدة  ن�سرت  درا�تتستتة  اإلتتيتته  ملتتا خل�ست 

النف�ض.
اأ�سبابه، لأنها غالباً  البكاء تعرب عن  ديناميكية  التغيات يف  اأن  كما 
ما تكون اأقل تركيزاً اإذا كان الر�سيع غا�سباً من اأمر ما، اأما اإذا زادت 

حدة البكاء فهذا يعني اأنه يعاين الأمل اأو اخلوف.
فقد قام الباحثون من جامعة فالين�سيا الإ�سبانية، يف هذه الدرا�سة 
و   3 بن  اأعمارهم  تتتراوح  ممن  ر�سيعا  طفال   20 بتحليل حالة 
وكيفية  البكاء  اأثناء  الأطتتفتتال  هتتوؤلء  على حالة  وركتتزوا  �سهراً   18

ا�ستجابة الأبوين لهذا البكاء.
ويبدو اأن ال�سعور بالأمل هو اأ�سهل ما يدركه الأبوين �سريعاً، على عك�ض 

ال�سعور بالغ�سب واخلوف اللذين يبدوان اأ�سعب على الأبوين.
ويف هذا ال�سياق، اأكدت كاتبة الدرا�سة د.ماريانو كوليز اأن البكاء هو 
و�سيلة الطفل الأ�سا�سية للتوا�سل مع الآخرين للتعبي عن امل�ساعر 
ال�سلبية، ويف معظم احلالت قد تكون الطريقة الوحيدة للتعبي عن 

اأي رغبة اأو حاجة .
وتابعت اأنه على الرغم من �سعوبة معرفة اأ�سباب البكاء اإل اأنه عندما 
يبكي الأطفال الر�سع ب�سبب الأمل فاإن ذلك ي�سبب تاأثيا اأكر توتراً 

عما يحدث عندما يبكون ب�سبب اخلوف اأو اجلوع.

حم�ربة الثع�بني ب�لفئران
يف اعتتتالن لتتلتتحتترب عتتلتتى التتثتتعتتابتتن البنية التتتتتي تتتغتتزو جتتزيتترة جوام 
المتتريتتكتتيتتة باملحيط التتهتتادي و�تتستتع متت�تتستتوؤولتتو احلتتيتتاة التتربيتتة خطة 
امليتة  الفئران  كبية من  اعتتداد  الربيع للقاء  هذا  تنفيذها  يجري 

امل�سمومة على اجلزيرة.
المريكية  جتتوام  جزيرة  اىل  جلبها  مت  البنية  الثعابن  ان  ويعتقد 
العاملية  املتتراحتتل الختتية من احلتترب  على نحو غي متعمد ختتالل 
م�سدرا  باتت  حيث  المريكية  البحرية  القطع  ظهر  على  الثانية 
على  الطيور  انتتواع كثية من  انقرا�ض  اليها  ويعزى  للخطر  كبيا 

اجلزيرة.
ان ت�سل هذه  �تتستتنتتوات متتن  متتنتتذ  التتربيتتة  متت�تتستتوؤولتتو احلتتيتتاة  ويخ�سى 
الثعابن التي ل يوجد لها على اجلزيرة اأي اعداء طبيعية تفر�سها 
م�سافة  تبعد  التي  هتتاواي  الهادي ل�سيما  باملحيط  اختترى  جتتزر  اىل 
ي�ساعف من الخطار  مما  جوام  من  ال�سرق  اىل  كيلومر   6400

البيئية.
القومي  بتتاملتتركتتز  التتربيتتة  احلتتيتتاة  بيولوجيا  خبي  بيت  ولتتيتتام  وقتتتال 
التابع لوزارة الزراعة المريكية جوام حالة  لبحاث احلياة الربية 
فريدة. ل يوجد اي مكان اخر يف العامل لديه م�سكلة الثعابن مثل 
جوام. ومن املقرر ان يبداأ تنفيذ اخلطة يف مار�ض اذار او ابريل ني�سان 
القادمن ليبداأ ا�سقاط الفئران امل�سمومة من طائرات هليكوبر على 
مناطق الحرا�ض حيث تنت�سر الثعابن بكرة. ومن الهداف الولية 
اجلزيرة  على  المريكية  اجلوية  اندر�سن  بقاعدة  املحيطة  املنطقة 
انه �سيجري ح�سو اج�سام  ادغتتال كثيفة. وقتتال بيت  التي حتيط بها 
الفئران امليتة مبادة ال�سيتامينوفن القاتلة بالن�سبة لهذه الزواحف 
التي تعي�ض على ال�سجار عادة ولكن هذه املادة غي �سامة لكثي من 
احليوانات الخرى. و�سيجري ربط الفئران امليتة على حبال يجري 
ل  حتى  الر�تتض  على  القائها  لتجنب  ال�سجار  اغ�سان  على  ن�سرها 

ت�سر بحيوانات اخرى.

م����اي����ك����رو�����س����وف����ت ت��ق��ر 
اإلكرتوين  لهجوم  بتعر�سها 
قتتتتتالتتتتتت �تتتتستتتتركتتتتة متتتايتتتكتتترو�تتتستتتوفتتتت 
وقعت  اإنها  للتكنولوجيا  الأميكية 
الهجوم  متتن  التتنتتوع  لنف�ض  �سحية 
الإلتتتكتتتروين التتتتذي تتتعتتر�تتض لتته كل 
من في�سبوك و توير و اأبل يف وقت 
�سابق من ال�سهر اجلاري، واإن قاعدة 
البيانات املتعلقة بعمالئها مل تتاأثر 
حينها  ال�سركة  وقتتتررت  بالهجوم.  
عدم الإدلء ببيانات قبل التحقيق يف 
الهجوم، وهو ما و�سفته باأنه خطوة 
ال�ستجابة  ممتتتار�تتتستتتات  متتتع  تتتتتتفتتق 
مايكرو�سوفت  وقتتتالتتتت  الأمتتتنتتتيتتتة. 
اأن عددا  وجتتتدنتتتا  ختتتالل حتتتقتتيتتقتتنتتا، 
حمدودا من اأجهزة الكمبيوتر، مبا 
يف ذلك بع�ض الأجهزة يف وحدة ماك 
�سارة  بربامج  اأ�سيبت  لنا،  التابعة 
با�ستخدام تقنيات مماثلة لتلك التي 
وتابعت   ، اأختتترى  موؤ�س�سات  وثقتها 
اأنتتتته لتتيتت�تتض لتتديتتهتتا دلتتيتتل عتتلتتى تاأثر 
حتقيقها  يتتزال  ول  العمالء  بيانات 
اأن  مايكرو�سوفت  واأو�سحت  جاريا. 
نتتوع التتهتتجتتوم وهتتو هتتجتتوم بربنامج 
يكن  مل  التتت�تتتستتتن  متتت�تتتستتتدره  �تتتتستتتتار 
متتفتتاجتتاأة لتتلتت�تتستتركتتة، وهتتتو يتتتدل على 
واأ�سافت  اجتاهات تهديد متنامية. 
تقييم  بتتاإعتتادة  با�ستمرار  تقوم  اأنتتهتتا 
و�تتستتعتتهتتا الأمتتتنتتتي ونتت�تتستتر متتزيتتد من 
والتقنيات  والعمليات  الأ�تتستتختتا�تتض 
و�سول  منع  يف  للم�ساعدة  الالزمة 
غتتتي متت�تتستترح بتتته اإىل �تتستتبتتكتتاتتتهتتا يف 

امل�ستقبل.

�سقيق جاك�سون يغري �سهرته 
ح�سل جيماين �سقيق ملك البوب 
جاك�سون  مايكل  الراحل  الأميكي 
يتتتتريتتتتده وجنتتتتتح يف تغيي  متتتتا  عتتتلتتتى 
بدًل   Jacksun لت�سبح  �سهرته 
واأفتتاد موقع تي   .  Jackson من 
اأم زد الأمتتيكتتي انتته بعد حتتوايل 4 
يطلب  بتتدعتتوى  تقدمه  على  اأ�تتستتهتتر 
فتتيتتهتتا ر�تتستتمتتيتتاً تتتغتتيتتي �تتستتهتترتتته وافق 
قا�ض يف حمكمة لو�ض اأجنل�ض العليا 
جيماين  �سهرة  وباتت  ذلتتك،  على 
 Jacksun فتت�تتستتاعتتداً  الآن  متتتن 
بدًل من Jackson. ي�سار اإىل ان 
يريد  انتته  قتتال  جاك�سون  جيماين 
من  فنية،  لأ�تتستتبتتاب  ال�سهرة  تغيي 
ومل  اإ�سافية.  تفا�سيل  اإعطاء  دون 
املحكمة  يف  حتتا�تتستتراً  جاك�سون  يكن 
عتتنتتد متتوافتتقتتة التتقتتا�تتستتي عتتلتتى طلبه 
اأوروبتتتا حيث يحيي  لأنتته موجود يف 

حفالت مع اأخوته.

الزانيا  بوجبات  خيل  حل��م 
الإيطالية  التت�تتستتحتتة  وزارة  اأعتتلتتنتتت 
امتت�تتض اأنتتهتتا ر�تتستتدت لتتلتتمتترة الأوىل 
عينات  يف  لتتلتتختتيتتل  نتتتتوويتتتتاً  حتتمتت�تتستتاً 
متتتن وجتتتبتتتات لزانتتتتيتتتتا جمتتتمتتتدة، ما 
من  اأطتتنتتان  �ستة  ل�سحب  ا�سطرها 

اللحوم املفرومة من الأ�سواق.
الإيطالية  الأنتتتبتتتاء  وكتتتالتتتة  ونتتقتتلتتت 
املخربية  التتتفتتتحتتتو�تتتض  اأن  )اأكتتتتتتتتي( 
النووي  احلتتمتت�تتض  وجتتتتود  اأظتتتهتتترت 
للخيل يف عينات من وجبات لزانيا 
مدينة  يف  متتاركتتت  ب�سوبر  جمتتمتتدة 
اإحتوائها  بري�سا، كان من املفر�ض 
ح�سرا على حلم البقر. وقالت وزارة 
ب�سفة  قتتررت  اإنها  بيان  يف  ال�سحة 
ملنتجات  الفوري  ال�سحب  احرازية 
بتترميتتيتتا يف مدينة  لتت�تتستتركتتة  لزانتتتيتتتا 
مدينة  يف  اأختتترى  ومنتجات  بري�سا 
و�سملت  التت�تتستتركتتة.  متتقتتر  بتتولتتونتتيتتا 
�ستة  الأ�سواق  امل�سحوبة من  الكمية 
التي  املتتفتترومتتة  اللحوم  متتن  اأطتتنتتان 
يفر�ض اأنها حلوم بقر اإ�سافة اإىل 

جاهزة. لزانيا  وجبة   2400

احذروا تن�ول اأطف�لكم 
احللوي�ت ب��شتمرار

احللويات،  الأطتتتفتتتال  يتتحتتب  اأن  الطبيعي  متتن 
وذلك  الأطتتعتتمتتة  متتن  غيها  على  ويف�سلونها 
تتطور  الإنتتت�تتتستتتان  عتتنتتد  التتتتتتتذوق  حتتلتتيتتمتتات  لأن 
املعنية  احلليمات  هي  ن�سجاً  واأولتتهتتا  تدريجياً 

بتذوق الطعم احللو.
الطعام  تتتنتتاول  بعد  بال�سعادة  الطفل  وي�سعر 
حليماته  ويتتداعتتب  رغباته  ي�سبع  لأنتته  املحلى؛ 
التتتتتذوقتتيتتة، وهتتتتذا الإحتت�تتستتا�تتض ل يتتحتت�تتستتل مع 

الأطعمة الأخرى وخا�سة.
والن�سويات  التت�تتستتكتتريتتات  اإىل  الأطتتتفتتتال  يتتحتتتتتاج 
لإعتتطتتائتتهتتم التتطتتاقتتة واحلتتيتتويتتة التتالزمتتة، لكن 
هذا ل يعني انخراطهم يف اأكل احللوى ب�سورة 

م�ستمرة.
احللويات  اأو  ال�سكريات  اإن  ان  نعرف  ان  علينا 
لإنتاج  يحتاجها  واجل�سم  دائتتمتتاً،  �سيئة  لي�ست 
التتطتتاقتتة التتالزمتتة للحركة والتتنتت�تتستتاط، واملتتتخ ل 
بدياًل،  لها  ير�سى  ول  ليعمل،  عنها  ي�ستغني 

لكن لبد من ا�ستهالكها ب�سكل معقول؛ لتجنب 
الآثار ال�سارة املرتبة على �سوء ا�ستهالكها.

فيعترب ت�سو�ض الأ�سنان من امل�سكالت ال�سحية 
الت�سو�ض  وم�سكلة  احلتتا�تتستتر،  وقتنا  يف  املهمة 
تزداد مع احللويات التي تلت�سق بالأ�سنان مثل 

التويف .
ال�سحية  الع�سر  ال�سمنة من م�سكالت  اإن  كما 
ا�ستهالك  ب�سبب  لي�ست  وهتتتي  والجتتتتتمتتاعتتيتتة، 
ال�سكريات واحللويات فقط، واإمنا ب�سبب زيادة 
ا�ستهالك الطاقة )الأطعمة( ب�سكل عام، ومن 

�سمنها زيادة ا�ستهالك احللويات.
وب�سفة عامة يحتاج الأطفال اإىل طعام �سحي 
والن�سويات،  واخل�سار  بالفواكه  غني  متتتتتوازن 
كما يحتاجون اإىل الت�سجيع على تناول كميات 
معينة من جمموعات الأطعمة املختلفة للتاأكد 
الغذاء  متتن  كتتافتتيتتة  كمية  عتتلتتى  ح�سولهم  متتن 

للحفاظ على �سحتهم ون�ساطهم.

مرحلة البلوغ حتت�ج ا�شتعداد 
للتغريات اجل�شدية والنف�شية

حني تبلغ الفتاة احلادية ع�سرة من العمر، تبداأ 
عدة  تغريات  لديها  فتظهر  املراهقة.  مرحلة 

يف  جدًا  طبيعيًا  اأم��رًا  ُيعترب  ما  ونف�سيًا،  ج�سديًا 
هذه ال�سن. ُتعرف هذه املرحلة ب�)مرحلة البلوغ( 
وتّت�سم بتقلبات ج�سدية وعقلية وعاطفية كبرية. 

تنعك�س  التي  الفتاة  تفكري  طريقة  تتغري  كذلك، 
التغريات  هذه  اإذًا،  هي،  ما  ت�سّرفاتها.  على  مبا�سرة 

وكيف توؤثرعلى حياة الفتيات؟ 



•• العني - الفجر:

بناءاً على درا�سة ن�سرت حديثاً من قبل فريق من الباحثن البارزين يف كلية 
الطب والعلوم ال�سحية بجامعة الإمارات ، تبن اأن للع�سل اآثار ايجابية يف 
اأن  على  قوياً  علمياً  برهاناً  املبهر  الكت�ساف  ويقدم هذا  ال�سرطان  معاجلة 
ع�سل املانوكا امل�ستخل�ض من الرحيق الذي يجمعه النحل من �سجرة املانوكا 
يف نيوزلندا يثبط بفاعلية منو اأنواع خمتلفة من اخلاليا ال�سرطانية ت�سمل 
�سرطان الثدي واجللد والقولون. كما ت�سلط الدرا�سة ال�سوء على خا�سية 
املانوكا تتمثل يف تقليل الآثتتار اجلانبية ال�سمية  جديدة وحمتملة يف ع�سل 

املرافقة للعالج الكيميائي ملر�سى ال�سرطان. 
تراأ�ض الفريق البحثي الأ�ستاذ الدكتور با�سل الرمادي ، رئي�ض ق�سم الأحياء 
الدرا�سة  ن�سر  مت  حيث  ال�سحية،  والعلوم  الطب  بكلية  واملناعة  الدقيقة 
الأورام  منو  من  يثبط  املانوكا  لع�سل  التتوريتتدي  احلقن  عنوان  حتمل  التي 
ال�سرطانية ويح�سن من عالجها يف احليوانات املخربية عند ا�ستخدامه مع 
العالج الكيميائي مت ن�سرها يف جملة PLOS ONE اأحد اأهم الدوريات 

العلمية.
واأو�سح الدكتورالرمادي يعرف ع�سل املانوكا بخ�سائ�سه العالجية كم�ساد 
املانوكا  اآثتتار ع�سل  درا�سة  اأنتته مت  اإل  القدم.  والتئام اجلتتروح منذ  للبكتييا 
املحتملة على اخلاليا ال�سرطانية ب�سكل مف�سل. ويف هذه الدرا�سة، ا�ستخدم 
الفريق البحثي ثالثة اأنواع خمتلفة من اخلاليا ال�سرطانية يف الن�سان اأو 
الفئران املخربية وتبن اأن اإ�سافة كميات قليلة تدريجياً من ع�سل املانوكا 
الباحثون  قام  حيث  ال�سرطانية.  اخلاليا  منو  وقف  ميكنه   1.0% بن�سبة 
بعمل �سل�سلة من التجارب للك�سف عن ن�ساط ع�سل املانوكا امل�ساد لل�سرطان 
يعمل  املانوكا  ع�سل  اأن  على  الربهان  نتائجنا  وقدمت  جزيئي.  اأ�سا�ض  على 
مبا�سرة عن طريق احلث على ال�ستماتة اأو املوت اخللوي املربمج يف اخلاليا 

ال�سرطانية. وتعرف ال�ستماتة باأنها عملية في�سيولوجية ت�ستخدمها جميع 
اجلديدة  اخلاليا  انتاج  من  احتياجاتها  ملوازنة  اخلاليا  متعددة  الكائنات 
والتخل�ض من اخلاليا الهرمة غي املرغوبة. هذه العملية منظمة وب�سكل 
دقيق بحيث يت�ساوى املوت اخللوي مع النق�سام اخللوي متاماً يف الأن�سجة 
الن�سيج  �سمور  اإىل  تتتوؤدي  الفرطة  ال�ستماتة  فتتاإن  لذلك،  وخالفاً  البالغة. 
بينما توؤدي ال�ستماتة ال�سئيلة اإىل النت�سار ال�سريع غي الطبيعي للخاليا 
متتوت اخلاليا  املتتانتتوكتتا على  لتتذلتتك يحث ع�سل  التت�تتستترطتتان.  يتتحتتدث يف  كما 
ال�سرطانية من خالل العملية الفي�سيولوجية ذاتها التي ي�ستخدمها اجل�سم 

للمحافظة على عدد طبيعي من اخلاليا . 
وخالل مدة الدرا�سة التي بداأت منذ اأكر من 5 �سنوات، ا�ستخدم الباحثون 
التاأثي  عن  للك�سف  ال�سرطانية  بتتتالأورام  م�سابة  خمربية  حيوانات  اأي�ساً 
املحتمل لع�سل املانوكا يف الكائنات احلية. واكدت نتائج هذه التجارب فائدة 
ا�ستخدام ع�سل املانوكا كعامل م�ساد لل�سرطان. كما لحظ الباحثون اأنه عند 
ان اجلمع  الأ�سا�سي، لحظوا  الكيميائي  العالج  املانوكا مع  ع�سل  ا�ستخدام 
بن العالجن ينتج عنه حت�سن ملحوظ يف �سحة احليوانات املخربية. وبناء 
على هذه الدلئل، ا�ستنتج الباحثون باأن اجلمع بن ع�سل املانوكا والأدوية 
اخلبيثة  الأورام  �سد  فعال  عالج  على  احل�سول  ي�سمن  لل�سرطان  امل�سادة 

ويقلل يف الوقت نف�سه من الآثار اجلانبية ال�سمية للعالج الكيميائي.
واأ�ساف الدكتور الرمادي اإنه جمال بحثي هام ونحن متفائلون مبا حتمله 
هتتتذه التتتتتطتتورات اجلتتتديتتتدة متتن عتتالجتتات حمتملة جتتديتتدة لأنتتتتتواع معينة 
اجلامعة،  مدير  النعيمي،  را�سد  علي  الدكتور  �سعادة  اأ�ساد   . ال�سرطان  من 
ال�سيخ  ملعايل  احلكيمة  التتروؤيتتة  من  انطالقاً  وقتتال  الباحثن  فريق  بجهود 
جامعة  ت�سبح  ان  يف  للجامعة،  الأعتتلتتى  الرئي�ض  نهيان،  اآل  متتبتتارك  نهيان 
عاملياً،  مكانة مرموقة  ذات  رائتتدة  بحثية  املتحدة جامعة  العربية  الإمتتارات 
ي�ستمر باحثونا املميزون يف عر�ض قدرات اجلامعة وامكانياتها يف الت�سدي 

اخلا�سة  املجالت  العديد من  فعال يف  ب�سكل  وامل�ساهمة  العاملية  للتحديات 
بالتطورات الطبية، اإن ن�سر هذا البحث يف اأحد الدوريات العاملية املرقومة 
الدكتور  به  قتتام  التتذي  التترائتتع  العمل  ومتيز  اأهميته  على  �سهادة  اإل  هو  ما 

الرمادي وزمالئه. ونحن فخورون جداً بهذا الجناز. 
�سم الفريق البحثي الدكتورحكم التاجي، م�ست�سار اأول �سابق يف اجلراحة يف 

م�ست�سفى توام، والدكتورة ماريا فيناندز-كابزودو )ق�سم الكيمياء احليوية( 
والدكتورفواز تراب )ق�سم اجلراحة( بكلية الطب والعلوم ال�سحية بجامعة 
القيام  حديثاً  ن�سرت  التي  املخربية  النتائج  ختتالل  متتن  ويتوقع  الإمتتتتارات 
�سيقود  مما  املر�سى  يف  املانوكا  ع�سل  ا�ستخدام  حول  الدرا�سات  من  باملزيد 

لكت�ساف و�سائل عالجية جديدة لل�سرطان عند الن�سان.

ال�سيخ  برعاية  اأقيم  الذي  الثالث  روتانا  العن  �سباق 
الهالل  هيئة  وم�ساركة  نهيان  اآل  طحنون  بتتن  ذيتتاب 
متتتائتتتة وثمانية  بتتالتتعتتن متتتكتتن متتتن جتتمتتع  الأحتتتتمتتتتر 
ع�سراألف وثمامنائة وواحد وت�سعن درهما خ�س�ست 
حيث  بال�سرطان  امل�سابن  الأطتتفتتال  لعالج  جميعها 
فرع  الأحتتمتتر  الهالل  لهيئة  التربعات  جميع  قدمت 
العن لتقوم بدورها بتقدمي هذه املبالغ للم�ساهمة يف 

عالج الأطفال امل�سابن بال�سرطان.
�سباح  �سهدت  قد  العن  روتتتانتتا  فندق  حديقة  وكانت 
م�ساعدة  يف  الراغبن  من  كبيا  جتمعا  الأول  اأم�ض 
متتر�تتستتى التت�تتستترطتتان متتتن الأطتتتتفتتتتال لتتيتتكتتون متتتن بن 
امل�ساركن اأ�سر بكاملها �سمن الآباء والأمهات والأبناء 
اإ�سافة اإىل العاملن يف فندق روتانا ليكون يف مقدمة 
هتتتتوؤلء متتديتتر التتتتت�تتستتويتتق واملتتبتتيتتعتتات بتت�تتستتام زكتتريتتا اإىل 
�سامل  بالعن  الأحمر  الهالل  جانب مدير فرع هيئة 
العامري حيث قدم ب�سام زكريا ال�سكر لكل من �ساهم 
يف هذه الفعاليات التي خ�س�ست ملر�سى ال�سرطان من 
يكون  اأن  على  الفندق   اإدارة  حر�ست  حيث  الأطتتفتتال 
�سمن امل�ساركن يف هذه الفعالية اأب من العاملن يف 
الفندق توفيت اأبنته بعد �سراع مع املر�ض ا�ستمر لعدة 

�سنوات طاف بها العديد من دول العامل طالبا العالج 
اأي منا�سبة  اأجتتل هتتذا مل يتترك الأب  لبتتنتتتتته.. ومتتن 
الأطفال  ال�سرطان خا�سة  معاونة مر�سى  اإىل  تدعو 
منهم رغبة منه يف تخفيف املعاناة لي�ض على الطفل 

املري�ض فقط ولكن اأي�سا على والديه واأ�سرته.
منذ  بتتداأت  قد  ال�سباق  هذا  اإقامة  اإىل  الدعوة  وكانت 
اأكر من ع�سرة اأيام اأعلن فيها اأمين غريب مدير عام 
العامري مدير فرع هيئة  و�سامل  العن  روتانا  فندق 
جميع  ومعهما  رغبتهما  عن  بالعن  الأحمر  الهالل 
ال�سرطان من الأطفال  العاملن يف م�ساعدة مر�سى 
التربعات  ح�سيلة  لت�سل  التربعات  جمع  خالل  من 
اإىل اأكر من مائة األف درهم خالل اأيام ومل تتوقف 
هذه احلملة عند هذا احلد بل دعت اإىل التوا�سل من 
املر�ض يف كل  الذين ي�سارعون  الأطفال  هتتوؤلء  اأجتتل 

يوم رغبة يف التغلب عليه.
جتاوبا  �سهدت  �ساعات  لعدة  توا�سلت  التي  الفعالية 
الآباء  لتتدى  وا�تتستتحتتا  هتتذا  ليكون  �سديدين  وحما�سا 
والأمهات ممن حر�سوا على ا�سطحاب اأطفالهم ممن 
مل تتجاوز اأعمارهم الأ�سهر القليلة ليوؤكدوا لكل من 
لأطفال  عونا  يكونوا  اأن  على  اجلميع  حر�ض  �سارك 

مر�سى ال�سرطان. 
الثالث  روتانا  �سباق  �ساحب  التتذي  احل�ساري  ال�سكل 

اأكتتد اأن لدى كل من �سارك درجتتات عالية من الوعي 
جتاه هوؤلء الأطفال مر�سى ال�سرطان. 

وحدة للأطف�ل اخلدج وحديثي 
الوالدة مب�شت�شفى العني

•• العني - الفجر: 

الولدة  الطفال اخلدج وحديثي  افتتاح وحدة  العن عن  اأعلن م�ست�سفى 
بعد النتهاء من اأعمال ال�سيانة ال�ساملة فيها وجتديدها كلياً وفق اأحدث 
املعاير العاملية وزيادة طاقتها ال�ستيعابية اىل 22 �سريراً خ�س�ض منها 6 

اأ�سرة ملراقبة احلالت اخلطرة باأجهزة فائقة التطور. 
اأق�سام الطفال  الطبي ورئي�سة  املدير  نائبة  الدكتوره غزالة باحلج  قالت 
املوؤ�س�سة الرائدة ل�سحة الطفل يف  بامل�ست�سفى : تق�سي روؤيتنا باأن ن�سبح 
دولة المارات العربية املتحدة. واأتاحت لنا عملية التطوير الخية هذه، 
والثانوية  الولتتيتتة  ال�سحية  التترعتتايتتة  اأكتتتر ختتدمتتات  تتتقتتدمي  التتقتتدرة على 

وفائقة التطور �سموًل وتطوراً لالأطفال. 
عززنا  طبية  بيئة  يف  املر�سى  لالأطفال  خدماتنا  نقدم  نحن   : واأ�تتستتافتتت 
طاقتها ال�ستيعابية ب�سكل ملمو�ض. فقد اأ�سبح لدينا 42 �سريراً يف جناح 
ة يف غرفة  ة يف جناح جراحة الطفال و6 اأ�سرَّ طب الطفال العام و10 اأ�سرَّ
الطوارئ و6 يف غرف ال�ست�سارات الطبية و22 �سريراً لالأطفال اخلدج و 

حديثي الولدة . 
الدكتور فوزي دخيلة اأ�ست�ساري الطفال وحديثى الولدة قال متتلك وحدة 
اأولئك  لعالج  وحتتدة تخ�س�سية  التتتولدة  و حديثي  اخلتتدج  الطتتفتتال  طتتب 
والعناية  للمراقبة  التطور  فائقة  ومتترافتتق  ة  اأ�تتستترَّ ب�ستة  جمهزة  الطتتفتتال 
املتطوره مثل جهاز  الجتتهتتزة  العديد من  التتوحتتدة متتلك  اأن  كما  املتتركتتزة 
خا�ض مل�ساعدة الطفال الذين يعانون من م�ساكل يف التنف�ض نتيجة لعدم 
اأنظمة متقدمة لدعم وظيفة  اأنها حتتوي كذلك على  ، كما  منو الرئتن 
اأوك�سيد  ا�ستن�ساق  واأجتتهتتزة  التتردد  عالية  التهوية  اأجتتهتتزة  اأمتتثتتال  التنف�ض 

النيريك. 
التتذيتتن تقل  اأ�ستقبال الطتتفتتال  التتوحتتدة الن  اأ�سبح مبتتقتتدور  اأنتته  واأ�تتستتاف 

اأوزانهم عن الكيلو الواحد ومن عمر 24 اأ�سبوع.
حديثي  لالأطفال  كاملة  جراحية  ختتدمتتات  الطتتفتتال  جتتراحتتة  تتتوفتتروحتتدة 
اىل  بال�سافة  املعقدة  اجلتتراحتتيتتة  العمليات  اأنتتتواع  جميع  ت�سمل  التتتتولدة، 

عيادات اخلتان بدون اأمل واخلروج خالل �ساعات قليلة. 
وتتوىل الوحدة ال�سراف على ت�سغيل عيادة خارجية ثالث مرات يف ال�سبوع 
يوم  كاملة  نهارية  وعيادة  و ثالثاء  اأحتتد  يوم  كل  امل�سائية  العيادات  وهتتي: 
الربعاء كما جتري العمليات اجلراحية ال�سغرى مرة واحدة يف ال�سبوع 
املختارة  الكربى  اجلراحية  العمليات  جتري  بينما  اخلارجية،  العيادة  يف 

مرتن يف ال�سبوع. وتوفر الوحدة خدمات طوارئ على مدار ال�ساعة.
وتتبع الوحدة ف�سم �سحة الطفل الذي يات ميتلك التخ�س�سات الفرعية 
التالية: عيادة اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي، عيادة اأمرا�ض الِكلَى، عيادة مر�ض 
ال�سكري، عيادة اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي، عيادة اأمرا�ض احل�سا�سية وجهاز 
بو، عيادة اأمرا�ض الدم )تعالج الطفال امل�سابن  املناعة، عيادة اأمرا�ض الرَّ
بنق�ض احلديد وفقر الدم وفقر الدم النحاليل الناجم عن نق�ض اإنزمي 
G6PD والثال�سيميا وفقر الدم املِنَجلي(، وعيادة اأمرا�ض القلب املجهزة 
اجلينية،  المرا�ض  وعيادة  دوبلر،  وبجهاز  القلب  �سدى  تخطيط  بجهاز 
وعيادة اأمرا�ض الطفل النف�سية، وعيادة اأمرا�ض الطفال الوبائية وعيادة 
ق�سم  ي�ستعد  كما  الغذائية.  احلميات  وعتتيتتادة  والتغذية  ال�سمنة  اأمتترا�تتض 

�سحة الطفل خالل الفرة املقبلة لأ�ستحداث عيادة روماتزم الطفال .
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برعاية ذياب بن طحنون اآل نهيان

�شب�ق العني الث�لث ينجح يف جمع اآالف الدراهم
 لعلج االأطف�ل من مر�ض ال�شرط�ن

ب�حثون بج�معة االإم�رات يحققون �شبق� علميً� يف مع�جلة ال�شرط�ن



ملا كانت الأمرّ اأول امتتراأة يف حياة طفلها، لحظ فرويد اأنها جتد يف 
هذه العالقة اأماًنا عاطفًيا ل مثيل له يلغي كلرّ مناف�ٍض لها. يف حن 
تغيرّ عقدة اأوديب وجهة الفتاة العاطفية من والدتها اإىل والدها، 

يبقى ال�سبي مرتبًطا باأمه.
 يف هذا ال�سدد ي�سرح األن براكونييه اأن الأم ت�سوغ عالقتها بابنها 
من خالل ما ُت�سقطه عليها من مثاليات ومن مفهوم الذكر بالن�سبة 
اإليها، رغم اأن هذه العالقة تقوم على الرغبة واملتعة. كذلك ي�سي 
د  وحتدرّ داخلها،  يف  اأمرّ  كتتلرّ  تخفيها  الأمتتهتتات  متتن  اأنتتتواع  خم�سة  اإىل 

�سخ�سيتها النوع الأكر غلبة.

االأم املدافعة
األتتن، بقلقها وتدخلها ومتلكها  اأفتتالم وودي  اإنها الأم كما تظهر يف 
وحماولتها متديد رابط التفرد الذي يجمعها بابنها. لذا، ل تردد 
يف فر�ض الأمور عليه با�ستمرار وا�ستغالل خوفه للمبالغة يف ت�سوير 

املخاطر وتقدمي ما يحتاج اإليه من و�سائل الراحة والدلل.
نظرتها  في�ساركها  ابنها  اإىل  قلق  من  يعريها  ما  الأم  هتتذه  تنقل 
الت�ساوؤمية اإزاء العالقات الب�سرية ما يعزز قلقه وتبعيته العاطفية. 
ي�سحق احلبرّ العنيف ابن هذه الأم فيرعرع يف جورّ من القلق وعدم 
عالقاته  اإن�ساء  عليه  وي�سعب  بالذنب،  وال�سعور  العاطفي  الن�سج 
ويف  والعاطفي.  اللفظي  التوا�سل  على  قدرته  وتراجع  احلميمة 
ذلك عن  فيكون  باأمه،  يربطه  التتذي  اإىل قطع احلبل  ل  تو�سرّ حال 

غيها  ويتحا�سى  لها  ا  خمل�سً بقي  واإل  احلتتا�تتستتم،  العنف  طتتريتتق 
من الن�ساء اللواتي يبتعدن عنه بدورهن ب�سبب �سورة اأمه القوية 

امل�سيطرة.

االأم اخلا�سية
�سواء اأدركت الأمر اأم ل، تعي�ض هذه الأم يف حالة حرٍب مع الرجل 
وتعامله  اأوامتترهتتا  تنفيذ  على  ابنها  فتجرب  ال�سيطرة،  اإىل  وت�سعى 
بق�سوٍة يلرّفها احلنان، مذكرًة اإياه باأنها �ساحبة الأمر الوحيدة. فال 

عجب اأن يخاف م�ستقبال من لقاء حميمي يجمعه مع امراأٍة ما.
اأ�سال عن  اإىل الفرار من والدته فيما يبحث  ي�سعى ابن هذه الأم 
ن�سخٍة عنها رغبًة منه يف البقاء حتت �سيطرة امتتراأة. وبعد العثور 
املتتتراأة يهرب من خناقها من دون جتتدوى عرب اخليانة.  هتتذه  على 
اأو  �سفهًيا  اأحياًنا عنًفا  ُيظِهر  اإذ قد  اأن خ�سوعه يبقى حمتتدوًدا  اإل 

ج�سدًيا حن ُتهان رجولته.

االأم املتيقظة
اأم �سعيدة را�سية ب�سريكها فال ت�سقط على ابنها  اإنها 

اإىل  تنتبه  م�ستحيلة.  مثاليات  اأو  مبالغة  خطًطا 
لتتتتالأب فر�سة  حتتاجتتاتتته متتن دون قتتلتتق وتتتتترك 

تتنوع م�سادر  البتتتن.  اإثتتبتتات وجتتتوده يف حياة 
وجودها  علة  طفلها  يكون  فال  لديها  املتعة 
الوحيدة. ت�ستمع اإىل ابنها وت�ساركه من دون 
التدخل يف �سوؤونه ومتلرّكه. بكلمة حتبرّ هذه 

الأم ابنها ول متنعه من ال�ستفادة من حبرّ 
الأخريات.

برجولته  بتتثتتقتتة  الأم  هتتتذه  ابتتتن  تتز  يتتتتتمتتيرّ
الن�ساء  متتتتع  التتتتتتتعتتتامتتتل  عتتتلتتتى  وقتتتتتتتتدرة 
ب�سهولة. ي�سعى اإىل اإ�سعاد امراأٍة اأخرى 
بن  العالقة  تعمرّ  التي  بال�سعادة  تتتاأثتتًرا 
والديه. يعرف كيف يعربرّ عن م�ساعره 
ويتتجتتذب الآختتتريتتتن متتن دون ختتتداع اأو 
هيمنة. يتنقل مبهارة بن دور ال�سديق 
عالقات  م�ستقبال  ل  يف�سرّ واحلتتبتتيتتب. 
عالقات  عتتلتتى  والهتتتتتتتمتتتام  التتت�تتتستتتداقتتتة 

. احلبرّ

االأم املُحّبة
واإميتتتتاءاتتتتتهتتتتا  الأم  هتتتتتذه  عتتتيتتتنتتتا  تتتتتتتتدلرّ 

وكلماتها على احلبرّ الذي تكنرّه لبنها 
املثالية  اأفتتكتتارهتتا  عتتلتتيتته  ُتتت�تتستتِقتتط  التتتتذي 

عتتن التترجتتولتتة. تتتتتتبتتاهتتى بتتختت�تتستتال ابنها 
اجلتت�تتستتديتتة والأختتالقتتيتتة فتتيتتمتتلتتوؤهتتا الفخر 

تر�سم  تنفك  ول  بتتاهتتًرا،  جنتتاًحتتا  حقق  كلرّما 
له م�ستقبال متاألًقا. تريد له الأف�سل وتبدو 
وجودها،  علرّة  ابنها،  لأجتتل  للت�سحية  م�ستعدة 

م لتته متتا �تتستتاء متتن التتدعتتم متتن ختتالل املديح  فتتتتتقتتدرّ
والدلل؛ كيف ل وقد و�سعت فيه كلرّ اآمالها.

التتترجتتتال. تنقل  التتعتتظتتمتتاء متتتن  اأم  اإنتتتهتتتا  يف احلتتقتتيتتقتتة، 
مواجهة  يف  بنف�سه  ثقة  متنحه  عظيمة  قتتوة  ابنها  اإىل 

ى وطموًحا  ال�سعاب. على امل�ستوى العاطفي، ُيظهر هذا البن ر�سً
اعتاد احل�سول  ما  فتمنحه  والدته،  دور  تاأخذ  امتتراأة  على  بالعثور 

عليه من حبرّ عظيم  زاخر بالتقدير والإعجاب.
ل  غالًبا ما تخيب اآماله فتتعاقب العالقات يف حياته �سريًعا، ويتحورّ
البحث اإىل غزو وي�سبح الأمي ال�ساحر زير ن�ساء. واإذا وجد اأخًيا 
النادرة، فاإنه يفر�ض عليها الت�سحية والتفاين. نادًرا ما  جوهرته 

يهترّم هذا الرجل باملراأة القوية امل�ستقلة اأو املغرية.

االأم البعيدة
ملا كانت هذه الأمرّ ت�سكرّ مبهاراتها كاأم وتعي�ض يف خوٍف من اقراف 
مه له من م�ساعر  اخلطاأ، فاإن ابنها يعاين ويرى خطًرا يف ما تقدرّ
اأن  اإل  وعتتاطتتفتتًيتتا.  عنه ج�سدًيا  تبتعد  لتتذلتتك  وتتتوا�تتستتل،  ومتتبتتادرات 
ابتعادها ل يعني اأنها ل حتبرّ ابنها ولكن ما دام عاجًزا عن فكرّ رموز 

اأمل اأمه �سي�سعر اأنه غي حمبوب.
 من �سمن الأمهات البعيدات جند تلك التي تكره الن�ساء والب�سر 
عموًما. يعجز البن الذي ُحِرم من عطف اأمه وحبرّها عن و�سع ثقته 
والعالقات  احلتتبرّ  عن  �ساخرة  اأفكاًرا  ن  يكورّ ما  وغالًبا  بالن�ساء، 
احلميمة، فيبقى حذًرا وبارًدا عند حماولته القراب من 
امراأٍة، وي�سع البعد العاطفي الذي طبع عالقته مع اأمه 
بينه وبن الن�ساء، ويف حال وجد امراأًة كرمية تبعث يف 

قلبه طماأنينة ودفًئا فاإنه يتفانى يف عالقته معها.

يوؤدي  وقتتويتتة،  عميقة  م�ساعر  يحمل  احلتتتبرّ  لأن 
اإن  واأ�تتستتًى كبيين. حتى  اإىل حتتزٍن  فقدان احلبيب 
اإىل م�ساعفات  وتتتوؤدي  هذه احلالة قد تطول جداً 
اإىل  تتتوؤدي  النف�سية، فهل  اإىل  اإ�سافة  ج�سدية عدة، 

الوفاة؟
 تختلف الطرق التي يظهر فيها احلزن من  �سخ�ض 
اإىل اآخر، وقد تتطور فيربز تاأثي احلزن العاطفي 
اأزمتتات قلبية،  واإن  والنف�سي على ال�سحة وي�سبرّب  

كانت موقتة اأو اأمرا�ساً خطية يف ع�سلة القلب.
اأن   اأثبت باحثون يف كلية الطبرّ يف جامعة هارفارد 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب تفوق العادة بت21 مرة يف 
التتيتتوم التتذي يلي وفتتاة احلبيب. وملتتا كتتان احلتتزن ل 
يختفي بن ليلٍة و�سحاها، يبقى ال�سخ�ض معر�ساً 
خلطر الإ�تتستتابتتة بتتاأمتترا�تتض التتقتتلتتب: قتتد يتتختتفرّ هذا 
اخلطر  بعد اأيام اإل اأنه يبقى حائماً حول املرء ملدة 
اأ�سبوع اأو حتى �سهٍر بعد موت احلبيب مبعدٍل �ست 

مرات فوق العادة.
تتنوع الأ�سباب التي قد توؤدي اإىل اأزمات قلبية اإثر 
التعر�ض حلزن �سديد، علماً اأن هذا اخلطر يتعاظم 
ب�سبب  الأزمتتات  اأ�سال لهذه  املعر�سن  اأولئك  لدى 
الدالة  اأحتتتتد عتتوامتتل اخلتتطتتر  اأو  التتقتتلتتب  متتر�تتض يف 

عليه.
القلب  خفقان  معدل  ارتتتفتتاع  اأن  الباحثون  يو�سح 
و�سغط الدم ي�سبب اأزمات قلبية، مع الإ�سارة اإىل اأن 
هذا الرتفاع يبقى ردرّ فعٍل طبيعياً لل�سغط النف�سي 

�ض له اامرء. الذي قد يتعررّ
تتترت التتتتعتتتتام املتتتا�تتتستتتي يف جملة  ُنتتت�تتتسِ تتت�تتستتي درا�تتتتستتتتة 
Circulation اإىل احتمال وفاة ال�سخ�ض حن 
الوفاة  ن�سبة  اأن  الباحثون  حدد  وقد  قلبه.  ينفطر 
التتذي يلي  ال�سهر  القلب يف  التعر�ض ملر�ض يف  اإثتتر 

وفاة احلبيب ترتفع من %20 اإىل 53%.

خفقان رومن�سي
على مررّ القرون، اأ�ساد ال�سعراء بعالمة احلبرّ املاألوفة 
ونعني بها خفقان القلب. حن تلتقي عيناك بعيني 
ينعقد  اأو  �سلوعك  بن  قلبك  فيقفز  اآختتر  �سخ�ٍض 
اأنك  تاأكد  �سدرك،  يف  ب�سدة  قلبك  ويخفق  ل�سانك 

. وقعت يف احلبرّ
اإىل  الفعل هتتذا،  لتتردرّ  الإ�تتستتارة، تبعاً  اإذاً  لي�ض غريباً 
تن�ساأ  احلقيقة،  يف  لكن  التتعتتواطتتف.  كمركز  القلب 
الذي  الدماغ  ، يف  ذلتتك احلتتبرّ كافًة، مبا يف  امل�ساعر 
والأنف  العن  متتن  تتترده  التي  للر�سائل  ي�ستجيب 

)اأو  الإيبينيفرين  من  موجٍة  اإطتتالق  عرب  والأذن 
الأدريتتتنتتتالتتتن( وهتتتو التتهتترمتتون التتتتذي يتتزيتتد �سرعة 
الرجفان  متتن  التتنتتاجت  النب�ض  غتتترار  عتتلتتى  التتقتتلتتب. 
الأذيني )عدم انتظام �سربات القلب(، ل تدوم هذه 
النب�سات ال�سريعة طويال، وغالباً ما يرافقها �سعور 

باملتعة؛ لذا ل تنذر باأي خطر.

�سعف ع�سلة القلب
عند ال�سعور باحلزن قد يخترب الأ�سخا�ض الذين ل 
الأعرا�ض  بع�ض  التاجي  القلب  �سريان  داء  يعانون 
اأن الطبيب  اإل  القلبية،  امل�سابهة لأعرا�ض الأزمات 
معاينة  عند  ميتة  قلب  اأن�سجة  اأي  على  يعر  ل 
املري�ض ب�سكٍل دقيق. يف بع�ض احلالت، يعيق ت�سنج 
، فينتفخ  طويل الأمد ي�سيب ال�سريان جمرى الدمرّ
اأ�سفل القلب ليعجز هذا الأخي بالتايل عن النب�ض 
باعتالل ع�سلة  احلالة  ُتعرف هذه  ب�سكٍل �سحيح. 

القلب الإجهادي اأو )متالزمة انك�سار القلب(.
رغم اأن هذه احلالة بعيدة بع�ض ال�سيء عن الأزمة 
القلبية اإل اأنها قد تهدد احلياة. اجليد يف الأمر اأنه 
مع الوقت، ي�ستعيد القلب و�سعه الطبيعي وتختفي 

الأعرا�ض وُي�سفى املرء ب�سكٍل تام.

مــنـــ�عــــات
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ا اآخر، حتى اإن مل ت�سغه االأم بهذا ال�سكل اإال اأنها تدرك عظمة العالقة التي جتمعها بابنها. اإنه حّب ال ي�سبه حبًّ
 نظرة اإىل خم�س �سخ�سيات تطبع عالقة االأم بابنها.

هل متوت اإذا انفطر قلبك؟ 

ت�أثري احلزن الع�طفي والنف�شي على ال�شحة

االأم... 5 �شخ�شي�ت تطبع علقته� ب�بنه� 

ال�شخري له �شبب�ن: االأنف والفم
برئا�سة  الفرن�سين  الباحثن  متتن  فتتريتتق  اأجتتراهتتا  طبية  درا�تتستتة  ك�سفت 
�سببان؛  له  الليل  يف  النوم  اثناء  ال�سخي  اأن  روجوليه  اآنيا�ض  الربوف�سور 
اأولهما متعلق مب�ساكل يف النف، وذلك عندما يحدث ورم يف غ�ساء خماطي 

اأو عند وجود انحراف فى وتية النف، اأما الآخر فهو متعلق بالفم.
وتن�سح الدرا�سة يف حالة وجود امل�سكلة يف النف با�ستخدام ماء البحر الذي 
يوجد يف عقار �ستيميار الذي يتم ا�ستن�ساقه مرة اأو ثالثة يف اليوم منها 

مرة قبل النوم.
اأما عندما يكون ال�سبب من الفم فهناك بخاخ ير�ض يف احللق، مما يكون 
�سريطا دهنيا على الزائدة اللحمية املتحركة املوجودة عن مدخل احللقوم 

واحلنك والبلعوم ملنعها من التذبذب.
والتدخن  امل�ساء  يف  الكحوليات  �سرب  عن  المتناع  اأهمية  على  و�تتستتددت 

والبدانة، لتجنب ال�سخي.
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العدد 10724 بتاريخ 2013/2/24   

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/الورداين لت�سليح كهرباء 
ال�سيارات واملكيفات رخ�سة رقم:CN 1198527 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الورداين لت�سليح كهرباء ال�سيارات واملكيفات

AL WARDANI CAR ELECTRICAL & A/C REPAIRIG

اىل/ الورداين لقطع غيار ال�سيارات
AL WARDANI AUTOMOTIVE PARTS

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات )4530003(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات و�سحن البطاريات )4520005(
فعلى كل من له حق العرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
غي م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10724 بتاريخ 2013/2/24   

اإع����������الن
تعلن دائتتترة التنمية القت�سادية بان ال�ستتتتتادة/موؤ�س�سة عبدالغفور 

CN 1099270:خان للنجارة واحلدادة امل�سلحة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سن خان ازاد خان )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالغفور خان ح�سن خان

فعلى كل من له حق العرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غي م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/11/16م املودعة حتت رقم : 182584 
    classico:با�سم

وعنوان:ديرة ، �ض.ب: 2987 ، هاتف: 04/2279898 ، فاك�ض: 04/2233423   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

ر�سا�ض  اقتتالم  ورق  حافظات  ملفات  دفاتر  )اقتتالم  واملدر�سية  املكتبية  القرطا�سية  منتجات  ا�سناف  جميع 
وم�ساطر وبرايات وغيها من املنتجات القرطا�سية .

الواقعة بالفئة :16
و�سف العالمه:العالمة عبارة عن كلمة Classico باحرف لتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز على خلفية 

باللون البي�ض. 
ال�سراطات:ل يوجد.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/26 املودعة حتت رقم : 171068  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : كوردي�ض كوربوري�ستن

وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جي�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

برنامج كمبيوتر لنظام تنقل الف�سيولوجيا الكهربائية وال�ستئ�سال ليجعل له مدخاًل لالختالف التنف�سي.
الواقعة بالفئة : 9

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ACCURESP  باللغة الإجنليزية .
ال�سراطات

فعلى من لديه اعرا�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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

EAT 62698

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/10/16 املودعة حتت رقم : 180689  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : األبيتو كولفر انرنا�سيونال ، انك.

وعنوانه : 2525 اأرميتاج اأفينيو ، ميلروز بارك  ، اإلينوي 60160-1163 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

، م�ستح�سرات جتعيد  لل�سعر  ، غ�سولت )لو�سن(  لل�سعر  اأ�سباغ   ، ال�سعر  ، ملونات  بال�سعر  العناية  منتجات 
ال�سعر ، �سامبو ، بل�سم ، رذاذ )�سرباي( لل�سعر ، بودرة لل�سعر ، م�سففات ال�سعر ، لكيه لل�سعر ، مو�ض لل�سعر 
، ملمعات لل�سعر ، جل لل�سعر ، مرطبات لل�سعر ، �سوائل لل�سعر ، عالجات للمحافظة على ال�سعر ، عالجات 

لتجفيف ال�سعر ، زيوت لل�سعر ، تونيك لل�سعر ، كرميات لل�سعر.
الواقعة بالفئة : 3

: العالمة عبارة عن الأحرف والرقم VO5 بخط مميز باللغة الإجنليزية باللون الأبي�ض  و�سف العالمة 
الأبعاد باللون الكحلي حمددة من الأعلى  ُكتبت على راية ثنائية  اأحمر والعالمة  V مثلث  وداختتل احلرف 

والأ�سفل باللون الف�سي.
ال�سراطات

فعلى من لديه اعرا�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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

EAT 66745

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/26 املودعة حتت رقم : 171070  
تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19

با�سم : جون�ستون اأند جون�ستون
وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ،

 نيو جي�سي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

 مواد �سيدلنية ب�سرية. 
الواقعة بالفئة : 5

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VIVURE  باللغة الإجنليزية .
ال�سراطات

فعلى من لديه اعرا�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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

EAT 62720

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/29 املودعة حتت رقم : 171319  

تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/19
با�سم : جون�ستون اأند جون�ستون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ،
 نيو جي�سي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
مواد �سيدلنية ب�سرية.

الواقعة بالفئة : 5
. الإجنليزية  باللغة    UPURA و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة

ال�سراطات
فعلى من لديه اعرا�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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

EAT 62749

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/01 املودعة حتت رقم : 171346  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : كوردي�ض كوربوري�ستن

وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جي�سي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

ق�ساطر طبية.
الواقعة بالفئة : 10

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة DECANAV باللغة الإجنليزية .
ال�سراطات

فعلى من لديه اعرا�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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

EAT 62800

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/6/14م املودعة حتت رقم : 175190 
با�سم:وكالة الرميثي لل�سفريات    

وعنوان:ابوظبي �سارع النجدة �ض.ب: 4356   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

تذاكر �سفر .
الواقعة بالفئة :39

و�سف العالمه:كلمة الرميثي مكتوبة باللون الذهبي ب�سكل مميز باللغة العربية.
ال�سراطات:.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2011/6/20م املودعة حتت رقم : 158808 
با�سم:تومام فالبيل ايرومان عبدالقادر    

وعنوان:دبي ، ديرة ، �ض.ب: 90196 ، هاتف: 04/2953686 ، فاك�ض: 04/2941334   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سه او مطليه بها غي الواردة فئات اخرى 
املجوهرات الكرمية ادوات قيا�ض الوقت وادوات قيا�ض الوقت الدقيقه .

الواقعة بالفئة :11
و�سف العالمه:ARMY PLUS العبارة ARMY PLUS مدونة بحروف لتينية كبية بلون ا�سود 

وازرق عمودي على امتداد حرف T من كلمة على خلفية م�ستطيلة بي�ساء.
ال�سراطات:.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :2012/1/22م املودعة حتت رقم : 168166 
با�سم:تومام فالبيل ايرومان عبدالقادر    

وعنوان:دبي ، ديرة ، �ض.ب: 90196 ، هاتف: 04/2953686 ، فاك�ض: 04/2941334   
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سه او مطليه بها غي الواردة فئات اخرى 
املجوهرات الكرمية ادوات قيا�ض الوقت وادوات قيا�ض الوقت الدقيقه .

الواقعة بالفئة :35
و�سف العالمه:touching your life every day العبارة touching your life every day مدونة 

بحروف لتينية كبية بلون ا�سود مدونة على خلفية م�ستطيلة بي�ساء . 
ال�سراطات:.

على من لديه اعرا�ض على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  24  فرباير 2013 العدد 10724

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/382   

املنذر/بافيل بازهنوف 
املنذر اليه:�سركة برايتون هولدينج�ض ليمتد

)جمهول حمل القامة( 
ينذر املنذر املنذر اليه خالل مدة اق�ساها ع�سرة ايام من تاريخ ن�سر هذا 

النذار بالآتي: 
1- �سداد مبلغ وقدره 355.522 درهم ) ثالثمائة وخم�سة وخم�سون الف 

وخم�سمائة واثنان وع�سرون درهم اماراتي(
2- ف�سخ العقد مو�سوع النذار

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10724 بتاريخ 2013/2/24     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/379   

املنذر/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار
بوكالة املحامين/ بدر حممد القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�سي 

 - �سابقا(  ذ.م.م  لال�سا�سات  فورا�سول   ( ذ.م.م  ا�سا�سات  لالن�ساءات  الغرير  اليه:�سركة  املنذر 
قطعة رقم 597-984 )جمهول حمل القامة( فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ 
املر�سد يف ذمتها والبالغ 315.589.35 درهم ) ثالثمائة وخم�سة ع�سر الف وخم�سمائة وت�سعة 
وثمانون درهم وخم�سة وثالثون فل�سا( بال�سافة اىل غرامة تاخيية مبعدل   2% �سنويا تزيد 
على متو�سط �سعر الفائدة املحدد من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�سابها من تاريخ 
اخل�سائر  بالتعوي�ض عن  الزامكم  مع  قبلكم  الفعلي من  ال�سداد  تاريخ  املبالغ وحتى  ا�ستحقاق 
التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء التفاقية املبكر خالل 30 يوم من تاريخ النذار وال �سن�سطر 

اآ�سفن اىل اللجوء للق�ساء وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية عن ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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نباتات جلمالك!
منذ 15 عاماً، يتم حت�سي تركيبة للعناية بالب�سرة 
انتتطتتالقتتاً متتتن نتتبتتاتتتات طتتبتتيتتة متتتوجتتتودة يف منطقة 
تلك  حم�سول  بن  اخللط  ميكن  الفرن�سية.  اأجنتتو 
التي  باملناطق  الثقافات اخلا�سة  النباتات وخمتلف 
تنبت فيها لبتكار خلطات نباتية فاعلة، ذلك بهدف 
تعزيز فاعليتها حن تتحول اإىل منتجات يف متناول 
تلك  من  كافية  خال�سات  ا�ستعمال  يجب  اجلميع. 
%95 من املكونات على الأقل  النباتات كي ي�سبح 

ع�سوياً يف كل تركيبة.
يتتفتتيتتد كتتترمي التتعتتنتتايتتة التتتتذي يتتحتتتتتوي عتتلتتى مكونات 
عن�سر  بف�سل  الب�سرة  اإ�تتستتراقتتة  تعزيز  يف  ع�سوية 
اجلتتيانتتيتتوم التتتتذي يتتعتتيتتد �تتستتد املتت�تتستتام، كتتذلتتك يبث 

ب اجللد. الطاقة يف اخلاليا ويرطرّ

نباتات ال�ستعادة ال�سباب
نتتبتتاتتتات فاعلة يف  يف جتتنتتوب جتتزيتترة اجلتتمتتال، تنمو 
الأ�سناف  اأفتت�تتستتل  عتتلتتى  �تتستتا�تتستتعتتة حتتتتتتوي  حتتديتتقتتة 
النباتية، ف�ساًل عن اأنواع اأخرى ت�ستق من منطقة 
والكلمنتن،  العطري  النبات  جانب  اإىل  املتو�سط. 
جنتتد التتلتتيتتمتتون الأ�تتستتفتتر واجلتتتتزر التتتربي والليمون 
زيوت  اإىل  تتحول  التتتتتي  التتنتتبتتاتتتات  تكر  الأختت�تتستتر. 

اأ�سا�سية قيرّمة. نتيجًة لذلك، مت ت�سنيع م�ستح�سر 
على  دهتتنتته  يجب  املتتفتتيتتدة.  بالعنا�سر  وغتتنتتي  تتز  متتركرّ
بهدف  اأو  التت�تتستتداع  اأو  بتتتالأمل  ال�سعور  عند  الب�سرة 
هذا  يحتوي  ب�ساطة.  بكل  اجل�سم  ا�سرخاء  تعزيز 
خمتلفاً  عن�سراً   11 على  لل�سيخوخة  امل�ساد  املنتج 

ف احلبوب. ع مداواة اجلروح ويجفرّ وهو ي�سررّ

فاكهة بروفان�س... حيوية
من خالل ا�ستعمال الفاكهة واخل�سراوات الطازجة 
والع�سوية التي ل ي�ستطيع املنتجون بيعها، يزدهر 
قطاع هذه املنتجات يف منطقة بروفان�ض الفرن�سية. 
من   20% على  املنطقة  هتتذه  يف  املنتجات  حتتوي 
خال�سات الفاكهة وهي ع�سوية بن�سبة %50 على 
املختربات،  يف  تتحول  التي  العنا�سر  تكر  الأقتتتل. 
�سبعة منتجات خا�سة  املاركات  اإحتتدى  اأ�سدرت  وقد 
بالوجه واجل�سم. من اأبرز تلك املنتجات نذكر قناعاً 
ن من زيت اخلوخ املغذي والتن الربي امل�ساد  يتكورّ
من  كبية  وجمموعة  ف  امللطِّ والكيوي  للتجاعيد 

اخلال�سات النباتية الأخرى.

طحالب لتجديد الب�سرة
اأرخبيل يف جنوب  امل�ستخرجة من  تتمتع الطحالب 

الطحالب  جتتمتتع  يتتتتتم  كتتتثتتتية.  مبتتنتتافتتع  فيني�ستي 
وحتتتويتتلتتهتتا فتتتتتوراً عتتترب عتتمتتلتتيتتات بتتيتتئتتيتتة متتبتتتتتكتترة. يف 
املتترحتتلتتة الأختتتتية، تظهر اأربتتعتتة ختتطتتوط اإنتتتتتاج من 
املتت�تتستتتتتحتت�تتستترات املتتفتتيتتدة )�تتتستتتابتتتون �تتستتائتتل، )جيل( 
مزوداً  جميعها  ويتتكتتون  �سمع(،  �سامبو،  ا�ستحمام، 
رنا  رنا برائحة املحيط. كذلك، يذكرّ بعطر اأخاذ يذكرّ
�سكل وعطر اأنواع ال�سابون الدهنية امل�ستخل�سة من 

الطبيعة بالكاراميل بالزبدة املاحلة.

اأزهار للتلطيف
عادًة  ُت�ستعمل  التتتتتي  املتتتاء  املتتتاركتتتات  بع�ض  ا�تتستتتتتبتتدل 
يف التتركتتيتتبتتات التتتتتقتتلتتيتتديتتة لتتلتتمتتنتتتتتجتتات بتتنتتقتتيتتع من 
اأزهار  تتمتع  للب�سرة.  املفيدة  واجلزيئات  النباتات 
ماركات  منها  ت�ستفيد  كثية  مبنافع  �سافوي  هاوت 
اإيجاد  م�ستح�سرات التجميل. نتيجًة لذلك، ميكن 
داختتتل جمتتمتتوعتتة كرميات  نتتبتتاتتتي فتتاعتتل جتتتداً  منتج 
الداخل  من  اجل�سم  يعالج  ونقيع  بالب�سرة  للعناية 
اأي�ساً. ُي�ساف بع�ض النباتات اإىل م�ستح�سرات اإزالة 
م�سادة  مبزايا  تتمتع  وهي  نقيع  �سكل  على  املاكياج 
الب�سرة  تلطيف  يف  اأختترى  اأنتتواع  ت�ساهم  لاللتهاب. 
اإزالتتتة الحتقان  اأو حتى  ومتتتداواة اجلتتروح اجللدية 
وهتتتي تتتدختتل يف تتتركتتيتتبتتة عتتتدد كتتبتتي متتن الكرميات 

التي جتدد خاليا الب�سرة. حتتوي اأنواع اأخرى على 
خالل  الب�سرة  اإىل  احليوية  وتعيد   C الفيتامن 
فرة ق�سية. نتيجة هذه الركيبات، ميكن اإيجاد 
بف�سل  الب�سرة  ا�سرخاء  يف  ت�ساهم  ليلية  كرميات 

مزاياها امللطفة وامل�سادة لالأك�سدة.

تفاح ملكافحة ال�سيخوخة
التفاح  متتنتتافتتع  عتتلتتى  الختتتتت�تتستتا�تتستتيتتن  يتتوؤكتتد جميع 
مبيزة  اأيتت�تتستتاً  الفاكهة  هتتذه  تتمتع  لكن  ال�سحية. 
جمالية لفتة. ينطبق هذا الأمر على تفاح منطقة 
من  امل�ستخرج  الزيت  اأن  يبدو  الفرن�سية.  بريتاين 
الأ�سا�سية  الدهنية  بتتالأحتتمتتا�تتض  غني  التتتتتفتتاح  هتتذا 
هنا،  من  لالأك�سدة.  امل�سادة  البوليفينول  وعنا�سر 
جُتَمع  بالب�سرة:  للعناية  خا�سة  منتجات  ظتتهتترت 
على  امل�ستح�سرات  داختتتل  ُت�ستعمل  التتتتتي  املتتكتتونتتات 
يف  الركيبات  حت�سي  ويتم  حملين  منتجن  يتتد 
املنطقة نف�سها. من اأبرز املنتجات نذكر زيتاً خا�ساً 
وهو  والع�سل،  والتفاح  اللوز  بعطر  يكون  بالتدليك 
نف�سه،  التتوقتتت  يف  اجلتت�تتستتم.  حتتوا�تتض  بتتاإيتتقتتاظ  كفيل 
ال�سم�سم،  التفاح،  )بتتذر  نباتية  زيتتوت  اأربتتعتتة  تن�سط 
وتغذيتها  الب�سرة  لتلطيف  ال�سم�ض(  دوار  القنب، 

ومكافحة ال�سيخوخة.
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من خالل اختيار اأف�سل املنتجات الع�سوية، ميكن حت�سني �سحة الب�سرة �سرط ا�ستعمال االأنواع املنا�سبة!

ر باحثون كنديون من اأن تدخن �سيجارة واحدة يف اليوم ي�ساعف خطر وفاة الن�ساء بال�سكتة  حذرّ
القلبية املفاجئة. 

وقال الخت�سا�سي يف علم كهرباء القلب يف جامعة األربتا، روبيندر �ساندو، والباحث الأ�سا�سي يف 
اإليكروفيزيولوجي‹ التابعة جلمعية  اإند  اأرذميا  ›�سيكولي�سن:  دورية  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة 
املفاجئة لدى  القلبية  ال�سكتة  التدخن هو عامل هام يف  اأن  ›درا�ستنا تظهر  اإن  القلب الأميكية 

الن�ساء وميكن تغييه. 
واأ�ساف اأن الإقالع عن التدخن قبل الإ�سابة باأمرا�ض القلب اأمر اأ�سا�سي. 

وقام الباحثون بدرا�سة على 101 األف امراأة �سليمة، وراقبوا معدل وفياتهن جراء ال�سكتة القلبية 
املفاجئة.كما اطلعوا على �سجالتهنرّ التي تعود اإىل العام 1980،و متت متابعتهنرّ على مدى 30 

عاماً، علماً اأن امل�ساركات كانت اأعمارهنرّ يف بداية الدرا�سة تراوح بن 33 و50 عاماً. 
الدماغية  وال�سكتة  القلب  اأمتترا�تتض  من  خالياً  كتتان  الطبي  الن�ساء  هتتوؤلء  تاريخ  ان  واأو�تتستتحتتوا 

وال�سرطان، م�سيين اإىل اأن 351 امراأة توفن بال�سكتة القلبية املفاجئة خالل الدرا�سة. 
اأو التدخن مب�ستوى منخف�ض  اأن تدخن �سيجارة واحدة يف اليوم حتى،  وا�ستنتج الباحثون 
نات بال�سكتة القلبية املفاجئة مرتن ون�سف املرة باملقارنة  اإىل معتدل يزيد خطر وفاة املدخرّ

مع غي املدخنات. 
كما ا�ستنتجوا اأنه مع كل 5 �سنوات من التدخن، ازداد هذا اخلطر بن�سبة %8. ولحظوا 

وفاتهنرّ  خطر  انخف�ض  التتدرا�تتستتة،  هتتذه  ختتالل  قلبي  مبر�ض  اأ�سنب  اللواتي  الن�ساء  اأن 
نات، بعد فرة تراوح  املدخرّ املفاجئة ليوازي هذا اخلطر لدى غي  القلبية  بال�سكتة 

الوفاة  خطر  ان  الباحثون  وراأى  التدخن.  عن  اإقالعهنرّ  من  عاماً  و20   15 بن 
بال�سكتة القلبية املفاجئة انخف�ض اإىل معدل ي�ساوي معدل غي املدخنات، بعد اأقل 
من 5 �سنوات من الإقالع عن التدخن. ي�سار اإىل ان درا�سة اأميكية �سابقة، اأجريت 
باأمرا�ض القلب  اأكر عر�سة لالإ�سابة  الن�ساء املدخنات  اأن  اأظهرت  العام املا�سي، 

مقارنة بالرجال.

�شيج�رة يف اليوم ت�ش�عف خطر وف�ة 
املراأة ب�ل�شكتة القلبية املف�جئة

ح�سني �سحة ب�سرتك

اخت�ري م�شتح�شرات ع�شوية 
خلطت�ن طبيعيت�ن لتطويل ال�شعر

عتتتدم طتتتول التت�تتستتعتتر م�سكلة تتتواجتته التتكتتثتتي متتن التتفتتتتتيتتات هتتنتتاك خلطتان 
ت�ساعدان على تطويل ال�سعر وكثافته ونعومته ب�سكل ملحوظ من خالل 

و�سفات طبيعية. 

اخللطة االأوىل هى عبارة عن: 
فلفل اأخ�سر يقطع مكعبات �سغية ثم ن�سعه فى قارورة عليه زيت الزيتون 
 3 لل�سعر ملدة  اأيتتام ن�ستخدمه  الع�سرة  اأيتتام وبعد   10 اإغالقه ملدة  ونحكم 
�ساعات ثم نغ�سله بالقليل من ال�سامبو ويف�سل اأن يكون �سامبو خاىل من 

املواد الكيميائية. 

اخللطة الثانية: 
زيت زيتون يو�سع فى اخلالط ويو�سع معهم زيت �سم�سم،  مع  بي�سات   3

وتخلط جيداً ثم تو�سع على ال�سعر ملدة 3 �ساعات.

م�شتح�شرات التجميل تبّكر �شن الي�أ�ض
 

م�ستح�سرات  يف  املتتوجتتودة  الكيميائية  املتتتواد  اأن  جتتديتتدة  درا�تتستتة  اأظتتهتترت 
الياأ�ض  ب�سن  تت�سبرّب  الطعام  تو�سيب  واأكيا�ض  ال�سعر  ومثبتات  التجميل 

املبكر عند الن�ساء. 
التتبتتاحتتثتتن يف جامعة  اأن  التتربيتتطتتانتتيتتة  متتيتتل(  ونتتقتتال عتتن �سحيفة )ديتتلتتي 
�سن لكميات عالية من هذه املواد  وا�سنطن وجدوا اأن الن�ساء اللواتي يتعررّ
م  يبلغن �سن الياأ�ض اأبكر من غيهن ب�سنة ون�سف ال�سنة، بل اإنه قد يتقدرّ

عند بع�سن 15 �سنة. 
املذكورة من �سمن  الكيميائية  املتتواد  اأن  اإىل  اأ�سارت  �سابقة  درا�سات  وكانت 
جمموعة الفاثالت املوجودة اأي�ساً يف البال�ستيك واأكيا�ض تو�سيب الطعام، 
على  اأدلتتة  هناك  كما  وال�سمنة،  وال�سكري  بال�سرطان  الإ�سابة  تزيد خطر 

اأنها قد تعطي اأدمغة ال�سبيان �سفات اأنثوية. 
اإن هذه املواد ت�سر بالأجهزة التنا�سلية  ويقول العلماء الأميكيون حالياً 

الن�سائية مبا فيها املباي�ض، م�سببة �سن ياأ�ض مبكرا. 
واأمرا�ض  الدماغية،  ال�سكتات  معدلت  بزيادة  املبكر  الياأ�ض  �سن  ويرتبط 

القلب، وم�سكالت العظام، والنزيف الدماغي القاتل.
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•• بي – الفجر :

اختتتتتتتتم متتركتتز جتتمتتعتتة املتتاجتتد لتتلتتثتتقتتافتتة والتتتتتراث يوم 
اخلمي�ض 21-2-2013م الدورة التاأهيلية التا�سعة 
يف علم املكتبات واملعلومات برعاية جمعة املاجد رئي�ض 
اأ�تتستتابتتيتتع ح�سرها  ثتتالثتتة  ملتتدة  ا�ستمرت  والتتتتتي  املتتركتتز 
48 متدربا من مناطق دبي وال�سارقة وراأ�ض اخليمة 
ظبي،  اأبو  يف  البرويل  واملعهد  التعليمية،  والفجية 

ومعهد حر�ض الرئا�سة بالعن، وحماكم دبي، ومدر�سة 
دبي الوطنية، ومدر�سة دار املعرفة بدبي.

�سكر عماد �سباح رئي�ض ق�سم الإجراءات الفنية يف املركز 
امل�سرف العلمي يف الدورة، جمعة املاجد، على توجيهه 
ودعمه لإقامة مثل هذه الدورات املجانية، واملتدربن 
ا�ستفادوا  ما  واأن  التعلم،  يف  وتفانيهم  �سربهم  على 
عبارة عن مفاتيح، تنمو خربتهم به باملران والتطبيق 
اأ�ساد  .  واألقى كلمة املتدربن ماهر ال�سامرائي الذي 

باملركز وامل�ستوى الذي و�سل اإليه، و�سكر جمعة املاجد 
على جهده وبذله يف �سبيل جمع الكتب واملخطوطات، 
واإتاحتها للباحثن، والت�سهيل على طلبة العلم، وقدم 
ال�سكر ملدرب الدورة على تقدميه املبدع، والعاملن يف 
�سبل  الإداريتتة على توفي  وال�سوؤون  العامة  العالقات 

الراحة للمتدربن .
اإىل  بال�سكر  املتدربات  من  ليلى  حمو  رغتتد  وتوجهت 
املركز با�سم املوؤ�س�سات والهيئات واجلهات التي يعملون 

فيها التي اأتاحت الفر�سة لالنخراط يف هذه الدورة 
اأداء  املتخ�س�سة ومتنت التوفيق للمركز وموؤ�س�سه يف 
مع  التتوطتتن،  وختتدمتتة  والإنتت�تتستتانتتيتتة  الوطنية  الر�سالة 
�سكر املدرب على ما قدم، وعلى �سربه على املتدربن 

وو�سوح املعلومة و�سهولة تو�سيلها.
دبي  ومدر�سة  التعليمية  الفجية  منطقة  وتقدمت 
بت�سليم  وقامتا  املاجد  جمعة  ملركز  بال�سكر  الوطنية 

دروعاً تذكارية .

ي�سم نخبة من املخت�سني باأدب االأطفال واليافعني يف االإمارات

ت�أ�شي�ض اأول جمل�ض اإدارة للمجل�ض االإم�راتي لكتب الي�فعني
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مركز جمعة امل�جد للثق�فة والرتاث ُيَخرج 48 مكتبيً�

 معر�ض ال�ش�رقة الدويل للكت�ب ي�شّدر خدم�ته الثق�فية يف نيويورك

مركزا ال�ش�رقة للوث�ئق والبحوث وجمعه امل�جد للثق�فة 
يبحث�ن التح�شري لور�شة ا�ش�ض ومب�دىء االر�شفة 

بحث مركز ال�سارقة للوثائق والبحوث خالل اجتماعه مع مركز جمعة 
املاجد للثقافة والراث موا�سلة التعاون البناء بن املركزين وتالقي 
اجلهود لتعزيز الروؤى امل�سركة يف خدمة العاملن يف الأر�سيف . وتناول 
الجتماع ا�ستعرا�ض اآليات التح�سي لإقامة ور�سة العمل الثانية التي 
املقبل يف  مار�ض  �سهر  الثالث من  يف  الأر�سيف  ومبادئ  اأ�س�ض  �ستتناول 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة وذلك بعد النجاح الذي حققته الور�سة 
العام املا�سي والإ�سادة مبحاورها وموادها التي ت�سمنتها. ومتثل ور�سة 
ال�سارقة  اأعمال مركز  اأ�س�ض ومبادئ الأر�سيف حمطة هامة يف �سل�سلة 
العامة  الب�سرية  التتكتتوادر  بتتاأداء  الرتتتقتتاء  وروؤيتتتتته يف  والبحوث  للوثائق 
بها  والعاملن  الأر�سيف  اأق�سام  على  للقائمن  املهنية  الكفاءات  ورفتتع 
اأحدث  على  لطالعهم  ال�سارقة  حكومة  وهيئات  دوائتتتر  خمتلف  متتن 
ال�سلة  ذات  املتتهتتام  كافة  تنفيذ  يف  بحرفية  معها  والتعامل  الأ�ساليب 
باأعمال الأر�سيف من فهر�سة وت�سنيف وترميز وغيها يف اإطار التعاون 
مع مركز جمعه املاجد للثقافة والراث وال�ستفادة من خرباته يف هذا 
للم�ساركة  بال�سارقة  حكومية  جهة  ع�سرة  اأحتتد  دعتتوة  وتتتقتترر  املتتجتتال. 
ومتكن  اأيتتتام  ثتتالثتتة  متتدى  على  �ستتوا�سل  التتتتتي  التتور�تتستتة  فعاليات  يف 
املبا�سرة  ال�ستفادة  والتوثيق من  الأر�سفة  اأق�سام  موظفيها يف خمتلف 
ذات  املو�سوعات احليوية  عتتددا من  �ستتناول  التي  الور�سة  من حمتتاور 

ال�سلة باأعمالهم اليومية . 

توا�شل اال�شتعدادات النطلق 
مهرج�ن اأي�م ال�ش�رقة امل�شرحية 

تتوا�سل ال�ستعدادات لإنطالق الدورة الثالثة والع�سرين من مهرجان اأيام 
�ساحب  رعاية  حتت  املقبل  مار�ض  من  ع�سر  ال�سابع  يف  امل�سرحية  ال�سارقة 
الأعلى  املجل�ض  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة ومب�ساركة العديد من ال�سخ�سيات والفرق امل�سرحية املحلية 
العليا املنظمة  اإن اللجنة  اأحمد بورحيمة مدير املهرجان  والعربية. وقال 
خالل  اأيتتتام  ع�سرة  متتتدار  على  ين�سط  حتتافتتال  بتترنتتاجمتتا  اعتتتدت  للمهرجان 
امل�سرحية  الفرتن ال�سباحية وامل�سائية ويغطي خمتلف جوانب العملية 
امللتقى  هتتو  حمتتتاوره  اأبتتترز  ان  مو�سحا   .. والثقافية  واجلمالية  الفكرية 
الفكري الذي يركز على دور للم�سرح العربي يف اللحظة الراهنة م�ستكمال 
يف  امل�سرح  اإدارة  اأقامتها  التي  امل�سرحية  واملنا�سبات  امللتقيات  يف  طتترح  ما 
لاليام  امل�ساحب  الفكري  امللتقى  ان  بورحيمة  واأ�تتستتاف   . الأختتية  الفرة 
امل�سرحية �سيحاول التعرف على موقع امل�سرح يف ال�سورة العامة ملا يجري 
واإىل اأي مدى هو موؤثر وكيف له ان يلعب دورا مهما يف امل�ستقبل . وقال 
مل�سرحين  نوعية  م�ساركة  ال�سنة  هذه  �سي�سهد  امللتقى  ان  املهرجان  مدير 
ال�سماء  قائمة  ان  اإىل  العربي.. م�سيا  الوطن  اقطار  كافة  وباحثن من 
واملمثل  الناقد  امل�ساركن  بن  فمن  خمتلفة  اخت�سا�سات  ت�سم  امل�ساركة 
والإعالم  التاريخ  ويف  الأنروبولوجيا  يف  املخت�ض  هناك  ان  كما  واملخرج 
يتميز  املختلفة  املرجعيات  واإىل جانب هذه  ان�سانية  علوم  ذلك من  وغي 
امللتقى يف دورته اجلديدة بانفتاحه على م�سرحين رواد من جيل ال�ستينات 

وال�سبعينات و�سباب من اجليل اجلديد. 

•• ال�شارقة-الفجر:

اليافعن  لكتب  الإمتتتاراتتتتي  املجل�ض  اأعتتلتتن 
الدويل  للمجل�ض  الإمتتتاراتتتتي  الق�سم   –
جمل�ض  اأول  تاأ�سي�ض  عن  اليافعن-  لكتب 
الذي  الإجتماع  خالل  ذلك  جاء  له،  اإدارة 
�سعادة  املا�سي بح�سور  يوم اخلمي�ض  عقد 
القا�سمي  �تتستتلتتطتتان  بتتنتتت  بتتتتتدور  التت�تتستتيتتختتة 
الرئي�ض الفخري للمجل�ض الإمارتي لكتب 
الذين  الإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  اليافعن 
مت تعينهم وفريق عمل املجل�ض الإماراتي 

لكتب اليافعن.
و�سم جمل�ض الإدارة اجلديد كل من، نورة 
ال�سيخة  �سمو  ملكتب  العام  املدير  النومان 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  القا�سمي  جتتواهتتر 
العقروبي  عتتبتتيتتد  متتتتروة  التت�تتستتارقتتة،  حتتاكتتم 
مدير تطوير الأعمال يف املكتب التنفيذي 

اخلياط  ميثاء  القا�سمي،  بتتتدور  لل�سيخة 
قي�ض  اأطتتفتتال،  كتب  ور�سامة  وكاتبة  اأديبة 
)بيج  دار  وموؤ�س�ض  نا�سر  �سدقي  حممد  
املتتتهتتتيي مديرة  �تتستتيتتختتة  لتتلتتنتت�تتستتر(،  فتتلتتب 
الوطنية  الكتب  دار  يف  املكتبية  اخلتتدمتتات 
والثقافة،  لتتلتت�تتستتيتتاحتتة  اأبتتتوظتتتبتتتي  هتتيتتئتتة  يف 
نا�سر اأحمد ن�سر اهلل نائب رئي�ض جمعية 
الإمارات للفنون الت�سكيلية، ورا�سد الكو�ض 

مدير م�سروع ثقافة بال حدود.
ومت ختتالل الإجتتتتتمتتاع اختتتتتيتتار متتتروة عبيد 
جمل�ض  رئي�ض  لتكون  بالإجماع  العقروبي 
ملا  اليافعن  لكتب  الإماراتي  املجل�ض  اإدارة 
متتلكه من خربات يف هذا املجال وعالقات 
وا�سعة مع العاملن يف جمال كتب الأطفال 
اأن  على  والعاملي،  العربي  ال�سعيدين  على 
ورئي�سه  الإدارة  جمل�ض  عمل  متتدة  تتتكتتون 

عامن من تاريخ التعين.

�سلطان  بتتتنتتتت  بتتتتتتدور  التت�تتستتيتتختتة  واأعتتتتتربتتتتتت 
القا�سمي عن �سعادتها بتاأ�سي�ض اأول جمل�ض 
اليافعن  لكتب  الإمتتاراتتتي  للمجل�ض  اإدارة 
لهم  متنمية  بتتاأعتت�تتستتاءه،  الكاملة  وثقتها 
التتتتتوفتتيتتق يف متتهتتامتتهتتم اجلتتتديتتتدة وحتقيق 

نتائج جيدة يف امل�ستقبل القريب.
وقالت ال�سيخة بدور خالل الإجتماع منذ 
اليافعن  لكتب  الإماراتي  املجل�ض  تاأ�سي�ض 
يف يناير 2010 �سعينا اإىل احداث تغيي 
اإيجابي يف عامل كتب الأطفال، من خالل 
ثقافة  اأهمية  وتاأكيد  الوعي  م�ستوى  رفع 
الطفل وربطه مبكراً بالكتاب، فعمدنا اإىل 
وتوفي  الطفل  كتاب  باأهمية  الوعي  ن�سر 
و�تتستتائتتل التتدعتتم لتتذلتتك متتن ختتتالل تنظيم 
مفهوم  تعزز  عمل  وور�تتض  واأن�سطة  برامج 
القراءة، وم�ساريع متنوعة حتفز  املتعة يف 
الأطفال واليافعن على القراءة والإبداع. 

الإماراتي  املجل�ض  �تتستتاهتتم  لتتقتتد  واأ�تتستتافتتت 
الطفل  ثتتقتتافتتة  اإغتتتنتتتاء  يف  التتيتتافتتعتتن  لكتب 
الإمتتتتتاراتتتتتتي والتتتعتتتربتتتي، كتتمتتا قتتمتتنتتا خالل 
الفرة ال�سابقة بتعين 12 �سفياً لتمثيل 
ومن  اليافعن،  لكتب  الإمتتاراتتتي  املجل�ض 
جمموع ال�سفراء مت اختيار الأكر ن�ساطاً 
اإدارة  اأول جمل�ض  اإىل  وتفاعاًل لالإن�سمام 
اليافعن  الإماراتي لكتب  ُي�سكل للمجل�ض 
وحتقيق  التتنتتهتتج  ذات  عتتلتتى  قتتدمتتاً  للم�سي 
املتتزيتتد متتن التتنتتجتتاحتتات خلتتلتتق جتتيتتل قارئ 
م�سية  بقيمته،  ومتتتوؤمتتتن  لتتلتتكتتتتتاب  حمتتب 
تغيي  احتتداث  اإىل  كبية  بحاجة  اأننا  اإىل 
خالل  متتن  وم�ستقبلهم  اأطفالنا  حتتيتتاة  يف 

الكتاب 
بتتتدورهتتتا عتتتربت متتتتروة التتعتتقتتروبتتي رئي�ض 
لكتب  الإمتتتتاراتتتتتي  املتتجتتلتت�تتض  اإدارة  جمتتلتت�تتض 
التتيتتافتتعتتن عتتتن فتتختترهتتا بتتاإنتت�تتستتمتتامتتهتتا هي 

وهذه النخبة املتميزة ر�سمياً لإدارة املجل�ض 
الإماراتي لكتب اليافعن، موؤكدة اأن العمل 
يف اإطار من الر�سمية �سيجعلهم اأكر قدرة 
وبلورتها  واخلتتطتتط  الأفتتكتتار  �سياغة  على 
اأنهم  العقروبي  واأ�تتستتارت  عملي،  واقتتع  اإىل 
بهذه اخلطوة الهامة ي�سيون على النهج 
وثبات  ثقة  بكل  ما�سون  واأنتتهتتم  ال�سحيح 
اأجلها  متتن  اأن�سئ  التي  الأهتتتداف  لتحقيق 

املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعن.
وقتتدمتتت التتعتتقتتروبتتي عتتر�تتستتاً اأو�تتستتحتتت فيه 
الإدارة،  جمل�ض  ومتتهتتام  وختتطتتط  اأهتتتتتداف 
املجل�ض  م�سارع  جميع  بعر�ض  قامت  كما 
الإماراتي لكتب اليافعن منذ بداية ن�ساأته 
لكتاب  اتتت�تتستتالت  جتتائتتزة  منها  التتيتتوم،  اإىل 
الطفل، م�سروع �سنع يف الإمارات، �سندوق 
ال�سارقة للمجل�ض الدويل لكتب اليافعن، 

والفعاليات وامل�ساركات اخلارجية 

الإجتماع  ختتالل  املجل�ض  اأعتت�تتستتاء  وتتتبتتادل 
امل�ستقبلية  اخلتتطتتوات  متتفتتتتتوح  حتتتوار  عتترب 
�سادقة  رغبة  عتتن  معربن  املجل�ض  لعمل 
بداأه  التتذي  الإجنتتتازات  يف موا�سلة م�سوار 
يف  �سنعمل  النومان  نتتورة  وقالت  املجل�ض، 
بداية الأمر على تعزيز مكانة وا�سم املجل�ض 
الإماراتي لكتب اليافعن حملياً من خالل 
جمموعة من الفعاليات واملبادرات املبتكرة 
والتتتفتتتعتتتالتتتة، ومتتتتن ثتتتم التتعتتمتتل عتتلتتى نطاق 
اإقتتلتتيتتمتتي عتتاملتتي متت�تتستترك، داعتتيتتة خمتلف 
واخلا�سة  احلكومية  والتتدوائتتر  املوؤ�س�سات 
اإجناز  اأجتتتل  متتن  املجل�ض  متتع  التتتتتعتتاون  اإىل 
املتتطتتاف يف  نهاية  التي ت�سب يف  الأهتتتداف 

خدمة اأجيال الوطن.
الإدارة  جمتتلتت�تتض  اأعتتت�تتتستتتاء  اأن  اإىل  يتت�تتستتار 
اأدب  جمتتال  يف  متميزة  ختتتربات  ميتلكلون 
الأطفال وترويجه،  فت نورة النومان حا�سلة 

الإجنليزية  التتلتتغتتة  يف  بتتكتتالتتوريتتو�تتض  عتتلتتى 
واملاج�ستي يف الرجمة، وترجمت العديد 
لالأطفال.  كتابن  ونتت�تتستترت  املتتوؤلتتفتتات  متتن 
رواياتها  اأول  )اأجتتتتتتوان(،  كتتتتتاب  ن�سر  ومت 
 ،2012 العام  يف  ال�سباب،  جليل  املوجهة 
ومتتتتتتلتتك متتيتتثتتاء اخلتتيتتاط متتوهتتبتتة القراءة 
التت�تتستتغتتر، وحتتتتمتتتل موؤهل  والتتكتتتتتابتتة متتنتتذ 
العديد  ولديها  الأعتتمتتال،  اإدارة  يف  جامعي 
كتاب  منها  بالطفل  اخلا�سة  املوؤلفات  من 
طريقتي اخلا�سة احلائز على العديد من 
من�سب  ن�سراهلل  نا�سر  وي�سغل  اجلتتوائتتز، 
الإمتتتتتتتارات للفنون  رئتتيتت�تتض جتتمتتعتتيتتة  نتتائتتب 
الت�سكيلية، و�سارك يف العديد من املعار�ض 
التدريبية  والتتتدورات  التتنتتدوات  اإىل  ا�سافة 
وقدم ر�سومات ملجموعة من كتب الأطفال 
وحاز على املركز الأول يف املعر�ض ال�سنوي 

جلمعية الإمارات للفنون الت�سكيلية.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأجرى وفد من معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب خالل 
الأمريكية  املتحدة  التتوليتتات  يف  نيويورك  اىل  زيارته 
الثقافية  واملوؤ�س�سات  التتتدور  متتع  املباحثات  متتن  عتتتدداً 
املختلفة ، وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار حر�ض املعر�ض 
على تعزيز اأوا�سر العالقات الثقافية، وبحث �سبل مد 
املعر�ض باملزيد من التعاونات وتو�سيع نطاق امل�ساركات 

اخلارجية، والعديد من املجالت ذات ال�سلة.
ركا�ض  بتتن  اأحتتمتتد  برئا�سة  املتتعتتر�تتض  وفتتد  التقى  وقتتد 
التتعتتامتتري متتديتتر متتعتتر�تتض التت�تتستتارقتتة التتتتدويل للكتاب 
 Publishers Weekly جملة  حترير  رئي�ض 
الن�سر  قتتطتتاع  يف  املتخ�س�سة  املتتجتتالت  اأبتتتترز  اإحتتتتدى 
بالوليات املتحدة الأمريكية، كما اأجرى لقاء اآخر مع 
ال�سيدة اأندريا جامربز مديرة مركز الن�سر يف جامعة 
نتتيتتويتتورك ، وجتتترى ختتتالل  التتلتتقتتاءيتتن بتتحتتث جمالت 
�سبل التعاون، والعديد من املناق�سات املتعلقة يف عامل 
القطاع  بها  مير  التي  امل�ستجدات  اإىل  اإ�سافة  الكتب، 
على امل�ستوى العاملي. وقد حر�ض العامري اأثناء زيارته 
اإىل نيويورك على ح�سور موؤمتر الن�سر اأدوات اأوريلي 
للتغيي ، احلتتدث التتدويل الهام التتذي يجمع املهنين 
ملناق�سة  الن�سر  ب�سوؤون  املعنية  وال�سركات  والعاملن 

التحديات والفر�ض التي تتيحها تكنولوجيات الن�سر 
ومنتتتاذج الأعتتمتتال اجلتتديتتدة التتذي عقد يف التتفتترة من 

ماركيز. ماريوت  نيويورك  يف  فرباير   14 اإىل   12
�سعادته  عتتن  للكتاب  ال�سارقة  معر�ض  مدير  واأعتتترب 
بح�سور هذا احلدث الدويل الهام الذي ميثل من�سة 
هامة لطرح ومناق�سة ق�سايا الن�سر الدويل حيث متكن 
امل�ساركات  نطاق  تو�سيع  من  امل�ساركة  هذه  خالل  من 
وتعزيز  للكتاب  التتتدويل  ال�سارقة  ملعر�ض  اخلتتارجتتيتتة 
ح�سوره يف املحافل الدولية، ف�سال عن الإ�سرااك مع 
اأ�سحاب دور الن�سر العاملية الرائدة يف حوار  عدد من 
اأحمد بن ركا�ض  هتتادف. ويف هتتذا الإطتتتار قتتال �سعادة 
التتعتتامتتري متتديتتر متتعتتر�تتض التت�تتستتارقتتة التتتتدويل للكتاب: 
تاأكيد  باجتاه  وا�سعة  خطوات  �سنوياً  املعر�ض  يخطو 
ريادته يف عامل الكتاب على امل�ستوى املحلي والإقليمي 
والتتتتتدويل، وقتتتد مل�سنا اأ�تتتستتتداء عتتتدة تتترحتتب مبتتا و�سل 
اإليه من اإجنازات على م�ستوى دقة التنظيم، وارتفاع 
الربامج  نوعية  اىل  اإ�سافة  �سنوياً،  امل�ساركة  معدلت 
فعالياته،  انعقاد  هام�ض  على  ينظمها  التي  املرافقة 
ول�سك اأن هذه الإجنازات ت�سلط ال�سوء على مايتمتع 
به املعر�ض من دعم لفت، وحر�ض على حتقيق نتائج 
اأكر متيزاً .  واأ�ساف العامري: كان اللقاءان مثمرين، 
التجارب  من  وال�ستفادة  جتاربنا  نقل  على  وحر�سنا 

 Publishers Weekly مبتتجتتلتتة  اخلتتتا�تتتستتتة 
عامل  مبتتجتتال  اأمتتيكتتا  يف  العريقة   ،  Magazine
مهماً،  نيويورك  جامعة  مع  لقاوؤنا  كتتان  كما  الكتاب، 
وقد بحثنا اإمكانية ا�ستقدام اأ�ساتذة اأكادميين للقيام 
ي�سبق  التتذي  املهني  الربنامج  تدريبية خالل  بتتدورات 
اجلامعة  اإر�سال  اإمكانية  ناق�سنا  ،كما  املعر�ض  افتتاح 
على  قتترب  عن  للتعرف  املتطوعن  الطالب  من  عتتدد 

مبعر�ض  اخلا�سة  التجهيزات  بها  متر  التي  املتتراحتتل 
من  تزيد  باأفكار  امل�ساركة  و  للكتاب  التتدويل  ال�سارقة 
جناحات املعر�ض التي ترتفع �سنوياً و قد لقت الأفكار 

اأ�سداء رائعة و ا�ستح�سان من قبل اجلامعة .
الدويل  ال�سارقة  معر�ض  وفتتد  يقوم  اأن  املتتوؤمتتل  ومتتن 
لتتلتتكتتتتتاب بتتتلتتتقتتتاءات عتتتتدة تتت�تتستتب يف الإجتتتتتتتاه ذاتتتتتته مع 

موؤ�س�سات ودور ثقافية واكادميية عريقة اأخرى.



مـــ�شـــــــــرح
األحد -    24   فبراير    2013 م    -    العـدد   10724

Sunday   24   February    2013  -  Issue No   10724

27

عطا: رم�سان  •• تغطية 
الوطني  بامل�سرح  ال�سبعة  واالأق��زام  �سنووايت  مل�سرحية  واالأول  الر�سمي  العر�س  اليوم  يفتتح  نهيان  اآل  حمدان  بن  اأحمد  بن  رمي  ال�سيخة  ورعاية  بح�سور 
باأبوظبي،وذلك يف ال�ساد�سة م�ساًء بح�سور عدد كبري من اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وعدد من �سفراء الدولة املعتمدين واملثقفني والفنانني واملبدعني واالإعالميني. 
وت�ستمر العرو�س حتى الثاين من مار�س املقبل بنظام عر�سني يوميًا، وخ�س�س العر�س االأول ال�سباحي لطالب املدار�س.و قد مت دعوة 500 طالب من ذوي 
االإحتياجات اخلا�سة حل�سور العر�س. وكان قد عقد �سباح اأم�س يف فندق �سيتي �سيزوز موؤمترًا �سحافيًا لنجوم عر�س م�سرحية بي�ساء الثلج-�سنووايت واالأقزام 

ال�سبعة بح�سور عدد كبري من االإعالميني ووكاالت االأنباء املختلفة.

بح�سور 500 طالب من ذوي االحتياجات اخلا�سة

انطلق م�شرحية �شنووايت واالأقزام ال�شبعة على امل�شرح الوطني ب�أبوظبي اليوم

املعاين اجلميلة 
و�تتستتارك يف املتتوؤمتتتر خمتترج التتعتتر�تتض العاملي 
م�سرحية  عرو�ساً  قدم  الذي  فور�ست  جرام 
وبينوكيو  �تتستتنتتدريتتال  متتثتتل  نتتاجتتحتتة  عتتاملتتيتتة 
والأمية النائمة من قبل يف اأبوظبى ولقت 
لالإعالمين  ال�سكر  ووجتتته  كتتبتتياً  جنتتاحتتاً 
الإمتتارات على متابعته لالأحداث  وجلمهور 
�سكاي  تقدمها  التي  الهادفة  العاملية  الفنية 
والتتتتتتتتتي لقتتتتتت دعماً  التتتفتتتعتتتالتتتيتتتات  لتتتتتنتتظتتيتتم 
روح  تلم�ض  والتتتتتي  متتن اجلتتمتتيتتع  وتتترحتتيتتبتتاً 
ال�ساكنة  اجلميلة  املتتعتتاين  وتتت�تتستتيء  التتفتتكتتر 
الأحلان  وتتتعتتزف  التتدافتتئتتة  امل�ساعر  وحتتتترك 

الرومان�سية ال�ساحرة.
واأ�ساف اأبوظبي حمطة حلم وطموحات لكل 
فتتنتتان حمتترف ولتتديتتهتتا الإمتتكتتانتتات التقنية 
امل�سرح  ن�ساط  لتفعيل  املتخ�س�سة  والكوادر 

العاملي رغم الُكلفة العالية لالرتقاء به.
وقال اإن اأبوظبي م�سرح طبيعي مفتوح يلهب 
الفعاليات  ويتابع  التتعتتامل،  لنجوم  احلما�ض 

ب�سكل م�ستمر بالإمارات.
وتوجه بال�سكر لل�سيخة رمي بنت اأحمد بن 
العر�ض  لنجوم  ومتتتنتتى  نهيان،  اآل  حتتمتتدان 
توجه  واأي�ساً  القوي،  العر�ض  لهذا  النجاح 
بال�سكر اإىل �سركة بروليت مي، التي وفرت 
الأجهزة املطلوبة لالإ�ساءة وال�سوت للعر�ض 
ال�سخم وال�سكر اأي�ساً لفندق �سيتي �سيزوز، 
باأبوظبي لرعايته للعر�ض والفرقة ول�سركة 
بقوة  التي دعمت  الفعاليات،  لتنظيم  �سكاي 
تتتوفتتي الإمكانات  التتعتتر�تتض متتن حتتيتتث  هتتتذا 

املطلوبة وحجم الدعاية ب�سخاء.
الثلج  �سنووايت-بي�ساء  جنتتوم  اأن  م�سيفاً 
والأقتتتتتتتتتزام التت�تتستتبتتعتتة لتتديتتهتتم حتتمتتا�تتض كبي 
بتتوقتتوفتتهتتم اأمتتتتام جتتمتتهتتور الإمتتتتتتارات والتتتذي 
يتذوق الفن،كما مت اإعداد مفاجاآت للجمهور 
ثقافية  درامية  ومتنقلة  متنوعة  وم�ساحات 
كتتومتتيتتديتتة متتو�تتستتيتتقتتيتتة حتتتلتتت بتتتتتروح الفن 
الراقي، ومتنى ح�سوراً كبياً من العائالت 

لق�ساء حلظات ل تن�سى وتبقى يف الذاكرة.
باأن العر�ض اجتماعي كوميدي ثقايف  لفتاً 
العائلي  اخلتتتيتتتال  تتتترابتتتط  متتعتتنتتى  يف  يتتتوؤثتتتر 
الن�سيب  لتتهتتم  املتتتدار�تتتض  طتتتالب  واأن  املتتمتتتتتع 
الأكرب، ون�سعد بهم يف العرو�ض ال�سباحية، 
بتتقتت�تتستتاء �سهرة  يتتتتت�تتستتم  املتت�تتستتائتتي  والتتتعتتتر�تتتض 
رومتتانتت�تتستتيتتة عتتائتتلتتيتتة متتتنتتح التت�تتستتعتتادة للكبار 

والبهجة لل�سغار.
و�ساركت النجمة الربيطانية الفنانة ماجن 
رينا احلديث وهي مبهورة بزيارتها اأبوظبي 

�سخ�سية  اإن  قتتالتتت  حتتيتتث  الأوىل،  لتتلتتمتترة 
الطائر  البحر  ن�سيج  من  تركيبة  �سنووايت 
طتتلتتيتتق يف هذا  كتتطتتائتتر  كتتاأنتتهتتا  ت�سعر  واأنتتتهتتتا 
العر�ض وباإح�سا�سها بن�سيم غريب ويفي�ض 
يف  اأثتتر  كبي  للن�ض  فحبي  باحلنن،  قلبي 
فكري من دون نقي�ض وعندما ياأتي للفنان 
دور مثل �سنووايت تتحاور كل من طفولتي 
واأحتتتالمتتتي لتج�سد  واأنتتوثتتتتتي وطتتمتتوحتتاتتتي 
من  للن�ض  كتتان  واإن  التتتربيء  احلتتلتتم  معنى 
اخليال متعة فاأمتنى اأن يطول واأن ل ينتهى 

دوري اإل ومع البداية مرة اأخرى.
الفنان  ال�سهي  الربيطاين  النجم  واأ�ساف 
جاكوب قدري ما اأجمل احللم املف�سر وامللقن 
مت�سابك  القدر  مكيال  اأن  والأعظم  بالقدر 
ومتالحق ب�سره و بخيه ول مقيا�ض للحب 
طبيعة  �سنفونية  كالأوتار  بالرومان�سية  اإل 
لتتلتتحتتن مبتتتتوؤثتتتترات الأنتتتتهتتتتار ودمتتتتتج اأ�تتتستتتوات 

الطيور وفك �سفرة حوار احلراك.   
فتتاحلتتظ يتتتاأتتتتي ملتتتن ابتتتتتغتتى وظتتتهتتتور الأقتتتتتزام 
اإبداعي  تبلوه  ال�سهية  مبالب�سهم  ال�سبعة 
عنه  وليتتنتتفتت�تتستتل  التتعتتر�تتض  ليتمم  متتتتتحتترك 
ور�سالتهم النبيهة تاأتي لنا بهدوء العا�سفة 

وحتدي قوة ال�سر بعظمة اخلي.

فن �سياحي متكامل
جتتتورج  التت�تتستتيتتد  املتتتتوؤمتتتتتر  اإدارة  يف  و�تتتتستتتتارك 
�سيزوز،  �سيتي  فتتنتتدق  متتديتترعتتام  دميتتيتتري، 
احلدث  لرعايته  �سعادته  اأكتتد  بتتتدوره  التتذي 
ال�سياحي  فالرويح  العاملي،  الفني  الثقايف 
مبجملها  ال�سياحة  تن�سيط  ويج�سد  يربط 
تكلفة  متتن  التترغتتم  على  امل�سرح  �سناعة  لأن 
اإىل دعتتمتتنتتا ودعم  التتعتتالتتيتتة حتتتتتتاج  الإنتتتتتتتاج 
كتتافتتة التتقتتطتتاعتتات الأختتتتتترى لتتنتتجتتلتتب حقبة 
والفعاليات  الرفيهية  الفنية  الأعمال  من 

التتتهتتتادفتتتة حتتتتتى يتتتتتكتتون لتتديتتنتتا فتتتن �سياحي 
لتتتلتتتفتتترقتتتة كافة  ونتتتتكتتتتون وفتتتترنتتتتا  متتتتتتتكتتتامتتتل 
لتتلتتراحتتة وال�تتتستتترختتتاء وتوفي  الإمتتتكتتتانتتتات 

قاعات للربوفات.
اأحمد  عتتمتتاد  ال�سيد  الأعتتتمتتتال  رجتتتل  و�تتستترح 
اأبوعبدة رئي�ض جمل�ض اأدارة لياىل زمان باأنه 
والأقزام  �سنووايت  مل�سرحية  لرعايته  �سعيد 
التتتعتتتر�تتتض بكامل  التت�تتستتبتتعتتة وبتتتتزيتتتتارة جنتتتتوم 
مالب�سهم مرتن للياىل زمان واأ�سبح املكان 
اأتت  كليله من الف ليلة وليلة و�سارعان ما 
وتوافد اىل املكان ع�سرات العائالت لأالتقاط 
�تتستتور تتتذكتتاريتتة متتع جنتتتوم التتعتتر�تتض ونحن 
بتتتاأن دعتتتم املتت�تتستترح واجتتتب اجتماعي.   نتتوؤمتتن 
واأ�ساف ال�سيد �سامح مني عبد النور املدير 
اأحلمنا  العر�ض جدد  اأن  زمتتان  للياىل  العام 
املزيد.. وجنوم  راقتتى ومطلوب  لأنتته عر�ض 
باأ�سعاد  متتلتتتتتزمتتن  بتتريتتطتتانتتيتتا  متتن  التتعتتر�تتض 
على  حري�سون  للغاية  متوا�سعون  اجلميع 
اأ�سعاد اجلميع �سعداء باجلو العائلى ووزعنا 
املحبة  روح  اأ�سعدتهم  الأطتتفتتال  على  هتتدايتتا 
ال�سيافة  وكتتترم  �سنووايت  جنتتوم  ومتتداعتتبتتة 
نعلم  اأننا  واأ�ساف  العربية  الوجبات  وتناول 
لتنظيم  �سكاي  ن�سكر  واأننا  الفنان  ح�سا�سية 
الفعاليات لختيارنا كرعاة للحدث و�سعداء 
لدعم  املتتزيتتد  منهم  ونتتريتتد  معهم  للتعاون 

ثقافة امل�سرح فنحن معهم قلباً وقالباً.

العر�س هدية
رئي�ض  املتتتزروعتتتي  �سعيد  تتتوجتته حمتتمتتد  كتتمتتا 
الفعاليات  لتتتتتنتتظتتيتتم  �تتستتكتتاي  اإدارة  جمتتلتت�تتض 
بال�سكر لالإعالم واملثقفن وجلمهور �سكاي 
ولنجوم العر�ض على م�ساركتهم لدعم هذا 
احلتتتدث والتتتذي يتتقتتام حتتتت رعتتايتتة وح�سور 
ال�سيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان اآل نهيان، 
وناأمل اأن يقبل اجلمهور هذا العر�ض كهدية 
و�سوف  الدائم  لنا  لدعمه  وتقديراً  عرفاناً 

نقدم املزيد من تلك العرو�ض.
كتتمتتا ختت�تتض بتتالتت�تتستتكتتر لتتيتتايل زمتتتتان وجريدة 
املنارة  وجمتتتلتتتة  اأيتتتتتتام   7 وجتتتتريتتتتدة  التتفتتجتتر 
واخلالدية مول و�سركة بروليت مي واجلمي 
مول وفيوت�سر فيجن و�سنك�ض ميديا ووجه 

واملبدعن  الإعالمين  لكل  اخلا�ض  ال�سكر 
واملثقفن.

وقتتتال اإنتتنتتا يف التتطتتريتتق لتتتتتقتتدمي املتتزيتتد من 
اإىل دعم  العاملية الأختترى ونحتاج  العرو�ض 
الأمريكي  العاملي  للعر�ض  �سخم  ومتتتويتتل 
 SHREK �تتتستتتراك  التتعتتاملتتيتتة  للم�سرحية 
ب�سكل  معهم  التتتتتفتتاو�تتض  يف  جنحنا  اأن  بعد 
�تتستتوف نتتقتتدم متتفتتاجتتاآت اأخرى  كبي واأيتت�تتستتاً 
التتعتتاملتتي ال�سهي  التتعتتر�تتض الأمتتتريتتتكتتتي  متتثتتل 
ونحن  الألعاب  ق�سة   TOY STORY
عتتلتتى تتتوا�تتستتل متتعتتهتتم وقتتمتتنتتا بتتالتتتتتعتتاقتتد مع 
بير  م�سرحية  لنقدم  التتربيتتطتتاين  املتت�تتستترح 
م�سرحية  واأي�ساً  بريطانيا  من  العاملية  بان 
�تتتستتتكتتتاي يف  وقتتتتتد جنتتتحتتتت  التتت�تتتستتتهتتتية  زورو 
من  واخلتتا�تتستتة  الوطنية  الفعاليات  تنظيم 
كبي  بنجاح  باأبوظبى  موؤخراً  وقدمت  قبل 
م�سرحية �سندريال و الأمية النائمة و عالء 
الدين وامل�سباح ال�سحري و روميو وجوليت 
 . بابا والأربتتعتتن حتترامتتي  بينوكيو و علي  و 
نالت  التي  العاملية  امل�سرحيات  من  والعديد 
م�ساحات كبية من النقد اجلميل وتعليقات 
ثقافية  بجرعة  املدار�ض  وت�سبعت  اجلمهور 
مهمة ولقتتتت متتن التتعتتائتتالت كتتل الحتتترام 
لتتتتذا حتتر�تتستتت �سكاي  والتتتتتقتتديتتر والتت�تتستتكتتر. 
لتنظيم الفعاليات ومع بداية هذا العام على 
ال�سبعة  والأقتتتزام  �سنوايت  م�سرحية  عر�ض 
بي�ساء الثلج العاملية اأن تقدم لالأ�سرة كهدية 

و�سهرة مميزة وقوية باإبداع عاملي.
العر�ض  منتج  �سربي  اأكتترم  ال�سيد  واأ�ساف 
لقد  الفعاليات  لتنظيم  �سكاي  عتتام  ومتتديتتر 
العر�ض  هذا  ل�ستقطاب  كبياً  جهداً  بذلنا 
الراقي بناًء على طلب جمهورنا واأن العر�ض 
العر�ض  ديتتكتتورات  �سحن  ومت  للغاية  مكلف 

من لندن اإىل اأبوظبي.

حلم االأطفال
واأ�تتتستتتاف التت�تتستتيتتد حتتتتازم بتتهتتاء غتتتتراب املدير 
التنفيذي ل�سكاي لتنظيم الفعاليات وامل�سرف 
الفني على عر�ض �سنووايت والأقزام ال�سبعة 
ذكراأن ذلك العر�ض له مذاق خا�ض واأحداث 
�سريعة ومغامرات مثية وطرائف كوميدية 

وا�ستعرا�سات و�سوف جنيب عن كل الأ�سئلة 
التي  الطيبة  دور اجلنية  تراودنا مثل  التي 
بي�ساء  ال�سبعة  والأقتتتتتزام  �سنوايت  ت�ساعد 
ي�ساعد  التتذي  الأخ�ساب  قاطع  وق�سة  الثلج 
اأبيها  زوجتتة  من  التتهتتروب  على  الثلج  بيا�ض 
؟ ومتتن هو  ال�سريرة  الأب  هتتي زوجتتتة  ومتتن 
الثلج  بتتيتتا�تتض  ينقذ  التتتذي  ؟  هتتتاري  الأمتتتتي 
ويتتتتتزوجتتهتتا ؟ متتغتتامتترات وطتتترائتتتف الأقتتتتزام 
جرولر  متتن  لتنتهى  التي  املذهلة  ال�سبعة 
وجتتتتودي ولتتيتتزي و�تتستتابتتي و�تتستتنتتيتتزر و�سميلر 
املحاور  جتتتتاوب  عتتن  الق�سة  وتتتتدور  ودوزي 

وربط وتفكيك امل�ساعر ولقاء ال�سر واخلي 
معاً وحماولة اإيجاد احللول لإنقاذ �سنوايت، 
بي�ساء  ال�سبعة  والأقتتتزام  احل�سناء  الأمتتتية 

الثلج .
يعانقوا  اأن  الأطتتتفتتتال  حتتلتتم  بتتهتتاء  واأ�تتتستتتاف 
و�سنيزر  و�تتستتابتتي  ولتتتيتتتزي  جتتترولتتتر وجتتتتتودي 
و�سميلر ودوزي قد حتقق اأم�ض يف اخلالدية 
مول بتواجد �سنووايت والأمي هاري والتي 
فاجاأت اجلميع واأبهرت رواد اخلالدية مول 
ع�سرات  مع  رائعة  �سور  التقاط  مت  وبنظام 

العائالت والأطفال.

متثل حمطة حلم وطم�حات لكل فنان حمرتف �أب�ظبي  ف�ر�شت:  •• جر�م 
�شن�و�يت تركيبة من ن�شيج �لبحر �لطائر �شخ�شية  رينا:  •• ماجن 

�لطريق لتقدمي �ملزيد من �لعرو�ض �لعاملية �لأخرى يف  �إننا  �ملزروعي:  •• �شعيد 
�مل�رسح بق�ة و�شن�و�يت عمل عاملي ي�شتحق �لتقدير  ندعم  �أحمد:  •• عماد 

تتجدد مع هذ� �لعر�ض �لر�قي  �أحالمنا  منري:  •• �شامح 
ويج�شد تن�شيط �ل�شياحة يربط  �ل�شياحي  �لرتويح  دمييرتي:  •• ج�رج 

كنا حري�شني عليه لإر�شاء للجمه�ر �إنتاجيًا  مكلف  �لعر�ض  �أن  رغم  �شربي:  •• �أكرم 
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واأب��ط��ي��ت احل���ب  ���ش��وي��ب  مثلك 

اأ�شهيت م��ان��ع  ي��ا  م��اح��ي��دين 

�شنيت وف��ي��ه  ه����واه  اأه�����وى 
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�أعظم جمتمع 

م����ن ف���ك���ر ب���وخ���ال���د مت��ل��ك��ن��ا ���س��الح

ارتياح معه  خرب  جا  اي�سًا  فكره  وم��ن 

���س��رك��ة ت����وازن اط��ل��ق��ت وال��ع��ط��ر ف��اح

م���اه���وب ع���ن ت��ه��دي��د وال ع���ن ج���راح

امل�����س��ن��ون �ساح ل��ي��ا  ل��ل��ط��ام��ع  وات�����رد 

واح���ن���ا ت���ران���ا ج��ي�����س م���امن���زح م���زاح

ا���س��دورن��ا ه��ي ا���س��ل��ح��ة ْ ج��و وج��ن��اح

..جن�����اح م���رّب���ن���ّا  يل  زاي������د  ن���ه���ج  ع 

راح  اهلل  ب���اذن  ال��ف��ردو���س  اأىل  وزاي���د 

الح )ب��و���س��ل��ط��ان(  جل��ل  عهدنا  واح��ن��ا 

فالح اب��و  اآل   ، )احم��م��د(  وعهد  عهده 

ف��ي��ن��ا م���ن امل����ع����روف م���اف���اق ال�����س��الح

املجتمع ب��ه��ذا  ان  م��ي��د  وا���س��الح��ن��ا 

نع �سُ ب��ب��الدي  ار�����س  ج��و  ���س��اروخ��ن��ا 

ارتفع اإل��ي��ا  ال��ن��ج��وم  يتحدى  ���س��اروخ 

ارت����دع ي���ع���ادي���ك  ال���ل���ي  ان  ال���ف���ك���رة 

طمع واح����د  ك��ل  ���س��ع��ي  ي��خ��ّي��ب  واهلل 

ت��ن��دف��ع ذا  ال���وط���ن  جل���ل  ارواح����ن����ا 

طبع   ، ال��ب��اه��ت  وا�سطولة  ال��ع��دو  م��ن��ّا 

ماينقطع  امل���ع���رك���ة  يف  ل���و  ن�����س��ن��ع��ه 

ال�سنع ه���ام  ي��ا   .. اآم���ني  م��ع��اي  ق��ول��وا 

جنتمع  جل��ل��ه  اظ������روف  ف��رق��ت��ن��ا  ل���و 

�سنع.. يل  الفالحي  ف��دوى  مننا  وك��ل 

جمتمع اع��ظ��م  كّلنا  ال��ف��الح��ي  وحت��ت 

قيدوم 

د.�ل�شباح:م�شابقات �لإبد�ع
 حق كاملاء و�له��ء 

باأن  ال�سباح  �سعاد  الدكتورة  �سرحت 
ال�سباح  �سعاد  دار  م�سابقات  ا�ستمرار 
لتتلتتنتت�تتستتر هتتتو اأحتتتتتد طتتتمتتتوحتتتات التتتتدار 
ن�ساأتها  منذ  تبنتها  والتي  الرئي�سية 
والعلمي  التتتفتتتكتتتري  الإبتتتتتتتتداع  لتتتدعتتتم 
اخلليجي..  ال�سباب  لتتدى  والفكرى 
وحتقيق  مواهبهم  وت�سجيع  وتنمية 

طموحاتهم.
واأو�تتتستتتحتتتت بتتتتان متتتا �تتستتهتتدتتته جلان 
التتتتتحتتكتتيتتم متتتن انتت�تتستتمتتام نتتختتبتتة من 
اإ�سافة  هتتو  التتعتتام  لهذا  الأكتتادميتتيتتن 
هامة للم�سابقة وتكري�ض مل�سداقيتها 

اأنتتته حتفيز  يتتتتتهتتا، كما  وجتتودتتتهتتا وجتتدرّ
العام  لهذا  لالإبداع  ال�سباح  املبارك  عبداهلل  م�سابقة  وكانت  للم�ساركن. 
يف  الفائزين  لختيار  الكويت  جامعة  يف  الأق�سام  من  عدد  مع  تعاونت  قد 

امل�سابقة .
وجدير بالذكر ان جائزة ال�سيخ مبارك ال�سباح لالبداع التي انطلقت منذ 
اأكر من ربع قرن هي اإحدى فروع جوائز دار �سعاد ال�سباح للن�سر بالإ�سافة 
اإىل فروع اجلوائز الأخرى املتمثلة يف جائزة �سعاد ال�سباح لالإبداع الفكري 

والأدبي التي  تتوجه بها الدار اىل ال�سباب العربي.

ال�سيا�سة باأ�سياء  ل��ك  و���س  يل  قيل 

اأ�سا�سة  م��ن  ه���ذا  ورد  ت��ه��دي  ي���وم   

والكيا�سة ال��ت��ح��دث  يف  ال��ل��ب��اق��ة  و   

ال��ت��م��ّر���س وال���ت���ع���ّود وال��ف��را���س��ة و 

ولبا�سه م��ن��ظ��ره  يعك�سه  وال���رج���ل 

قيا�سه ل���ه  ����س���ٍي  ك���ل  ال��ت��ع��ام��ل  يف 

اخل�سا�سة دور  م��ع��ه  اح���ٍد  ل��ع��ب  ل��و   

مرا�سه يف  �سعٍب  �سخ�س  حت��ّدا  وان   

ال��دن��ا���س��ة اإال  ي��رت�����س��ي  ام�����ٍر  ك���ل 

كا�سه و�سط  �سل�سبيٍل  ا�سفى  ي�سرب   

ودبلما�سي رق��ي��ق  طبعي  ان���ا  ق��ل��ت   

باحلوا�سي الداخلية  ال�سيا�سة  يف 

ونا�سي ���س��رح��اٍن  ع���ني  ب��ه��ا  ت��ل��ف��ت   

 ك��اجل��ب��ل ان�����س��ان حم�����س��وٍم ورا���س��ي

اأ�سا�سي ���س��ي  بحياته  وابت�سامته   

ان�����س��ان قا�سي ي��ك��ون  ي��ل��ني وم���ا  م��ا   

خا�سي �سخ�س  الهزمية  ب��اأذي��ال  رد   

با�سي دون  م��ن  ل��ه  م��ط��واع  يجعله   

 ث��وب��ه ال��ع��ز ال��ل��ذي ب��ه ���س��ار كا�سي

الغرا�سي ذي���ك  م��ن  خ��ري  يثمر  ث���ّم   

كلنا خليفة
ال��ب��اروت ي���رتادف  ي��وم  ال���دار ع�سبه  ه��ل 

ال�سوت  م��دوي��ات  بطن  يف  ذخ��اي��ر  ت��راه��م 
نهياين راي����ة  واح����د حت���ت  ق��ل��ب  ع��ل��ى 

للثاين م����اي����ردون  االول  ال�����س��ف  ه���ل 
جمعه الغوي�ص

 ال�شاعر : خالد علي ال�شعيبي

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

فهد الزعبي
@f_zauby

– االأمرين  حدا  باالأوادم  العالقة  • اأ�سا�س 
 يااإما عالقة حب .. واإال كراهّيه !

 نواجه على الدنيا وجيٍه لها تلوين –
 والنعرف امل�سنوعة من الطبيعّيه 

**
م�ساري املري

@Mshari_Almarri
قاَل ر�سول اهلل .. تهادو حتاّبو .. 

وهديتك جرح بج�سد ) حب �سلبي (
 كل احلبايب ال جتافو ، ت�ساّبو ..

 واأنا اأمدحك من طيب را�سي وقلبي !
** 

في�سل الدلوم
@FaisalAldallom

 .. وال�سموحه  العذر  منك  • الت�ستكي 
لل ماآجربك الوقت تطرد �سراآبي !!

 خلي�ت لك يف درب االأفراآق لوحه .. 
مكتوب لك فيهاآ ) حتمل غياآبي (!!! 

**
نا�سر بن فهيد

@NasserBinFhaid
اإ�سرب على االفكار واملفردات .. اإك�س // 

توتر ال�ساعر .. وماتت خالياه // 
الحت�سد ال�ساعر على ال�سعر .. بالعك�س // 

ال�سفت لك �ساعر قل احلمد ل� اهلل ((
**

جار اهلل ال�سدي
@J_k_alsheddi

ال�سوق والغريه وُبعدك عن العني •
 اأق�سى ثالث ا�سياء تْدمر حياتي / 
لو يل اآماين قلتها لك وذحلني • 

متى على اهلل نلتقي يا غناتي ~ جاراهلل ال�سدي 

مبنا�سبة اإعالن �سركة توازن يف معر�س اأيدك�س 
عن اإطالق اأول �ساروخ اإماراتي جو-اأر�س.

جديد ال�ساعر املبدع خالد ال�سعيبي ،
 نت�سرف بن�سره ، ف�سكرًا له على التوا�سل


