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�صدمتك العاطفية تنتقل لأطفالك

قالت درا�صة حديثة اإن تعر�ض الأطفال من الإناث ل�صدمات عاطفية 
تعر�ض  خطر  وتزيد  لذريتهن،  تنتقل  جينية  تغريات  اإىل  ي���ؤدي  قد 

اأبنائهن مل�صاكل عقلية.
اأوب�صال يف ال�ص�يد، ون�صرت يف  واأجرى الدرا�صة باحث�ن من جامعة 

جملة جاما للطب النف�صي.
مت  فنلنديني  طفل  اآلف  ث��اث��ة  �صجات  بفح�ض  ال��ب��اح��ث���ن  وق���ام 
بني  ال�ص�فياتي  الحت���اد  م��ع  ال�صراع  خ��ال  ال�ص�يد  اإىل  اإج��اوؤه��م 

عامي 1941 و1945.
دخ�ل  احتمالية  لديهم  ارت��ف��ع  الفتيات  اأب��ن��اء  اأن  ال��درا���ص��ة  ووج���دت 
القطب،  ثنائي  وال�صطراب  الكتئاب  مثل  م�صاكل  ب�صبب  امل�صت�صفى 

ولكن هذا مل ي�صجل مع اأبناء الأولد.

اأمور يقوم بها الرجل عندما يع�صق ب�صدق!
يغريرّ ال�ق�ع يف احلب حياة الإن�صان راأ�صاً على عقب من ناحية ال�صل�ك 

والنظرة اىل الأم�ر.
ف مع حبيبته بطريقة مميزة  يت�صررّ احل��ب،  الرجل يف  يقع  وعندما 

ومغايرة عن طريقة تعامله مع غريها من الن�صاء.
بها  يق�م  التي  الأم���ر  بع�ض  يلي  �صنعر�ض يف ما  املنطلق،  ومن هذا 

الرجل عندما يع�صق حبيبته ب�صدق.
اىل كام  ي�صتمع  فه�  احل��ب  الرجل يف  يقع  اليها: عندما  ي�صتمع   -
حبيبته وي�صغي اليها جيداً. عندها ي�يل اهتماماً لكامها وي�صعرها 

باأن راأيها يعنيه جداً.
مت العاقة، ي�اجه الثنائي بع�ض امل�صاكل  - يتجادل معها: كلما تقدرّ
وهذا اأمر طبيعي. ولكن يف حال كان الرجل يحب حبيبته حقاً فه� 

ي�صعى اىل اإيجاد حل�ل للم�صاكل.
اأجل  م��ن  الت�صحية  تعترب  لإ���ص��ع��اده��ا:  الت�صحيات  ببع�ض  ي��ق���م   -
الرجل يحبها  اأن  اىل  ت�صري  التي  ال��دلئ��ل  اأه��م  واح��دة من  احلبيبة 
جميلة  حبيبته  ال��رج��ل  ي��رى  عندما  جميلة:  دائ��م��اً  ي��راه��ا   - ح��ق��اً. 
اأنه يحبها. يف  بالرغم من تعبها، مر�صها واإرهاقها، فهذا دليل على 
اإن الرجل املخل�ض حلبيبته يراها دائماً جميلة بغ�ض النظر  ال�اقع 

عن ظروفها ال�صعبة.

عادات جتعل الرجل يبدو اأكرب �صنا
من  اأ�صبح  بل  فح�صب،  للن�صاء  خم�ص�صاً  بالب�صرة  العتناء  يعد  مل 

اهتمامات الرجل الأ�صا�صية يف ع�صرنا احلايل.
وما ل يعرفه بع�ض الرجال ه� اأن هناك عادات يق�م�ن بها جتعلهم 

يبدون اكرب �صًنا، ومنها:
- مل�ض ال�جه ب�صكل م�صتمر

ي�ؤدي مل�ض ال�جه ب�صكل متكرر خال الي�م اإىل نقل الباكترييا اإليه ما 
ي�ؤدي اإىل التهابات وظه�ر البث�ر واإىل زيادة رط�بة ال�جه التي ت�ؤدي 

ا. اإىل تكاثر البكترييا اأي�صً
وين�صح الأطباء بغ�صل اليدين با�صتمرار لتفادي امل�صاكل التي ي�صببها 

مل�ض ال�جه.
- غ�صل ال�جه

يكتفي معظم الرجال بغ�صل ال�جه باملاء فقط او اأحياًنا بال�صاب�ن او 
ال�صامب� امل�ج�د يف احلمام. اإل اأن هذا الأمر ي�ؤذي ب�صرة الرجل. اإذ 
ا  خ�ص��صً لب�صرته  املنا�صب  والغ�ص�ل  املرطب  الكرمي  ا�صتخدام  عليه 

بعد احلاقة.
- م�صتح�صرات ال�جه

بع�ض  يخطئ�ن  اأن��ه��م  اإل  بب�صرتهم  بالعناية  ال��رج��ال  بع�ض  يهتم 
الأحيان باختيار املنتجات املنا�صبة لهم. لذلك، ين�صح الأطباء الرجال 

با�صت�صارة اأخ�صائيني قبل اختيار اي منتج للعناية بب�صرتهم.
- حرارة املياه

ين�صح اخلرباء الرجال با�صتعمال املاء الدافئ خال غ�صل ال�جه لأنه 
ل يت�صبب مب�صاكل للب�صرة لأن املاء ال�صديد الربودة او العك�ض متاماً 

قد ي�صبب تهيج الب�صرة وظه�ر م�صاكل يف ال�جه.
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اأكواب �صارة بال�صحة.. احذروها!
م��ا يدفعك  الزجاجية  الأك����اب  واأ���ص��ك��ال  األ����ان  الت�ص�ق  اأث��ن��اء  تبهرك  ق��د 
ل�صرائها ف�را من فرط جمال ت�صاميمها واأل�انها، الأمر الذي قد يرتتب 
احت�اء  م��ن  حت��ذر  حديثة  درا���ص��ة  فهناك  وخ��ي��م��ة.  �صحية  ع���اق��ب  عليه 
الأك�اب امل�صن�عة من مادة الإيناميلد اأو املينا، على م�اد �صامة كالر�صا�ض 

وعن�صر الكادمي�م الكيميائي ال�صار بال�صحة.
اأجرى  بال�صحة،  "ب�لد�صكاي" املعني  م�قع  نقلها  التي  الدرا�صة  وخ��ال 
من   72 على  اختبارا   197 املتحدة،  باململكة  بليم�ث  باحث�ن يف جامعة 
ال�صاي،  اأك����اب  ذل��ك  يف  مبا  وامل�صتعملة،  اجل��دي��دة  ال�صرب  زج��اج  منتجات 

والع�صري وبع�ض الأواين املنزلية.
وت��صل الباحث�ن اإىل وج�د م�صت�يات من الر�صا�ض والكادمي�م يف 70% 
منها، �ص�اء على �صطح اأك�اب ال�صاي اأو اإطارات النظارات الطبية امل�صن�عة 
اأكرث  اإىل  من مادة الإيناميلد، ويف بع�ض احلالت و�صل تركيز الر�صا�ض 

من 1000 مرة اأعلى من احلد امل�صم�ح به.
تناول رقائق  الأط��ف��ال من  اإىل وج���د خطر على �صحة  الدرا�صة  واأ���ص��ارت 
الطاء عند ق�صم األعابكم، ف�صا عما متثله الأك�اب امل�صن�عة من مادة 
اأن��درو ترينر  الباحث  اأ�صرار على �صحتكم، على حد ق�ل  الإيناميلد من 

اأحد امل�صاركني يف الدرا�صة.
الأواين  ال��زج��اج يف  وج���د عنا�صر خطرة يف ط��اء  اأن  و���ص��دد ترينر على 
�صحة  من  كل  على  وا�صحة  انعكا�صات  له  والأك����اب،  املزخرفة  الزجاجية 
الإن�صان والبيئة، لذلك كان من املفاجئ وج�د تلك امل�اد يف احل�اف املطلية 

اأو الأواين الزجاجية ب�صكل عام.
اإجراءات  باتخاذ  الزجاجية  الأواين  �صناع  ترينر  نا�صد  ذل��ك،  على  وبناء 
اإىل �صرورة  �صحية عاجلة للحد من ا�صتخدام هذه امل�اد ال�صارة، م�صرياً 
من  اخلالية  الأواين  �صراء  على  واحلر�ض  املقبلة  امل��رات  يف  احل��ذر  ت�خي 

الزخرفة املفرطة على احل�اف.

ل تغلف الأجبان بالنايلون
تلجاأ ربات املنازل يف كثري من الأحيان 
ل��ت��غ��ل��ي��ف الأج����ب����ان ب���ال���ن���اي���ل����ن، لكن 
لي�ض  ال��ن��اي��ل���ن  اإن  ي��ق���ل���ن  اخل����رباء 
اخليار الأف�صل للحفاظ على الأجبان 
طازجة ل�قت ط�يل. ويف ال�قت الذي 
ي�صاعد النايل�ن يف منع جفاف اجلبنة، 
الكثري  ت�صكل  مينع  ال���ق��ت  نف�ض  ويف 
الرط�بة  يحجز  اأنه  اإل  الرط�بة،  من 
ت�صكل  ب�صرعة  يت�صبب  مما  اجلبنة،  يف 
ال��ع��ف��ن ع��ل��ى اجل��ب��ن��ة، ب��ح�����ص��ب م�قع 
هاو�ض بي�تف�ل. ول حتتاج جميع اأن�اع 
الثاجة،  يف  ال��ت��خ��زي��ن  اإىل  الأج���ب���ان 
الأج����ب����ان  اإن  اخل�������رباء  ي���ق����ل  ح���ي���ث 
القا�صية ميكن اأن تخزن بدرجة حرارة 
اللينة  اجل��ب��ن��ة  اأن  ح���ني  يف  ال���غ���رف���ة، 
ال��ث��اج��ة.  ويجب  اأن حتفظ يف  يجب 
الأج��ب��ان قبل نح� �صاعة  اإخ���راج ه��ذه 
وتع�صق  ا�صتهاكها.  قبل  الثاجة  من 
لذلك  الرطبة،  الأج����اء  ع��ادة  اجلبنة 
ف�����درج ال�����ص��ل��ط��ات ه���� الأف�������ص���ل ع���ادة 
يحت�ي  حيث  ال��ث��اج��ة،  يف  لتخزينها 
على اأقل ن�صبة من الرط�بة. وملنع نقل 
البكترييا من مادة غذائية اإىل اأخرى، 
ال�صلطات  ت��ب��ق��ى  اأن  الأف�������ص���ل  ف��م��ن 

واخل�صروات يف رف اأو درج خمتلف.

ابتعد عن تنظيف 
اأذنيك بعيدان القطن
ح�������ذر م���������ص�����ؤول����� ال�������ص���ح���ة من 
ا�صتخدام عيدان القطن يف تنظيف 

الأذنني خلط�رتها على ال�صمع.
اأع�اد  ا�صتخدام  ي����ؤدي  اأن  وميكن 
القطن اإىل تلف طبلة الأذن ودفع 
ال��داخ��ل، وفقا  اإىل  ال�صمعية  امل���اد 

مل�ص�ؤويل ال�صحة.
وي����ق�����ل امل�������ص���روع ال��ت���ج��ي��ه��ي يف 
والرعاية  لل�صحة  ال�طني  املعهد 
التي  الأذن،  حماقن  اإن   ،Nice
معدنية  حقنة  ا�صتخدام  فيها  يتم 
ك���ب���رية ل�����ص��خ امل����ي����اه ي����دوي����ا اإىل 
ال�صمعية،  امل�اد  اإزالة  الأذن بهدف 
ق����د ت���ك����ن �����ص����ارة وي��ن��ب��غ��ي عدم 

ا�صتخدامها بعد الآن.
هذه  اأن  ع���ل���ى  ال��ل��ج��ن��ة  وات���ف���ق���ت 
العيدان قد تك�ن خطرا ميكن اأن 
ال�صمع  اإدخ���ال  اأو  ال��ع��دوى  ي�صبب 

اإىل قناة الأذن.
الأذن  ق��ن��اة  اأن  الباحث�ن  واأو���ص��ح 
ي�صقط  بحيث  نف�صها"  "تنظف 
ال�صمع الزائد من تلقاء نف�صه، كما 
اإلكرتونية  اآل��ة  با�صتخدام  ين�صح 
ت�صخ املياه باأمان يف الأذن من اأجل 
اإزالة ال�صمع، وميكن القيام بالأمر 

يف العيادات.
واع��رتف��ت جلنة "Nice" اأن��ه ل 
اأدلة على املخاطر املرتبطة  ي�جد 
ولكنها  القطن،  عيدان  با�صتخدام 
عند  حمتما"  "خطرا  ت�����ص��ك��ل 
املر�صى  ق���ب���ل  م����ن  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا 

لإزالة ال�صمع الزائد باأنف�صهم.
ال�صمع  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  وجت����در 
ميكن اأن يرتاكم يف قناة الأذن عند 
ال��ق��ط��ن ب�صكل  ا���ص��ت��خ��دام ع��ي��دان 
خاطئ، عرب اإدخالها اإىل عمق قناة 
عيدان  اأن  العلماء  واأث��ب��ت  الأذن. 
ال���ق���ط���ن خ���ط���رية ب�����ص��ب��ب وج�����د 
املك�ن البا�صتيكي، الذي يعد اأحد 
البا�صتيكية  النفايات  اأن���اع  اأكرث 

�صي�عا على ال�ص�اطئ.

الأع�صاب الطبية 
حتارب ال�صعال

ب�لية  ال�����ص��ي��ادل��ة  غ���رف���ة  ق���ال���ت 
اإنه  الأمل��ان��ي��ة  ال�صفلى  �صاك�ص�نيا 
ال�صعب  ب��ال��ت��ه��اب  الإ����ص���اب���ة  ب��ع��د 
املر�صى  يعاين  ما  غالباً  اله�ائية 
قد  ج���داً  ط�يلة  مل��دة  ال�صعال  م��ن 
ب�صبب  وذل���ك  �صهرين،  اإىل  ت�صل 
بع�ض الع�امل، مثل اله�اء البارد 
واملجه�د البدين وع�ادم ال�صيارات.  
ال�صعال  التخل�ض من  اأن  واأ�صافت 
م�صرية  بال�صرب،  التحلي  يتطلب 
ال�صعال  حم���ارب���ة  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل 
مثل  الطبية،  الأع�����ص��اب  ب�ا�صطة 
�صاي الزعرت اأو ال�صمر اأو اليان�ص�ن 

اأو الأوكالبت��ض الكاف�ر. 

هامة  �صحية  حقائق   5
عن الطفل اخلديج

ال�  الأ�صب�ع  الطفل قبل  عندما ي�لد 
اأو  خ��دي��ج��اً  يعترب  احل��م��ل  م��ن   37
هذا  وي����اج���ه  الأوان،  ق��ب��ل  م����ل����داً 
امل�ل�د عادة جمم�عة من امل�صاعفات 

والتي تختلف ح�صب مدة احلمل. 
امل�صاعفات  ه���ذه  اأخ��ط��ر  اأن  ول���ص��ك 
اح��ت��م��ال ال����ف���اة خ���ال ال��ع��ام الأول 
هذه  خماطر  وت�صتمر  ال����لدة.  بعد 
امل�����ص��اع��ف��ات ح��ت��ى ي��ب��ل��غ ال��ط��ف��ل 5 
�صن�ات. اإليك بع�ض احلقائق الهامة 

عن الطفل اخلديج:
ال��ذي��ن يتلق�ن  ج   * الأط���ف���ال اخل����درّ
عاجاً مل�صاعدتهم على التنف�ض لدعم 
عملية من� الرئتني رمبا يعان�ن من 
اأمرا�ض يف اجلهاز التنف�صي لحقاً يف 

املراهقة.

ن��روج��ي��ة، ترتفع  ل��درا���ص��ات  * وف��ق��اً 
اخلديج  ال���ط���ف���ل  اإ����ص���اب���ة  خم���اط���ر 

به�صا�صة العظام لحقاً.
احتمالت  ت���زداد   30 ال���  بل�غ  بعد   *
مب�صاكل  ج  اخل������درّ الأط����ف����ال  اإ����ص���اب���ة 

نف�صية مثل القلق.
* من امل�صاكل ال�صحية التي ي�اجهها 
التهاب  الأوان  قبل  امل���ل���دون  بكرثة 

الأمعاء.
ج  * ط�����رق رع����اي����ة الأط�����ف�����ال اخل�����درّ
احلديثة والتي ت�صمح مبام�صة جلد 
الأم، وتناول حليب الثدي، ويف ال�قت 
نف�صه احلفاظ على التدفئة مثل رحم 
للم�ل�دين  كبرية  فر�صة  ر  ت�فرّ الأم 
القدرة  واكت�صاب  للنم�  الأوان  قبل 

على م�اجهة احلياة.

نح�  على  الأب��ن��اء  م��ع  بالتعامل  الآب���اء  اخل���رباء  وين�صح 
عادل، وعدم التمييز بينهم. فالتمييز تك�ن له اآثار �صلبية 
كراهية  اإىل  ذل��ك  ويدفعه  تهمي�صه،  يتم  ال��ذي  الأخ  على 
بالرتبية  تعتني  ال��ت��ي  اأي�����ص��ا،  والأب����ي���ن  -الأخ�����ت،  الأخ 
والطف�لة. ومن بني الأم�ر التي يجب احلر�ض عليها ه� 
فر�ض نف�ض الق�اعد والق�انني على اجلميع. فا يجب 
اإعطاء حريات اأو�صع لطفل معني وت�صييقها على الآخر. 
متقاربة  قيمتها  ت��ك���ن  اأن  يتحتم  ال��ه��داي��ا  وبخ�ص��ض 

ولي�صت متباعدة.
وي��ع��ت��رب ال��ث��ن��اء م���ن ب���ني ال��ع���ام��ل ال��ت��ي ق���د تت�صبب يف 
اأحد  ال�صراعات بني الإخ���ة، . فبع�ض الآب��اء يثن�ن على 
الأبناء لتف�قه يف املدر�صة وينتقدون الآخر ب�صبب �صعف 
اأن يت�صبب يف �صعف  م�صت�اه مثا. ومن �صاأن ذلك اأي�صاً 
وه�  امل�صتمر،  النتقاد  حمل  الطفل  لدى  بالنف�ض  الثقة 
ما ميكن ي�ؤثر على حت�صيله املدر�صي واأن يرافقه كذلك 
يف امل�صتقبل. اإ�صافة التعامل العادل واإعطاء كل ابن حقه 
وقت  بتخ�صي�ض  اخل���رباء  ين�صح  واحل���ب،  ال��رع��اي��ة  م��ن 
كل  فيها  ي�صارك  باأن�صطة  وال��ق��ي��ام  اجلميع  فيه  يجتمع 
اأحدهم  قيمة  من  انتقا�ض  ودون  اإق�صاء  ب��دون  الإخ����ة، 

اأمام الآخرين.

من اأجل تاأطري جيد للأبناء اأثناء الدرا�سة
يحاول الآباء قدر الإمكان متابعة �صري العملية التعليمية 
اأن عددا من الآباء  لأبنائهم، يف املدر�صة ويف البيت. غري 
على  �صلبي  اث���ر  ل��ه��ا  ي��ك���ن  خ��اط��ئ��ة  ب�صل�كيات  ي��ق���م���ن 

التعلم.
 "Elternwissen" ين�صح اخلرباء الأملان، ح�صب جملة

على  عك�صية  بنتائج  تاأتي  التي  الأم����ر،  ع��دد من  بتفادي 
امل��در���ص��ة. ويركز  نتائجهم يف  وع��ل��ى  امل��در���ص��ة  الأب��ن��اء يف 
اخلرباء على خم�صة اأ�صياء، يجب على الآباء تفاديها من 

اأجل م�صلحة اأبنائهم:
1� عدم الإكثار من م�صاعدة الطفل يف القيام بال�اجبات 
على  العتماد  على  ي��ع���ده  ذل��ك  لأن  امل��ن��زل،  يف  املدر�صية 
الآخرين ولي�ض على نف�صه. ويف املدر�صة يعاين التاميذ 
الذين يحظ�ن مب�صاعدة ودعم الآب��اء يف املنزل من عدم 

القدرة على التجاوب ال�صريع مع واجباتهم الدرا�صية.
بخ�ص��ض  امل��در���ض  من  ت��صيح  اأو  راأي  طلب  جتنب   �2
اإىل  الإ�صارة  اأخذ م�عد م�صبق مع  الأبناء بدون  م�صت�ى 
اأث��ن��اء فرتة  امل��در���ض  م��ع  العابر  فاللقاء  امل���ع��د،  م��ص�ع 
اأج�بة  يعطي  ل  امل��در���ص��ة  خ���ارج  اأو  التاميذ  ا���ص��رتاح��ة 

كافية ح�ل الأ�صئلة املطروحة.
م�صت�ى  ت��راج��ع  م�ص�ؤولية  امل��در���ض  حتميل  ت��ف��ادي   �3
فم�صت�ى  �صعيفة.  ع��ام��ات  على  ح�ص�له  عند  الطفل 
اأن  اأن بع�ض التاميذ ميكن  التاميذ غري م�صتقر، كما 
قد  املدر�صة  يف  لكن  البيت،  يف  �صحيحة  اإج��اب��ات  يقدم�ا 
يقع لهم ارتباك اأثناء الإجابة. ويجب احرتام راأي املدر�ض 
تبادل  من  بدل  امل�صكل،  لتجاوز  �ص�يا  والعمل  امل�صاألة  يف 

التهامات.
ب�صبب  اآخ���ر،  تلميذ  مبعاقبة  امل��در���ض  مطالبة  ع��دم   �4
الأبناء. فالأطفال تك�ن لهم روايات  اأحد  اعتدائهم على 
الت�ا�صل مع  والأه��م ه�  بينهم،  النزاعات  خمتلفة ح�ل 
املعلم، يف حال تاأثري النزاعات مع الزماء على مردودية 
اإهمال  �صلبي، يجب  تاأثري  وج���د  الأبناء. ففي حال عدم 
لاأبناء،  ك��ث��رية  كتب  مطالعة  ف��ر���ض  جتنب   �5 الأم����ر. 

للتباهي بثقافتهم العامة اأمام زمائهم يف املدر�صة، وبدًل 
من ذلك، ميكن القت�صار على ما ي��صي املدر�ض بقراءته يف 

."Elternwissen" البيت. نقًا عن املجلة الأملانية

كيف ُيعرب الأطفال عن م�ساعرهم؟
ي�صاهدونها  ال���ت���ي  الأ����ص���ي���اء  ت�����ص��م��ي��ة  الأط����ف����ال  ي��ت��ع��ل��م 
ويلم�ص�نها ب�صرعة. ومبرور ال�قت ُي�صكل الأطفال ر�صيدا 
من الكلمات مل�صاعرهم يف معجم للع�اطف يط�رونه مع 

مرور ال�قت.
اأو  يحاول الطفل يف البداية من خال ال�صحك والبكاء 
وقت  يف  التعبري  لي�صبح  م�صاعره  ع��ن  التعبري  ال�صراخ 
لحق اأكرث دقة وميزة عرب كلمات اأو حركات اأو اإمياءات. 
يف  وامل��ح��ا���ص��رة  النف�ض  ع��امل��ة  فريتفاين  م�نيكا  وذك���رت 
مبدينة  لاأطفال  املبكرة  الرتبية  لعلم  ال�طني  املعهد 
مي�نيخ على م�قع �صحيفة "دي فيلت" اللكرتوين، اأن 
التعبري عن م�صاعرهم  الأطفال  اأهم مرحلة يتعلم فيها 
من خال حركات ال�جه والإمي���اءات والأ���ص���ات ت�صتمر 

حتى �صن ال�صاد�صة.
ابتداء من  "دي فيلت" اأن الطفل ي�صرع  وتذكر �صحيفة 
كلمات.  خ��ال  من  م�صاعره  عن  التعبري  يف  الثانية  �صن 
اكت�صب�ها  التي  والعبارات  املفاهيم  كل  الأطفال  ويتبنى 
من والديهم. ومبرور ال�قت ُي�صكل الأطفال ر�صيدا من 
مع  ويط�رونها  للع�اطف  معجم  يف  مل�صاعرهم  الكلمات 
اأن  فريتفاين  م�نيكا  النف�ض  عاملة  وتق�ل  ال�قت،  م��رور 
هذا ي�صاعد الأطفال على التنب�ؤ حلالت معينة والتفاعل 
م�صاعر  لفهم  اأ�صا�صي  اأي�صا  وه��ذا  منا�صب،  ب�صكل  معها 

الآخرين.

ن�صائح للآباء.. ل تذكوا نار الغرية واحل�صد بني اأطفالكم!

ال�سغار  الإخ��وة  بني  العلقة  طبيعة  توؤثر 
حر�ص  حال  يف  امل�ستقبل،  يف  �سخ�سيتهم  يف 
جتعل  قد  اأخطاء  ارتكاب  عدم  على  الآب��اء 
تلك العلقة متوترة و�سلبية، كما قد تنعك�ص 
لكراهية  وتدفعهم  الأطفال  �سخ�سية  على 

بع�سهم وكراهية الوالدين اأي�سا.
يرى خرباء يف الرتبية والعلقات الأ�سرية 

اأو  اأخ  مع  يرتعرعون  الذين  الأطفال  اأن 
الذين  باأولئك  مقارنة  اأف�سل،  اأخت 

ين�سئون مبفردهم. غري اأن الأجواء 
داخل الأ�سرة بني الإخوة ال�سغار 

قد ل تكون دائما �سل�سلة واإيجابية، اإذ قد 
لأ�سباب  خ�سامات  لآخر  حني  من  ت�سودها 

خمتلفة، كما اأن الغرية قد تذكي تلك 
الأبوين  تف�سيل  حل  يف  اخل�سامات 

لطفل على اآخر.
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�سور �سعيد بن طحنون

فرقة ال�صكندرية للفنون ال�صعبية واحلربية الإماراتية ي�صاركان يف احتفالية اليوم الوطني لدولة الإمارات

فعاليات وطنية متنوعة 

بلدية مدينة العني تختتم الحتفال باليوم الوطني 46 بح�صور 76 األف زائر

•• العني –  الفجر
ت�صوير – حممد معني

�صهدت مدينة العني احتفالية ا�صت�صافها ب�ادي م�ل وه� من اكرب املراكز 
التجارية باملدينة  �صارك فيها م�اطن� دولة المارات وابناء اجلالية امل�صرية 
امل�صرية،  ال�صعبية  للفن�ن  ال�صكندرية  فرقة  و  دبا احلربية  فرقة  واأحيتها 
رعاية  حتت  الإم���ارات،  لدولة  والأرب��ع��ني  ال�صاد�ض  ال�طني  الي�م  مبنا�صبة 
وح�ص�ر معايل  ال�صيخ �صعيد بن طحن�ن اآل نهيان الرئي�ض الفخري للنادي 
م�صر  جمه�رية  ن��ادي  مع  بالتعاون  امل�صري  الثقايف  املكتب  من  ومب��ب��ادرة 

العربية بالعني. 
ح�صر الحتفالية �صعادة امل�صت�صار اأجمد اجل�هري  امل�صت�صار الثقايف امل�صري 
وحممد جاهني رئي�ض نادي جمه�رية م�صر العربية بالعني واع�صاء جمل�ض 
الإدارة ممثا يف نائب الرئي�ض الدكت�ر يحيى حمم�د ومدير النادي ح�صام 
امل�صرية  اجلالية  اأبناء  من  غفري  وجمع  الحتفالية  قدم  ال��ذى  ال�صرقاوي 

واجلاليات العربية واأ�صر ال�صهداء الإماراتيني. 
الم��ارات تاه عدد من فقرات  لدولة  ال�طني  الن�صيد  بعزف  وب��داأ احلفل 

املدار�ض منها مدر�صة اجلنائن ومدر�صة دار العل�م. 
�صمن  اجل��ن��دي  علي  ب����اإدارة  ال�صعبية  للفن�ن  ال�صكندرية  ف��رق��ة  وق��دم��ت 
ج�لتها ح�ل اإمارات الدولة التي ا�صتغرقت عدة اأيام جمم�عة من الل�حات 
ال�صتعرا�صية ، كما مت تقدمي العديد من الفقرات والل�حات ال�صتعرا�صية 
التي عربت عن الفلكل�ر امل�صري الذي مييز كل منطقة عن الأخرى داخل 

املحافظات امل�صرية، والتى لقت تفاعًا وترحيباً من جانب احل�ص�ر.
و�صعباً  قيادة  الإم���ارات  لدولة  بالتهنئة  اجل���ه��ري  اأجم��د  الدكت�ر  وت�جه 
اإق��ام��ة هذا  اأن  46 ع��ام��اً على ق��ي��ام دول���ة الحت���اد، م���ؤك��دا  مبنا�صبة م���رور 
الحتفالية من جانب اجلالية امل�صرية يج�صد حر�ض ال�صعب امل�صري على 
والأربعني،  ال�صاد�ض  ال�طني  الي�م  مبنا�صبة  فرحتها  الإم��ارات��ي  م�صاركة 

م�صرياً اإىل عمق العاقات التي تربط البلدين.
من جانبه، اأكد رئي�ض جمل�ض اإدارة النادي امل�صري بالعني على الدور الهام 

الذي تق�م به دولة الإمارات، بجانب م�صر على جميع امل�صت�يات، الأمرالذى 
لدولة  التهنئة  مقدماً  الإم��ارات��ي��ة  امل�صرية  بالعاقات  الرت��ق��اء  يف  �صاهم 

الإمارات بهذه املنا�صبة.
ال�صاعر  عبداهلل  بقيادة  احلربية  دبا  فرقة  الحتفالية  فى  �صارك  وقد  هذا 

لتقدم العديد من الل�حات الفنية الرتاثية لدولة المارات. 
املعربة  ال�صعرية  الق�صائد  من  عدد  تقدمي  خال  من  دور  لل�صعر  كان  كما 
و�صعبها  و�صي�خها  الم��ارات  دول��ة  ال�صرقاوي ق�صيدة عن  حيث قدم ح�صام 

ال�صاعرة  القت  حيث  المارتيني  ال�صعراء  م�صاركات  اىل  بالإ�صافة  الكرمي  
فاطمه الهنيامي  ق�صيدة عن دولة المارات. 

اجلميع  رف��ع  خ��ال  من  ال�صقيقني  ال�صعبني  بني  احل��ب  م�صاعر  وامتزجت 
اعام الدولتني يف ل�حة معربة ت�ؤكد عمق العاقات.  

�صعيد  قدمها  ع��م��ان  �صلطنة  م��ن  مم��ي��زة  م�صاركة  الحتفالية  �صهدت  كما 
امل��ع��م��ري و زي��ن��ب ال�صعدي تعبريا ع��ن ال��ع��اق��ات ال��ق���ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بني 
ال�صعبني الإماراتي والعماين.  ويف نهاية احلفل قام معايل ال�صيخ �صعيد بن 

النادي  ورئي�ض  اجل�هري  اجمد  امل�صري  الثقايف  امل�صت�صار  يرافقه  طحن�ن 
ونائبه الدكت�ر يحيى احمد بتكرمي فرقة ال�صكندرية وفرقة دبا احلربية 
الداعمني للحفل  بالإ�صافة اىل عدد من  ب���ادي  ايا  وب���ادي م�ل وفندق 
ورواد الت�ا�صل الجتماعي.  ا�صرف على تنظيم الحتفالية هبة الفطي�صي 
بالتعاون  حممد ف�زي من�صق العاقات العامة بالنادي امل�صري وقدم احلفل 
حممد ال�صحي امل�ص�ؤول الإعامي لفرقة دبا احلربية مب�صاركة فريق ال�طن 

التط�عي بقيادة جابر الحبابي.

•• العني -    الفجر
ت�صوير – حممد معني

���ص��ه��دت م��دي��ن��ة األ���ع���اب ال��ه��ي��ل��ي خ����ال  اح��ت��ف��الت الي�م 
ال�طني 46 التي نظمتها بلدية مدينة العني ، نح� 76 
األ���ف  زائ���راً على م��دى ي�مني ، حيث  ت���اف��د ال���زوار من 
ال�طنية  بالفعاليات   لا�صتمتاع  وخارجها  املدينة  داخ��ل 
واألعاب  املبهرة   امليدانية وامل�صرحية  والرتاثية والعرو�ض 

املدينة الرتفيهية.
العامة  ال��ع��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي  �صلطان  وق���ال 
والت�صالت ببلدية مدينة العني  اأن مدينة األعاب الهيلي 
واملقيمني  ل��ل��م���اط��ن��ني  مم��ي��زاً  ���ص��ي��اح��ي��اً  م��ق�����ص��داً  ت�صكل 
م�قعاُ  جتعلها  التي  املتطلبات  جميع  لت�فر  وال��زائ��ري��ن، 
بلدية  وحر�صت  كما  وال�صغار،  للكبار  للرتفيه   مم��ي��زاً  
متن�عة  فعاليات  تنظيم  على  جهتها  م��ن  ال��ع��ني  مدينة 
الذين  واملقيمني   ال����زوار  م��ن  اجل��م��ه���ر  ب��اإع��ج��اب  حتظى 
�صهدوا الحتفال بهذه املنا�صبة ،  فن�صعى دائماُ اإىل تقدمي 
اإعجاب  تنال  التي  الفعاليات  اإبقاء  على  نعمل  و  اجلديد  
الزوار نزوًل عند رغباتهم، وتاأتي فعاليات الي�م ال�طني 
واحدة  ع��ام مهما تن�عت وجت���ددت  لتحمل روح���اً  ك��ل  يف 
ت��ر���ص��خ ق��ي��م ال�����لء والن��ت��م��اء ل���رتاث الإم�����ارات وتعظيم 

مفه�م الحتاد ومنجزات دولة الإمارات.
بعرو�ض  العام  لهذا  الفعاليات  ،  متيزت  ال�صام�صي  واأ�صار 
بلدية  اأعدتها  التي  املائية  ال�صا�صة  و  امل��صيقية  الناف�رة 
ح�لها  األ��ت��ف  و  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ل��ه��ذه  خ�صي�صاً  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
امل��ب��ه��رة ال��ت��ي قدمتها  ل��ل��ع��رو���ض  زوار ال��ف��ع��ال��ي��ات  ن��ظ��راً 
التي �صارك بها  ال�ص�ق  خال الحتفال، و كذلك منطقة 
جم��م���ع��ة م��ن ال��ت��اج��رات الم���ارات���ي���ات م��ن ق��ب��ل جمل�ض 
�صيدات اأعمال اأب�ظبي  كما نال اوبريت ) اأغنية الحتاد ( 

اإعجاب احل�ص�ر من الزوار ، ملا ا�صتعر�صه من ل�حات فنية  
تناولت الت�صل�صل الزمني لأغنيات الحتاد من بداية قيامة 
اإىل ي�منا هذا ، مبا يعرب عن معاين ال�لء للقائد  زايد 
لل�صيخ  وال�فاء  وا�صتكمال م�صرية احلب   ، طيب اهلل ثراه 
خليفة بن زايد  بن �صلطان اآل نهيان حفظه اهلل ملا حققه 
من منجزات م�صتمرة لدولة الإم��ارات ، و متيز الأوبريت 
اأخرى   اإىل   ال�صل�ض والربط ال�صريع  من  ل�حة  بالإيقاع 
اإ�صافة  ح�صر  من  كل  يف  البهجة  تبعث  واأزي���اء  ب�صاعرية 
لها  �صفق  التي  املنتقاة  والأغ��ن��ي��ات    ، احل��رك��ي  الأداء  اإىل 

اجلميع.

كما وا�صتمتع الزوار بالأم�صيات الغنائية التي �صارك فيها 
اأب���رز جن���م الإم����ارات وال���ط��ن العربي ) حمد  نخبة م��ن 
العامري، ديانا حداد( الذين �صارك�ا يف الي�م الأول ، فيما 
�صارك الفنان ف�ؤاد عبد ال�احد وحممد ال�صحي ومريا يف 
اأم�صيات الي�م الثاين ، والذين اأمتع� الزوار باأجمل كلمات 
�صيغت يف  حب ال�طن  حيث ج�صد الفنان�ن فرحتهم بهذا 
الي�م ال�صتثنائي مب�صاركة احل�ص�ر من الكبار وال�صغار ، 
بالإ�صافة للعرو�ض  املذهلة لاألعاب النارية التي اأ�صاءت 

ليايل  املدينة  بت�ليفة متناغمة من األ�ان  العلم.
وك��ان ال��زوار كذلك على م�عد  مع ال��رتاث ، حيث افتتح 

الحتفال  ف��ع��ال��ي��ات  اأي�����ام  اأول  يف  ال���رتاث���ي  ه��ي��ل��ي  ���ص���ق 
بالأج�اء  متيزت  و  الهيلي  األعاب  مبدينة  ال�طني  بالي�م 
الرتاثي  هيلي  �ص�ق  يف  اأقيمت  التي  ال�صعبية والرتاثية 
له م�قعاُ  ،  وخ�ص�ض  الكعبي  نعمان  بن  ل�صاحبه خلفان 
للفن�ن  عرو�صاً  لتقدمي     ، الهيلي  األعاب  مبدينة  مميزاُ  

ال�صعبية مب�صاركة  اجلمه�ر الزائر للفعاليات.
و ت�صمنت الفعاليات لهذا العام ، �صارع املاأك�لت املتج�لة 
تتن�ع  التي  املقاهي  و  املطاعم  م��ن   جمم�عة  �صم  ال��ذي 
بني الأكات ال�صعبية والعاملية واحلل�يات ،  تلبية ملختلف 

الرغبات يف اأج�اء  احتفالية من البهجة والفرح.  

اجلهات  م��ع  بالتن�صيق  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  وعملت  كما 
لتزويد منطقة  ال��ه��ي��ل��ي  األ���ع���اب  م��دي��ن��ة  واإدارة  امل��ع��ن��ي��ة 
الحتفالت بكافة املرافق وو�صائل الأمن وال�صامة ، نظراُ 
لاإقبال الكبري للزوار من كافة اإمارات الدولة لا�صتمتاع 
قامت  كما   ، املدينة  ا�صت�صافتها  التي  املتن�عة  بالعرو�ض 
�صركة اأب�ظبي للخدمات ال�صحية -  �صحة بت�فري عيادة 
من  اإط��ف��اء  �صيارة  ت�فري  مت  و  الطارئة  للحالت  متنقلة 
قبل الدفاع املدين و قدم مركز اأب�ظبي لتدوير النفايات 
– تدوير ، خدمات التنظيف لا�صتمتاع بالأج�اء ال�صحية 

والنظيفة يف احلديقة.



جتربة  د  جم���ررّ لي�ض  الكتب  ق���راءة  يف  ال��غ������ض 
معنى  ب��ك��ل  �صحية  خ��ط���ة  اإن��ه��ا  ب��ل  ترفيهية، 

الكلمة!
ال�صرتخاء  ف��ت�����ص��م��ل  ال����ق����راءة  م��ن��اف��ع  د  ت��ت��ع��درّ
وحت�������ص���ني ال����ن�����م وط��������ل ال���ع���م���ر وحم����ارب����ة 

الت�صنجات، وغريها.
 هنا نظرة اإليها:

درا�صة  وفق  املت�قع:  العمر  مت��صط  اإطالة   •
اأج��رت��ه��ا جامعة )ي��ي��ل( الأم��ريك��ي��ة وُن�����ص��رت يف 
الذين  الأ���ص��خ��ا���ض  اأن  ل���ح��ظ   ،2016 ع���ام 
يقراأون كثرياً )اأكرث من ثاث �صاعات ون�صف 
ال�صاعة يف الأ�صب�ع( يعي�ص�ن ملدة اإ�صافية ت�صل 

اإىل �صنتني.
• اأثر مهدئ: قد تك�ن �صت دقائق من القراءة 

كافية لتقلي�ض ال�صغط النف�صي بن�صبة %70 
يعني  ما  القلب،  �صربات  اإيقاع  واإبطاء  تقريباً 
اأو �صماع  ���ص��اي  ت���ن���اول ك����ب  اأف�����ص��ل م���ن  اأن���ه���ا 

امل��صيقى.

الكتب  نقراأ  اأن  الأف�صل  من  الن�م:  • حت�صني 
واحل�ا�صيب  ال��ذك��ي��ة  ال��ه���ات��ف  لأن  ال���رق��ي��ة 

الل�حية تبث اأ�صعة جتعل الن�م ي�صطرب.
الع�صلية. الت�صنجات  • تراجع 

واخليال. الإبداع  م�صت�ى  • زيادة 
ن  • زيادة القدرة على الرتكيز: ميكن اأن نح�صرّ
م�اد  ن��ق��راأ  ح��ني  امل��ع��ل���م��ات  ا�صتيعابنا  طريقة 

ورقية مقارنًة بالقراءة على ال�صا�صات.
ال�صلبية:  الع�اطف  وتراجع  املعن�يات  رفع   •
اع��ت��ربت اإح���دى ال��درا���ص��ات اأن ق���راءة كتب عن 
الكتئاب  جتاوز  يف  ت�صاهم  ال�صخ�صي  التط�ير 

حتى ل� كان حاداً.
عاج  ي��ق�����ص��ي  ال��ت��ع��اط��ف:  ���ص��ع���ر  • ت��ط���ي��ر 
امل�صت�صفيات  بع�ض  يف  ُي�صتعمل  ال��ذي  ال��ق��راءة 
باإعطاء كتب للم�صابني بال�صرطان اأو الكتئاب 
يفهم�ا  ك���ي  الأوج��������اع  خم��ت��ل��ف  اأو  ال��ق��ل��ق  اأو 

م�صكلتهم ويتحكم�ا بها.
اأجرتها  درا�صة  اأثبتت  بالنف�ض:  الثقة  • زيادة 
الذين  الأ����ص���خ���ا����ض  اأن  )ل���ي���ف���رب����ل(  ج��ام��ع��ة 
الأ�صب�ع  الأقل يف  يقراأون لثاثني دقيقة على 

اإ���ص��ايف ع��ل��ى حياتهم وي���زداد  ي�����ص��ع��رون ب��ر���ص��ا 
تقديرهم لنف�صهم.

• حت�صني القدرة على قراءة ع�اطف الآخرين 

وفهمها.
الدماغ. اأداء  • حت�صني 

الذين  ال��را���ص��دون  يبقى  ال��ذاك��رة:  حت�صني   •

مي��ار���ص���ن ن�����ص��اط��اً ف��ك��ري��اً م��ث��ل ال���ق���راءة على 
م���ر ح��ي��ات��ه��م اأق����ل ع��ر���ص��ة ل��اإ���ص��اب��ة مبر�ض 

الألزهامير.

خطراً  ب  نرتقرّ حني  تظهر  تكيفية(  غري  )عاطفة  القلق 
بال�صرورة. ي�صعر  اأنه رمبا ل يك�ن حقيقياً  حمتمًا مع 
اأنهم  اأم���ان دائ���م وي��ظ��ن���ن  ب��ان��ع��دام  الأ���ص��خ��ا���ض القلق�ن 
يحقق�ا  األ  وي��خ�����ص���ن  نف�صهم  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  ف���ق���دوا 

الت�قعات املنتظرة منهم.
اأو  ُيرتَجم ذلك القلق بخ�ف من عدم حتقيق الأه��داف، 
�ض حلادث، اأو الإ�صابة مبر�ض، اأو  خ�صارة العمل، اأو التعررّ
الأ�صخا�ض  القلق بح�صب طبيعة  امل���ت... تختلف درجات 
والع�امل ال�راثية والتاريخ ال�صخ�صي والبيئة العائلية اأو 
ط القلق الدوائر نف�صها على  اأو املهنية. ين�صرّ الجتماعية 

م�صت�ى الدماغ:
ل املهاد املعل�مات احل�صية التي ترتبط بخطر  • ي�صجرّ

�صادم،  )م�صهد  مرتقب  تهديد  با�صتباق  اأو  معنيرّ 
و�صجة مرعبة، واأمل...(.

• ت�صل هذه املعل�مات اإىل الل�زة الدماغية 
التي ترتجمها على �صكل ع�اطف.

• ُتنَقل تلك الع�اطف اإىل الق�صرة الدماغية 
املنا�صب  ال�صل�ك  بتبني  وت��اأم��ر  حتلرّلها  التي 

)هرب، وجم�د...(.
الدماغية  ال��ل���زة  بني  وثيقة  عاقة  ثمة   •
الع�اطف  على  بال�صيطرة  املرتبط  واحل�صني 
وال��ذك��ري��ات م��ع��اً. ل��ذا تنطبع ال��ذك��رى امل�ؤملة 

ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة. ي��ن��ج��ح ب��ع�����ض الأ���ص��خ��ا���ض يف 
التكيرّف مع و�صعهم، فيما ُي�صاب اآخرون باإجهاد 

ما بعد ال�صدمة ول يتجاوزون امل�صكلة من دون 
م�صاعدة خارجية.

اأعرا�ص متنّوعة
ت��خ��ت��ل��ف اأع����را�����ض 

ال������ق������ل������ق 

بح�صب طبيعة الأ�صخا�ض و�صبب امل�صكلة:
ق�ية،  ل�صدمة  �ض  التعررّ بعد  ال�صدمة:  بعد  ما  • اإجهاد 
الذكريات،  وجتتاحه  الك�ابي�ض  املعنيرّ  ال�صخ�ض  ي�صاهد 

ويتجنرّب بع�ض الأماكن.
العناكب  على  احلالة  هذه  يف  اخل���ف  ز  يرتكرّ ره��اب:   •

واحل�ص�د...
• قلق عام: ت�صبح التفا�صيل كافة م�صدر قلق )التاأخري، 
احلياة  �صلرّ  ت�صتطيع  اأنها  لدرجة  وال��ع��م��ل...(  والأخ��ب��ار، 

الي�مية.
التنف�ض  وت�صمل  فجاأًة،  الأعرا�ض  تظهر  الهلع:  • ن�بات 
املتقطع وت�صارع اإيقاع القلب 
ق�ي  بانزعاج  وال�صع�ر 
واخل�ف من امل�ت 

اأو اجلن�ن...

ف��ع��ل  رد 
اجل�سم

تت�صارع   •
�����ص����رب����ات 
ال������ق������ل������ب 
واإي��������ق��������اع 
لتنف�ض  ا
وت�������ص���ب���ح 
ال�������ي�������دان 
 ، طبتني ر

وتت�صنج الع�صات حتت تاأثري هرم�ين ال�صغط النف�صي 
الأدرينالني والك�رتيزول.

وتفي�ض  البي�كيماوي  الت�ازن  ي�صطرب  الدماغ،  يف   •
الناقات الع�صبية من بينها )غاما( ذات املفع�ل املهدئ، 
امل�ص�ؤول  وال�صريوت�نني  ط،  املن�صرّ املفع�ل  ذات  وغل�تامات 
للقلق  امل�����ص��ادة  الأدوي����ة  ت��ه��دف  ال�صيطرة.  ا���ص��ت��ع��ادة  ع��ن 

والكتئاب اإىل جتديد ذلك الت�ازن.

تدابري ملكافحة التوتر
يتطلرّب  حياتك  منط  ك��ان  اإذا  طاقتك:  على  حافظ   •
م��ن��ك ط��اق��ة ت��ف���ق ق��درت��ك، �صيختلرّ ت����ازن���ك. ي��ج��ب اأن 
اإىل م�اردك اخلا�صة عرب ممار�صة  ا�صتناداً  ت�زرّع طاقتك 
اأ�صا�صية  ال��راح��ة  تبقى  الفنية.  الن�صاطات  اأو  الريا�صة 

بالن�صبة اإىل اجل�صم والروح معاً.
بلحظات  كلهم  النا�ض  مي��ررّ  فراغك:  ب��اأوق��ات  ك  مت�صرّ  •
و�صك�كك  ع��ن خم��اوف��ك  ���ض  ت��ع���رّ اأن  يجب  لكن  م��ت���ت��رة 
التي  الن�صاطات  وتنظيم  لنف�صك  ال�قت  تخ�صي�ض  عرب 
ن��زه��ة، ومم��ار���ص��ة ري��ا���ص��ة، والقيام  حت��ب��ه��ا: اخل����روج يف 
ب��ن�����ص��اط��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة... ت��ع��ط��ي ال��ت��م��اري��ن م��ن��اف��ع على 
وت�صمح  التنف�ض  ن  وحُت�صرّ والعاطفي،  اجل�صدي  امل�صت�يني 

با�صتعادة الهدوء.
تركيز  باإعادة  ال�اعي  التاأمل  ي�صمح  التاأمل:  مار�ض   •
يتطلرّب  النف�صية.  املرونة  وبزيادة  احلا�صر  على  النتباه 
لع�صر دق��ائ��ق ع��ل��ى الأق����ل ي�مياً.  ت��دري��ب��اً  ال��ن�����ص��اط  ه���ذا 
من  اأ�صهل  وه���  التاأمل،  من  �صكًا  اأي�صاً  التل�ين  ُيعترب 

التاأمل ال�اعي بالن�صبة اإىل البع�ض.

حتّرك عند اأول موؤ�ّسر
التنف�ض  تتعلرّم  اأن  ي�صهل  ال���ص��رتخ��اء:   •
ال����ه����ادئ ع����رب ال���ب���ط���ن وط���ري���ق���ة اإرخ������اء 
الع�صات ب�ترية متاحقة. ت�صمح هذه 
ال��ط��ري��ق��ة ب���اإع���ادة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الذات 
لبع�ض  اأي�����ص��اً  القلق  ت�صبرّب  ق��د  لكنها 
تباط�ؤ  ي��خ�����ص���ن  ال���ذي���ن  الأ����ص���خ���ا����ض 
ب���اأن هذه  �صعرت  اإذا  ال��ق��ل��ب.  ���ص��رب��ات 
اأن  الأف�����ص��ل  م��ن  تفيدك،  ل  التقنية 

ت�قفها.
ُيعترب  امل��غ��ن��اط��ي�����ص��ي:  ال���ت���ن����مي   •
التن�مي  م����ن  ج�������زءاً  ال�����ص����رتخ����اء 
بالهدوء،  ت�صعر  حني  املغناطي�صي. 
العاطفي  التفاعل  ق��درات  �صتزداد 
التن�مي  ينا�صب  اأن  ميكن  ل��دي��ك. 
كلهم،  بالقلق  امل�صابني  املغناطي�صي 
التن�مي  اأي�����ص��اً  ي��ت��ع��ل��م���ا  اأن  ومي��ك��ن 
امل�اقف  مب�اجهة  ي�صمح  ال��ذي  الذاتي 

املقلقة. �صتك�ن املنافع ف�رية.

خطوات لتخفيف املعاناة
ال�صتفادة  ميكنك  َمَر�صياً،  القلق  ي�صبح  حني 

من عاجات فاعلة:

املعرفية  ال�صل�كية  العاجات  ت�صمح  النف�صي:  • العاج 
به.  التحكم  طريقة  ُتعلرّم  ث��م  واآل��ي��ت��ه،  القلق  �صبب  بفهم 
عم�ماً،  العالقة.  امل�صاكل  بحل  الأ�صا�صي  الهدف  يتعلرّق 
يدوم العاج النف�صي بني ت�صعة اأ�صهر و12 �صهراً، مبعدل 

جل�صة كل 15 ي�ماً.
العني:  حركة  عرب  املعاجلة  واإع��ادة  احل�صا�صية  اإزال��ة   •
التقنية  ه��ذه  بقدرة  العاملية(  ال�صحة  )منظمة  اعرتفت 
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة اإج��ه��اد م��ا ب��ع��د ال�����ص��دم��ة. ه���ذه الطريقة 
مثرية لاهتمام بالن�صبة اإىل الأ�صخا�ض الذين يحمل�ن 
معتقدات مبالغاً فيها جتاه خمتلف املخاطر. رمبا يخاف�ن 
العامة! ملعاجلة  النقل  انفجار قنبلة يف و�صائل  مثًا من 
�صدمة خفيفة، مثل حادث �صري مل ي�صبب اأي اإ�صابات اأو 

ل نتائج مده�صة خال ثاث اأو اأربع جل�صات. وفاة، ُت�صجَّ

ما العمل خلل نوبات الهلع؟
العامل  ح���ل  النا�ض  من   2% اأو   1 الهلع  ن�بات  ت�صيب 
اأب��رزه��ا: خفقان القلب،  وت��رتاف��ق م��ع اأع��را���ض م��ت��ع��ددة، 
بفقدان  و�صع�ر  وال��ت��ع��رق،  وال��رج��ف��ة،  التنف�ض،  وانقطاع 
ال�صيطرة. تظهر هذه الأعرا�ض من دون اإنذار م�صبق. لذا 
يجب اأن يحدد ال�صخ�ض املعنيرّ الأعرا�ض التي ت�صري اإىل 
تفاعات اجل�صم املفرطة لأن الأ�صخا�ض الذين يتعر�ص�ن 

لأول ن�بة هلع يخ�ص�ن دوماً م�اجهة ن�بة ثانية.
�صك.  حني تبداأ الن�بة، يجب اأن ت�صتعيد ال�صيطرة على تنفرّ
لتحقيق هذا الهدف، ابداأ بالزفري ببطء �صديد عرب الفم، 
اأو  لثانيتني  اله�اء واحب�صها  ا�صهق كمية �صغرية من  ثم 
ت�صتعيد  اأن  اإىل  التمرين  ر  ك��ررّ وازف��ر ببطء.  ث���ان  ث��اث 

الهدوء.

جتاوز املواقف ال�سعبة
�صادمة  التجربة  ه��ذه  ُتعترب  العمل:  م��ن  الت�صريح   •
البداية  يف  ال�صخ�ض  ي�صاب  النف�صية.  الناحية  من  فعًا 

��ر مزاجه  ب��ح��ال��ة م��ن ال���ذه����ل ث��م ي��خ��ت��لرّ ت����ازن���ه وي��ت��ع��كرّ
احلالة  تتفاقم  م��زم��ن.  قلق  وي�صيبه  ن���م��ه  وي�صطرب 
اأحياناً وت�صل اإىل حد فقدان تقدير الذات والت�صكيك يف 
معنى احلياة. من الطبيعي اأن ت�صعر بقلق مماثل، لكن ل 

تنجررّ وراء م�صاعر الرف�ض والعزلة.
م العمل م�صار الي�م كله، لذا يجب اأن ت�صتعد مل�اعيد  ينظرّ
اأن  وي��ج��ب  م��ث��ًا.  ج��دي��دة ع��رب مم��ار���ص��ة ن�صاط ج�صدي 
تعرف اأن هذا ال��صع قد ينعك�ض �صلباً على �صحتك، لذا ل 

ترتدد يف ا�صت�صارة الطبيب املعالج اأو الطبيب النف�صي.
اأو  ح��داد  ف��رتة  بعد  ال�صدمات:  بعد  ع�اطفك  تقبرّل   •
الأوىل  اخلط�ة  تق�صي  اعتداء،  اأو  حل��ادث  �ض  التعررّ عند 
بتقبرّل الع�اطف اجلديدة. �صيتفاعل الدماغ واجل�صم مع 
الظروف القائمة. لذا يجب اأن ترتكهما يق�مان بعملهما 

. وتثق بقدرتهما على التاأقلم مع ال��صع امل�صتجدرّ
تفقد  ل  ل��ك��ن  ب��اخل���ف،  وت�صعر  �صتبكي  اأن���ك  يف  ���ص��ك  ل 
�ص�ابك ب�صبب الأمل الذي ينتابك لأنه رد فعل فيزي�ل�جي 
ا�صطراب  الأعرا�ض، مثل  بع�ض  ا�صتمر  اإذا  لكن  طبيعي. 
الن�م والك�ابي�ض والتهرب الدائم، لأكرث من ثاثة اأ�صهر، 
من الأف�صل اأن ت�صت�صري الطبيب النف�صي كي جتد اأن�صب 

عاج يف و�صعك.
ج�صم  يتغريرّ  احلمل،  خ��ال  متقلرّبة:  جتربة  احلمل   •
حقيقي  ان��ق��اب  يح�صل  بالكامل.  حياتها  ومن��ط  امل���راأة 
اأي�������ص���اً ع���ل���ى امل�������ص���ت����ى ال���ه���رم����ين وم�����ن امل����ع����روف اأن 
الهرم�نات ميكن اأن ت�ؤثر ب�صدة على املزاج. تربز م�صادر 
اإجها�ض  ح�ص�ل  باحتمال  ترتبط  التي  التقليدية  القلق 

لاإرادي اأو ولدة مبكرة والعجز عن العتناء بالطفل.
م�ث�قاً  �صخ�صاً  امل�صتقبلية  الأم  جتد  اأن  ال�صروري  من 
�صت�صتفيد  و�صك�كها.  خماوفها  عن  اإليه  تتحدث  كي  به 
والتن�مي  ال�اعي  والتاأمل  ال�صرتخاء  تقنيات  من  اأي�صاً 
املغناطي�صي اأو اأي طريقة ت�صاعدها على التحكم ب�صغطها 

النف�صي خال هذه املرحلة احل�صا�صة.

مــنــ�عـــات
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ب�سبب  العامل  ح��ول  ال�سائد  القلق  جو  ي��زداد 
الع���ت���داءات الإره��اب��ي��ة امل��ت��ك��ّررة والأزم���ات 
القت�سادية، وتاأتي هذه احلوادث لتلقي بثقلها 
عليك  ي�سهل  لن  اليومية.  حياتنا  م�ساعب  على 
بع�ص  اإليك  لذا  دوم��ًا.  الو�سع  هذا  تتجاهل  اأن 
على  وي�سيطر  القلق  يجتاحك  ل  كي  الن�سائح 

حياتك.

القراءة... تهدىء الع�صاب وتطيل العمر

تختلف اأعرا�سه بح�سب طبيعة الأ�سخا�ص و�سبب امل�سكلة

القلق... تخل�ص منه كي ل يجتاحك وي�صيطر على حياتك
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العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
 اإعالن مدعي عليها بالن�شر

�شادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الدعوى رقم 2017/5841  )جتاري( جزئي  

اىل املدعى عليه : مريك�ري جل�بال -  م م ح 
حيث ان املدعي : ال�صرق الو�صط للت�ص�يق البا�صتيك - م م ح 

اقام عليك لدى هذه املحكمة الدع�ى املذك�رة اأعاه ، يطالب فيها بالزام املدعي عليها بان 
ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )46.240 دولر امريكي( اأي ما ي�ازي )170.163 درهم اإماراتي( 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تارخي  من  �صن�يا   )%12( ب�اقع  القان�نية  بالفائدة  وبالزامك 

الفعلي ، بال�صافة للر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�صاعة  متام  يف  الثالثة(  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�ص�رك  يقت�صي  وعليه 
ما  وتقدمي  الدع�ى  على  وذلك لاجابة  2017/12/24م  ي�م  �صباح  والن�صف من  الثامنة 
لديك من بيانات ،  ويف حالة تخلفك عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنك يف ال�قت املحدد 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى يف غيابك. 
  قلم الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

    اإعالن حكم بالن�شر     
    2017/266 - احوال �شخ�شية    

املدعي : كرميه لغ�صيم ، املغرب اجلن�صية ، العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - �صدوره - راأ�ض اخليمة - بجانب 
م�صت�صفى الك�يتي  - رقم الهاتف : 971521952298+ 

اىل املدعي عليه :  على رم�صان ابراهيم عفانة ، اجلن�صية : فل�صطني ، العن�ان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - 
املعم�رة - راأ�ض اخليمة - �صارع اجل�ازات  - رقم الهاتف : 9710557811959+ 

يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/29  احلكم التايل: 
حكمت املحكمة : 1- بتطليق املدعية كرمية بنت م�صطفى لغ�صيم من املدعي عليه علي رم�صان ابراهيم عفانة 

طلقةبائنة لل�صرر واأمرتها باإح�صاء عدتها من تاريخ �صريورة احلكم باتا. 
2- بالزام املدعي عليه مب�صاريف ور�ص�م الدع�ى 

و�صدر احلكم يف 2017/11/29
حكما قابا لا�صتئناف خال ثاث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لاإعان به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون 

الطعن على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �ص�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات  
ال�صناعية  الق�صي�ض   - �صيف  عبداهلل  خليفة  علي  ملك   106 رق��م  مكتب  العن�ان: 
الثانية - ديرة - هاتف  2511585-04 فاك�ض: 2511586-04 مب�جب هذا تعلن دائرة 
لت�صفية    اأع��اه  املذك�ر  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
جوينت فينتور للعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م  وذلك مب�جب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/11/13 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/11/13  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : جوينت فينتور للعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م   
العن�ان :  مكتب رقم 207 ملك حممد غامن عبداهلل - ه�ر العنز - ال�صكل القان�ين : ذات 
م�ص�ؤولية حمدودة - رقم الرخ�صة : 586981 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1000591 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب 
التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذك�رة اأعاه، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/11/13 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/11/13 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات  
العن�ان: مكتب رقم 106 ملك علي خليفة عبداهلل �صيف - الق�صي�ض ال�صناعية الثانية - 
ديرة - هاتف  2511585-04 فاك�ض: 2511586-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8305   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع - ب�كالة املحامية / م�زة اخلظر 
املنذر اليه : طارق اآغا - من�صاوي اجلن�صية  )جمه�ل حمل القامة( 

ب�كالتنا عن املنذر بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع - جئنا مب�جب هذا النذار العديل ننذركم ب�ج�ب �صداد 
و�صبعة  درهم )ملي�ن   /1.067.382.80  / وق��دره  والبالغ  املنذرة  تعاملكم مع  نتيجة  ذمتكم  املرت�صد يف  املبلغ 
و�صتني الف وثاث مائة واثنان وثمانني درهم وثمانني فل�ض ( ، وذلك خال مهلة 30 ي�م من تاريخ اعان 
هذا النذار بالن�صر ، وال �صن�صطر اآ�صفني اللج�ء اىل الق�صاء لخت�صامكم قان�نا مطالبني بنزع ملكية العقار 
املره�ن ذا البيانات : اإمارة دبي - نخلة جمريا - ا�صم املبنى : احل�صري بي 7 - رقم املبنى : 1- الطابق 2 - رقم 
ال�صقة 209 - رقم الأر�ض : 550 - امل�صاحة : 1140 قدم مربع  ، وبيعه ل�صالح البنك عما باأحكام املادتني 25 
القان�نية  الف�ائد  ، بال�صافة اىل  اإم��ارة دبي  التاأميني يف  القان�ن رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن  ، 26 من 
ال�صافية املرتتبة واتعاب املحاماة وامل�صاريف متحفظني كامل التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل وال�صرر 

نتيجة اعمالكم و�ص�ل اىل احلجز على اماككم حت�صيا لاأم�ال املطالب بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8304   

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع - ب�كالة املحامية / م�زة اخلظر 
املنذر اليه : طارق اآغا - من�صاوي اجلن�صية  )جمه�ل حمل القامة( 

ب�كالتنا عن املنذر بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع - جئنا مب�جب هذا النذار العديل ننذركم ب�ج�ب �صداد 
املبلغ املرت�صد يف ذمتكم نتيجة تعاملكم مع املنذرة والبالغ وقدره / 2.083.725.26/ درهم )ملي�نان وثاثة 
وثمانني الف و�صبع مائة وخم�صة وع�صرين درهم و�صتة وع�صرين فل�ض ( ، وذلك خال مهلة 30 ي�م من تاريخ 
اعان هذا النذار بالن�صر ، وال �صن�صطر اآ�صفني اللج�ء اىل الق�صاء لخت�صامكم قان�نا مطالبني بنزع ملكية 
العقار املره�ن ذا البيانات : اإمارة دبي - نخلة جمريا - ا�صم املبنى : احلاب�ل B11 - رقم املبنى : 1- الطابق 
10 - رقم ال�صقة 1003 - رقم الر�ض : 1112 - امل�صاحة : 2138.14 قدم مربع  ، وبيعه ل�صالح البنك عما باأحكام 
املادتني 25 ، 26 من القان�ن رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي ، بال�صافة اىل الف�ائد 
القان�نية ال�صافية املرتتبة واتعاب املحاماة وامل�صاريف متحفظني كامل التحفظ عن حقنا باملطالبة بالعطل 

وال�صرر نتيجة اعمالكم و�ص�ل اىل احلجز على اماككم حت�صيا لاأم�ال املطالب بها.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5202   

املنذر : على نا�صر عبداهلل الع�ي�ض 
املنذر اليهم : 1- ام ام ا�ض لاأمني�م والزجاج - �ض ذ م م 

2 - حممد خمي�ض عتيق غامن بن لحج النعيمى  - جمه�ل حمل القامة 
تاريخ  م��ن  الي��ج��اري��ة  القيمة  ل��دف��ع  اليهم  للمنذر  ال��ع��ديل  الن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة تر�صل  ف��ان 
اليجار  عقد  ح�صب  عليهم  املرتتبة  ال��غ��رام��ات  اىل  بال�صافة  تاريخه  حتى   2017/10/17
تتخذ  ف�ص�ف  واإل    ، تاريخه  من  ي�ما   30 خ��ال  وذل��ك  وامل�صاريف  الر�ص�م  اىل  وبال�صافة 
املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القان�نية املنا�صبة لخاء العني امل�ؤجرة مع حتميلهم 
القان�نية  والفائدة  اليجار  عقد  ح�صب  املرتتبة  الغرامات  وكافة  وامل�صاريف  الر�ص�م  كافة 

ومطالبتهم بالتع�ي�ض املنا�صب عما فاتها من ك�صب وما حلقه من خ�صارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8287   

املنذرة : �صنتميرت كي�ب للعقارات 
املنذر اليهم : 1- ال�فيق لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م 
2- جميلة بان� حبيب اهلل ريند - جمه�ل حمل القامة 

فان املنذرة تر�صل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من 
تاريخ 2017/10/25 حتى تاريخه بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف وذلك خال 
30 ي�ما من تاريخه واإل ف�ص�ف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات 
وامل�صاريف  الر�ص�م  كافة  امل�ؤجرة مع حتميلهم  العني  املنا�صبة لخاء  القان�نية 
وما  ك�صب  م��ن  فاتها  عما  املنا�صب  بالتع�ي�ض  ومطالبتهم  القان�نية  وال��ف��ائ��دة 

حلقها من خ�صارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8284   

املنذرة : �صنتميرت كي�ب للعقارات 
املنذر اليهم : 1- ال�فيق لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م 
2- جميلة بان� حبيب اهلل ريند - جمه�ل حمل القامة 

فان املنذرة تر�صل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من 
تاريخ 2017/10/25 حتى تاريخه بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف وذلك خال 
30 ي�ما من تاريخه واإل ف�ص�ف تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات 
وامل�صاريف  الر�ص�م  كافة  امل�ؤجرة مع حتميلهم  العني  املنا�صبة لخاء  القان�نية 
وما  ك�صب  م��ن  فاتها  عما  املنا�صب  بالتع�ي�ض  ومطالبتهم  القان�نية  وال��ف��ائ��دة 

حلقها من خ�صارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8286   

املنذرة : �صنتميرت كي�ب للعقارات 
املنذر اليه / ميليا ك�زمتك�ض - فرع - جمه�ل حمل القامة 

فان املنذرة تر�صل هذا النذار العديل للمنذر اليه حل�ص�ر ال�صخ�ض املف��ض 
 / �صركة  اىل مقر  بها  اخلا�صة  وال�صيكات  اليجار  على عقد  قان�نا  بالت�قيع 
الع�ي�ض  بناية   - ب�ر�صعيد  - منطقة  دبي  باإمارة   - للعقارات  كي�ب  �صنتميرت 
اخلا�صة  وال�صيكات  ال�صابقة  ال�صروط  بح�صب  العقد  لت�قيع   M01 مكتب 
م�ؤ�صر  بح�صب  القان�نية  اليجارية  الزيادة  اليها  م�صافا  اليجارية  بالقيمة 

م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري يف حينه وذلك بتاريخ 2018/5/31.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/96 بيع عقار مرهون 

م��ص�ع الق�صية : طلب اذن بيع عقار مره�ن عبارة عن عقار باإمارة دبي برج اخلليفة رقم 
الر�ض 168 م�صاحتها 1456 قدم مربع ا�صم املبنى ل�فت�ض تي �صانت رقم املبنى 2 رقم ال�حدة 
1003 الطابق 10 نظري املدي�نية املرت�صدة يف ذمة املنفذ �صد البالغ قدرها 3791739.32 مع 

الزامه بالر�ص�م وامل�صاريف  
طالب العان : طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املطل�ب اعانه : املنفذ �صدهما / 1- افيجيت �صال�جا ج�ربا�صان �صنيغ - جمه�ل حمل 
القامة.  م��ص�ع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن 
�صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر���ض : 168 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : 
ل�فت�ض تي �صنت - رقم ال�حدة : 1003 - رقم الطابق 10 - امل�صاحة : 1456 - قدم مربع وفاء 

للمبلغ املطالب به )2448596( درهم  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/97 بيع عقار مرهون 

رقم  اخلليفة  برج  دبي  باإمارة  عقار  عن  عبارة  مره�ن  عقار  بيع  اذن  طلب   : الق�صية  م��ص�ع 
الر�ض 168 م�صاحتها 1456 قدم مربع ا�صم املبنى ل�فت�ض تي �صانت رقم املبنى 2 رقم ال�حدة 
البالغ قدرها 3769900.80  مع  املنفذ �صد  املدي�نية املرت�صدة يف ذمة  الطابق 10 نظري    903

الزامه بالر�ص�م وامل�صاريف  
طالب العان : طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع 

املطل�ب اعانه : املنفذ �صدهما / 1- افيجيت �صال�جا ج�ربا�صان �صنيغ - جمه�ل حمل القامة.  
�صكنية  �صقة  ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإع��ان  م��ص�ع 
- املنطقة : برج خليفة - رقم الر���ض : 168 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ل�فت�ض تي �صنت 
- رقم ال�حدة : 903 - رقم الطابق 9 - امل�صاحة : 1456 - قدم مربع وف��اء للمبلغ املطالب به 

)2.447.202( درهم  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/47    تظلم عقاري                
اىل املتظلم �صده / 1- �صركة جل�بال كنج تكن�ل�جيز ليمتد )�صابقا( جي كيه تى ه�لدجنز  ليمتد 
العقاري  التنظيم  م�ؤ�ص�صة  �صجات  يف  وامل�صجلة   GKT Holdings Limited حاليا 
 Global King Technologies  - مليتد  تيكن�ل�جي�ض  كينج  جل�بال  �صركة  با�صم 
Limited جمه�يل حمل القامة مبا اأن التظلم /فريبا نا�صر فهندز �صعدي وميثله / علي 
حممد عمر العيدرو�ض  قد اقام عليك التظلم املذك�ر اعاه وم��ص�عه تظلم من القرار ال�صادر 
التحفظي رقم 36/2017 عقاري والر�ص�م وامل�صاريف. وحددت لها جل�صه ي�م الحد  يف احلجز 
امل�افق 2017/12/10  ال�صاعة 11.00 �صباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1555  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-�صركة كارب�ن اف ام املن�صاأت - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ اأمام احمد امام احمد ب�صفته مدير و�صريك يف كارب�ن اف ام لدارة 
اأق��ام عليك  ال��زب��ادي -  قد  املن�صاأت - �ض ذ م م وميثله / را�صد �صيف �صعيد �صيف 
الدع�ى وم��ص�عها الق�صاء بت�صفية ال�صركة وتعني م�صفي �صاحب الدور لنهاء 
اجراءات الت�صفية على نفقة املدعي عليه الزام املدعي عليه بامل�صاريف والر�ص�م 
امل�افق  2017/12/18   املحاماة.   وح��ددت لها جل�صة ي�م الثنني   اتعاب  ومقابل 
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2285  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صركة هيك�صا خلدمات النفط والغاز - ذ م م 2-عبدالرحمن 
�صين�ت تريوتامبل  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صامى عبداهلل لطيف 
عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد   - ال��زب��ريى 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم(   786.681( وقدره  مببلغ  بالت�صامن 
التام.     ال�صداد  ال�صيك يف 2017/6/30 وحتى  ا�صتحقاق  تاريخ  والفائدة   12% من 
وحددت لها جل�صة ي�م الثنني  امل�افق  2017/12/11  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2366  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �صركة ل �صانتي لأعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي - ذ م م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة دوال لا�صتثمار - �ض ذ م م وميثله / اأحمد مهدي 
العقد بني  املطالبة  بف�صخ  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  العتيبي - قد  بادي  فهد 
املدعي واملدعي عليها لعدم مطابقة املبيع للعينة والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
التع�ي�ض  �صبيل  على  اإماراتي  درهم  الف   200.000 ومبلغ  اإماراتي(  درهم   680.000(
وال��ر���ص���م وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�صة ي���م الث��ن��ني  امل�افق  
اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2017/12/11
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2156  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-اإم  اإيه اإف اإت�ض اإيه ز د ك�م�ديتي م د م �ض  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �ص�فينا برتغال ك�ن�صي�مر ج�دز اإ�ض اإيه ومقرها خارج الدولة بدولة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي  ال��زري  علي  / عبداهلل حممد  الربتغال وميثله 
وم��ص�عها الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2.497.414.82 درهم 
تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  مع  امريكي(  دولر   680.494.50( اإم��ارات��ي 
جل�صة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.    وامل�صاريف  والر�ص�م   ، التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة    2017/12/21 امل�افق   اخلمي�ض   ي�م 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3539  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صرتييت ميدل اي�صت - �ض م ح - مكتب متثيل جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة ميدي�صت ميتلز - �ض م ح - وميثها مديرها/ خرم رم�صان خ�اجه 
وميثله / عبداهلل حممد علي الزري ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )75.600 درهم( )خم�صة و�صبع�ن الف 
و�صتمائة درهم اإماراتي( مع الفائدة القان�نية ب�اقع )12%( من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل 
وامل�صاريف  الر�ص�م  بكافة  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى   2014/11/15 يف 
ال�صاعة  امل���اف��ق  2017/12/10   ي���م الح���د   امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�صة  ات��ع��اب  ومقابل 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1055   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة الحت��اد للبناء وال�صتثمار - ذ م م  جمه�ل 
م م  ذ  ���ض   - ت���ب مك�ض  التنفيذ/�صيمك�ض  ان طالب  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وميثله / م�زة عبيد ربيع اخلظر - نعلنكم باأنه مت احلجز على ام�الكم 
للمبلغ  وف��اء   ، التحفظي رقم )502/2016( جت��اري  اخلا�صة يف احلجز 
املطالب به وقدره )6872716.72( درهم وتقرر حت�يل احلجز التحفظي 
اىل حجز تنفيذي يف ملف رقم )1055/2017( جتاري وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفع�له قان�نا بناء على قرار قا�صي التنفيذ. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/864 تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �صده/1- حممد حمزه ح�صن علي القا�صم - جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�صارة ا�صماعيل حممد ن�صر اهلل العمادي وميثله / ي��صف حممد 
ح�صن حممد البحر  قد اأقامت عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك 
تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 42 ل�صنة 2017 اح�ال نف�ض م�صلمني واملعدل 
بال�صتئناف رقم 158 ل�صنة 2017 ا�صتئناف اح�ال �صخ�صية وم�اريث ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1210 درهم(  �صاما للر�ص�م وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق.  
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : جيكو للتجارة العامة - �ص ذ م م 
ام هرير   - بردبي   - العقارية  دبي  م�ؤ�ص�صة  OF425 ملك  رقم  : مكتب  العن�ان 
الرخ�صة: 740957  رقم  القان�ين: ذات م�ص�ؤولية حم��دودة. رقم  ال�صكل  الثانية - 
التنمية القت�صادية  التجاري : 1187271 مب�جب هذا تعلن دائرة  بال�صجل  القيد 
املذك�رة  ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي 
اأع���اه، وذل��ك مب�جب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2017/5/24  وامل���ث��ق ل��دى كاتب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2017/5/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
التقدم اإىل امل�صفي املعني من�سور مل ملراجعة احل�سابات  العن�ان : مكتب رقم  
M07  ملك حممد �صعيد حارب - اخلليج التجاري -  هاتف  04-2838562   -  1"
فاك�ض : 3617679-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثب�تية وذلك خال 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/من�سور مل ملراجعة احل�سابات  
التجاري  - اخلليج  �صعيد ح��ارب  -M07  ملك حممد   1 رق��م   : مكتب  العن�ان 
-  هاتف  2838562-04 فاك�ض : 3617679-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
جيكو  اأع��اه لت�صفية  املذك�ر  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب���ج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  ���ص   - العامة  للتجارة 
   2017/5/24 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق   2017/5/24
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اه،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/143  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/1- فيليبي بريي كافريي 2-ي�ليا ن�رم�خاميدوفا  جمه�ل حمل القامة 
اأحمد   / وميثله  املحدود  الو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا���ض  ات�ض  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
اعانكم    2017/11/13 بتاريخ   البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   - علي  اآل  رم�صان  ح�صن 
يف  التبليغ  تاريخ  من  �صهر  خال  دره��م   )1.101.607.39( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد 
ملف التنفيذ اأعاه واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من 
قان�ن الجراءات املدنية )ن�ع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض 
: 2 - رقم البلدية : 8733-381 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : امل�صاكن ال�صمالية - رقم 

العقار : 614 - رقم الطابق : 6 - امل�صاحة : 178.93 مرت مربع( 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12189 بتاريخ 2017/12/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3801  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ج��ه��اد ت��رك��ي ح�صن  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ وائل كمال �صيم�عة وميثله / غازي ابراهيم احمد بن �صيفان -  قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك 
من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   200000(
التام.  وح��ددت لها جل�صة ي�م الربعاء   ال�صداد  ال�صيك وحتى  تاريخ �صرف 
امل�افق  2017/12/13   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



املاء وتظهر بعد  ت�صبه حب�ب اجل��دري فقاعات �صغرية من 
التقاط املر�ض مبدة 15 ي�ماً. ي�صبقها غالباً اأمل يف الراأ�ض 
ط�ال  امل�صكلة  ت��دوم  ث��م  �صاعة،   48 اأو   24 قبل  البطن  اأو 

اأ�صب�ع.
ال�جه  م�صت�ى  على  احل��ب���ب  تنت�صر  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��ال 
اإىل مناطق اجل�صم كلها، مبا فيها  الراأ�ض، ثم ت�صل  وف��روة 
امل�ؤخرة. تتعلرّق اأبرز م�صكلة اأحياناً مب�قع تلك احلب�ب. لذا 
ل بد من ا�صت�صارة الطبيب مثًا اإذا ظهرت على مقلة العني، 
مع  معينة  مناطق  يف  ج���داً  مزعجة  احل��ب���ب  ت�صبح  ك��ذل��ك 
اأنها تبقى حميدة. اإذا ظهرت على الفم مثًا، متنع املري�ض 
اأي��ام. يف هذه احلالة،  من الأك��ل ب�صكل طبيعي خال ب�صعة 
مي لطفلك اأغذية باردة وقليلة امللح وخالية من الت�ابل  قدرّ
على  ظ��ه��رت  واإذا  املطب�خة.  والفاكهة  والأل��ب��ان  كاحل�صاء 

ال�صرج، رمبا ت�صري اإىل اإم�صاك عابر.
مثل  اأخ��رى  اأعرا�ض  تربز  ة،  احلكرّ ت�صبرّب  التي  احلب�ب  عدا 
التعب وتعكر املزاج واحلمى التي ل تتجاوز عتبة 38.5 اإل 
اأحياناً مع التهاب  ن��ادرة. كذلك يرتافق اجل��دري  يف ح��الت 
وعدم  ال��دم���ع  ذرف  اإىل  ي����ؤدي  ال���ذي  الفريو�صي  امللتحمة 
رة  املُطهرّ ال��ق��ط��رات  ت�صمح  احل���ظ،  حل�صن  ال�����ص���ء.  ��ل  حت��مرّ

بتخفيف الأعرا�ض وجتنرّب اللتهاب احلاد.

الأ�سربين ممنوع
م���ا م���ن ع���اج حم���دد مل��ك��اف��ح��ة ف���ريو����ض اجل�����دري. اإذا بدا 
ب�صيطة  خط�ات  ت�صمح  �صهيته،  �صعفت  اأو  منزعجاً  طفلك 
بتح�صني و�صعه: ل تبالغي يف تغطيته لتفريغ احل��رارة من 
يجفرّ  ل  كي  امل��اء  من  كبرية  كمية  ي�صرب  واجعليه  ج�صمه، 
واأعطيه  درج���ة   19 على  غرفته  ح���رارة  وا�صبطي  ج�صمه 

البارا�صيتام�ل دون �سواه!
اأخذ  الإيب�بروفني لأن  اأو  الأ�صربين  اأن تعطي طفلك  اإياك 
احتمال  يزيد  فريو�صي  مر�ض  ملعاجلة  اللتهاب  م�صادات 
م�ص�ؤولة  ح���ادة  لكن  ن���ادرة  )ح��ال��ة  راي  مبتازمة  الإ���ص��اب��ة 
ياأخذ  الطفل  كان  اإذا  لكن  الدماغية(.  الإ�صابات  بع�ض  عن 
اأو  الرب�  معاجلة  اإىل  تهدف  التي  الق�صرية  ال�صتريويدات 

الإكزميا، فيجب اأن ت�صت�صريي الطبيب لتغيري عاجه.
كذلك اأوقفي ا�صتعمال الك�رتيزون على �صكل كرمي م��صعي 
�صراباً  الطبيب  ة، ي�صف  املر�ض. لتخفيف احلكرّ خال فرتة 
اجل��دري حاداً،  ك��ان  اإذا  اأم��ا  الهي�صتامني.  ن���ع م�صادات  من 

فيمكن ا���ص��ت��ع��م��ال ع���اج م�����ص��اد ل��ل��ف��ريو���ص��ات م�����ص��ن���ع من 
الأ�صيكل�فري.

جتّنبي اللتهاب احلاد
اغ�صلي ج�صمه  اأن متنعي طفلك من ح��كرّ احلب�ب.  ح��اويل 
احلب�ب  التهاب  ملنع  ر  ُمطهرّ بهام  الي�م  يف  اثنتني  اأو  م��رة 

وتخفيف النزعاج. 
على  �صيما  ل  بعناية،  ج�صمه  جففي  امل���اء،  م��ن  ي��خ��رج  ح��ني 

م�صت�ى الثنيات اجللدية.
�صفاف  ي�مياً مبنتج  م��رات  ث��اث  الإ���ص��اب��ات  ري  كذلك طهرّ
ثم ادهني كرمياً جمففاً على احلب�ب املليئة بالقيح. اإذا كان 
الطفل ل يزال ي�صع احلفا�ض، احر�صي على اأن تبقى ب�صرته 
جافة قدر الإمكان واأبقي احلفا�ض ف�صفا�صاً كي مير اله�اء 

يه ب�صكل متكرر. فيه وغريرّ
ر  حني تغريين احلفا�ض، نظفي م�ؤخرة الطفل بهام ُمَطهرّ
احر�صي  فة.  ُملطرّ بعنا�صر  غني  ح��راري  م��اء  اأو  فاتر  وم��اء 

خ الندوب. اأي�صاً على ق�ض اأظفار الطفل ملنع تر�صرّ

يلتقط  ل  ك���ي  ال�����رتاب  يف  ب��ال��ل��ع��ب  ل���ه  ت�صمحي  ل  اأخ������رياً، 
قدر  احميه  ال�صيف،  وخ���ال  احل��ب���ب.  وي��ل���ث  امل��ي��ك��روب��ات 

الإمكان من اأ�صعة ال�صم�ض.
بانتظار اأن تظهر الق�ص�ر التي ت�صري اإىل اأن املر�ض مل يعد 
ال�صعيفة  املناعة  باأ�صحاب  الح��ت��ك��اك  م��ن  امنعيه  م��ع��دي��اً، 
وامل�اليد  احل�امل  الن�صاء  اأو  جلدية  باأمرا�ض  امل�صابني  اأو 
اجلدد. خال احلمل، ي�ؤدي هذا املر�ض اإىل ع�اقب خطرية 

مثل الت�ص�هات اخللقية.

اللقاح منا�سب
ي�����زداد خ���ط����رة ح���ني ي�����ص��ي��ب الرا�صدين  مل���ا ك���ان اجل�����دري 
بل  الأط��ف��ال  على  تقت�صر  الت��صيات  تعد  فلم  واحل���ام��ل، 
عمر  ب��ني  وامل��راه��ق��ني  الإجن���اب  �صن  يف  الن�صاء  اأي�صاً  ت�صمل 
الثانية ع�صرة والثامنة ع�صرة. لكن يجب تلقي اللقاح خال 
اأخذه  ميكن  باملري�ض.  الحتكاك  تلي  التي  الثاثة  الأي���ام 
بدءاً من عمر ال�صنة، مبعدل حقنتني يف�صل بينهما �صهران. 

له اجل�صم با م�صاكل. عم�ماً، يتحمرّ

اأ�سباب الإ�سابة
لل�صغط  ي�ؤدي  الذي  الإم�صاك  بني  بالب�ا�صري  الإ�صابة  اأ�صباب  وتختلف 
الأوردة  �صغط  ويزيد  الدم�ية  ال��دورة  تدفق  يعرقل  مما  التغ�ط  اأثناء 

على منطقة ال�صرج وي�صعف جدران الأوعية الدم�ية.
ا وكذلك  وي�ؤدي املجه�د الزائد ورفع الأوزان الثقيلة مل�صاكل الب�ا�صري اأي�صً

زيادة وزن اجل�صم، والذي يعدرّ من الع�امل التي تزيد فر�ض الإ�صابة.
ا، وكذلك  وميكن اأن ي�ؤدي ال�صغط والت�تر اإىل الإ�صابة بالب�ا�صري اأي�صً

احلمل وال�لدة عند الن�صاء.
وي�صاهم العامل ال�راثي يف تعزيز فر�ض الإ�صابة، واأخ��رًيا قلة ممار�صة 

الريا�صة والن�صاط البدين.

طرق الوقاية والعلج
وتق�ل دكت�رة منال �صرف الدين ا�صت�صارية التغذية العاجية اإن تغيري 

منط احلياة من �صاأنه اأن يعالج الب�ا�صري وي�صكل 
عامل وقاية من الإ�صابة، وتقدم عدًدا 

م��ن ال��ن�����ص��ائ��ح يف ه���ذا ال�����ص��دد، يف 
مقدمتها تناول الطعام يف اأوقات 
جيًدا  الطعام  وم�صغ  منتظمة 

وببطء.
زيادة  من  يعان�ن  من  وتن�صح 

غذائي  ن����ظ����ام  ب���ات���ب���اع  ال���������زن 
فقدان  على  ي�صاعدهم  وريا�صي 

ال��ذي ي�صكل عاما  ال���زن 
ه���������ام���������ا يف 

ال�قاية والعاج.
وتق�ل دكت�رة منال اإن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف ي�صاعد 
على الإح�صا�ض بال�صبع لأط�ل فرتة مثل ال�ص�فان، اخل�صروات ال�رقية 

اخل�صراء
 كما تتميز الألياف بامت�صا�ض ال�ص�ائل وه� ما يجعل الرباز اأكرث ليًنا 

مما يقلل معاناة مري�ض الب�ا�صري.
خ�صائ�ض  على  لحت�ائها  املل�نة  واخل�صروات  الف�اكه  بتناول  وتن�صح 
ت��ق���ي��ة الأوعية  م�����ص��ادة ل��ال��ت��ه��اب��ات، وم�����ص��ادة ل��اأك�����ص��دة، تعمل ع��ل��ى 

الدم�ية، وكذلك الكرز والت�ت والعنب.
التي  الأطعمة  من  لك�نهما  والث�م  الب�صل  بتناول  خا�ض  ب�صكل  وتن�صح 
ت�صاعد على تدفق الدم وجتنب الأطعمة التي ت�ؤثر على تدفق الدم مثل 

ال�صكريات والأطعمة الدهنية.
اإن  العاجية  التغذية  ا�صت�صاري  حلمي  حممد  دكت�ر  يق�ل  جانبه  ومن 
اجلزر والبطاطا والربتقال من الأطعمة التي تعمل على تعايف الأغ�صية 
والأن�صجة لحت�ائها على م�اد م�صادة لاأك�صدة واألياف ولذلك فهي 

مفيدة جدا لعاج الب�ا�صري.
الكح�ليات  وتناول  الت�ابل  وكثرية  احل��ارة  الأطعمة  من  ويحذر 
والإكثار من �صرب املياه الذي يعمل على جعل الرباز لينا وي�صهل 

عملية التغ�ط.
وين�صح بعدم المتناع عن التغ�ط لفرتات ط�يلة لأنه ي�ؤدي يف 
النهاية لاإم�صاك ومن ثم الب�ا�صري. كما ين�صح ب�صرب 
مهدئة  خ�صائ�ض  على  يحت�ي  ال��ذي  الباب�جن 
وميكن  الب�ا�صري  وتهدئة  عاج  يف  ت�صاعد 
الأع�����ص��اب يف ح��ض  اأو و���ص��ع  ت��ن��اول��ه 

ال�صتحمام.

ن���������س����ائ����ح 
عامة

وه���������ن���������اك 
ب��������ع�����������������ض 
ال���ن�������ص���ائ���ح 
ال����������ع����������ام����������ة 
ملري�ض  امل��ف��ي��دة 
ا�صتخدام  وم��ن��ه��ا  ال��ب���ا���ص��ري 
التي حتت�ي على م�صتخل�ض  الرطبة  املناديل 
التغ�ط  بعد  النظافة  على  للحفاظ  وال��ب��اب���جن  الأل����ف���ريا 

وا�صتخدام املاء وال�صاب�ن، 
وعدم ا�صتخدام امل�صهات املختلفة التي حتفز منطقة فتحة ال�صرج 

على كرثة التغ�ط.
وين�صح اأي�صا بالتخل�ض من م�صببات القلق والت�تر الذي تعمل على 

تفاقم امل�صكلة والقيام بتمارين التنف�ض التي ت�صاعد على ال�صرتخاء.

طـــــــــــــــب
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اإىل  وت�سل  واحلّكة  ال�سرج  فتحة  يف  واحلرقة  الراحة  وعدم  بالأمل  ال�سعور  بني  ما  البوا�سري  اأعرا�ص  تتنوع 
النزيف.

ويقّدم اأطباء رو�ستة طبية ت�ساعد يف علج البوا�سري وتخفيف الأمل الناجت عنها وتقوية الأوعية الدموية دون 
احلاجة للتدخل اجلراحي اإل كخياٍر اأخرٍي بعد ا�ستنفاد كافة املحاولت.

ل اأحد  يرتافق )اجلدري( مع احلمى وانت�سار فقاعات ماء يف اأنحاء اجل�سم. ي�سعب التعامل مع هذه احلالة التي ُت�سكِّ
اأكرث الأمرا�ص املعدية لدى الأطفال، لكنها ل تطرح حل�سن احلظ خماطر جدية عند معاجلتها بطريقة �سليمة.

)اجلدري(... كيف تتعاملني مع ا�صابة طفلك؟

رو�ستة طبية ت�ساعد يف علجها وتخفيف اآلمها

اأطباء: ميكن علج البوا�صري دون جراحة
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ملواكبة التطورات التقنية وخدمة القطاع الإعلمي

»ال�صارقة للتدريب الإعلمي« يخّرج 15 م�صورًا 
يف الدبلوم املهني للت�صوير الفوتوغرايف الرقمي

•• ال�صارقة-الفجر: 

اختتم مركز ال�صارقة للتدريب الإعامي، 
دورة  ل��اإع��ام،  ال�صارقة  مل�ؤ�ص�صة  التابع 
الف�ت�غرايف  الت�ص�ير  املهني يف  الدبل�م 
وم�ص�رة  م�ص�راً   15 مب�صاركة  الرقمي 
الت�ص�ير  الراغبني يف دخ���ل جمال  من 
ال���ف����ت����غ���رايف ال���رق���م���ي، وذل�����ك خال 
ن�فمرب   29 وح���ت���ى   12 م���ن  ال���ف���رتة 

اجلاري. 
“اأنا  م����ب����ادرة  ���ص��م��ن  ال��������دورة  وج����ائ����ت 
الطاقات  دع��م  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اأ�صتطيع”، 
ال�����ص��اب��ة ال��ب��اح��ث��ة ع���ن ف���ر����ض ع��م��ل يف 
ال��ق��ط��اع الإع����ام����ي، ع���رب ���ص��ل�����ص��ل��ة من 
جمالت  خمتلف  يف  التدريبية  ال���دورات 

العمل الإعامي.
وهدفت الدورة التي ا�صتمرت على مدى 
تدريبية،  �صاعات   96 ب�اقع  ي���م��اً،   16
واملعارف  امل��ه��ارات  امل�صاركني  اإك�صاب  اإىل 
الت�ص�ير  ف��ن  ح����ل  احل��دي��ث��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�اقع،  اأر�����ض  ع��ل��ى  وتطبيقه  ال��رق��م��ي 

الدورة  من  الأوىل  املرحلة  �صملت  حيث 
امل���اق��ع احلي�ية يف  من  ع��دداً  التدريبية 
املغفرة،  م�صجد  وه���ي  ال�����ص��ارق��ة،  اإم�����ارة 
وال�ص�ق  العلم،  وجزيرة  اجلبيل،  و�ص�ق 
والق�صباء،  ال�صنا�صية،  و���ص���ق  ال��ق��دمي، 
من  ع�������دد  ت�������ص����ي���ر  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 

ال�صخ�صيات.  
و���ص��ه��دت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال�����دورة، 
ت�صجيل امل�صاركني يف ور�ض خا�صة �صمن 
ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات 
الذي  “اك�صب�جر”،  للت�ص�ير،  ال��دويل 
نظمه املكتب الإعامي حلك�مة ال�صارقة 
ن�فمرب   25-22 م���ن  ال���ف���رتة  خ����ال 
فيما  ال�صارقة،  اإك�صب�  مركز  يف  اجل��اري 
ت�����ص��م��ن��ت امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ�������رية، 
تعديل  اأ�صا�صيات  على  امل�صاركني  تدريب 
ال�ص�ر، با�صتخدام برامج حديثة وعملية 
الرقمي  ال��ت�����ص���ي��ر  ت����ط�����رات  ت�����اك����ب 
ح�صني  وق������ال  الإع������ام������ي.  امل����ج����ال  يف 
للتدريب  ال�صارقة  مركز  مدير  �صاهني، 
الإعامي: “تتما�صى اأهداف هذه الدورة 

م��ع ت���ج��ه��ات امل��رك��ز ل��ارت��ق��اء بامل�اهب 
الرقمي،  الت�ص�ير  جم��ال  يف  ال�صاعدة 
الف�صاء  يف  وا�صعة  م�صاحة  ي�صغل  ال��ذي 
الإعامي، نظراً للم�صتجدات والتط�رات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت�����ص��ارع��ة، وت��ك��ت�����ص��ب ال����دورة 
جديداً  ف���ج��اً  تخريجها  م��ن  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
من امل�ص�رين املحرتفني، القادرين على 
والأماكن  وامل�صاهدات،  الأح��داث،  ت�ثيق 
احرتافية  من خال عد�صاتهم بطريقة 

ومهنية«.
الدورة  ه��ذه  يف  “جلاأنا  ���ص��اه��ني:  وت��اب��ع 
ب��ال���ر���ص��ة يف برامج  امل�����ص��ارك��ني  اإىل دم��ج 
اك�صب�جر،  للت�ص�ير،  ال��دويل  املهرجان 
الذي بات من�صة عاملية جتمع اأبرز واأهم 
دول  خمتلف  م��ن  امل��ح��رتف��ني  امل�ص�رين 
الدورة  ج����دة  على  ينعك�ض  مب��ا  ال��ع��امل، 
التدريبية، ويعطيها بعداً احرتافياً اأكرب 
اأج�اء  املتدربني يف  ان��خ��راط  م��ن خ��ال 
�صقف  حت��ت  الح����رتايف،  الت�ص�ير  ع��امل 
اإىل مزيد  املهرجان، الأم��ر الذي يف�صي 
م��ن الرت���ق���اء ب��ن���ع��ي��ة وج�����دة ال����دورات 

التدريبية التي يقدمها املركز«.
��ن��ت ال�����دورة امل��ت��درب��ني م��ن التقاط  وم��كرّ
املجالت  خمتلف  يف  ال�ص�ر  من  العديد 
وامل�����اق����ع، ح��ي��ث مت ت��ق��ي��ي��م��ه��ا م���ن قبل 
امل�صاركني  ا�صتفادة  ملعرفة مدى  املدربني 
بخ�ص��صية  وت��ع��ري��ف��ه��م  ال�������دورة،  م���ن 

واأهمية كل �ص�رة والتعليق عليها.
بنتائج  �صعادتهم  ع��ن  امل���درب����ن  واأع����رب 
ال�ص�ر  اأغ��ل��ب  اأن  وج���دوا  حيث  ال����دورة، 
التي مت التقاطها، راعت الأ�ص�ض ال�صليمة، 
التي تعرف اإليها املتدرب�ن خال الدورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، ورك�����زت ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
واملباين  ب����ال����رتاث،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ق�����ص��اي��ا 
احلرفية،  واملهن  والتاريخية،  ال�صياحية 
واأظهرت حياة النا�ض وطريقة معي�صتهم 

وتعاملهم يف املجتمع. 
اأ�صتطيع”  “اأنا  م��ب��ادرة  ب��رام��ج  وت�صتمل 
للتدريب  ال�������ص���ارق���ة  مل���رك���ز  ال���ت���اب���ع���ة   -
دورات  خ����م���������ض  ع����ل����ى   - الإع��������ام��������ي 
اأ�صابيع يف  متخ�ص�صة ت�صتمر ملدة ثاثة 
جمالت التقدمي التلفزي�ين، والت�ص�ير 

الب�صرية،  وامل���ؤث��رات  وامل�نتاج  الرقمي، 
والتلفزي�ين،  ال�صينمائي  وال��ت�����ص���ي��ر 
املنت�صب�ن  ويح�صل  ال��رق��م��ي،  والإع����ام 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  الن��ت��ه��اء  عقب 
ع��ل��ى ���ص��ه��ادة دب��ل���م م��ه��ن��ي م��ع��ت��م��دة من 
ال�صارقة للتدريب الإعامي،  قبل مركز 
اأغ�صط�ض  �صهر  يف  كرمت  امل��ب��ادرة  وكانت 
امل�نتاج  دب���ل����م  يف  امل�������ص���ارك���ني  امل���ا����ص���ي 

وامل�ؤثرات الب�صرية.
للتدريب  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ال�صارقة  مل���ؤ���ص�����ص��ة  ال���ت���اب���ع  الإع����ام����ي 
ل������اإع������ام، ي���ع���ت���رب م������رك������زاً ت���دري���ب���ي���اً 
متخ�ص�صاً يف جمال التدريب والتط�ير 
والعملي،  ال��ن��ظ��ري  ب�صقيه  الإع���ام���ي، 
فيما  الإداري  اجل���ان���ب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
الإعامية  والأق�����ص��ام  بامل�ؤ�ص�صات  يتعلق 
وكيفية اإدارتها وتنظيمها، كما ي�صعى اإىل 
الإعامية  والأ�صاليب  باملهارات  الرتقاء 
الفئات  خل��دم��ة  الإب�����داع  ملكة  وت��ط���ي��ر 
معارفهم  لتط�ير  بالتدريب  امل�صتهدفة 

ومهاراتهم اإعامياً ب�ص�رة احرتافية.

�صل�صلة »تراثي م�صوؤوليتي« تنطلق يف 
متحف ق�صر العني اخلمي�ص املقبل

“تراثي  ف���ع���ال���ي���ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ت���ن���ط���ل���ق 
�صهر  م����ن  ال�������ص���اب���ع  يف  م�ص�ؤوليتي” 
العني  اجل��اري يف متحف ق�صر  دي�صمرب 
وذلك �صمن امل��صم احلايل من الربنامج 
الثقايف ملنطقة العني الذي تنظمه دائرة 
الثقافة وال�صياحة - اأب�ظبي للعام الثاين 

على الت�ايل.
الفن�ن  على  امل��صم  هذا  فعاليات  وتركز 
ال�صعبية التي تعك�ض تن�ع اأ�صاليب الأداء 
الجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ات  �صمن  ال��ت��ع��ب��ريي 
وجبال  �صحراء  من  ال��دول��ة  يف  املختلفة 

وبحر وواحة.
وتنطلق ال�صل�صلة ي�مي ال�صابع والثامن 
اأم����ام باحة  دي�����ص��م��رب اجل����اري  م��ن �صهر 
م��ت��ح��ف ق�����ص��ر ال��ع��ني ح��ي��ث حت��ي��ي فرق 
الفلكل�ري  الأداء  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال���ف���ن����ن 
اجل��م��اع��ي امل��م��ي��ز ل��ك��ل م���ن ف���ن العازي 

والرواح والندبة واللي�ه.
بامل�روث  الحتفاء  اإىل  الفعالية  وتهدف 
ال�صعبي الأدائي الذي انبثق من التقاليد 
ك���ل جمتمع  امل���ت����ارث���ة يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اجلغرافية  اخل�����ص��ائ�����ض  م��ع  ب��ال��ت��م��اه��ي 
الأخ���رى  وال��ت��اأث��ريات  امل�صيطرة  وامل��ه��ن 
الفن�ن  ه���ذه  يف  ت��ت��م��ازج  ح��ي��ث  املختلفة 
التعابري املحلية مع الإيقاعات الأفريقية 
والهندية نتيجة التبادل التجاري ال�ثيق 

مع هذه املناطق.
وت��ع��ك�����ض ال��ف��ن���ن ال�����ص��ع��ب��ي��ة ب�����ص��ك��ل عام 
وتتغني  بال�طن  والفخر  الإن��ت��م��اء  قيم 
بالنت�صارات والأخ�ة والتعا�صد ول تخل� 
من التعابري العاطفية وكانت متار�ض يف 

منا�صبات خمتلفة مثل الأعرا�ض والأعياد 
والتجمعات الجتماعية وال�طنية.

وتقام �صل�صلة فعاليات تراثي م�ص�ؤوليتي 
يف اأج�اء احتفائية حيث يرافقها اأك�صاك 

ور�ض  وت��ق��ام  ال�صعبية  الأك����ات  لإع����داد 
اأ�صرار  ال�����ص��غ��ار  لتعليم  م�����ص��غ��رة  ع��م��ل 
كل  وخلفيات  اأ���ص���ل  و�صرح  الأداء  فن�ن 
اإ���ص��راف متخ�ص�صني يف  �صعبي حتت  فن 

الرتاث.
ور����ض فنية  اأرب����ع  ال��ع��م��ل  ور����ض  تت�صمن 
تعليمية م�صممة ملختلف الفئات العمرية 
وال��دي��ك���ب��اج و�صرب  �صجلها  ور����ض  وه��ي 

الطبل وا�صنع طبلك.
يذكر اأن الفعاليات �صتعاد خال الأ�صهر 
اأخرى  اأداء  القادمة بالرتكيز على فن�ن 

حتى �صهر فرباير القادم.
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اأفكار جديدة يف »التفكري خارج ال�صندوق«
ال�صندوق"  خ���ارج  "التفكري  ك��ت��اب  ���ص��در  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ي��ل  ع��ن جم��م���ع��ة 

للم�ؤلفني ديفايكا ديفايا و راجيف نارجن .
حت��ت��اج الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة وامل�����ص��روع��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وح��ت��ى احلك�مات 
يتم  ن�عية. ولكن كيف  نقلة  اإح��داث  اأج��ل  ال�صندوق من  خ��ارج  اأفكار  اإىل 
ترجمتها  يف  ُت�صهم  التي  الع�امل  وما  املبتكرة،  الأفكار  هذه  اإىل  ال��ص�ل 
اإىل واقع ملم��ض؟ ولتنفيذ هذه املهمة املثرية، قام امل�ؤلفان بر�صم مامح 
� حلالت البتكار القائمة على التفكري خارج  � على ات�صاعه  امل�صهد العاملي 
العمل  وقطاع  مرم�قة،  �صركات  من  متميزة  باأمثلة  مقرتنًة  ال�صندوق 
اأرج��اء ال�ليات  � يف جميع  الجتماعي ورج��ال الأعمال واخلدمات العامة 
ُيَبْلِ�را  � حتى  واآ�صيا  واإفريقيا  واأوروب��ا  املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة 
املبتِكر  التزام  وامل�صاهمة يف  زة  املحفِّ الرئي�صية  الع�امل  �صاملة ح�ل  روؤي��ة 
لت�ص�يب  متميز  عمل  اإط��ار  وَتَبنِّي  م�صب�قة  غري  حتديات  اأي��ة  مب�اجهة 
اإىل  التحدي  هذا  ترجمة  م�صار  تعرت�ض  التي  العقبات  واجتياز  الأخطاء 

واقع ملم��ض.

»املراأة وال�صحافة« عن علقة 
الن�صاء مبهنة ال�صحافة 

�صدر حديثا عن جمم�عة النيل العربية بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب 
»املراأة وال�صحافة« للم�ؤلفة �ص�زان فرانك�ض.

يعد الإعام من اأق�ي ال��صائل واأخطرها يف التاأثري على الإن�صان، و�صياغة 
فكرة، وت�جيه اهتماماته، وبالتايل الإ�صهام الفعال يف بناء �صخ�صيته اإيجابا 

وفاعلية اأو �صلباً وتدمرياً. 
يف العديد من الدول، ليزال الرجال ي�صيطرون على الغالبية العظمى من 
نقات  ح��دوث  من  الرغم  وعلى  العليا.  والتحريرية  ال�صحفية  املنا�صب 
امل��راأة العاملة يف جمال الإع��ام وال�صحافة على  ن�عية كبرية يف ت�قعات 
مدار العق�د القليلة ال�صابقة، فما زالت املراأة ت�صغل ب�ص�رة ملح�ظة عدًدا 
ميثلن  الإن���اث  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  العليا،  ال�صحفية  املنا�صب  م��ن  قليًا 
الغالبية العظمى من اأعداد الطاب يف جمال ال�صحافة. ويف هذا الكتاب، 
املتعلقة  املهمة  امل��ص�عات  على  ال�ص�ء  من  مزيًدا  فرانك�ض  �ص�زان  ُتلقي 
على  ال�ا�صح  والن�عي  اجلن�صي  النحياز  بني  ت��رتاوح  التي  بال�صحفيات 
الأجنبيات  امل��را���ص��ات  ت���اج��ه  التي  واملخاطر  العمري  والتمييز  ال�صا�صة 
وال�صطرابات.  احل��روب  مناطق  من  ال�صحفية  التقارير  اإع��داده��ن  اأثناء 
م بها الإعام الرقمي  امل�ؤلفة كذلك بتحليل الطريقة التي قَدرّ كما قامت 
جمال  يف  العاملة  امل��راأة  اأم��ام  املتاحة  الفر�ض  اأو  التحديات  �ص�اء  املتغري، 
ال�صحافة، وتناولت كل هذه اجل�انب من منظ�ر عاملي. ولذلك، ميِثرّل هذا 
الكتاب املهم نظرة �صاملة على حالة عدم الإن�صاف امل�صتمر التي تتعر�ض 

لها املراأة يف جمال الإعام، كما يلقي الكتاب 
 ال�ص�ء على امل��ص�عات الرئي�صة التي حت�ل دون حتقيق م�صاواة واقعية 

ملم��صة بني اجلن�صني يف جمال العمل ال�صحفي
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ماجد امل�صري يعي�ص ن�صاطًا 
فنيًا بفيلمني وم�صل�صلني

يعي�ض النجم ماجد امل�صري، ن�صاطا 
ف��ن��ي��ا ك��ب��ريا ه���ذه ال���ف���رتة، بجانب 
احدى  �صا�صة  على  ل��ه  يعر�ض  اأن���ه 
الف�صائيات م�صل�صل الط�فان، وه� 
العمل الذي مت تاأجيل عر�صه خال 
ليعر�ض  امل���ا����ص���ي،  رم�������ص���ان  ���ص��ه��ر 
الرم�صاين،  ال�����ص��ب��اق  خ���ارج  ح��ال��ي��ا 
وي��ح��ق��ق ه���ذا ال��ع��م��ل جن��اح��ا كبريا 
بعد  وا���ص��ع��ة  ايجابية  اأف��ع��ال  وردود 
عر�ض اأوىل حلقاته، فيبدو ان هذه 
امل�صري  ملاجد  حتديا  متثل  الفرتة 
اأع��م��ال فنية ج��دي��دة حتت  ب��اأرب��ع��ة 

التنفيذ.
حتظى  ال��ت��ي  الفنية  الأع���م���ال  اأول 
ب��اه��ت��م��ام م��اج��د امل�����ص��ري ه��� فيلم 
اأهل الكهف، والذي ي�ا�صل ت�ص�يره 
حاليا، والفيلم يجمعه بالنج�م مي 

ري���ا����ض، وحمم�د  ���ص��ل��ي��م، وع���اي���دة 
�صر  �صامح  تاأليف  وم��ن  عبداملغني، 
اخل��ت��م، واخ����راج اأم���ري ���ص���ق��ي، اأما 

ال��ف��ي��ل��م الآخ�����ر مل��اج��د امل�����ص��ري ه� 
فيلم عقدة اخل�اجة، والذي يجمعه 

بالنجم ح�صن الرداد.

مدحت �صالح يعود اإىل الدراما 
مب�صل�صل )اأبو العرو�صة(

ال��ك��ب��ري مدحت  امل���ط���رب  ان�����ص��م 
����ص���ال���ح لأب�����ط�����ال م�����ص��ل�����ص��ل اأب����� 
العرو�صة، حيث وقع عقد ت�ص�ير 
املنتجة،  اجل���ه���ات  م���ع  امل�����ص��ل�����ص��ل 
 4 غياب  بعد  ال��درام��ا  اىل  ليع�د 

�صن�ات. 
ي�صارك �صالح يف بط�لة امل�صل�صل 
والفنانة  رج�����ب،  ���ص��ي��د  ال���ف���ن���ان 
تر�صيح  حاليا  ويتم  ب��در،  �ص��صن 

باقي الأبطال.
م�صل�صات  م���ن  ال���ع���رو����ص���ة  اأب������ 
ال�����ص��ت��ني ح��ل��ق��ة، وه����� م���ن انتاج 
و�صيعر�ض  خا�صة،  ف�صائية  قناة 
نهاية  قبل  �صا�صتها  عرب  ح�صريا 

العام احلايل.
تدور اأحداث اأب� العرو�صة يف اطار 
اجتماعي، ح�ل الطبقة ال��صطى 
التي  وال�����ت�����ح������لت  م�������ص���ر،  يف 

امل�ظف  و�صخ�صية  عليها،  ط��راأت 
امل�صري، وكيف تغريت يف الفرتة 

الأخ���رية، وه� 
اخراج  م��ن 
ك�����������م�����������ال 
 ، ر من�ص�
�صة  مهند
ال�����دي�����ك������ر 
ه�������������ن�������������در 

ح������������ي������������در، 
وم��������������دي��������������ر 

ال�صاءة 

اأحمد عبدالعزيز زيزو.
الفنان  اأع����م����ال  اآخ�����ر  ان  ي���ذك���ر 
م���دح���ت ���ص��ال��ح ك���� مم���ث���ل، كان 
م�������ص���ل�������ص���ل م�����ج����ة ح�������ارة، 
رم�صان  ُعِر�ض يف  ال��ذي 
وامل������اأخ�������ذ   ،2013
منخف�ض  رواي���ة  ع��ن 
ال����ه����ن����د امل��������ص���م���ي 
اأن�ر  اأ�صامة  للكاتب 

عكا�صة.

)بني  بط�لة  لطفي  طارق  الفنان  م�صاركة  قبلت  جن�ميتك  • رغم 
عاملني(؟

املحرتمني  الفنانني  اأحد  لطفي  طارق  والفن،  امل�صل�صل  عن  بعيداً   -
جداً، واأحبه على امل�صت�ى ال�صخ�صي واأحرتم عقله واختياراته الفنية، 
ق يف ال�صن�ات الأخرية  بالإ�صافة اإىل اأنه ممثل من طراز فريد، وحقرّ
جناحات �صعدت بها لأنه كان ي�صتحق هذه الفر�صة وتلك امل�صاحة منذ 

�صن�ات ط�يلة.
كذلك اأعتربه من �صمن اأهم ال�صخ�صيات التي تعاملت معها على 

مدار م�ص�اري الفني، فه� ممثل �صاطر وحمرتم وحمب�ب داخل 
)بني  اإىل  وبالن�صبة  للجميع.  اح��رتام��ه  ب�صبب  الفني  ال��صط 
م��ع��ه، وقد  بالعمل  و���ص��ع��دت  العمل كله حم��رتم  ف��ري��ق  ع��امل��ني(، 
اأي  لها مثيًا يف  اأج��د  اإيجابية مل  الت�ص�ير طاقة  اأج���اء  �صادت 

عمل اآخر �صاركت به.
خ�ص��صاً  لطفي،  ط���ارق  يف  اكت�صفته  ال���ذي  م��ا   •

يقدم  واأ�صبح  الفر�صة  له  اأتيحت  بعدما 
بط�لة مطلقة؟

لطفي  يتغري  مل   -

ويع�صق عمله،  �صخ�ض م�ه�ب  واأخاقه عالية، وه�  فبقي حمرتماً 
والغرور  ال��ن��ج���م��ي��ة  ع��ق��دت��ي  ي��ع��اين  ول 
اأبناء  ب��ع�����ض  ع��ل��ى  امل�����ص��ي��ط��رت��ني 
اجليل احلايل. كذلك حفظ 
امل�صل�صل،  يف  م��ك��ان��ت��ي  يل 
والأخ������������������ري م����ت����ك����ام����ل 
باملمثلني، واملخرج اأحمد 
اأمين  م��دح��ت، وامل����ؤل���ف 

مدحت.
ع����ر�����ض  ك����������ان  ه��������ل   •
م��صم  خ�����ارج  امل�����ص��ل�����ص��ل 

رم�صان يف �صالح العمل؟
مب��صم  ال�����درام�����ا  رب�����ط   -
ف�صل  ف����ح���������ص����ب  رم�������������ص������ان 
نح�  نقدم  كيف  وا�صت�صهال. 
م�صل�صًا   50
�صهر  يف 
واح������������د، 
ث��������������������م 

الدراما  �ص�ق  ي�صتمر  اأن  يجب  الأخ���رى؟  الأ�صهر  يف  اأي�صاً  نعيدها 
ط�ال العام، ونقدم على الأقل م�صل�صًا اأو م�صل�صلني كل �صهر، وعلى 
ال�صانعني اأن ي�اكب�ا التط�ر ويرف�ص�ا فكرة امل��صم الدرامي ال�احد. 
لأن  رم�صان،  م��صم  خ��ارج  امل�صل�صل  عر�ض  من  اأت�صرر  ل  �صخ�صياً، 

العمل اجليد يتابعه اجلمه�ر يف اأي وقت.
فيها  ح�ص�رك  عدم  اأدق  بتعبري  اأو  الدراما،  عن  غيابك  �صر  ما   •

بانتظام؟
تقدير  اأو  اح���رتام  ول  بع�ص�ائية،  لاأ�صف  الفنية  العملية  ت�صري   -
للكفاءات، وه� ما يختلف متاماً عن زمن الفن احلقيقي حينما كان 
ب�صكل  ال�صللية  ت�صيطر  الي�م،  والنظام.  الح��رتام  ال��صط  ي�ص�د هذا 
باأن  ال��رد  يك�ن  النظام  غياب  على  ممثل  اأي  يعرت�ض  وعندما  كبري، 
والتقاليد  الأ���ص���ل  على  ن�صاأت  كنت  ومل��ا  ك���ده(.  �صغال  كله  )ال�����ص���ق 
لدى  مرغ�ب  غري  فاأ�صبحت  بالنظام،  والتم�صك  اجلميع  واح��رتام 
اأ�صل اإىل م�قع الت�ص�ير قبل  اأن  املنتجني. مثًا، لي�ض من املنطقي 
م�عد م�صهدي ب�صاعة لأفاجاأ باأن الت�ص�ير بعد �صت �صاعات! يف هذه 
يثري  كمن  ف��اأب��دوا  ان�صحب،  النهاية  يف  ولكن  ط�يًا  اأنتظر  احلالة، 
ولكن  امل�صتحيل.  اأطلب  ول  النظام  على  حري�ض  اأنني  رغ��م  امل�صاكل 

لاأ�صف كثريون اعتادوا الف��صى.
اأي�صاً؟ عنها  غائب  فاأنت  ال�صينما،  عن  • ماذا 

- ا�صاأل�ا املنتجني! يرى ه�ؤلء اأنني ل اأ�صلح لل�صينما راهناً. �صخ�صياً، 
اأرف�ض تقدمي اأعمال ل تنا�صبني، ورغم اأن ال�صينما تط�رت يف الأفكار 
وامل��ص�عات وطرائق الت�ص�ير بتقنيات حديثة، فاإن املنظ�مة نف�صها 
فيها كثري من امل�صكات واملع�قات متاماً كالدراما، ما يجعلني خارج 

ح�صابات ال�صانعني.
امل�صرح؟ عن  • ماذا 

- ا�صتعدرّ لعمل م�صرحي جديد على خ�صبة امل�صرح الق�مي بعن�ان 
اأحمد،  وف��ت���ح  بدير  اأح��م��د  النج�م  مب�صاركة  ج��دي��د(،  )ن��ه��ارك 
ونبداأ قريباً التمرينات. والعمل مبنزلة ع�دة اإىل امل�صرح الذي 
املحافظات  اأن نط�ف  وقررنا  ابتعدت عنه منذ فرتة ط�يلة، 

كافة به، ونبداأ من الفي�م يف يناير املقبل.
• هل من املمكن املناف�صة بني مهرجاين )اجل�نة ال�صينمائي( 

و)القاهرة ال�صينمائي(؟
- ل ميكن املقارنة بينهما، ففيها ظلم كبري. علينا اأن ندعم 
الثنني، لأن وج�د اأكرث من مهرجان �صينمائي ي�صهم يف دعم 
اإطاق  اأن يق�م رجال الأعمال بدورهم يف  ال�صناعة، ويجب 
امل��ه��رج��ان��ات يف حم��اف��ظ��ات م�صر ك��اف��ة. ع��ن��دم��ا ذه��ب��ت اإىل 
اجل�نة اأقمت يف منزيل هناك، كي اأحكم على التجربة كاملة 

من اخلارج، وفعًا كانت على م�صت�ى جيد جداً.
النادي  ومدير  املعروف  الكرة  لعب  ابن  �صليم  ه�صام   •
الأه����ل����ي ال�����ص��اب��ق ال����راح����ل ���ص��ال��ح ���ص��ل��ي��م، ي���ق����ل ح�ل 

النتخابات التي �صهدها النادي اأخرياً: 
- )ل�صت �صد اأحد ول اأنحاز اإىل حمم�د طاهر، ولكني 
الكابنت حمم�د  ال�صخ�صي وراأي وال��دي يف  راأي��ي  قلت 
اخل��ط��ي��ب، ال���ذي اأح��ب��ه واأح���رتم���ه ج���داً م��ن��ذ ال�صغر 
واأع�صقه كاعب كرة، ولكن احلقيقة اأنه مل يكن ي�ماً 
اإداري��اً ناجحاً ول ي�صلح ملن�صب الرجل رقم واحد يف 
النادي الأهلي. عم�ماً، اأن يك�ن لعباً كبرياً ل يعني 
اأذكر  اأن  ويجب  ناجح.  ناد  رئي�ض  يك�ن  اأن  بال�صرورة 
احلقيقة، كان والدي يق�ل اإن حمم�د اخلطيب اأف�صل 
اإىل  ي�صل  اأن  املمكن  م��ن  وك���ان  ك��رة  ك��اع��ب  بكثري  منه 
فاأنا  اأحب اخلطيب  واإذا كنت  بنف�صه.  اأنه يهتم  ل�  العاملية 
اأكرث منه وهذا ما تعلمته من والدي،  الأهلي  النادي  اأحب 
فالنادي لي�ض اأ�صخا�صاً بل ه� ف�ق اجلميع. وهذه املبادئ التي 

اأر�صاها والدي يف النادي ت�صري حتى الآن(.

ربط الدراما مبو�سم رم�سان فح�سب ف�سل وا�ست�سهال

ه�صام �صليم: اأرف�ص تقدمي اأعمال ل تنا�صبني

كان وما زال منذ اإطللته الأوىل يحظى 
جت�سيد  على  لقدرته  اجلميع  باإعجاب 
حرفية  ب��درج��ة  ال��درام��ي��ة  �سخو�سه 
عالية. اإنه الفنان ه�سام �سليم الذي نال 
عاملني(  )بني  م�سل�سل  يف  الأخ��ري  دوره 

كثريًا من القبول وال�ستح�سان.
هذا  معه  ك��ان  وامل�سل�سل  ال���دور  ع��ن   

احلوار:

)اختفاء( نيللي كرمي يف رم�صان
اأمين  تاأليف  من  )اختفاء(  م�صل�صل  يف  دوره��ا  لت�ص�ير  ك��رمي  نيللي  ت�صتعد 
م��دح��ت واخ���راج اأح��م��د م��دح��ت، وجت�صد يف اأح��داث��ه ال��ت��ي تقع يف 30 حلقة 
�صخ�صية اأ�صتاذة جامعية تعمل يف احدى اجلامعات الرو�صية، وتتعر�ض خال 
الأحداث لعدد من املطاردات تع�د على اأثرها اىل م�صر وكانت نيللي �صاركت 
اأمام نبيل احللفاوي  خال رم�صان املا�صي يف بط�لة م�صل�صل )لأعلى �صعر( 
واأحمد فهمي وزينة، ومن قبله )�صق�ط حر( مع فريال ي��صف واأحمد وفيق 
وحممد فراج، و)حتت ال�صيطرة( مع ظافر العابدين وهاين عادل، و)�صرايا 
و)ذات(  ودرة،  روب��ي  م��ع  الن�صاء(  و)�صجن  ع���ادل،  وغ���ادة  ي�صرا  م��ع  عابدين( 
مع با�صم �صمرة وانت�صار، و)احل��ارة( مع �ص��صن بدر وكرمية خمتار و�صاح 

عبداهلل وبا�صم �صمرة.

كرمي عبدالعزيز  يبداأ
 ت�صوير م�صاهده يف )الزيبق2(

يبداأ الفنان كرمي عبدالعزيز ت�ص�ير م�صاهده الأوىل يف اأحداث اجلزء الثاين 
اأماكن  معاينة  اهلل  عبد  وائ��ل  امل��خ��رج  ي�ا�صل  حيث  )ال��زي��ب��ق(،  م�صل�صل  م��ن 

الت�ص�ير حلني البدء فيه.
امل�صل�صل،  من  الثاين  اجل��زء  حلقات  كتابة  على  ي��صف  وليد  الكاتب  ويعكف 
وت�صليم اأكرب عدد من احللقات قبل بداية الت�ص�ير، حيث �ص�ر املخرج م�صاهد 

كثرية من اجلزء الثاين، وقت ت�ص�ير اجلزء الأول. 
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

جابر بن �شنان

واأن���ع���ام  خ���ر  ع��ط��ان��ا  اهلل 

ي��ال��ل��ي ع��ط��ان��ا امي����ان واإل��ه��ام 

وال���ي���وم ���ص��ارت ج��ن��ة اأح���ام 

وان��ظ��ام  تخطيط  ال��وط��ن  ق��ام 

دول�����ة ت���ط���ور ع���ز واإ����ص���ام 

ب��الأن��ع��ام  متهني  وال�����ص��ع��ب 

علينا  واج�����ب  ل���ه  واحل���م���د 

عطينا ال�����ص��ايف  واب��ف�����ص��ل��ه 

ت���زخ���ر ب���ف���ل وي��ا���ص��م��ي��ن��ا 

بهينا  وب����ه  وات����زخ����رف  زان 

ب��ن��ي��ن��ا  دول������ه  الأمم  وب�����ني 

ال�صنينا  ه����ذي  يف  وارت������اح 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

يا علم رفرف على منت ال�صحاب

                           كل عام يف ال�صماء جمدك يطول

ترخ�ص لرفعتك يف الدنيا رقاب

                             وترفعك �صامخ �صناديد الزحول

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

حممد بن طري�ش

�شما �شما
ع���ط���اه���ا  اهلل  ب�����������لد/ن  ي������ا  ����س���م���ا  ����س���م���ا 

ع�����رو������ص الأر�����������ص ال����ل����ي ح����له����ا ك�����س��اه��ا

���ب���اه���ا  ����سِ اول  ك�����ّن�����ه  و  الأرب��������ع��������ني  يف 

ح���له���ا  ي���ن���ق�������ص  ال���������س����ن  ه������  يف  ال����ب����ن����ت 

م�����ا ي���������س����رح اخل�����اط�����ر وم�������ا ي����ده���������ص ال���ع���ني

����س���ب���ع���ني و  واح�����������د  ع���������ام  يف  م�����ي�����لده�����ا 

ت�����غ�����ي�����ظ ط�����ّل�����ت�����ه�����ا ج�����م�����ي�����ع امل�������زاي�������ني

ات����زي����ن ت����ك����رب  م������ا  ك������ل  ب���������لدي  اإلاااا 

 ريــتـ�يــت

اأ�ستودع اهلل بلدي وكل ما فيها ..

واأ�ستودع اهلل ال�سيوخ و �سعبها الطاهر

واأ�ساألك يا اهلل حتفظها وتك�سيها ..

باخلري والطيب .. وامل�ستقبل الزاهر.

******

عاد عيد الدار والفراح عمت

لب�سو كل المارات  الق�سايد

لني نكحل كل حا�سد ومت�سمت

يف حمبة دار زايد ما نحايد

البيت مت�حد
، خ�ساله  عظيم  خالد  اب��و  ل�  ر  ي�َسّ من  ج��َلّ 

 ، اح��وال��ه  جميع  يف  �سبيهه  حممد   .. زاي��د 

وج����َلّ م��ن ك���ّرر ل��ن��ا ) زاي���د ( واع����اد وج���ّدد 

حم��ّدد ن��ط��اق  داخ���ل  ال�سبهه  حت�����س��رون  ل 

حممد جار اهلل

كلنا خليفة
ح��ك��م��ه��ا خ��ل��ي��ف��ة م��ث��ل م���ا ل��ل��ن��واي��ف را����ص

للقرنا�ص ال��ع��ه��د  وا���س��ن��د  خليفة  حكمها 

ح��ك��ي��م وح���ل���ي���م وح��������ازم وف�����ذ وق���ي���ادي

ي���ع���اي���ن وه�����و ه������ادي وي���ك���ف���خ وه�����و ه����ادي

حامد الها�شمي

�شعر : #ممدوح_العفري - ال�شعودية

#اأنغام - اخللود

ب�����لدي...������س�����م�����وخ...ال�����ُع�����ل...وامل�����ع�����ال
ب�����لدي...������س�����لم/ن ..ي���ق���وده...ن�������س���ال

ليل ت���ن���ف�������ص...ع���ق���ب..ده���م  و����س���ب���ح/ن 
ل���ه..ال���ع���ز...ت���اج/ن...وجم���د/ن ...اأث��ي��ل

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ا�سرقت �سم�ص ال�سعاده على  وجه البلد

عناد را�سه  ويف  الأ�سيله  ف��وق  انطلق 

معه ابن مكتوم را�سد على ظهر اجلواد

الإحت��اد ي��وم  هاليوم   مثل  يف  اعلنوا 

اجتهاد با  له  دع��ا  منهو  عا�ص  اإحت��ادٍ  

الفعل  الوكاد هل  زاي��د   بعيال   البقا  

ل ثار الطراد الن�سر  القوا�سم  راية  و 

�سناد العز  للعليا   واذكر  ال�سرقي  ذرا 

ا�سرقت �سم�ص ال�سعاده على وجه البلد 

ي��وم زاي��د رام الأجم���اد وال��ب��اري معاه

لقاه يخ�سى  ول  الأحمر  املوت  يهاب  ما 

وال�سيوخ اهل ال�سهامه و اهل ِعّزه و جاه

قواه ت�سعف  ما  الرا�ص  يرفع   اإحت��اٍد  

بناه من  دعى له  ويرحم  من  اهلل  وفق  

و ال مكتوم ال�ساو�ص عمى عني الع�ساه

الغناه مال  يا  اجل��ود  راع��ي  النعيمي  و 

يداه �ُسلت  ل  الجم��اد  املعل  �سا�ص  و 

ي��وم زاي��د وّح�����د ال���دار و ال��ب��اري معاه

يوم االحتاد


