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احذر الكميات الكبرية من �صل�صة ال�صويا

ق�صة  يوتيوب،  على  قناته  على  ب��رن��ارد  الربيطاين  الدكتور  ���ص��ارك 
امراأة اأ�صيبت بتلف يف الدماغ بعد اأن �صربت ليرتاً من �صل�صة ال�صويا 

يف حماولة منها لتطهري قولونها. 
وكانت املراأة التي مل يتم الك�صف عن هويتها، قد �صاهدت مقطع فيديو 
اأن يطهر  اأن تناول �صل�صلة ال�صويا ميكن  اإىل  على الإنرتنت ي�صري 
اأن تبداأ  اجل�صم، وقامت بتناول ليرت كامل من �صل�صة ال�صويا قبل 
�صربات قلبها بالت�صارع، وت�صعر باآلم يف معدتها وذراعيها و�صاقيها.  
املاء،  �صرب  عن  امتنعت  بعدما  ال�صديد  باجلفاف  امل��راأة  اأ�صيبت  وقد 
مت  للم�صت�صفى  نقلها  ول��دى  للوعي.  وفقدانها  انهيارها  اإىل  اأدى  ما 

ت�صخي�ص حالتها بفرط ال�صوديوم يف الدم. 
امليالني  بانحالل  م�صابة  باأنها  الأط��ب��اء  اكت�صف  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  وب��ع��د 
اخلاليا  تتمكن  ل  عندما  ي��ح��دث  ع�صبي  ا���ص��ط��راب  وه��و  امل��رك��زي، 
حدوث  ب�صبب  البع�ص،  بع�صها  اإىل  اإ����ص���ارات  اإر���ص��ال  م��ن  الع�صبية 

تغريات �صريعة يف م�صتويات ال�صوديوم يف اجل�صم. 
ال�صويا  �صل�صة  من  كبرية  كميات  �صرب  باأن  برنارد  الدكتور  ويقول 
لتطهري اجل�صم، لي�صت فكرة جيدة وذلك لغناها بامللح، وفق ما ورد يف 

موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 

لهذا ال�صبب ال ترتكي طفلك يف احلّمام وحيدًا
تويف ر�صيع بريطاين يبلغ من العمر 13 �صهراً فقط، بعد اأن تركته 

والدته يف حو�ص ال�صتحمام دقيقتني فقط لتفقد الغ�صيل. 
اإىل  الفور  ونقل على  الطفل غرق يف احلو�ص،  اأن  التقارير،  وذك��رت 

امل�صت�صفى، ولكنه مات رغم الإنعا�ص القلبي الرئوي. 
لتفقد  دقيقتني  مل���دة  احل��م��ام  غ����ادرت  اإن��ه��ا  للمحققني  الأم  وق��ال��ت 
الغ�صيل، لكنها �صمعت �صراخ اأحد اأطفالها، بعد اأن �صاهد �صقيقه يغرق 

يف املاء، ف�صارعت اإىل الت�صال بالإ�صعاف يف حماولة لإنقاذه.
وحاول امل�صعفون اإنقاذه مع الزمن، لكنه مات بعد اأن تعر�ص اإىل �صرر 

بليغ يف الدماغ.
واعتربت ماريان جون�صون م�صاعدة الطب ال�صرعي احلادث قتاًل غري 
متعمد، وحملت الوالدة م�صوؤولية وفاته، لكن ال�صرطة قالت اإنها لن 
اإغراق  الأم  تعمد  دليل على  الأ���ص��رة، يف غياب  اإج���راء �صد  اأي  تتخذ 

الطفل، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
وقررت اأ�صرة اأوليفر التربع باأع�صائه، للم�صاهمة يف اإنقاذ حياة اأطفال 

ُيعانون من اأمرا�ص مزمنة.

مل�صقات متنع ف�صاد الفاكهة واخل�صار
اأكرب التحديات التي تواجهنا يف هذا الع�صر،  يعد ف�صاد الطعام من 
قبل  تف�صد  واخل�صار  الفاكهة  م��ن  املحا�صيل  % م��ن   52 اأن  حيث 

الو�صول اإىل امل�صتهلكني.
ال�صركات  اإح���دى  تو�صلت  ب�صرعة،  املحا�صيل  ف�صاد  دون  ول��ل��ح��وؤول 
املاليزية اإىل حل ب�صيط وفعال لهذه امل�صكلة، عرب انتاج مل�صق �صغري 

يحافظ على الثمار من التلف ملدة ت�صل اإىل اأ�صبوعني.
ويتم انتاج مل�صقات "�صتيك فري�ص" بطريقة خمتلفة عن املل�صقات 
الأخرى التي نراها على الفاكهة، اإذ اأنها حتتوي على تركيبة طبيعية 
خا�صة من املواد الع�صوية تعمل على اإبطاء عملية الن�صج، وحتافظ 

على الثمرة طازجة لفرتة اأطول.
من  الل�صاقة اجلديدة، خليطاً  التي تدخل يف �صناعة  امل��واد  وت�صمل 
اإبطاء  على  ت�صاعد  والتي  الع�صل،  و�صمع  املتاأين  ال�صوديوم  كلوريد 
الن�صاط البكتريي يف الثمار، وبالتايل تاأخري عملية الن�صج والتلف. 

الل�صاقات اجلديدة  باأن  امل�صنعة  ال�صركة  با�صم  من جهته قال ناطق 
اأ�صرار  ب��اأي  تت�صبب  اأن  دون  الفاكهة  مع  تناولها  وميكن  متاماً  اآمنة 

�صحية.
يذكر باأن زافري زين الدين، موؤ�ص�ص �صركة "�صتيك فري�ص"، �صارك يف 
اأبحاث بالتعاون مع جامعة �صيالجنور بوترا املاليزية، ومعهد ماردي 
واختبار  لتطوير  ماليزيا،  يف  ال�صناعي  الأبحاث  ومعهد  و�صتاندرد، 

مل�صقاته، على مدى ثالث �صنوات.
باإبطاء  تقوم  ل  الثورية  املل�صقات  ف��اإن  فري�ص  �صتيك  ل�صركة  ووفقاً 
عملية الن�صج فح�صب، واإمنا متنع تطور العفن على الفاكهة، وفق ما 

ورد يف موقع "اأوديتي �صنرتال" الإلكرتوين. 
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اأبعدوا هذه اللعبة ال�صامة عن اأيدي االأطفال
تو�صلت اأبحاث حديثة اإىل نتيجة مهمة ومثرية للقلق يف اآن واحد تتعلق 

بلعبة الت�صكيل املف�صلة للكثري من الأطفال، "الطينة احلرة".
احلرة،  للطينة  منتجا   13 بريطانيا  يف  امل�صتهلك  حماية  هيئة  وفح�صت 
ل���دى جم��م��وع��ة م��ن امل��ت��اج��ر، مب��ا فيها م��ت��اج��ر اإل��ك��رتون��ي��ة، ووج����دت اأن 
املواد  م��ن  اآم��ن��ة  وغ��ري  عالية  اح��ت��وت على كميات  الأق���ل  منتجات على   5

الكيماوية ال�صامة، التي قد ت�صيب الأطفال بالعديد من الأمرا�ص.
"بورون"، وهي مادة  التحديد عن م��ادة ت�صمى  وي��دور احلديث على وجه 
�صائعة يف خمتلف اأنواع منتجات الطينة احلرة، وهي امل�صوؤولة عن اللزوجة 

التي تتمتع بها هذه اللعبة املحببة لدى الكثري من الأطفال.
والإ�صهال  اجللد  تهيج  اإىل  امل��ادة  لهذا  املفرط  التعر�ص  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
والقيء والت�صنجات على املدى الق�صري، وفق ما ذكر موقع "�صكاي نيوز".

اإ�صعاف  اإىل  "بورون" مب�صتويات عالية جدا  كما قد توؤدي مالم�صة مادة 
احلوامل،  الن�صاء  لدى  بالأجنة  ال�صرر  اإحل��اق  يف  تت�صبب  وقد  اخل�صوبة، 
الوحل"  "األعاب  اأو  احل��رة،  والطينة  الأوروب��ي��ة.  املفو�صية  ذك��رت  ما  وف��ق 
"ال�صل�صال"، مواد لزجة ولينة جدا ميكن ت�صكيلها بطرق خمتلفة و�صناعة، 
تعترب من الألعاب ال�صعبية لالأطفال، وتعد اإحدى الهدايا املف�صلة يف اأعياد 
امليالد. ويف وقت �صابق من هذا العام، تو�صلت درا�صة اإىل اأن 8 من اأ�صل 11 
لعبة قائمة على الطينة احل��رة، حتتوي على مواد كيماوية تتجاوز احلد 

امل�صموح به، وهو 300 ملغم لكل كيلوغرام.
واأعربت هيئة حماية امل�صتهلك يف بريطانيا عن قلقها من بع�ص ال�صلع التي 
على  وحتتوي  حرة"،  "طينة  احلقيقة  يف  لكنها  معجون،  اأنها  على  ت�صوق 

كميات غري م�صموح بها من املواد ال�صارة.
وقالت هيئة الرقابة يف بريطانيا اإنها اأبلغت امل�صنعني وجتار التجزئة عن 
النتائج التي تو�صلت اإليها، وطلبت منهم اإزالة منتجات الطينة احلرة من 

منافذ البيع ب�صبب خطورتها على الأطفال.

لدغة عقرب علج للأمل 
اعتاد مزارع كوبي ا�صمه بيبي كا�صانا�ص 
ا�صطياد  ع��ام��ا   78 ال��ع��م��ر  م���ن  وي��ب��ل��غ 
ال�صنوات  ���ص��ه��ر خ���الل  ك��ل  ع��ق��رب م���رة 
ب�صمه  نف�صه  ي��ل��دغ  ك��ي  امل��ا���ص��ي��ة  الع�صر 
اآلم  م���ن  ي��ق��ي��ه  ال�����ص��م  ه����ذا  اإن  ق���ائ���ال 
الروماتيزم. ومل يعد ُينظر اإىل عالجه 

الطبيعي على اأنه �صيء م�صتغرب.
�صم  اأن  ك���وب���ا  يف  ب���اح���ث���ون  وج�����د  ف���ق���د 
يحتوى  كوبا  يف  املنت�صر  الأزرق  العقرب 
على خوا�ص م�صادة لاللتهاب وخمففة 
لالأمل ورمبا تكون قادرة على تاأخري منو 

الأورام لدى بع�ص مر�صى ال�صرطان.
وعلى الرغم من اأن بع�ص اأطباء الأورام 
ال�صروري  م��ن  اإن  ي��ق��ول��ون  اخل����ارج  يف 
اإج����راء م��زي��د م��ن الأب��ح��اث ك��ي يت�صنى 
تعزيز مثل هذا الدعاء ت�صتخدم �صركة 
الدوائية  للمنتجات  الكوبية  لب��ي��وف��ام 
ل�صنع   2011 ع���ام  م��ن��ذ  ال��ع��ق��رب  ���ص��م 
اأحد اأدوية الطب التماثلي ويعرف با�صم 

فيداتوك�ص.
ولقي هذا الدواء رواجا.

وق���ال ك��ارل��و���ص األ��ربت��و دي��ل��ج��ادو مدير 
ب�����ص��رك��ة لبيوفام  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����ص��ط��ة 
ل��روي��رتز اإن امل��ب��ي��ع��ات ت��رت��ف��ع ع�����ص��رة يف 

املئة �صنويا.

نوعي غذاء
�ص 23 طفلك لنمو �صليم

م�صابة بال�صعال؟ 
هذه الن�صائح تهمك 

يعد ال�صعال من املتاعب ال�صائعة يف ف�صل 
ال�صتاء ب�صبب برودة الطق�ص.

ال�����ص��ع��ال و�صيلة اجل�����ص��م لإزال���ة  وي��ع��ت��رب 
اللعاب  اأو  ال��غ��ري��ب��ة  الأج�������ص���ام  واإخ������راج 
وال�صعب  ال����رئ����ت����ني  م�����ن  )امل�������خ�������اط( 

الهوائية.

كيف يحدث ال�سعال؟
ت��ق��وم ال��الق��ط��ات احل�����ص��ي��ة امل���وج���ودة يف 
جلذع  حمفز  ب��اإر���ص��ال  التنف�ص  جم���اري 
الدماغ عندما ت�صعر بوجود ج�صم غريب 
ردة  اإىل  ي����وؤدي  وه����ذا  ال��ت��ه��اب  اأو وج����ود 
التنف�ص  ع�����ص��الت  لتفعيل  ه���ذه  ال��ف��ع��ل 
من  من�صقة  بطريقة  احلاجز  واحلجاب 

اإىل  اأجل نقل الهواء ب�صكل �صريع وقوي 
ك��ردة فعل على املحفز  التنف�ص،  جم��اري 

الذي اأر�صلته الالقطات.
الربوفي�صورة  تن�صح  ال�صعال  وملواجهة 
اإريكا باوم بتجنب الأن�صطة املجهدة، لأن 
اإ�صافياً على  املجهود البدين ي�صكل عبئاً 

امل�صالك التنف�صية.
للطب  الأملانية  اجلمعية  ع�صو  واأ�صافت 
اأن��ه يجب اأي�صاً  ال��ع��ام وال��ط��ب الأ���ص��ري، 
جتنب ال��ه��واء ال��ب��ارد، ال���ذي  يت�صبب يف 

تهيج امل�صالك التنف�صية.
وميكن تخفيف ال�صعال بتناول امل�صروبات 
اإل��ي��ه��ا ع�����ص��ل النحل،  ال�����ص��اخ��ن��ة م�����ص��اف��اً 

وتدليك ال�صدر باملنثول. 

 "fitbook" ال�صاأن، ذكر موقع  ويف هذا 
اأنه يجب التقليل من الأفكار ال�صلبية اإىل 
احل��د الأدن���ى، لأن ه��ذا النوع من التفكري 
املوقع  واأ���ص��اف  اجل�صد.  �صائر  على  ي��وؤث��ر 
�صركة  م��ع  بالتعاون  يعمل  ال���ذي  الأمل���اين 
تبداأ  الإن�صان  �صحة  اأن   DAK التاأمني 
اأي من  راأ����ص���ه؛  ���ص��يء م��ن  ك��ل  اأوًل وق��ب��ل 
نف�ص  ون��ق��ل  م��ع��ه  يحملها  ال��ت��ي  اأف����ك����اره، 
كري�صتيان  النف�صي،  امل��ع��ال��ج  ع��ن  امل�����ص��در 
ليدكه، قوله اإن اأبحاث الدماغ اأظهرت منذ 
على  تاأثري  لديها  الأف��ك��ار  اأن  م��دة طويلة 
"اإذا  واأ���ص��اف  �صحيح.  والعك�ص  م�صاعرنا 
اأو اإذا كان عندنا توقع �صلبي،  فكرنا �صلبياً 
هرمونات  ي��ف��رز  ب��امل��خ  الأمل  م��رك��ز  ف����اإن 
 " واأردف:  والأدرينالني.".  ال��ك��ورت��ي��زون 
ي�صبب ذلك القلق و�صل�صلة كاملة من ردود 

فعل اجل�صم بل وحتى الأمل".

فوائد التفكري الإيجابي
التفكري  اأن  امل�صدر  نف�ص  يتابع  املقابل،  يف 
ي�صمى يف  ما  تن�صيط  اإىل  ُي��وؤدي  الإيجابي 
يتم  ح��ي��ث  التحفيزي"،  "املركز  ال���دم���اغ 
ال��ه��رم��ون��ات ع��ل��ى غرار  اإن��ت��اج خليط م��ن 
ال�����ص��ريوت��ون��ني وال���دوب���ام���ني، ف�����ص��اًل عن 
هذا  اأن  واأ�صاف  الأوك�صايتو�صني.  هرمون 
�صعور  اإىل  ي��وؤدي  الهرمونات  من  اخلليط 

املرء على الفور باأنه يف حالة اأف�صل.
كما اأن فوائد التفكري الإيجابي ل تتوقف 
عند هذا احلد، فقد لحظ اأطباء بالعتماد 
على الت�صوير املقطعي احلو�صبي اأنه عند 
موجات  ت�صبح  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل  ال��ت��ف��ك��ري 
اأف�صل  ب��اأن��ه  امل���رء  اأط����ول، ويح�ص  ال��دم��اغ 

واأكرث ا�صرتخاء.

تخل�ص من الأفكار ال�سلبية
"success" عدة خطوات  وي�صع موقع 
ال�صلبي،  التفكري  ع��ل��ى  التغلب  اأج���ل  م��ن 
اأن  على  ت�صاعد  اإيجابية  باأفكار  وتعوي�صه 
اإىل  وي�صل  �صعيدة،  بحياة  الإن�����ص��ان  ينعم 

اأهدافه �صواء قريبة اأو بعيدة املدى.

الإيجابية  الأ���س��ي��اء  على  الرتكيز 
والبت�سامة

الكثري  طريقك  تعرت�ص  قد  اليوم  خالل 

م��ن ال��ع��راق��ي��ل، ال��ت��ي ل��ن جت��ع��ل��ك يومك 
م���ث���ال���ي���اً. ف��ف��ي ح����ال واج���ه���ت حت���دي���اً ما 
رك���ز ف��ق��ط ع��ل��ى اجل��ان��ب الإي��ج��اب��ي من 

زيادة  ك��ان �صغرياً.  ول��و  الأم��ر حتى 
ا�صتخدام  مي��ك��ن��ك  ذل�����ك،  ع��ل��ى 

البت�صامة كو�صيلة للتخل�ص 
ال�صلبية،  الأف������ك������ار  م�����ن 
حتى  ت��ب��ت�����ص��م  اأن  وح������اول 
وذكر  اللحظات  اأح��ل��ك  يف 

الو�صعية  ه���ذه  اأن  نف�صك 
بها  مت��ر  التي  مريحة،  غ��ري 

ميكن اأن تكون م�صتقباًل ق�صة 
تبت�صم،  جت��ع��ل��ك  امل���ا����ص���ي  م���ن 

."success" ح�صب موقع

تعلم من "الف�سل" وركز على احلا�سر
ارت��ك��اب الأخ��ط��اء وال��وق��وع يف الف�صل من 
ال��ت��ي مي��ر منها اجل��م��ي��ع، لذلك  الأ���ص��ي��اء 
ع��و���ص��اً ع��ن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ف�����ص��ل حاول 
لك،  معلم  اأف�صل  وجتعله  منه  تتعلم  اأن 
املرة  يف  اأف�صل  باأ�صياء  تقوم  اأن  اأج��ل  م��ن 
 "success" موقع  ي�صدد  كما  القادمة. 
الرتكيز على احلا�صر وعدم  على �صرورة 

العي�ص يف املا�صي والبقاء �صحية له.

اجلفاف قد ي�سو�ص التفكري والإدراك
اإىل  اأمريكية حديثة  تو�صلت نتائج درا�صة 
اأن قلة ن�صب ال�صوائل من ج�صم الإن�صان قد 
والبدين،  الذهني  ن�صاطه  على  �صلبا  توؤثر 
يف  الإ�صراف  من  اأي�صا  باحثون  حذر  فيما 
�صرب املياه ما قد ي�صر بتوازن الأمالح يف 

اجل�صم.
اأن اجل��ف��اف قد  اإىل  ت�صري درا���ص��ة ج��دي��دة 
اإىل  م��ع��دوه��ا  خل�ص  اإذ  التفكري،  ي�صو�ص 
من  �صوائل  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  الريا�صيني  اأن 
وزنهم  من  باملائة  اثنني  ت��وازي  اأج�صامهم 
الإدراك. وذكر  ظهرت عليهم م�صكالت يف 
التقرير الذي ن�صرته دورية )ميدي�صن اأند 
اإىل  اإك�صر�صايز(  اأن��د  �صبورت�ص  اإن  �صاين�ص 
اأو املتو�صط من  اأنه حتى امل�صتوى املحدود 
الذي  لل�صخ�ص  رطلني  خ�صارة  اجل��ف��اف، 
ي��زن 100 ك��ي��ل��وغ��رام واأرب��ع��ة اأرط����ال ملن 
يزن 200 كيلوغرام، اأدى اإىل م�صكالت يف 

النتباه واأعاق اتخاذ القرارات.

وقاد اجلفاف على الأخ�ص 
اإىل عرقلة مهام تتطلب النتباه والتوافق 
احلركي وما ي�صمى بالوظائف التنفيذية 
التعرف  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  ت�صمل  ال��ت��ي 
ع��ل��ى اخل���رائ���ط وم���راع���اة ق��واع��د النحو 

والريا�صيات الذهنية والتدقيق اللغوي.

اأهمية احلفاظ على توازن ال�سوائل 
يف اجل�سم

وقالت ميندي ميالرد-�صتافورد امل�صاركة 
يف اإعداد الدرا�صة والأ�صتاذة بكلية العلوم 
الف�صيولوجي  املعمل  وم��دي��رة  احل��ي��وي��ة 
"نعرف  للتكنولوجيا  ج��ورج��ي��ا  مبعهد 
و�صول  ل���دى  ي��ت��اأث��ر  ال���ب���دين  الأداء  اأن 
ن�صبة فقد ال�صوائل اإىل اثنني باملائة من 
نتج عن ممار�صة  اإذا  كتلة اجل�صم خا�صة 

متارين ريا�صية يف اأجواء دافئة".
عما  ك��ان  �صوؤالنا  "وبالتايل  قائلة  تابعت 
يحدث للدماغ عند ذات امل�صتوى من فقد 
ال�����ص��وائ��ل، وه���و اأم���ر ���ص��ائ��ع احل����دوث مع 

يعملون  اأو  بالن�صاط  يت�صمون  اأ�صخا�ص 
الدماغ  فخاليا  احل��ر.  اأثناء  ال����خارج  يف 
الع�صلية  اخل���الي���ا  م��ث��ل  ل��ل��م��اء  حت���ت���اج 

متاما". 
واأ�صافت اأنه على الرغم من اأن التاأثريات 
ن�صبتها  �صوائل  فقد  عند  كبرية  تكن  مل 
اأن��ه��ا زادت  اث��ن��ني ب��امل��ائ��ة م��ن ال����وزن اإل 

بزيادة اجلفاف.
درا�صة   33 ب��ي��ان��ات  ال��ب��اح��ث��ون  وراج�����ع 
فيها  امل�صاركون  فقد  بالغا   413 �صملت 
باملائة من  اإىل �صتة  �صوائل ما بني واحد 
التمارين  اأج�صامهم ب�صبب ممار�صة  كتلة 
ظل  يف  ممار�صتها  اأو  وح��ده��ا  الريا�صية 
اأو  ب�صبب احل���رارة فقط  اأو  اأج���واء ح��ارة 
ويقول  ال�صوائل.  تناول  على  قيود  و�صع 
ال��دك��ت��ور رون���ال���د روث وه���و اأ���ص��ت��اذ طب 
اأن  "اأعتقد  بيت�صربغ  بجامعة  ال��ط��وارئ 
ذلك يعزز ما اعتقدنا ب�صحته... ال�صورة 
الكبرية هنا هي اأنه كلما زاد جفافك قلت 

حدة تركيزك".

�صحة االإن�صان تبداأ من راأ�صه.. 
وهذه فوائد التفكري االإيجابي

يوؤكد خرباء ال�سحة على �سرورة اتباع عدة خطوات عملية توؤدي اإىل التمتع 
�سحة  اأن  اإىل  م�سريين  املتالحقة،  احلياة  حتديات  مع  والتعامل  جيدة  ب�سحة 
تفاوؤله  ومدى  لالأمور  ونظرته  اأفكاره  من  �سيء  كل  وقبل  اأوًل  تبداأ  الإن�سان 
تاأخذك  حيث  غدًا  و�ستكون  اأفكارك  اأو�سلتك  حيث  اليوم  "اأنت  ت�ساوؤمه.  اأو 
اأفكارك". هكذا كتب الفيل�سوف والكاتب الربيطاين ال�سهري جيم�ص اآلن قدميًا، 
الإن�سان وم�ستقبله على حد  بناء حا�سر  الأفكار يف  اأجل احلديث عن دور  من 
�سواء. ورغم مرور حوايل اأكرث من 100 �سنة على هذه املقولة، اإّل اأنها لتزال 
منا  الكثري  جعلت  اليومية،  احلياة  حتديات  واأن  ل�سيما  اأهميتها،  على  حتافظ 
يعجز عن اخلروج من دوامة الأفكار ال�سلبية يف الغالب، وي�سع يده على قلبه يف 

انتظار ما �ستحمله الأيام القادمة.

ملعقة تراب بجانب الطعام.. 
ماذا تفعل يف اجل�صم؟

ج�صد  عن  الباحثون  يتلهف  بينما 
بكافة  الغذائية  احلمية  اإىل  ر�صيق 
علمية  درا�����ص����ة  ت��ن�����ص��ح  اأن����واع����ه����ا، 
ح��دي��ث��ة ب���ع���ادة غ��ذائ��ي��ة ق���د يراها 
ل��ك��ن��ه��ا، ح�صب  م����ق����ززة،  ك����ث����ريون 
الدرا�صة، تعمل على حرق الدهون. 
موؤخرا،  اأ�صرتاليون،  باحثون  وقال 
اإىل  ال����رتاب  م��ن  ملعقة  ت��ن��اول  اإن 
ي�صاعد  ال����ط����ع����ام،  وج���ب���ة  ج���ان���ب 
ع��ل��ى خ�����ص��ارة ال����وزن وال��وق��اي��ة من 
تنجم  التي  ال�صحية  ال�صطرابات 

عن ال�صمنة. 
اأن  ميل"،  "ديلي  �صحيفة  وذك��رت 
اأ�صرتاليا"  "�صاوث  جامعة  باحثي 
اكت�صفوا فائدة مهمة لأكل الرتاب، 
التي  الفئران  اأن  الدرا�صة  ووج��دت 
ت��ن��اول��ت ه���ذه امل����ادة خ�����ص��رت دهونا 
اأكرث مقارنة بفئران منحت حبوبا 
لفقدان الوزن. وك�صفت الدرا�صة اأن 
من  التخل�ص  على  ي�صاعد  ال��رتاب 
ال���ده���ون، م��ن خ���الل ���ص��رف��ه��ا اإىل 
ال��ت��ي يطرحها  ال��ف�����ص��الت  ج��ان��ب 
اجلهاز اله�صمي. وبخالف املعتقد، 
غري  الأ�صياء  اأك��ل  ظاهرة  انت�صرت 
ال�����ص��ن��ني بني  اآلف  ق��ب��ل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
اأكل  على  النا�ص  داأب  اإذ  الإغ��ري��ق، 
ال�����رتاب ����ص���واء لأج����ل ال��ت�����ص��ل��ي��ة اأو 

للبحث عن منفعة �صحية. 
واأو�صى اأبقراط، الطبيب الإغريقي 
باأكل  احل���وام���ل  ال��ن�����ص��اء  ال��ك��ب��ري، 
اإن  التقارير  بع�ص  وتقول  ال��رتاب، 
���ص��ائ��ع��ا يف كافة  ك����ان  الأم������ر  ه����ذا 
م��ن��اط��ق ال����ع����امل. واأك������د ع����دد من 
واإيل  ووديل  �صيلني  مثل  امل�صاهري 
م��اك��ف��ري���ص��ون، اأن��ه��م ي��ل��ج��وؤون اإىل 
اأكل الرتاب من حني لآخر، بغر�ص 

التخل�ص من �صموم اجل�صم.

ي�صنع منحوتات مده�صة 
من الورق املقوى

ت�صونغ  زي��ان��غ  ك��اي  الفنان  ت�صدر 
)24 ع��ام��اً( ع��ن��اوي��ن الأخ���ب���ار يف 
املميزة  منحوتاته  بف�صل  ت��اي��وان 

التي ي�صنعها من الورق املقوى. 
مواقع  اه���ت���م���ام  ت�����ص��ون��غ  وج������ذب 
مرة  لأول  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
�صور  انت�صرت  عندما   ،2013 يف 
اإب��داع��ات��ه املذهلة من  واح���دة م��ن 
ال�����ورق امل���ق���وى ع��ل��ى ن��ط��اق وا�صع 
وبعد  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة.  ال�صبكة  ع��ل��ى 
املتابعني  ت�صونغ  اأذه��ل  بعام،  ذل��ك 
التي  احلديدي،  الرجل  مبنحوتة 

�صنعها من الورق املقوى. 
الثالث  ال�������ص���ن���وات  م�����دى  وع���ل���ى 
التايواين  ال��ف��ن��ان  ك���ان  امل��ا���ص��ي��ة، 
�صناعة  يف  م���ن�������ص���غ���اًل  ال���������ص����اب 
املنحوتات  م��ن  وا�صعة  جمموعته 
و�صخ�صيات  ح����ي����وان����ات  ت�������ص���م 

كرتونية عديدة.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور �سعيد بن طحنون 

ليلة مو�صيقية باألوان دم�صقية بق�صر املويجعي مبدينة العني نظمها بيت العود

احت�سنتها جامعة الإمارات

اإبداعات طلبية يف جمال تقنية املعلومات قابلة للتطبيق امليداين

احتفال ب�سجرة امليالد 

فندق هيلي ريحان يوزع الهدايا على االأطفال واأ�صرهم

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

�صهد معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان احلفل 
املو�صيقي الذي ا�صت�صافه ق�صر املويجعي مبدينة العني 
لتقدم املو�صيقى بالنكهتني الكال�صيكية واملعا�صرة من 
خالل باقة من الأحلان املو�صيقية الأ�صيلة التي اأبدعها 
�صامر اأبو ر�صالن والفرقة املو�صيقية ، مودرن ، �صبيت�ص 
ك��واي��ر، وال��ف��ن��ان ال�����ص��وري واأ���ص��ت��اذ ال��غ��ن��اء واملو�صيقى 

ال�صرقية عبود ب�صار .
وعلى مدى �صاعتني وبح�صور فنان اليون�صكو لل�صالم 
برنامج  م��دي��ر  ف��ران��ز  رون��ال��د  وال��دك��ت��ور  �صمة  ن�صري 
قدمت  والثقافة  لل�صياحة  اأب��وظ��ب��ي  بهيئة  املو�صيقى 
الفرقة املو�صيقية التابعة لبيت العود باأبوظبي برئا�صة 
الغنائي  ال��ك��ورال  وع�صوية  ر���ص��الن  اأب��و  �صامر  امللحن 
اإىل  ودمي��ا حمزة  وه���زار  زغ��ن��ده  ودرة  الو�صالتي  ولء 
واملو�صيقى  ال��غ��ن��اء  اأ���ص��ت��اذ  ب�صري  ع��ب��ود  ال��ف��ن��ان  ج��ان��ب 
ال�صرقية باقة من املو�صحات اإ�صافة اإىل الفن الغنائي 
اإىل  ت��اري��خ��ه  وي��ع��ود  ال���دارج���ة  ال��ل��غ��ة  ال���ذي ي�صتخدم 
ومعها  املو�صيقية  الفرقة  جتولت  وقد  ما�صية،  ق��رون 
العديد من الأحل��ان ليكون من بينها يف   الكورال بني 
يوم وليلة، ويا م�صافر وح��دك من اأحل��ان حممد عبد 
اأب��و ر�صالن  اأ���ص��ت��اذ بيت ال��ع��ود �صامر  ال��وه��اب وت��وزي��ع 
الأطر�ص  لفريد  بايل"،  �صاغل  ه��واك  "يايل   ، وحل��ن 
�صوري،  ت����راث  وه���و حل��ن   ) ع�����ص��رة حم��ب��وب��ي  اأول  و) 
وج��اري يا حمودة، حلن علي ال���واردة، اإىل جانب عدد 
اأبو ر�صالن ليكون من بينها  اأحلان وتوزيع �صامر  من 
، �صارلك �صنتني، و اأمان، ومنني اأبداأ، كما كان للفنان 
�صيد دروي�ص ب�صمة يف هذه الحتفالية ليقدم الكورال، 
زروين ، كما كان لالأخوين رحباين، ح�صور قوي من 
خالل ، اأنا حلبيبي ، وانطرونا ، لزياد الرحباين ، كما 
نف�صه  يفر�ص  اأن  ال��وه��اب  عبد  حممد  حل��ن  ا�صتطاع 

والتي   ، عال�صيعة   ، خ��الل  م��ن  الحتفالية  يف  وب��ق��وة 
جتاوب معها اجلمهور ورددها كما متكن زكي نا�صيف 
اأن يرتك انطباعا قويا لدى احل�صور من خالل حلن 
املو�صيقي  ت��وزي��ع  م��ن  زه���رة، وجميعها  اأح��ل��ى  نقيلك   ،
مرة  دروي�����ص  �صيد  ليعود  ر���ص��الن،  اأب���و  �صامر  ال��ف��ن��ان 
اأخرى و�صط ا�صتح�صان  من اجلمهور من خالل حلن 

، �صيبوين يا نا�ص.
للفنان عبود  الأحل��ان كان  الزحم من  وو�صط كل هذا 
ب�صري، وقع قوى على اجلمهور من خالل �صوته القوي 
، وهي  ، فوق النخل  اأغنية  اأ�صر احل�صور ليقدم  الذي 
م��ن ال���رتاث ال�����ص��وري ، و)مي��ر عجبا( م��ن حل��ن عمر 
البط�ص وذلك مب�صارك الكورال ، هزار ، ودرة ، ودميا .

اجلدير بالذكر اأن عبود ب�صري هو فنان �صوري وا�صتاذ 
كبار  اأي��دي  على  تتلمذ  ال�صرقية  واملو�صيقى  الغناء  يف 
امل��و���ص��ي��ق��ي��ني م���ن اأم���ث���ال اأب���ن���اء ع��ل��ي دروي�������ص وبكرى 
اآخ��ري��ن يف ه���ذا ال��ع��امل يف التجويد  ال��ك��ردي و���ص��ي��وخ 
ل��ل��ط��رب ال�صوري  واأ���ص��ب��ح م��ن��ذ ذل���ك احل���ني ���ص��ف��رياً 
الأ���ص��ي��ل يف  ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان الأج��ن��ب��ي��ة وخا�صة 
العود  بيت  اإىل  وان�صم  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

كاأ�صتاذ للغناء ال�صرقي. 
وماي�صرتو  اأي�صا هو ملحن  ر�صالن  اأب��و  �صامر  اأن  كما 
�صوري در�ص املجالني يف �صوريا وايطاليا ليدر�ص حاليا 

مادة النظريات يف بيت العود منذ خم�ص �صنوات.
ويف اإ�صارة من فنان اليون�صكو لل�صالم ن�صري �صمة  قال 
اإن بيت العود يف اأبوظبي فتح اآفاقا جديدة اأمام جيل من 
ال�صباب ليغدوا حاليا مركزا حمليا وعامليا للمو�صيقى 
لدولة  املو�صيقي  الإرث  على  بذلك  ليحافظ  العربية 
الإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة ول��ريك��ز ع��ل��ى ت��دري�����ص املو�صيقى 
 ، وال��ق��ان��ون  ال��ع��ود  بينها  م��ن  ليكون  واآلت��ه��ا  العربية 
العزف على  املجال لتعلم  العود فتح  ا�صتطاع بيت  كما 
اأول معهد يدر�ص هذه الآلة  اآلة الرباب، ليكون بذلك 

املو�صيقية. 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اإبداعات طالب وطالبات كلية  م�صروعات التخرج من 
اإىل  الدخول  خاللها  من  ا�صتطاعوا  املعلومات  تقنية 
العديد  تنمية  يف  ب���دوره  ي�صهم  ال���ذي  الب��ت��ك��ار  ع��امل 
من املوؤ�ص�صات حيث اإن العديد من م�صروعات التخرج 
من  ليكون  ال��واق��ع  اأر����ص  يف  للتطبيق  قابلة  امل��ق��دم��ة 
حتدد  اأن  ت�صتطيع  وال��ت��ي  طيار  ب��دون  الطائرة  بينها 
التي ي�صعب  املرورية  احل��وادث  الناجتة عن  الأ���ص��رار 
ال�صور  تر�صل  اأن  للطائرة  ميكن  حيث  اإليها  الو�صول 
ال��ن��اجت��ة ع��ن احل����ادث ليمكن ب��ع��د ذل���ك وم���ن خالل 
هذا  ق��دم  وق��د  الأ���ص��رار  قيمة  حتديد  ال�صور  حتليل 
اأربع  ال�صرجاين  حممد  ال��دك��ت��ور  وب��اإ���ص��راف  امل�����ص��روع 
طالبات هن فاطمة النعيمي وحمدة ال�صام�صي ، ومرية 
ال�صاعدي والدماين ال�صام�صي وجميعهن متخ�ص�صات 
يف هند�صة الكمبيوتر، كما متكنت اأربع طالبات اأخريات 
م�صروع  تنفيذ  الطرابل�صي  زه��ري  الدكتور  وب��اإ���ص��راف 
يقدم احلماية �صد الهجمات اللكرتونية التي ميكن 
 ، الربجمة  لغة  با�صتخدام  وذلك  ال�صبكات  اأن تخرتق 
�صعود، وعائ�صة  كما متكنت خم�ص طالبات هن: خلود 
اليماحي، وحليمة احلمودي، وفاطمة احلمودي وحنان 
اإع��داد م�صروع ميكن من خالل مراقبة  الزبيدي من 
اأن�صطة الطفل عن بعد يف حالة عدم تواجد الأبويني 
ي�صتطيع  معلومات  نقل  خ��الل  من  وذل��ك  والأب  الأم 

بعد.  الطفل عن  �صلوك  تعديل  ال��وال��دان من خاللها 
ال�صام�صي وحياب  اأرب��ع  طالب هم : عامر  كما متكن 
وباإ�صراف  النعيمي  وخ��ال��د  الكتبي  اهلل  وعبد  الكتبي 
ت�صني  البلوك  ا�صتخدام  الدكتور يو�صف احلمادي  من 
للتحقيق من ال�صهادات املقدمة للوظائف ملنع التزوير 
وذلك با�صتخدام معادلت ريا�صية متنع الخرتاق ، كما 
قدم الطالبان : عبد اهلل املن�صوري وحممد العيدرو�ص 
داخل  اجلامعية  امل��ع��دات  بتتبع  ي�صمح  م�صروع  تنفيذ 

ال�صاحلة  امل��ّع��دة  اإىل  الو�صول  ميكن  حتى  املختربات 
على  ال��وق��ت  ت��وف��ري  يف  ت�صهم  ب�صهولة  ل��ال���ص��ت��خ��دام 
الوقت  اخت�صار  اإمكانية  اإىل  الطالبان  واأ�صار  الباحث 
اإىل ع�صرين دقيقة بعد اأن كان يف ال�صابق ي�صتغرق وقتا 
�صلطان عبداهلل   : كما قدم ثالثة طالب هم  طويال. 
باإ�صراف  العو�صي  اهلل  وعبد  النعيمي  وخالد  ال�صحي 
ال�صطناعي  الذكاء  يف  م�صروعاً   ، بك  اأعظم  الدكتور 
ا�صتهالك  ت��ق��ل��ل م���ن  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  دائ������رة  ع���ب���ارة ع���ن 

املزروعي  اآمنه   : اأرب��ع طالبات هن  الكهرباء.  وقدمت 
وهدى  م��ع��ل��وم��ات  اأم����ن  تخ�ص�ص  ال��ك��ع��ب��ي،  وف��اط��م��ة 
�صبكات  هند�صة  تخ�ص�ص  ال�صحي  وم���رمي  ال�����ص��ادات 
 ، ط��رف��ني  ب��ني  املتكامل  ال�صوتي  للت�صفري  م�����ص��روع��اً 
يو�صف  الدكتور  وباإ�صراف من  الطالبات  حيث متكنت 
احلمادي ا�صتخدام نوع من املواد العازلة لل�صوت ميكن 

من خاللها الحتفاظ ب�صرية املعلومات واملكاملات.
كما قدمت طالبات يف علوم احل�صاب الآيل هن: فاطمة 
�صعيد وال�صهباء النقبي و�صمة الوهيبي، منوذجاً للتعلم 
التلقائي حيث ميكن التفاعل مع الأ�صياء على اعتبار 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن  واق���ع  اأن��ه��ا 
ال��ل��غ��ة لدى  ت��ط��وي��ر  امل�����ص��روع ي�صهم يف  اإن ه���ذا  ح��ي��ث 
وميثة  ال��ظ��اه��ري  ليلي  الطالبات  وق��دم��ت  الأط��ف��ال، 
املزروعي ونوف ال�صام�صي ونادية الدهماين وجميعهن 
 ، مارتن  الدكتور  وب��اإ���ص��راف  املعلومات  اأم��ن  ق�صم  من 
اأماكن  حت��دي��د  يف  ي�صهم  للت�صوق  للم�صروع  من��وذج��اً 

ال�صلعة يف وقت قيا�صي .
اإ�صماعيل �صرور ومرية عبد  كما قدمت الطالبة �صارة 
م�صروعاً  مايز  ليلى  الدكتور  وباإ�صراف  البلو�صي  اهلل 
عبارة عن �صيارة م��زودة بح�صا�صات ميكن من خاللها 
ا�صتطاع طالب وطالبات تقنية  منع احل��وادث. وهكذا 
اإ�صراف علمي  املعلومات بجامعة الإمارات ومن خالل 
اأن  امل�����ص��روع��ات ال��ت��ي ميكن  دق��ي��ق ت��ق��دمي العديد م��ن 
املوؤ�ص�صات  اإث����راء  يف  وت�صهم  ال��واق��ع  اأر�����ص  يف  تطبق 

ال�صناعية بالدولة. 

•• العني-الفجر:

الأطفال  مب�صاركة  جماهريية  احتفالية  يف 
ريحان  هيلي  بفندق  العاملون  ق��ام  واأ�صرهم 
ي��ت��و���ص��ط��ه��م امل���دي���ر ال���ع���ام اب��راه��ي��م ع�����ص��ام ، 
باإنارة �صجرة عيد امليالد التي تو�صطت البهو 
نويل  بابا  املقدم  يف  ليكون  للفندق  الرئي�صي 
على  الهدايا  بتوزيع  ليقوم  التقليدي  زيه  يف 
جميع الأطفال ، كما قدم العاملون يف الفندق 
ع���دداً م��ن الأحل���ان والأغ���اين التي تعرب عن 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ق��رب ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه��م ل��ع��ام ميالدي 
جديد. الفعالية ا�صتطاعت اأن تدخل الفرحة 
والبهجة على كل من ح�صر ليكون يف املقدمة 

الأطفال مع الآباء والأمهات. 

بقيمة 80 مليون درهم
بلدية مدينة العني تبداأ م�صروع العنونة اجلديد 

خلدمة احلاالت الطارئة و اأجهزة امللحة
•• العني - الفجر

اجلديد  العنونة  وتركيب  ت�صنيع  تنفيذ  عقد  العني  مدينة  بلدية  وقعت 
و�صمن م�صروع العنونة والإر�صاد املكاين املوحد على م�صتوى امارة اأبوظبي 
ذلك مببلغ 80 مليون درهم ، و ي�صمل امل�صروع جميع مناطق اإقليم منطقة 
العني ، وي�صتمر ملدة 24 �صهراً حيث بداأ امل�صروع مطلع دي�صمرب احلايل ، 
قام  قد  و  هذا   ، الخت�صا�ص  ذات  التنفيذية  و  ال�صت�صارية  ال�صركات  عرب 
بتوقيع عقد تنفيذ م�صروع العنونة الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية 

مدينة العني .
جلميع  العنونة  الر�صادية  الأل��واح  وتركيب  ت�صنيع  نحو  امل�صروع  ويهدف 
و�صتعمل  ال��ع��ني،  مدينة  اإقليم  �صمن  وال�����ص��وارع  ال��ط��رق  وت�صمية  امل��ب��اين 
املدن  بقطاع تخطيط  املكانية  البيانات  اإدارة  و  التخطيط احل�صري  اإدارة 
و امل�صاحة بالبلدية بالإ�صراف على تنفيذ امل�صروع ، حيث �صيتم اإن�صاء طبقة 
للعنونة  املركزية  البيانات  ق��اع��دة  لتحديث  اجلغرافية  املعلومات  بنظم 
بالإمارة ، ت�صم كل البيانات الدقيقة والتف�صيلية لرتقيم املباين و لوحات 
ولوحات  ال�صكنية  والأحياء  باملناطق  والداخلية  الرئي�صة  ال�صوارع  اأ�صماء 
اأ�صماء ال�صوارع واملمرات للمزارع باملناطق الريفية واملدينة ولوحات اأ�صماء 
املناطق وذلك بح�صب حدود املناطق املعتمدة وبح�صب الأ�صماء املعتمدة من 
اللوحات  وتركيب كل هذه  ت�صنيع  اإىل  بالإ�صافة  بالإمارة،  العليا  اجلهات 
اأر�ص الواقع  واإزال��ة لوحات ترقيم املباين واأ�صماء ال�صوارع واملناطق  على 

القائمة الآن وا�صتبدالها بلوحات النظام اجلديد واملوحد .
لقطاع  التنفيذي  – امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري  ح��م��دان  ع��ب��داهلل  املهند�ص  ���ص��رح  و 
تخطيط املدن و امل�صاحة ، باأن امل�صروع يهدف اإىل تطبيق للمعايري القيا�صية 
املوحدة للنظام العنونة و الإر�صاد املكاين على م�صتوى اإمارة اأبوظبي والذي 
اأعدته دائرة التخطيط العمراين والبلديات بالتعاون و التن�صيق و الدعم 
من  بالإمارة  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  و  الثالث  البلديات  من  امل�صاندة  و 
، و يجري الآن تطبيق هذا امل�صروع على  ذوي ال�صلة والرتباط بامل�صروع 
باأن  الثالث متطلعني  اأبوظبي  اإم��ارة  بلديات  م�صتوى  الواقع  على  اأر���ص 
هذا امل�صروع �صيعزز معايري جودة احلياة يف مدينة العني ويرتقي بفر�ص 
التنمية امل�صتدامة التي حتقق روؤية اإمارة اأبوظبي القت�صادية التنموية و 
التطويرية. ولدى اكتمال تطبيقه، �صيحدث نظام العنونة والإر�صاد املكاين 
هوية  ومينحها  الإم���ارة  يف  والعمل  احلياة  م�صتوى  على  ملمو�صاً  ت��ط��وراً 

متميزة.
امل�صروع  مدير   – الرا�صدي  �صالح  ليلى  املهند�صة   �صرحت  جهتها  وم��ن 
للدفاع  امل�صتعجلة  الطارئة  اخلدمات  �صيخدم  اجلديد  العنونة  نظام  ب��اأن 
املدين وخدمات الإ�صعاف من ِقبل امل�صت�صفيات واملراكز الطبية و العيادات 
اخلدمات الطبية املقَدمة من ال�صرطة  مثل الإنقاذ   و الإ�صعاف وخالفه  
، كما �صي�صاهم يف تقليل وقت ال�صتجابة يف تقدمي اخلدمات لهذه اجلهات 
، و�صيحتوي امل�صروع على اأنظمة ذكية مثل نظام )QR Code ( والتي  
خدماتها  تقدمي  على  اخلدمية  املوؤ�ص�صات  و  ال��دوائ��ر  و  الأف���راد  �صت�صاعد 

لل�صكان بكل �صهولة و ي�صر .
و اأ�صافت الرا�صدي : باأن النظام اجلديد للعنونة والإر�صاد املكاين هو نظام 
اأنه  ال��زوار و ال�صياح ، كما  مب�صط و �صهل ال�صتخدام من ِقبل اجلمهور و 
يطبق اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال ، ويعتمد هذا النظام اجلديد 
على ترقيم مب�صط للمبنى وعلى م�صمى لل�صارع الذي ُيطل عليه املبنى و ل 
يتكرر م�صمى هذا ال�صارع ُمطلقاً بكل مناطق العني ، كما �صيتم دعم النظام 
تكون  وبذلك  للمناطق  اأ�صماء  لوحات  و  الرئي�صة  ال�صوارع  اأ�صماء  بلوحات 
املبنى مبعرفة  اإىل  ، وي�صهل الو�صول  املبنى مكتملة متاماً  عنا�صر عنوان 
واأ�صافت  املدينة،  اأو  املنطقة  ا�صم  و  ال�صارع  ا�صم  و  "العنوان"  املبنى  رق��م 
من  �صيكون  املالحة  اأنظمة  مع  وتكامله  امل�صروع  وبتطبيق  باأنه  الرا�صدي 
ال�صهل الو�صول اإىل الوجهة املطلوبة لأفراد املجتمع و م�صتخدمي النقل 

العام وت�صهيل التنقل بني اأرجاء املدينة .
و اأكدت الرا�صدي باأن خمرجات امل�صروع �صتكون وا�صحة و ملفتة للجمهور 
من خالل ت�صنيع و تثبيت وتركيب لوحات على ح�صب الت�صاميم و املعايري 
لرتقيم  "070،00" لوحة  ع��دد  بقرابة  وذل��ك  اجلديد  للنظام  امل��وح��دة 
"املثبتة  الرئي�صة  ال�صوارع  لأ�صماء  "1312" لوحة  عدد  وقرابة  املباين  
امل��روري��ة يف  الإ���ص��ارات  التحكم يف  ل��وح��ات  املثبتة على  الأر����ص وتلك  على 
ال�صوارع  لأ�صماء  " 13،680"لوحة  الرئي�صة" وعدد  ال�صوارع  تقاطعات 
ال�صوارع  لأ�صماء  لوحة   "2949" ع��دد  و   ، والأح��ي��اء  باملناطق  الداخلية 
مل�صميات  واملمرات للمزارع باملناطق الريفية وباملدينة وعدد "542" لوحة 
املعتمدة  ال��روم��ن��ة  بح�صب  و  املعتمدة  الإداري�����ة  احل���دود  بح�صب  امل��ن��اط��ق 
وعمل  العنونة  بنظام  بيانات  ق��اع��دة  اإن�����ص��اء  اإىل   بالإ�صافة   ، للم�صميات 
طبقة يف نظام املعلومات اجلغرافية خا�صة بنظام العنونة و الإر�صاد املكاين 
املوحد وحتديثها ، و اإجناز كل املتطلبات يف هذا ال�صاأن بالتن�صيق مع دائرة 

التخطيط العمراين والبلديات باأبوظبي .
اأهمية عمل حمالت توعوية  الرا�صدي على  املهند�صة ليلى  ��زت  ركَّ واأخ��رياً 
 ، امل�صروع  لتنفيذ  م�صاحبة  تكون  وال��ط��الب  وال�صكان  للجمهور،  مكثفة 
وكذلك �صرورة التوا�صل مع الدوائر و املوؤ�ص�صات واجلهات احلكومية و�صبه 
احلكومية واخلا�صة وذلك لتطبيق بيانات العنونة اجلديدة على اأنظمتهم 
الداخلية بعد موافاتهم وتوفري البيانات املطلوبة للنظام لهم من البلدية 
حيث كانت تعتمد هذه املوؤ�ص�صات على النظام القائم الآن اخلا�ص بالرقم 
اإزال��ة كل  ، و �صيتم  ال�صارع  املثبتة احلالية ورقم  املرجعي ولوحة الرتقيم 
اجلديد  العنونة  نظام  ح�صب  بلوحات  وا�صتبدالها  القائمة  اللوحات  هذه 
واملوحد؛ لذلك ل بد لكل هذه اجلهات من ا�صتخدام عنا�صر هذا النظام 
املعلومات  اأنظمة  الواقع وعلى  اأر���ص  �صتوجد على  التي  اجلديد ولوحاته 
مثل  اخلدمية  املوؤ�ص�صات  خا�صة  املوؤ�ص�صات  وب��ه��ذه  بالبلدية  اجلغرافية 
ال�صرطة والدفاع املدين وخدمات الإ�صعاف والإنقاذ ودوائر املياه والكهرباء 
والت�����ص��الت وال��ربي��د ون��ق��ل ال��ط��الب ب��احل��اف��الت وخ��دم��ات النقل العام 

والأجرة  وغريها  .
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ميكن اأن يتعلم الطفل الأكل ال�سليم منذ اأول ملعقة طعام يتناولها! لكن 
هذه العملية لي�ست ع�سوائية.

 تعّريف اإىل اأبرز تو�سيات اخلرباء يف هذا املجال كي تطوري �سهية طفلك 
وتنّوعي طعامه بال�سكل املنا�سب.

متى يبداأ التنويع الغذائي؟
للبدء بتنويع الأغذية، ترتاوح الفرتة املثالية بني ال�صهرين 
الرابع وال�صاد�ص. قبل هذه املرحلة، يكون اجلهاز اله�صمي 
اأكرث  تنتظري  األ  يجب  لكن  نا�صج.  الطفل غري  يف ج�صم 
ي�صاب  ل  كي  امل��اأك��ولت  اإىل  لتعريفه  ال�صاد�ص  ال�صهر  من 

مب�صاكل النق�ص الغذائي.
يواجه  رمب��ا  كافياً.  وح��ده  احلليب  يعود  ل  العمر،  ه��ذا  يف 
الطفل اأي�صاً ا�صطرابات على م�صتوى ال�صلوكيات الغذائية 
ويجد �صعوبة فائقة يف تقّبل اأي غذاء جديد: بعدما اعتاد 
اكت�صاف  ع��ن  ميتنع  رمب��ا  ���ص��واه،  دون  احلليب  م���ذاق  على 
ال��ن��ك��ه��ات وال��رتك��ي��ب��ات اجل���دي���دة. اأخ������رياً، ذك����رت اأح���دث 
الدرا�صات اأن تاأخري التنويع الغذائي يزيد احتمال تعّر�ص 

الطفل للح�صا�صية الغذائية.

م�سار التنويع الغذائي
اأحدث  تك�صف  امل��ج��ال،  ه��ذا  ال�صائعة يف  الأف��ك��ار  على عك�ص 
تعريف  ���ص��رورة  احل�صا�صية  مب�صاكل  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ب��ح��وث 
حماية  يف  املبالغة  لأن  الأغ��ذي��ة  اأن����واع  جميع  اإىل  الطفل 
فاكهة  )ف��راول��ة،  املحتملة  احل�صا�صية  م�صببات  من  ج�صمه 
املناعية  دفاعاته  تطوير  من  متنعه  غلوتني...(  ا�صتوائية، 
اخلا�صة والتفاعل مع ما يتلقاه اجل�صم بطريقة �صليمة. ما 
تاأكدت م�صكلة احل�صا�صية. لكن  اإذا  اإل  اأغذية ممنوعة  من 
اإدراج خمتلف الأغذية بوترية تدريجية عرب تقدمي  يجب 

كمية �صغرية من غ��ذاء جديد واح��د يف كل م��رة. لحقاً 
ميكنك اأن تزيدي الكمية حني تكررين الغذاء 

نف�صه، اإىل اأن يتمكن الطفل من تناول 
الهري�صة كلها.

مراحل متعددة
من  الأوىل  امل����رح����ل����ة  يف 

)خالل  الغذائي  التنويع 
اأول �صهرين(، 

ابدئي بتقدمي الفاكهة اأو اخل�صراوات للطفل. من الأف�صل 
اأن تكون الفاكهة مطبوخة يف هذه الفرتة لأن الطفل يحب 
املذاق احللو. اقرتحي عليه مثاًل ملعقة من التفاح املطبوخ 
ع�صراً يف اليوم الأول، ثم اأر�صعيه اأو اأعطيه زجاجة احلليب. 
زيدي كمية الفاكهة كل يوم وغرّيي اأنواع الفاكهة تدريجاً.

عليه هري�صة  اقرتحي  الفاكهة،  اإىل  الطفل  يتعّرف  بعدما 
باإيقاع  الأ�صناف  خمتلف  اإىل  وعّرفيه  ظهراً  اخل�صراوات 
تدريجي اأي�صاً. لكن اأعطيه زجاجة احلليب دوماً يف نهاية 
الفاكهة  اإدراج  على  �صهرين  اأو  �صهر  بعد  ال��ط��ع��ام.  وج��ب��ة 
اخلام�ص  ال�صهرين  )ب��ني  الطفل  حمية  يف  واخل�����ص��راوات 
وال�����ص��اب��ع(، اع��ر���ص��ي ع��ل��ي��ه م�����ص��ادر ال��ربوت��ي��ن��ات )حل���وم، 
اأ�صماك، بي�ص( مبعدل ملعقتني �صغريتني واخلطيهما مع 

هري�صة الطعام على الغداء.
بني ال�صهرين ال�صاد�ص والثامن، يحني الوقت 

غلوتني(.  )م���ع  احل��ب��وب  اإىل  لتعريفه 
ل��ك��ن اخ��ت��اري ال��ت��وق��ي��ت امل��ن��ا���ص��ب: اإذا 

اأو مل ي�صبع  كان جائعاً جداً �صباحاً 
ملعقتني  اأو  ملعقة  اأ�صيفي  م�صاًء، 

من احلبوب اإىل زجاجة احلليب.
ميكنك  ال��ت��ا���ص��ع،  ال�صهر  ب��ح��ل��ول 
م�صائية  وج��ب��ات  اإىل  تعّرفيه  اأن 
جت������م������ع ب��������ني اخل���������������ص�������راوات 
معكرونة،  )اأرز،  وال��ن�����ص��وي��ات 

�صميد...( من دون التاأثري يف كمية احلليب التي ي�صتهلكها. 
من  ملل   960 الطفل  ي�صرب  اأن  يجب  ال�صنة،  عمر  حتى 

احلليب يومياً.

تركيبة الطعام
اإذا اخ���رتِت اإع��ط��اء الطفل اأوع��ي��ة ج��اه��زة، م��ا م��ن و�صفات 
حمددة. اإذا كانت الو�صفة ماحلة، يكفي اأن ت�صخني الوعاء 
يتناولها  اأن  امل��ذاق، ميكن  كانت حلوة  واإذا  قلياًل.  ال�صغري 

فوراً.
لتح�صري اأطباقه يف املنزل، احر�صي على طبخ الطعام على 
البخار لأن هذه الطريقة العملّية حتافظ على الفيتامينات 
ي�صمح اخلالط  ب���دوره  امل���اأك���ولت.  وم���ذاق 
ب�صرعة.  الطعام  بهر�ص  الكهربائي 
الثامن،  ال�����ص��ه��ر  م��ن  ب����دءاً 
ت�صيفي  اأن  مي���ك���ن���ك 
م��ل��ع��ق��ة ���ص��غ��رية من 
النباتي  ال�����زي�����ت 
دوار  )ك������ول������زا، 
��������ص�������م���������������ص، 
اإىل  زي���ت���ون( 
ال���ه���ري�������ص���ة 
ن��������������ظ��������������راً 
غ���ن���اه  اإىل 
�ص  حما باأ
ده�������ن�������ي�������ة 
������ص�����روري�����ة 

لنمو الدماغ.

اأبرز تو�سيات اخلرباء كي تطوري �سهيته

نوعي غذاء طفلك لنمو �صليم

يزيد ترقق العظم و�صعف الع�صالت خطر التعر�ص لك�صور، 
ما يقود بدوره اإىل املزيد من تراجع الن�صاط وزيادة الوزن. 

وهكذا تتفاقم امل�صكلة.
النا�ص كمعدل وانت�صار م�صكلة  امل�صنني بني  مع ارتفاع عدد 
الزيادة يف الوزن، ت�صّكل �صحة العظام جماًل مهماً للدرا�صة 

يف العلوم الطبية.
ق�����رر اأخ��������رياً ب���اح���ث���ون من 

ج���ام���ع���ة م���ي�������ص���وري يف 
حتديد  كولومبيا 

ت��������������اأث��������������ريات 
ال���ت���ب���دلت 

يف نظام املراأة الغذائي يف مرونة العظم. وركزوا اهتمامهم 
خ�صو�صاً على بروتينات ت�صتند اإىل ال�صويا.

مراقبة
ما  ال��ت��اأث��ريات،  ه��ذه  م��ن  التحقق  بغية  ال��ع��ل��م��اء،  ا�صتخدم 
الراك�صة  ب����اجل����رذان  ُي���ع���رف 
التي  ال��ق��درة  املتدنية 
مت�����ل�����ك م�����ع�����دلت 
ل����ي����اق����ة ب���دن���ي���ة 
 . منخف�صة
ت�����و������ص�����ح 

يا  ر فيكتو
فيريا-
بوتر، 
باحثة 

ب���ارزة ���ص��ارك��ت يف و���ص��ع تقرير ال��درا���ص��ة، مَل اخ��ت��اروا هذا 
النموذج.

تذكر: )اأظهرت اأبحاث �صابقة اأن هذه اجلرذان ت�صّكل مناذج 
ن�صبياً  خامالت  عموماً  الأمريكيات  الن�صاء  فُتعترب  جيدة، 

قبل �صن الياأ�ص وخ�صو�صاً بعده(.
ي ن�صف اجلرذان بغية حماكاة  اأزال الباحثون جراحياً مبي�صَ
�صن الياأ�ص. ون�صروا ما تو�صلوا اإليه اأخرياً يف جملة )تقارير 

العظم(.
اإىل  ي�صتند  غ��ذائ��ي��اً  نظاماً  اجل���رذان  ن�صف  العلماء  اأط��ع��م 
غذائياً  نظاماً  املتبقية  احليوانات  اأعطوا  حني  يف  ال�صويا، 
عينه  امل��ق��دار  ال��غ��ذائ��ي��ان  النظامان  ال���ذرة. �صم  على  ي��ق��وم 
من ال�صعرات احلرارية. وزان الباحثون اجلرذان كل اأ�صبوع 

طوال التجربة التي دامت 30 اأ�صبوعاً.
دم، واخترب  اأخ��ذ عينات  اإىل  بعد ذلك  الفريق  عمد 
ت��رك��ي��ب��ة اجل�����ص��م م�صتخدماً  ال��ع��ظ��م، وق��ّي��م  ق���وة 
EchoMRI، وهي تقنية ت�صوير تقي�ص بدقة 
املاء يف ج�صم احليوانات  معدلت الدهون وكتلة 

احلية.
عينات  من  الباحثون  قّيم  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
الدم موؤ�صرات ت�صّكل العظم وت�صّربه، وهي عملية 
املعدنية  الأم���الح  وتطلَق  العظم  خاللها  يتفكك 
التي يحتوي عليها يف جمرى الدم. ُتدعى موؤ�صرات 

ت�صرب العظم وت�صكله معاً موؤ�صرات تقّلب العظم.
املجهرية،  احليوانات  عظم  بنية  العلماء  تفّح�ص  كذلك 

واختربوها اأي�صاً اآلياً حتى نقطة النك�صار.

ن ملحوظ حت�سُّ
اأن  اإل  كثرياً،  تتبدل  مل  العظم  تقّلب  موؤ�صرات  اأن  �صحيح 
التحليل ك�صف اأن عظم �صاق اجلرذان التي تناولت ال�صويا 

اأق��وى، مقارنًة بعظم �صاق اجل��رذان التي اتبعت نظاماً  كان 
غذائياً يقوم على الذرة.تو�صح الربوف�صورة باميال هنتون، 
القول:  )خ��ال���ص��ة  ال��درا���ص��ة:  على  اأ���ص��رف��ت  ال��ت��ي  الباحثة 
العظم  ق��وة  يح�ّصن  ق��د  الن�صاء  اأن  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  اأظ��ه��رت 
على  ترتكز  التي  الكاملة  الأطعمة  من  القليل  باإ�صافتهن 

ال�صويا اإىل نظامهن الغذائي(.
ت�صيف: )ت�صري اكت�صافاتنا اإىل اأن الن�صاء ل يحتجن 
التي  ال�صويا  م��ن  ال��ك��ب��رية  الكمية  ت��ن��اول  اإىل  حتى 

تت�صمنها 
الأن�����ظ�����م�����ة 

ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة 
الآ���������ص��������ي��������وي��������ة 

يكفي،  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة. 
امل�����راأة  ت�����ص��ت��ه��ل��ك  اأن  م���ث���اًل، 

من  بع�صاً  اأو  ال��ت��وف��و  م��ن  القليل 
ال�صويا  ع��ل��ى  حت���ت���وي  اأخ������رى  اأط���ع���م���ة 

ت��ع��زز قوة  ك��ي  النباتية  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  يف 
عظامها(.

التح�ّصن  اأن  الدرا�صة  ك�صفت  ذل��ك،  على  ع��الوة 
لدى  ظهر  العظم  ق��وة  يف  ال�صويا  ع��ن  الناجم 

ل.  اأو  مبي�صني  ام��ت��ل��ك��ت  ����ص���واء  اجل������رذان،  ك���ل 
جمموعَتي  يف  ال�����ص��وي��ا،  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ك��ت��ب 

و�صالبتها  ال��ع��ظ��ام  ق��وة  كبري  ح��د  اإىل  )ح�ّصنت  اجل����رذان، 
عموماً(. بكلمات اأخرى، حتى عظام اجلرذان )التي تخطت 
الغذائي. النظام  يف  التبدل  هذا  من  ا�صتفادت  الياأ�ص(  �صن 
اأن  اإىل  اكت�صافاتنا  )ت�صري  هنتون:  الربوف�صورة  ت�صتخل�ص 
كل الن�صاء يختربن حت�صناً يف قوة العظم باإ�صافة قليل من 
مثل  ال�صويا،  على  حتتوي  التي  الكاملة  الأطعمة 
الغذائي.  نظامهن  اإىل  ال�����ص��وي��ا،  وح��ل��ي��ب  ال��ت��وف��و 
على  يرتكز  الذي  الغذائي  النظام  اأن  نعتقد  كذلك 

يح�ّصن  ال������وظ������ائ������ف ال�صويا 
الأي���������ص����ي����ة 
ح������ال������ة  يف 
بعد  ال����ن���������ص����اء 

�صن الياأ�ص(.
النتائج  ه���ذه  اأن  يف  ���ص��ك  ل 
املزيد  وت�صتحق  لالهتمام  م��ث��رية 
على  التالية  اخلطوة  وتقوم  البحث.  من 
فوائد  وراء  الكامنة  اجلزيئية  الآل��ي��ات  فهم 

زيادة ا�صتهالك ال�صويا.
بتف�صيل  العملية  ه��ذه  الفريق  يفهم  عندما 
الفعل  ردود  ا�صتغالل  م��ن  يتمكن  ق��د  اأع��م��ق، 
توؤدي  طرائق  اإىل  التو�صل  بغية  ت�صملها  التي 

اإىل فوائد اأكرب لقوة العظم.

ال�صويا..  النظام الغذائي ال�صليم لتقوية عظامك 
اللواتي  الن�ساء  حالة  يف  العظم  قوة  على  الغذائي  ال�سويا  تاأثري  جديدة  درا�سة  تناولت 
اأن ا�ستهالك املزيد من هذا النوع من البقوليات  تخطني �سن الياأ�ص. وا�ستخل�ص الباحثون 

يقوي العظم يف حالة الن�ساء من الأعمار كافة.
ي�سّكل تراجع كثافة العظم وقوته، الذي ي�سيع يف حالة الن�ساء بعد �سن الياأ�ص، م�سدر قلق 
معدلت  وتراجع  العظم،  وترقق  الوزن،  زيادة  تت�سافر  ال�سن،  يف  الن�ساء  تقدم  مع  كبريًا. 

الن�ساط معًا لت�سعف �سحة العظم وتنعك�ص �سلبًا على عملية الأي�ص.
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العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �سمارت ايرنجي للتجارة العامة - �ص ذ م م  
21C-06 ملك دي ا�ص ا�ص اف بروبرتي توميني 1 ليمتد - الثنية  العنوان : مكتب 
رقم    794816  : الرخ�صة  رق��م    ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - الوىل 
القيد بال�صجل التجاري : 1314909  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/11/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ا�ص كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون  العنوان : مكتب O201C ملك ال�صيخ 
حممد بن را�صد ال مكتوم - رقة البطني   هاتف : 2340950-04  فاك�ص : 04-2340949  
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ش�دية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
�شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ا�ص كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون
البطني    رق��ة   - مكتوم  ال  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ملك   O201C مكتب   : العنوان 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2340949  : فاك�ص    04-2340950  : هاتف 
�سمارت  اأعاله لت�صفية  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   ايرنجي للتجارة العامة - �ص ذ م م 
2018/11/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/4 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ش�دية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
حمكمة ال�ش�رقة الحت�دية البتدائية

اعالن حكم ب�لن�شر
�ش�در من حمكمة ال�ش�رقة الإحت�دية البتدائية 

يف الدعوى رقم 2017/3627 جزئي 
املرفوعة من املدعي / بنك الإحتاد الوطني 

�صد املدعي عليها / روجيليوج ارجونزالي�ص بورجال 
نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�صار اليها القرار املبني ادناه 

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 
بنك   / املدعي  اىل  يوؤدي  بان  بورجال  ارجونزالي�ص  روجيليوج   / عليه  املدعي  بالزام 
الإحتاد الوطني مبلغ مايل وقدره )42.944 درهم( وفائدة قانونية بواقع 2% من تاريخ 
املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد على ان ل تتجاوز املبلغ املق�صى به ، والزام املدعي 

عليه بالر�صوم وامل�صاريف و )200 درهم( مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        

   يف  الدعوى 2017/96 عق�ري جزئي 
جمهول  م   م  ذ  �ص   - العقاري  للتطوير  جلوبل  /1-تنميات  عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ زينب غازي عطار با�صي وميثله/يو�صف حممد 
ح�صن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بف�صخ العقد 
بني املدعية واملدعي عليها والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )169.494 درهم( 
وال��ف��ائ��دة ب��واق��ع 9% م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����ص��داد ال��ت��ام والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2019/1/8 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2333  جت�ري كلي               

ان  اأي  ابي�ص  2-موؤ�ص�صة  احل�صاين  ح�صن  حممد  /1-م�صطفى  عليه  املدعي  اىل 
تي  �صي  �صركة  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  )�صيبانتا( جمهويل حمل   - ح  م  م   - تي 
�صي الفاكوم اك�صي�صوريز ليمتد وميثله/علي �صلطان �صامل الكندي قد اأقام عليك 
 3.138.563.13( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/12/26 ال�صاعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2018/675  عق�ري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-بريتام جمي�ص اي�صاك جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  قد   - دبي  - فرع  املحدود  الو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ات�ص  بنك  املدعي/ 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   550.022.66(
من املطالبة  وحتى ال�صداد التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ص   8.00 ال�صاعة    2019/1/13
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   

       اع�دة اعالن ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2014  جت�ري كلي               

للتنظيف  دور  ت��و  ف��ادي��ر 2-دور  ك��وم��ار  امل��دع��ي عليه /1-ب��ه��ارت كولديب  اىل 
ما�صكارينها�ص  لو�صي  املدعي/جاين  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  بالبخار 
على  وم��ا يرتتب  ال�صركة  وت�صفية  ومو�صوعها  حل  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ذلك من حمو و�صطب ا�صم ال�صركة والغاء ترخي�صها وتعيني م�صفي ق�صائي 
والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�صة يوم الثنني املوافق 2019/1/7 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
       اع�دة اعالن ب�لن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4115  جت�ري جزئي              
م  م  ذ  �ص   - لال�صت�صارات  ماجنمنت  2-م��اب  مورجيا  1-ميخائيل   / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بي دبليو ايه ميدل ا�صت لال�صت�صارات والدرا�صات 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  الدارية وميثله/ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه  قد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )45.287.06 درهم( 
وحتى   2016/9/30 تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم 
يوم  لها جل�صة  وح��ددت  رقم 2018/1877.    التجاري  النزاع  التام و�صم ملف  ال�صداد 
فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة    2019/1/15 املوافق   الثالثاء  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
       اع�دة اعالن ب�لن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3987  جت�ري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ماي�صرتو لل�صياحة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
اإقبال مري عبداهلل احمد  ان املدعي/ رول ريزيدن�ص )موؤ�ص�صة فردية(  ملك 
خوري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )321064.57 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12 
الربعاء  لها جل�صة يوم  التام.   وح��ددت  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  من 
املوافق 2018/12/26 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
       اع�دة اعالن ب�لن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3760  جت�ري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�صركة حول العامل لتجارة مواد البناء  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�ص�صة �صيف العفاري للنقل الربي وميثله / عبداهلل حممد ر�صول 
علي الهرمودي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   34.462.40( وقدره  مببلغ 
12% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق  2019/1/15  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1137  تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �صده/1- جالل غربوج  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  دانيا كيميباييفا وميثله / حممد احمد علي عبدالرحمن بو ها�صم  قد 
الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  لتنفيذ  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
رقم 2017/120  بال�صتئناف  واملعدل  نف�ص م�صلمني  اح��وال  رقم 1512/2016  
ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 62648 درهم 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3055   تنفيذ مدين  
القامة مبا  الطالب جمهول حمل  املنفذ �صده/1-حمزه خالد  اىل 
وميثله/  نا�صر  اآل  عائ�ص  ب��ن  ه��ادي  ب��ن  التنفيذ/حممد  طالب  ان 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم حممد ح�صن احلو�صني  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )931940( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3054   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- ح�صام الدين ابراهيم احمد الهاليل  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مرمي احمد حممد احمد القا�صمي وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلو�صني   ح�صن  حممد  /ابراهيم 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1156250( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3870   تنفيذ جت�ري  
جمهول  ويهال   دا���ص  �صيتال  ب��وجن��اواين  �صده/1-بهاجوان  املنفذ  اىل 
التنفيذ/م�صرف الهالل )�صركة م�صاهمة  حمل القامة مبا ان طالب 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي  ج��اب��ر  �صليمان  حمد  وميثله/نا�صر  ع��ام��ة( 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )19204.50(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3953  تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �صده/1- من�صور خالد حممد مو�صى جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهالل )�ص م ع( وميثله / نا�صر حمد 
�صليمان جابر ال�صام�صي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )767878.75( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3952   تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �صده/1- بليمار �صوريال جو�صول  جمهول حمل القامة مبا 
 / وميثله  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  الهالل  التنفيذ/م�صرف  طالب  ان 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39823.25( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   

عبد  حممد  د.  احل�صابي  واخلبري  القانوين  املحا�صب  يعلن 
ديار  لل�صادة/�صركة  قانونيا  م�صفيا  ب�صفته   - ماهر  املنعم 
النخلة للمقاولت العامة يف الت�صفية  بناء على قرار اجلمعية 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/5/14 بتاريخ  العمومية 
ال�صركة  على  حقوق  له  من  فكل   ،  2018/363330 رقم  حتت 
املذكورة عليه الت�صال بامل�صفى القانوين على الأرقام : هاتف 
: 026268223 ، فاك�ص : 026265422 �ص ب : 4229 ، ابوظبي  

حممول : 0506417108
امل�شفي  الق�نوين / د. حممد عبد املنعم م�هر  

اإعـــالن ت�شفية 

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3977   تنفيذ جت�ري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل اجل���رن املهريي  
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهالل - �ص م ع

وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي  قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)483634.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/4058 تنفيذ جت�ري  
املنفذ �صده/1- ماجد عبداهلل ح�صن ماجد 2-كافترييا توتي فروتي   اىل 
التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
)فرع( وميثله/عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب  قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�صامن  دره��م   )698244.62(
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3750   تنفيذ جت�ري  
الفال�صي  جمهول  دروي�ص  املنفذ �صده/1-خالد عبداهلل جمعه  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����ص��رف ال��ه��الل - ���ص م ع 
وميثله /نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)956876.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4092   تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �صده/1-طارق ر�صيد حممد ر�صيد ق��ودري ق��ودري  جمهول 
التنفيذ/م�صرف الهالل )�صركة م�صاهمة  حمل القامة مبا ان طالب 
عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي  ج��اب��ر  �صليمان  حمد  وميثله/نا�صر  ع��ام��ة( 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)139433.29( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية

العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   
 اإع�دة اإعالن ب�لن�شر 

اىل املدعى عليه/رامز علي ا�صماعيل ح�صني - فل�صطيني 
نعلمكم بان املدعي/عبدالعزيز ح�صن ال�صمري - اإماراتي اجلن�صية 

يف الدعوى رقم 2018/7183 الدائرة اجلزئية الوىل 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :

مطالبة مببلغ 80.000 درهم والفائدة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
متام ال�صداد بالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذا يقت�صي ح�صورك اأمام حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية - الدائرة املدنية التجارية 
بيانات،  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  وذلك لالإجابة على   137 القاعة  الوىل  اجلزئية 
 ، عليه  مدعي  بو�صفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر   2018/12/25 بتاريخ  وذلك 
ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات 

القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�ش�رقة الحت�دية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل
  حمكمة ال�ش�رقة الحت�دية البتدائية     

مكتب اإدارة الدعوى     
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   

اعالن حكم متهيدي ب�لن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3674 جت�ري جزئي

اىل املدعي عليه /1- بهاء الدين �صامي حمدان  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ البنك 
التجاري الدويل - �ص م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت 
بتاريخ 2018/12/6  احلكم التمهيدي التايل بندب اخلبري املخت�ص �صاحب الدور باجلدول 
- وتكون مهمته الإطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه 
اخل�صوم النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرتونية ان 
وجدت وال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت املحكمة مبلغ �صبعة الف 
درهم كاأمانة على ذمة اتعاب وم�صروفات اخلبري املنتدب يف الدعوى الزمت املدعي ب�صدادها 
 خزينة املحكمة ، وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/20  ال�صاعة 30 : 8 �صباحا 
المانة وجل�صة 2019/1/24  �صداد  عدم  حالة  يف  الدعوى  لنظر   Ch1.C.13 يف القاعة

يف حالة ال�صداد. 
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية
العدد 12504 بت�ريخ 2018/12/16   

       اع�دة اعالن ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1406  جت�ري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صوبرميو خلدمات التنظيف - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بي�صنو باندي وميثله / �صيف عبيد را�صد عبيد ال�صام�صي - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة املدعي عليها باإجراء جدولة مع بنك ابوظبي التجاري 
وقدره  مبلغ  ب�صداد  والزامها  ال�صركة  با�صم  البنك  على  امل�صحوبة  ال�صيكات  وا�صتبدال 
)11700.00 درهم( عبارة عن الق�صط املدفوع للبنك من قيمة املديونية ل�صالح املدعي 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/12/24  
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي البتدائية



ال�سداع  1-
يعد ال�صداع ال�صديد وامل�صتمر وغري املرتبط باأي مر�ص اآخر، اأحد اأعرا�ص وجود ورم يف الدماغ، ويرتكز هذا 
ال�صداع عادة يف ال�صباح عند ال�صتيقاظ، ويبداأ بالرتاجع اأثناء فرتات النهار. كما اأنه يت�صبب يف �صعوبة يف 

الروؤية عند اجللو�ص، اإىل جانب ال�صعور ب�صعف عام يف اجل�صم.

والتقيوؤ الغثيان   2-
اأن  اأن��ه ميكن  اإل  الدماغ،  �صرطان  لدى مر�صى  متاأخرة  القيء هو عالمة  اأو  الغثيان  اأن  الرغم من  على 
يكون عر�صاً مبكراً لورم �صغري يوؤثر على دوران ال�صائل الدماغي، واإذا ترافق الغثيان مع ال�صداع والنعا�ص 

فعليك ا�صت�صارة الطبيب على الفور.

املعرفية التغريات   3-
ت�صمل التغريات املعرفية فقدان املبادرة والعدوانية والرتباك، وم�صاكل يف التفكري والذاكرة، وتغريات يف 
ال�صلوك. وتكون هذه التغريات تدريجية، مما قد يدفع بع�ص الأطباء لت�صخي�ص احلالة على اأنها اخلرف، 

يف حني اأن ال�صبب احلقيقي هو ورم كبري ي�صغط على الف�ص الأمامي للدماغ.

النوبات  4-
ال�صيطرة على  الل�صان، وفقدان  الع�صالت، وع�ص  النوبات، الرتعا�ص، ونزيفاً يف  اأعرا�ص  ت�صمل  اأن  ميكن 

املثانة، وعدم �صعور امل�صاب مبحيطه، اإ�صافة اإىل ال�صعور بوجود حفرة يف املعدة.

اجل�سم وظائف  بع�ص  فقدان   5-
قد ت�صغط بع�ص الأورام على اأع�صاب ال�صمع والتوازن، مما يوؤدي اإىل فقدان ال�صمع وا�صطراب التوازن. وقد 

ت�صغط الأورام على الأع�صاب الب�صرية، مما يوؤدي اإىل فقدان الروؤية يف عني واحدة اأو يف كلتا العينني.

اإنذار  جر�س  متثل  مبكرة  اأعرا�س   5
الأورام الدماغ ال�صرطانية

على  املري�ص  م�صاعدة  اإىل  التحفيزّية  املقابلة  تهدف   •
تعاطيه  كيفّية  لتغيري  واحلقيقي  ال�صخ�صي  دافعه  اإدراك 
املقابلة  املر�صى يف  الأح��ادي��ث م��ع  وُت��َوّج��ه  م��ا،  م��ع م�صكلة 
التحفيزية باجّتاٍه معنّي. هدف املقابلة التحفيزّية ت�صجيع 
املري�ص على و�صع خّطٍة و�صياغتها للتقّدم نحو الأهداف 

العالجّية املنا�صبة.
بل  ذاتها  بحّد  نف�صّياً  عالجاً  التحفيزّية  املقابلة  • لي�صت 
�صاملة  اأخ��رى  خطواٍت  مع  بالتزامن  ُت�صتخدم  و�صيلة  هي 
التغيري يف  ب�صرورة  املري�ص  )لإلهام  النف�صية  لال�صت�صارة 
اأو يكون  بالالمبالة حيال و�صعه  ي�صعر فيه  الذي  الوقت 
اأربعة  على  التحفيزّية  املقابلة  وترتكز  التغيري(.  راف�صاً 
مراحل اأ�صا�صّية حمورها املري�ص وتعمل جمتمعًة مل�صاعدة 
املراحل  وتقوم  بالتقّدم.  فيبداأ  اأهدافه  حتديد  على  الفرد 
هذه على توجيه املري�ص نحو ما يحّفزه من اأجل التغيري 

والتقّدم وفقاً لذلك.
اأردمت  اإذا  اأّما  اإج��راء.  لكّل  خمت�صر  تف�صرٌي  يلي  ما  • يف 
التعّمق اأكرث يف املقابلة التحفيزّية، فثّمة م�صادر رائعة مبا 
 Motivational فيها الطبعة اجلديدة املنّقحة لكتاب
 Interviewing in Treatment of
Psychological Problems )املقابلة التحفيزية 

يف عالج امل�صاكل النف�صية(.

الإ�سراك  1-
اأ�صا�صّياً  م��ك��ّون��اً  ق��وّي��ة  ع��الج��ّي��ة  ع��الق��ة  اإق��ام��ة  ُتعترب   •
والقبول  التعاطف  مثل  فال�صفات  التحفيزّية.  للمقابلة 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن��ق��اط ال���ق���ّوة ل���دى امل��ري�����ص والح�����رتام 

املتبادل تخلق اأ�صا�صات عالقٍة كهذه.
• يتحّقق الحرتام املتبادل جزئّياً من خالل اإقامة تعاوٍن 
الذي  النهج  يتعرّث  ل  ك��ي  وامل��ري�����ص  امل�صت�صار  ب��ني  ن��وع��ي 

يرّكز على املري�ص بدينامّيات ال�صلطة.
• ويتطّلب ت�صجيع جٍوّ من ال�صراكة املت�صاوية يف العالقة 
ف��ق��ط لالعرتاف،  لي�ص  امل�����ص��ت�����ص��ار،  ا���ص��ت��ع��داَد  الإر����ص���ادّي���ة 
وحكمته  ومعرفته  املري�ص  ق��ّوة  نقاط  اإىل  لال�صتناد  ب��ل 

وقيمه طوال مرحلة العالج.
• وي�صمل الإ�صراك اأربع مهاراٍت ترتّكز على املري�ص ويبداأ 
امل�صت�صار بطرح اأ�صئلٍة مفتوحة ثم ينتقل اإىل التاأكيد على 
ن��ق��اط ال��ق��ّوة ل��دى امل��ري�����ص. ب��ع��دئ��ٍذ يف�صح ل��الأخ��ري عما 
قد يرغب بالتعبري عنه ولكن مل يقله ب�صوٍت عاٍل. واأخرياً 

يختم بتلخي�ص ما جرى يف اجلل�صة العالجّية.

الرتكيز  2-
مع  النف�صي  امل�صت�صار  اىل  امل��ر���ص��ى  بع�ص  ي��اأت��ي  ق��د   •
يف  ف����وراً،  عليها  العمل  ملبا�صرة  م�صتعّدين  جت��ده��م  م���وادٍّ 
يتعّلق  فيما  وال��ت��وّج��ه  الب�صرية  اإىل  اآخ���رون  يفتقد  ح��ني 
الرتكيز  ويتمحور  اّت��خ��اذه��ا.  ال��واج��ب  التالية  باخلطوات 
فعاًل  ما هو مهّم  املري�ص على حتديد  هنا حول م�صاعدة 

بالن�صبة اإليه وتوظيف هذه املعلومة بخدمة م�صار العمل.
كما  املري�ص  موافقة  تنال  اأن  طبعاً  الأه����داف  وعلى   •
امل��ع��ال��ج. ل��ك��ّن ال��رتك��ي��ز يف امل��ق��اب��ل��ة ال��ع��الج��ّي��ة م��ب��ن��يٌّ على 
�صعفه  جم���الت  لتحديد  العمل  على  ال�صخ�ص  ت�صجيع 

وترّدده ومعاناته وتنفيذ الأهداف تباعاً.

الإدراك  3-
ياأتي  الطرفني،  وموافقة  الأه��داف  على  الرتكيز  بعد   •
املري�ص  اك��ت�����ص��اف  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الإدراك  م��رح��ل��ة  دور 
ع��ل��ى هذا  ي��ح��ّف��زه  وم���ا  ب��ال��ت��غ��ي��ري  ال�����ص��خ�����ص��ّي��ة  م�صلحته 

التغيري.
معرفته  وع��ن  بالتغيري  رغبته  عن  املري�ص  يعرّب  قد   •
حت�صل  قد  التي  العواقب  ب�صاأن  قلقه  وع��ن  عليه  بقدرته 
يف حال مل يطراأ اأي تغيري. يحمل هذا الإف�صاح معلوماٍت 
اأو  وم�صتعّداً  منفتحاً  املري�ص  كان  اإذا  عّما  الأهّمّية  بغاية 

حا�صراً للتغيري.
مهّماً  التغيري( جزءاً  )احلديث عن  اإىل  التطّرق  • ي�صكل 
اأداًة  املفتوحة  الأ�صئلة  وُت��ع��ت��رب  التحفيزّية.  املقابلة  م��ن 
توؤّدي  الأح���ادي���ث، فهي  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اإي��ق��اظ  مفيدة يف 
ب�صكٍل  جتاهه  ومواقفه  بالتغيري  املري�ص  عالقة  فهم  اإىل 
اأخ��رى جّيدة جلمع  وج��ود طريقٍة  اإىل هذا  اأ�صف  اأف�صل. 
املعلومات وتتجّلى من خالل الطلب اإىل املري�ص اأن يعطي 
اأمثلًة اأو يف�ّصر جوابه عن اأ�صئلتك املفتوحة حول التغيري. 
وعندما ينخرط املري�ص يف احلديث، تاأّكد اأّنك جنحت يف 

مهامك.

التخطيط  4-
هو  التحفيزّية  املقابلة  يف  التخطيط  مرحلة  يف  املهّم   •
ة  اخلا�صّ قيمه  على  وترتكز  املري�ص  من  تاأتي  اخلّطة  اأّن 
مهّياأة  كّلها  الأرب����ع  ف��امل��راح��ل  ل��ذات��ه.  ومعرفته  وحكمته 
بها  ي��ق��وم  حم��اول��ٍة  واأّي����ة  بالتغيري.  امل��ري�����ص  داف���ع  لتبّني 
قد  التخطيط  م��رح��ل��ة  خ���الل  يف  )ل��ل�����ص��ي��ط��رة(  امل�صت�صار 

ت�صعف �صعور املري�ص بقدراته.
اإدخال  م�صوؤولّية  نف�صي  كم�صت�صار  اأنت  تتحّمل  • واأخرياً، 
بو�صوٍح  مثاًل  املري�ص  يعرّب  فقد  احل��اج��ة.  عند  خربتك 

قد  ولكّنه  له  ا�صتعداده  عن  حّتى  اأو  بالتغيري  رغبته  عن 
ي��ك��ون ع��ال��ق��اً ح��ول كيفّية ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك. ويف ح��ال��ٍة كهذه 

ت�صاعده بخربتك..

خطوات مهمة للعالج النف�سي 

املقابلة التحفيزّية.. تركز على التعاون وجعل الفرد حمور احلوار

طــــــــــــب
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حتدث اأورام املخ عندما تنمو اخلاليا يف الدماغ وتتكاثر ب�سكل ع�سوائي وغري طبيعي، ويوجد نوعان من اأورام الدماغ، 
اأورام �سرطانية تعرف باخلبيثة، واأورام غري �سرطانية تعرف باحلميدة.

وتعد اأورام املخ ال�سرطانية اأكرث خطورة من الأورام احلميدة، اإل اأن الأخرية قد ت�سكل خطرًا كبريًا على حياة امل�ساب، 
اإيان �سابني، ا�ست�ساري جراحة الأع�ساب، واملدير الطبي  اإن مل يتم التخل�ص منها يف الوقت املنا�سب.ووفقًا ملا ذكره، 
اأورام الدماغ عادة ما تكون م�سللة وي�سعب اكت�سافها ب�سهولة.فيما يلي 5  يف مركز �سكني غاما يف لندن، فاإن اأعرا�ص 

اأعرا�ص مبكرة لأورام الدماغ ال�سرطانية يجب التنبه اإليها، وفق ما اأوردتها �سحيفة ديلي اإك�سرب�ص الربيطانية:

يف  التحفيزّية  املقابلة  موؤ�ّس�َسي  وفق 
و�ستيفن  ميلر  ويليم  النف�سي  العالج 
رولنيك فاإنها �سكل من اأ�سكال التوجيه 
الفرد  التعاون وجعل  التي تركز على 

حمور احلوار.



فــن عــربـــي
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مل اأتردد مطلقًا يف املوافقة على)جرمية الإميوبيليا(

ناهد ال�صباعي: اأبحث عن عمل درامي 
يقدمني ب�صكل خمتلف للجمهور

غيابك  ����ص���ب���ب  م������ا   •
ع������������ن ال������������درام������������ا 

التلفزيونية؟
ال�����������ن�����������ج�����������اح 
حققه  ال������ذي 
م�صل�صل )هبة 
رج����ل ال���غ���راب( 
ماأزق  يف  و�صعني 
اختياراتي  ب�������ص���اأن 
اأنني  خ�����ص��و���ص��اً  امل��ق��ب��ل��ة، 
اأب������ح������ث ع������ن ع����م����ل درام��������ي 
للجمهور،  ب�صكل خمتلف  يقدمني 
التي  العرو�ص  م��ع  يتنا�صب  ل  م��ا  وه��و 
تقدم يل. لذا اأف�صل النتظار اإىل حني وجود 

الن�ص املنا�صب.
ال�صينما  يف  برتكيزك  غيابك  رب��ط  ميكن  ه��ل   •

ب�صكل اأكرب؟
- بالتاأكيد ل. مثاًل يف الوقت احلايل ل�صت مرتبطة 
الرتكيز  وم�صاألة  درامية،  اأو  �صينمائية  اأعمال  ب��اأي 
لي�صت  العك�ص  اأو  ال��درام��ا  ح�صاب  على  ال�صينما  يف 
العمل  اأواف��ق على  يف ح�صاباتي ولكن ما يجعلني 
اأو اأعتذر عنه هو مدى اقتناعي بالدور واإ�صافته 
فال  وال��ف��ن��ي،  ال�صخ�صي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى  اإيل 
ب��اأدوار ل ت�صيف  اأرغ��ب باحل�صور يف ال�صينما 

اإيل، وهذا الأمر ينطبق على الدراما اأي�صاً.
الإميوبيليا(  )ج��رمي��ة  فيلمك  ُع��ر���ص   •
����ص���م���ن ف����ع����ال����ي����ات م����ه����رج����ان ال����ق����اه����رة 
الأربعني،  ب���دورت���ه  ال����دويل  ال�صينمائي 

حدثينا عن هذه التجربة.
- تفاءلت بهذه اخلطوة، خ�صو�صاً اأنني 
ح�صلت �صابقاً يف املهرجان على جائزة 
فيلم  2016 عن  ع��ام  اأح�صن ممثلة 

)يوم لل�صتات(، 
فيلمي  مب�صاركة  �صعيدة  ف��اأن��ا  ل��ذا 

فيه.
من  ب�����ص��ي��ق  ت�������ص���ع���ري  اأمل   •
م�صاركة الفيلم خارج امل�صابقات 

الر�صمية باملهرجان؟
منذ  ع����رف����ت  اإط�������الق�������اً.   -
الفيلم  ع���ل���ى  م���واف���ق���ت���ي 
وم��������ن خ��������الل خ���ربت���ي 
جوائز  فيلم  لي�ص  اأن���ه 
امل������ه������رج������ان������ات  يف 
ول  ال�صينمائية، 

الأم��ر لأن لكل عمل طبيعته  اأ�صعر ب�صيق من هذا 
الإميوبيليا(  )جرمية  اإيّل  وبالن�صبة  تنا�صبه،  التي 

م بال�صورة التي تنا�صب ق�صته. ُقدِّ
التجربة؟ لهذه  حما�صتك  �صبب  • ما 

- اأ�صباب عدة، من بينها حبي للعمل مع املخرج خالد 
احلجر الذي قدمت معه فيلم )حرام اجل�صد(، 

ف���ه���و م��ت��م��ي��ز وق�������ادر ع���ل���ى ت���ق���دمي امل���م���ث���ل ب�صكل 
خمتلف، بالإ�صافة اإىل اأن الفيلم ينتمي اإىل اأعمال 
اأتردد  مل  لذا  ب�صدة.  ت�صتهويني  التي  ال�صيكودراما 

مطلقاً يف املوافقة عليه عندما قراأت الن�ص.
بحما�صة. احلجر  خالد  املخرج  عن  • تتحدثني 

- بالتاأكيد،
فهو اأول من منحني البطولة ال�صينمائية يف )حرام 
اجل�صد( ويثق مبوهبتي وي�صند اإيل الأدوار ال�صعبة. 
اإنه خمرج حمرتف والعمل معه مريح اإزاء الكامريا 

وخلفها اأي�صاً.
اأقل  اأيام الت�صوير   ويف )جرمية الإميوبيليا( كانت 

من )حرام اجل�صد( بحكم طبيعة الأحداث.
دورك. تفا�صيل  عن  • حدثينا 

تفا�صيلها  ���ص��ي��ح��رق  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ع���ن  احل���دي���ث   -
ول���ك���ن الأح�������داث ت�����دور ح����ول ج���رمي���ة ت��ق��ع داخ���ل 
القاهرة،  ب��و���ص��ط  ال�����ص��ه��رية  الإمي��وب��ي��ل��ي��ا  ع���م���ارة 
�صكان  اأق���وال  اإىل  ال�صتماع  يكون  التحقيق  وخ��الل 
بالغمو�ص  مليئة  اأح��داث��اً  ن�صاهد  هنا  وم��ن  العقار. 

والت�صويق.
مركب. الدور  اأن  حديثك  من  • يبدو 

اأترك  ولكن  �صهلة  لي�صت  وال�صخ�صية  الدور مركب 
التفا�صيل ليكت�صفها امل�صاهد،

 فلدي �صوق ملعرفة رد فعل اجلمهور وانطباعاته عن 
الفيلم ودوري.

• هل اأ�صبحت حتبني الأدوار املركبة خ�صو�صاً بعد 
جناحك بها واإ�صادة النقاد باأدوارك؟

�صعوبة الدور لي�صت يف كونه مركباً اأو ب�صيطاً، فهذا 
العمل  يف  اآخ���رى  اإىل  �صخ�صية  م��ن  يختلف  الأم���ر 

الفني ول ميكن تعميمه.
 ثمة اأدوار مركبة اإمنا �صهلة واأخرى ب�صيطة ولكن 
ال��دور يكون  تعاملي مع  ث��م،  التعقيد. من  يف غاية 
من خالل ال�صخ�صية والتح�صري اجليد لها وقراءة 

خلفيتها كي اأم�صك بخيوطها ب�صكل كامل.

جناح جتاري
تتاأثر  اأن  من  تخ�صى  ل  اأنها  ال�صباعي  ناهد  اأك��دت 
اإي�����رادات )ج��رمي��ة الإمي��وب��ي��ل��ي��ا( ب�صبب ع��ر���ص��ه يف 

مهرجان القاهرة ال�صينمائي،
 وت���ق���ول: )م���ث���اًل، ف��ي��ل��م )ع��ي��ار ن����اري( ���ص��ارك يف 
ق  الأخ���رية وحقَّ دورت���ه  اجل��ون��ة يف  مهرجان 

اإيرادات جيدة يف ال�صينما عند عر�صه،
الأف��������الم يف  ح�������ص���ور  اأن  واأع����ت����ق����د   
يعطيها  ال�صينمائية  امل��ه��رج��ان��ات 
وي�����روج ل��ه��ا ب�صكل  ك���ب���رياً  زخ���م���اً 
اأكرب وله تاأثري اإيجابي، على عك�ص 
فاملهرجانات  ال��ب��ع�����ص،  ي��ع��ت��ق��د  م���ا 
ف  ت�صنع دعاية لالأفالم امل�صاركة وتعرِّ

اجلمهور بها قبل طرحها جتارياً(.

االعتذارات تبقي م�صري )حملة فرعون( جمهوال
ال�صينمائي  ال��ف��ي��ل��م  ي��واج��ه 
)ح���م���ل���ة ف�����رع�����ون( وامل���ق���رر 
عر�صه يف مو�صم عيد الفطر 
املقبل م�صرياً جمهوًل، ذلك 
ب��ع��د اع���ت���ذار امل��خ��رج حممد 
����ص���ام���ي ع����ن ال���ع���م���ل اأخ������رياً 
حممد  امل��ن��ت��ج  ت��اأخ��ر  نتيجة 
مع  الت������ف������اق  يف  ال�������ص���ب���ك���ي 
املر�صحني،  ال��ف��ن��ان��ني  ب��ق��ي��ة 
التفرغ  يف  رغبته  عن  ف�صاًل 
لت�صوير م�صل�صل )الربميو( 
م����ع اأح����م����د ال�����ص��ق��ا وامل���ق���رر 

عر�صه يف رم�صان املقبل.
ك�������ذل�������ك اع���������ت���������ذر ع�����م�����رو 
ي��و���ص��ف ع���ن امل�������ص���روع الذي 
ينطلق  اأن  ي���ف���رت����ص  ك�����ان 
ال�صهر  ب�����داي�����ة  ت�������ص���وي���ره 
اجلاري لرتباطه بفيلم اآخر 
ت�صويره  ي��ب��داأ  اأن  ي��ف��رت���ص 
ما  وهو  املقبل،  ال�صهر  نهاية 
)حملة  طبيعة  مع  يتعار�ص 
ال��ذي يتطلب منه  ف��رع��ون( 
احلفاظ على اإطاللة معينة 

طوال فرتة الت�صوير.
وي����واج����ه )ح��م��ل��ة ف���رع���ون( 
اأزم����������ات ع������دة م���ن���ذ اإع������الن 
اأكرث  به قبل  العمل  انطالق 
من  بداية  اأ�صهر،  ثالثة  من 

اع���ت���ذار امل��خ��رج ب��ي��رت ميمي 
وان���������ص����ح����اب اأم�������ري ك�������رارة، 
يكون  اأن  ي��ف��رت���ص  ك����ان  اإذ 
الفيلم امتداداً لنجاح )حرب 
ك�����رم�����وز( ال�������ذي ع����ر�����ص يف 
املا�صي،  الفطر  عيد  مو�صم 
اع���ت���ذار حممد  اإىل  و����ص���وًل 
رف�ص  خلفية  على  رم�����ص��ان 
الذي  الأج���ر  منحه  ال�صبكي 
املوؤكد  ح��ك��م  يف  ط��ل��ب��ه.وب��ات 
ال��ف��ي��ل��م مبو�صم  ع���دم حل���اق 
يونيو  ب���داي���ة  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
يحتاج  اأن��ه  خ�صو�صاً  املقبل، 
ك����ث����رية  حت�����������ص�����ريات  اإىل 
امليزانيات  اأفالم  اإىل  وينتمي 
�صيحاول  ف��ي��م��ا  ال�����ص��خ��م��ة، 
املقبلة  الأي��ام  ال�صبكي خالل 
العمل  ال�صتقرار على فريق 
العقود  وت���وق���ي���ع  ال���ب���دي���ل 
الت�صوير. لنطالق  متهيداً 
الفيلم  ي�صم  اأن  وي��ف��رت���ص 
لبنان،  ويف  م�صر  يف  م�صاهد 
ديكورات  بناء  اإىل  بالإ�صافة 
جانب  اإىل  ل�������ه،  ����ص���خ���م���ة 
ت�������ص���وي���ر ج�����زء رئ���ي�������ص من 
ال�صتوديوهات  يف  امل�����ص��اه��د 
امل��ف��ت��وح��ة مب��دي��ن��ة الإن���ت���اج 

الإعالمي.

حممد حمزة �صعيد بنجاح 
اغنية )النف�صية حمتاجة(

التي  حمتاجة(  )النف�صية  اأغنيته  بنجاح  ال��غ��ام��رة،  �صعادته  ع��ن  ُم��ع��رب��اً 
ميديا(،  )ال�صو�صيال  م��واق��ع  على  ج��داً  مرتفعة  م�صاهدة  ن�صبة  حققت 
قال الفنان امل�صري حممد حمزة اإن اجلمهور متعط�ص اإىل هذه النوعية 
العمل  النا�ص يف  يعي�صها  التي  ال�صغط  الأغنيات، للخروج من حالة  من 

واحلياة ب�صكل عام.
ح��م��زة، حت���دث، ق��ائ��اًل: )اأك����رث م��ا ي�����ص��ع��دين، ه��و جن���اح الأغ��ن��ي��ة بف�صل 
احلاجة  دون  م��ن  ل�صاحلي،  اجلمهور  بها  ق��ام  التي  الإيجابية  الدعاية 
اإىل اإعالنات مزيفة اأو اللجوء لطرق بات يتبعها معظم الفنانني حالياً، 
لت�صجيل اأرقام قيا�صية كبرية يف العامل الفرتا�صي(. واأملح اإىل اأنه يعمل 
اإع��داد جمموعة  النجاح، من خالل  ا�صتثمار هذا  الراهن على  الوقت  يف 
اأن طرح  من الأغنيات، متهيداً لطرحها تباعاً ب�صيغة )ال�صنغل(. كا�صفاً 

اأغنيته التالية �صيكون قبل نهاية العام احلايل، على اأقل تقدير. 
انغام  وحول تعاونه مع الفنانة املغربية �صمرية �صعيد، والفنانة امل�صرية 

املقبلة،  األبوماتهن  يف  اأحل��ان��ه  م��ن  باأغنيات  ن�صري  اأ���ص��ال��ة  وال�����ص��وري��ة 
الداعمني ل�صوتي  اأكرث  �صعيد، فهي من  ل�صمرية  )بالن�صبة  عّلق حمزة: 
وملوهبتي، وهو مادفعني اإىل التعاون معها يف األبومها املزمع طرحه قريباً، 
عرب اأغنيتني من اأحلاين ومن كلمات حممد القاياتي(. وتابع:)اأما اأنغام، 
ل�صم  واأ�صكرها  اأي�����ص��اً،  القاياتي  كلمات  م��ن  باأغنية  معها  ت��ع��اون  ف��ل��دّي 

الأغنية لالألبوم على الفور، بالرغم من اأنه 
كان جاهزاً ومكتماًل(.

حمتاجة(  )النف�صية  اأغنية  اأن  ُيذكر 
واأحلان  القاياتي،  حممد  كلمات  من 

وت��وزي��ع هاين  ال�����ص��رن��وب��ي،  حممد 
�صوتية  ه��ن��د���ص��ة  ي���ع���ق���وب، 

ومن  ل���ه���اين حم�����رو������ص، 
اإنتاج جمدي اأني�ص.

عادت ناهد ال�سباعي اإىل ال�سينما بعد غياب من خالل فيلمها اجلديد )جرمية الإميوبيليا( 
الأربعني.  بدورته  الدويل  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  هام�ص  على  عر�ص  الذي 
و�سبب غيابها عن  الفيلم اجلديد  ال�سباعي عن  ناهد  يف هذا احلوار تتحدث 

الدراما التلفزيونية ومعايري اختيارها الأعمال املختلفة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

مرمي النقبي - �سجايا الروح

م��ع��ان�����ي ْو  ���ص��م��ت  ح���اي���ز 
ث�م�ان�ي ب�����������ه  ب�����ارح������ّ��ب 
ل�����������ي ل�����ل�����م�����ا م�����ي�����زان�����ي
ب��ان��ي ق��������������دره  ال�����ن��������ْزه 
ت�����ع�����ت�����ز ب�����������ه الوط�����ان��������ي
امل����ع����اين يف  ه��������ون  ويل 
ي��ف�����ص�����ل م��������ع ال��ع��رب�����ان�����ي
لن��ص�ان�ي اع�����م�����ل�����ه  اإال 

ح����ام���������ي ك���������ل ا����رف�������ه
م�وق�ف��ه م��������ي������ّ��ز  ل����ي 
ح��ّرف���ه م����ا  ع��ن��ده 
وال��ت�����اف�����ه م��������ا اع�����رف��������ه
ا����رف�������ه ف��������  غ���ال�������ي  يل 
م�وق�ف�ه ف�����������ي  ي��خ��������ص�����ر 
وا���ص�����ل�����ه م�����������ا ���ص�����ّرف��������ه
من��ص�ب�ه ي�����رف��������ع  ل�����������ي 

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

كّل عام ودارنا بخري و�صام 

                               كّل عام ودارنا م�صدر فخر 
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ريــتـ�يــت
 

دار الوفى ما تع�رتف بامل��ستحيل

بعيالها ت�سنع جميع املعجزات

�ساهد خليفه �سات يعطيك الدليل

مربوك يا موطن كثري املنجزات

******

الر�ص ما تكفي طموح المارات

طموحنا وا�سل حلد الرثيا

نطلق #خليفه_�سات عند العرب �سات

و نهيئ اللي ل� غرينا ما تهيا

يف ظل قادتنا نطول املهمات

واهدافنا نو�سل لها باحلميا

كلنا خليفة
دولٍة ابداع و تقدم يف ميادين احل�سارة..

�سل رايتها خليفه واعلن العليا �سعاره..
قبلة العامل و قلب املجد تر�سم له م�ساره ..

و حن جتمعنا على حبه ما دام الروح حية ..

فهد ال�سعدي 
ي������وم ال�������س���ف���وف ات����زاح����م����ت م���ن���ه���اره
وات�������س���ي���د ت����ي����م، وت���ك�������س���ره، وات���ع���ي���ده
ه������ذي������ك ط��������ي��������اره، ع����ل����ي����ه����ا ح����اف����ظ
ال�������س���ّم���ر ال������رك������اب  دون  ل����ه����ا  ت���������اره 
ي��ك�����س��ب ب���ه���ا ال���ن���ام���و����ص راع������ي ال��ط��ول��ه
ام�����س��ّل��م( )جن�����ل  ال���دك���ت���ور  ���س��ي��خ��ن��ا  ذا 
ت��ه��ط��ل اجل�����م�����اي�����ل  ك�������س���ب  يف  مي�����ن�����اه 
ف������ ال���ع���ل���م ل�����ه ����س���ول���ه م������دمي وج���ول���ه
ول�����ه م���ن�������س���ب/ن اأَُم���������ي رف���ي���ع وب���اه���ي
م�������وروث�������ه يف  ي�����ه�����ت�����م  ذا  وف�������������وق 
ال���ف���زع���ه م����ق����ام  يف  را������س�����ه  ي�������س���و����ص 
ي�����ف�����زع وف�����زع�����ات�����ه ت����ف����ك ال�������س���ي���ف���ه
ال��ع��ل��ي��ا اأه�������ل  وج���������ّده  اأب���������وه  ���ل���م  ����سِ َع 
ق���ب���ل���ه ل�����ل�����م�����ك�����ارم  ج����ع����ل����ه����م  اهلل 
ح���ت���ى ال�������س���م���ا م����ن ج����وده����م م����ا مت��ط��ر
ل���ل���ط���ي���ب م����ن����ب����ع، ل����ل����م����راج����ل م��ن��ب��ع
امل�����ت�����ج�����ّم�����ل.. �������س������امل  ي������رح������م  اهلل 
ك�����م ف�����ك ع������اين ف���ي���ه���م وك������م ����س���ّن���ع..
واي����ب����ي����ح����ه م�������رق�������ده  ي�����ع�����ّط�����ر  اهلل 
م�������س���ل���م �����س����ي����خ����ن����ا  ي����ح����ف����ظ  واهلل 
����س���وف���ت���ه ت���ب���ه���ج ك������ل �����س����ّي����ق خ���اط���ر
رغ�������م امل���������س����اغ����ل وارت��������ب��������اٍط  ع���ن���ده
وا�����س����ى احل�����زي�����ن، وك�����م ي���ع���ود امل��ر���س��ى
وال������ي������وم اح�������ن ن����ف����رح ك����ث����ري ون�����س��ع��د
وه��������ذي ن����ع����م ������س�����اره م������ ه�����ي ع����ادّي����ه
ع��ر���س��ه��ا ف������ ج����ن����ٍة يف  ع���������س����اه  زاي��������د 
ي������ج������زي������ه رب�����������ي ك��������ل خ�����������رٍي ع����ن����ّا
م���ت���ف���ّرد و  وف����اخ����ر   ، ف����ْخ����م  وال����ري���������ص 
ت�������س���ت���اه���ل ال����ن����ام����و�����ص ي����ادك����ت����ورن����ا
و���س��ف��ك ذا  وال���ن���ع���م   ، ���س��خ�����س��ك  ال���ك���ف���و 
اأه���ل���ه واإن�����ت�����ه   ، ال���ن���ام���و����ص  ت�����س��ت��اه��ل 

ت����ق����دح ع����ل����ى امل������ي������دان ق�������دح ال����غ����اره
وت�������س���ع���د حم���ب���ي���ه���ا، جت����ي����ب اب���������س����اره
م���������س����م����اره وذا  م������دارج������ه������ا  ه���������ذي 
ولب������ْع������َده������ا ع����ن����د امل�������داح�������م ت������اره
ال������ل������ي ج�������ه�������وده ب����ال����ف����ع����ل ج������ب������ّاره
امب���������س����واره ت�������س���ه���ب  ع�����ن  ذا  ي���ك���ف���ي���ك 
م��������دراره ال���ف���خ���ر  ج������ال  يف  وي���������س����راه 
اف���ك���اره ت�����س��م   .. ال���ق���ّب���ه  ل����ه  وت�����س��ه��د 
واأجن��������ح رُج�������ل اأع�����م�����ال ف����� الإي����������داره
ي���ح���ف���ظ ت���������راث امل�����ج�����د واحل�����������س�����اره
اأزراره ف������ك  ث������م   ، ك����ف����وف����ه  �����س����ّم����ر 
ي�����اح�����ظ م����ن����ه����و ف������� اخل������الي������ق ج������اره
امل������غ������واره ال�����������س�����رية  اآل  ح��������م،  ب������ن 
ول������ل������ج������ود رم���������ز ورم������������ز ل����ل����ن����ع����اره
ك���ن���ه���ا ت���ن���ي���ب اإك����ف����وف����ه����م وام�����ط�����اره
م�����وك�����اره يف  ح������ر  �����س����ي����ٍخ  ن����ه����ج  م������ن 
اخ����ب����اره ت����ذي����ع  ي���ل���ل���ي  ذال�������ع�������رب،  يف 
اج��������ٍر ل����ي����وم ال�����دي�����ن ع����ن����د ا�����س����ب����اره
ان�����ه�����اره ب���ق�������س���ر  اجل�����ن�����ه  ف  ع���������س����اه 
ب�����اع�����م�����اره دامي�������������ًا  ي�������ط�������ّول  واهلل 
ان�����ظ�����اره وب����ع����ي����د  ال����������راي  ف  ح���ك���ي���م 
زاره ي���ل���ل���ي  ح������ظ  وا������س�����ه�����د  ي�����������زور، 
وي�������س���اع���ف اف���������راح ال�����ع�����رب ب����زي����اره
ع���ل���ى خ����ت����ام ال����ري���������ص وا����س���ت���ح�������س���اره
داره وع��������اّل  ا�����س���������ص  م�����ن  ا�����س����م  ع����ل����ى 
ال�����س��م��ا والر��������ص ، ل���س��ت��ب�����س��اره ع���ر����ص 
ه������ذا ال����وط����ن م����ن ف�����س��ل��ه ا����س���ت���ق���راره
ع���ل���ى ا�����س����م زاي���������د، ق��������دره وم�����ق�����داره
ال�����ط�����ي�����ّاره دامي  ت���ك�������س���ب  ل����ل����ري���������ص 
ج����������داره ع��������ن  دوم  دامي  ت������ف������وز 
���س��اره اأع���ظ���م  حت�����س��د  #عام_زايد  يف 

الــطــيــاّره
اإهداء اإىل �سعادة ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم العامري مبنا�سبة فوز الطّياره 

بجائزة زايد الكربى للهجن التي اأقيمت يف ميدان الهجن يف منطقة الوثبة.

�سمو ال�سيخ/ �سيف بن زايد اآل نهيان

�سعر / عبداهلل العكربي

ي�ستمر احتفاء ال�سعراء وال�ساعرات بالإجناز التاريخي 
الذي حققته دولة الإمارات باإطالق  القمر ال�سناعي 

خليفة �سات باأيدي اإماراتية.

اللي ف��دا داره وَع�ز اأ�س��واره
بوخالد حممد اأخذ يف ث�اره
ك�ل ي�وم لعيونه ي��س�ن الغ�اره

اهلل كتب ت�ح�ي�ا ب�روح�ه داره
ميال الوطن اأر�ص و�سما باخباره


