
اأن حواىل  ت�صري معاهد ال�صحة الوطنية الأمريكية اإىل 
ثلث الييرا�ييصييدييين مميين تيييراوح اأعييمييارهييم بيين 65 و74 
اأكرث  اأو  عيياميياً   75 يييبييلييغييون  الييذييين  ميين  و50%  عيياميياً 
اأول ما  املييرء  ال�صمع. يفقد  درجييات فقدان  يعانون بع�ض 
كحريف  التواتر  عالية  الأ�صوات  �صماع  على  قدرته  يفقد 
)�ض( و}ذ(. يف ما بعد يبداأ بالتقاط الأحرف املنخف�صة 
الييتييواتيير يف �ييصييكييٍل مييكييبييوت. د. دايييفيييييد فييرينيييييك م�صاعد 
بروفي�صور يف طّب الأنف والأذن واحلنجرة يف كلية الطب 
ال�صمع جييزء حتمي  اإن فقدان  هييارفييارد، يقول  يف جامعة 
تييوافيير �صماعات الأذن  اليي�ييصيين. ولييكيين مييع  الييتييقييدم يف  ميين 
امل�صاعدة وغريها من عالجات، ل داعي للتزام ال�صمت 
التكتم، فراهم  اإىل  يلجاأون  اأن كرثاً  على حالتك، علماً 
مييلون اإىل الت�صحية باحلوارات واحلفالت والت�صالت 
الهاتفية بدل من ا�صتعمال �صماعات الأذن. وفقاً لإحدى 
الرا�صدين  ميين   14% ال�صماعات  ي�صتعمل  الييدرا�ييصييات، 

فقط ممن يحتاجون اإليها فعال.

متى يتعني عليك اخل�ضوع لفح�ص؟
م�صاب  اأنييك  منك  املقربن  اأحييد  اأو  اأنييت  تالحظ  عندما 
مب�صاكل �صمع، تاأكد اأن الوقت املنا�صب قد حان للخ�صوع 
اإىل  عييييادًة  اليينييا�ييض  فييرينيييييك: )يييلييجيياأ  د.  يييقييول  للفح�ض. 
الفح�ض حن ي�صتعملون بكرثة �صوؤال )ميياذا؟(، وعندما 
يوؤكد �صركاوؤهم اأو زمالوؤهم اأنهم بحاجة اإىل التاأكد من 
حال  يف  ال�صمع  يف  مب�صاكل  م�صاب  اأنييت  ال�صمع(.  حا�صة 

كنت:
التقاط  يف  اأو  الأحيييياديييييث  مييتييابييعيية  يف  �ييصييعييوبيية  تييعيياين   -

الأ�صوات يف غرفة مكتظة.
الراديو  اأو  الييتييلييفيياز  �ييصييوت  م�صتوى  رفيييع  اإىل  ت�صطر   -

لت�صمع.
- حتتاج اإىل قراءة ال�صفاه اأو تبذل جمهوداً كبرياً لت�صمع 

احلديث.
اأذنيك  يف  هييدييير  اأو  �ييصييفييري  اأو  رنييين  اأ�يييصيييوات  تيي�ييصييمييع   -
)عييالمييات حيياليية الييطيينيين امليير�ييصييييية الييتييي قييد تييكييون اأحد 

اأعرا�ض فقدان ال�صمع(.

ماذا عن العالج؟
اإحييدى هذه امل�صاكل، ل تييردد يف زيارة  اأزعجتك  يف حال 
�صيفح�صك  البداية  الأولية. يف  ال�صحية  الرعاية  طبيب 
للتاأكد من وجود م�صاكل قد متنع املوجات ال�صوتية من 
الو�صول اإىل الأذن الداخلية كراكم �صمع الأذن اأو وجود 

اأو  �صوائل يف الأذن 
الأذن.  طبلة  ثقب 
ُتوؤدي هذه الأ�صباب 

فقدان  اإىل  غييياليييبييياً 
التو�صيلي  الييي�يييصيييميييع 

وتيييييزول بييفييعييل اليييعيييالج. يف 
حال تبن غياب هذه امل�صاكل، 

�صتخ�صع لختبار ال�صمع. يطلب 
منك الطبيب ال�صتماع اإىل اأ�صوات 

التواتر،  وعالية  ومتو�صطة  منخف�صة 
�ييصييميياع هذه  مييين  تييتييمييكيين  حييييال مل  ويف 

الأ�صوات ي�صري اإىل اإمكان اإ�صابتك بفقدان 
يف  معن  ب�صرر  اأي  الع�صبي،  احل�صي  ال�صمع 
هذه  يف  ال�صمعي.  الع�صب  اأو  الداخلية  الأذن 
املرحلة، ير�صلك الطبيب اإىل اخت�صا�صي اأذن 
اأنف حنجرة، اأو اإىل اخت�صا�صي �صمع يفح�ض 
على  احل�صول  يف  وي�صاعدك  ال�صمع  م�صاكل 

�صماعات اأذن.

هل تتوافر �ضماعات اأذن �ضغرية؟
يكمن احلل الكفيل مبعاجلة م�صاكل فقدان ال�صمع لدى 
اإىل  فييوراً  تتبادر  قد  الأذن.  �صماعات  ا�صتعمال  امل�صنن يف 
�صماعات  ترتديان  وهما  اأو جدتك  والدتك  �صورة  ذهنك 
الأذن  �ييصييميياعييات  تكنولوجيا  اأن  اإل  وثييقيييييليية،  كييبييرية  اأذن 
تطورت كثرياً منذ ذلك الزمن حتى باتت ال�صماعات اليوم 
�صغرية جداً وعالية التقنية باملقارنة مع ال�صماعات التي 
ا�صُتعِملت يف املا�صي، وبات يف الإمكان اإخفاوؤها داخل قناة 

الأذن اأو خلف الأذن فال يراها الآخرون.
رقمية  بييخيي�ييصييائيي�ييض  الييعيي�ييصييرييية  الأذن  �ييصييميياعييات  تييتييميييييز 
عند  تلقائياً  تعديلها  ميكن  اإذ  التكيف.  على  وبقدرتها 
اإىل  �صاخبة  حفلة  ميين  اأي  اآخييير،  اإىل  مكان  ميين  انتقالك 
ممٍر هييادئ على �صبيل املثال. عييالوًة على ذلييك، بات عدد 
كبري من �صماعات الأذن مزوداً بتقنية البلوتوث فتت�صل 
بالتايل يف �صكٍل ل�صلكي بالهاتف اأو التلفاز وفقاً ملا ي�صّرح 

به د. فرينيك.
نوع  با�صتعمال  �صين�صحك  ال�صمع  اخت�صا�صي  اأن  تيياأكييد 
معن من �صماعات الأذن بال�صتناد اإىل اختبار ال�صمع الذي 
باأن  نن�صحك  بييك.  اخلا�صة  ال�صمع  وظييروف  له  خ�صعت 
جتّرب مناذج خمتلفة اإىل اأن تعرث على ما يريحك واإىل 
اأن جتد �صماعة �صغرية كفاية كي تتقبل ا�صتعمالها يومياً. 

اأوجد الطّب يف ع�صرنا بدياًل ل�صماعات الأذن التقليدية، 
وهي �صماعات الأذن القابلة للزرع. ومن ح�صنات هذا النوع 
من ال�صماعات األ �صرورة لنزعها حتى اأثناء ال�صتحمام اأو 
ال�صباحة. اإل اأن زرع هذه الأجهزة يتطلب جراحة تطرح 
بع�ض املخاطر، لذلك ل يزال الخت�صا�صيون يف مرحلة 
هذه  تيييزال  )ل  فرينيك:  د.  يييقييول  وحت�صينها.  تقييمها 
الأولييييية(. عييالوًة على ذلك،  التطوير  التقنية يف مراحل 
اإلكروين  )جييهيياز  القوقعة  زراعييية  ميين  ال�صتفادة  ميكن 
لالأ�صخا�ض  اإل  يتوافر  ل  اأنييه  اإل  جراحياً(  ُيييزرع  �صغري 

الذين يعانون م�صاكل خطرية يف ال�صمع اأو فقدانه كلياً.

خطوات
الأذن،  �صماعات  ل�صتعمال  بعد  م�صتعداً  تكن  مل  حييال  يف 
حيييياول اأن حتيي�ييّصيين ميين قييدرتييك عييلييى اليي�ييصييمييع ميين خالل 

اخلطوات التالية:
تتناول  كاأن  النا�ض يف مناخات هادئة،  اأن حتادث  - حاول 
بدل  بالهدوء  يت�صم  مكان حميم  الأ�صدقاء يف  مع  ع�صاًء 

من تناوله يف مكان �صاخب.
�صخ�صي  �ييصييوت  كم�صخم  م�صاعدة  اأجييهييزة  عيين  ابييحييث   -

لرفع م�صتوى ال�صوت والتخفيف من ال�صجيج ال�صائد.
- اأخرياً، ل ت�صكت عن م�صكلتك وتخفيها. راجع طبيبك يف 
اأقرب وقٍت ممكن لت�صخي�ض م�صاكل ال�صمع التي تعانيها 

و�صارك جمدداً يف احلوارات والأحاديث.
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ال�ضخ�ضية املرنة اأف�ضل للتمارين الهوائية 
الييذييين يح�صنون  املييرنيية  ال�صخ�صية  اأ�ييصييحيياب  اأن  درا�ييصيية جييديييدة  وجيييدت 
التعامل مع الأو�صاع ال�صعبة ويتعافون ب�صرعة بعد التعّر�ض لأية نك�صة، 
الريا�صية  التمارين  من  اأف�صل  ب�صكل  ال�صتفادة  احتمال  لديهم  يزيد 
بجامعة  الباحثن  اأن  الأمييريكييي  نيوز  داي  هلث  موقع  وذكيير  الهوائية. 
واللياقة  ال�صخ�صية  �ييصييفييات  بيين  الييعييالقيية  يف  نييظييروا  لييلييطييب،  فييلييوريييدا 
البدنية عند قرابة 650 �صخ�صاً را�صداً. وقال الباحث امل�صارك بالدرا�صة، 
ال�صخ�صية  ميزات  كانت  اإن  ال�صعب معرفة  اإن من  تريا�صيانو،  اأنطونيو 
توؤثر على �صحة القلب وال�صراين اأم اأن العك�ض هو �صحيح، اأي اأن �صحة 

القلب جتعل ال�صخ�ض اأكرث مرونة.
اأن الأمرين مرتبطن معاً، وقال يوجد  اأن الوا�صح هو  واأ�صاف الباحث 
تاأثري متبادل. اإن كان لديك املزيد من الطاقة فقد تكون اأكرث انفتاحاً.. 
البدنية..  املهمات  اأداء  اأف�صل يف  تكون  اأكرث فقد  اجتماعياً  اإن كنت  لكن 

حقاً اإنه من ال�صعب حتديد كيفية ح�صول ذلك .
و�صملت الدرا�صة اأ�صخا�صاً يف عمر بن 31 و96 عاماً، حيث بداأ الباحثون 
والنفتاح  الع�صابية  م�صتوى  تت�صمن  التي  ال�صخ�صية،  مزاياهم  بتقييم 
والييقييبييول والجييتييهيياد. واعييتيير امليي�ييصيياركييون اأكيييرث مييرونيية يف حييال �صّجلوا 
اأما  الأخيييرى  ال�صخ�صية  املييزايييا  يف  واأعييلييى  الع�صابية،  يف  اأقييل  م�صتويات 
اخلطوة الأخرى فقد كانت مراقبة معّدل الأي�ض و�صرف الطاقة خالل 

الراحة واأثناء احلركة.
وقال العلماء اإنهم اأوًل ظنوا اأن الأ�صخا�ض الأكرث قلقاً اأو ع�صابية �صتكون 
معدلت الأي�ض عندهم اأعلى، لكن مل يظهر ذلك اأبداً. وتبّن اأن الذين 
ي�صّجلوا ارتفاعاً يف م�صتوى الع�صابية، اأخذوا وقتاً اأطول لإكمال م�صافة 

امل�صي املحددة وكانت قدرتهم على ممار�صة التمارين الهوائية اأقل.

يجوب العامل للقاء اأ�ضدقائه على في�ضبوك
بع�ض  غريبة  جتربة  غمار  خو�ض  مورين  تاي  الأمريكي  الفنان  قرر 
الأ�صدقاء  جميع  ولييقيياء  ال�صفر  عييلييى  خيياللييهييا  ميين  �صيعمل  اليي�ييصيييء، 
املدرجن على قائمة اأ�صدقائه على في�صبوك ب�صكل �صخ�صي والتقاط 
�ييصييور فييوتييوغييرافييييية لييهييم اأييي�ييصييا، مييع الييعييلييم اأن لييديييه حيياليييييا يف قائمة 

الأ�صدقاء نحو 788 �صديقا.
ويرى مورين اأن جتربته املزعومة ل تهدف للمتعة فقط بل اأنها ميكن 
اأن ت�صلط ال�صوء وتعيد بع�صا من التوا�صل الإن�صاين املفقود حاليا يف 
الذي  التي نعي�صها حاليا، بح�صب قوله  الرقمية  التقنية  و�صط ع�صر 

نقله موقع ما�صبل التقني املتخ�ص�ض.
وعلى الرغم من اأن مورين لي�ض ال�صخ�ض الأول الذي يفكر يف رحلة 
ل�صببن،  وذلييك  اإثييارة  الأكييرث  املرتقبة هي  ولكن تظل رحلته  مماثلة، 

اأولهما اأنه مل يلتقي على الإطالق باأكرث من ن�صف قائمة اأ�صدقائه.
اأن جل�صات الت�صوير التي �صيقوم بها �صتتم  اأما ال�صبب الثاين والأهم 
بطرق قدمية �صتحتاج يف اأف�صل الأحوال لأكرث من �صاعة واحدة وهو 
ما يعني املزيد من التوا�صل بينهما ولن يكون اللقاء جمرد لقاء عابر 

اأو زيارة خاطفة وهو ما يخدم الهدف من الرحلة فعاًل.
وبالن�صبة للتمويل فقد جلاأ مورين اإىل موؤ�ص�صة متويل ربحية ترعى 
امل�صروعات املبتكرة غري التقليدية تدعى كيك �صتارتر، بهدف احل�صول 
على متويل ي�صل اإىل 5اآلف دولر، وقد ح�صل بالفعل حتى الآن على 
26 مار�ض  يوم  املتبقى قبل  املبلغ  وياأمل يف جمع  اآلف دولر   3 نحو 

اجلاري.

ممار�ضة الريا�ضة حت�ضن النوم 
اظهر تقرير جديد ام�ض ان ممار�صة التدريبات الريا�صية ت�صجع على 
النوم ب�صكل جيد وانه كلما كانت هذه التدريبات قوية كلما كان اف�صل. 
واظهر امل�صح الذي اجرته املوؤ�ص�صة القومية للنوم غري الربحية اىل ان 
ممار�صة الريا�صة ملدة ع�صر دقائق فقط يوميا ميكن ان حتدث اختالفا 

يف فرة ونوعية النوم.
وقال ماك�ض هري�صكوفيتز وهو باحث يف النوم ورئي�ض قوة العمل التي 
اجرت ال�صتطالع يف مقابلة وجدنا ان ممار�صة الريا�صة والنوم ب�صكل 
فعالية  مييدى  يف  تدريجية  زييييادة  اي�صا  ووجييدنييا  معا  مرتبطان  جيد 
فاذا  ثييم  وميين  متار�صها.  التي  الريا�صة  بكم  يتعلق  فيما  او  النوعية 
وبالن�صبة  اف�صل.  نييوم  نوعية  جند  كثريا  الريا�صة  متار�ض  انييك  قلت 
لال�صخا�ض الذين ل ميار�صون الريا�صة على الطالق وجدنا م�صكالت 

اكرث بالن�صبة للنوم.
وقالت الدكتورة باربرة فيلب�ض وهي ع�صو يف الفريق الذي اجرى امل�صح 

ان ممار�صة الريا�صة مفيدة للنوم.
وو�صع  اليينييوم  لتح�صن  العاملية  التو�صيات  لتعديل  الييوقييت  حييان  لقد 
ممار�صة الريا�صة يف اي وقت على راأ�ض قائمتنا لعادات النوم ال�صحية.

فيتامني )د( يحارب ت�ضو�س الأ�ضنان 
ك�صفت درا�صة طبية حديثة اأن فيتامن )د( يلعب دورا مهما يف حماربة 

ت�صو�ض الأ�صنان بن�صبة تبلغ حوايل 50 يف املائة.
ويحمل فيتامن د فوائد �صحية جمة تتمثل بتنظيم ن�صبة الكال�صيوم 
الأ�صنان  واملحافظة على �صحة  العظام  لتقوية  والفو�صفات يف اجل�صم 
هذا  نق�ض  يييوؤدي  فيما   .. ال�صن  كبار  لييدى  الك�صور  ومعاجلة خماطر 
اإىل خلق حالة من الكتئاب لدى بع�ض النا�ض.  الفيتامن يف اجل�صم 
الدكتور  التجميل  اخت�صا�صي  قييال  الييدرا�ييصيية  على  تعليقه  �صياق  ويف 
�صاجناي بار�صار موؤ�ص�ض ومدير مركز طبي بدبي اإن الأ�صنان ال�صحية 
ت�صهم يف خلق ابت�صامة تعك�ض معاين اجلمال والقوة والثقة حيث يعمل 
الفيتامن )د( على املحافظة على  تناول كميات كبرية ومنتظمة من 
الأ�صنان ب�صورة طبيعية ما يقلل احلاجة اإىل ا�صتخدام اأدوات التجميل 

ال�صناعية كالق�صرة ال�صطناعية وغريها من الو�صائل الأخرى.

ط����ف����ل����ة اأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
ت�������ض���ف���ى م������ن الإي���������دز 
اإن طفلة  اأمريكي  قال فريق طبي 
يف الييثييانييييية ميين الييعييميير قييد �صفيت 
من فريو�ض فقدان املناعة املكت�صب 
اإيدز الذي مت ت�صخي�صه لديها منذ 
كانت  والدتها  وذلييك لأن  ولدتييهييا، 

م�صابة به فرة احلمل بها.
ونقلت �صبكة �صي اإن اإن الأمريكية 
عن  امليي�ييصييوؤول  البحثي  الفريق  عيين 
بولية  املييييوجييييودة  الييطييفييليية  عييييالج 
ال�صغرية  اأن  تاأكيدهم  مي�صي�صبي، 
التي مل يك�صف عن هويتها �صفيت 

من الإيدز.
وتوقع الباحثون خالل م�صاركتهم 
مبييييوؤمتيييير حيييييول الييييفييييريو�ييييصييييات يف 
الطبي  التدخل  يكون  اأن  اأطلنطا 
اليي�ييصييريييع الييييذي بييييداأ بييعييد ثالثن 
الطفلة،  ولدة  مييين  فييقييط  �ييصيياعيية 
ثالثة  اإعييطييائييهييا  اإىل  بيييالإ�يييصيييافييية 
ال�صبب  للفريو�ض،  م�صادة  اأدويييية 

وراء �صفائها.
وكيييانيييت الييطييفييليية قيييد وليييييدت وهي 
والدتها  اأن  اإذ  الييفييريو�ييض،  حتييمييل 
اأنها  وقييتييهييا  تعلم  ومل  بييهييا  حملت 
قبل  اإل  اليييفيييريو�يييض  كيييانيييت حتييمييل 

اإجنابها بوقت ق�صري للغاية.
وقال د.هانا غاي ل�صبكة �صي اإن اإن 
اإنهم مل يحظوا بفر�صة عالج الأم 
خييالل احلييمييل، وهييو اأميير لييو حدث 
من  الفريو�ض  انتقال  �صيمنع  كييان 

الأم اإىل ال�صغرية.
واأ�صاد غاي بفعالية التدخل الطبي 
ال�صريع، معربا عن اأمله يف اأن توؤكد 
الدرا�صات امل�صتقبلية فعالية العالج 

الطبي املبكر يف �صفاء املر�ض.

)ال�����رج�����ل ال�����وط�����واط( 
ي����ع����ت����ق����ل م����ط����ل����وب����ًا 
�صخ�صية  انتحل  بريطاين  اعتقل 
الرجل الوطواط ، �صخ�صاً مطلوباً، 
و�صّلمه اإىل خمفر لل�صرطة مبدينة 
يييييتييييوارى عن  اأن  قييبييل  بيييييرادفيييييورد 

الأنظار يف الليل.
الريطانية  الإذاعييية  هيئة  وقييالييت 
ال�صرطة  اإن  اميي�ييض،  �ييصييي(  بييي  )بييي 
الرجل  اأن  اأكيييييييدت  اليييرييييطيييانييييييية 
املطلوب،  ال�صخ�ض  �صّلم  الوطواط 
اإىل  عيياميياً،   27 العمر  ميين  الييبييالييغ 
من  متاأخر  بوقت  لل�صرطة  مركز 

الليل .
تهم  وجهت  ال�صرطة  اأن  واأ�صافت 
م�صروقة  بيي�ييصييائييع  ميييع  الييتييعييامييل 
ال�صخ�ض  �ييصييد  احييتيييييال  وجيييرائيييم 

املطلوب.

ف����ي����ل����م ع�������ن ت����ن����ام����ي 
اأم����ري����ك����ا  يف  اجل����������وع 
الأمريكية  تييييامي  جمييليية  حتييدثييت 
عيين فيييييلييم وثييائييقييي بييعيينييوان مكان 
عييلييى الييطيياوليية قييائييليية اإنييييه يف�صح 
تفاقم م�صكلة املجاعة و�صط كثري 
من الأمريكين، ويركز على �صبل 

مواجهة املجاعة.
ال�صوء  يلقي  الفيلم  اأن  واأو�صحت 
على مو�صوع يثري م�صاعر اخلجل 
ليييييييدى كييييثييييري مييييين الأمييييريكييييييييين 
ييييرفييي�يييصيييون فيها  اليييتيييي  ليييليييدرجييية 
والفيلم  جوعى  باأنهم  العيييراف 
القا�صي  كوليت�صيو  توم  اإنتاج  من 
الأف�صل  ال�صيف  حتكيم  فريق  يف 

ومن اإخراج زوجته.
يعر�ض  الييييييذي  اليييفيييييييليييم  اأن  كيييميييا 
بييالييوليييات املييتييحييدة، ومت بييثييه من 
اعتبارا من  تونز  اآي  خييالل موقع 
اجليييياري،  مييييار�ييييض-اآذار  ميين  الأول 
يركز على اأكرث من خم�صن مليون 
اأميييريكيييي، مبيين فيهم طييفييل واحد 
من كل اأربعة اأطفال اأمريكين من 

الذين ل يجدون قوت يومهم.

تربية القطط داخل املنازل
 ت�ضبب اإجها�س احلامل 

تربية القطط داخل املنازل قد توؤدى اىل ال�صابة بالتوك�صوبالزما ويحذر الطباء ال�صيدات خا�صة 
احلوامل من تربية القطط داخل املنازل تفادياً لال�صابة بالتوك�صوبالزما ووجه عدة ار�صادات 

ون�صائح للوقاية من هذا املر�ض.
التوك�صوبالزما )Toxoplasmosis( هي جمموعة من العرا�ض  ان  ويقول الطباء 

احليوانات  يف  ينت�صر  الذي  التوك�صوبالزما  بطفيل  العدوى  نتيجة  حتدث  التي  املر�صية 
والطيور ومتثل القطط امل�صدر الرئي�صي حلدوث العدوى لالإن�صان.. وحتدث العدوى 

تنتقل  وقييد  املر�ض  �صد  مناعة  عندهم  ماتكون  غالباً  الكبار  لأن  لالطفال  غالباً 
العدوى من الم امل�صابة باملر�ض اإىل اجلنن اثناء احلمل.

وا�صارت درا�صة اإىل انه تعاين بع�ض ال�صيدات من الجها�ض الذي لتبدو ا�صبابه 
وا�صحة يف البداية، لكن عند الفح�ض ومراجعة و�صعها العائلي يت�صح ان تربية 
القطط قد تكون ال�صبب وراء الجها�ض حيث ان جرثومة التوك�صوبالزما من 
المرا�ض الطفيلية التي ت�صيب املراأة احلامل. والعدوى يف هذا املر�ض تنتقل 

للحمل  الوىل  ال�صهر  ا�صقاط اجلنن يف  وت�صبب يف  املييراأة  اإىل  القطط  من 
اإذا مل تكت�صف مبكراً وعليه فمن املهم جداً اثناء فرة احلمل ان لتتعامل 

كما  ا�صرع وقت ممكن،  وتتخل�ض من ف�صالتها يف  القطط،  احلامل مع 
تن�صح املراأة احلامل با�صتعمال واق لليدين قفاز للوقاية من العدوى.

متى يقّرر الطبيب اأنك م�ضاب
مب�ضاكل يف ال�ضمع؟ 

)ماذا؟(، كم مرة ت�ضاأل هذا ال�ضوؤال ال�ضغري اأثناء حواراتك 
مع الآخرين؟ يف حال كانت اإجابتك )كثريًا(، تاأكد اإذًا 

عليك  تتعنينّ  متى  ال�ضمع.  يف  م�ضاكل  تعاين  اأن��ك 
على  قدرتك  فقدان  لتتجنب  الطبيب  زي��ارة 

�ضماع الأ�ضوات املحيطة بك؟



العني - الفجر:

ا�ييصييتييحييدثييت جييامييعيية الميييييارات نييظييامييا جييديييدا بييدخييولييهييا بالفهر�ض 
كما  يييوفيير  اليييذي  املييجيياين  التعليمي  للمحتوى  الكييير  اللييكييروين 
ال�صتفادة منها  الطلبة على  تعن  التي  واملعلومات  املييواد  هائال من 

من خالل املحا�صرات والدرو�ض اللغوية والكتب ال�صوتية.
وهذا  اللكرونية  املكتبة  ابل اجلامعي  باآيتونز  النظام  ويعرف هذا 
�صفوف  خيييارج  للطلبة  متعددة  ا�صتخدامات  يتيح  اجلييديييد  النظام 
الييدرا�ييصيية وكييذلييك اجيييراء الييبييحييوث واكييتيي�ييصيياب خيييرات تعليمية غري 
حمييييدودة ويييغييطييي اليينييظييام اجلييديييد امليي�ييصيياقييات الييدرا�ييصييييية ميين خالل 
جمييمييوعيية وا�ييصييعيية ميين اليييراميييج املييطييروحيية مييثييل الييلييغيية والرجمة 
والفيزياء  كالهند�صة  التطبيقية  والييعييلييوم  املعلومات  وتكنولوجيا 
ي�صهم  كما  بالكليات  املطروحة  بالتخ�ص�صات  يت�صل  ممييا  وغييريهييا 
اليل  احلا�صب  اجهزة  ا�صتخدام  على  يعتمد  الييذي  اجلديد  النظام 
واليباد اىل التفاعل احليوي مع اع�صاء هيئة التدري�ض والطلبة كما 
ميكن حتديث كافة املعلومات واملواد تلقائيا خالل الف�صل الدرا�صي. 
هييذه اخلدمة  تد�صن  اعييقيياب  النعيمي يف  را�ييصييد  علي  الدكتور  واكييد 
امل�صتمر  دولتنا  التزام  تعك�ض  احلديثة  ال�صراتيجية  بيياأن  اجلديدة 

موؤ�ص�صاتنا  تطلعات  مع  يتنا�صب  متطور  تعليمي  ا�صلوب  توفري  يف 
املعرفة  القائم على  الدائم اىل تطوير القت�صاد  التعليمية وال�صعي 
بالركيز على التكنولوجيا والبتكار وقال ان وجود مثل هذا النوع 
اآيتونز اجلامعي والذي يتم تداوله يف ارقى  من التعليم اخلا�ض يف 
معايل  قبل  ميين  دائييميين  وت�صجيع  بدعم  يحظى  العاملية  اجلامعات 
والبحث  الييعييايل  التعليم  وزيييير  نهيان  اآل  مييبييارك  بيين  نهيان  ال�صيخ 
هذه  مثل  يتبنى  والييذي  الميييارات  جلامعة  العلى  الرئي�ض  العلمي 
اعداد  يف  ت�صاهم  متطورة  ان�صطة  ميين  بييه  حتفل  مييا  وبكل  املييبييادرات 
امكانية  اىل  م�صريا  والبتكار  التميز  على  القادرة  املواطنة  الكوادر 
تو�صيع اطر التعاون وال�صراكات الفاعلة بن الطلبة والباحثن على 
حد �صواء.  ومن جانبه ا�صار الدكتور يورج والتج مدير مركز التميز 
يف التعليم والتعلم باأن اجلامعة تفتخر بتد�صن اآيتونز اجلامعي يف 
ال�صرق الو�صط لتكون �صمن املنظومة التي ت�صم جهود ابل ملثل هذه 
املبادرات وا�صاف ان هذا ما �صيتيح لطلبتنا الو�صول ال�صهل اىل املواد 
التعليمية الرائدة الخرى من خالل اكر فهر�ض الإلكروين عاملي 
وت�صليط  اجلامعة  مكانة  من  �صيعزز  وبالتايل  التعليمي  للمحتوى 
ال�صوء على م�صتوى التعليم العايل الذي تقدمه اجلامعة للدرا�صن 

فيها. 

•• العني-الفجر:

الغالبة على جميع  ال�صفة  كان  التميز 
اليييتيييي قدمت  واليييييدرا�يييييصيييييات  اليييبيييحيييوث 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلييائييزة 
الييتييميييييز عيينييد هييييذا احلد  يييتييوقييف  ومل 
اإىل  اإ�ييصييافيية  املنتجن  فييئيية  اإىل  لي�صل 
وكذلك  التنموية  وامل�صاريع  التقنيات 
فييئيية اليي�ييصييخيي�ييصييييية املييتييميييييزة ليييييقييف كل 
احتفالية مت  التكرمي يف  هييذا يف حمييل 
الإعييييييداد لييهييا و�ييصييهييدهييا مييعييايل ال�صيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي.
مييين بييين اليييبيييحيييوث والييييدرا�ييييصييييات جاء 
البحث الفائز باملركز الأول واملقدم من 
واأعده  الغذائية  اأبوظبي للرقابة  جهاز 
اجلهاز  ميين  الفار�صي  حممد  الييدكييتييور 
كورنيل  جامعة  من  يل  �صاي  والدكتور 
اإىل  الباحثان  تو�صل  حيث  المريكية 
الييتييميير حتييتييوي على  اإنييتيياج عجينة ميين 
اإىل  تيي�ييصييل  الييتييميير  ميي�ييصييحييوق  ن�صبة ميين 
النوى  اأن  عييلييميييييا  ثييبييت  اأن  بييعييد   3%
والتي  لالأك�صدة  م�صادات  على  يحتوي 
ت�صهم وب�صكل مبا�صر يف حماية الإن�صان 

من الكثري من الأمرا�ض.
الثالثة  ن�صبة  اأن  اإىل  الباحثان  واأ�ييصييار 
ت�صاعد  اليينييوى  م�صحوق  ميين  املييائيية  يف 
التمر  عجينة  يف  الييرطييوبيية  رفيييع  عييلييى 
بن�صبة 26 يف املائة اإ�صافة اإىل الألياف 
الغذائية بن�صبة 37 يف املائة كما اأكدت 
يف  الأك�صدة  م�صادات  اأن  على  الدرا�صة 
هذه العجينة ت�صل ن�صبتها اإىل 27 يف 

املائة.
العجينة  مييكييونييات  اإن  الييبيياحييثييان  وقيييال 
اجلديدة اأدت اإىل رفع القيمة الوظيفية 
م�صكلة  حييل  اإىل  بييالإ�ييصييافيية  للعجينة 
املنتج  وزن  زيييادة  اإىل  اأدت  كما  الت�صلب 
يف  ي�صهم  والييذي  املائة  يف   29 بن�صبة 

زيادة العائد القت�صاد لالإنتاج.
كما قدم الباحث الدكتور مولي ح�صن 
الوطني  باملعهد  البحوث  مدير  �صدره 
الب�صمات  انتقاء  حييول  بحثاً  مبراك�ض 
اجلن�ض  عييين  املييبييكيير  للك�صف  اجلييزئييييية 
والييذي ي�صهم بييدوره يف مقاومة مر�ض 
الييتييميير كييمييا كان  الييبيييييو�ييض يف نييخيييييل 
التكرمي  يف  دور  املتميزين  للمنتجن 
ليكون هذا من ن�صيب املهند�ض مهلهل 
جا�صم ابراهيم من الكويت حيث حقق 

�صنفا  ع�صر  ثييالثيية  اإكييثييار  يف  جنيياحييات 
يف  وجعلها  النخيل  اأنييييواع  اأفيي�ييصييل  ميين 
كما  منا�صبة  باأ�صعار  املييزارعيين  متناول 
�ييصيياهييم يف اإنيي�ييصيياء مييييزارع خييا�ييصيية ت�صم 
الأنييييواع  اأجييييود  ميين  نييخييليية  اآلف  ت�صعة 
تنتج حاليا ثالثمائة طن من التمور .. 
كما كان للتقنيات احلديثة دور يف هذا 
الدكتور  ن�صيب  ميين  ليييييكييون  الييتييكييرمي 
اململكة  ميين  احلييمييدان  حممد  اهلل  عبد 
الييعييربييييية اليي�ييصييعييودييية حيييييث تييو�ييصييل اإىل 
تقنية ت�صهم يف التحكم يف غازات و�صط 
التخزين بهدف اإطالة العمر التخزيني 

لييتييمييور اليييرحيييي يف مييرحييليية اخليييالل 
الييتييقيينييييية معاجلة  ليييهيييذه  اأميييكييين  حيييييث 
م�صكالت واقعية كما فاز املهند�ض اأمن 
التون�صية  اجلييمييهييورييية  ميين  زويييية  علي 
بجائزة تقنية اإكثار نخيل التمر بو�صط 
بيييييئييي جيييدييييد مييين كييييرب اليينييخيييييل وقد 
على  املنتج  هييذا  قييدرة  الييتييجييارب  اأثبتت 
امليينييافيي�ييصيية.. كييمييا فييييازت الييهيييييئيية العامة 
للنخيل بالعراق بجائزة اأف�صل م�صروع 
تيينييمييوي حيييييث متكنت ميين و�ييصييع خطة 
كما   .. النخيل  ب�صاتن  لإعيييادة  �صريعة 
م�صر  من  ابراهيم  حامد  الدكتور  فيياز 

بيياأفيي�ييصييل مييي�يييصيييروع تيينييمييوي مييين خالل 
القائمة  اليي�ييصييغييرية  اليي�ييصيينيياعييات  نيي�ييصيير 
بينها  ميين  ليكون  النخيل  خييامييات  على 
يف  ت�صهم  تكنولوجية  حا�صنة  تاأ�صي�ض 
اإن�صاء  اإىل  اإ�ييصييافيية  الإبييداعييييية  اجلييهييود 
للتعامل  القرى  باإحدى  تدريب  مركز 
كان  كما  النخيل  جريد  مييع  ال�صناعي 
هذه  يف  عيينييوانييا  املييتييميييييزة  لل�صخ�صية 
حممد  الدكتور  بها  ليفوز  الحتفالية 
�صعيد مكي من الأردن حيث كان له دور 
الأبحاث يف جمال  العديد من  ن�صر  يف 

تعبئة وت�صنيع التمور. 

نهيان يراأ�س الجتماع ال�ضاد�س ملجل�س اأمناء 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

••ابوظبي – الفجر:

اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث  تراأ�ض معايل ال�صيخ نهيان مبارك 
العلمي، رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالعا�صمة 
الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  ملجل�ض  ال�صاد�ض  الييدوري  الجتماع  ابوظبي 
فيه  اطلع  الأميينيياء،  جمل�ض  ومقرر  الأع�صاء  كامل  بح�صور  التمر  لنخيل 
واأع�صاء جمل�ض  العامة  الأمييانيية  واأثيينييى على جهود  الأعييمييال  جييدول  على 

الأمناء يف ما مت حتقيقه من اجنازات خالل الدورة اخلام�صة. 
الييدويل يف خدمة  الإمييارات  و�صدد معاليه عزم اجلائزة على تعزيز موقع 
النخلة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
حفظه اهلل ودعم الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة.
دورتها  يف  اجلائزة  لأعمال  واملييايل  الفني  التقرير  معاليه  ا�صتعر�ض  كما 
الإعييالمييي ومييا حققته اجلييائييزة من جنيياح يف  امللف  اإىل  اإ�صافة  اخلام�صة، 
م�صابقة النخلة يف عيون العامل وهذا موؤ�صر اإ�صايف على م�صداقية اجلائزة 
الت�صوير  فن  توظيف  عر  املحلي  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  توا�صلها  يف 
التمر  نخيل  �ييصييجييرة  بيياأهييمييييية  اجلييمييهييور  وعيييي  لتنمية  كو�صيلة  اليي�ييصييوئييي 
وتكري�ض ثقافة نخيل التمر كما اعتمد �صموه اخلطة الإدارية والإعالمية 

للجائزة يف دورتها ال�صاد�صة 2014.
املكاتب  املا�صي  الييعييام  وفيييرت  قييد  الإمييييارات  اأن جامعة  اإىل  الإ�ييصييارة  جتييدر 
الإ�صالمي  املعهد  مبنى  يف  للجائزة  العامة  لييالأمييانيية  اجلييديييدة  الإدارييييية 

مبدينة العن.
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بحث علمي جديد 

م�ضادات للأك�ضدة من نوى التمر ت�ضهم يف حماية 
الإن�ضان من الأمرا�س

جامعة الإمارات تطلق م�ضاقات 
اإلكرتونية بالتعاون مع اأبل



كثرية هي خيارات العالج املتاحة، لكن التخل�ض من الفريو�ض ب�صرعة قد ي�صكل 
حتدياً كبرياً. يراوح حجم نتوءات امللي�صاء املعدية من حجم راأ�ض الدبو�ض اإىل 
ممحاة قلم الر�صا�ض، ومن النادر اأن تكون بحجم عدة ملليمرات يف القطر، 
اأكر من ممحاة قلم ر�صا�ض، اإذا كان نظام امل�صاب املناعي ل يعمل كما ينبغي 
ب�صبب ظروف طبية اأخرى. وغالباً ما تكون للنتوءات نقطة �صغرية يف الأعلى. 
واليدين  والييرقييبيية  الييوجييه  على  عييادة  املعدية  امللي�صاء  تظهر  الأطييفييال،  لييدى 
غري  اأمر  العينن  على  املعدية  امللي�صاء  ظهور  اأن  رغم  والذراعن.  والإبطن 
واجلييزء اخلارجي من  نتوءات على اجلفون  ماألوف، فقد يحدث مع تطوير 
مقلة العن. عندما يحدث ذلك، من املهم احل�صول على الرعاية من طبيب 

العيون فوراً ملنع م�صاكل العن.

التهاب اجللد
الفريو�ض الذي ي�صبب امللي�صاء املعدية معد للغاية، فخد�ض النتوءات اأو فركها 
�صوءاً.  احليياليية  يزيد  مييا  بييه،  املحيط  اجللد  اإىل  الفريو�ض  انت�صار  اإىل  ييييوؤدي 
واحلكة،  والحمرار  اجللد  التهاب  اإىل  املعدية  امللي�صاء  تييوؤدي  اأن  اأي�صاً  ميكن 
وهي حالة تعرف با�صم التهاب اجللد. ي�صبب التهاب اجللد تفتت اجللد، ما 
اجللد  بن  املبا�صرة  لالت�صال  وميكن  اأكييرث.  املعدية  امللي�صاء  انت�صار  ي�صهل 
واجللد اأن يوؤدي اإىل انت�صار الفريو�ض اإىل اأ�صخا�ض اآخرين ما دامت النتوءات 
ظاهرة. ميكن لالت�صال مع الأ�صياء امللوثة بالفريو�ض، مبا فيها لعب الأطفال 
واملنا�صف وغريها من اأدوات منزلية، اأن يوؤدي اأي�صاً اإىل انت�صار امللي�صاء املعدية 
املت�صررة  اجللد  مناطق  تغطية  يجب  الفريو�ض،  انت�صار  لتجنب  لالآخرين. 
مع  يتفاعلون  عندما  ال�صمادة  اأو  باملالب�ض  اأطفالك  لييدى  املعدية  بامللي�صاء 

اأو الأدوات ال�صخ�صية  اأو املالب�ض  اآخرين. ل يجب ت�صارك املنا�صف،  اأ�صخا�ض 
الأخييرى التي قد تييوؤدي اإىل ات�صال مع النتوءات. �صجع اأطفالك على جتنب 
مل�ض النتوءات وغ�صل اأيديهم يف كثري من الأحيان. واإذا ذهب اأطفالك لل�صباحة، 

غطي النتوءات ب�صمادة م�صادة للماء.
عادة ما تزول امللي�صاء املعدية من دون عالج يف غ�صون 6 اإىل 12 �صهراً، اإل 
اأنها قد ت�صتغرق وقتاً اأطول. لكن قد يو�صي الأطباء بالعالج لهذا املر�ض لأنه 
ب�صكل خا�ض لدى الأطفال الذين  اأن يكون مفيداً  معد جداً. وميكن للعالج 
اأكيير لنت�صار  هييم يف خطر  والييذييين  اليينييتييوءات مزعجة  اأن  يييجييدون  مييا  غالباً 

امللي�صاء املعدية لأنهم اأكرث عر�صة خلد�ض النتوءات اأو فركها.
قد ت�صاعدك املنتجات اجللدية التي حتتوي على مكونات مهيجة، مثل حم�ض 
النتوءات مع مرور  التخل�ض من  البوتا�صيوم، يف  اأو هيدروك�صيد  ال�صف�صاف 
على  الق�صاء  على  امل�صاعدة  للفريو�صات  امل�صادة  للكرميات  وميكن  الييوقييت. 

امللي�صاء املعدية، لكنها اأي�صاً ت�صتغرق وقتاً طوياًل.
عيادة  يف  جتميدها  اأو  ك�صطها  مثل  النتوءات،  اإزالييية  بيياإجييراءات  القيام  ميكن 
الطبيب. وقد يتم يف حالت نادرة ا�صتخدام العالج بالليزر لعالج هذه احلالة، 
وعادة ما يكون خم�ص�صاً لالأ�صخا�ض الذين يعانون �صعفاً يف جهاز املناعة ول 

ميكنهم التخل�ض من الفريو�ض من تلقاء اأنف�صهم.
يجب اأن تتم هذه العالجات كافة حتت اإ�صراف طبيب، وعادة ما يكون طبيب 
الأمرا�ض اجللدية اأو طبيب الأمرا�ض اجللدية لالأطفال. يف بع�ض احلالت، 
قد يكون مزج العالجات �صرورياً. فحدد موعداً لإجراء حمادثات مع طبيب 
اأطفالك حول اأف�صل م�صار للعمل. يف غ�صون ذلك، اتخذ الحتياطات الالزمة 

للحد من خماطر انت�صار الفريو�ض.

بع�ض  عيين  احلييديييث  نتابع  التالية  ال�صطور  يف 
لييهييا ب�صرتنا،  تييتييعيير�ييض  الييتييي قييد  ال�ييصييطييرابييات 

ونلقي ال�صوء على اأ�صبابها وطرق معاجلتها.

)Wounds and Cuts( اجلروح
طبيعياً  يلتئم  فيياإنييه  مييا  جلييرح  امليييرء  تعر�ض  اإذا 
ما دام اجل�صم يتمتع ب�صحة جيدة. وقد يحتاج 
النظيف  القطن  ميين  �ييصييمييادة  و�ييصييع  اإىل  الأمييير 
وال�صغط عليها اأو و�صع �صاغطة لقفل الأوعية 

الدموية التي تنزف.
 

لتجنب تلوث اجلروح:
- اذا كيييان اجلييييرح كيييبيييرياً ومييفييتييوحيياً يييغييميي�ييض يف 
حمييلييول �ييصيياخيين )عييلييى قييييدر حتييمييل امليييييرء( من 
خليط ملعقة �صغرية من ع�صب عرق الذهب مع 
ملعقة �صغرية من ع�صب املرة املنقوع يف كوب من 
املاء املغلي ملدة 20 دقيقة. اأو ي�صب املحلول على 
اجلرح حتى تلتقي حافتيه. بعدها يتم ال�صغط 
الذهب  عييرق  اجلييرح وير�ض عليه م�صحوق  على 
غلق  لإحكام  معقم  ل�صق  �صريط  ا�صتخدام  مع 

حافتي اجلرح معا.

الييذهييب ميكن  تييعييذر احليي�ييصييول على عييرق  اإذا   -
و�صع الفيتامينن A وE بالتبادل مبا�صرة على 

اجلرح لإ�صراع عملية اللتئام.
ر�صه  احيييميييرار حيييول اجلييييرح ميييكيين  اإذا ظييهيير   -

مب�صحوق ع�صب حجر ال�صب.

اأع�ضاب م�ضاعدة
الر�صاد  الييرجييليية،  املييييرة،  الأ�ييصيينيية، الأقيييحيييوان،   -
البطونيقا  الييردقييو�ييض،  الأقيينييوطيين،  الييهيينييدي، 
الري،  الييتيين  الييرميي�ييض،  اجليييييروح(،  )ح�صي�صة 
احلناء،  الييدهيين،  ح�صي�صة  اليييري،  ال�صب  حجر 
احلور الأبي�ض، اخلمطية، زنبق الركة الأبي�ض، 
الطيب،  �صنبلة  ال�صمفوطن،  الييعييطييا�ييض،  زهيييرة 

ال�صمغ الأحمر، عرق الذهب، ق�ض ال�صرير.

)Burns( احلروق
تنتج احلييروق من تعر�ض اجللد مل�صدر حراري 
اأ�صعة  اأو  املبا�صر،  اللهب  اأو  ال�صاخنة،  املييواد  مثل 
التيار  اأو  الحيييتيييكييياك،  اأو  امليييبيييا�يييصيييرة،  اليي�ييصييميي�ييض 
اأو  الييذري  اأو  املغناطي�صي،  املجال  اأو  الكهربائي، 
اأو  املواد الكيماوية الكاوية مثل ال�صودا الكاوية 

الأحما�ض املركزة.
 

درجات:  3
1- حروق الدرجة الأوىل: تو�صف باأنها �صطحية 
ت�صيب الب�صرة فح�صب وحتدث احمراراً وتورماً 

يف اجللد واإح�صا�صاً بالأمل.
الب�صرة  ت�صيب  الييثييانييييية:  اليييدرجييية  حييييروق   -2
والييطييبييقيية الييتييي تييليييييهييا وييييكيييون اجلييلييد حممراً 

وتظهر عليه بثور.
3- حروق الدرجة الثالثة: ت�صيب اجللد وت�صل 
اأو  اجللد  حتييت  املييوجييودة  الدهنية  الطبقة  اإىل 

الع�صالت اأو العظام.

عالج الدهون:
تعالج  اأن  يجب  والثالثة  الثانية  الدرجة  حروق 

باإ�صراف الطبيب.
اأما حروق الدرجة الأويل ممكن عالجها بالبيت 

كما يلي:
- اذا كان احلرق ناجتاً من مادة مثل البال�صتيك 
�صبيهة  ميييادة  اأي  اأو  امليييذاب  ال�صمع  اأو  ال�صاخن 
في�صتخدم املاء املثلج لت�صليب هذه املادة لإزالتها 

ب�صهولة.
- تييو�ييصييع كيييميييادات بيييياردة عييلييى مييكييان احلييييرق يف 
احليييال لييتييريييد اجلييلييد واخيييتيييزال الييييورم وتقليل 

الأمل الناجت من احلرق.
ونظيف  جيياف  ب�صا�ض  امل�صابة  املنطقة  تغطى   -

لتجنب العدوى البكترييا.
- يجب عدم تعري�ض احلرق لأ�صعة ال�صم�ض.

- يو�صع على املنطقة امل�صابة ع�صري اأوراق نبات 
ال�صبار اأو مزيج زيت الزيتون مع �صودا الطعام 
) بيكربونات ال�صوديوم (، ما يعمل على �صرعة 

ال�صفاء.
ميكن  لل�صفاء  احلييرق  منطقة  تتماثل  عندما   -
ا�صتخدام اأوراق نبات ال�صماق اأو ال�صمغ الأحمر 
مقدار  بغلي  ذليييك  الأبييييي�ييض،  الييبييلييوط  حلييياء  اأو 
املغلي  ي�صتخدم  ثم  ميياء  كييوب  ملعقة �صغرية يف 

على هيئة كمادات باردة على مكان احلرق.
الفيتامينات  مييين  خميييليييوط  بييتيينيياول  ييينيي�ييصييح   -

والعنا�صر املعدنية لإ�صراع عملية ال�صفاء.
بكتريية  لإ�يييصيييابييية  اأعييييرا�ييييض  اأييييية  ظييهييرت  اذا   -
اأو انبعاث  مبكان احلرق مثل الحمرار ال�صديد 

ا�صت�صارة  فيجب  خييروج �صديد  اأو  كريهة  رائحة 
الطبيب.

 Warts(( الثاآليل اأو الثاآلول
))Common

عييلييى هيئة  عييبييارة عيين منيييوات �صميكة  الييثيياآليييييل 
اأو رطبة،  تييكييون جييافيية  بيييييروزات يف اجلييلييد. قييد 
ويتميز �صطحها باأنه �صلب وتبدو عليه نتوءات. 
راأ�ض  الثاآليل من حجم  يييراوح حجم هذه  وقد 
وقد  ال�صغرية.  الفول  حبة  حجم  اإىل  الدبو�ض 
تكون بلون اجللد اأو قد تاأخذ اللون القامت ن�صبياً 

عما حولها.

اأ�ضبابها
 Papilloma( فريو�صية  اإ�صابة  ت�صببها   -

الب�صرة. اأن�صجة  خلاليا   )Virus
عيين طريق  تنتقل  اأن  امليير�ييض  لييعييدوى  - ميييكيين 
اللم�ض وقد ت�صاب بها مناطق خمتلفة يف اجل�صم 
مثل الوجه وحتت الإبطن والأرجل )عن طريق 

�صفرات احلالقة(.
الأحبال  يف  اأو  الييبييلييعييوم  يف  تييظييهيير  اأن  ميييكيين   -
ال�صوتية م�صببة بحة يف ال�صوت. وهي ل ت�صبب 
اأملاً وميكن تركها من دون خوف من م�صاعفات 

ما مل تكن م�صدر ازعاج لل�صخ�ض.

عالجها
الييذي يعاين  اأن يحتوي غييذاء ال�صخ�ض  - يجب 
ظهور الثاآليل على ثمار املوالح والبي�ض والب�صل 

والثوم.
 C تناول من غرام اإىل غرامن من الفيتامن -
لزيادة مناعة  اأمر �صروري جداً  كجرعة يومية 

اجل�صم على مقاومة الفريو�ض وزوال الثاآليل.
الطازج  الثوم  ع�صري  من  �صمادة  عمل  ميكن   -
وو�صعها على الثاآليل مبا�صرة ملدة 24 �صاعة، ما 
اأ�صبوع  خييالل  ت�صقط  وقييد  جفافها  على  ي�صاعد 

تقريباً.
بزيت  مبعاملتها  الثاآليل  اإزالييية  اأييي�ييصيياً  ميكن   -
القمح،  حبة  جنن  زيييت  اإليييييه  م�صافاً  اخليييروع 
خ�صو�صا تلك التي تظهر يف اأخم�ض القدم والتي 
ت�صمى بال�صنطة )Plantar Warts(، حيث 
على  وتو�صع  بالزيت  القطن  ميين  قطعة  ت�صبع 

ويكرر  ال�صباح.  حتى  وتييرك  الليل  اأثناء  املكان 
هذا يومياً حتى متام زوال الثاآليل.

)Dandruff( ق�ضرة الراأ�ص
الطبقة  تنف�صل  عيينييدمييا  اليييراأ�يييض  قيي�ييصييور  تيينييتييج 
الييتييي تغطي فروة  الييبيي�ييصييرة  اخلييارجييييية خليياليييا 
وهذه  الييلييون.  بي�صاء  ق�صور  هيئة  على  الييراأ�ييض 
الزيتية  الييغييدد  اإفيييراز  يف  اخللل  ي�صببها  احليياليية 
امل�صاحبة لب�صيالت ال�صعر حيث ي�صعر ال�صخ�ض 
بييحييرقييان وحييكيية يف فيييروة الييراأ�ييض ونيييزول ق�صور 

بي�صاء عند مت�صيط ال�صعر.

اأ�ضبابها
اإمداد  نق�ض  اأو  الغذائي  الفقر   -

املغذية  العنا�صر  ببع�ض  اجل�صم 
)خ�صو�صاً عن�صر اليود(.

العنا�صر  متييثيييييل  يف  خييلييل   -
الغذائية يف اجل�صم.

ال�صعر  بنظافة  العناية  عييدم   -
عناية جيدة.

- ا�صتخدام �صامبوهات دهنية.
- ا�صتخدام منظفات حتتوي على 

الكيماوية  املييواد  اأنييواع معينة من 
قد يوؤدي اىل ظهور ق�صرة الراأ�ض.

عالجها
- يجب الكثار من تناول اخل�صروات 

والفواكه يومياً.
من  �صغرية  ملعقة  بتناول  ين�صح   -

عيي�ييصييب اليير�ييصيييييم احليييجيييازي ثالث 
مرات يومياً.

امل�صبعة  الييزيييوت غييري  تيينيياول   -
ي�صاعد  اليي�ييصيياملييون  زيييييت  مييثييل 

مييين ق�صرة  الييتييخييليي�ييض  عييلييى 
الراأ�ض.

الفيتامينات  تيييينيييياول   -
حتتوي  اليييتيييي  وامليييييعيييييادن 
مهمة  عييينيييا�يييصييير  عييييلييييى 
مثل  الييييييراأ�ييييييض  ليي�ييصييحيية 

اليود والزنك والفيتامينات 
اأنه  وجيييد   Eو املييركييب   bو  A

تكوين  ال�صعر ومنع  ب�صيالت  تقوية  يعمل على 
الق�صرة.

- ين�صح بغ�صل ال�صعر دورياً مع جتنب ال�صامبو 
ال�صودا،  ميين  عييالييييية  ن�صبة  عييلييى  يييحييتييوي  اليييذي 

ومرطبات ال�صعر الدهنية.

اأع�ضاب م�ضاعدة
- اليييزييييتيييون، اليي�ييصييبييار الأمييييريكييييي )الآجييييييياف(، 
الهندباء  اليييكيييوا�يييصيييييييا،  امليييرمييييييية،  اليييكييياميييوميييييييل، 
)ح�صالبان(،  اجلبل  اكليل  الأرقطيون،  الرية 
احلجازي،  الر�صيم  الأحييميير،  الر�صيم 
الري،  التن  الأبي�ض،  البلوط 
اخلن�صار،  الييدييينييار،  ح�صي�صة 
ال�صندل،  اليي�ييصييفيي�ييصيياف، 
عرق الذهب، والقري�ض 

الأبي�ض.

�شحة وتغذية
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مت ت�ضخي�ص مر�ص امللي�ضاء املعدية لدى اأولدك. ما هي اأف�ضل طريقة للتخل�ص منه ب�ضرعة؟  هل ميكن ق�ضاء الليل 
�ضائعة  و�ضغرية،  م�ضتديرة  جلدية  نتوءات  ت�ضبب  فريو�ضية  عدوى  املعدية  امللي�ضاء  اآخرين؟  اأطفال  مع  املنزل  خارج 
جدًا لدى الأطفال. ل �ضرورة اإىل اأي عالج لهذه امل�ضكلة اجللدية، فنظام املناعة يف اجل�ضم �ضيتخل�ص من العدوى من 
تلقاء نف�ضه. لكن ميكن اأن ي�ضتغرق ذلك فرتة ت�ضل اىل �ضنة اأو اأكرث. ولأن امل�ضكلة ثابتة وتنت�ضر ب�ضهولة، يختار كرث 

اخل�ضوع لعالج امللي�ضاء املعدية. 

الغذاء والأع�ضاب الطبيعية خري علج للجلد 

عدوى فريو�ضية ت�ضبب نتوءات جلدية م�ضتديرة و�ضغرية

احمي اأطفالك من فريو�س امللي�ضاء 
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العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1257 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهما/1- �صركة كري�صتال انفورمي�صن تكنولوجي)ذ.م.م( 
ان طالب  زادة جمهويل حمل القامة مبا  2- �صريو�ض جنف جهان 
التنفيذ/ بنك �صادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�صم    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5274505( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجييراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/47 تنفيذ جتاري
ذ.م.م   الكهروميكانيكية  لالعمال  الميييارات  زووم  �ييصييده/1-  املنفذ  اىل 
لتجارة  الوحييد  النجم  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
مواد البناء ذ.م.م وميثله: عبداهلل حممد عبداهلل عبدالرحمن البناي   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )556819.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3067 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- بدر البلو�صي للمقاولت- �ييض.ذ.م.م جمهول حمل 
بيالى  كارنناكاران  بوتينيورايل  اجى  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  اأقييام عليكم  املييطييوع    قد  وميثله: عبدالرحمن ح�صن حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36310( 
 364 مبلغ  اىل  .بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1645  احوال نف�س م�سلمني             
اىل املدعى عليه/1- اجنم �صعيد �صعيد احمد خان جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�صرب   ا�صماعيل وميثله: عبدالرحمن عبداهلل ح�صن  ت�صنيم حنيد   / املدعي 
زوجية  ونفقة  لل�صرر  بالتفريق  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد 
ومهر موؤجل واثبات ح�صانة ونفقة اولد والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
ال�صاعة 8:30 �ض بالقاعة  املوافق 2013/3/12  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
ch1.C.12 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل 

. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     

   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/27  عقاري كلي                 

ابيار �ض م ك جمهول حمل القامة مبا ان املدعي  اىل املدعى عليه/1- �صركة 
/ املوؤ�ص�صة الوطنية للتجارة والمنيياء موؤ�ص�صة فردية   قد اقام عليك الدعوى 
الدعوى  يف  ال�صادر  التحكيم  هيئة  حكم  على  بالت�صديق  املطالبة  ومو�صوعها 
التحكيمية رقم 2010/4 والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .  وحددت 
بالقاعة  �ييض   11:00 اليي�ييصيياعيية   2013/3/27 امليييوافيييق  الربيييعييياء  ييييوم  جل�صة  لييهييا 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/918  جتاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1- رويال مول جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �صركة  
اليير�ييصييا�ييصييي الييعيياملييييية )�ييييييض.ذ.م.م( وميييثييلييه: بيييدر عييبييداهلل خمي�ض عييبييداهلل  قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املييدعييي  بييالييزام  املطالبة  ومو�صوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام 
 %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  )210290درهييييم( 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 
2013/3/21 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  مييذكييرات  ميين  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  القييل  ايييام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/976  مدين جزئي                   
اىل املدعى عليهما/1- زيييارات خان قيمات خان 2- �صركة �صدف للنقل الري 
العام ذ.م.م  مول جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �صركة اك�صا ان�صوران�ض 
الدعوى  اقييام عليك  املييال قد  �صريف عبداهلل  م وميثله: حبيب حممد  م ب  �ض 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )32020 درهم ( بالتكافل 
والت�صامن والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صدد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�صاعة 
8:30 �ض بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/960  عقاري كلي                     
اىل املدعى عليه/1- �صركة كابيتال تر�صت غلف ليمتد  جمهول حمل القامة 
عليك  اقيييام  قييد  كنعان  حليم  �صمري  وميييثييلييه:  الك�صندر  زويف   / املييدعييي  ان  مبييا 
املدعي عليها مببلغ وقدره  والييزام  العقد  بف�صخ   املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
 %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  )623660درهيييم( 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام ) باقي الطلبات مو�صحة يف لئحة 
ال�صاعة 11:00  املوافق 2013/3/27  الدعوى(   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
�ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1590  جتاري كلي                     
اىل املدعى عليهما/1- حممد ح�صن بن حمد الفال�صي/ب�صفته من ورثة املرحوم فوزي 
املرحوم  ورثيية  ب�صفتها من  ب�صيت خليفة/  2- فاطمة  الفال�صي  بن حمد  حممد ح�صن 
فوزي حممد ح�صن بن حمد الفال�صي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / البنك 
عليهم  املدعى  بييالييزام  املطالبة  ومو�صوعها  الييدعييوى  عليك  اقييام  قد  اليييدويل   التجاري 
بان يدفعوا وبالت�صامن مع املدعى عليها ال�صاد�صة للمدعى مبلغ )53.596.636 درهم( 
 2011/8/24 ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/3/14 ال�صاعة 9:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لييذا   ch2.E.21 بالقاعة  �ض 
على  ايييام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
 ق�سم الق�ساي التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/63  عقاري كلي                     
حمدودة(   م�صئولية  ذات  �صركة   ( الريا�صية  دبييي  مدينة  عليه/1-  املييدعييى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /  في�صل عبدالعزيز حممد ال�صقاف الها�صمي 
وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�صن   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالت�صامن  عليهما  املدعى  واليييزام  الييدعييوى  اطييراف  بن  احلجز  اتفاقية  بف�صخ 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهييم(   510945( وقييدره  مببلغ  والتكافل 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/4/14 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ  2013/3/5      
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1420  جتاري كلي                     
البناء ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املدعى عليه/1- �صركة ا�صيل لنظمة 
مبا ان املدعي / بنك دبي التجاري �ض م ع وميثله: را�صد حممد �صعيد بوج�صيم 
بالت�صامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقييام  قد 
واتعاب  وامل�صاريف  واليير�ييصييوم    ) درهييم   8063321.75( وقيييدره  مببلغ  والتكافل 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق يف 2012/6/19 وحتى ال�صداد التام.  
. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/3/28 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل 

.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
 ق�سم الق�ساي التجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/427  عقاري كلي                     
اىل املدعى عليه/1- �صركة البحريات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اقام  / ماجد حييامت مط�صر وميثله: �صالح ح�صن حممد مبا�صري   قد 
الدعوى   بندب خبري متخ�ص�ض يف  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
�ض   9:30 ال�صاعة   2013/3/17 املييوافييق  الحيييد  يييوم  جل�صة  لها  وحيييددت 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لييذا   ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/955  عقاري كلي                 
وميثلها  ليمتد  �صفينتن  بييروبييريتيييييز  اميينيييييات  �صركة  عليهما/1-  املييدعييى  اىل 
اليي�ييصيييييد/ احيي�ييصييان عييبييا�ييض 2- �ييصييركيية اي اف ا�يييض لييلييخييدمييات املييالييييية- �ييض .ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / م�صرف المييارات ال�صالمي �ض م ع قد 
او  بالت�صامن  عليهما  ملدعى  ا  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقييام 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   38.163.451.17( وقدره  بالت�صامم مببلغ 
املحاماة   والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/3/28 ال�صاعة 11:00 �ض بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/60  عقاري كلي                 
نا�صر  �صيف   -2 علي  �صفقت  بوت  علي  الفقار  ذو  عليهما/1-  املدعى  اىل 
بوت  علي  �صفقت   / املدعي  ان  القامة مبا  حممد عمري جمهويل حمل 
اهلل ركيييه وميييثييلييه: عييبييدالييرحييميين حيي�ييصيين حمييمييد املييطييوع قييد اقييييام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري ح�صابي مع الزام املدعي عليهما 
الثنن  يييوم  جل�صة  لها  وحييددت  املحاماة.   واتييعيياب  وامل�صاريف  بالر�صوم 
املوافق 2013/4/8 ال�صاعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/574  جتاري كلي                 
اىل املدعى عليهم/1- جيتندار بال كي�صور �صاند 2- نا�صر بت بن �صالح الدين 3- ر�صاد حممود بت 
�صالح الدين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / فينك�ض كونكريت برودكت�ض- فرع من وايف 
ال�صناعية �ض ذ.م.م وميثله: يو�صف احمد عبداهلل عبدالرحيم   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وقدره  مببلغ  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  والثاين  الوىل  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة 
)210195 درهم( والزام املدعي عليه الثالث بالت�صامن والتكافل مع املدعى عليهما الوىل والثاين 
بدفع مبلغ قدره )100000درهم( والزام املدعي عليه الرابع بالت�صامن والتكافل مع املدعى عليهما 
الوىل والثاين بان يدفعوا للمدعية مبلغ )110195 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
بالكفالة.    املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة 
لذا   ch1.C.15 بالقاعة  ال�صاعة 9:30 �ض  املوافق 2013/3/17  لها جل�صة يوم الحد  وحييددت 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10732 بتاريخ 2013/3/5    

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/112
الكهربائية  الجهزة  لتجارة  المريكية  العربية  ال�صركة   -1  / عليهم  املحكوم  اىل 
2- �صركة انوار الفراح العراقية لتجارة العامة واملقاولت ليكن معلوما لديك بان 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 26 نوفمر 
 44003350 وقييدره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  مدين   2009/1345 رقم  الق�صية  يف   2012
درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  ل�صالح املحكوم له: �صركة ابن اخلليج للمقاولت 
احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث  ال�صيارات   وتاأجري  والعقارات 
و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�صة ع�صر 
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�صب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ 

بحقك الجراءات القانونية لتنفيذه ح�صب ال�صول.حرر بتاريخ 27 فراير 2013
 رئي�س ق�سم التنفيذ      

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1488 )تنفيذ جتاري (

م�سل�سل عام 2012/10183
بالن�صر  قد �صدر   : املنفذ �صدها/ �صركة �صو كومت لالن�صاءات ذ.م.م   عنوانه  اىل 
ل�صالح/موؤ�ص�صة   2011/556 رقيييم  حييكييم  البييتييدائييييية  ابييوظييبييي  حمكمة  ميين  �ييصييدك 
بان  عليها  املدعى  بالزام  املحكمة  حكمت  البناء.    مييواد  للتجارة  الرا�صد  عبداملنعم 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 75.096.80 درهم والزمتها امل�صاريف ومائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات،  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب 
تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك، لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل 
جل�صة  حتديد  بانه  نخطرك  كما  العيييالن.  هييذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة 
2013/4/7 حل�صورك بادارة التنفيذ ال�صاعة )8.30( �ض للنظر يف التنفيذ، ويف حالة 
تخلفك عن احل�صور ف�صتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�صبة. �صدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1790 )تنفيذ جتاري (
�صدر  قد  بالن�صر    : عنوانه  العقارات   لدارة  اجلوهرة  موؤ�ص�صة  �صدها/  املنفذ  اىل 
ل�صالح/هيثم   2011/2268 رقيييم  حييكييم  البييتييدائييييية  ابييوظييبييي  حمييكييميية  ميين  �ييصييدك 
عبدالعزيز �صليمان الكيومي    وق�صى حكم املحكمة بالزام املدعى عليها الوىل بان 
تييوؤدي للمدعي مبلغ وقييدره 80.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم تعوي�صا عما حلقه 
من �صرر والزمت املدعى عليها الوىل امل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة  ومبا 
ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك، لذا 
عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. كما 
ال�صاعة )8.30(  التنفيذ  بييادارة  بانه حتديد جل�صة 2013/3/25 حل�صورك  نخطرك 
�ض للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور ف�صتتخذ يف حقك الجراءات 

القانونية املنا�صبة. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/23
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1433 )تنفيذ جتاري (

اىل املنفذ �صده/ احمد عبداهلل �صعيد حممد املزروعي  عنوانه : بالن�صر  قد �صدر �صدك من 
وق�صى  الوطني      الحتيياد  ل�صالح/بنك   2010/1476 رقم  البتدائية حكم  ابوظبي  حمكمة 
يييوؤدي للمدعي مبلغ وقييدره 314314.58 درهم والفوائد  ان  بالزام املدعى عليه  حكم املحكمة 
التاخريية على ر�صيد الدين البالغ قدره 245196.73 درهم بواقع 9% �صنويا من تاريخ رفع 
الدعوى يف 2010/10/6 وحتى ال�صداد التام مبا ل يجاوز ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي 
املوقع على اموال املدعى عليه مبوجب المر على عري�صة رقم 2010/1975 م�صتعجل ابو ظبي 
يف حدود املبلغ املق�صي به والزمته بامل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�صت ماعدا ذلك 
من طلبات، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك، 
هييذا العييالن. كما  ن�صر  تاريخ  بتنفيذ احلكم خييالل خم�صة ع�صر يوما من  القيام  لييذا عليك 
نخطرك بانه حتديد جل�صة 2013/4/9 حل�صورك بادارة التنفيذ ال�صاعة )8.30( �ض للنظر يف 
التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور ف�صتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�صبة. �صدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/27

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1336 جتاري كلي  

بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�صر  العنوان  العقارية   املجموعة اخلليجية  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 2013/1/14  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�صالح / 1-مهرة حمد عبداهلل فار�ض زوجة احمد علي �صيد الها�صمي 2- احمد علي 
احلجز  اتفاقيتي  بف�صخ  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  الها�صمي  �صيد 
املرمة بن املدعين واملدعى عليها الوىل وبالزام هذه الخرية بان تدفع للمدعين 
مبلغ وقدره )504.000 درهم( خم�صمائة واربعة الف درهم مع حتميل املدعى عليها 
اتعاب املحاماة ورف�ض  الوىل م�صروفات الدعوى  ومبلغ مائتي )200( درهم مقابل 
ماعدا ذلك من طلبات. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/26 حكما 

قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سه 
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثالثة          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/800 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �صركة م�صرف الوطنية للبناء ذ.م.م   العنوان بالن�صر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  هييذه  عليك  حكمت  قييد    2013/2/25 املييوافييق  بتاريخ  انييه 
بالتايل:  الهند�صية  للدرا�صات  العربي  املركز   / ل�صالح  اعاله  بالرقم  املذكورة 
للمدعية  تييوؤدي  بييان  عليها  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
ع�صر  وثمانية  وخم�صمائة  الفا  ع�صر  �صتة   ( درهييم   16.518.50 وقييدره  مبلغا 
درهما وخم�صون فل�صا( والزمتها كذلك بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب 
املحاماة، وبرف�ض ما عدا ذلك من طلبات. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 
اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما   2013/3/3 املوافق 

التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة            

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/457 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ عمرو ال�صيد احمد عرابي حممد امل�صري    العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/2/27  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح / 
بنك الحتاد الوطني  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: بالزام املدعي عليه ان يوؤدي 
و�صبعة وخم�صون  الفا وثالثمائة  واثنان  مائتان   ( درهم   202.357 وقييدره  املدعي مبلغا  للبنك 
درهما( والفوائد القانونية التفاقية بواقع 10.99% �صنويا على الر�صيد املتناق�ض ل�صل الدين 
البالغ وقدره 125.535 درهم وذلك من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2012/3/1 وحتى ال�صداد 
التام مبا ل يجاوز ا�صل الدين وامل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�صت ماعدا ذلك من 
طلبات . �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/3 حكما قابال لال�صتئناف خالل 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة              

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1567 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليهم/ 1( �صركة ال�صرق والغرب لالطارات ذ.م.م 2( عبداهلل حممد عبداهلل املرزوقي 
3( حممد بابا �صم�صي  العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/27  قد حكمت عليك 
بالتايل: حكمت  را�ييض اخليمة  اعيياله ل�صالح / بنك  بالرقم  املييذكييورة  الدعوى  هييذه احلكمة يف 
و�صتة  �صبعمائة  درهييم(   746.017.13( مبلغ  للمدعى  يييوؤدوا  بان  عليهم  املدعى  بالزام  املحكمة: 
الدين  ر�صيد  عن  التاخريية  والفوائد  فل�صا  ع�صرة  وثالثة  درهما  ع�صرة  و�صبعة  الفا  واربعن 
التام مبا ل يجاوز  ال�صداد  الدعوى وحتى  مبعدل فائدة قدرها 9.996% �صنويا من تاريخ رفع 
ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 2012/2887 عرائ�ض 
اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�صاريف  والزمته  تنفيذيا  �صندا  وجعله  ابوظبي  م�صتعجل 
املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.   �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/3 

حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10732 بتاريخ   2013/3/5     
اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/116

علي  الرخي�ض  �صاحب  املتحدة-  تييوام  م�صاريع  موؤ�ص�صة  عليه:  املييدعييي  اىل 
املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�صر-  العنوان:   - الظاهري   عامر  �صامل  �صعيد 
2013/2/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�صالح/ �صركة المييارات الفنية )ئي تي ايه( ملكو  - حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري وفقا لحكام ال�صريعة ال�صالمية الغراء والقانون... بالزام املوؤ�ص�صة 
درهم  الف  وخم�صون  ثمانية  مقداره  مبلغا  للمدعية  تييوؤدي  بان  عليها  املدعى 
والزمتها  احلكم  باأ�صباب  املبن  النحو  على  الدعوى  �صند  ال�صيك  قيمة  باقي 
طلبات.    من  ذلييك  ماعدا  ورف�صت  للمحاماة  اتعابا  درهييم  ومائتي  بامل�صاريف 
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا 

امل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/2/28.

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          



•• ابوظبي-الفجر:

م�صابقة  والتكنولوجيا  للعلوم  العن  جامعة  اطلقت 
ال�صرقية  املنطقة  الأوىل بن مدار�ض  الثقايف  التميز 
يف امييييارة ابييوظييبييي وذليييك لييلييعييام اجلييامييعييي -2012 
2013، حيث تعتر هذه امل�صابقة الأوىل من نوعها 
على م�صتوى جامعات الدولة وتنظمها جامعة العن 
للعلوم والتكنولوجيا لالهتمام باملتفوقن من طلبة 
حيث  الأكادميي،  املجال  يف  ودعمهم  العامة  الثانوية 
خمتلف  ميين  مدر�صة  ع�صرة  ثماين  للم�صابقة  تقدم 
جمل�ض  مع  بالتن�صيق  امل�صابقة  ومتت  العن،  مناطق 

اأبوظبي للتعليم.
 قامت اللجنة املنظمة بتق�صيم املدار�ض اىل جمموعات 
حيث يتاأهل من كل جمموعة فريق واحد اإىل الدور 
النهائي حتى  الن�صف  لييلييدور  ثييم  وميين  نهائي  الييربييع 
الدور النهائي ليتم من بعدها حتديد الفائز باملراكز 
للعلوم  اليييعييين  جييامييعيية  ور�يييصيييدت  الأوىل،  الييثييالثيية 
الفائزة  للمدار�ض  قيمة  مالية  جوائز  والتكنولوجيا 
الفائزة  املييدر�ييصيية  �صتح�صل  حيث  املتقدمة  بيياملييراكييز 
باملركز الأول على ع�صرين األف درهم والفائز الثاين 
على خم�صة ع�صر األف درهم والفائز الثالث على ع�صرة 

األف درهم متنح للطالب واملدر�صة.
الييدييين عطاطرة  نييور  الييدكييتييور  قييال  املنا�صبة  وبييهييذه 
الرئي�ض امل�صت�صار جلامعة العن للعلوم والتكنولوجيا 
القيادة  لتوجيهات  تييرجييميية  تيياأتييي  امل�صابقة  هيييذه  اأن 
احلكيمة بالهتمام بالتعليم يف كل مراحله وت�صجيعا 
التح�صيل  يف  التميز  على  الطالب  وحث  للمتفوقن 
واأ�صاف  وخاللها،  اجلامعية  املرحلة  قبل  الكادميي 
املجتمع  مييع  التفاعل  يف  بييدورهييا  اجلامعة  اإمييييان  اأن 
وخلق  واإبييرازهييم  املتفوقن  الطلبة  دعم  عليها  يحتم 
روح املناف�صة ال�صريفة بن طلبة املدار�ض، كما اأكد على 
اأن امل�صابقة عملت على ن�صر ثقافة الإبداع من خالل 
واإبيييراز  الطلبة  ميين  واملتميزين  املييوهييوبيين  اكت�صاف 
وامل�صاركة  والتخطيط  التعاوين  العمل  على  قدرتهم 
هذه  وتييعييد  معلوماتهم.  واإثييييراء  امليي�ييصييوؤولييييية  وحتييمييل 
امل�صابقة فر�صة طيبة للطالب للتعرف على اجلامعة 
لكمال  التفوق  على  وحتفيزهم  اجلامعي  واليينييظييام 
على  عطاطرة  الدكتور  اأكد  كما  اجلامعية.  درا�صتهم 
امل�صابقة  لقته  الييذي  القبال  وبعد  العن  جامعة  اأن 
والتفاعل من الطالب �صتكون ملتزمة بال�صتمرار يف 
هذه امل�صابقة كل عام و�صتدر�ض تعميمها على م�صتوى 
الدولة جلعلها منراً ثقافياً يرز من خاللها الطلبة 

بييين جميع  الييتيينييافيي�ييض  املييتييميييييزييين وذلييييك خلييلييق روح 
املدار�ض على م�صتوى دولة الإمارات العربية املتحدة.

هيييذا و�ييصييوف تييقييوم اجلييامييعيية بييالعييالن عيين املدر�صة 

الفائزة يف املباراة اخلتامية و�صتقوم بتكرمي املدار�ض 
وادارات  الطلبة  اليييييه  تييدعييي  بهيج  حفل  يف  الييفييائييزة 

املدار�ض وذوي الطالب.

ثقافة وفن�ن
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م�ضابقة التميز الثقايف الأوىل تنطلق يف جامعة العني

مهرجان اأبوظبي 2013 يبداأ 
فعالياته بعر�س روميو وجولييت 

يقام حتت  الذي   2013 اأبوظبي  فعاليات مهرجان  ام�ض  انطلقت 
العايل  التعليم  وزييير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  معايل  رعاية 

والبحث العلمي وي�صتمر طيلة �صهر مار�ض اجلاري.
وبداأت الفعاليات بالعر�ض ال�صك�صبريي روميو وجولييت من غلوب 
بكا�صر  الوطني  ابوظبي  م�صرح  على  غلوب  �صك�صبري  يف  اإديوكي�صن 
المواج . و�صهد العر�ض جمموعة كبرية من طلبة املدار�ض وال�صباب 
�صك�صبري عر  وليام  الإجنليزي  الروائي  اأعمال  روائييع  تعرفوا على 
م�صرحية  جتربة  معاي�صة  م�صاهديه  منح  كال�صيكي  م�صرحي  عمل 

غنية ومنا�صبة جلميع الأعمار.
واأبدع فريق العمل امل�صرحي يف غلوب اإديوكي�صن يف �صك�صبري غلوب 
وظف  حيث  باكهر�صت  بيل  اإخيييراج  من  التاريخي  العمل  تقدمي  يف 
اأقرب اإىل جمهور ال�صباب ليعي�صوا جتربة  العر�ض تقنيات حداثية 
ل تن�صى يف التفاعل مع اأيقونة الراجيديا من روائع الأدب العاملي.

وقييييام فييريييق الييعييمييل امليي�ييصييرحييي بييا�ييصييتييخييدام كييامييل ميي�ييصيياحيية امل�صرح 
الييتيينييقييل بن  عيير  اجلييمييهييور  مييع  التفاعلية  احليييركيييات  اإىل  و�ييصييول 
الأزيييياء  وت�صاميم  املبهرة  ال�صوتية  الييتيياأثييريات  وتوظيف  املقاعد 
اللغة  عنا�صر  جمع  متكامل  م�صرحي  فني  عر�ض  لتقدمي  املبتكرة 
غلوب  �صك�صبري  يف  اإديوكي�صن  غلوب  فريق  و�صيقوم  ال�صك�صبريية. 
وبعد تقدمي عر�صن رائعن مل�صرحية روميو وجولييت يف اأبوظبي 
ال�صوء  لت�صليط  واجلامعات  املدار�ض  يف  للطلبة  عمل  ور�ييض  بطرح 
الفني  اليييراث  يف  احلييييية  وروحيييه  الييبييديييع  ال�صك�صبريي  الييفيين  على 
اإديوكي�صن يف �صك�صبري غلوب  الإن�صاين املعا�صر. ويعد فريق غلوب 
يف  التوايل  على  الثالث  للعام  ال�صك�صبريية  م�صرحياته  يقدم  الذي 
مهرجان اأبوظبي اأكر فريق عامل يف جمال تعليم الفنون يف اململكة 

املتحدة.
م�صرحيات  �صل�صلة  من  جييزءا  وجولييت  روميو  م�صرحيتهم  وتعد 
�صك�صبري التي تقدمها الفرقة �صنويا بالتعاون مع دويت�صه بانك حيث 
�صيعود الفريق بعد ختام م�صاركته يف املهرجان لتقدمي امل�صرحية يف 
لندن لأكرث من 15 األف طالب �صمن عرو�ض ت�صتمر طيلة اأ�صبوعن. 
وتتوا�صل فعاليات مهرجان اأبوظبي 2013 الذي يحتفل بالذكرى 
ال�صنوية العا�صرة لتاأ�صي�صه حتى يوم 31 مار�ض حيث يقدم املهرجان 
الفعاليات  اإىل جانب  التكليف احل�صري  واأعمال  اأوىل عامليا  اأعمال 
العاملين يف جمالت  الفنانن  اأبرز  املبهرة ملجموعة من  والعرو�ض 
فنون الأداء والأوبرا والفنون الت�صكيلية بالإ�صافة ملجموعة فعاليات 
وي�صهد  للمهرجان.  واملجتمعي  التعليمي  الرنامج  خالل  متنوعة 
املهرجان يوم التا�صع من مار�ض تقدمي فعالية يوم املواهب ال�صابة 
يف  هول  كارنيغي  من  املر�صحة  كال�صيفايد  دي  فرقة  ت�صارك  حيث 
عزف مقطوعات خمتارة ب�صحبة جمموعة من الطلبة املبدعن من 

خمتلف مدار�ض الدولة. 

النا�ضرون الإماراتيون ي�ضتعر�ضون 
ال�ضرتاتيجيات وامل�ضاريع القائمة وامل�ضتقبلية

•• ال�شارقة-الفجر:

عقدت جمعية النا�صرين الإماراتين يوم )الأحد( يف مقرها بالق�صباء يف 
اإمارة ال�صارقة اجتماعاً تن�صيقياً برئا�صة �صعادة ال�صيخة بدور بنت �صلطان 
جمل�ض  اأع�صاء  وح�صور  النا�صرين  جمعية  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  القا�صمي 
العامة  الإ�صراتيجيات  مناق�صة  بييهييدف  اجلمعية،  عمل  وفييريييق  الإدارة 

وامل�صاريع احلالية وامل�صتقبلة للجمعية.
ومت خالل الإجتماع ا�صتعرا�ض الإ�صراتيجية وامل�صاريع احلالية وامل�صتقبلية 
جلمعية النا�صرين الإماراتين، وامل�صادقة على حم�صر الإجتماع ال�صابق، 
والتطورات احلا�صلة عليها،  اعتمدت  التي  امل�صاريع  املجتمعون  ناق�ض  كما 
واحلملة  العمومية  للجمعية  وامليييايل  الإداري  للتقرير  مييقييرح  وعيير�ييض 
الإنتخابية، حيث �صت�صهد اجلمعية حدثاً مهماً هذا العام يتمثل باإنتخاب 
ناق�صت  كما  الييقييادم،  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  يف  جديد  اإدارة  جمل�ض 
اجلمعية اخلطة املقرحة لإ�صتقطاب النا�صرين العرب لالإن�صمام لإحتاد 
مت  كما  للجمعية.  ال�صنوية  اخلييطيية  وا�صتعر�صت  الييدولييييين،  النا�صرين 
�صي�صارك  الذي  الإمييارات  النا�صرين �صمن جناح  مناق�صة م�صاركة جمعية 

ك�صيف �صرف يف معر�ض بانكوك للكتاب 2014 .
العام  الأداء  الإجتماع  خالل  القا�صمي  �صلطان  بنت  بدور  ال�صيخة  وثمنت 
النا�صرين وما مت حتقيقه من  ادارة وفريق عمل جمعية  لأع�صاء جمل�ض 
يف  كييان  والعاملي،  املحلي  ال�صعيدين  على  املا�صية  الفرة  خييالل  اجنيييازات 
مقدمتها ح�صول دولة الإمارات على الع�صوية الكاملة يف احتاد النا�صرين 
الدولين، واعداد التقرير ال�صامل عن �صناعة الن�صر يف الدولة، وامل�صاركات 
اجلمعية  نظمتها  التي  واللقاءات  التدريبة  والييدورات  واخلارجية  املحلية 

مما �صاهم يف دعم قطاع الن�صر يف الدولة، ورفع م�صتويات منوه 
اإيجاباً  اإنعك�ض  ازدهيياراً فكرياً وثقافياً لفتاً،  وقالت �صعادتها تعي�ض دولتنا 
على قطاع الن�صر الذي لعب دوراً بّناًء ومثمراً يف م�صرية الثقافة الإماراتية، 
وقد ناق�صنا العديد من الق�صايا خالل اجتماعنا الأخري، و�صت�صهد الفرة 
تطلعات  مييع  ين�صجم  مبييا  اجلمعية  م�صاريع  ميين  الكثري  تنفيذ  الييقييادميية 
العاملن يف هذا القطاع واملثقفن واحلراك امل�صتمر لتعزيز قدرات الن�صر 
املحلي  امل�صتوى  على  الأع�صاء  من  املزيد  �صم  كذلك  وبحثنا  والنا�صرين، 
جمعيات  �صم  الييعييربييي  امل�صتوى  وعييلييى  الإميياراتييييين،  النا�صرين  جلمعية 

واحتادات النا�صرين العرب لحتاد النا�صرين الدولين . 
ي�صار اإىل اأن جمعية النا�صرين الإماراتين هي جمعية ذات نفع عام تاأ�ص�صت 
ال�صوؤون  اإ�صهارها بقرار وزارة  ،2008 ومت  الأول  18 دي�صمر/كانون  يف 
وجمال  ال�صارقة،  اإمييارة  ومقرها   2009، ل�صنة   )88( رقييم  الجتماعية 
ون�صاطاتها  مهامها  وتت�صمن  املتحدة،  العربية  الإميييارات  دوليية  هو  عملها 
العمل على تطوير �صناعة الن�صر يف الدولة ومتثيل النا�صرين الإماراتين 
يف خمتلف املحافل ومعار�ض الكتب الدولية، وت�صجيع ن�صر وتوزيع الأعمال 

املحلية يف اخلارج،وتقوم اجلمعية بتنظيم دورات تدريبية لأع�صائها.

•• الفجرية -الفجر:

وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  مييركييز  نظم 
الدفاع  اإدارة  مع  بالتعاون  بالفجرية  املجتمع 
املدين بالإمارة عدداً من الفعاليات والرامج 
مبنا�صبة اليوم العاملي للدفاع املدين ح�صرها 
املدرا�ض  طالب  من  �صخ�صاً   150 اأكرث من 
املحلية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  مييين  ليييعيييدد  وامليينييتيي�ييصييبييون 
مع  بالتعاون  بالفجرية  الحتييادييية  والهيئات 

موؤ�ص�صة موا�صالت الإمارات.
ومييين بيين فييعيياليييييات بييرنييامييج الحييتييفييال، قدم 
�صليمان  وامل�صاعد  الزرعوين  ابراهيم  املييالزم 
اأهمية  حول  وافياً  �صرحاً  الظنحاين  عبداهلل 
املختلفة،  املييجييتييمييعييات  يف  امليييدين  اليييدفييياع  دور 
واملجتمع  الأفييراد  الأمنية لدي  الثقافة  واأثيير 
معها  يتعامل  التي  الأخييطييار  ميين  حمايته  يف 
الييييدفيييياع املييييييدين ميييثيييل احلييييرائييييق واحليييييييوادث 

الناجمة عن ن�صاط الطبيعة.
كيفية  حييول  عملية  جتربة  املحا�صران  وقييدم 
هيييروب الييطييالب ميين احلييافييالت حيييال ن�صوب 

حريق فيها، والطرق املثالية للتعامل مع هذا 
املادية  اخل�صائر  لتقليل  احلييرائييق  ميين  اليينييوع 
عند حدودها الدنيا، اإ�صافة اإىل احلفاظ على 

الأرواح واملن�صاآت.
حية  جتربة  ومنظموه  الرنامج  وا�صتعر�ض 
اأجهزة  ا�ييصييتييخييدام  عيين كيفية  اجلييمييهييور  اميييام 
الإطفاء و�صارك فيها عدد كبري من احل�صور، 
بالفجرية  الييثييقييايف  املييركييز  ثييميينييوا دور  الييذييين 
امليييييدين وحيير�ييصييهييمييا عييلييى تعريف  والييييدفيييياع 
الطالب وامل�صاركن بدور الدفاع املدين و�صرح 
اجلهات  مع  بالتعاون  الأمنية  الثقافة  اأهمية 
يوؤديه  الييذي  املجتمعي  اليييدور  وهييو  املختلفة، 

املركز الثقايف يف الو�صط املحيط.
الثقافة  وزارة  مركز  نظم  اأخيييرى  ناحية  ميين 
بالتعاون  وال�صباب وتنمية املجتمع بالفجرية 
ميييع هيييييئيية اليييهيييالل الأحيييمييير الإميييياراتييييي فرع 
)اإغاثة  عنوان  حتت  توعوية  حملة  الفجرية، 
اأطيييفيييال اليييعيييامل( عييين طييييرق و�ييصييع خميمات 
الهالل الأحمر يف �صاحة املركز، و�صرح اأهمية 
وال�صعوب،  الأمم  حييييياة  يف  والييتييطييوع  الييتييرع 

لل�صخ�صية  امليييميييييييزة  الييي�يييصيييميييات  مييييوؤكييييدييييين 
التي  ال�صفات  بيياأكييرم  تتمتع  التي  الإميياراتييييية 
متيزها على غريها من �صعوب العامل، ومنها 
بالترعات  امليي�ييصيياركيية  على  املييواطيينيين  حيير�ييض 
املادية والعينية لإغاثة املحتاجن، خا�صة من 

فئة الأطفال.
�صرح  على  بالفجرية  الثقايف  املييركييز  وحيير�ييض 
ولطلبة  رواده  لكافة  ودورهييا  اأهييداف احلملة 
الييفييعيياليييييات، وجمع  امليي�ييصيياركيين يف  املييييدار�ييييض 
املادية  اليييتيييرعيييات  عييلييى احلييمييليية  الييقييائييمييون 

واملعنوية من قبل اجلمهور.
املدار�ض،  لطالب  املميز  الإقييبييال  لفتا  وكييان 
اأن بع�صهم  ودافعيتهم للتطوع والعطاء حتى 
ترع يف حينه مب�صروفه اليومي، وبع�صا من 

الأ�صياء العينية التي يحتاجها الأطفال. 
ال�صركاء من هيئة الهالل  من جانبهم، ثمن 
الأحييميير فييرع الييفييجييرية جمييهييود مييركييز وزارة 
بالفجرية  املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
اإغاثة  حملة  جناح  وراء  قوياً  دافعاً  واعتروه 

اأطفال العامل.

يف اإطار تعزيز الدور املجتمعي للمراكز الثقافية

 ثقايف الفجرية يحتفل باليوم العاملي للدفاع املدين

مراكز الأطفال تقدم 4 اآلف و800 كتاب ملهرجان الكتاب 
امل�ضتعمل وت�ضارك يف ا�ضبوع الرتبية الأمنية

�صاركت الإدارة العامة ملراكز الأطفال يف املجل�ض الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة 
اآلف   4 بتقدمي  اخليياميي�ييض  امل�صتعمل  للكتاب  مييهييرجييان  يف  بال�صارقة 
و800 كتاب م�صتعمل تنوعت عناوينها بن الكتب الدينية والتعليمية 
والفن  وامليي�ييصييرح  العربية  واللغة  الأدب  جانب  اإىل  الأطييفييال  وق�ص�ض 
والريا�صة وال�صحة ف�صال عن الكتب املخت�صة بعلم النف�ض والجتماع 
العلوم والتكنلوجيا. وتاأتي هذه املبادرة حر�صا من اإدارة مراكز الأطفال 
على تو�صيع اآفاق التعاون مع املوؤ�ص�صات املحلية املجتمعية ودعما ملبادرة 
مهرجان  تنظيم  توا�صل  التي  الإن�صانية  للخدمات  ال�صارقة  مدينة 
الكتاب امل�صتعمل لل�صنة اخلام�صة على التوايل حتت �صعار كنز املعرفة .

وكان اأطفال املراكز قد تفاعلوا مع املهرجان من خالل تقدميهم بع�ض 
اإثراء تفاعل اجلمهور والزوار ويف  الأن�صطة الثقافية التي �صاهمت يف 
اأطفال  قييدم  حيث  والفكر  بالعقول  والنهو�ض  الييقييراءة  اأهمية  تعزيز 

مركز الرقة جانبا من امل�صابقات الثقافية والعلمية التي �صهدت اإقبال 
تييوزيييع اجلييوائييز والييهييدايييا الت�صجيعية  كييبييريا ميين قبل اجلييمييهييور ومت 
امل�صاركة  هييذه  خييالل  من  الإدارة  وتهدف  امل�صابقة.  يف  الفائزين  على 
الثقافية  والييرامييج  الفعاليات  يف  وامليي�ييصيياركيية  املجتمعي  التفاعل  اإىل 
املحلية  املييوؤ�ييصيي�ييصييات  املجتمع يف  اأفييييراد  مييع  والجييتييميياعييييية والنيييخيييراط 
املهرجان يف  اأهييداف  وتعزيز  لديهم  واملعريف  العلمي  بالوعي  لالرتقاء 
التي  النا�ض وامل�صاهمة يف اخلدمات  القيمة ون�صرها بن  الكتب  تبادل 
توفرها مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية. من ناحية اآخرى �صاركت 
املعر�ض  �صمن  اخلا�صة  واإ�صداراتها  مطبوعاتها  ي�صم  بجناح  الإدارة 
نظمته  التي  الأمنية  الربية  اأ�صبوع  برنامج  فعاليات  �صاحب  الييذي 
القيادة العامة ل�صرطة دبي يف مدر�صة الألفية للتعليم الأ�صا�صي للبنات 

وذلك اإىل جانب اإدارات املجل�ض الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة الأخرى.

•• دبي-الفجر: 

تتعاون هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة( ، الهيئة 
مع  الإميييارة،  يف  واليييراث  والفنون  الثقافة  ب�صوؤون  املعنية 
اأبرز الفعاليات الأدبية   ، مهرجان طريان الإمارات لالآداب 

يف املدينة، يف م�صروع اأبواب دبي.
وت�صتقي هذه املبادرة مالحمها من م�صروع اأبواب ليفربول 
والفنان  ماكجوف  روجر  الريطاين  ال�صاعر  اأطلقه  الذي 
مارك كوكرام، الذي ي�صم تركيبات فنية متنوعة ومعار�ض 
ت�صتك�صف تاريخ وهوية مدينة ليفربول من خالل ق�ص�ض 
اإليها الأبييواب املتوزعة يف خمتلف اأرجائها.  وذكريات ترمز 
ويتاألف م�صروع اأبواب دبي من اأعمال فنية يكلَّف بها ثالثة 
ليتم  ليفربول،  ميين  اثنن  وفنانن  الإمييييارات  ميين  فنانن 
عر�صها خالل دورة هذه ال�صنة من املهرجان والتي �صتعقد 

خالل الفرة من 5 اإىل 9 مار�ض 2013. 
املبادرة  امل�صاركن يف  الإماراتين  الفنانن  وتت�صمن قائمة 
كاًل من امل�صور وامل�صمم اجلرافيكي والكاتب حمدان بطي 
ال�صام�صي؛ والفنانة وامل�صممة اجلرافيكية وكاتبة املدونات 

ح�صة العو�صي؛ وامل�صمم والفنان علي ك�صواين. 
والفنون  ال�صعر  بيين  بالتناغم  الحتفالية  ي�صبه  مييا  ويف 
الب�صرية، �صيتم تكليف الفنانن الإماراتين باإعداد ثالثة 
اأعمال م�صتوحاة من اأبيات �صعر عربية، حتت مظلة مبادرة 
ُحلَل التي مت اإطالقها موؤخراً بهدف تعزيز الهتمام باللغة 
العربية الف�صحى وت�صليط ال�صوء على جمالياتها. ويقدم 
ا�صتثنائية  الإماراتين فر�صة  للفنانن  دبي  اأبواب  م�صروع 
الأ�صعار  جماليات  عن  متفردة  اإبداعية  باأ�صاليب  للتعبري 
العربية املنتقاة لعر�صها على الأبواب، الأمر الذي ين�صجم 
اإىل  الييتييي ت�صعى  ُحييلَييل  امل�صمون والأهييييداف مييع مييبييادرة  يف 
ت�صليط ال�صوء على النواحي اجلمالية الب�صرية التي تكمن 

يف �صميم الكلمات العربية. 

وتركز الأبواب اخلم�صة التي �صي�صممها الفنانون امل�صاركون 
يف م�صروع اأبواب دبي على مدى ثراء وتنوع املحتوى الأدبي 
خمتلف  وت�صتك�صف  باحليوية  تنب�ض  فنية  اإبييداعييات  عيير 
مقاربات الفنون الب�صرية. ومبا يرمز اإىل تقليب �صفحات 
كتاب ما، يحتفي امل�صروع بروح الكلمة املكتوبة وما حتت�صنُه 

من معاٍن و�صور. 
ال�صام�صي  بييطييي  اأعيييييده حيييميييدان  الييييذي  اليييبييياب  وييي�ييصييتييوحييي 
ت�صميمه من ق�صيدة بليغة يف و�صف جمال احلبيب لل�صاعر 
ح�صة  الفنانة  عمال  اأما  اخل�صر؛  را�صد  الراحل  الإماراتي 
العو�صي والفنان علي ك�صواين فهما م�صتوحيان من اأبيات 

خليفة  بنت  عو�صة  املعروفة  الإميياراتييييية  لل�صاعرة  ق�صيدٍة 
ال�صويدي ال�صهرية با�صم فتاة العرب . 

العام  املييدييير  اليينييابييودة،  �صعيد  �ييصييعييادة  قييال  ال�صياق  هييذا  يف 
بالإنابة يف هيئة دبي للثقافة والفنون : انطالقاً من ر�صالة 
م�صروع  ياأتي  الإبيييداع،  ثقافة  تر�صيخ  اإىل  الرامية  الهيئة 

’اأبواب دبي‘ مكماًل لروؤية مهرجان طريان الإمارات لالآداب 
الثقافات،  بن  البَناء  احلييوار  ج�صور  مد  اإىل  يتطلع  الييذي 
والعمل يف الوقت ذاته على اإثراء الن�صيج الأدبي يف املدينة. 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  الرائد  امل�صروع  ون�صعى من خالل هذا 
على تكامل الفنون الب�صرية مع املحتوى الأدبي، مما ير�صخ 
مكانة املدينة كوجهة اأوىل للتميز يف عامل الثقافة والفنون 
جمالت  �صتى  �صمن  ومبتكر  جديد  هييو  مييا  لكل  ومنطلق 

الإبداع الفني . 
وبدورها قالت اإيزوبيل اأبو الهول، مديرة مهرجان طريان 
الإمارات لالآداب : لطاملا قدمت ’هيئة دبي للثقافة والفنون‘ 
دعمها للمهرجان منذ انطالقته الأوىل، الأمر الذي مكننا 
من اإطالق مبادرات جديدة عاماً تلو الآخر، لت�صاهم بدور 
حيوي يف تعزيز منو امل�صهد الثقايف يف املدينة، وميثل م�صروع 
’اأبواب دبي‘ خطوة �صّباقة يف هذا املجال. ول ي�صعني يف هذه 
من  لكل  و�صكري  تقديري  عميق  عن  اأعيير  اأن  اإل  املنا�صبة 
يتابعان ما حققاه  اللذين  روجر ماكجوف ومييارك كوكرام 
من اإجنازات مميزة يف ليفربول هنا يف دبي لنتمكن جميعاً 
من التعرف على هذه التجربة الفنية الفريدة. ونحن على 
ثقة باأن م�صروع ’اأبواب دبي‘ �صيكون بحق بوابة جديدة نحو 

عامل جديد من الإبداعات الرائعة . 
فندق  املييييهييييرجييييان يف  ميييقييير  الأبييييييييييواب يف  عييير�يييض  و�يييصيييييييتيييم 
لزوار  لييتييتيياح   ، �صيتي  في�صتفال  دبيييي  يف  اإنييركييونييتييييينيينييتييال 
هذه  م�صاهدة  فر�صة  الفندق  ونييزلء  واحل�صور  املهرجان 
الإبييداعييات املميزة واأخيييذ ملحة عيين اليييراث الأدبيييي العريق 

لدولة الإمارات. 
الثقايف  امل�صهد  بيياإثييراء  والفنون  للثقافة  دبييي  هيئة  وتلتزم 
يف املييدييينيية، انييطييالقيياً ميين تييراثييهييا الييعييربييي الييعييريييق، وتعمل 
احلوار  ومييد ج�صور  الييواعييدة  املييواهييب  دعييم  على  با�صتمرار 
الييبييّنيياء بيين خمتلف احليي�ييصييارات والييثييقييافييات، ملييا فيييييه خري 

وفائدة مواطني الدولة واملقيمن فيها على حد �صواء.

دبي للثقافة تتعاون مع مهرجان طريان الإمارات للآداب يف م�ضروع اأبواب دبي 
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املا�صية؟ الفرة  طوال  غيابك  �صبب  • ما 
- مل اأكن غائباً اإمنا حققت ح�صوراً جماهريياً بن احلن 
والآخر، ثم اأنا حري�ض على اأن اأظهر عندما يكون لدي 
اأنني  البع�ض  يت�صّور  قد  لييذا  للجمهور،  اأقييدمييه  جديد 
بالتح�صري لألبومي  انهماكي  اإىل ذلك  خمتٍف. ي�صاف 
الأو�صاع  ب�صبب  غنائية  حفالت  اإقيياميية  وعييدم  اجلييديييد 
الأمنية ال�صائدة، مع ذلك كان يل احلظ يف اإحياء ثالث 
ر حلفلة جديدة  حفالت دفعة واحدة يف 2012 واأح�صّ

قريباً.
اجلديد؟ األبومك  من  النتهاء  تتوقع  • متى 

اإىل  بالإ�صافة  ال�صيء،  بع�ض  خديجة  ابنتي  عطلتني   -
الظروف التي متّر بها البالد والتي اأوقفت م�صاريع فنية 
كثرية. اأمتنى النتهاء من األبومي اجلديد يف اأقرب وقت، 
اإذ اخرت ثماين اأغاين من اأ�صل 12 اأغنية يفر�ض اأن 

ي�صمها الألبوم ح�صبما اتفقت مع ال�صركة املنتجة.
• مع من تتعاون من ال�صعراء وامللحنن واملوزعن؟

- اأتعاون مع بهاء الدين حممد، اأحمد اجلندي، حممد 
رحيييييم، كيييرمي حميي�ييصيين، مييدييين، حمييمييد بيياهييي، مدحت 
وغريهم...  ال�صافعي  عييزيييز  �ييصييعييتييوت،  اأحييمييد  خمي�ض، 
اأحر�ض على التنويع يف الأحلان والتوزيع ليخرج الألبوم  
اأعمايل  ب�صكل خمتلف فال ي�صعر اجلمهور بتقارب بن 

ال�صابقة والأخرية.
األبومك من الت�صريب؟ اأغاين  على  حتافظ  • كيف 

الكا�صيت  �صناعة  بها  متييّر  الييتييي  املييعييانيياة  جيييييداً  اأدرك   -

لذا  الإنييرنييت،  على  الألبومات  وطييرح  القر�صنة  ب�صبب 
ا�صّر على اإبقاء الأغاين يف حوزتي اأو بحوزة م�صاعدي. 
بالتايل ل جمال لت�صريبها، ثم ال�صرية جزء مهم للغاية 

يف عملنا.
موعداً لطرحه يف الأ�صواق؟ حددت  • هل 

بداية  مع  اأو  الربيع  احتفالت  يف  يطرح  اأن  يفر�ض   -
ال�صيف املقبل على اأبعد تقدير. يف احلالت كافة، يرتبط 

املوعد الطرح با�صتقرار الأو�صاع يف م�صر.
تفّكر يف طرح األبوم ثاٍن باللهجة اخلليجية؟ • هل 

اأن�صاك(  األبومي الأول )ما  - الفكرة واردة، بعدما حقق 
جناحاً، وحفظه اجلمهور اخلليجي ب�صرعة، لكن الأمر 

مرهون باإيجاد كلمات منا�صبة واأحلان جميلة.
�صاهم يف جناح األبومك اخلليجي؟ الذي  • ما 

الكويت بحكم  اأن مكوثي لفرة طويلة يف  �صك يف  - ل 
�صقيقي  لييزيييارة  با�صتمرار  اإليها  و�صفري  فيها،  مولدي 
مثل  اخلليجية  اللهجة  اإتييقيياين  يف  �صاهما  فيها،  املقيم 
اخلليجين ولي�ض ملجرد غناء كلمات قد ل اأفهم معناها 

ب�صكل جيد، وقد اأدى ذلك دوراً كبرياً يف جناح الألبوم
ترّد على التهامات باأنك ت�صعى اإىل الربح املادي  • كيف 

من خالل الغناء باللهجة اخلليجية؟
- اعتدت األ اأهتّم مبثل هذه املقولت، واأركز على تقدمي 
تنال  اخلليجية  اأو  امل�صرية  باللهجة  �صواء  جيدة  اأغيياٍن 

ر�صا اجلمهور.
وحمادة  ولطيفة  جمعتك  التي   الأغنية  عن  • حدثنا 

هالل.
املخ�ص�صة لالأعمال اخلريية،  الأغيياين  تندرج �صمن   -
وعيينييدمييا عييير�يييض  اليي�ييصيياعيير ميييالك عييييادل فييكييرتييهييا علي 
اإىل  بييالإ�ييصييافيية  لييهييا،  حتم�صت  كلماتها  اإىل  وا�صتمعت 
دعم   باأهمية  النا�ض  لنذكر  مالئم  طرحها  توقيت  اأن 

امل�صت�صفيات اخلريية يف ظل تراجع الترعات.
جابر عائقاً؟ حم�صن  املنتج  مع  تعاقدك  يقف  • اأمل 

- عالقتي مع املنتج حم�صن جابر اأكر من اأي تعاقدات، 
وعيينييدمييا اأخيييييرت امليي�ييصييوؤوليين يف �ييصييركيية )مييزيييكييا( عن 
من  وقدمتها  خريي  لأن هدفها  يعر�صوا  مل  الأغنية 

دون مقابل.
تقّيم ردة الفعل عليها؟ • كيف 

- حتقق متابعة جيدة مع اأنه مل مت�ض �صوى اأيام قليلة 
الف�صائية  املحطات  تعر�صها  اأن  واأمتنى  طرحها،  على 

بكثافة لتحقق هدفها.
)حكاية  م�صل�صل  يف  للم�صاركة  حم�صك  اليييذي  مييا   •

حياة(؟
- �صوقي للعودة اإىل ال�صا�صة، واإعجابي بال�صيناريو وقد 

انتابني �صغف واأنا اأقراأ احللقات.
له؟ ر�صحك  • من 

�صالمة  اأميييين  وال�صيناري�صت  �صامي  حممد  املييخييرج   -
وغادة عبد الرازق، وعندما اجتمعت بهم واأخروين عن 

الفكرة وافقت من دون تردد.
دورك فيه. عن  • حدثنا 

يواجه  مييييي�ييصييورة   عائلة  ميين  �ييصيياب  يحيى،  دور  اأوؤدي   -
ميي�ييصيياكييل يف اإطيييييار اجييتييميياعييي. اأحتيييفيييظ عييين ذكييير باقي 
التفا�صيل لأن ثمة اتفاقاً بيننا على عدم ك�صف تفا�صيل 
للحفاظ على طابع الإثارة عند عر�صه يف �صهر رم�صان 

املقبل.
بالأحداث اجلارية؟ التح�صري  تاأثر  • هل 

فراير،  نهاية  يف  الت�صوير  موعد  يبقى  الآن  لغاية   -
املنتجة،  ال�صركة  �صامي مع  اتفاق املخرج حممد  ح�صب 
حييتييى ييينييتييهييي اليي�ييصييييينييارييي�ييصييت اأمييييين �ييصييالميية مييين كتابة 
الت�صوير  اأماكن  العمل  فريق  يعاين  راهناً،  ال�صيناريو. 
ال�صخ�صية،  مالمح  وحتييديييد  بييقييراءتييه  لييلييدور  واأ�صتعد 

وجل�صات العمل بيننا م�صتمرة.
الألبوم؟ يف  عملك  على  ذلك  �صيوؤثر  • هل 

امل�صل�صل،  ت�صوير  قبل  الألييبييوم  من  لالنتهاء  اأجتهد   -
ويف حال مل انتِه �صاأحاول التوفيق بينهما كي ل يطغى 
التي  زوجتي  ذلييك  يف  وت�صاعدين  الآخيير،  على  اأحدهما 

توؤدي دوراً يف تنظيم حياتي وترتيبها.
اأنك ت�صارك يف حلقة يف برنامج )بحلم بيك(  علمنا   •

كيف تقّيم هذه التجربة؟
للغناء  فر�صة  متنحك  فهي  جيييداً،  ومميييييزة  خمتلفة   -
با�صتخدام  الزمن اجلميل  تتمناه من  الذي  النجم  مع 
تقنيات حديثة، اإمنا ل ي�صمح يل بالك�صف عن تفا�صيل 
احللقة قبل عر�صها ح�صبما اتفقت مع اإدارة القناة، وقد 

�صجلتها يف بريوت على مدى يومن.

فــن عــربــي
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زينة تدخل )�ضجن الن�ضا(
ت�صتعد الفنانة امل�صرية زينة يف بداية مار�ض املقبل ت�صوير اأول م�صاهدها 
معاناة  حييول  اأحييداثييه  تييدور  واليييذي  الن�صا(  )�صجن  اجلييديييد  م�صل�صلها  يف 
ال�صجينات واأ�صباب دخولهن ال�صجن ويتطرق العمل لو�صف احلياة داخل 
 18 ميزانية  له  ر�صدت  الييذي  وامل�صل�صل  داخله.  الن�صاء  وحياة  الق�صبان 
واإنتاج  الع�صال  تاأليف فتحية  اإ�صالم خريي ومن  اإخييراج  مليون جنيه من 

جمال العدل.

امل�صري يحيى الفخراين، والييذي تعود عليه جمهوره كل عام، معترينه  النجم  العام غياب  ت�صهد درامييا هذا 
على  �صلباً  اأثييرت  البالد، والتي  التي ت�صهدها  ال�صيا�صية  الأحييداث  اأن  الرم�صانية كل عام، غري  الدراما  )ملح( 

�صركات الإنتاج ب�صكل كبري، اأدت اإىل ابتعاد الفخراين عن الدراما هذا العام.
واأرجاأ املنتج اأحمد اجلابري، ت�صوير م�صل�صل )بحور الدم( الذي كان من املقرر اأن يقوم ببطولته الفخراين. 
عمله  بعد  الإخراجية،  جتاربه  اأول  ويعتر  اجلييابييري،  خالد  واإخيييراج  كمال،  الرحيم  عبد  تاأليف  من  امل�صل�صل 
مديرا للت�صوير خالل الفرة املا�صية، وتدور اأحداثه يف اأجواء بدوية و�صعيدية، ويتم الركيز خاللها على 
معي�صة اأهايل �صيناء. وجلاأت �صركة الإنتاج لتاأجيل اأعمالها ب�صبب الديون املراكمة على الف�صائيات، وتخبط 
ال�صوق الإنتاجي. الأو�صاع ال�صيا�صية اأثرت على اإنتاج م�صل�صل )حممد علي(، تاأليف ملي�ض جابر، ور�صح لإخراجه 
و�صقيقه ه�صام  �صعبان  الإنتاج وتخوف ع�صام  ب�صبب �صخامة  الرابعة،  للمرة  تاأجيله  ال�صوري حامت علي، ومت 
من خو�ض التجربة يف الوقت الراهن، رغم حر�ض )الفخراين( على تقدمي العمل يف الفرة احلالية ملالءمته 
لالأو�صاع يف البالد، حيث تت�صابه بداية تويل حممد علي حكم م�صر، وبناء م�صر احلديثة، مع ما ت�صهده الآن 
من �صحوة �صيا�صية. الفخراين اكتفى هذا العام بتقدمي م�صل�صل الكارتون )ق�ص�ض الن�صاء يف القراآن( والذي 
يظهر فيه ب�صوته فقط، وهو امتداد للجزء الثالث للعملن اللذين قدمهما يف �صهر رم�صان العامن املا�صين، 

وهما )ق�ص�ض احليوان يف القراآن( و)ق�ص�ض الإن�صان يف القراآن(.

زياد برجي ون�ضاطات جديدة
اأغنية  لتقدمي  وي�صتعّد  خليجية  اأغنية  قريباً  برجي  زييياد  الفنان  يطرح 
كذلك  احلييب.  يف  وحيد  �صخ�ض  كل  اإىل  يهديها  التي  جمنون(  م�ض  )اأنييا 
ر لت�صوير فيلم �صينمائي هو تتمة مل�صل�صل )حلوة وكذابة(، معراً  يتح�صّ

عن �صعادته بامل�صاركة فيه.

الفخراين
 يغيب عن دراما رم�ضان

ي�ضارك يف م�ضل�ضل )حكاية حياة(

خالد �ضليم: اأواجه القر�ضنة بال�ضرية يف العمل 
منذ اإ�ضداره األبومه اخلليجي )ما اأن�ضاك( يف بداية 2012، غاب الفنان خالد �ضليم عن ال�ضاحة ليعود اليوم باألبوم جديد 

ينكب على اإنهائه وي�ضتعدنّ لت�ضوير م�ضل�ضل )حكاية حياة(.  عن م�ضاريعه اجلديدة وغيابه كان معه هذا احلوار:
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فيلم )هانزيل وجريتل( تلك الق�ضة اخليالية التي حتولت اىل فعل �ضينمائي يكت�ضح 
�ضالت العر�ص يف انحاء العامل. ق�ضة خيالية يف عامل ال�ضاحرات حول طفلني �ضقيقني 
ينجوان باأعجوبة من بني براثن ال�ضاحرة ال�ضريرة.. وهي الق�ضة الأ�ضطورية التي 
انت�ضرت مع الأطفال يف جميع اأنحاء العامل منذ نعومة اأظافرهم.. ولكن ما الذي يحدث 

لهذين الطفلني اللذين ا�ضتطاعا الهروب من اأ�ضر�ص ال�ضاحرات رغم �ضغر �ضنهما. 

 تكلف اإنتاجه 60 مليون دولر

 )هانزيل وجريتل( ق�ضة خيالية يف عامل ال�ضاحرات

)هرقل( ثلثي الأبعاد يف 2014
املقبل على موعد جديد  العام  العامل خالل  ال�صينما حول  �صيكون ع�صاق 
هارلن  ريني  املخرج  تاأكيد  بعد  وذلك  )هرقل(،  اليونانية  ال�صطورة  مع 
اأخرياً نيته اخراج الفيلم امللحمي )هرقل( بتقنية ثالثية الأبعاد، بح�صب 
الأ�صطورة  فيه  يتناول  حيث  اأخيييرياً،  ريبورتر  هوليوود  جملة  اأوردتيييه  ما 
اليونانية )هرقل(، وقالت املجلة اإن الفيلم الذي كتبه ريان كوندل �صيتم 
العمل  هييذا  يتفوق  اأن  ويتوقع   ،2014 مار�ض  يف  ال�صينما  دور  يف  عر�صه 
على الفيلم ال�صابق الذي تناول �صخ�صية هرقل وقام ببطولته املمثل داوين 

جون�صون واأخرجه بريت راتنري.

مرييل �ضرتيب.. ال�ضاحرة
جت�صد النجمة الأمريكية املخ�صرمة مرييل �صريب دور ال�صاحرة يف فيلم 

)يف الغابات( املقتب�ض عن كتاب وم�صرحية غنائية حتمل ال�صم عينه.
انييه يتوق للعمل ميين جديد مع  الفيلم  امليي�ييصييوؤول عيين  كييراييين  وقييال ديفيد 
�صريب التي �صتلعب دور ال�صاحرة يف الفيلم اجلديد، واأ�صار اإىل انها املرة 
الأوىل التي يعمل فيها مع �صريب منذ عملهما يف فيلم )نهاية �صعيدة( 
امل�صروع،  باخراج  �صيقوم  مار�صال  روب  املخرج  ان  اإىل  ي�صار   .1977 عييام 
الذي يردد ان كاًل من كري�صتن باران�صكي وجيمي كوردن واأنا كندريك 

وباتريك ويل�صون ي�صاركون فيه.

هوليوود  فى  ال�صينمائية  النتاج  �صركات  كريات  تتوقف 
املواجهة بن  امييام فتح ملف  يف هذه املرحلة من تاريخها 
الب�صر و)الزومبي( تلك املخلوقات امليتة ويبدو اأن احلرب 
بن الب�صر وجمموعات الزومبي )امليت احلي( قد و�صعت 
�صنوات  ا�صتمرت  ان  بعد  حييارة(،  )اأج�صام  فيلم  اأوزارهيييا يف 

طويلة بن الطرفن يف عديد الأفالم الأمريكية.
فقد بدت فكرة الفيلم الذي اأخرجه واألفه جوناثان ليفن، 
ولعب بطولته نيكول�ض هولت وتريزا باملر، خمتلفة متاماً 
عما �صهدناه خالل ال�صنوات املا�صية، حيث حر�ض املخرج 
على  تعتا�ض  عيييادة  الييتييي  الييزومييبييي  �صخ�صية  تييقييدمي  على 
دماء الب�صر بطريقة جديدة وخمتلفة بعيدة عن ال�صورة 
اإمكانية  فييار�ييصيياً  خميلتنا،  يف  عنهم  امليير�ييصييوميية  النمطية 
اإعييادتييهييا اىل احلييييياة ميين خييالل خيوط احلييب التي تن�صج 
عالقتهم مع الب�صر، لينفي بذلك �صفة عداوتهم مع بني 

الب�صر.
ا�صبوعه  يف  الأمريكي  التذاكر  �صباك  ت�صدر  الييذي  الفيلم 
على  حييياز  دولر،  مييليييييون   20 جتييييياوزت  بيييياإيييييرادات  الأول 
اعجاب النقاد الذين منحوه 7 درجات يف خمتلف املواقع، 
 ،78 تراوحت بن  درجييات  الييذي منحه  وكذلك اجلمهور 
واأبدى اهتمامه بالفكرة املغايرة التي قدمها املخرج حول 

�صخ�صيات الزومبي.
باأنه  الفيلم  بولز  ميياري  )الييتييامي(  جملة  حمييررة  و�صفت 
من  واأجييييزاء  الذكية  اخلييطييوط  ميين  العديد  على  يحتوي 
اأنه  اإعييادة النظر فيه، خا�صة  التي ت�صتحق منا  الكوميديا 

بدا اأكرث �صمولية.

د املواجهة بني الب�ضر والزومبي )اأج�ضام حارة( ُي�ضعِّ

يعتمد فيلم )هانزيل وجريتل( على �صيناريو واخراج 
تومي ويركول بطولة جريمي ويرن وجيما اأرثرنوت 
اأ�صبوع  60 مليون دولر وقد حقق يف  اإنتاجه  وتكلف 
اإيييييرادات..  دولر  مليون   22 بيياأمييريكييا  الأول  عر�صه 
وتدور ق�صة الفيلم بعد 15 عاما من هروب ال�صقيقن 
ال�صريرة  ال�صاحرة  ميين  مبعجزة  وجريتيل  هانزيل 
وقد  لييهييا..  طعاما  وجتعلهم  الأطييفييال  تخطف  الييتييي 
غريت احلادثة حياة ال�صقيقن متاما بعد اأن اذاقتهما 
طعم الدماء.. وعندما �صار يف مقتبل العمر وال�صباب 
اإيل �صائدين  اأ�صبحت لديهما �صرا�صة وقوة حولتهم 
ماهرين يف ا�صطياد وتتبع ال�صحرة يف الغابات املظلمة.  
اإىل  ال�صاحرات  تتحول  اأن  الفيلم  اأحييداث  يف  اجلديد 
تتحول  اأن  متاما  خمتلف  اأميير  وهييو  وفري�صة  طريدة 
اإىل �صياد حمرف ينت�صر - رغم  ال�صابقة  الطريدة 
بع�ض ال�صعاب - على ال�صر وهو اأمر جديد متاما يف 
ال�صينما العاملية ممتزجة مب�صاهد اأك�صن خمتلفة عما 
بتقنية  تناوله  يتم  حيث  القدمية  الع�صور  يف  يييدور 
ال�صيناريو  كاتب  ويييركييول  تومي  احلييديييث.   الع�صر 
وخمرج الفيلم اأثارت اأ�صطورة الطفلن م�صاعره منذ 
طفولته عندما فقدا يف الغابة ووقعوا يف يد ال�صاحرة 
ال�صريرة التي تقوم بطهي الأطفال واأكلهم.. فهو مل 
ي�صتطع اأن ين�صي تلك احلدوتة ال�صيقة اأو حتى �صكل 

طفل  اأي  تنتظر  التي  خياله  يف  ال�صريرة  ال�صاحرة 
اأكرث  عن  �صينمائيا  اأ�صبح  عندما  وت�صاءل  لتاأكله.. 
الق�ص�ض �صهرة عند الأطفال فلم يجد اأكرث من ق�صة 
الطفلن التائهن يف الغابة واللذين يدخالن باخلطاأ 
بيت ال�صاحرة ال�صريرة املبني من ال�صيكولته.. وهي 

حدوتة تعتر جزءا من كيانه كطفل.. وت�صاءل ماذا 
كان �صيحدث عندما يكر الطفالن اللذان هربا من 
اأن ي�صريا مطاردي  ال�صاحرة فوجد انه من املنطلق 

ال�صحرة بعد اأن يكرا. 
الأ�صل  اأملييانييييية  ق�صة  هييي  ال�صعبية  الفيلم  اأ�ييصييطييورة 

ون�صرت لأول مرة عام 1918.. وعندما بداأ ويركول 
احلفاظ  على  حر�ض  الفيلم  وحيييوار  �صيناريو  كتابة 
يتخيله حلياة  اأن  مييا ميييكيين  مييع  الأ�ييصييطييورة  لأ�ييصييل 
الأبطال وهو عامل اأو زمن تكرث فيه ال�صاحرات اأكلة 
حلوم الأطفال ثم حتولوا اإىل �صائدين ولي�صوا فري�صة 

واأي بلدة تواجه ال�صحرة ت�صتدعيهما لنقاذهم. 
ال�صرعة والأك�صن والثارة  اأجواء  يعتمد الفيلم على 
الييرعييب واملييغييامييرة.. كما اعتمد  احلديثة يف جييو ميين 
املييخييرج وييييركيييول عييلييى امليييوؤثيييرات الييبيي�ييصييرييية.. وعلى 
روؤيته اخلا�صة للق�صة احلقيقية بحيث تكون الق�صة 
�ييصيياحليية يف كييل الييعيي�ييصييور مييع العييتييميياد عييلييى ال�صكل 
فم�صاهد  الأ�صلحة..  و  الأك�صن  يف  واملييودرن  احلديث 
وخرافية  اأ�ييصييطييورييية  ق�صة  اأميييام  نف�صه  يجد  الفيلم 
اإىل  اخليالية  الق�صة  يحول  لن  اإليه  �صعى  ما  وهييو 
الواحد  القرن  مع  يييالزم  �صينمائي  مب�صتوى  اأك�صن 

والع�صرين. 
الييعيينييان خليييييالييه واخلييييدع الب�صرية  اأطييلييق وييييركيييول 
وجريتيل  لهان�صيل  جييديييداً  عيياملييا  ليبتكر  اجلييريييئيية 
ثالثي  بتقنية  الفيلم  ت�صوير  وقيييرر  فيييييه  يعي�صان 
اأحد  امل�صاهد مع الأحييداث كاأنه  الأبعاد لكي يتعاي�ض 
اأفراده ول يتم ذلك اإل عن طريق تقنية ثالثي الأبعاد 

التي تو�صع خيال امل�صاهد وتعمقه يف الأحداث.



العمال التى تتطلب الوقوف لفرتات 
طويلة ت�ضتلزم تدريب الع�ضلت

 
ي�صاب  اأن  اإمكانية  من  اآي�صهورن  كري�صتوف  الأمليياين  العظام  طبيب  حذر   
العاملن بالوظائف التى تتطلب الوقوف ل�صاعات طويلة باآلم يف الظهر 
والع�صالت واملفا�صل وكذلك مب�صاكل يف الدورة الدموية، وقد ي�صل الأمر 
:اأن الوقوف يف حد ذاته ل  اآي�صهورن  اإىل حد الإ�صابة بالدوايل. واأ�صاف 
ُي�صكل خطراً على الإطالق، مو�صحاً اأن �صبب الإ�صابة بهذه املتاعب يرجع 
اإىل التحميل ب�صورة م�صتمرة على الع�صالت اأثناء الوقوف لفرات طويلة، 

ل�صيما اإذا مل يقم هوؤلء املوظفن بتدريب ع�صالتهم ب�صكل كاف. 
الريا�صة  ممار�صة  على  املواظبة  اأن  على  الأملييياين  الطبيب  اأكييّد  هنا  وميين 

لتدريب الع�صالت مُيثل احلل الأمثل للوقاية من هذه املتاعب.
واأو�صى اآي�صهورن املوظفن ب�صرورة عدم النتظار اإىل اأن ياأت وقت فراغهم 
كي يقوموا مبمار�صة الأن�صطة احلركية لتدريب ع�صالتهم، لفتاً اإىل اأنه 
مُيكنهم البدء يف ذلك اأثناء العمل واأو�صح :مُيكن للموظف القيام بالتدريب 
اإىل  ينزلق  ثم  احلائط،  على  املوظف  ي�صتند  العمل:  فييرات  اأثناء  التايل 
اأ�صفل ويظل يف و�صع القرف�صاء مكوناً زاوية قائمة وكاأنه جال�صاً. اأما عن 
كيفية الوقاية من الإ�صابة بدوايل ال�صاقن، التي مُيكن اأن تنتج اأي�صاً عن 
الوقوف لفرات طويلة، اأو�صى اآي�صهورن بارتداء جوارب �صاغطة، واأ�صاف 
هبوط  اإىل  يييوؤدي  اأن  مُيكن  طويلة  لفرات  الوقوف  اأن  الأمليياين  الطبيب 
القدم،  كما اكد على �صرورة ال�صتغناء عن الأحذية ذات الكعوب العالية؛ 

لأنها تت�صبب يف التحميل على مقدمة القدم والكاحل ب�صكل كبري.

البطيخ 

يحتوي املائة غرام من البطيخ على %90 من وزنة ماء - 10 غرامات 
�صكر - ن�صف غرام بروتن - 7 مليغرام دهون - 9 مليغرام كال�صيوم 

و  مغني�صيوم  و  حديد  و   - �صي  فيتامن   - اأ  فيتامن  على  يحتوي  كذلك 
فو�صفور و�صوديوم وبوتا�صيوم 

يفيد البطيخ للم�صابن بالروماتيزم و مدر للبول و عالج فعال لالم�صاك 
لحتوائة على كمية كبرية من اللياف و ع�صري يقي من مر�ض التيفوئيد 
بذور البطيخ لها قيمة غذائية عالية لحتوائه على ن�صبة %42 من وزنها 

بروتن و حوايل %15 �صكر ون�صاء و حوايل %27 زلليات 
ين�صح بعدم الكثار من اكل البطيخ للم�صابن مبر�ض ال�صكر.
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فتاتان تشاركان في أداء عرض خالل كرنفال دومينيكان في سانتو دومينغو. )أ ف ب(

�ضرياميك؟  كلمة  اأ�ضل  هو  • ما 
- فرن�صية وتطلق على فن اخلزف 

برتول؟  كلمة  اأ�ضل  • ما 
- لتينيه وتعني زيت ال�صخر. 

اأ�ضل كلمة الربيد يف اللغة؟  • ما 
- عربية وتعني العباءة لأن ر�صل الريد كانوا يلب�صون عباءة حمراء. 

يف رثاء نف�ضه؟  ال�ضعر  نظم  من  اأول  • من 
- زيد بن حذاق 

وما هو اأ�ضلها؟  ع�ضكري  كلمة  تعني  • ماذا 
- رومانية وهي من العملة القدمية ) �صوليدو�ض (. 

يقدر عدد كلمات اللغة العربية يف اللغة الإ�ضبانية؟  • كم 
- 6000  كلمة 

املنطقة املعتدلة، ن�صل اأوًل اإىل قطاع تغطية الغابات  يف  يقع  ما  جباًل  ارتقائنا  يف  اأنه  تعلم  • هل 
ال�صنوبرية.  والأ�صجار  الأوراق  العري�صة  الأ�صجار  من  خمتلطة  غابة  تغطيه  حزام  يليه  النف�صية، 
بعد ذلك جند غابة �صنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�صجري قبل الو�صول اإىل منطقة اجلليد 
الدائم. حيث متتد منطقة من اجلنبات ثم املروج واأخييرياً حزام من الأ�صنة واخللنج يدعى التندرة 

الألبية. 
• هل تعلم اأن �صمك التونة الذي ي�صعى وراءه ال�صيادون لطراوة حلمه ولذة طعمه يعي�ض على عمٍق 
اأ�صماك التونة يف قطعان للتوالد وت�صعد اإىل ال�صطح حيث يقع  كبري جداً. يف ف�صل الربيع تتجمع 
الكثري منها يف �صباك ال�صيادين. ي�صتعمل ال�صيادون جمموعة من ال�صباك متر عرها الأ�صماك حتى 

ت�صل اإىل اآخر �صبكة، وهي معروفة با�صم غرفة املدن حيث يتم اأخرياً رفعها. 
• هل تعلم اأن الكري�صتال اأو البلور هو ج�صم �صلب يتميز ب�صكل هند�صي حتده امل�صطحات، وهو يتاألف 
من ج�صيمات تتجمع على نحو منتظم وفقاً ل�صكل معن يتكرر هو عينه ويف الجتاه نف�صه يف كل اأجزاء 
البلور. ا�صتعمالته تراوح بن ملح الطعام اأو اليودا والكريت واأثمن الأحجار الكرمية مثل املا�ض 

والزمرد والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها. 

القى عليها ثعبانا �صغريا مما  ان احدهم قد  له  جيياءت زوجيية جحا وهي ت�صرخ وتبكي وت�صكو 
جعلها ت�صقط ار�صا من �صدة اخلوف والهلع ف�صحك عليها الرجل وا�صتلقى على قفاه من �صدة 
النا�ض  ..فاحتجب جحا عن  �صاأقت�ض منه بطريقتي اخلا�صة  .. فقال لها جحا ح�صنا  ال�صحك 
عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك الوقت ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه 
وكيف يجره من قفاه جرا وي�صعه عند اقدام جحا ،وبعد اأن امت تدريبه اخذه ونزل به اإىل ال�صوق 
جحا  فذهب  ال�صغرية  والعابه  بنف�صه  فخرا  ويتيه  ا�صحابه  و�صط  هناك  يجل�ض  الرجل  فوجد 
ووقف هناك والقى عليهم ال�صالم ثم ا�صار اإىل الرجل وقال كيف تفعل بزوجتي مافعلت وعند 
ف�صحك  ار�صا  الرجل  فانقلب  ونطحه  ا�صحابه  و�صط  الرجل  على  احلمار  هجم  ال�صارة  هذه 
النا�ض وجييروا بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�صك به من قفاه وجاء به حتى 
اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�صرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت 
ت�صتطيع اللعب بالثعابن فانا ا�صتطيع اللعب باحلمري وهو الن يفعل ما فعله حمار مثلك مع 
زوجتي فاحذر من العابك ال�صغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهزاأ بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا 

الرجل ل ي�صخر من احد فكفاه ان هزاأ منه احلمار .

جحا وحماره

نوبات غ�ضب الطفال تزيد فر�س ال�ضابة 
بالنوبات القلبية

 م�ضغ العلكة 
يوؤثر اإيجابًا على �ضحة املخ

 ك�صفت درا�صة يابانية اأن م�صغ العلكة يوؤثر اإيجاباً على �صحة املخ، حيث 
اإحدى  الييدم، وذلك ح�صبما ذكرت  �صيولة و�صرعة تدفق  ي�صاعد على  اأنه 

ال�صحف الريطانية الطبية املتخ�ص�صة.
يف  الإ�صعاعية  العلوم  موؤ�ص�صة  من  باحثون  قدمها  التي  الدرا�صة  واأكييدت 
اأن  بعد  وذلييك  املييخ،  خاليا  تن�صيط  على  ي�صاعد  العلكة  م�صغ  اأن  اليابان 
اأخرى  وجمموعة  العلكة  مب�صغ  تقوم  ل  جمموعة  على  اآ�صعة  اأجييريييت 
تقوم مب�صغ العلكة، لتاأتي النتائج موؤكدة اأن ا�صتجابة املخ لدى املجموعة 
ال�صرعة مبا يعادل  ا�صتجابة املجموعة الأوىل من ناحية  الأخييرية تفوق 
طريق  عن  التوتر  من  التخل�ض  على  ي�صاعد  اأنييه  كما  ثانية.  ميلي   60
اإرتخاء ع�صالت الفك والرقبة، وبالتايل على احلد من الإ�صابة مبر�ض 

ال�صداع الناجم عن التوتر.

يتعر�صون  الذين  الأطفال  اأن  حديثة  طبية  درا�صة  اأظهرت 
هي�صتريي  ب�صكل  الغ�صب  ونوبات  وال�صراخ  ال�صديد  للبكاء 
خطر  لديهم  يرتفع   - �صنوات   7 �صن  يف  الفتيات  خا�صة   -
بن�صبة  الييدميياغييييية  واليي�ييصييكييتييات  القلبية  بيياليينييوبييات  الإ�ييصييابيية 

الأربعن. عمر  بلوغ  عند   31%
وقال باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية اأن تعر�ض الأطفال 
للتعا�صة والبكاء امل�صتمر يعمل على تن�صيط اإ�صتجابة اجل�صم 
خا�ض  ب�صكل  ظهرت  والتي  بالأمرا�ض  والإ�صابة  لالإجهاد 
عند الن�صاء فى مرحلة منت�صف العمر الذين تعر�صوا لذلك 

نعموا  الييذييين  ال�صغار  الأطييفييال  اأن  حيين  يف  الطفولة،  فييى 
بالهدوء والإ�صتقرار اأنخف�صت لديهم خطر الإ�صابة

بالنوبات القلبية يف وقت لحق يف احلياة.
اأبليتون  األي�صون  الدكتورة  تقودها  التي  الدرا�صة  واأجريت 
الطب  جملة  يف  ون�صرت  هييارفييارد  بجامعة  الطب  كلية  من 
ال�صلوك  لإخييتييبييارات  خ�صعوا  �صخ�صا   377 على  ال�صلوكي 
مع  النتائج  هييذه  مييقييارنيية  متييت  ثييم  طفولتهم  يف  العاطفي 
الدموية وغريها  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة  درجة 

من العوامل.

ن�شيبة �أنيم 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
وال�سباحة..  القراءة  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مايا فت�ح �شالح
اأ�رسة مايا فتوح �سالح بعيد  احتفلت 
ميالدها و�سط اأجواء ال�سعادة والفرح 
ومب�ساركة جميع اأفراد العائلة متمنني 
ملايا العمر املديد. تهنئة قلبية من بابا 

وماما وعقبال مليون �سنة.

ن�ف دروي�ش �حل�شاين
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والقراءة..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة �شعيد �لظاهري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
زمالئها.. تهوى الر�سم واجلري.. وتتمنى 
امل�ستقبل..  يف  معلمة  ت�سبح  ان 
الأهل  جميع  اإىل  �سورتها  وتهدي 

والأ�سدقاء.


