
حمية �سّيئة = تقّلبات يف الوزن
الن�ساء  ت��ع��اين  ع��ي��ادي��اً.  مثبتة  حقيقة  اإن��ه��ا 
)يكون  املن�سود  ال���وزن  اإىل  ي�سعني  اللواتي 
�سارمة  باّتباع حمية  ع��ادة(  يجب  اأق��ل مما 
من م�سكلة ا�ستعادة الكيلوغرامات املفقودة. 
حميات  اّت��ب��ع��ِت  اإذا  حت���دي���داً  ذل���ك  يح�سل 
غذائية كثرية ومتتالية. بعد كّل حمية، قد 
ال�ستعادة  ت�ستغرقينها  ال��ت��ي  ال��ف��رة  مت��ت��ّد 
خم�س  اإىل  �سنتني  م��ن  ك��ل��ه،  ال�سابق  وزن���ك 
اإىل   20 ال��وزن بن�سبة  �سنوات، بل قد يزيد 
كيلوغرامات،   10 مثاًل  فتفقدين   ،30%

ثم ت�ستعيدين 13 كلغ.
توؤدي تقّلبات الوزن اإىل عواقب وخيمة على 

ال�سّحة.
اأواًل: حتدث ا�سطرابات يف تركيبة اجل�سم. 
الوزن،  تقّلب  ظاهرة  من  ع��ّدة  �سنوات  بعد 
اأك��ر من  ن�سبة  م��ن  م��وؤل��ف��اً  اجل�سم  ي�سبح 
الدهون ون�سبة اأقّل من الع�سالت، حّتى لو 
كان الوزن م�سابهاً ملا كان عليه قبل احلمية. 
وقد  البدانة  ظاهرة  من  االآل��ي��ة  ه��ذه  تعّزز 

توؤدي اإىل مقاومة فعلّية للنحافة. 
ث���ان���ي���اً: ي���زي���د ت��ق��ّل��ب ال������وزن م���ن خماطر 
االإ�سابة باالأمرا�س القلبّية الوعائية، �سبب 

الوفيات االأول يف بلدان كثرية. 
ث��ال��ث��اً: ت�����وؤدي ه���ذه امل�����س��ك��ل��ة اإىل م����رورِك 
خاللها  ت���ن���خ���ف�������س  ع�������س���ي���ب���ة  ب�����ف�����رات 
لنف�سك  اح��رام��ك  فتفقدين  معنوّياتك، 
وت�سابني بالكاآبة، وتف�سل احلمية اجلديدة، 
وتتوقفني عن فقدان الوزن ب�سكل تدريجّي 

ودائم. 

حمية منا�سبة = وّدعي ال�سمنة 
تقّلبات  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  اأح���د  ي�ستطيع  ال 
وزنه اإذا كان يريد خ�سارة عدد غري منطقي 
ين�سح  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  الكيلوغرامات.  من 
اخت�سا�سّيو التغذية بتحديد الوزن املقبول 
ي�سُهل  ال����ذي  اأي  ب��ل��وغ��ه،  ت��ري��دي��ن  ال����ذي 
تت�ساحلني  يجعلك  وال��ذي  اإل��ي��ه،  الو�سول 

مع ج�سمك.
يف املقابل، يحّذر اخلراء من اأّن هذا الوزن 
لي�س الرقم املثايّل الذي حتّبني روؤيته على 
التي  الفكرة  اإلغاء  اإذاً  االأف�سل  امليزان! من 
تقول )اإن كان طويل 160�سنتيمراً، يجب 

اأن يكون وزين 50 كيلوغراماً(.
ت��ري��دي��ن��ه، من  ال���ذي  �سكل اجل�سم  ح���ّددي 

خالل التفكري مبرحلة �سابقة من حياتك، 
ح����ني ك���ن���ِت ت�����س��ع��ري��ن ب���ال���راح���ة م����ع وزن 
باأنِك  االع����راف  ال�����س��رورّي  م��ن  ج�سمك. 
لن ت�ستعيدي الوزن الذي كنِت عليه خالل 
ف��رة امل��راه��ق��ة، م��ا ق��د يخّفف م��ن خماطر 
ا�ستعادة  دون  من  تنحفي  كي  ال��وزن.  تقّلب 
الكيلوغرامات الزائدة، احر�سي على اختيار 
حميات  اّت��ب��اع  ع��ن  امتنعي  منا�سبة.  حمية 
اأو  امللفوف  خطرية تعتمد مثاًل على ح�ساء 
االأن��ان��ا���س، الأن��ه��ا ت���وؤدي اإىل اخ��ت��الل توازن 
ت���ف���ادي ح��م��ي��ات �سارمة  ك���ذل���ك،  اجل�����س��م. 
كافة  احل��رارّي��ة  ال�سعرات  اأن���واع  اإىل  تفتقر 
جداً،  منخف�سة  ال�سعرات  ن�سبة  كانت  )اإذا 
ت�سعرين بجوع �سديد( اأو حميات بعيدة جداً 
عن الغذاء )الطبيعي( )وجبات موؤّلفة من 
املعّدة للتذويب(. فح�سر اخليارات  البودرة 
االكتئاب.  م��ن  ح��ال��ة  اإىل  ي����وؤدي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ات��ب��ع��ي ح��م��ي��ات م���ت���وازن���ة حت����رم حاجات 

ج�سمك!

عادات يجب تفاديها
امل���غ���ّل���ف���ات واأل�������واح  ت����ن����اول  - االإف���������راط يف 
اأ�سرع،  ب�سكل  ال����وزن  ل��ف��ق��دان  ال��روت��ي��ن��ات 
حمية  اإط��ار  يف  ا�ستعمالها  االأف�سل  من  بل 
اخت�سا�سي:  طبيب  عليها  ي�سرف  غذائية 
يخرك االأخري بالوقت املنا�سب ال�ستهالك 

تلك املنتجات واملّدة الالزمة لذلك. 
- االإف������راط يف ت��ن��اول ال��ف��اك��ه��ة ظ��ّن��اً منِك 
الفاكهة  حت��ت��وي  ال  لل�سحة.  م��ف��ي��دة  اأن��ه��ا 
مبعظمها على �سعرات حرارّية كثرية، لكنها 
ال�سكريات  )اأي  الب�سيطة  بال�سكرّيات  غنّية 
ال�سريعة(. ُين�َسح با�ستهالك حّبتني ال اأكرث 

يومياً. 
ال�سلطة يف املطاعم ب�سكل منتظم.  - تناول 
حتتوي  اأن  ي��ج��ب  ب��ال�����س��ب��ع،  ت�����س��ع��ري  ك���ي 
الروتينات  من  كافية  كمّية  على  ال�سلطة 
اأو قطعة دجاج  تونة  بي�سة + قطع  )مثاًل: 
ال�سلمون  ���س��م��ك  م���ن  وق��ط��ع��ة  روب���ي���ان،  اأو 

املدّخن...(. ال تكرثي من ال�سل�سة. 
اأو نقوع االأع�ساب  - االإف��راط يف �سرب املياه 
احلرارية.  ال�سعرات  تطرد  اأنها  اعتبار  على 
املياه ال تنّحف، بل ت�سارك بب�ساطة يف عملّية 
التخّل�س من خمّلفات اجل�سم. يكفي �سرب 
ل��ي��ر ون�����س��ف ال��ل��ي��ر م��ن��ه��ا ي��وم��ي��اً، اأي ما 
يعادل ثالثة اإىل اأربعة اأكواب �ساي، اأو نقوع 

اإىل  اأرب��ع��ة   + �سكر  بال  قهوة  اأو  اأع�ساب، 
اأكرث من  اإذا تناولِت  اأكواب مياه  خم�سة 

ه���ذه ال��ك��م��ّي��ة، ح����ذاِر م��ن خ��ط��ر احتبا�س 
املياه يف ج�سمك.

ن�سائح  7
كي ت�سبحي نحيفة وتتفادي تقلبات الوزن، 
اإليِك ن�سائح خراء التغذية يف هذا املجال. 
تطبيقها مدى  تلقائية يجب  اإنها خطوات 

احلياة:

الأهداف ال�سعبة ان�سي   1-
قبل البدء يف حمية غذائية خالية كلّياً من 
لت�سبحي  حماولة  يف  وال�سكريات،  الدهون 
�سبيهة العار�سة كايت مو�س، ومع تعري�س 
نف�سك خلطر اال�ستنفاد اجل�سدي واملعنوي، 
ال��ذي تريدين  ال��وزن  احر�سي على حتديد 
منتفخة  كنِت  اإذا  منطقّي.   ب�سكل  خ�سارته 
ال�سكل يف جميع اأنحاء ج�سمك، قد ت�سعرين 
�ستة  اإىل  خم�سة  ف��ق��دِت  اإذا  اأف�����س��ل  ب��ح��ال 
اإذا  اأّما  ت�ستعيديها.  اأال  �سرط  كيلوغرامات، 
البطن،  منطقة  يف  نفخة  م��ن  تعانني  كنِت 
فرمّبا حتتاجني اإىل ممار�سة بع�س التمارين 

ة ب�سّد ع�سالت هذه املنطقة. اخلا�سّ

-2 راقبي طعامِك
ال��غ��ذائ��ي��ة: ع���دد الوجبات  ن��ّظ��م��ي ع���ادات���ك 
يومياً،  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة  احل����راري����ة  وال�����س��ع��رات 
وال�سريعة(،  )البطيئة  ال�سكريات  ح�س�س 
والروتينات  ال��ده��ن��ي��ة(،  )امل����واد  ال�����س��ح��وم 
ك����ّل وجبة،  ب���ي�������س..( يف  ���س��م��ك،  )حل������وم، 
م��دة خم�س  الطعام )وق��وف��اً  ت��ن��اول  طريقة 
هدوء(،  بكّل  امل��ائ��دة  على  جلو�ساً  اأو  دق��ائ��ق، 
اإنها  الوجبات..  الطعام بني  بتناول  التحكم 
طريقة فاعلة للتعّرف اإىل ج�سمك واكت�ساف 
اخت�سا�سّي  وم�ساعدة  غذائِك،  يف  الثغرات 
لنمط  منا�سبة  حمية  ل��ِك  لي�سف  التغذية 

حياتك.

حوافزك قّيمي   -  3
هل  باحلمية.  للبدء  منا�سبة  فرة  اختاري 
املطعم  يف  غ���داء  م��وع��د   20 رئي�سك  ح���ّدد 
لهذا ال�سهر؟ هل �سيخ�سع ابنك المتحانات 
ال�سهادة الثانوية؟ انتظري قلياًل قبل البدء 
باحلمية. لت�سبحي نحيفة، ال بّد من التفّرغ 

وال�������������س������ع������ور 
ب������ق������وة ك���اف���ي���ة 

لال�ستمرار.

تفادي   4-
احلميات 
)العنيفة(

ل��ل��ح��م��ي��ات ال�����س��ارم��ة اآث���ار 
اجل�سد  ع��ل��ى  ك���ارث���ّي���ة 
وال����������������روح. اخ�����ت�����اري 
ط�����ري�����ق�����ة م�����ت�����وازن�����ة 
الغذاء  ت��ن��ّوع  على  ترتكز 
اأن�����واع  ح�����س��ر  دون  )م����ن 
املاأكوالت(، وت�سمح بتناول 
حّد اأدنى من االأطعمة اللذيذة )مرّبعان من 
الع�سر مثاًل(  ف��رة  ت��ّف��اح��ة يف  ال�����س��وك��وال، 
لتفادي اال�ست�سالم والتخلي عن احلمية يف 

منت�سف الطريق.

امل�ساعدة اطلبي   5-
ل الن�ساء اللواتي يتمّتعن مبا يكفي من  تتو�سّ
فقدان  اأّن  ويدركن  اإيجابية،  وحوافز  اإرادة 
الوزن يجب اأن ميتّد على اأ�سابيع عّدة ليدوم 
الزائدة.  الكيلوغرامات  اإىل خ�سارة  طوياًل، 
ن�سائح  ت�����س��ّك��ل  االأخ����ري����ات،  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
مواعيدهّن  وان��ت��ظ��ام  التغذية  اخت�سا�سّي 

دافعاً اإ�سافّياً للنجاح يف احلمية. 

الريا�سة مار�سي   6-
احلفاظ  يف  اجل�سدّية  التمارين  ت�ساعدِك 
على الكتلة الع�سلّية وتقويتها، ويف تنحيف 
احلرارّية  ال�����س��ع��رات  وح���رق  ج�سمِك  �سكل 
لة  املف�سّ ال��ري��ا���س��ة  اخ���ت���اري  االإ����س���اف���ّي���ة. 
الهوائية..  الدراجة  رك��وب  �سباحة،  لديك: 
اأ�سبوعّياً،  مبعّدل ن�سف �ساعة، ثالث مّرات 
اأو مار�سي امل�سي مّدة ن�سف �ساعة على االأقّل 

يومياً، من دون اال�ستعانة بامل�سعد.

البطيئة النحافة  تقّبلي   7-
لكّن  �سهرياً،  كيلوغرامات   10 تفقدين  قد 
ه��ذا امل��ع��ّدل اأك���رث مم��ا ي��ج��ب! م��ن االأف�سل 
ب��ث��ب��ات. توؤّكد  ب���ب���طء ل��ك��ن  ال�����وزن  ف���ق���دان 
ال���درا����س���ات اأن����ه ك��ّل��م��ا ك��ان��ت خ�����س��ارة ال���وزن 
احلفاظ  احتمال  يزيد  وتدريجّية،  بطيئة 

على النحافة طوياًل. 
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�أول م�سلخ للخيول باأمريكا منذ 2007 
بيعه  ملنع  الكونغر�س  وي�سعى  اخليل  حلم  من  عموما  االمريكيون  ينفر 
وت�سديره، لكن يتوقع ان تفتح م�سالخ للجياد للمرة االوىل يف الواليات 

املتحدة المداد اال�سواق االجنبية ومنها فرن�سا.
ففي الوقت الذي تتخبط فيه اوروب��ا يف ف�سيحة حول حلم اخليل منذ 
كانون الثاين يناير املا�سي، تقدمت خم�سة م�سالخ امريكية بطلبات لدى 
ال��وزارة لوكالة فران�س  با�سم هذه  الزراعة على ما اكدت متحدثة  وزارة 

بر�س.
وقد يبداأ احدها يف روزويل بنيومك�سيكو )جنوب غرب( يف قتل نحو مئة 

ح�سان يف اليوم اعتبارا من �سهر ايار مايو اجلاري.
واكد بلري دان حمامي ريكاردو دي لو�س �سانتو�س مالك هذا امل�سلخ ان كل 
�سيء بات جاهزا للعمل، م�سيفا ان وزارة الزراعة اكدت له ان امل�سلخ جنح 
ايام. و�سي�سدر  التفتي�س وان الرخي�س �سيمنح له يف غ�سون ب�سعة  يف 

حلم اخليل عموما اىل اوروبا واليابان.
يزمعون  الكونغر�س  يف  وحلفاءهم  احليوانات  عن  الدفاع  جمعيات  لكن 

على منع اعادة الفتح -النها م�ساألة اخالقية براأيهم.
وقال باتريك ميهان وهو جمهوري طرح م�سروع قانون حلظره ب�سورة 
تامة يف جمل�س النواب مررا ان االح�سنة ال تربى من اجل اال�ستهالك 

الب�سري، انها حيوانات اليفة مثل الكالب والقطط .
خمالفا  لي�س  ذل��ك  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الكرونية  ر�سالة  يف  وكتب 
تعالج  حياتها  ف��خ��الل  اي�����س��ا:  خطر  ان��ه  ب��ل  االخ��الق��ي��ة  للقواعد  فقط 

اخليول بانتظام بادوية يحتمل ان تكون �سامة للب�سر .
وكانت حماكمات وجل�سات ت�سويت حمددة يف الكونغر�س ادت اىل اغالق 
م�سالخ ثالثة اخرية بني 2007 و2011، لكن اع�ساء الكونغر�س ف�سلوا 

قيلولة طيارين كادت تقتل 166 ر�كبًا
كاد 166 راكبا اأن يدفعوا حياتهم ثمنا الإهمال طيارْين اثنني ب�سركة 
طلبا  القيادة  قمرة  تركا  بعدما  اإنديا  اإي��ر  الهندية  اجلوية  اخلطوط 

للقيلولة.
وت��رك ال��ط��ي��اران -وف��ق م��ا ذك��رت تقارير اإخ��ب��اري��ة وم�����س��وؤول��ون ام�س 
ال�سبت- قمرة القيادة من اأجل غفوة يف درجة رجال االأعمال، يف الوقت 
اأبطل فيه طاقم ال�سيافة عن غري ق�سد ت�سغيل الطيار االآيل.  الذي 

وكان الطاقم يف مكان الطيارين يف قمرة القيادة.
اأربعني  ا�ستغرقت  التي  غفوتهما  من  مفزوعني  الطياران  وا�ستيقظ 
دقيقة وهرعا اإىل قمرة القيادة الإنقاذ الطائرة من كارثة كانت �ستودي 

بحياة من كانوا على متنها. 
وح��دث��ت ال��واق��ع��ة -وف��ق م��ا ذك��رت �سحيفة مومباي م���ريور- يف 12 
من  رحلة  يف  ق��دم  األ��ف   33 ارت��ف��اع  املا�سي وه��ي على  اأب��ري��ل ني�سان 

بانكوك اإىل نيودلهي.
اأخذ  اأول من  ناث كان  رافيندرا  امل�ساعد  الطيار  ف��اإن  ال�سحيفة  ووف��ق 
ا�سراحة القيلولة، حيث قال اإنه بحاجة اإىل ا�ستخدام دورة املياه بعد 

ثالثني دقيقة من اإقالع الطائرة.
وبعد دقائق ا�ستدعى الكابنت بي كيه �سوين م�سيفتني اإىل قمرة القيادة 
و�سرح لهما كيفية ت�سغيل اأجهزة التحكم، ثم و�سع الطائرة على و�سع 
الطيار االآيل وتركهما لالن�سمام اإىل الطيار امل�ساعد من اأجل قيلولة 
يف درجة رجال االأعمال. وب�سبب هذا اخلطاأ جرى توقيف الكابنت بي 
كيه �سوين وامل�سيفتني عن العمل. وو�سف املتحدث با�سم اإير اإنديا جي 
لكنه  ال�سركة حتقق يف احل��ادث،  اإن  وق��ال  برا�سادا احل��ادث باخلطري، 

نفى ما اأوردته التقارير ب�ساأن قيلولة الطيارين. 
اإج���راءات ال�سالمة يف الرحالت  واأث��ار احل��ادث خم��اوف جديدة ب�ساأن 
الطيارين  من  ع��ددا  املا�سي  يف  التحقيقات  ووج��دت  بالهند،  اجلوية 
ال��رح��الت. ويف عام  م��ا قبل  اخ��ت��ب��ارات ع�سوائية ج��رت  �سكارى خ��الل 
اأن ال�سلطات اكت�سفت ح�سول عدد من الطيارين الهنود  2010 تبني 
الدولية  املنظمة  و�سعت  املا�سي  اآذار  مار�س  ويف  زائ��ف��ة.   رخ�س  على 
معايري  حت��رم  ال  دول���ة  اأ���س��واأ   13 ب��ني  امل���دين الهند م��ن  للطريان 

�سالمة الركاب.

��سطر�بات �لأكل عند �لن�ساء �أكرث
وجدت درا�سة جديدة اأن الن�ساء قد يكن اأكرث عر�سة ال�سطرابات االأكل 
الدرا�سة  اأن  بيولوجي. وذكرت �سحيفة ديلي ميل الريطانية  ل�سبب 
اإناث اجلرذان  اأن  اأجريت يف جامعة مي�سيغان االأمريكية وجدت  التي 
اأكرث عر�سة لتناول الطعام ب�سراهة مقارنة بالذكور، ما ي�سري اإىل اأن 

اللوم ال يلقى فقط على ال�سغوط الثقافية.
وهذه الدرا�سة هي االأوىل من نوعها التي جتد اختالفاً بني اجلن�سني يف 
ما يخ�س ال�سراهة يف تناول الطعام عند احليوانات، ويقول العلماء اإن 
لها اآثارها على الب�سر. وتعد الن�ساء اأكرث عر�سة لالإ�سابة با�سطرابات 

االأكل 10 مرات مقارنة بالرجال.
�سبب  ح��ول  النظريات  معظم  اإن  ك��الم��ب  كيلي  النف�س  ع��امل��ة  وق��ال��ت 
ا�سطرابات االأكل تطغى ب�سكل كبري بني االإناث، بالركيز على ال�سغط 

الثقايف والنف�سي الذي تواجهه الفتيات والن�ساء .
واأ�سافت اأن هذه الدرا�سة تظهر عوامل بيولوجية ت�ساهم على االأرجح 
النف�سية التي  اإن��اث اجل��رذان ال تواجه ال�سغوط  اإذ ان  اأي�ساً يف ذلك، 

يواجهها الب�سر، مثل ال�سغط من اأجل اأن يكن نحيفات.
يف  دوراً  تلعب  البيولوجيا  ان  على  دل��ي��ل  اأق���وى  البحث  ه��ذا  وي�سكل 

ا�سطرابات االأكل.
اأ�سبوعني  مل��دة  اإن��اث،  ن�سفهم  60 ج��رذاً  العلماء جتربة على  واأج��رى 
حيث بدلوا كريات الطعام دورياً بالفانيال املثّلجة، ووجدوا اأن اجلرذان 
معظمها  كان  املثلجة  الفانيال  من  كمية  اكر  ال�ستهالك  مالت  التي 
من االإناث. ويختر العلماء حالياً اإمكانية ان تكون اأدمغة االإناث اأكرث 
ح�سا�سية وا�ستجابة للمحفزات على املكافاأة مثل الطعام الغني بالدهون 

وال�سكر، واملواد الكيميائية التي حتفز �سلوك املكافاأة.

ال�سم�سية  بالطاقة  طائرة 
اأمريكية م���دن   4 ت��ط��وف 

تعمل  ط��ائ��رة  ال�سبت  ام�����س  اأق��ل��ع��ت 
�سمال  م����ن  ال�����س��م�����س��ي��ة  ب���ال���ط���اق���ة 
املتحدة  الواليات  غربي  كاليفورنيا 
اأرب����ع مدن  ن��ح��و  رح��الت��ه��ا  اأوىل  يف 
اإليها  ي��ن��ظ��ر  رح���ل���ة  يف  اأم���ريك���ي���ة، 

بو�سفها مْعلما يف تاريخ الطريان.
الطائرة التى ت�سمى �سوالر اإمبال�س 
ت�������زود ب���ال���ط���اق���ة م����ن خ�����الل نحو 
كهربائية  �سوئية  خلية  األ��ف   12
الكربونية،  االأل��ي��اف  م��ن  م�سنوعة 
ج��ن��اح��ني عمالقني  ع��ل��ى  وم��ث��ب��ت��ة 
طائرة  بجناحْي  مقارنتهما  متكن 
ج���م���ب���و ج����ت . وت�������س���م���ح ل���ه���ا ه���ذه 
بطارياتها  ���س��ح��ن  ب���اإع���ادة  اخل��الي��ا 
خ����الل ال����ط����ريان، ك��م��ا ت�����س��م��ح لها 
التزود  دون  ون��ه��ارا  ليال  بالطريان 
ب��ال��وق��ود اخل��ا���س ب��ال��ط��ائ��رات. غري 
اأن خفة وزن الطائرة -ذات الكر�سي 
�سيارة-  وزنها  يعادل  والتي  الواحد 
ل�سوء  ال���ت���ع���ر����س  ���س��ه��ل��ة  جت��ع��ل��ه��ا 
الظروف اجلوية؛ فرغم ا�ستطاعتها 
ق��ط��ع 64 ك��ل��م ب��ال�����س��اع��ة ف��اإن��ه��ا ال 
��ُح��ب. ومن  ال�����سُّ امل���رور ع��ر  ميكنها 
املقرر اأن حتط الطائرة -التي �سبق 
ب��اأوروب��ا- يف  لها  اأن�سارا  اكت�سبت  اأن 
كل  و�ست�ستغرق  اأمريكية،  عدة مدن 
�ساعة،   25 اإىل   19 م��ن  لها  رح��ل��ة 
بكل  اأي��ام  ع�سرة  ت�ستمر  توقفات  مع 
اإنهم  م�����س��ّن��ع��وه��ا  وي���ق���ول  م��دي��ن��ة. 
ياأملون اأن ت�ستطيع الحقا الطريان 
ي����وؤك����دون  اأن����ه����م  اإال  ال����ع����امل،  ع����ر 
بالطاقة  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ط���ائ���رات  اأن 
ال�سم�سية لن حتل حمل تلك العاملة 
بالوقود يف حقل الطريان التجاري، 
اإبراز  هو  ت�سنيعها  من  هدفهم  واأن 
القدرة الكامنة يف الطاقة ال�سم�سية 

والطاقات املتجددة عموما.

ان�����������ح�����������راف ق�����ط�����ار 
����س���اك���ن  300 ي���خ���ل���ي 

قرابة  البلجيكية  ال�سلطات  اأج��ل��ت 
بعد  م��ن��ازل��ه��م  م���ن  ���س��خ�����س   300
ع��دة عربات لقطار يحمل  ان��ح��راف 
م�����واد ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ع���ن م�����س��اره��ا ما 
ت�����س��ب��ب ب��ح��ري��ق ك��ب��ري ب��ال��ق��رب من 
اإعالم  مدينة غينت. واأفادت و�سائل 
بلجيكية اأنه مل ي�سب اأحد باحلادثة 
الثانية  ال�ساعة  ق��راب��ة  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
بني  للبالد،  املحلي  بالتوقيت  فجراً 
وفيتريين.  �س�سيليبيلي  م��دي��ن��ت��ي 
وقال م�سوؤول عن �سبكة �سكة احلديد 
ل�سل�سلة  اأدى  احلريق  اإن  بلجيكا  يف 
من االنفجارات يف عربات القطار ما 
ال�سكان  اإج��الء  اإىل  بال�سلطات  دف��ع 
ال��ق��ري��ب م��ن احلادثة.  امل��وق��ع  م��ن 
هولندا،  م���ن  اآت����ي����اً  ال���ق���ط���ار  وك���ل���ن 
وق��د توقفت خ��دم��ة ال��ق��ط��ارات بني 

املدينتني.

م��������دي��������رة ح���������س����ان����ة 
ت�����������س�����م�����م ط����ف����ل����ت����ن 
اأن  بعد  ال�سني  يف  طفلتان  توفيت 
مناف�سة  ح�����س��ان��ة  م���دي���رة  ���س��ّم��م��ت 
زجاجة  تق�سدانها،  التي  للح�سانة 
وكالة  وذك��رت  بهما.  اخلا�سة  اللنب 
اأن  �سينخوا  اجل��دي��دة  ال�سني  اأن��ب��اء 
بينغ�سان  حمافظة  م��ن  الطفلتني 
ال�سني،  ���س��م��ال  خ��ب��ي  م��ق��اط��ع��ة  يف 
من  زج��اج��ة  تناولهما  ب��ع��د  توفيتا 
عمداً  ملوثة  اأنها  يبدو  التي  اللنب 
ب�سم ال��ف��ئ��ران.  وق��ال��ت م�����س��ادر يف 
الطفلتني  اإن جدة  املحلية  ال�سرطة 
زجاجة  جلبت  ليانغخه  ق��ري��ة  م��ن 
املنزل  ق��رب  وجدتها  اأن  بعد  ال��ل��نب 
ني�سان   24 يف  ال��دف��ات��ر  بع�س  م��ع 
اللنب  احلفيدتان  وتناولت  املا�سي، 
ب��ع��د ع��ودت��ه��م��ا م���ن ال���رو����س���ة بعد 
الظهر. وبعد فرة ق�سرية، خرجت 
رغوة من فمهما واأ�سيبتا بت�سنجات، 
وم���ات���ت اإح�����دى ال��ف��ت��ات��ني وه����ي يف 
طريقها اإىل امل�ست�سفى، فيما توفيت 
االأخ�����رى االأرب����ع����اء، ووج����د حتقيق 
اأن ال��ل��نب ك���ان م��ل��وث��اً ب�سم  م��ب��دئ��ي 

عالج جديد لل�سعر �ل�سائب 
م�سكلة  على  للق�ساء  ح��اًل  اأخ���رياً  اكت�سفوا  اإن��ه��م  اأوروب��ي��ون  باحثون  ق��ال 
ال�سعر ال�سائب، يجعل االأ�سخا�س الذين يتقدمون يف ال�سّن ي�ستغنون عن 

ال�سبغة.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن االأ�سخا�س الذين يظهر ال�سيب يف روؤو�سهم يعانون 
ب�سيالت  يف  ال��ه��ي��دروج��ني  اأك�سيد  ف��وق  جتمع  ع��ر  تاأك�سدي  اإج��ه��اد  م��ن 
ال�سعر، ما يوؤدي اإىل حتول لون ال�سعر اإىل اأبي�س من الداخل اإىل اخلارج.

واأو�سح العلماء من جامعة برادفورد يف بريطانيا وجامعة غريف�سوالد يف 
اإىل االأ�سعة فوق  اإىل عالج جديد ي�ستند  اأنهم متكنوا من التو�سل  اأملانيا 
البنف�سجية )ب( يعرف بب�سودوكاتاليز املعدل الذي �سبق اأن ثبتت فعاليته 

يف معاجلة البهاق، وهو مر�س يتمثل بزوال اللون الطبيعي من الب�سرة.
واأظهر  البهاق،  من  يعاين  �سخ�ساً   2411 �سملت  درا�ستهم  اأن  واأ�سافوا 
العالج عودة اللون اإىل الب�سرة والرمو�س من اجلذور، وقال الباحثون يف 
دورية )فا�سيب( اإن جناح العالج بالن�سبة للرمو�س يعني اأنه قد ينجح يف 

اإعادة اللون الطبيعي لل�سعر.

حتتاجني �إىل نظام حمية منا�سب 
و�إر�دة للو�سول �إىل �لنحافة

املو�سوع. لكن مع  الوافية عن  الوزن بف�سل ت�سميمك ومعلوماتك  جنحِت يف فقدان 
مرور الأ�سهر، عدِت اإىل الإفراط بالطعام، فاكت�سبِت كيلوغرامًا اإ�سافيًا، ثم تتالت 
الغذائية؟  احلمية  اإىل  العودة  تريدين  ال�سفر!  نقطة  اإىل  ورجعت  الكيلوغرامات 

القلق اأكرب هذه املّرة: ل بّد من تفادي الدخول اإىل دّوامة اكت�ساب الوزن جمددًا!.



•• العني - الفجر:

اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو  حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
رئي�س الدولة، نظم مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم على خ�سبة 
م�سرح بلدية العني عر�سا )مل�سرحية طوي عتيج( لفرقة عيال زايد التابعة 

ملجموعة  كلنا خليفة . 
وو�سط تفاعل جماهريي كبري وح�سور حممد مانع املن�سوري مدير ادارة 
االع��الم مبركز �سطان بن زايد للثقافة واالع��الم ،وع��دد من امل�سوؤوليني 
امل�سرحية  جن��وم  ق��دم  اأري���ام  املتميزة  االماراتية  ،والفنانة  العني  مبدينة 
لوحة م�سرحية فنية فكاهية اماراتية منوعة ات�سمت بقربها من امل�ساهد 

وب�ساطتها، م�سحوبة بتداخالت حركية حم�سوبة بدقة واتقان .
وادى م�سرحية طوي عتيج جمموعة من جنوم الفن امل�سرحي االماراتي 
املمثلون  وه��م  ال��ه��ادف،  امل�سرحي  العر�س  ه��ذا  يف  العمل  تقا�سموا  الذين 
�سرور،  وحممد  �ساعن،  بن  و�سهاب  بوهاجو�س،  وعبداهلل  عتيج،  في�سل 
و�سلطان العو�سي، واأمل حمدان، وعوي�س ال�سويدي، ورا�سد الفزاري، اإىل 
جانب املوؤلف والفنان �سهاب بن �ساعن، واملخرج جا�سم اإ�سماعيل، وينتمون 
اأبناء  تاأ�س�ست بهدف االأخذ بيد  التي  اإىل جمموعة »كلنا خليفة«،  جميعاً 
الباحثة  ال�سبابية الطموحة  للمواهب  االإم��ارات املوهوبني لت�سبح مالذاً 
عن ال�سوء، يف جماالت التمثيل اأو الغناء اأو ال�سعر اأو الت�سوير اأو االإخراج 

وغريها من اأ�سكال املواهب املرتبط بعامل الفن. 
ودارت اأحداث امل�سرحية التي ا�ستمرت نحو �ساعة واربعني دقيقة يف اإطار 

فكاهي تفاعل معه اجلمهور بحرارة و�سفق له طويال حول بع�س الق�سايا 
والظواهر التي يعي�سها املجتمع االإماراتي حديثا وبع�س ال�سلوكيات املادية 
وطغيانها على البع�س ما اثر �سلبيا على العالقة بني اأفراد االأ�سرة الواحدة 
امل�سرحية عر  والتفكك، وهو ما حتذر منه  ال�سقاق  ب��ذور  زرع  وادى اىل 
اأدى �سخ�سيته  اأ�سابا عتيج، الذي  اأحداث تنتهي بالندم واحل�سرة اللتني 
الفنان االإماراتي في�سل عتيج، نتيجة تكالبه على جمع املال دومنا اعتبار 
�سوى اخليبة  له  تبقى  النهاية وال  امل��ال يف  اأخ��رى، في�سيع  الأي عوار�س 

والندم.
�سلطان  االع��الم مبركز  ادارة  املن�سوري مدير  مانع  ال�سيد حممد  وق��ال 
ج��اء من منطلق  للم�سرحية  املركز  ا�ست�سافة  ان  له  ت�سريح  زاي��د يف  بن 
نهيان ممثل �ساحب  اآل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  حر�س 
االماراتية  امل��واه��ب  رع��اي��ة  ب�سرورة  امل��رك��ز  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
ال�سابة، واالخذ بيدها مبا يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة مبفهومها 

ال�سامل. 
وا�ساف حممد مانع املن�سوري اإن رعاية وتنظيم هذه امل�سرحية يف مدينة 
زايد  بن  �سلطان  مركز  اهتمام  يعك�س  ابوظبي  يف  عر�سها  ان  بعد  العني 
للثافة واالعالم بخدمة املجتمع ودعم كل فكرة او عمل ثقايف يعود بالنفع 
وال��ف��ائ��دة على ال��وط��ن وامل��واط��ن وي��ع��زز قيم ال���والء واالن��ت��م��اء والهوية 
الوطنية .  من جانبها قالت الفنانة اريام انها ا�ستمتعت كثريا بالعر�س 
و�سحك و�سفقت له م�سرية اىل ان املثليني قدموا امل�سرحية بدقة واحتوى 
على اأفكار بناءة كان لكل ممثل فيها نكهة خا�سة تفاعل معها اجلمهور ، 

م�سيدة بقدرة املمثلني وقالت انهم يتمتعون بقدرات كوميدية كبرية . 
واأبدى عدد اخر من احل�سور اعاجبهم ال�سديد بالعر�س امل�سرحي وقالوا 
انه كان مده�سا فكاهيا هادفا احتوى على ن�ساط حركي وحوارات �ساخرة 

ومو�سيقات جميلة جعلت منه عر�ساً متكاماًل ا�ستمتع به احلا�سرون . 
ويف ختام العر�س امل�سرحي قدم اع�ساء فرقة عيال زايد من خالل لوحة 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سكر 

قدموا  كما   ، وت�سجبعهم  ال��وط��ن  بابناء  واهتمامه  لرعايته  اهلل  حفظه 
ال�سكر والعرفان ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ورفعوا 
ا�ست�سافة هذه  �سموه على  له وكلمات معرة حلر�س  الفتة حتمل �سور 
امل�سرحية، وقال املمثل عبداهلل بو هاجو�س ان دعم �سموه للمواهب ال�سابة 
والثقافة ب�سكل عام ي�سكل عاماًل م�سجعاً على تقدمي املزيد من االأعمال 

خلدمة الوطن و�سبابه. 

•• العني – الفجر: 
•• ت�صوير – حممد معني:

االم���ارات  بجامعة  الهند�سة  كلية  نظمت 
م�سابقة طلبة الهند�سة يف الطاقة املتجددة 
فريق   54 ال���راب���ع مب�����س��ارك��ة  مب��و���س��م��ه��ا 
جامعة   11 ميثلون  طالب   183 ميثلهم 
م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وه��ي جامعة 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، جامعة  ع��ج��م��ان 
ال��ف��ج��رية، واجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف دبي، 
وجامعة  دب���ي،  يف  ب��ي��الين  بيت�س  وج��ام��ع��ة 
والبحث  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
العلمي، ومعهد البرول، وجامعة مانيبال 
البحرين،  يف  اخل��ل��ي��ج  ،وج���ام���ع���ة  دب����ي  يف 
وكلية اجلبيل ال�سناعية يف اململكة العربية 
للتكنولوجيا  روت�س�سر  ال�سعودية، ومعهد 
وجامعة  ال�������س���ارق���ة،  وج���ام���ع���ة  دب������ي،  يف 
اال�ستاذ  امل�سابقة  حفل  وافتتح  االم����ارات.  
الدكتور ريا�س عبد اللطيف املهيدب عميد 
اهمية  ع��ن  حت��دث  وال���ذي  الهند�سة  كلية 
تطلعات  وع��ن  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 
خف�س  يف  االم��������ارات  دول�����ة  يف  احل���ك���وم���ة 
ان��ب��ع��اث��ات ال��ط��اق��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى البيئة 
وذل���ك م��ن خ��الل االع��ت��م��اد وب�سكل علمي 
قال   حيق  النظيفة  الطاقة  على  ومدرو�س 
العاملية  ال��روؤي��ة  ظ��ل  ويف  حكومتنا  ت�سعى 
املتجددة  الطاقة  على  االعتماد  زي��ادة  على 
 7% حيث و�سعت حكومة ابو ظبي ن�سبة 
ال��ط��اق��ة يف االم������ارة بحلول  الإن���ت���اج ه����ذه 
 5% بن�سبة  دبي  حكومة  وكذلك   2030
وهذا ما مت ترجمته فعليا بافتتاح �ساحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
مدينة  مل�سروع  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
�سم�س يف املنطقة الغربية وم�سروع �ساحب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
بحدائق  اخل���ا����س  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
10 ميغا واط  وال��ذي ينتج حاليا  الطاقة 

ت�سل اىل 1000 ميغا واط خالل ع�سرين 
ان توجهات  كلمته   املهيدب يف  واك��د  �سنة. 
بدائل  ايجاد  �سوب  تتجه  احلالية  العامل 
من  اال  يتحقق  ل��ن  وه���ذا  للطاقة  نظيفة 
يعني  االم��ر  وهنا  والدرا�سة  البحث  خالل 
دور الكليات العلمية واالكادمييني والطلبة 
ال���ي���وم فجامعة  ب�����س��دده  ن��ح��ن  وه�����ذا م���ا 
خالل  م��ن  كبري  وب�سكل  ت�ساهم  االم���ارات 
املهمة  ه��ذه  ت�سهيل  يف  وال��درا���س��ة  البحث 

ومن  الطلبة  اب��ن��ائ��ي  ا���س��ك��ر  ان  اود  ل��ذل��ك 
امل�ساركة  ه����ذه  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ات  خم��ت��ل��ف 
ابو  ب���رول  ���س��ك��ري ل�سركة  اق���دم  وك��ذل��ك 
احل�سري  ال��راع��ي  ادن���وك  الوطنية  ظبي 
دعمهم  ل�����وال  وال�����ذي�����ن  امل�������س���اب���ق���ة  ل���ه���ذه 

وم�ساركتهم ملا حتقق هذا االجناز.
ال��دك��ت��ور ح�سن حجازي  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
الكهربائية  ال��ه��ن��د���س��ة  بكلية  االك���ادمي���ي 
الطلبة  ان  امل�������س���اب���ق���ة   ع���ل���ى  وامل���������س����رف 

م�ساريعهم  بعر�س  �سيقومون  امل�ساركون 
يف  الطاقة  ب�سناعة  اخلا�سة  وابتكاراتهم 
االمارات  جلامعة  الكبري  الهاليل  امل�سرح 
خمتلف  م���ن  خ��ب��ريا   15 ���س��ي��ق��وم  ح��ي��ث 
العاملة  وال�سناعية  الهند�سية  املوؤ�س�سات 
ثم  وم��ن  امل�ساريع  ه��ذه  بتقييم  ال��دول��ة  يف 
اختيار امل�ساريع الفائزة وحماولة تقدميها 
امكانية  وت���وف���ري  ل��دع��م��ه��ا  ع��ل��م��ي  ب�����س��ك��ل 
واق�����ع عملي  امل�����س��اري��ع اىل  ه����ذه  حت���وي���ل 

لدولة  ال��ع��ام��ة  ال��روؤي��ة  حتقيق  يف  ي�ساهم 
منخف�س  ب��ع��امل  امل�����س��اه��م��ة  يف  االم������ارات 
االعتماد  خ��الل  من  احل��راري��ة  االنبعاثات 

على الطاقة النظيفة واملتجددة. 
االمارات  بجامعة  الهند�سة  كلية  ان  يذكر 
يف طور االجراءات النهائية الفتتاح مركز 
ال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث �ست�سكل  ل��ب��ح��وث 
اجلزء  النظيفة  الطاقة  ودرا���س��ات  ابحاث 

االكر من اهتمامات هذا املركز.

حلول مبتكرة لتجنب �لزدحام �ملروري
•• العني-الفجر:

متكن ثالثة من اجلامعيني الدار�سني يف العلوم الهند�سية تقدمي حلول 
الثالثة وهم  الدار�سون  امل��روري حيث متكن  االزدح��ام  للحد من  مبتكرة 
نظام  ابتكار  من  يا�سني  حممد  واأحمد  ح�سيني  وح�سام  ال�سحي  �سليمان 
الفور  على  ليقوم  بال�سيارات  املزدحمة  االأم��اك��ن  تلم�س  خالله  من  ميكن 
باإبالغ ال�سائقني بهذه االأماكن وال�سوارع املزدحمة لتجنبها وعدم الدخول 
ال�سوارع  م��ن  ال��ب��دائ��ل  باختيار  ال��ف��ور  على  ال�سائق  ي��ق��وم  اأن  على  اإل��ي��ه��ا 
اإىل الوجهة التي  ال��و���س��ول  امل��زدح��م��ة وال��ت��ي متكنه م��ن  وال�����دوارات غ��ري 
اإبطاء . وقد متكن اجلامعيون الثالثة من اقراح  اأو  حددها دون تاأخري 
و�سع اأجهزة ح�سا�سة يف ال�سوارع املقرحة التي يتوقع اأن يحدث بها ازدحام 
�سائقي  اإىل  فورية  ر�سالة  باإر�سال  احل�سا�سة  هذه  تقوم  اأن  على  لل�سيارات 
ال�سيارات تنبههم بعدم الدخول اإىل ال�سوارع املزدحمة مع اختيار ال�سوارع 

البديلة التي متكنهم من موا�سلة ال�سري دون توقف اأو اإبطاء. 
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مب�ساركة 11 جامعة من داخل وخارج الدولة

م�ساريع للطاقة �ملتجددة قدمها 183 طالبًا وطالبة 
�سمن م�سابقة نظمتها جامعة �لإمار�ت لل�سنة �لر�بعة

نظمها مركز �سلطان بن زايد

م�سرحية طوي عتيج لوحة فنية �إمار�تية ��ست�سافها م�سرح بلدية �لعني

�لطالبات يناف�سن �لطالب
 يف م�سابقة �لطاقة �ملتجددة

•• العني-الفجر:

حر�ست العديد من طالبات اجلامعات من داخل وخارج الدولة على اأن يكن 
لهن دور يف م�سابقة الطاقة املتجددة التي طرحها ق�سم الهند�سة الكهربائية 
بجامعة االإمارات حيث دخلن يف مناف�سة الطرف االآخر من الطالب ليقدمن 

العديد من امل�ساريع الهند�سية التي ميكن تطبيقها يف اأر�س الواقع.
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      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 312 /2010 م ك- اأ ظ ب

وموزة  لطيفة  عن  وكيال  وب�سفته  نف�سة  عن  العمرية  علي  ح�سني  حممد  مدعي/ 
القا�سر رفيعة اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: زيد ح�سني علي  نف�سها وعن  عن 
العمرية  واخرون اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: ندب خبري ح�سابي املطلوب 
وحمد  وح�سني  ومي  وداليا  ونا�سر  رمي  وهم  العمرية  ح�سني  علي  ورثة  اعالنه/ 
ورا�سد ابناء املرحوم علي ح�سني العمرية اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر)بورود 
التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة االثنني املوافق 
م�ساًء   6.00 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/20 موعدا 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا 
موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها 

2013/4/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

ومن مظاهر اخلجل على ال�سعيد اجل�سدي اأنه يجعل 
الوجنتني،  اأح��م��ر  م��ت��وازن يف ح��رك��ات��ه،  �ساحبه غ��ري 
على  اأم���ا  قلبه.  خفقات  وتت�سارع  االرجت����اف  ي�سيبه 
عن  التعبري  م��ن  يتمّكن  ال  ف��اإن��ه  العاطفي  ال�سعيد 
م�����س��اع��ره ف��ي��ظ��ه��ر وك���اأن���ه ع���دمي االإح�����س��ا���س. وعلى 
اأفكاره تتخبط عند اأي مواجهة  ال�سعيد العقلي فاإن 
فال ي�ستطيع التعبري عنها فوراً مبنطق �سليم. ومما 
التخل�س من هذا  اأن اخلجول يرغب يف  ال �سك فيه 
الو�سع، لكنه ال يعلم كيفية االنت�سار عليه واخلروج 
هذا  يف  املاليني  اأن  البداية  يف  يقتنع  اأن  واملهم  منه. 
االنعتاق  اأراد  اإذا  اأم��ا  نف�سه،  ال�سعور  يتملكهم  العامل 
منه فعليه اأواًل اأن يقنع نف�سه مرّدداً: )اأريد اأن اأ�سفى 
م��ن اخل��ج��ل و���س��اأ���س��ف��ى!(. ف��ه��ذا ال��ت��اأك��ي��د ل��ل��ذات هو 

اخلطوة االأوىل التي معها يبداأ الوثوق بنف�سه.

اأ�سباب اخلجل
العامل الرئي�س لالإح�سا�س باخلجل هو فكرة خاطئة 
باأن  اعتقادنا  اأو  نف�سنا  ب��اإذالل  �سعورنا  حول  تتمحور 
مثرياً  وال  اأرع����ن  لي�س  واخل��ج��ول  يحتقرنا.  االآخ����ر 
يقتلع من عقله  واإذا مل  ذل��ك.  لكنه يظن  لل�سخرية، 
هذا االعتقاد اخلاطئ فاإنه لن يتخطى الو�سع الذي 
االأفكار  اأ�سطر  بب�سعة  �سنوجز  ياأتي  ما  ويف  يعي�سه. 

اخلاطئة التي ت�سبب اخلجل:

املجحف الذاتي  الحتقار   -  1
يتجلى احتقار الذات عندما يكون بع�س الطالب مثاًل 
اأمام امتحان �سفهّي فاإنهم يرتع�سون ويتلعثمون اأمام 
املعّلم علماً باأنهم اأنهوا امتحانهم اخلطي بنجاح. وعلى 
ال�ساكلة عينها يقف بع�س املحامني اأو االخت�سا�سيني 

الإلقاء خطاب يف ندوة فريتبكون ويلقون حما�سرتهم 
امل�ستمعون  ياأبه  يقراأ در�سه، فال  وكاأن تلميذاً �سغرياً 
يجروؤ  فال  مبحتوياته،  يهتمون  وال  القّيم  للخطاب 

املتكلم بالوقوف ثانية اأمام اجلمهور.

وهمّية رعونة   -  2
واأّن  الئ��ق  غ��ري  اخل��ارج��ي  مظهره  اأن  البع�س  يعتقد 
يثري  القاعة  اإىل  دخوله  واأن  خرقاء،  تبدو  ت�سرفاته 
له من  اأ�سا�س  ال  االعتقاد  �سخرية احلا�سرين. وهذا 
بالتعلم  اكت�سابها  االأم��ور ميكن  اأن هذه  ال�سحة، كما 

واملطالعة واملالحظة ومعا�سرة الغري.

خرة من ال�سُّ خوف   -  3
يتجلى هذا اخلوف عندما ال نتجراأ على التعبري عن 
وغريها  العائلية  املنا�سبات  يف  العاطفية  م�ساعرنا 
فتتوقف  ا�ستح�ساناً  تالقي  لن  اأنها  اعتقادنا  ب�سبب 
اأنف�سنا  ف��ن��وؤذي  ال���رودة  وتتملكنا  حلقنا  يف  الكلمات 

ونوؤذي االآخرين.

الإخفاق حيال  متتابع  بالنف�س  ارتياب   -  4
ب�سبب  مالية  مل�سكلة  اأو  الإخفاق  االإن�سان  يتعّر�س  قد 
اأو غريها، واخلجول ال يعتر نف�سه  اقت�سادية  اأزم��ة 
احلذر  ع��دم  م�سوؤولية  يحّملها  ب��ل  ال��ظ��روف  �سحية 
فينغلق على ذاته وميتنع عن الظهور يف املجتمع وال 

ي�سغي اإىل اأية ن�سيحة مهما كان م�سدرها.

اأهميتها يف  يبالغ  ظاهرة  -5علة 
اأحياناً قد يكون للخجل �سبب ظاهر كمثل فتاة تظهر 
اأ�سلع  رج��ل  اأو  وجهها،  على  ال�سباب  حب  اأو  ال��ن��دوب 

الراأ�س، اأو �ساب اأعرج، لكّن املظاهر غري اجلميلة ينبغي 
اأال تخفي احل�سنات التي ميلكها هذا ال�سخ�س.

التوا�سع من  مظهرًا  لي�س  اخلجل   -  6
يجب اأال نخلط بني اخلجل والتوا�سع. التوا�سع ميزة 
وف�سيلة لدى االإن�سان، اأما اخلجل فهو عيب و�سائبة.

اتخاذ املوقف
ال يكمن عالج اخلجل يف تهدئة االأمل اأو اإخفاء مظاهره 
الذي  للو�سع  احلقيقية  االأ���س��ب��اب  معرفة  ينبغي  ب��ل 
نعانيه، وعلة اخلجول اأن يدرك بكل عمق ومو�سوعية 
ما هي االأفكار اخلاطئة التي تعرقل حياته فينتزعها 
بغ�سب من حنايا عقله وقلبه ويقّرر االنطالق جمدداً 

بكل اإميان وثقة.
واالآن قل لنف�سك اأيها اخلجول: )�ساأتغّلب على خجلي 
واأنني على ثقة بالتخل�س منه اإىل االأبد(، وتعاَل معنا 

كي نلقي نظرة على �سبل العالج.

العالج
يقتلع  ب��ل  االأمل  بت�سكني  ال��ف��اع��ل  ال��ع��الج  يكتفي  ال 
بحق  خمطئة  اأفكار  لديك  كانت  ف��اإذا  اأي�ساً.  ج��ذوره 
نف�سك فما عليك �سوى مواجهتها وتقييمها لتكت�سف 
وهذا  احلقيقة،  عن  وابتعادك  لنف�سك  ظلمك  مقدار 

االأمر يتم بالروي والتفكري واالإيحاء العميق.
بني  ك��ل��م��ة  اإل���ق���اء  ت���ري���د  اأن�����ك  ل��ن��ف��ر���س  اأواًل:   •
احلا�سرين فاإذا بك ترجتف وي�سعد الدم اإىل راأ�سك 
وتغيب الكلمات عن بالك، ا�ساأل نف�سك: )ملاذا اأخاف؟ 
هل النا�س املجتمعون يفوقونني معرفة؟ اإذا كنت اأنا من 
الفئة املتو�سطة فاإن اأكرثية املوجودين مثلي، وهناك 
فئة اأقل معرفة مني، اأما الذين لديهم معرفة تفوق 
معرفتي فهم اأقلية لها اأي�ساً نواق�سها واأخطاوؤها، اإذا 
اأنا من االأكرثية التي تتمتع مبعرفة ال باأ�س بها فلن 

اأخاف من اأحد وال اأحد ميكنه تخجيلي(.
غري  والت�سرف  االأناقة  بعدم  نف�سك  تتهم  ثانياً:   •
الالئق اأمام الغري فتجمد هذه الفكرة حتركاتك كافة 
نف�سك:  وا���س��األ  حلظة  قف  امل���زاج،  منحرف  وجتعلك 
اإذاً  بالطبع ال  اأح��م��ق؟(  اأم  اأم ثقيل  اأن��ت متكلف  )ه��ل 
فمخيلتك هي التي ت�سّور لك هذا االأمر والنا�س قد 
اإذا  اأم��ا  ال يهتمون مب ترتدي فهم غالباً ال ينظرون، 
ت�سحيحها  اإىل  فال�سبيل  منا�سبة  غري  بحركة  قمت 
�سهولة  بكل  االع��ت��ذار  ���س��وى  عليك  وم��ا  ج���داً  ب�سيط 

وكاأنك يف بيتك.
• ثالثاً: اخلجل من االأ�سخا�س امل�سيطرين. ت�ستطيع 
اأال  تتاأكد  الوقت عندما  ال�سعور مع  التغلب على هذا 
فرق بني االأ�سخا�س الذين يقابلهم هذا الذي تخجل 
منه وبينك، وعندما تقابله ادخل ب�سكل طبيعي جداً 
ف��اأن��ا ل�ست  ب��ه��دوء  ���س��يء  ك��ل  وق��ل يف نف�سك: )�سيمر 
منزعجاً و�ساأبقى متما�سكاً(. و�سينتهي اللقاء وتخرج 

اأي�ساً بهدوء وب�ساطة فيتبني لك اأنك كنت موهوماً.
ال�سداقة  م�ساعر  التعبري عن  من  تخجل  راب��ع��اً:   •

ت��خ��اف م��ن ال�سخرة! فاأين  وال��ع��رف��ان واحل���ب الأن���ك 
عواطفك  عن  ب�ساطة  بكل  ع��ّرت  اإذا  ال�سخرة  هي 

ال�سادقة جتاه االآخر؟ اإنه �سيء جميل وطبيعي 
يخاجلنا  عما  التعبري  نتمكن من  اأن  ج��داً 

ب�سدق واإخال�س، ومن غري الطبيعي اأن 
منتنع عن القيام بذلك عند ال�سرورة.
خ�سارة  ب�سبب  االن��ع��زال  خ��ام�����س��اً:   •
اأو ف�����س��ل. ه��ل ت�����س��اءل��ت ي��وم��اً ك��م من 
تعّر�سوا  القمم  بلغوا  الذين  العظماء 
م��ن جناح  وه���ل  ح��ي��ات��ه��م؟  للف�سل يف 
التجارب  ع�����س��رات  ت�����س��ب��ق��ه  مل  ك��ب��ري 

فانعزلت  بف�سل  اأ���س��ب��ت  لقد  الفا�سلة؟ 
وال ت��ري��د روؤي����ة اأح����د. ف��م��ن ق���ال لك 

اأواًل اإنك اأنت الوحيد الذي �سّبب هذا 
ت�سحيح  ت�ستطيع  وك��ي��ف  الف�سل؟ 

اإذا  هذا الف�سل واالنطالق جمدداً 
حان  النا�س؟  عن  بعيداً  انعزلت 
الوقت لتقول لنف�سك: )ال �سيء 
غري اعتيادي يف هذه ال�سعوبات، 
فاجلميع يتعر�س للم�ساكل ولن 

اأفقد اتزاين وال حيويتي(.
عيب  م��ن  تتعذب  ���س��اد���س��اً:   •
ا�ستياءك  ف��ت��ظ��ه��ر  ن��ق�����س  اأو 
وهذا  احلا�سرين،  اأم���ام  منه 
تتغلب  اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ع��ف 
لو�سعك  ك����ان  ف������اإذا  ع��ل��ي��ه. 

ا�ستعمله  ك����ي����م����اوّي  ع������الج 
فحاول  ي��ك��ن  مل  واإن  ل��ت�����س��ف��ى، 

كيف  اأم���ا  امل�ستطاع.  ق��در  جت���اوزه 
ي��ت��ّم ذل���ك ف���اأن���ت م��ت��اأك��د مت���ام���اً اأن 

تلفت  وعاطفية  عقلية  وف�سائل  ح�سنات  ل��دي��ك 
وعندما  والتقدير،  االإع��ج��اب  وتثري  اأي�ساً  النظر 
خطوت  ق��د  ت��ك��ون  نف�سك  جت���اه  بقيمتك  تقتنع 

اخلطوات االأوىل نحو ال�سفاء.
�سلوكيات العمل. يف هذا امليدان ال تتجراأ  �سابعاً:   •

على الدفاع عن م�ساحلك عند التفاو�س مع الزبائن 
اأو ال ميكنك اإعطاء االأوامر ملروؤو�سيك اأو التعامل مع 
اأن��ك تخطئ  اأن ياأتي وق��ت يتبني لك فيه  اخل��دم اإىل 
يف ت�سّرفك، فهل من املعقول اأن ت�سبح �سحية �سهلة 
و�سعك  ي�ستغلون  ال��ذي��ن  اإن  االآخ����رون؟  يلتهمك  ك��ي 
فاأنت مل  اأن يتوقفوا عند حدهم  لالإفادة منه ينبغي 
تعد لقمة �سائغة لهم وت�ستطيع منذ االآن الدفاع عن 

م�ساحلك.
• ثامناً: للعالج اجل�سدي اأي�ساً مكانه يف هذا املقام، 
ال��ري��ا���س��ي��ة والنوم  امل��ن��ا���س��ب��ة وال��ت��م��اري��ن  ف��ال��ت��غ��ذي��ة 
اجليد وعدم االإرهاق كلها ت�ساعد على االنت�سار على 

اخلجل.
يف اخلتام، يجب اأال نن�سى اأننا جميعاً �سعفاء فانون ال 
حول لنا وال قّوة اإاّل باهلل العلي القدير، فاإذا توجهنا 

اإليه بدعائنا و�سلواتنا فاإنه �سميع لنا جميب.

اأق�سر  االأبناء قد يكون  التي حتمل  امل��راأة  اأن عمر  الباحثون  اكت�سف 
بقليل من تلك التي تنجب الفتيات. اأظهرت الدرا�سة، بح�سب �سحيفة 
مع  �سنوياً   7% بن�سبة  يرتفع  امل��راأة  الوفاة عند  اأن خطر  )َنيت�سر(، 
اإجناب كل ابن )تاأثري �سغري لكن قوي على امل�ستوى االإح�سائي، اأقّله 

بالن�سبة اإىل االأفراد الذين عاينهم فريق البحث(.
اإ�سكندينافيا قبل حقبة التطور  يف بحث �سمل قرويني فنلنديني يف 
املراأة  عمر  متو�سط  ر  يق�سّ ق��د  ال��ذك��ور  اإجن���اب  اأن  تبني  ال�سناعي، 
املتوقع. يقول �سامويل هيلي من جامعة توركو يف فنلندا، وهو معّد 
البحث االأ�سا�سي: )كانت التحقيقات ال�سابقة عن تاأثري جن�س الطفل 
على عمر اأمه خمتلطة. لذا ُيعتر حتليلنا اجلديد جمرد جزء اإ�سايف 
من هذه االأحجية. ل�ست متفاجئاً الأن النتائج كانت خمتلطة مبا اأن 
خمتلفة  ثقافية  ومم��ار���س��ات  جمتمعات  �سملت  ال�سابقة  ال��درا���س��ات 

وعوامل متباينة اأخرى(.
الرثاء  امل��راأة، مثل  العوامل على عمر  توؤثر جمموعة من  اأن  ميكن 
اأن  املتوقع  من  تنجبهم.  الذين  االأطفال  عدد  عن  ف�ساًل  والتغذية، 
يكون اأثر اإجناب االأبناء مقارنًة باإجناب البنات اأكرث اأهمية يف االأماكن 

التي تكون فيها املوارد مثل الغذاء والرعاية ال�سحية �سحيحة.
حقق هيلي و�سريكه يف البحث فريبي لومافاوند يف �سجالت الرعية 
التي تعود اإىل اأفراد من ثماين رعايا كانوا يعي�سون بني القرن ال�سابع 
ع�سر ومنت�سف القرن الع�سرين. فوجدا اأن املراأة التي تبلغ 37 �سنة 
حني تنجب طفلها االأخري يف تلك املجتمعات يتفاوت متو�سط عمرها 
املتوقع بح�سب جن�س اأطفالها. �ستعي�س 33 �سنة اإ�سافية اإذا مل تنجب 
اأي اأبناء، و32 �سنة اإ�سافية اإذا اأجنبت ثالثة، و32 �سنة اإذا اأجنبت 
 Biology Letters ستة. ترتكز الدرا�سة التي ظهرت يف جملة�
Science منذ  اأبحاث �سابقة ن�سرها الفريق نف�سه يف جملة  على 
اأن عمر  ���س��ن��وات، وق��د وج��دت تلك االأب��ح��اث حينها  اأك��رث م��ن ع�سر 
املراأة ميكن اأن يق�سر مبعدل 34 اأ�سبوعاً مقابل كل ابن تنجبه. يف 
اأن  الفتيات )مع  االأم بن�سبة �سئيلة حني تنجب  املقابل، يطول عمر 
الفرق لي�س مهماً على امل�ستوى االإح�سائي(. يف الدرا�ستني، اخترت 

االأمهات فقط، ولي�س االآباء، اآثار تق�سري العمر.

عوامل بيولوجية
لكّن ال�سبب الفعلي وراء هذا االختالف الب�سيط يعك�س االأحجية 

الفتيات  اأن  بواقع  متعلقاً  ال�سبب  يكون  اأن  هيلي  يتوقع  الكرى. 
اأكرث مياًل اإىل م�ساعدة االأهل باالأعمال املنزلية: )تبقى االأهمية 
م�ساألة  الثقافية  العوامل  مقابل  البيولوجية  للعوامل  الن�سبية 
عدد  مثاًل  نعرف  كي  اإ�سافية  بيانات  اإىل  نحتاج  للنقا�س.  قابلة 
االأبناء الذين ي�ساعدون يف املهمات اليومية مقارنًة بعدد الفتيات، 
امل��ن��زل وع��وام��ل مماثلة  ي��ب��داأون فيه بالعمل خ��ارج  ال��ذي  والعمر 

اأخرى(.
البحوث  م��ع��ه��د  م��ن  ليندكفي�ست  اإري����ك  ب��ذل��ك  يقتنع  مل  ل��ك��ن 
االقت�سادية ال�سناعية يف �ستوكهومل علماً اأنه كان يدر�س متو�سط 
العمر وحجم الوالدات يف ال�سويد: )مل نتمكن مطلقاً من ت�سجيل 

النتائج نف�سها(.

لكن تظن غرازينا جا�سيان�سكا التي تدر�س متو�سط العمر وال�سحة 
كراكوف،  يف  جاغيلونيان  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  كلية  يف  االإجن��اب��ي��ة 
بولندا، اأن اأثر اإجناب االأبناء على عمر املراأة حقيقي فعاًل، وينجم 

على االأرجح عن عوامل بيولوجية مثل الر�ساعة.
وجدت درا�سات اأخرى اأن ال�سبي قد ُيرهق اأمه بيولوجياً اأكرث من 
كذلك، الحظت  ال���والدة.  عند  بقليل  اأثقل  يكون  وزن��ه  الأن  الفتاة 
عند  احلليب  الإن��ت��اج  اأك��ر  ت�سرف طاقة  امل���راأة  اأن  درا���س��ات  ب�سع 

اإر�ساع ال�سبيان مع اأن نتائج تلك الدرا�سات بقيت خمتلطة.
مقارنًة  ال�سبيان  اإجن��اب  تكاليف  اأن  )اأظ��ن  جا�سيان�سكا:  تو�سح 
جنهل  زل��ن��ا  م��ا  لكن  بيولوجية.  منها  اأك���رث  اجتماعية  بالفتيات 

حقيقة االأمر حتى االآن(.

مـــنـــ�عـــات
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اجتهادات كثرية وحتليالت نف�سانية عّدة ومقالت درا�سية ل حّد لها تن�سر مبو�سوع اخلجل وكيفية التغلب عليه. وقد �سدر كثري من الكتب 
باللغات الأجنبية متناوًل هذا املو�سوع باإ�سهاب فنقله املرتجمون اإىل العربية، لكّن ما يهّم القارئ لي�س املطّولت التي جتعله ميل من ال�سرح، 
بل الو�سول باإيجاز اإىل �سلب امل�سكلة. يت�سف اخلجول با�سطراب عالقاته مع الآخرين من خالل افتقاره اإىل املبادرة لعدم جراأته، مما مينعه 

من اإظهار ح�سناته الكثرية، لأن اخلجل يكّبل اليدين عن كل ن�ساط.

ر متو�سط عمر �ملر�أة  �إجناب �لذكور يق�سّ

يكّبل اليدين عن كل ن�ساط 

�خلجل قاتل �ملو�هب... كيف تنت�سر عليه؟ 
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     اعالن للح�شور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/331 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

االمارات     اجلن�سية:  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�ساالت  االم���ارات  املدعي/�سركة 
الف�سية  االجنحة  موؤ�س�سة  �ساحب  �سنوده  فخري  ودي��ع  عليه:مكرم  املدعى 
مببلغ  مالية  مطالبة  ال��دع��وى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  ال��ري  لل�سحن 
وقدره 11.488.25 درهم  املطلوب اعالنه :مكرم وديع فخري �سنوده �ساحب 
موؤ�س�سة االجنحة الف�سية لل�سحن الري اجلن�سية: م�سر   عنوانه: بالن�سر 
االربعاء  املحكمة يوم  اع��اله وح��ددت  املذكورة  الدعوى  اق��ام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  ال��دائ��رة  ام��ام  �سباحا   8.30
مذكرة  اي��داع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ :2013/4/30
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

اعادة      اعالن للح�شور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/351 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

االمارات     اجلن�سية:  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�ساالت  االم���ارات  املدعي/�سركة 
االمارات     اجلن�سية:  القبي�سي  حبيب  د�سمال  حممد  عليه:�ساحله  امل��دع��ى 
اعالنه  امل��ط��ل��وب  دره���م    13164 بقيمة  مالية  مطالبة  ال��دع��وى:  م��و���س��وع 
عنوانه:  االم�����ارات     اجلن�سية:  القبي�سي  حبيب  د���س��م��ال  حممد  :���س��احل��ه 
املحكمة يوم  اع��اله وح��ددت  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  املدعي  ان  بالن�سر حيث 
االحد املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  ال��دائ��رة  ام��ام  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ :2013/5/1
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

  اعالن للح�شور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/341 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

االمارات     اجلن�سية:  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�ساالت  االم���ارات  املدعي/�سركة 
مو�سوع  االم���ارات  اجلن�سية:  العميم  غ��ازي  �سامل  عليه:عبدالرزاق  املدعى 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 12.027.76درهم  املطلوب اعالنه :عبدالرزاق 
�سامل غازي العميم اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/5/15  ي��وم االرب��ع��اء  اع��اله وح��ددت املحكمة  امل��ذك��ورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  ال��دائ��رة 
و�سورا  بدفاعك  م��ذك��رة  اي���داع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ :2013/5/1
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

اعادة   اعالن للح�شور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/343 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

االمارات     اجلن�سية:  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�ساالت  االم���ارات  املدعي/�سركة 
املدعى عليه:دياب توفيق زايد خمي�س اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 13.221.26 درهم   املطلوب اعالنه :دياب توفيق زايد 
الدعوى  اق��ام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االم��ارات  اجلن�سية:  خمي�س 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/19 موعدا لنظر 
الدعوى لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  االق��ل. �سدر  اي��ام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   قبل اجلل�سة 

2013/5/1:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

  اعادة اعالن للح�شور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/306 - جت جز-م ت -ب - اأظ  

االمارات     اجلن�سية:  ع  م  ���س  املتكاملة  لالت�ساالت  االم���ارات  املدعي/�سركة 
املدعى عليه:�سيف �سامل �سعيد حممد احلجرى اجلن�سية: االمارات  مو�سوع 
الدعوى: مطالبة مالية 8.982.31 فائدة قانونية 12% املطلوب اعالنه :�سيف 
�سامل �سعيد حممد احلجرى اجلن�سية: االم��ارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان 
ي��وم الثالثاء املوافق  امل��ذك��ورة اع��اله وح��ددت املحكمة  ال��دع��وى  املدعي اق��ام 
ال�ساعة 8.30  2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�سور 
�سباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�سطة  او 
االقل.  على  اي��ام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا 

�سدر بتاريخ :2013/4/30
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة ابوظبي االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/291      

اىل املحكوم عليه/ حممود �سيد �سليم �سحاته  اجل�سنية: م�سر   - العنوان: جمهول 
حمل االقامة موبايل:  050-7810104 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 7228 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/301( ق�سية  يف   2012/10/23

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات  العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/286      

اىل املحكوم عليه/ حممد عبيد جمعة علي العبدول   اجل�سنية: االمارات   -
 العنوان: را�س اخليمة -   موبايل:  050-1378871 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 8663 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/319( ق�سية  يف   2012/12/24

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
غري  اجلن�سية-  لالت�ساالت  االم���ارات  موؤ�س�سة  ل��ه:  املحكوم  ل�سالح   احلكم:  ن�س 
حمدد    العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/284      

اىل املحكوم عليه/ مملني �سكا زاو�سنا  اجلن�سية: الفلبني العنوان: را�س اخليمة - 
تعمل لدى �سركة هاي �ستار موبايل : 050-9799549

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 3029 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/317( ق�سية  يف   2012/12/24

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات      العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/281      

اىل املحكوم عليه/ فا�سل را�سد عبيد عبدول ال�سحي اجلن�سية:االمارات 
العنوان: الفجرية-  

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن   
 4053 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/251( ق�سية  يف   2012/12/20

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات  العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/253      

اىل املحكوم عليه/ عمر �سامل حممد ح�سن م�سمار ال�سحي    اجلن�سية:االمارات 
العنوان: الفجرية-  

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن   
 7212 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/265( ق�سية  يف   2012/12/24

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
له اعاله  املحكوم  ان  -  موبايل 0505400199 ومبا  را�س اخليمة  العنوان:  �سركات  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب هذا انت مكلف 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم، وحت�سيل 

باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/283      

اىل املحكوم عليه/ حممد ماين حممد اجل�سنية: الهند   -
 العنوان: را�س اخليمة -   موبايل:  050-8684091 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 2557 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/277( ق�سية  يف   2012/12/19

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات   العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 

املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/254      

اىل املحكوم عليه/ مبارك عثمان مبارك عنر الزعابي   اجل�سنية: االمارات   -
 العنوان: را�س اخليمة -   

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 7686 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/269( ق�سية  يف   2012/12/19

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات   العنوان: را�س اخليمة   موبايل 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله قد 

تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/282      

االمارات    : اجلن�سية  ال�سحي  الرحماين  عبيد  ع��ب��داهلل  حميد  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان: را�س اخليمة - الريرات موبايل: 050-4301633

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 7453 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - )2012/255(م�����دين  ق�سية  يف   2012/12/19

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات      العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.  فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/277      

باك�ستان    اجلن�سية:  ها�سمي  ح�سني  طالب  ها�سمي  ح�سني  ف��دا  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان: را�س اخليمة القدمية -   

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 3814 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - )2012/323(م�����دين  ق�سية  يف   2012/12/24

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.  فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/252      

اىل املحكوم عليه/ ح�سني معي�س ظايف ع�سان بن هادي اجلن�سية: االمارات  
  العنوان: را�س اخليمة - املعموره موبايل 055-9364621

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامك  ج��زئ��ي-  )2012/313(م�����دين  ق�سية  يف   2012/12/24

10592 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف.  
غري  اجلن�سية-  لالت�ساالت  االم���ارات  موؤ�س�سة  ل��ه:  املحكوم  ل�سالح   احلكم:  ن�س 
حمدد العنوان: را�س اخليمة - موبايل 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله قد 
انت مكلف  هذا  اع��اله.  فموجب  امل�سار  بالرقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم 
بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل: ويف حالة تخلفك 
عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ احلكم، وحت�سيل 

باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/278      

اىل املحكوم عليه/ عائ�سة علي �سعيد ال�سحي  اجلن�سية: االمارات  
  العنوان: را�س اخليمة -   موبايل 1999682- 8968998 050

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2012/12/20 يف ق�سية )2012/253(مدين جزئي- بالزامك بدفع مبلغ وقدره 6512 

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف.  
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات حمدد العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخه ح�سة - موبايل 0505400199 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.  
اليوم  تاريخ  اع��اله خالل مدة 15 يوم من  بتنفيذ ما جاء  انت مكلف  فموجب هذا 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/256      

اىل امل���ح���ك���وم ع���ل���ي���ه/ م���ن���ى ����س���امل م�����ب�����ارك  زوج������ة ع������ادل ع��ب��ي��د ع���ي���ال �ساملني     
اجلن�سية:االمارات  العنوان: را�س اخليمة - موبايل..050-9522526

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن   
 5143 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/273( ق�سية  يف   2012/12/19

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات  العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سه-  موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/239      

اجلن�سية:االمارات      امل��رزوق��ي   حممد  احمد  عبداهلل  ا�سماعيل  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان: جمهول حمل االقامة  -  

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را���س  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن   
 40567 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/45( ق�سية  يف   2012/10/23

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات  العنوان: را�س اخليمة - بناية ال�سيخة ح�سة  موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/255      

اىل املحكوم عليه/ جون بروان اجننريينج اجل�سنية: بريطانيا   -
 العنوان: را�س اخليمة -   موبايل:050-1847977  

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
 6936 وق��دره  مبلغ  بالزامك  جزئي   - م��دين   )2012/331( ق�سية  يف   2012/12/24

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات   العنوان: را�س اخليمة   موبايل 0505400199 ومبا ان املحكوم له اعاله قد 

تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/238      

اىل املحكوم عليه/ فائز ح�سن عنر  اجل�سنية: لبنان   -
 العنوان: را�س اخليمة -   موبايل:050-5992999  

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بالزامك مبلغ وق��دره 15702  2012/10/17 يف ق�سية )2012/249( مدين - جزئي 

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
غري  اجلن�سية-  لالت�ساالت  االم���ارات  موؤ�س�سة  ل��ه:  املحكوم  ل�سالح   احلكم:  ن�س 
قد  اع��اله  له  املحكوم  ان  ومبا   0505400199 موبايل  اخليمة  را���س  العنوان:  حمدد 

تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.
 فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/246      

اجلن�سية:      ال�سحي   كحبو�س  عبيد  �سعيد  حممد  عبيد  عمر  عليه/  امل��ح��ك��وم  اىل 
العنوان: را�س اخليمة -    

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2000/9/26 يف ق�سية )2000/392(مدين - جزئي بالزامك مبلغ وقدره 5897 درهم 

�سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
�سكوى  االم��ارات لالت�ساالت اجلن�سية-  له: موؤ�س�سة  املحكوم  ن�س احلكم: ل�سالح  
�سركات العنوان: را�س اخليمة -بناية ال�سيخة ح�سة موبايل 0505400199 ومبا ان 
املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.  فموجب 
ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي��وم من تاريخ اليوم التايل: 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذ 

احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  
رقم 2013/248      

اىل املحكوم عليه/ عمر عبيد علي ح�سن بني معال  اجلن�سية: االمارات  
  العنوان: الفجرية- م�ساكن ال�سرية- مقابل التقنية  موبايل 6296822- 050

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���س��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2012/9/19 يف ق�سية )2011/419(مدين جزئي- بالزامك بدفع مبلغ وقدره 20126 

درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف.  
غري  اجلن�سية-  لالت�ساالت  االم���ارات  موؤ�س�سة  ل��ه:  املحكوم  ل�سالح   احلكم:  ن�س 
ال�سيخة ح�سة موبايل موبايل 0505400199  بناية  العنوان: را�س اخليمة -  حمدد 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.  
اليوم  تاريخ  اع��اله خالل مدة 15 يوم من  بتنفيذ ما جاء  انت مكلف  فموجب هذا 
التايل: ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم، وحت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتب عليك.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

ق�شم التنفيذ
 اخطار دفع بالن�شر  يف الق�شية التنفيذية  رقم 2012/446      

اىل املحكوم عليه/ رتو�س خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية
 ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة االبتدائية قد ا�سدرت بحقك 
حكما بتاريخ  يوم 22 دي�سمر 2011  يف الق�سية رقم 2011/281 جزئي  مدنى 

بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1928 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف. 
ل�سالح املحكوم له: موؤ�س�سة االمارات لالت�ساالت

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه 
اع��اله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
اليوم التايل للن�سر. ويف حال  تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك 

االجراءات القانونية لتنفيذه ح�سب اال�سول.
 رئي�س  ق�شم التنفيذ

   حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

 االحد 5 مايو 2013 العدد 10784      

العدد  10784 بتاريخ   2013/5/5     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 312 /2010 م ك- اأ ظ ب

وموزة  لطيفة  عن  وكيال  وب�سفته  نف�سة  عن  العمرية  علي  ح�سني  حممد  مدعي/ 
القا�سر رفيعة اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: زيد ح�سني علي  نف�سها وعن  عن 
العمرية  واخرون اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: ندب خبري ح�سابي املطلوب 
وحمد  وح�سني  ومي  وداليا  ونا�سر  رمي  وهم  العمرية  ح�سني  علي  ورثة  اعالنه/ 
ورا�سد ابناء املرحوم علي ح�سني العمرية اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر)بورود 
التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة االثنني املوافق 
م�ساًء   6.00 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/5/20 موعدا 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا 
موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها 

2013/4/30

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



ع��ل��ى غ����رار اأوع���ي���ة ال����دم االأخ�����رى يف اجل�����س��م، قد 
احلالة،  ه��ذه  يف  ال�سرايني.  بت�سلب  االأبهر  ُي�ساب 
الداخلي  ب���اجل���دار  ال�����س��ي��ئ  ال��ك��ول�����س��رول  يلت�سق 
للوعاء الدموي، م�سكال �سفيحات تتغلغل يف جدار 
املتوا�سل  ال�سغط  ي��وؤدي  وق��د  وت�سعفه.  ال�سريان 
اإىل متدد اجلدران  ال�سريان  ال��دم يف  تدفق  نتيجة 
عند نقاط ال�سعف هذه. وُيدعى هذا التمدد اأم الدم 

االأبهرية. واإذا متزقت اأم الدم هذه، ت�سبب كارثة.

اأم الدم الأبهرية البطنية
عندما تظهر اأم الدم يف اجلزء ال�سفلي من البطن 
االأبهرية  ال���دم  اأم  ُت��دع��ى  واالأرب���ي���ة،  الكليتني  ب��ني 
عادًة  البطنية  االأب��ه��ري��ة  ال���دم  اأم  تنمو  البطنية. 
ب�����س��م��ت. وع��ن��دم��ا ت��ن��ف��ج��ر، ت�سبب اآالم�����اً ح����ادة يف 
البطن والظهر، ف�سال عن الغثيان، الدوار، ال�سعور 
بالوهن، واالإغماء. وال �سك يف اأن هذه حالة طبية 
عناية  يتلقَّ  مل  اإن  امل��ري�����س  ينجو  ال  فقد  ط��ارئ��ة. 
باحتمال  م�سبقاً  ُي���ن���َذرون  َم��ن  اأم���ا  ف��وري��ة.  طبية 
حدوث هذا التمزق، في�سعرون بنب�س يف بطنهم اأو 

باأمل حاد مفاجئ يف البطن اأو اأ�سفل الظهر.
ال���داخ���ل���ي���ة م���ن االأبهر  ال��ط��ب��ق��ة  ت��ت��ق�����س��ر  ع��ن��دم��ا 
اإىل  عرها  ال��دم  يت�سرب  الو�سطى،  طبقته  وتظهر 
االأع�ساء  حتظى  ال  لذلك،  نتيجة  ال�سريان.  خ��ارج 

واالأن�سجة بكمية الدم التي حتتاج اإليها. 

هل اأنت عر�سة له؟
ب����اأم الدم  اإ���س��اب��ت��ك  اأن حت���د م���ن اح��ت��م��ال  مي��ك��ن 
التي  البطنية بتخفي�سك عوامل اخلطر  االأبهرية 
وُتعتر هذه اخلطوة  ال�سرايني.  ت�سلب  اإىل  ت��وؤدي 
من  ال�ستني  جت���اوز  رج��ال  كنت  اإن  االأه��م��ي��ة  بالغة 
اأك��رث عر�سة  ع��م��ره، الأن ال��رج��ال يف اأي �سن ك��ان��وا 

لالإ�سابة باأمرا�س ال�سريان االأبهر من الن�ساء.
�سريانك  �سالمة  م��ن  التحقق  الطبيب  ي�ستطيع 
فوق  بالت�سوير  ب�سيط  لفح�س  باإخ�ساعك  االأبهر 
اأن  االأه��م��ي��ة  بالغ  الفح�س  ه��ذا  وُيعتر  ال�سوتي. 
عائلياً  تاريخاً  ومتلك  حالّياً  اأو  �سابقاً  مدخّناً  كنت 
االأخرى  اخلطر  عوامل  ومن  املر�س.  بهذا  حافال 
الكول�سرول،  م��ع��دل  ارت��ف��اع  ال���دم،  �سغط  ارت��ف��اع 
ال���������وزن ال������زائ������د، االإ������س�����اب�����ة ب���ال���ن���ف���اخ ال����رئ����وي 
حافل  ع���ائ���ل���ي  وت����اري����خ   ،)emphysema(

باأمرا�س االأبهر اأو القلب.

عالج اأكرث اأمانًا
تعتمد حاجة اأم الدم االأبهرية البطنية اإىل العالج 
على حجمها و�سرعة منوها. فال�سغري منها يخ�سع 
ع����ادة مل��راق��ب��ة م��ن��ت��ظ��م��ة ب����اإج����راء ف��ح��و���س دوري����ة 
بالت�سوير فوق ال�سوتي. فاإذا منت اأم الدم ب�سرعة 
معاجلتها  ال�����س��روري  فمن  م��ع��ّي��ن��اً،  حجماً  وبلغت 
اأم  معاجلة  املا�سي  يف  االأط��ب��اء  اعتاد  متزقها.  قبل 
املت�سرر  اجل��زء  با�ستبدال  البطنية  االأبهرية  ال��دم 
عملية  ه��ذه  لكن  ا�سطناعي.  ب��اأن��ب��وب  االأب��ه��ر  م��ن 
خطرة قد توؤدي اإىل الوفاة يف %7 اإىل %10 من 
احلاالت. لكن معظم مر�سى اأم الدم االأبهرية اليوم 
باتوا يعاجلون بتدخل جراحي ب�سيط ُيدعى اإ�سالح 
 .)endovascular repair( بطانة االأوعية
لالأبهر  ج��دي��دة  بطانة  تو�سع  اجل��راح��ة،  ه��ذه  يف 
الدموي. تتطلب هذه  الوعاء  ر يف  مُي��رَّ اأنبوب  عر 
البطن.  �سقوق وثقوب �سغرية يف  اإج��راء  اجلراحة 
وبعد ليلة اأو اثنتني يف امل�ست�سفى، ي�ستطيع املري�س 
غ�سون  يف  مت���ام���اً  وي��ت��ع��اف��ى  امل���ن���زل،  اإىل  ال���ع���ودة 

يعانون  الذين  امل�سنني،  حالة  يف  اأق��ل.  اأو  اأ�سبوعني 
اأم ال��دم االأب��ه��ري��ة البطنية،  اأك��رث م��ن غريهم م��ن 
كبرياً  اإزع��اج��اً  الدموية  االأوع��ي��ة  اإ���س��الح  ي�سبب  ال 
اأق����ل م���ن اجلراحة  وخم���اط���ره ال��ق�����س��رية االأم�����د 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. ل��ك��ن ال��ن��ج��اة ع��ل��ى االأم����د ال��ط��وي��ل ال 

تختلف بني املقاربتني.

قو�س الأبهر
ينطلق االأبهر من القلب ويتجه �سعوداً نحو الراأ�س، 

اإال اأنه �سرعان ما يلتف ويهبط م�سكال قو�ساً. ولكن 
هذا  يف  دهنية  �سفيحات  تراكم  كثرية،  ح��االت  يف 
ال�سفيحات  هذه  بع�س  اأن  االأطباء  يعتقد  القو�س. 
ب�سبب  ال��وع��اء  ج���دار  على  ال�سغط  نتيجة  تنفلت 
تدفق الدم وعملية متدد االأبهر وتقل�سه الطبيعية.  
يذكر الدكتور يل �سوام، طبيب اأع�ساب يف م�ست�سفى 
هارفارد:  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��ام  ما�سات�سو�ست�س 
)ُيعتر مر�سى قو�س االأبهر اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
ب�سكتة دماغية. لكننا ال ن�ستطيع اأن جنزم اأن مر�س 

قو�س االأبهر هو بحد ذاته �سبب هذه ال�سكتة(.
املر�سى  اإخ�ساع  عند  االأبهر  قو�س  مر�س  ُيكت�سف 
ال�سدر  يف  م��رح��ة  اآالم���اً  يعانون  الأن��ه��م  لفحو�س 
ال�����دم بني  اأو اخ���ت���الف ك��ب��ري يف ���س��غ��ط  وال��ظ��ه��ر 
ال��ذراع��ني اليمنى وال��ي�����س��رى. م��ا م��ن ع��الج لهذا 
التقليدية  ع��وام��ل اخل��ط��ر  م��ع��اجل��ة  امل��ر���س غ��ري 
اخلا�سة باأمرا�س القلب عموماً: ارتفاع �سغط الدم، 
ارتفاع م�ستوى الكول�سرول يف الدم، داء ال�سكري، 

التدخني، ال�سمنة، وعدم ممار�سة الريا�سة. 

�سيوعاً  االأك��رث  ال��داء  املتهيجة  االأم��ع��اء  متالزمة 
يف العامل بني اأمرا�س اجلهاز اله�سمي ويرافق 
واالنزعاج  البطن  ت��راوح بني وجع  مع عوار�س 
وا�سطراب حركة االأمعاء وانتفاخ البطن. بح�سب 
املغناطي�سي  التنومي  يكون  ق��د  �سويدية،  درا���س��ة 

م�سّكناً دائماً �سد متالزمة االأمعاء املتهيجة.

اأ�سل ع�سرة  �سخ�س من  ُي�ساب  ال�سويد حيث  يف 
امل��ت��ه��ي��ج��ة، وج���دت االأبحاث  مب��ت��الزم��ة االأم���ع���اء 
فاعلة  طريقة  يكون  قد  املغناطي�سي  التنومي  اأن 

لتخفيف حدة العوار�س.
لنيل  ي�ستعد  طالب  ليندفورز،  بريجوهان  يقول 
غ��وت��ن��رغ: )لدينا  ال��دك��ت��وراه يف جامعة  ���س��ه��ادة 
بالتنومي  العالج  اأن  تثبت  خمتلفة  درا�سات  اأرب��ع 
املغناطي�سي ي�ساهم يف معاجلة متالزمة االأمعاء 
املتخ�س�سة  امل��راك��ز  توفر  مل  ل��و  حتى  املتهيجة، 
بالتنومي املغناطي�سي ذلك العالج. ي�ساهم العالج 
ونوعية  اله�سمي  اجل��ه��از  ع���وار����س  حت�سني  يف 

احلياة ويرتفع م�ستوى اإر�ساء املر�سى(.
اأط��روح��ة ليندفورز  م��ن  ال��درا���س��ات ج���زءاً  ت�سكل 
ب��ع��ن��وان )ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��الج امل��وج��ه ن��ح��و االأمعاء 
املتهيجة  االأمعاء  ملتالزمة  املغناطي�سي  بالتنومي 
هذا  ب���اإدراج  تو�سي  وه��ي  العيادية(،  املمار�سة  يف 
االأمعاء  امل�����س��اب��ني مب��ت��الزم��ة  مل��ع��اجل��ة  ال���ع���الج 

املتهيجة.
كاخت�سا�سي  اأي�������س���اً  ي��ع��م��ل  ال�����ذي  ل���ي���ن���دف���ورز 
م�ست�سفى  يف  ال��ه�����س��م��ي  اجل����ه����از  اأم�����را������س  يف 
�سابات�سبريغ، يقول: )ت�ستفيد هذه الطريقة بكل 

فاعلية من موارد الرعاية ال�سحية(.

ا�ستعمال العقل الباطني
كيف  املر�سى  املغناطي�سي  بالتنومي  العالج  يعّلم 
حتويل  خ��الل  م��ن  ���س��واء  بعوار�سهم،  يتحكمون 
عر  وذل���ك  عليها،  ال��رك��ي��ز  اأو  عنها  انتباههم 
ال��ت��ام حيث  اال���س��رخ��اء  م��ن  اإىل و���س��ع  التو�سل 
عن  حالتهم  تنا�سب  اق���راح���ات  ف��ردي��اً  يتلقون 

عالج التنومي املغناطي�سي.
خالل �سل�سلة من اجلل�سات، يتعلم املر�سى توجيه 
اجل�سم.  وظ��ائ��ف  لتنظيم  الباطني  العقل  ق��درة 
ي�سمل ال��ع��الج مم��ار���س��ات م��ث��ل و���س��ع ال��ي��د على 
البطن وتخيل )تدفق القوة( من العقل واختالق 

�سورة عن اأمعاء تن�سط ب�سكل طبيعي.

فاعلية مثبتة
يف الدرا�سات ال�سابقة، تبني اأن التنومي املغناطي�سي 
املتهيجة  االأم��ع��اء  م��ت��الزم��ة  ع��وار���س  يح�سن  ال 
فح�سب بل العوار�س خارج اجلهاز املعوي ونوعية 
اأي�ساً و)االعتالل النف�سي امل�سرك( )اأي  احلياة 
انعكا�سات متالزمة االأمعاء املتهيجة على احلاالت 

النف�سية االأخرى(.
العالج  اأن  )ث��ب��ت  ل��ي��ن��دف��ورز:  اأط���روح���ة  ت��ذك��ر 
املتغريات  وع��الج  ال�سياقات،  خمتلف  يف  النف�سي 
ال�سلوكي  والعالج  الق�سري،  امل��دى  على  النف�سية 
امل��ع��ريف، وال��ع��الج امل��وج��ه نحو االأم��ع��اء بالتنومي 
االأمعاء  متالزمة  معاجلة  يف  تفيد  املغناطي�سي، 

املتهيجة على املدى الق�سري والطويل(.

مراكز متخ�س�سة
حم�سوراً  ال��ع��الج  ه��ذا  ي���زال  ال  االآن،  حتى  لكن 

�سمن مراكز االأبحاث املتخ�س�سة بعالج التنومي 
املغناطي�سي.

مل  املبهرة،  النتائج  هذه  )رغ��م  ليندفورز:  يكتب 
كجزء  وا���س��ع  ن��ط��اق  على  ال��ع��الج  طريقة  تنت�سر 
يف  املتهيجة  االأم��ع��اء  متالزمة  معاجلة  �سبل  من 

املمار�سة العيادية(.
خ���الل اأب���ح���اث���ه، اأج�����رى جت����ارب ع�����س��وائ��ي��ة على 
م�ساباً  ���س��خ�����س��اً   90 م����ن  ت���ت���األ���ف  جم���م���وع���ة 
ف�ساًل  غوتنرغ،  يف  املتهيجة  االأمعاء  مبتالزمة 
باملتالزمة  48 م�ساباً  ت�سمل  اأخ��رى  عن جتربة 
معاً،  للتجربتني  اإ���س��اف��ي��ة  وحت��ال��ي��ل  غ��اف��ل،  يف 
م�ست�سفى  م��ن  عيادية  عينة  اأخ��ذ  اإىل  باالإ�سافة 

)اإر�ستا( يف �ستوكهومل.
املغناطي�سي  ال���ت���ن���ومي  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ت�����س��ري 
االأبحاث  مراكز  توفره  مل  لو  حتى  فاعل،  ع��الج 

املتخ�س�سة بعالج التنومي املغناطي�سي.

مهم بقدر الأدوية
اأقل  امل��ن��اف��ع  ت��ك��ون  ل��ي��ن��دف��ورز: )ع��م��وم��اً،  يو�سح 
املتخ�س�سة بعالج  املراكز  ت�سجلها  التي  تلك  من 
على  فاعلة  ت��ك��ون  ولكنها  املغناطي�سي  ال��ت��ن��ومي 
راهناً  تطويرها  يتم  ال��ت��ي  االأدوي����ة  ب��ق��در  االأق���ل 

ملعاجلة متالزمة االأمعاء املتهيجة(.
بتطبيق  ليندفورز  يو�سي  النتائج،  اأ�سا�س  على 
ال��ع��الج امل��وج��ه نحو االأم��ع��اء ك��ج��زء م��ن العناية 
امل�����س��اب��ني مبتالزمة  م��ع��اجل��ة  ع��ن��د  ال���ع���ي���ادي���ة 
�سيما يف حال وجود م�ساكل  املتهيجة، ال  االأمعاء 
يف ا�ستعمال االأدوي��ة التي تغرّي العوار�س اأو عند 

تبّدل ال�سلوك العام يف منط احلياة. 

طــــــــــــــــب
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هل اأنت عر�سة ملر�س اأم الدم الأبهرية )aortic aneurysm( ال�سامت؟ ُيعترب ال�سريان الأبهر اأكرب �سراين اجل�سم واأكرثها اأهمية. 
يحمل الأبهر الدم الغني بالأوك�سجن من القلب عرب ال�سدر والبطن، قبل اأن يتفرع اإىل �سراين اأخرى تغذي ال�ساقن. لذلك تعتمد 

اأع�ساء اجل�سم كافة و�سرايينه يف ا�ستمرارها على الدم الذي ينقله اإليها هذا ال�سريان ال�سليم.

�لتنومي �ملغناطي�سي قد يكون م�سّكنًا د�ئمًا لالأمعاء �ملتهيجة

�أم �لدم �لأبهرية... قاتل حمتمل 

�لإم�ساك.. عاجلوه بالريا�سة و�لغذ�ء
ويقول  �سواء.  حد  على  وال��رح��ال  الن�ساء  ت�سيب  �سائعة  م�سكلة  االم�ساك 
االخ�����س��ائ��ي��ون ان ال��ع��الج االم��ث��ل يكمن يف ال��ري��ا���س��ة وال���غ���ذاء ول��ي�����س يف 
اأبرز  العقاقري التقليدية التي حتل امل�سكلة من دون عالجها. ويف ما يلي 

الن�سائح:
-يجب زيادة كمية االألياف يف الغذاء.

الغذاء،  الكامل  اخلبز  اأو  االأ�سمر  باخلبز  االأبي�س  اخلبز  ا�ستبدال  -يجب 
ب�سكل عام يجب اأن تكون كل الن�سويات �سمراء.

وعد�س  فا�سوليا  من  احلبوب  وتناول  الق�سر  مع  البطاطا  تناول  -يجب 
لغناها باالألياف.

-يجب تناول اخل�سر خالل كل وجبة وين�سح بتناول ال�سلطة قبل الطبق 
االأ�سا�سي خالل وجبتي الغداء والع�ساء.

-ين�سح بتناول اليخنة والطهو كونها غنية باالألياف.
واملانغا  كالكيوي  ب��االأل��ي��اف  الغنية  الفاكهة  ت��ن��اول  على  احل��ر���س  -يجب 

والليمون واخلوخ والتفاح واالإجا�س مع الق�سرة.
-تناول الع�سري دون ت�سفيته حفاظاً على ن�سبة االألياف فيه.

-تناول الفاكهة املجففة كالتني وامل�سم�س.

الكثري من املاء:
 يجب الركيز على املاء )ليرين يف اليوم( وال�سوائل باأنواعها كالع�سري 

واليان�سون واحل�ساء ما ي�ساعد على مكافحة م�سكلة االإم�ساك.

نعم للريا�سة:
-يجب ممار�سة الريا�سة بانتظام كامل�سي والرك�س.

-يجب ممار�سة متارين املعدة.
-جتنب اجللو�س لفرات طويلة واأكرث من احلركة بكل اأ�سكالها.

ل لالأدوية:
يتم  اإذ  طبيب،  ا�ست�سارة  دون  املعدة  ت�سهيل  اأدوي��ة  اإىل  باللجوء  ين�سح  ال   
ك�ساًل يف  ت�سبب  كونها  تناولها لفرة طويلة  عند  االعتياد على معظمها، 

اجلهاز اله�سمي.
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•• مراجعة-حممود علياء:

- من ال يذكر ما�سيه.. فلي�س له حا�سر وال م�ستقبل
- الب��د م��ن احل��ف��اظ على ت��راث��ن��ا ال��ق��دمي الأن���ه االأ�سل 

واجلذور وعلينا اأن نتم�سك باأ�سولنا وجذورنا العميقة

زايد بن �سلطان اآل نهيان
بهذه الكلمات العميقة ذات الداللة ال�ساملة للمغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان باين الدولة رحمه اهلل 
يفتتح املوؤلف اال�ستاذ حممد عبداهلل ا�سماعيل الهاجري 
كتابه القيم والوثائقي بامتياز ) دبي وروؤو���س اجلبال ( 
)م��واق��ف ورج���ال وامل��ر ب��ن حريز خ��ري م��ث��ال( ث��م يهدي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل  ه��ذا  كتابه  املوؤلف 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل �ساحب الروؤى الثاقبة ، ورائد االبداع 
والتميز، و�سليل اولئك الرجال العظماء . امثال املرحوم 
املر بن حريز وما خلفوه من البنني واالحفاد ، وما تركوه 
من االثار اخلرية ، وكذلك ماآثر و�سجايا ابنته املرحومة 
اآل  �سعيد  ال�سيخ  املرحوم  زوج��ة  امل��ر  بنت  ح�سة  ال�سيخة 
اآل مكتوم  ال�سيخ را�سد بن �سعيد  مكتوم ووال��دة املرحوم 
كبار  بالغني من  واهتمام  ب�سغف  اليه  ا�ستمع  كنت  وما   ،
ال�سيدة  ه��ذه  م��اآث��ر  ح��ول   . والن�ساء  ال��رج��ال  م��ن  ال�سن 

العظيمة وم�سالكها الكرمية .
املراجع  ال��ب��ح��ث يف  : وم����ن خ����الل  امل���وؤل���ف  وي�����س��ت��ط��رد 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ح���ول دور دب���ي يف ���س��ن��ع وم��واج��ه��ة احداث 
، وجدت  امل��ي��الدي  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  خ��الل   ، املنطقة 
نف�سي امام �سيل من املواقف امل�سرفة ، والبطوالت و�سمات 
الرجولة وال�سهامة التي ات�سم بها حكام دبي ورجاالتها .

دبي وحميطها 
الهاجري  اال�ستاذ حممد عبداهلل  الباحث  املوؤلف  ي�سري 
دبي  ان عالقات  امل��وؤك��د  ان��ه من  اىل  للكتاب  يف مقدمته 
تلك  م��ن  واهمية  �ساأنا  اق��ل  تكن  مل  االو���س��ع  مبحيطها 
التي كانت مع اجلوار املبا�سر فعالقتها مبنطقة روؤو�س 
التي كانت مبثابة تواأمة دبي  ، وخا�سة توابعها  اجلبال 
وم�سيف اأبنائها ، مثاال يحتذى ، لذا فانه من الطبيعي 
يف  عنها  للحديث  منا�سبا  حيزا  العالقة  ه��ذه  تاأخذ  ان 
وهو  �سنه  �سغر  منذ  انه  اىل  املوؤلف  وينوه  الكتاب.  هذا 
و�سجاعته  وكرمه  ماآثره  وعن  بن حريز  املر  ي�سمع عن 

وبطوالته ومكانته االجتماعية 

ن�ساأته وحياته
ي��ن��ح��در امل���ر ب��ن ح��ري��ز ب��ن ح��ن��ظ��ل ب��ن ق��ع��ود الفال�سي 
التي  فال�سة  بو  اآل  من   ) املجاعده   ( املقاعده  ف��رع  من 
وترعرع  امل��ر  ن�ساأ  وق��د   . مكتوم  اآل  كذلك  منها  ينحدر 
يف بيئة ب��ال��غ��ة االه��م��ي��ة ف��ب��ال��رغ��م م��ن مت��ت��ع دب���ي بنوع 
احلني  ذل��ك  يف  واالق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  م��ن 
اال�سطرابات  ت�سوبها  مبناطق  حماطة  كانت  انها  اال   ،
م�ستعدة  تكون  ان  عليها  يتحتم  ك��ان  مما   ، وال�سراعات 
اكر  البيئة  لهذه  ك��ان  وق��د   . االح��ت��م��االت  ك��ل  ملواجهة 
واكت�سابهم   ، دبي  و�سبان  تن�سئة وتكوين رجال  االثر يف 
املتمثل  االقت�سادي  املجال  �سواء يف   ، الالزمة  للمهارات 
املهارات  وك�سب   ، ال��ل��وؤل��وؤ  ال�ستخراج  الغو�س  يف  اآن���ذاك 
. لذا فقد  الفرو�سية والرماية وال�سباحة  القتالية مثل 
ن�سا املر بن حريز كغريه من فتيان دبي ، ومنهم �سقيقه 

عبداهلل بن حريز ، يجمع بني تلك املهارات جميعها.
وقد كانت والدته ما بني منت�سف ونهاية العقد الثاين 
و   1815 ب��ني عامي  م��ا  اي   ، التا�سع ع�سر  ال��ق��رن  م��ن 

للميالد.  1820

�سجاعاته وبطولته 
يو�سف املر بن حريز رحمه اهلل بال�سجاعة واالقدام ، وقد 
ا�سرك يف جميع احلروب واملواجهات التي خا�ستها دبي 
، �سواء تلك التي حدثت يف االمارات ، ام يف عمان هذا اذا 
ما ا�ستثنينا بع�س تلك التي حدثت اثناء مو�سم الغو�س 
، والتي مل تكن ذات �سان ، ومل تكن حتمل خطورة على 
التي واجهتها دبي فكثريا  الكرى  املواجهات  اما   . دبي 
اللوؤلوؤ  مغا�سات  الرجال من  ا�ستدعاء  تفر�س  كانت  ما 

للدفاع عن بلدتهم . كذلك اذا ما ا�ستثنينا تلك احلروب 
واملواجهات التي حدثت خالل الفرة ، التي انتقل فيها 
امل���ر وع��ائ��ل��ت��ه للعي�س يف ج��زي��رة ه��ن��ج��ان ، ب��ال��ق��رب من 
لب�سع  دامت  والتي   ، العربي  للخليج  ال�سمايل  ال�ساحل 
ت�سعة  بعد  اي  ميالدي   1865 العام  من  ب��دءا  �سنوات 
بو فال�سة مع عائالتهم  اآل  ع��دد من  انتقال  اع��وام من 
بن  را���س��د  ب��ن  �سعيد  ب��ن  جمعة  ب��ن  عبيد  ال�سيخ  بقيادة 

�سرارة الفال�سي للعي�س هناك .
بن  امل��ر  ب�سجاعة  ال�سعراء  من  الكثري  وا���س��اد  تغنى  لقد 
يخاطب  العقيلي  حمد  م��ب��ارك  ال�ساعر  ف��ه��ذا   ، ح��ري��ز 
ال�سيخة ح�سة بنت املر والدة املرحوم را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم يف مطلع ق�سيدة له يف مدحها بقوله : 
ايا ابنة الرجل املحظور �سطوته     ام خري فتى يف باعه 

طول
مل يهو غري املعايل منذ ن�ساته
وكل هاو بكل ما يهواه م�سغول

اىل ان يقول :
يا ح�سة فاق كل احل�س جوهرها

يتيمة العقد والباقة تنابيل
ان كنت للمجد قد اجنبتي او�سمة

فانت للمجد فوق الهام اكليل
ومم���ا ي���دل ع��ل��ى �سجاعته م��ا ذك����ره اح���د اح���ف���اده وهو 
الوجيه ال�ساعر حمد بن احمد بن حمد بن �سوقات قال 
ب��ن��زول ق��وات بريطانية  : ان��ه اي امل��ر ب��ن حريز مل��ا علم 
بع�س  م��ن��ازل  تفتي�س  ب��غ��ر���س  ب��دب��ي  دي����رة  منطقة  يف 
مواجهة  وح���دوث   ، فيها  اال�سلحة  ع��ن  بحثا  املواطنني 
من  عدد  فيها  قتل  الريطانية  والقوات  املواطنني  بني 
ي��وم ذاك مقعدا فلما بلغه اخلر  امل��ر  ، وك��ان  املواطنني 
هّم ال �سعوريا بالقيام من كر�سيه لتناول �سالحه الذي 
كان مثبتا بجدار البيت وذلك رغم كر �سنه وعجزه عن 

امل�سي رحمه اهلل .

�سهادة لالأديب الكبري الأ�ستاذ عبد الغفار ح�سن
يف   ، ح�سني  الغفار  عبد  اال�ستاذ  الكبري  االدي���ب  وي��ق��ول 
االماراتية  اخلليج  جريدة  يف  ن�سرت  له  مقاالت  �سل�سلة 
املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  ملونه(  )ك�ساكيل  بعنوان   ،
ب��ع��ن��وان )  – 2007 م��ي��الدي  1428 ه��ج��ري��ا  ل��ل��ع��ام 
ال�سيخة اجلليلة ام را�سد ح�سة بنت املر ( : يروي تاريخ 
امل��ر قد لعبت دورا  بنت  را�سد ح�سة  ام  ال�سيخة  ان  دب��ي 
حموريا مهما يف تثبيت دعائم �سرعية احلكم الذي كان 
يتواله زوجها املرحوم ، ال�سيخ �سعيد بن مكتوم . وقامت 
اىل  بعثتها  التجار  كبار  بات�ساالت عن طريق وفود من 
ممثلي االجنليز الأقناعهم بوجوب االمتناع ، عن اي تاأيد 
مبا�سر او �سمني للمناوئني للحكومة ال�سرعية القائمة 
، ولل�سيخ �سعيد بن مكتوم الذي جاء اىل �سدة احلكم عن 
طريق املبايعة ال�سرعية لالهايل . حيث كما هم معروف 
متت املبايعة من جمع غفري من اهايل دبي . امام ح�سن 
 ، – ني�سان  ابريل  ال�سابع من  ي��وم  دب��ي  بر  الفهيدي يف 
را�سد  ام  ال�سيخة  وقفت  كما   ، ميالدي   1912 العام 

وقفة فيها العزمية واال�سرار لتع�سيد زوجها.
وي�ستطرد اال�ستاذ عبد الغفار ح�سني فيقول : وتعتر ام 
را�سد هي امل�سوؤولة الثانية يف تاريخ دبي بعد ال�سيخ مكتوم 
بن ح�سر يف اقامة امل�سروعات التجارية من بناء حمالت 
ودك��اك��ني يف اال���س��واق يف ك��ل م��ن دي���رة ودب���ي . فمعظم 
املحالت التجارية والعمائر الكبرية ذات الطابع القدمي 
التي ي�ساهدها املرء اليوم تعود اىل عهد ال�سيخ مكتوم بن 
ح�سر يف اوائل القرن املا�سي ، واىل عهد ال�سيخة ح�سة 

بنت املر يف الثالثينيات واالربعينيات منه . 

ال�سحوح
ينحدر ال�سحوح من االزد الذين هاجروا من اليمن بعد 
، ثم  ب��ادئ االم��ر عمان  انهيار �سد م��اأرب وا�ستوطنوا يف 
انت�سروا �سماال اىل ان ا�ستقر بهم املقام يف منطقة روؤو�س 
اجلبال ويعتر ال�سحوح من اعرق واقدم القبائل العربية 
يكونوا  مل  ان   ، العربي  اخلليج  منطقة  ا�ستوطنت  التي 
، ويعرف عن ال�سحوح ال�سجاعة  اقدمهم على االطالق 

وال�سالبة وال�سهامة والغرية واإباء ال�سيم والكرم .
ويجمع املوؤرخني على ان ال�سحوح على مر الزمن ت�سدوا 

للوجود االجنبي على ار�سهم و�ساندوا اجلريان كذلك يف 
ت�سديهم ومقاومتهم لهذا الوجود يف املنطقة ، فعندما 
عاتقهم  على  واخ����ذوا  ع��م��ان  يف  اليعاربة  �سم�س  ب��زغ��ت 
اولئك  مقدمة  يف  ال�سحوح  ك��ان   ، الرتغاليني  مقاومة 
، وعندما اخذت قوت  املقاومة  �ساندوهم يف هذه  الذين 
الت�سدي للوجود االجنبي  التنامي وق��رروا  القوا�سم يف 
اول ما فكروا فيه هو  ك��ان  ، فقد  املنطقة ومقاومته  يف 

اال�ستعانة بال�سحوح وا�سراكهم يف القتال .
يقول الباحث اال�ستاذ م�سطفى بدر يف موؤلفه )احداث 
هم  كانوا  )ال�سحوح   : العربي(  اخلليج  تاريخ  يف  مثرية 
ال�سيخ رحمة بن مطر حاكم جلفار  �ساندت  التي  القوة 
يف ح��روب��ه �سد ال��ع��دوان اخل��ارج��ي ، وا���س��رك��وا معه يف 
امل�سادر  بع�س  ان  ح��ت��ى   ، وال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ة  احل����روب 
حاكم  رحمة  ال�سيخ  ق��وة  �سبب  ان  ذك��رت  قد  الهولندية 
تت�سف  ال��ت��ي  ال�سحوح  قبائل  على  اع��ت��م��اده  ه��و  جلفار 

بال�سجاعة والرجولة وحب املغامرة .
وي��وؤك��د ع��ل��ى ه���ذه امل��ق��ول��ة ال��دك��ت��ور ب.ج.���س��ل��وت مدير 
: عرب  موؤلفه  الهولندي يف  الوطني  االر�سيف  موؤ�س�سة 
رحمة  يعتر   : ي��ق��ول  اذ   .  1784 –  1602 اخلليج 
بن مطر القا�سمي حاكم جلفار اكرث ال�سيوخ املذكورين 
الع�سكرية  قوته  �سر  ان  ويبدو   ، جناحا  الفرة  ه��ذه  يف 
يعود اىل انها ت�سم رجال قبائل ال�سحوح باال�سافة اىل 
ا�سال من  ال�سحوح  وينحدر   . املدافع  بع�س  ا�ستخدامه 
جدهم االعلى �سح ابن مالك الذي هو ب��دوره من ذرية 
ان��ه من  وي��ق��ال   ، فهم  ب��ن  مالك  الكبري  االزدي  الزعيم 
ذري��ة احل��ارث اب��ن مالك اب��ن فهم . وه��ذا ما ذه��ب اليه 
بع�س املوؤرخني من امثال علي يو�سف بلخي ) يف تاريخ 
عمان يف عهد اآل بو �سعيد ( وعبد القادر زلوم يف كتابه 
) عمان واالمارات ال�سبع( وغريهم من املوؤرخني الذين 
يوؤكدون بان ال�سحوح هم من ذرية �سح ابن مالك . ويف 
الهاجري  عبداهلل  حممد  اال�ستاذ  للموؤلف  خا�س  لقاء 
مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
اخلمي�س  ي��وم  الفجرية  حاكم  لالحتاد  االعلى  املجل�س 
املعلومة  اكد �سموه �سحة هذه   2011-3-10 املوافق 
حيث قال : ) ان ال�سرقيني ينحدرون من فهم ابن مالك 

بينما ينحدر ال�سحوح من �سح ابن مالك(.
بع�س  ذك��ره��ا  التي  املختلقة  ال��رواي��ة  م��ا يدح�س  وه��ذا 
اىل  ا�سمهم  يعود  ال�سحوح  ب��ان  تقول  والتي   ، امل��وؤرخ��ني 
لقب او اىل �سفة اطلقها امري املوؤمنني اخلليفة الثاين 
القوم من  اولئك  عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه على 
املنورة  املدينة  اىل  واخذهم  �سبيهم  الذين مت  دب��ى  اه��ل 
حينما �سحوا بالزكاة يف عهد اخلليفة الرا�سد االول ابو 
بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه . وذلك بعد ان حتدث ب�سانهم 
مع �سيدنا ابو بكر ر�سي اهلل عنه بقوله : يا خليفة ر�سول 
اهلل هم م�سلمون امنا �سحو باموالهم والقوم يقولون ما 
رجعنا عن اال�سالم . وهنا اوؤكد بان هذه الق�سة ملفقة 
وخمرعة وال ا�سا�س لها من ال�سحة وارب��اأ بنف�سي عن 
ذكر تفا�سيلها ملا فيها من اال�ساءة واالفراء على اولئك 
امل�سلمني االوائل ر�سوان اهلل عليهم جميعا وهم �سحابة 
ر�سوال اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم . واقول بدوري اذا كانت 
بال�سحوح �سحيحة  يتعلق  املوؤرخني فيما  رواي��ات هوؤالء 
ع��ل��ى غ��ريه��م ممن  ال�����س��ح��وح  ف��ل��م��اذا مل تطلق �سفة  ؟ 
تلك  تناق�سا بني  ولذلك جند  ؟  الزكاة  دفع  امتنع عن 
املوؤرخني  معظم  لدى  وثابت  معلوم  هو  وبينما  الرواية 
، وهو ان ال�سحابي اجلليل عمرو بن العا�س ر�سي اهلل 
 ، اىل عمان  و�سلم  عليه  اهلل  الر�سول �سلى  عنه مبعوث 
الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(  نبا وفاة  عندما و�سله 
قرر العودة اىل املدينة . وما كاد ان يعلن عن رغبته يف 
مغادرة عمان حتى جهز العمانيون االزد وفدا مل�ساحبته 
زعماء  بع�س  را�سهم  وعلى   ، فار�سا  �سبعني  ح��وايل  �سم 
االزد ، ومنهم عبد بن اجللندي احد االخوين مللك عمان 
، واب��و �سفرة وال��د املهلب ، وك��ان هذا الوفد يف حقيقته 
خفارة لعمرو ابن العا�س خوفا عليه من خماطر الرحلة 
من عمان اىل املدينة املنورة يف تلك الظروف التي �ساع 
فيها اال�سطراب والتمرد بني القبائل . وكان عمرو بن 
الذين  القبائل  زعماء  ل��دى  معروفة  �سخ�سية  العا�س 
اح�سنوا ا�ستقباله والوفد املرافق له خالل رحلته . فمر 
، ثم خرج  يف طريقه يف البحرين والتقى باملنذر �ساوى 

من عنده ، ف�سار يف م�سارب بني متيم ، ومنها اىل بالد 
، ورغم  الق�سريي  ، فا�ستقبله قرة بن هبرية  بني عامر 
ان قرة ومن معه من بني عامر كانوا على و�سك اخلروج 
عن اال�سالم ، اال انهم اح�سنوا ا�ستقبال عمرو بن العا�س 
بكر  ابو  يتنازل  ان  اق��رح قرة على عمرو  ، ثم  ووفادته 
يا  اكفرت   : عمرو  فقال   ، بالزكاة  القبائل  مطالبة  عن 
قرة وحدثت بينهما م�سادة انتهت بتهديد عمرو له بان 
يدخل بجيو�س امل�سلمني يف عقر داره ، وتظهر هنا اهمية 
اخلفارة اال�سدية التي كانت ت�ساحب عمرو ابن العا�س 
. وعندما  ق��وي اجل��ان��ب بهم  ك��ان  ، فقد  ر�سي اهلل عنه 
و�سل عمرو بن العا�س اىل املدينة وب�سحبته العمانيني 
امل�سطربة  الظروف  ه��ذه  يف  لال�سالم  املوؤيد  وموقفهم 
ت��ب��دو اه��م��ي��ة ال��وف��د ال��ع��م��اين ال���ذي �سحب ع��م��رو ابن 
مهمته  اىل  فباال�سافة  امل��دي��ت��ة  اىل  رحلته  يف  ال��ع��ا���س 
يف  ومبايعته  تاييده  اعلن  فانه  �ساملا  عمرو  اي�سال  يف 
اخلالفة اال�سالمية. ويقال ان اخلليفة ابا بكر ر�سي اهلل 
عنه ا�سند اىل عبد بن اجللندي قيادة �سرية اىل اآل جفنة 
ال�سرية  �سارك يف هذه  وقد   . ملقاتلتهم  ال�سام  من عرب 
عدد من ال�سحابة منهم ح�سان بن ثابت االن�ساري الذي 
ا�ساد بعد عودة ال�سرية ب�سجاعة عبد وحزمه وح�سن رايه 
املواقف ال�سعبة . هذا هو موقف االزد اجت��اه دينهم  يف 
وحر�سهم على التم�سك مببادئه وتعاليمه ، وال يجوز ان 

يقال بحقهم خالف ذلك للحقيقة واالمانة والتاريخ .
وخال�سة القول ان كتاب )دبي وروؤو���س اجلبال مواقف 
ورج��ال وامل��ر بن حريز خري مثال( . يعتر بحق وثيقة 
تاريخية ينهل منها كل باحث عن احلقيقة ال �سيما وانه 
الرواية  التاريخ ومتعة االدب و�سجون  يجمع بني متعة 
احلديثة  العربية  املكتبة  كتب  ���س��دارة  يف  يجعله  مب��ا   .
واملعا�سرة لي�ستفيد منه اجلميع بداأب واجتهاد ، وامتاع 
وو�سوح   ، وال��ذخ��ائ��ر  الب�سائر  ب��ني  جت��م��ع   ، وم��وؤان�����س��ة 
للموؤلف  فهنيئا  ال�����س��م�����س.   ك�����س��وء  ���س��اط��ع��ة  احل��ق��ي��ق��ة 
بهذا االجنار  الهاجري  اال�ستاذ حممد عبداهلل  الباحث 
احل�����س��اري ال���رائ���ع ال����ذي ج��م��ع ب���ني ع��م��ق احل��ق��ي��ق��ة ، 
 ، ال�سواهد  ودالل��ة   ، ال�سرد  ومتعة   ، االح���داث  وت�سل�سل 
والباحث  وال��دار���س  القارئ  وي��رثي   ، الكتاب  اث��رى  مما 
 ، املعرفة  الباحثني عن  النا�س  وامل��وؤرخ وجميع  واالدي��ب 

واجلادين يف البحث عن حقائق التاريخ.
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قراءة يف كتاب

مثال..  خري  حريز  بن  و�ملر   .. ورجال  مو�قف  �جلبال..  وروؤو�س  دبي 
للموؤلف و�لباحث �لأ�ستاذ حممد عبد�هلل �لهاجري

بامتياز احلقيقة  عن  البحث  منهجية  اإىل  الباحث  امل�ؤلف  •• عمد 
على التحليل والتعليل والت�ثيق والت�شنيف بجهد متميز ومثابرة ح�شيفة وداأب حثيث •• عكف 

والباحث على ال�ش�اء بقدر  وللدار�س  للقارئ  الطريق  تنري  وتاريخية  واأدبية  اجتماعية  وثيقة  •• الكتاب 
ما ت�شيء للأجيال معامل املا�شي واحلا�رض وامل�شتقبل

�ختتام عرو�س م�سرحية للماء لغة ف�سيحة 
على م�سرح �ل�سارقة �لقر�آئي للطفل

•• ال�صارقة –الفجر:

القيم  لتغذية  امل��ع��ا���س��رة  االأ���س��ال��ي��ب  اف�سل  ه��ي  احل��دي��ث��ة  ال��درام��ا  تعتر 
ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وخ��ل��ق ح���ال م��ن االإ���س��ت��ج��اب��ة ملختلف 
املتطلبات احلياتية التي تعمل على تعزيز وعي الطفل مبا يحيط به من 
بق�سايا  ا�سد وعياً  ا�سبح  االإماراتي  املختلفة، وان الطفل  االأمور واملواقف 
العربية على الوجه الذي يعزز فيه قيم االإنتماء  جمتمعه وبيئته وبلغته 

والوالء والهوية الوطنية.
جاء ذلك خالل اختتام فعاليات م�سرحية للماء لغة ف�سيحة على م�سرح 
مركز اأك�سبو ال�سارقة �سمن فعاليات مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل يف 
دورته اخلام�سة ، و�سمن �سل�سلة عرو�س م�سرحية اداها فنانون بالتعاون 
مع جمعية حماية اللغة العربية، وجلنة مهرجان ال�سارقة القراآئي للطفل 

التابعة ملعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب.
ف�سيحة  لغة  للماء  م�سرحية  خم��رج  �سلوم  ع��دن��ان  ق��ال  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
الطفل  ان  ال��ق��ول  ي�سعدين  ال��دم��ى:  وف��ن  الطفل  م�سرح  يف  واملتخ�س�س 
االإماراتي اأ�سبح اليوم اأ�سد وعياً بالق�سايا التي حتيط مبجتمعه، وحياته 
اليومية، واأنه ي�ستجيب ب�سكل متميز ملحتوى الفعاليات التي ت�سب يف هذا 
االإجت��اه، حيث وجدنا ان االأعمال الدرامية ت�سهم اىل حد كبري يف تقوية 
مناعاته الذاتية، وتعزز وعيه بطرق جديدة يتناغم فيها اجلهد االإعالمي 
واملدر�سي والربوي لتحقيق الغر�س ذاته، وقد مل�سنا ذلك عندما عر�ست 
وال�سارقة،  اب��و ظبي،  والعا�سمة  دب��ي  بينها  اإم���ارة،  اأك��رث من  امل�سرحية يف 
من  املزيد  �سناعة  على  و�سنعمل  م�ساهد،  اآالف   3 جمهورها  وجت��اوزع��دد 

هذه االأعمال الدرامية الهادفة يف امل�ستقبل .
دور  لعب  غبا�سي:  حممد  واالإع��الم��ي  وامل�سرحي  الفنان  ق��ال  جانبه  م��ن 
اجلد �سامل ميثل اال�سالة يف املجتمع االإماراتي والعربي لتقريب الطفل 
بني اال�سالة واملعا�سرة، حيث ياأتي اجلد من املا�سي ليعطي االبناء الفوائد 
والعر، ويوجههم بتطويع التقنية احلديثة يف خدمة ق�سايا اللغة العربية 
واحلفاظ على البيئة، وقد حر�سنا على تطبيق معايري تفاعلية تربوية يف 
ونرى  التلقي،  جمرد  االإقت�سارعلى  وع��دم  التجربة  يف  الطفل  ي�سارك  ان 
ان مثل هذه االأعمال تخدم توجهات االإمارة والدولة يف خدمة م�ساريعها 
الع�سر احلا�سر  التوا�سل مع طفل  املختلفة للطفل، وتن�سجم مع مبادئ 

والو�سول والتوا�سل معه ب�سكل ناجح ومتميز .
على �سعيد مت�سل قالت هند لينيد املن�سق العام ملهرجان ال�سارقة القرائي 
للطفل : حر�سنا على تن�سيط وتفعيل دور املوؤ�س�سات واالفراد للم�ساركة يف 
اهداف املهرجان، فتم االإتفاق على عر�س هذه امل�سرحية التي تعزز يف نف�س 
الطفل احلفاظ على اللغة العربية والقيم البيئية املختلفة بدءا من البيت 
وانت�ساراً يف املجتمع، ونحن نعتقد من خالل مامل�سناه من التفاعل ان العمل 
اأدى دوره يف تعزيز حمبة الطفل الكتاب، وغر�س بع�س القيم املهمة التي 

تعدت الطفل وو�سلت اىل االأ�سرة واملجتمع .
هذا ويجمع العمل امل�سرحي للماء لغة ف�سيحة -الذي يوؤديه 10 فنانني 
عملية،  ب�سورة  املياه  على  املحافظة  االول:  �سقني،  بني  وفني-  ممثل  بني 
تفاعلية  م��واق��ف  باعتماد  وذل��ك  العربية  اللغة  على  املحافظة  وال��ث��اين: 
وبح�سور  نف�سه،  امل�سرح  خ�سبة  على  احلا�سرين  واالط��ف��ال  ال��ط��الب  م��ع 
عائالتهم لتعزيز تنمية املفاهيم املتوخاة من امل�سرحية، وقد ح�سرها اكرث 

من 1500 طفل وعائالتهم خالل اأيام عر�سها الثالثة.
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توّزع الفنانة لقاء �سويدان وقتها بن امل�سرح والدراما، فهي ت�سارك يف م�سرحية )املحرو�سة واملحرو�س(،
 ويف م�سل�سلي )القا�سرات( و)خلف اهلل( اللذين بداأ ت�سويرهما اأخريًا. عن جديدها كان معها هذا احلوار:

ال�سينما تعي�س اأزمة حقيقية منذ �سنوات

لقاء �سويد�ن: )�ملحرو�سة و�ملحرو�س( �أعادتني �إىل �سقاوة �لطفولة

كارول �سماحة: �لفن غّد�ر
اأو�سحت الفنانة كارول �سماحة اأن الفن غّدار واأن على الفنان التمتع بنقد 
وك��ي��ف. كانت  وي��ع��رف متى يجدد  ال�سوق  ي��راق��ب  واأن  ال��روؤي��ة  ذات��ي وبعد 
اأنها، عندما تقرر االإقدام على خطوة الزواج، �ستختار  اأ�سارت اإىل  �سماحة 

الزواج املدين رغم اأنها اإن�سانة موؤمنة.

م�سل�سل  يف  م���������س����ارك����ت����ك  ع������ن  ح����دث����ي����ن����ا    •
)القا�سرات(.

ال�سعدين  �سالح  الكبري  الفنان  م��ع  فيه  اأ���س��ارك   -
االأح��داث يف �سعيد  ت��دور  البحريي.  داليا  والفنانة 
م�����س��ر واأج�������س���د ���س��خ�����س��ي��ة ك���ام���ل���ة، ام�������راأة تتمتع 
ب�سخ�سية قوية، وتزّوج طفلتها اإىل رجل يكرها يف 

العمر للح�سول على املال.
امل�سل�سل؟ يوجهها  التي  الر�سالة  •  ما 

ال  القا�سرات،  الفتيات  تزويج  - يحذر من خماطر 
االأ�سر  حاجة  البع�س  وا�ستغالل  ال�سعيد،  يف  �سيما 
بناتها،  تزويج  الأجل  عليها  لل�سغط  للمال  الفقرية 
بغ�س  مالية  اأرب���اح  حتقيق  اإىل  اأخ���رى  اأ���س��ر  و�سعي 
النظر عن امل�ساكل التي تنتج من هذه الزيجات غري 

املتكافئة.
ر�سحك للدور؟ •  من 

- املخرج جمدي اأبو عمرية، يف اأول تعاون بيننا، لذا 
�سعدت بر�سيحه يل.

املوافقة؟ على  �سجعك  الذي  •  ما 
- لطاملا حلمت بالعمل حتت اإدارة جمدي اأبو عمرية، 
اأنه يجمعني  اإىل  باالإ�سافة  تاريخه،  له  فهو خمرج 
اأج�ّسدها  التي  ال�سخ�سية  ثم  النجوم،  من  بكوكبة 

جديدة ومل ي�سبق يل تقدميها.
للدور؟ حت�سرت  •  كيف 

امل��خ��رج وامل��وؤل��ف وف��ري��ق العمل قبل  - اجتمعت م��ع 
التي  ال�سخ�سية  مالمح  لتحديد  الت�سوير  ب��داي��ة 
ال�سعيدية  اللهجة  على  تدربت  كذلك  بها،  �ساأظهر 
م���ع امل�����س��ح��ح ال��ل��غ��وي، وق���د ���س��اع��دين ذل���ك اأثناء 

الت�سوير.
وجدت �سعوبة يف اتقان اللهجة ال�سعيدية؟ •  هل 

- يف البداية، لكن مع مرور الوقت والتدريب اجليد 
التدريب  اأن  ذلك  �سحيحة،  بطريقة  نطقها  اأتقنت 
مع م�سحح اللهجة مل يكن على ال�سيناريو فح�سب 
بل على احلديث باللهجة ال�سعيدية عموماً، وهو ما 

اأفادين ومل اأكرر ت�سوير اأي م�سهد.
القراآن  يف  الن�ساء  )ق�س�س  م�سل�سل  عن  م��اذا    •

الكرمي(؟
ت�سجيل  انتهيت من  وق��د  ب���اأداء �سوتي فيه  اأق��وم   -
اجلزء  يتناول  الفخراين.  يحيى  الفنان  مع  دوري 
الكرمي.  القراآن  يف  ال��واردة  الن�ساء  ق�س�س  اجلديد 
اأع���ت���ز ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق ل��ل��ع��ام الثالث 
والر�سوم  ال�سهلة  اللغة  �ساهمت  وقد  التوايل،  على 
املتحركة التي تظهر على ال�سا�سة يف جناح امل�سل�سل 

وتقدمي اأكرث من جزء.
•  وم�سل�سل )خلف اهلل(؟

- �سعيدة بهذه التجربة كونها جتمعني بالفنان نور 
ال�سريف، فلطاملا حلمت مب�ساركته اأحد االأعمال.

فيه؟ دورك  •  ما 
ذكر  م�����س��م��وح��اً  ل��ي�����س  ج���دي���داً،  دوراً  ف��ي��ه  اأوؤدي   -
ا�سرط  اأكرث الأن خمرجه ح�سني �سالح  معلومات 
تتعلق  تفا�سيل  اأي  االإف�ساح عن  االأبطال عدم  على 
ب���ه، ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ال�����س��ري��ة وح��ت��ى ي��ت�����س��وق امل�ساهد 

ملتابعته.
•  كيف تقّيمني م�ساركتك يف م�سرحية )املحرو�سة 

واملحرو�س(؟
اجلارية  ع��دة:  اأدواراً  فيها  اأوؤدي  ومفيدة،  ممتعة   -
ريحانة التي تعتر همزة و�سل بني جممل عنا�سر 

تقتل  التي  اأيبك  عزالدين  زوج��ة  علي  اأم  امل�سرحية، 
امللكة �سجرة الدر، زوجة لوي�س التا�سع التي تطالب 

امللكة بالعفو عن زوجها، زوجة هوالكو ملك التتار.
�سخ�سيات  ب��ني  التنقل  فر�سة  امل�سرحية  منحتني 
خمتلفة يف زمن وجيز، باالإ�سافة اإىل اال�ستعرا�سات 
التي اأقدمها على امل�سرح، لذا امل�سرحية مبثابة فر�سة 

ذهبية اأتاحت يل ا�ستعرا�س موهبتي ب�سكل جيد.
لال�ستعرا�سات؟ حت�سرت  •  كيف 

رق�سات  وق��دم��ت  طفولتي  منذ  ال��رق�����س  تعلمت   -
باليه على خ�سبة امل�سرح القومي، لذا ال م�سكلة لدي 
يف تقدمي ا�ستعرا�سات راق�سة، فقد اأتاحت امل�سرحية 
يل تقدمي اأكر ا�ستعرا�س يف م�سواري الفني، تدربت 
عليه مع اأ�ساتذة يف امل�سرح، لذا اأقول اإنه اأعادين اإىل 

�سقاوة الطفولة.
يف  �سعوبة  واجهِت  وهل  بالف�سحى  عالقتك  •  ما 

التحدث بها يف امل�سرحية؟

خالل  الف�سحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  خم���ارج  تعلمت   -
اأ�ستعملها �سابقاً،  اأنني مل  درا�ستي يف املعهد. �سحيح 
بالف�سحى  امل�سرحي  الن�س  حفظ  ي�سبب  مل  لكن 
فريق  غالبية  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  االأم��ر  م�سكلة،  اأي 

العمل.
وت�سوير  امل�����س��رح  م��واع��ي��د  ب��ني  ت��وف��ق��ني  •  ك��ي��ف 

الدراما التلفزيونية؟
- تعر�س امل�سرحية ثالثة اأيام يف االأ�سبوع، لذا اتفقت 
هذه  يف  ت�سوير  ل���ديَّ  ي��ك��ون  اأال  على  املخرجني  م��ع 
ولن  ت��اأخ��ريه��ا،  ميكن  وال  مقد�سة  كونها  امل��واع��ي��د، 
فتفّهموا  امل�سرحية،  ع��ر���س  ب��اإع��اق��ة  لنف�سي  اأ���س��م��ح 

ذلك.
العلم  مع  امل�سرحية  على  االإقبال  تقّيمني  •  كيف 

اأن موقع امل�سرح بالقرب من ميدان التحرير؟
مع  ت��زام��ن  عر�سها  توقيت  اأن  ذل��ك  للغاية،  جيد   -
كانت  ال�سعوبة  لكن  امل��ي��دان،  يف  االأو���س��اع  ا�ستقرار 

خالل الروفات، ففي اأحيان كثرية كانت اال�ستباكات 
تدور اأمام امل�سرح  فيما جنري الروفات يف الداخل، 

الأننا اأ�سّرينا على خروج امل�سرحية اإىل النور.
الفرة  يف  ال���غ���ن���اء  ع����ن  اب���ت���ع���ادك  ���س��ب��ب  م����ا    •

االأخرية؟
- مل اأبتعد باإرادتي، لكن ظروف �سوق الكا�سيت لي�ست 
بنف�سه،  االإن��ت��اج  جتربة  يخو�س  فنان  الأي  منا�سبة 
اأرك���ز على ت��ق��دمي اأغ����اٍن م��ن��ف��ردة م��ن بينها:  ح��ال��ي��اً 
اأغنية وطنية، �ساأقّدمها قريباً، واأخرى رومن�سية من 

كلمات اأمري طعيمة.
•  وال�سينما؟

- ال مانع لديَّ يف خو�سها، اإمنا مل اأتلقَّ عر�ساً جيداً 
الو�سط  االآن، رمب��ا الأن عالقاتي حم��دودة يف  لغاية 
جيدة،  الأدوار  ت��ر���س��ي��ح��ي  ي��ت��م  ال  ل���ذا  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي، 
اأزمة حقيقية منذ  ال�سينما تعي�س  اأن  اإىل  باالإ�سافة 

�سنوات، ما قل�س عدد االأفالم اجليدة التي تقدّم.

 اأكدت الفنانة امل�سرية غادة عادل اأنها مل جتر جنلها ماريو على االن�سمام 
اإىل م�سل�سل )مزاج اخلري(، م�سرية اإىل اأن بطل امل�سل�سل م�سطفى �سعبان 
هو الذي ات�سل بها هاتفياً وطلب منها م�ساركة جنلها يف العمل )ملا ميلكه 
من ح�س فني وفكاهي اأي�ساً(. وقالت غادة اإنها ال جتر اأطفالها على �سيء 

اأن تكون درا�ستهم هي �سغلها ال�ساغل، واأن واجبهم  بل حري�سة دائماً على 
هو التفّوق الدرا�سي اأواًل ثم ياأتي بعده البحث عن الهوايات التي يرغبون 
اأن م�سل�سل )مزاج اخلري( من بطولة عال غامن ودرة  يف ممار�ستها. يذكر 

وحممد جناتي و�سميحة اأيوب، ومن املقرر عر�سه رم�سان املقبل.

فيلمها اجلديد  م�ساهد  اآخر  ت�سوير  امل�سرية عال غامن من  الفنانة  انتهت 
املونتاج  عمليات  يف  ال��ق��ادر  عبد  وائ���ل  العمل  خم��رج  ل��ي��ب��داأ  )الرن�سي�سة(، 
وامليك�ساج اخلا�سة بالفيلم، ليكون جاهزاً للعر�س. واأو�سحت غامن اأن ت�سوير 
اإىل ديكور  م�ساهدها كان يف ا�ستوديو م�سر واإحدى �سقق املقطم، باالإ�سافة 

اأح��داث الفيلم الذي  اأحد )الدي�سكوهات( وال��ذي دارت فيه معظم  خا�س يف 
تبلغ ميزانيته 9 ماليني جنيه. والفيلم هو ثاين بطوالت غامن يف ال�سينما 
بعد فيلم )الكري�سما�س( للمخرج حممد حمدي، والذي تنتظر عر�سه خالل 

االأ�سابيع املقبلة وح�سلت يف الفيلمني على اأجر 400 األف جنيه.

غادة عادل: تفّوق �أبنائي ... �سغلي �ل�ساغل

انتهت من )الربن�سي�سة(

عال غامن... تنتظر )�لكري�سما�س(
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اعداد
عبد اهلل املن�صوري

بيت الق�صيد

عاطف احلربي

اإحرتامه  �صانوا  الوطن  �صامنني 

ازدح��ام��ه  ي��وم  ال��وط��ن  حماة  ه��م 

ال�صدامه  ع�رس   كاجلبل  جمعنا 

التحامه  هبوا  الندا  �صمعوا  يوم 

م���ن  ب��ان��ا  ل��ه احل���زن و ن��دام��ه

ك��رام��ه و  ع��ز  ل��ك��م  ن�صاما  ي��ا 

وثمني ع���ايل  ع��ن��دن��ا   ق���دره���م  

ومهني ك��اب��ي  ال����ردي  ول���د  ي���وم 

يبني ع��ل��م)ن(  ل��ه��م  وال��ن�����ص��ام��ا 

العرين اأ���ص��د  ك��م��ا  زاح���ف���ني)ن( 

طامعني ل��و  ح��ق��ه��م  وال��ف��ل�����س 

ع��ن��دن��ا وع��ن��د اأه��ل��ك��م الول���ني

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ب .. التكره ،،  اإن كان �صعٍب عليك تحْ

ِع�س دنيتك وانته انته مو اأحد ثاين ،،

 واالجمل انك تعي�س العمر بالفطره ..

 والقلب مفتوح للقا�صي وللداين 

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

ليت اليهد 

عقد اجلمان

دي���وان مات���حت���اي  ي���اع���بي���د 

اأب���دعت ف���ي الأ�سع���ار قي���ف���ان

الأل���وان اإبكل  �سع���ْرك  تب���دع 

�سان ل���ه  ال�س���عر  �س���ار  يكف���يك 

وه���ذي ال�سحي���ف���ة دوم ع���نوان

الأل���حان ياع���بيد  ب���ك  ع���دّيت 

نهي���ّان �س���يخي  مع  و�سورت���ْك 

واأم���زان الغي���ث  عد  م���ربوك 

اأ�سمي���ه ديوان وع���قد اجل���مان  

الدواوي���ن م  بروح���ك  ان���ت���ه 

الت���الح���ن ال���قاف  م  واأمت���عت 

امل���وازي���ن اإب��ك�����������ل  متن���ّوع 

ح���ن ك���ل  ال�سعّار  دعم���ك  من 

له���ل ال�سع���ر ل���ي قاف���هم زي���ن

ورياح���ن ع���ود  وخ����سبتها 

لل���عي���ن ال��ع��ن  ب���راد  كْن���ها 

اإم���عن خ���الق  م��ن  زارن���ا  يل 

الدواوي���ن م  بروح���ك  واإن��ت��ه 

ال�ساعرة/ ال�سولعية - العني

ونرا�سيه �سخ�س  خل  يا  اليهد  ليت 

وتهديه م��ن��ك  ين�سال  الأمل  ول��ي��ت 

يهديه يل  و����س  امل�����س��ت��اق  ت�����س��األ  ل 

التيه ���س��ربه  يف  ذاق  ه��و  ول��و  ي�سرب 

وجيه تنفي  ب�سمتك  يف  ت��رى  اإب�سم 

اإيديه واإحيي الذي روحه ت�سالت من 

لبيه ي��ا  ي��ن��ادي  ق��ل��ٍب  �سغف  اإرح����م 

وخ���ل ال��ت��غ��ّل��ي ع���اد و����س ف��اي��ده فيه

اإب�سم ع�سى اهلل يفرج الهم .. ميحيه

اأه����واك وق��ل��ب��ي ت��ذب��ح��ه ث��م حتييه

اأخّفيه ال�سوق ول عاد  واهلل ف�سحني 

اأغطيه تبغي  الع�سق  وكيف  هيهات 

اأطفيه �سوقي  كيف  ت�ساأل  وب��ع��دك 

يطولك ه��و  ل  ب�س  خ�سمه  بو�س  ل 

ط��ول��ك اآلم  ك���ل  ع���ّن���ك  اأ����س���ل  ل 

و���س��ول��ك ط���ّل���ة  غ���ري  ل���ه  م���ا  واهلل 

�سيولك) جتيني  )باكر  على  عاي�س 

حولك احل�سن  يختفي  ح�سنك  بان  ل 

ف������دوة م���ع���اه���ا ك����ل غ�����ايل ل���زول���ك

حيولك ورّن����ة  ��ك  ح�����سّ �سمع  م��ا  ك��ل 

يجولك م��ّن��ي  وال�����س��وق  ال��غ��ال  دام 

عذولك واإقهر  ال�سيطان  هوى  واإقهر 

���س��وف��ه رك��وع��ه ب��ن ي��دي��ك وري��ول��ك

ك��ل اجل�����وارح اإغ�����درت واإم��ث��ل��وا لك

ث����اروا ع��ل��ّي��ه ك��ل��ه��م واإخ�����س��ع��وا لك

و�سولك ن��اط��ر  دام  اهلل  ع��ل��ى  خلها 

كلنا خليفة
ك��ل��ن��ا م���ن اف�����س��ال��ك ال������زاد و���س��رب��ن��ا..

ي��������ارب حت���م���ي���ن���ا وحت����م����ي ع���رب���ن���ا.. 
�سريفه.  وال���ن���واب���ا  ع��ب��ي��دك  واح���ن���ا   

خليفه وحت���ف���ظ  دي���رت���ن���ا  وت�������س���ون 
م�سبح الكعبي

علي فوالذي اخلوري

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

عبداهلل بن نوره الرا�سدي
@bdlh_bn_noorh

ياحممد وي�س رايك واأنت داري
 قّلت ال�سعار وال�ّسعار زادو

 فالبيوت وفال�سوارع والكباري
 �سعرهم ما فاد نا�س ول ا�ستفادو

**
حممد بن طري�س

@MohmdBin6Reesh
ا�ستطرب املاجد على روز باري�س .. 
و اترّن اجل�سمي على روز كازان . 
لكن ) روز دبي ( فااااق املقايي�س :

 ف� ال�سكل و امللم�س و يف فرق الألوان !!
**

حممد معريف
@_MARAFI_

قبل اأم�س كان فراقنا حيل عادي
 عادي،ما دام اإن الوفا �سي نادر!

 يومن كّني مغرتب يف بالدي
 َب� �ْستوعب غيابك ولين ْب� قادر! 

**
م�سبح الكعبي

@MusabehBinAli
�سوف يل فاقه وخل النوب نوبك..

ب�س فّرج كربة ال�سوق القدميه
 ليت لك فر�سه ع�سان الف �سوبك..

لّفة الكندي على منزل ودميه
**

را�سد النفيعي
@RNufaie

ل تبطي اهدابك .. ت�سم عيونك 
قلبي على جمر انتظارك ، دّخن ! 

انا اكت�سفت اأن ال�سباح بدونك
 مثل ابت�سامه فوق وجه م�سخن 

مبنا�سبة اإ�سدار الديوان اجلديد لل�ساعر الإماراتي الكبري واملبدع 
عبيد حميد املزروعي 

دواوين �شعرية يف جناح االكادميية
اأبوظبي الدويل  �سمن ُم�ساركتها يف فعاليات الدورة احلالية من معر�س 
 " " اجلماح  دي��وان  باأبوظبي حفل توقيع  ال�سعر  اأكادميية  للكتاب، نظمت 
لل�ساعر عبداهلل بن حديجان العتيبي، اأحد جنوم برنامج "�ساعر املليون" 

لل�سعر النبطي يف املوا�سم ال�سابقة، وهو اأول ديوان �سعري ي�سدر له.
التي و�سلت  االأكادميية حفل توقيع لل�ساعرة رو�سة احلاج  كذلك نظمت 
ل�سعر  ال�سعراء"  "اأمري  م�سابقة  من  االأول  املو�سم  يف  النهائية  للمرحلة 

العربية الف�سحى، وحمل الديوان عنوان "�سوء الأقبية ال�سوؤال".
وقد �سهد حفلي التوقيع �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر، وجمهور 
كبري من زوار معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب، ومن ُع�ساق ال�سعر النبطي، 

وال�سعر الف�سيح.


