
الأع�صاب  ع��ل��م��اء  ك���ان  ع���ق���ود،  ط����وال 
يبحثون عن اإ�صارة اأكيدة اإىل الوعي يف 
ن�صاط الدماغ الكهربائي، ومن املمكن 
رون  اأن حتدد ما اإذا كان البالغون املخدَّ
ما  يدركون  الدنيا  الوعي  حالة  يف  اأو 
يدور من حولهم ومتى يبداأ الوعي يف 

حالة الأطفال.
ُت���ظ���ه���ر ال�����درا������ص�����ات من����ط����اً حم������دداً 
تلتقط  ع��ن��دم��ا  ال����دم����اغ:  ن�����ص��اط  يف 
اأم��راً، مثل حترك غر�ض،  اأحا�صي�صك 
الدماغ، حتى  الب�صر يف  ين�صط مركز 
اأكرب  الغر�ض يتحرك ب�صرعة  لو كان 
من اأن تلحظه. ولكن اإن بقي الغر�ض 
يف جم��ال ال��روؤي��ة لديك ف��رة كافيًة، 
اجل��ان��ب اخللفي  م��ن  الإ���ص��ارة  تنتقل 
للدماغ اإىل الق�صرة اجلبهية الأمامية 
التي   ،)prefrontal cortex(
حتفظ ال�صورة يف الدماغ مدة كافية 
ارتفاعاً  ال��ع��ل��م��اء  ي���رى  ل��ت��اح��ظ��ه��ا. 
تلتقط  ع���ن���دم���ا  ال����دم����اغ  ن�������ص���اط  يف 
احل���وا����ض اأم������راً م����ا، واإ�����ص����ارة اأخ����رى 
عندما  امل���ت���اأخ���رة(  البطيئة  )امل���وج���ة 
اجلبهية  الق�صرة  اإىل  الر�صالة  ت�صل 
الأمامية، مع العلم اأن العملية برمتها 

ت�صتغرق ثلث ثانية.
ت�صاءل الباحثون يف فرن�صا عما اإذا كان 
اأدمغة الأطفال،  هذا النمط متبعاً يف 
الأطفال  دم��اغ  ن�صاط  الفريق  فراقب 
باأقطاب.  م����زودة  م��ن خ���ال خ����وذات 
240 ط���ف���ًا يف  اأك������ر م����ن  �����ص����ارك 
اأكر  ك��ان��وا  ثلَثيهم  اأن  اإل  ال��درا���ص��ة، 
التي  اخل����وذات،  تعمل  اأن  م��ن  ح��راك��اً 
اأما  �صحيح.  بال�صكل  باحلركة،  تتاأثر 
اأعمارهم  )ت��راوح  املتبقون  الثمانون 
�صهراً(،   15 اأو  و12  اأ���ص��ه��ر   5 ب��ن 
ف��ُع��ر���ص��ت ع��ل��ي��ه��م ����ص���ورة وج����ه على 

�صا�صة لب�صعة اأجزاء من الثانية.
راق����������ب �����ص����ي����د ك�������وي�������در، ع����امل 
الأع�صاب  ع��ل��م  يف  متخ�ص�ض 
املعريف يف املركز الوطني للبحث 

باري�ض،  يف  ال��ف��رن�����ص��ي  ال��ع��ل��م��ي 
الكهربائي،  ال���ن�������ص���اط  ت��ق��ل��ب��ات 

الكهربائي  )ال��ك��م��ون  ُت��دع��ى  ال��ت��ي 
event-( ب����الأح����داث(  امل��رت��ب��ط 

 ،)related potentials
حالة  يف  الأط�����ف�����ال.  دم������اغ  يف 

الأطفال الذين بلغوا ال�صنة من 
اأك��ر، لحظ كويدر اأن  اأو  عمرهم 

لدى  ن���راه  مب��ا  �صبيه  التقلبات  من��ط 
بنحو ثاثة  اأب��ط��اأ  اأن���ه  اإل  ال��ب��ال��غ��ن، 
عندما  تفاجاأ  الفريق  لكن  اأ���ص��ع��اف. 
���ص��ن اخلم�صة  الأط���ف���ال يف  اأن  لح���ظ 
بطيئة  مبوجة  اأي�صاً  يتمتعون  اأ�صهر 
متاأخرة، مع اأنها كانت اأ�صعف واأطول، 
لذلك  �صّناً.  الأك��رب  بالأطفال  مقارنة 
البطيئة  امل���وج���ة  اأن  ك���وي���در  ي��ت��وق��ع 
امل���ت���اأخ���رة ق���د ت���ك���ون م����وج����ودة لدى 

الأطفال منذ �صن ال�صهرين.

الذاكرة العاملة
موقع  يف  وزم����������اوؤه  ك����وي����در  ي����ذك����ر 
الإنرنت  �صبكة  ع��ل��ى   Science
تكون  قد  املتاأخرة  البطيئة  املوجة  اأن 
فت�صري  ال���واع���ي،  التفكري  اإىل  اإ����ص���ارة 
املوجة، التي تاأتي من الق�صرة اجلبهية 
ُخّزنت  ال�������ص���ورة  اأن  اإىل  الأم���ام���ي���ة، 
العاملة(  )ال���ذاك���رة  يف  ق�صري  ل��وق��ت 
)working memory( املوقتة 
لدى الطفل. ويوؤكد كويدر اأن الوعي 

يقوم على الذاكرة العاملة.
ال����ف����ري����ق ع�����ن �����ص����رب كبري  ب�����ره�����ن 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ه����ذه ال���ب���ي���ان���ات من 

الأطفال، 
ح���������ص����ب����م����ا ذك�����ر 

وارد،  ل�����وران�����������ض 
ع����امل م��ت��خ�����ص�����ض يف 

املعريف  الأع�����ص��اب  ع��ل��م 
كولومبيا  ج���ام���ع���ة  م����ن 

فانكوفر  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ي�������ص���ارك يف  ك���ن���دا مل  يف 
ال�����درا������ص�����ة. ل���ك���ن ه���ذا 

ال���ع���م���ل، رغ�����م دق����ت����ه، ل 
قوله،  ح����د  ع���ل���ى  ي�������ص���ّك���ل، 

مو�صحاً:  وي�صيف  ح��ا���ص��م��اً.  م��ع��ي��اراً 
)اأتوقع اأن جند اأمناط ن�صاط ع�صبي 

عدة ترتبط بالوعي(.
�صارلز  ي���و����ص���ح  ذل������ك،  ع���ل���ى  ع������اوة 
ب���اح���ث م��ت��خ�����ص�����ض يف علم  ن��ل�����ص��ون، 
ال��ن��ف�����ض ال��ع�����ص��ب��ي يف ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف 
جامعة هارفارد يف بو�صطن، اأن مقارنة 
موجات دماغ الطفل باأمناط البالغن 
ق��د ل ت��ك��ون دق��ي��ق��ة. ي��ذك��ر يف ر�صالة 
اإلكرونية: )يتبدل الكمون الكهربائي 
ب������الأح������داث ك����ث����رياً خال  امل���رت���ب���ط 
احلياة.  من  الأوىل  القليلة  ال�صنوات 
لذلك اأتردد يف ن�صب العملية الفكرية 

ال��وع��ي( اإىل الأط��ف��ال كما  ذات��ه��ا )اأي 
اأن  لحظنا  لأن��ن��ا  فقط  البالغن  اإىل 

لديهم اأمناط ن�صاط الدماغ عينها(.
اأن���ه )حم���ق لأن مكونات  ك��وي��در  اأك���د 
بالأحداث  املرتبط  الكهربائي  الكمون 
البالغن(،  عند  ن��راه  ملا  مطابقاً  لي�ض 
اإل اأن الكمون الكهربائي الذي لحظه 
وياأمل  ذات���ه���ا  ب��اخل�����ص��ائ�����ض  ي��ت��م��ت��ع 
البحث  م��ن  لح��ق��اً  يتمكن  اأن  ك��وي��در 
الوعي  اإ�����ص����ارات  ارت���ب���اط  ط��ري��ق��ة  يف 
اللغة.  بالتعّلم، خ�صو�صاً تطوير  هذه 
يذكر: )نفر�ض اأن الأطفال يتعلمون 
ملا  ب�صرعة واأن��ه��م غ��ري واع���ن مت��ام��اً 

يتعلمونه. لكننا قد نكون خمطئن(.
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329 تهمة اإىل حمتجز الن�ساء الـ3
وجهت اإىل الأمريكي اآرييل كا�صرو، املتهم باحتجاز 3 ن�صاء طوال 
قرابة ال�10 �صنوات يف منزله بولية اأوهايو الأمريكية، 329 تهمة 

ت�صمل الغت�صاب والختطاف.
املخت�صة  الأمريكية  ال�صلطات  عن  اأمريكية  اإع��ام  و�صائل  ونقلت 
�صنة(   32( كا�صرو  اإىل  ر�صمياً  تهمة   329 توجيه  مت  ان��ه  قولها 

على خلفية اختطافه واحتجازه الن�صاء ال�3 يف منزله.
ان  ب��ي��ان  يف  ماكغينتي  تيموثي  غ��وي��اه��وي��ا  مقاطعة  م��دع��ي  وق���ال 
و3  اغت�صاب  تهمة  و139  اختطاف  تهمة   177 ت�صم  التهامات 
تهم بالعتداء، وتهمة حيازة اأدوات بغية ارتكاب جرائم، وتهمة قتل 

على خلفية اإجبار اإحدى الن�صاء على اإنهاء حملها بطفل منه.
و�صيمثل كا�صرو اأمام املحكمة الأ�صبوع املقبل، وتراجع جلنة خمت�صة 

الق�صية لتحديد اإن كان من املمكن اإ�صدار عقوبة الإعدام فيها.
ماين   8 قيمتها  بكفالة  كا�صرو  ���ص��راح  اأطلقت  حمكمة  وك��ان��ت 

دولر.
ي�صار اإىل ان كا�صرو احتجز كًا من اأماندا بريي )27 عاماً( وجينا 
ديجيز�ض )32 عاماً( ومي�صيل نايت )23 عاماً( رغماً عن اإرادتهن 
اإن��ق��اذه��ن م��ع طفلة تبلغ من  ال��زم��ن، ومت  يف منزله منذ عقد م��ن 
بالطوارئ  الهروب والت�صال  �صنوات، بعد جناح بريي يف   6 العمر 

من منزل اجلريان.

مليون دوالر مقابل غداء
وارين  املليونري  الأمريكي  الأعمال  الغداء مع رجل  ثمن  مل يحقق 
بافيت، رق��م��اً قيا�صياً ج��دي��داً ه��ذا ال��ع��ام، وف��از ب��ه م��زاي��د دف��ع مبلغ 
مليون و100 دولر مقابله، بالرغم من ان الفائز العام املا�صي دفع 

ماين دولر.  3.46
واأفادت و�صائل اإعام اأمريكية، ان تناول وجبة الغداء مع بافيت، كلف 
غليد  موؤ�ص�صة  اإىل  ريعها  يعود  دولر  و100  مليون  املزايدين  اأح��د 

اخلريية يف �صان فران�صي�صكو.
وجرى املزاد عرب موقع اإي باي اإنك بن 2 و7 حزيران يونيو، وفاز 
به مزايد مل يتم الك�صف عن هويته، �صيتمكن من تناول الغداء اإىل 
بافيت يف  ووري��ن  الأعمال  رجل  اختياره مع  اأ�صخا�ض من   7 جانب 

مطعم �صميث وولين�صكي يف نيويورك.
 500 ث��م  100 وم��ن  اإىل  ال��ف دولر، وارت��ف��ع  ب�25  امل���زاد  وانطلق 
األف دولر، اإىل اأن بلغ 750 األف دولر يوم الثنن املا�صي، وانتهى 

مبليون و100 دولر.
3 ماين و46 األف  وكان الفائز يف مزاد العام املا�صي دفع حوايل 

دولر.
يذكر اأن املزاد الذي ي�صارك فيه بافيت منذ 14 �صنة، جمع 16 مليون 
للمحتاجن  طعام  وج��ب��ات  توفر  التي  غليد  جمعية  ل�صالح  دولر 

وامل�صردين.

التاأمل الذهني يخف�ض التوتر 
التوتر  من  التخفيف  يف  واليوغا  التاأمل  تاأثريات  املعروف  من  بات 
حديثاً  اإل  التاأثري  اآلية  ُتعرف  مل  لكن  ال�صرخاء،  على  وامل�صاعدة 
عندما ا�صتطاع علماء من مركز ويك فوري�صت بابتي�ض الطبي حتديد 

اأجزاء الدماغ الذي يتم تفعليها نتيجة ملمار�صة التاأّمل.
الجتماعية  امل��ع��ارف  دوري���ة  يف  ُن�صرت  التي  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  و�صملت 
15 م�صركاً ممن لديهم م�صتويات عادية  الفعال،  الأع�صاب  وعلم 
التاأّمل  اأي خربة �صابقة مبمار�صة  التوتر اليومي ولي�ض لديهم  من 
الذهني  ال��ت��اأّم��ل  ب���  ُي��ع��رف  مل��ا  واإخ�����ص��اع��ه��م  تدريبهم  بعد  فيما  ومت 
والذي يتجلى بالركيز على التنف�ض واإح�صا�صات اجل�صم يف اللحظة 

احلالية.
وبعد فح�ض الدماغ بطرق خا�صة لتحديد فعاليته بالإ�صافة لتقييم 
�صعر  ال��ت��اأّم��ل،  جل�صات  وبعد  قبل  امل�صركن  ل��دى  التوتر  م�صتوى 
وقدر  التاأمل  جل�صات  بعد  وال�صرخاء  بالراحة  امل�صركن  معظم 

الباحثون اأن التوتر انخف�ض لديهم مبعدل 40%.
بعد  احلا�صلة  الراحة  اأن  الدرا�صة  بّينت  الدماغ  لفعالية  وبالن�صبة 
عن  امل�صوؤولة  ال��دم��اغ  اأج���زاء  فعالية  م��ع  مرتبطة  الذهني  ��ل  ال��ت��اأُمّ
�صبط القلق والتوتر خا�صة يف الق�صرة الداخلية من الف�ض اجلبهي، 
اأن��ه��ا ت��ق��ع يف نف�ض اأج����زاء ال��دم��اغ امل�����ص��وؤول ع��ن النتباه  وال��غ��ري��ب 

والإدراك اأي�صاً.
لدى  ال��ت��وت��ر  م�صتويات  خف�ض  يف  ال��ت��اأّم��ل  ل��ت��اأث��ريات  وب��الإ���ص��اف��ة 
الأ�صخا�ض العادين، وجد باحثون يف مراكز اأخرى تاأثريات اإيجابية 
ل يف التخفيف من التوتر ب�صكل كبري لدى الأ�صخا�ض الذين  للتاأُمّ

ي�صكون منه ب�صكل مر�صي اأو الذين يعانون من الكتئاب.
ومن اجلدير بالذكر اأنه ميكن ممار�صة التاأّمل الذهني يف اأي مكان 
واأي وقت، وهو مفيد حتى لاأطفال، وميكن اأن يتم ذلك بطريقتن، 
عن  الب��ت��ع��اد  م��ع  اجل�صم  واإح�����ص��ا���ص��ات  التنف�ض  على  بالركيز  اإم���ا 
اأو باتباع  اأو حدث يرد اإىل ذهننا يف تلك اللحظة.  اأي موقف  تقييم 
اليومية  الأعمال  با�صرجاع تفا�صيل  التي تتجلى  الثانية  الطريقة 
العادية التي نقوم بها كال�صتحمام اأو جلي ال�صحون يف نف�ض حلظات 

الركيز على التنف�ض.

ك��غ��م   25 وزن���������ه  ورم 
ام�����������راأة م����ب����ي���������ض  يف 

ا�صتئ�صال  مت  ن���ادرة  طبية  حالة  يف 
من  ك���ي���ل���وغ���رام���اً   25 وزن������ه  ورم 
ال�42،  اأرجنتينية يف  ام��راأة  مبي�ض 
بوينو�ض  م��ن  ق��ري��ب  م�صت�صفى  يف 
اآيري�ض للمرة الأوىل يف الأرجنتن. 
املري�صة  اأن  ط��ب��ي  م�����ص��در  واأف������اد 
وال�صكري  البدانة  م��ن  تعاين  التي 
و���ص��غ��ط ال�����دم وم����ن خ��ل��ل يف عمل 
الغدة الدرقية اأدخلت اإىل امل�صت�صفى 
ملدة 25 يوماً. وقالت وزارة ال�صحة 
اآي��ري�����ض اأن  يف م��ق��اط��ع��ة ب��وي��ن��و���ض 
غوميي�ض  م�صت�صفى  يف  طبياً  فريقاً 
يف  ورم  بنجاح  ا�صتاأ�صل  ه��اي��دو  دي 
عند  كيلوغراماً   25 وزن��ه  املبي�ض 
امراأة يف الثانية والربعن، وخرجت 
وهي  العمليات  غرفة  من  املري�صة 
اأقل  اأي  ك��ي��ل��وغ��رام��ات   110 ت���زن 
ك��ان��ت عليه  ك��ي��ل��وغ��رام��اً مم��ا  ب�30 
اإىل  املري�صة  وع��ادت   . العملية  قبل 
 30 ب��ع��د  ع��ل��ى  ماتان�صا  يف  منزلها 
اآيري�ض  ب��وي��ن��و���ض  م����ن  ك��ي��ل��وم��را ً
ب�صكل  ال�صحي  و�صعها  تطور  حيث 
اإيجابي على ما يوؤكد الأطباء. وقال 
اأنا  ال��ط��ب��ي��ب ال���ب���رو ك��ي��ب��ل��ي��زل��ي��ان 
جراح منذ 30 عاماً ومل اأرى يوما 

ورماً بهذا احلجم .

للأطفال  املبكر  البلوغ  �سر 
حتديد  اأمريكيون  علماء  ا�صتطاع 
البلوغ  وراء  ت��ق��ف  ج��ي��ن��ي��ة  ط��ف��رة 
نيوز  دي  هلث  موقع  وذك��ر  املبكر، 
اأن باحثن يف م�صت�صفى  الأمريكي 
الن�صاء يف بو�صطن، اكت�صفوا طفرة 
ببلوغ  تت�صبب  ح��ال��ة  وراء  جينية 

الأطفال قبل �صن التا�صعة.
احلالة  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����ص���ار 
املركزي،  املبكر  بالبلوغ  امل��ع��روف��ة 
تبدو وراثية اإذ تنتقل عرب جن من 
الآباء. وقالت الباحثة امل�صوؤولة عن 
هذه  اإن  قي�صر،  اأور���ص��ول  الدرا�صة 
فهم  اأم����ام  ال��ب��اب  �صتفتح  ال��ن��ت��ائ��ج 

جديد ملا ي�صبط توقيت البلوغ .
الطفرة  ف�����اإن  ل��ل��ب��اح��ث��ن  ووف����ق����اً 
�صن  يف  البلوغ  اإىل  ت���وؤدي  اجلينية 
والتا�صعة  الإن������اث،  ع��ن��د  ال��ث��ام��ن��ة 
الدرا�صة  و���ص��م��ل��ت  ال���ذك���ور.  ع��ن��د 
من  �صخ�صاً   40 ل���  جينياً  حتليًا 
15 عائلة يف تاريخها بلوغ مبكر. 
من  خم�ض  ل��دى  العلماء  واكت�صف 
ال��ع��ائ��ات ال�15، اأرب���ع ط��ف��رات يف 
اجلن )MKRN3(. وقد توؤدي 
اإح��دى الطفرات يف اجلن املذكور 
للهرمونات  م��ب��ك��ر  ت��ن�����ص��ي��ط  اإىل 

التنا�صلية، وتت�صبب ببلوغ مبكر.

اأقمار   4 اإط��لق  تعتزم  رو�سيا 
اأقمار   4 اإط��اق  ام�ض عن عزمها  اأعلنت 
اإىل نظام  ت��ن�����ص��م  ال�����ص��ن��ة،  ه���ذه  ج���دي���دة 
وكالة  ونقلت  غلونا�ض.  ال��ع��امل��ي  امل��اح��ة 
رئي�ض  ع��ن  نوفو�صتي  ال��رو���ص��ي��ة  الأن���ب���اء 
جرنال  امل��ي��ج��ور  الف�صائي  ال��دف��اع  ق���وات 
اأقمار   3 ان  ق���ول���ه  غ��ل��وف��ك��و  األ��ك�����ص��ن��در 
غلونا�ض �صتطلق على منت �صاروخ بروتون 
حامل يف متوز يوليو من مركز بايكونور 
يتم  ان  املخطط  م��ن  ح��ن  يف  الف�صائي، 
بلي�صيت�صك  راب��ع من مركز  غطاق قمر 
 . دي�����ص��م��رب  الأول  ك���ان���ون  يف  ال��ف�����ص��ائ��ي 
ان�صمت  التي  الأقمار  اأج��دد  ان  اإىل  ي�صار 
التابعة  ال�صناعية  الأقمار  جمموعة  اإىل 
ني�صان   26 يف  اأط���ل���ق  غ��ل��ون��ا���ض  ل��ن��ظ��ام 
�صويوز  ���ص��اروخ  م��نت  على  املا�صي  اأب��ري��ل 
ونظام  الف�صائي.  بلي�صيت�صك  مركز  من 
على منظومة  الرو�صي  الرد  هو  غلونا�ض 
وقد   ،GPS الأم��ريك��ي��ة  امل��واق��ع  حتديد 
م�صمم  وه����و   1993 ع����ام  ال��ع��م��ل  ب�����داأ 
من اأجل حتديد املواقع و�صرعة الأج�صام 
البحرية واجلوية والأر�صية، مبا يف ذلك 
واحد،  مر  اإىل  ت�صل  بدقة  الأ�صخا�ض، 
ال�صغرية  ال��ت��وج��ي��ه  اأج���ه���زة  مب�����ص��اع��دة 

املحمولة املت�صلة بالأقمار ال�صناعية.

التدخني ال�سلبي
 م�سّر بحيوانات املنزل 

وجدت درا�صة جديدة، اأن التدخن ال�صلبي لي�ض �صيئاً فقط على الب�صر، بل 
قد يت�صبب اأي�صاً بال�صرطان عند احليوانات املنزلية.

باكنغهام  جهاز  يف  الباحثن  اأن  الربيطانية،  ميل  ديلي  �صحيفة  وذك��رت 
املنزلية  وال��ق��ط��ط  ال��ك��اب  اأن  وج���دوا  ال��ت��دخ��ن،  مكافحة  ل��دع��م  �صاير 
اأنواع  ببع�ض  اأكر عر�صة مرتن لاإ�صابة  تكون  اأ�صحابها،  يدّخن  التي 

ال�صرطان.
وقالت الباحثة، فال ميلز، اإن خطر التدخن ال�صلبي على الب�صر معروف 
جداً، لكن كثرياً من مالكي احليوانات املنزلية ل يعرفون خطر التدخن 
على حيواناتهم واأ�صافت كمالك حليوان منزيل اأعرف مدى اأهمية هذه 
اإىل جانب  التخن  اأن  البع�ض  يعرف  للب�صر.. قد ل  بالن�صبة  احليوانات 

احليوانات املنزلية �صيوؤثر عليها اأي�صاً .
وتبّن اأن الكاب التي تتعر�ض لدخان ال�صجائر هي اأكر عر�صة لاإ�صابة 

ب�صرطان الأنف والرئتن مقارنة بالكاب التي ل تتعر�ض لذلك.
كما اأن احليوانات ال�صغرية والطيور اأي�صاً تتاأثر كونها ح�صا�صة جداً جتاه 

التدخن.
كما نّبه الباحثون من خطر اأن ياأكل احليوان املنزيل �صيجارة عن طريق 

اخلط، فمن �صاأن ذلك اأن يت�صبب له بت�صمم قد يكون قاتًا.

متى ي�سبح الطفل واعيًا؟ 
وت�ساءل  م�سعَتني  طفل  عيَني  تاأمل  َمن  لكل 

اإن  نقول  ال�سغري  راأ�سه  داخ��ل  ي��دور  عما 
بحث  ُيظهر  اليوم.  متوافرًا  بات  اجل��واب 
من  ملحات  عن  ون  يعبرّ الأطفال  اأن  جديد 
اخلام�ض. �سهرهم  منذ  وال��ذاك��رة  الوعي 



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

احتفالية  ال���ع���ن  ب��ل��دي��ة  م�����ص��رح  ���ص��ه��د 
املدر�صة الدولية بتخريج كوكبة جديدة 
والطالبات  ال���ط���اب  م���ن  اأب��ن��ائ��ه��ا  م���ن 
ل���ي���ب���داأوا م��رح��ل��ة ج���دي���دة و����ص���ول اإىل 

اجلامعة .
الح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي ���ص��م��ت ال��ع��دي��د من 
اأولياء الأم��ور من الآب��اء والأمهات ومن 
لتدخل  جاءت  واملعلمات  املعلمن  قبلهم 
ال�صعادة والبهجة يف نفو�ض كل من ح�صر 
وهم كر امتاأت بهم قاعة امل�صرح على 
قدر ات�صاعها ليكون يف مقدمة احل�صور 
غامن  امل���در����ص���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
هيثم  بالإنابة  املدر�صة  ومدير  املزروعي 
ال��زح��ي��ل��ي ووك��ي��ل��ة امل��در���ص��ة ن��ادي��ة عبد 
اأكد رئي�ض جمل�ض الإدارة  احلميد حيث 
اأهمية  على  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف 
التعليم والذي ي�صكل  الرتقاء مب�صتوى 
طاقات  ا���ص��ت��ث��م��ار  يف  احلقيقية  ال����روة 
اأبناء الإمارات اإ�صافة اإىل اأن هذا التعليم 
ياأتي يف مقدمة اهتمامات قيادات الدولة 
القرن  �صبعينات  بداية  يف  تاأ�صي�صها  منذ 
املوؤ�ص�ض  ال��ق��ائ��د  اأع��ل��ن  ع��ن��دم��ا  امل��ا���ص��ي 
نهيان رحمه  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ 
دولة  لقيام  الأوىل  الن��ط��اق��ة  ع��ن  اهلل 

الحتاد.

هذا وقد دعا رئي�ض جمل�ض الإدارة  جميع 
املحتفى بهم من اخلريجن واخلريجات 
اأجل  من  العطاء  من  املزيد  تقدمي  اإىل 
الرتقاء بدولة الإم��ارات التي مل تدخر 

و�صعا من اأجل حتقيق طموحاتهم .
ومن جانبه اأعلن مدير املدر�صة بالوكالة 
ا�صتطاع  الزحيلي من مياد جيل  هيثم 
النجاح  يحقق  اأن  امل��ث��اب��رة  خ���ال  وم���ن 
ويقف يف هذا اليوم يف طابور �صم جميع 

خريجي وخريجات الدولية.
الحتفالية  فعاليات  توا�صلت  وق��د  ه��ذا 
الفنان من�صق  اإعدادها  اأ�صرف على  التي 

مب�صاركة  قن�صوة  فتحي  العربية  اللغة 
ف��ري��ق ع��م��ل ���ص��م ع��ب��ري ب�����ارودي ورب���اب 
���ص��ام��ي وحم��م��د م��ن�����ص��ور ح��ي��ث قدمت 
ال���ع���دي���د م����ن ال����ف����ق����رات ال����ت����ي اأع������دت 
ا�صتطاع  ح��ي��ث  ال��ت��خ��رج  ل��ي��وم  خ�صي�صا 
احل�صور  ينقلوا  اأن  والطالبات  الطاب 
تقدمي  خ��ال  من  ال�صعوب  ثقافات  اإىل 
ثقافة  الذي يعرب عن  ال�صعبي  الفلكلور 
ال��ع��رب��ي ليحتل  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  ج��م��ي��ع 
ف��ل��ك��ل��ور الإم�������ارات م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة بن 

جمموع هذه الثقافات.
املحتفى بهم عربوا  والطالبات  الطاب 

يف  �صاهم  م��ن  لكل  �صكرهم  خال�ض  ع��ن 
يف  ليقفوا  التعليم  �صلم  يف  بهم  الرتقاء 
وكان  التكرمي  دائ���رة  يف  اللحظات  ه��ذه 
هذا وا�صحا يف الكلمات التي تقدمت بها 
ومنية �صيام  القا�صم  ودع��اء  جود �صادق 
وفاطمة  ال�صباعي  و�صهري  اأبو طه  ودينا 
غزال  همام  الطاب  اإىل  اإ�صافة  حممد 

وحممد ماأمون ومعتز علي.
ح�صان  اخل����ري����ج  ا����ص���ت���ط���اع  وق�����د  ه�����ذا 
من  احل�����ص��ور  اإىل  ي��ن��ق��ل  اأن  ال��زح��ي��ل��ي 
ومعلمات حتيات  ومعملن  اأم��ور  اأول��ي��اء 
قدموه  ملا  وامتنانهم  اخلريجن  جميع 

ك��ل خ��ري��ج وخريجة  اأن  جت��اه��ه��م وق���ال 
�صوف يتذكر هذه اللحظات ليتاأكد له اأن 
العطاء كان الهدف الأ�صا�صي الذي �صعى 

اإليه كل من ح�صر هذه الحتفالية.
جمل�ض  رئي�ض  قام  الحتفالية  نهاية  يف 
مدير  وم�����ع  امل�����زروع�����ي  غ�����امن  الإدارة 
ووكيلة  الزحيلي  هيثم  بالإنابة  املدر�صة 
املدر�صة نادية عبداحلميد بتكرمي جميع 
ت�صفيق  و�صط  واخل��ري��ج��ات  اخلريجن 
ك���ل م���ن ح�����ص��ر ه����ذه الح��ت��ف��ال��ي��ة من 
اأولياء اأمور ومعلمن ومعلمات وقيادات 

اأكادميية واإدارية . 

االنتماء للوطن وطالبات الدولية
•• العني-الفجر:

للوطن  النتماء  الطالبات يف تقدمي فقرة عنوانها  �صاركت جمموعة من 
لتقدم كل طالبة تعريف بح�صارة اإحدى الدول العربية ت�صاحبها اأغنيات 

تراثية وخلفية ترمز اإىل اأهم املعامل الراثية لهذه الدول.
ا�صتطاعت الطالبات اأن تنقل اإىل احل�صور �صورة �صادقة عن ح�صارة هذه 

ال�صعوب �صفق لها اجلميع. 
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م�سرح بلدية العني ي�سهد تخريج كوكبة جديدة
 من طالب وطالبات الدولية

•• العني-الفجر:

الفلكلور املعرب عن ثقافات ال�صعوب كان حا�صرا يف احتفالية تخريج كوكبة جديدة من طاب وطالبات الدولية حيث قدم جمموعة من الطاب فقرات فلكلورية حتكي ثقافات ال�صعوب ليكون من بينها الإمارات وفل�صطن و�صوريا 
والأردن ولبنان والعراق وال�صودان وم�صر وقد ا�صتحوذ الطاب من مقدمي الفلكلور ال�صعبي على ت�صجيع كل من ح�صر يف قاع الحتفال ليوؤكد على اأهمية احلفاظ على هذه الثقافات التي تتكامل مع بع�صها البع�ض.

ثقافات ال�سعوب �سمن فقرات فلكلورية ا�ستحوذت على اهتمام احل�سور

طالب وطالبة لتقدمي االحتفالية
•• العني-الفجر:

الإبداعات الطابية كانت حا�صرة اأي�صا يف تقدمي فقرات احلفل مب�صاركة 
طالب وطالبة تناوبا �صوياً يف التقدمي باللغتن العربية والإجنليزية لينال 

حظهما من ال�صتح�صان والتقدير من جميع احل�صور. 

معزوفات عاملية باإبداعات طالبية
•• العني-الفجر:

من  لتكون  التخرج  حفل  فعاليات  م��ن  واح���دة  �صكلت  الطابية  امل��واه��ب 
بينها معزوفات املو�صيقار العاملي بتهوفن التي قدمها الطالب حممد راأفت 
دانيا تي�صري عزف  الطالبة  باد( كما قدمت  م�صتخدما يف ذلك جهاز )اآي 
عربي واأجنبي �صاحبتها بالغناء الطالبة لينا جال ومل يكن ال�صعر غائبا 
الأبيات  ع��ددا من  اأب��و اخلري  الطالبة مي  الفعالية حيث قدمت  عن هذه 
نالت  �صعرية  من��اذج  بتقدمي  املجد  اأب��و  حممد  الطالب  �صاركها  العربية 
اإعجاب احل�صور كما كان الفن امل�صرحي حا�صرا اأي�صا من خال م�صرحية 
فكاهية اجتماعية بطولة اأحمد يو�صف وحممد كيايل وحممد كاظم اإ�صافة 

اإىل الطالب خالد ح�صن الذي تفرد بتقدمي اأغنية يوم التخرج.   



م�سطلحاتك غريرّ   -  1
لذلك  وم��واق��ف��ك،  م�صاعرك  على  ت�صتعملها  ال��ت��ي  امل�صطلحات  ت��وؤث��ر 
ُي�صتح�صن اأن تعي ذلك وتتعلم كيف ت�صتعمل م�صطلحات منا�صبة. مبعنى 
اآخر، كيف ت�صتعمل قوة الكلمات. مثًا، ا�صتعمل فعل )فاجاأين( بدًل من 
)اأخافني( املثقل عاطفياً. تثري الكلمات والتعابري التي ت�صتعملها امل�صاعر 
التي توؤثر بدورها على ت�صرفاتنا. من هنا، احر�ض على تزين كامك 

وح�صن اختياره للتخفيف من حدة امل�صاعر.
 

للأحداث تف�سريك  غريرّ   -  2
اإل يف  اأن���ه ل ي��وج��د ف��ع��ًا  ن��وع م��ن امل�صاعر احل��د���ص��ي��ة، مبعنى  اخل���وف 
امل�صتقبل، على اعتبار اأن امل�صتقبل يعني الثواين اأو الأ�صهر القليلة املقبلة. 
ين�صاأ اإح�صا�ض اخلوف عن التف�صري الذي تعطيه ملختلف اأحداث حياتك. 
احلدث  اإزاء  تعريك  قد  التي  للم�صاعر  الأ�صا�صي  املفتاح  هو  فالتف�صري 
من  اأك��ر  جديداً  حتدياً  بو�صفه  مواجهته  تختار  اأن  بك  فحري  عينه، 
كونه حاجزاً ل ميكن تخطيه وتاأكد اأن النتائج �صتختلف وفقاً للموقف 

الذي تتخذه.

مبدعًا -كن   3
خافاً للفكرة ال�صائعة، ل ُيعترب الإبداع حكراً على الفنانن بل ميكن ان 
ا�صتعماله يف �صعيه  ي�صتمد منه الإن�صان العادي فائدة كربى من خال 
الدائم نحو الو�صول اإىل حلول مبتكرة للتخل�ض من بع�ض امل�صاكل التي 
تواجهه ومن بينها اخلوف. عندما تبتكر، تاأتي باأفكار جديدة تغذي روح 
بالتايل نف�صك على  ال�صيئة فت�صاعد  الأفكار  التفاوؤل فيك وتبعدك عن 
التخل�ض من خمتلف حتديات احلياة. فماذا تنتظر؟ ا�صتفد من الظروف 

وغّذي خميلتك واأيقظ قدرتك الإبداعية الكامنة.

احلا�سر على  ركز   -  4
رّكز على املهام احلا�صرة لتتمكن من تر�صيد اأفكارك، فاخلوف ين�صاأ عن 
الفكر يف حن تقّدم لنف�صك فر�صًة حن تعي�ض احلا�صر باإ�صكات اخلوف 
وكتم �صوته. ما الذي يحدث يف الوقت احلا�صر؟ ما دام اخلوف ل يعرف 
كيف  تعّلم  نف�صك.  وت��ق��ّدر  ه��ادئ��ة  جيدة  بحياٍة  �صتحظى  �صبيًا،  اإل��ي��ك 

تتذوق ب�صاطة الوقت احلا�صر!

ثقتك عزز   -  5
ال�صجاعة  تكون  ل  قد  ال�صجاعة.  اللدود:  بعدوه  مت�صلحاً  واجه اخلوف 
ميزًة ُوِلدت معك يف �صكٍل فطري ولكن ل تياأ�ض اإذ ميكنك اأن تنميها من 
املمار�صة والتدريب. كيف؟ اجلواب ب�صيط! يف كّل مرة تقل فيها  خال 
ال�صكون واخترب نف�صك  اأخرج من دائرة  اأ�صتطيع فعل ذلك(  نف�صك )ل 
وا�صَع اإىل حتقيق النجاح، �صتتفاجئ حن تدرك اأن خماوفك زالت. طّور 

مواقفك ب�صكٍل تتمكن معه من تقلي�ض خوفك وزيادة �صجاعتك.

افعل  -  6
اإع��ادة هيكلة املوؤ�ص�صة  ل عجب يف اأن ي�صاورك اخلوف عند الإع��ان عن 
حيث تعمل. بعد تخطي املرحلة الأوىل من الذهول، ابداأ بالعمل وركز 
الإيجابية  النتائج  ولحظ  �صاحياتك  �صمن  تدخل  التي  النقاط  على 
كان  التي  الكارثية  ال�صيناريوهات  م��ع  باملقارنة  اإليها  �صتتو�صل  التي 
�صتتمكن من  الظروف،  ا�صتعلمت عن تطور  كّلما  خوفك لري�صمها لك. 
اإدارة قلقك والت�صلح مبا يلزم ملواجهته. �صي�صاعدك �صعور ال�صيطرة الذي 
ب��دًل من  �صت�صهده من تغيري  واإع���داد ما  ب��ربودة  العمل  به على  تت�صلح 

اخل�صوع له.

الل�ستمرارية تعلرّم   -  7
يدفعك خوفك اإىل اإحاطة نف�صك مبختلف اأنواع ال�صمانات. لكن ل �صمان 
العامل قد يحميك من �صعور احلرمان من كّل عزيز تفقده. عندما  يف 
ب�صا�صة  التاأقلم  على  وقدرتك  مرونتك  تطور  بالا�صتمرارية،  تقتنع 
وقبول تام مع الظروف اجلديدة التي تفر�صها احلياة. فال�صا�صة تهّن 

عليك تقبل الأمور الذي يتنازل بدوره تدريجاً عن مكانه للهدوء.
 

�ض تنفرّ  -  8
للج�صد  اأوام����ره  فيعطي  دم��اغ��ك  اإل��ي��ه  يتنبه  م��ع��ن،  خطر  ب��ك  يحيط 
اأعرا�ض متعددة من بينها ارتفاع �صغط الدم  ليتاأهب وي�صتعد فتنتابك 
كيف  تعّلم  التنف�ض.  يف  و�صيق  القلب  دق��ات  وت�����ص��ارع  الأوع��ي��ة  وتقّل�ض 
تتنف�ض لت�صتفيد من ح�صنات التنف�ض الواعي الكثرية. ج�صدياً، ي�صبط 
اأما  ج�صمك،  على  امل�صيطر  ال�صغط  ويخفف  الدموية  ال���دورة  التنف�ض 
ذهنك  ل��ك  وي��ن��ّور  باإيجابية  امل�صاكل  ح��ّل  على  ق��درت��ك  فيح�ّصن  نف�صياً، 

ويّطور �صعور ال�صام الداخلي. تنف�ض، فما من �صاح اأ�صهل من ذلك!
 

قلبك ملء  ا�سحك   -  9
قلبك؟  م��ن  فيها  م���رة �صحكت  اآخ���ر  ع��ل��ى  وق���ٍت  م��ن  ك��م م�صى 

التخفيف من  ي�صاعدك على  ال�صحك  اأن  تدرك متاماً 
وقع الظروف الكارثية ال�صعبة من خال ت�صتيت 

اأفكارك عنها. ُيعد ال�صحك عاجاً حقيقياً 
يزرع الفرح والبهجة يف قلبك من خال 

الأن��دورف��ن فيتيح لك فر�صة  اإف���راز 
اإعادة التفكري يف م�صاكلك من منظور 

وديناميكية  اأخ�������رى  وروح  اآخ������ر 
اأخرى. ا�صتفد اأي�صاً من ال�صحك 
امل���ح���رر لأن����ه ي��خ��ّل�����ص��ك م���ن ثقل 

امل�صاعب ويحررك من القلق.

تاأمل  10-
قد تعتقد اأننا وقعنا يف فّخ التناق�ض 

ح�����ن ن�������ص���ج���ع���ك ع����ل����ى الع��������راف 
ب���اأن ال��ت��اأم��ل ي�����ص��اع��دك ع��ل��ى حماربة 
يناق�ض  الثبات  اأن  �صيما  ل  اخل���وف، 
املنتظم  التاأمل  اأن  اإل  احل��رك��ة.  ق��وة 
�صعور  لتطوير  امل��ج��ال  اأم��ام��ك  يفتح 

ميلك  من  ولتتحّرر  وال�صفاء  بالنفتاح 
الهدوء  ي�صاعدك  لل�صغط.  اخل�صوع  اإىل 

ال���ذي جت���ده ع��ن��د ال��ت��اأم��ل ع��ل��ى اإدارة 
الظروف ال�صعبة وروؤية احلياة من 
منظار اإيجابي. فماذا تنتظر؟ اإبداأ 

بالتاأمل!

اخلجل والرهبة
ي��راوح بن الحمرار  انزعاج ج�صدي بحت  اإىل  ي��وؤدي اخلجل والرهبة 
ت�صعر  اأن  عجب  ل  التعبري.  عن  املوقت  العجز  اأو  التمتمة  اأو  الب�صيط 
مقابلة  قبل  اأو  �صفهي  امتحان  جلنة  اإىل  ال��دخ��ول  قبل  الرهبة  ببع�ض 
رّب عمل يخترب قدرتك على تويل مهام وظيفة معينة يف �صركته اأو قبل 
ركوب ال�صيارة لنيل �صهادة القيادة، اإل اأن �صيقان الق�ض، وجفاف الفم لن 

ينفعان اأبداً بينما جزء من م�صتقبلك يقف على املحك.
ك��ان نوعه  اأي��اً  اأن��ك لن تتمكن من اجتياز الختبار  بتاتاً  الأم��ر  ل يعني 
اإل اأنك �صتخترب جرعة مهمة من ال�صغط باملقارنة مع اآخرين.  بنجاح 
كذلك الأمر يف ما يتعلق بالعاقات مع الأ�صدقاء اأو ال�صريك، ُي�صتح�صن 
احلديث  لبدء  طبيعتك  وعلى  مرتاحاً  وتبقى  هدوئك  على  حتافظ  اأن 
يعاين  الآخ���ر.  على  نف�صك  تفر�ض  اأن  ال�صمت خمافة  ال��ت��زام  ب��دًل من 
ال�صخ�ض اخلجول عقدًة نتيجة عجزه عن التعبري عن اأفكاره 
تقدمي  عن  مينعه  بال�صعف  ف�صعوره  وو�صوح  بهدوء 
وجهة نظره واإثبات اأهميتها �صواٌء اأثناء م�صاركته 
فيتبنى  توظيف.  ملقابلة  خ�صوعه  اأو  �صهرة  يف 
ب��ال��ت��ايل ح��ك��م��اً ق��ا���ص��ي��اً جت���اه ن��ف�����ص��ه وجتاه 
الآخرين ويدخل يف دائرة مغلقة: )اأ�صعر 
يف  اأو  الكام  يف  التفكري  ملجرد  بالقلق 
اأ�صكت  اأن  فاأف�صل  معن  عمل  اإمت���ام 
واأل���ت���زم ال�����ص��م��ت ب���دًل م��ن الكام 
حتى واإن كان �صمتي ل ير�صيني(. 
بال�صتياء  اخل��ج��ول  ي�صعر  وب��ه��ذا 
اإىل حٍد يدفعه  ال�صعور  ويكرب هذا 
والبتعاد  الآخ�����ري�����ن  رف�������ض  اإىل 
عنهم، ل �صيما اإن كانوا قادرين على 
التعبري عن اأفكارهم اأو اإثبات قيمتها 
من  كبرية  جمموعة  و�صط  واأهميتها 
ن���وع م��ن الإح���ب���اط عن  ال��ن��ا���ض. ين�صاأ 
�صاأنه  من  اإحباط  والرهبة؛  اخلجل 
عليها.  ويق�صي  امل��رء  حياة  يدمر  اأن 
ولإنقاذ  والرهبة  اخلجل  من  للتخل�ض 
حياتك، اطلع على الن�صائح الع�صرة التي 
�صبق تف�صيلها و�صرحها اأعاه واعتمدها ملا 

فيه خريك و�صاحلك.

تقراأها  اإن كنت  باأ�ض  تقراأ هذه اجلملة ب�صمت )ول  اأن��ك  املرّجح  من 
ب�صوت عاٍل(. فا حترك �صفتيك، ول ي�صدر عنك اأي �صوت ي�صتطيع 
الآخرون �صماعه. ولكن األ ت�صدر )اأ�صواتاً( يف راأ�صك؟ يتخيل كثريون 
ممن يقراأون ب�صمت �صوتاً يردد الكلمات التي يقراأونها )يكون عادًة 
دة. اأت�صاءل عما اإذا كان هذا �صبب  �صوتك، لذلك يتحلى )بنربة( حمدَّ
تفاعل النا�ض بقوة مع بع�ض ما ُين�صر يف املدونات(. لرمبا يعود ذلك 
اأن  اإىل  معّينة  باأ�صوات  الرموز  نربط  القراءة  نتعلم  عندما  اأننا  اإىل 
ح�صية  اأنظمة  بن  )ت��داخ��ل(  اإنتاج  ب�صمت  ال��ق��راءة  تعني  ه...  ي�صبح 
خمتلفة، فتوّلد الكلمات املكتوبة جتربة �صمعية يعي�صها القارئ. ولكن 

هل ُتعترب هذه التجربة حّقاً �صمعية؟
ن�صاط  يف  زي��ادة  نلحظ  اأن  ال�صروري  من  اأن  الف��را���ض  ال�صهل  من 
ال�صوت  منطقة  يف  خ�صو�صاً  دم��اغ��ن��ا،  يف  بال�صمع  امل��رت��ب��ط  امل��ن��اط��ق 
عموماً(،  بالأ�صوات  مقارنة  النا�ض،  باأ�صوات  تتاأثر  )التي  ال�صدغية 
درا�صات  اأظ��ه��رت  ب�صمت.  قراءتنا  خ��ال  ع��اٍل(  ب�صوت  )ن��ق��راأ  كنا  اإذا 
 )fMRI( الوظيفي  املغناطي�صي  بالرنن  الت�صوير  على  اعتمدت 
ن�صاطاً يف هذه املنطقة خال القراءة ب�صمت. ولكن متى يحدث ذلك؟ 
اإىل  نحتاج  وهل  ب�صمت؟  القراءة  معاجلة  عملية  من  جزء  هذا  وهل 
القراءة )ب�صوت عاٍل( داخل الدماغ كي نتمكن من القراءة ب�صمت، اأم 
اأن هذا ياأتي لحقاً عندما ُندرج �صوت القراءة يف راأ�صنا لي�صاعدنا يف 

فهم ما نقراأه ب�صمت؟
كافياً  لي�ض  الوظيفي  املغناطي�صي  بالرنن  الت�صوير  اأن  يف  �صك  ل 
لاإجابة عن هذه الأ�صئلة. لكنك ت�صتطيع معرفة اجلواب اإن كنت متلك 
اأقطاباً مزروعة يف الأماكن املنا�صبة. �صحيح اأن النا�ض ل يتنقلون وهم 
باأمر  للقيام  يتطوعوا  اأن  امل�صتبعد  ومن  روؤو�صهم،  يف  اأقطاباً  ي�صعون 
ُت�صطر  النا�ض  ثمة جمموعة �صغرية من  ولكن  العلم.  لأجل  مماثل 
ال�صدغي  الف�ض  اإىل ذلك. يعاين بع�ض ه��وؤلء حالة حادة من �صرع 
)temporal lobe epilepsy(. واأحد احللول الأخ��رية التي 
يعتمدها الأطباء ملعاجلة هذه احلالت اقتطاع الف�َصن ال�صدغين. 
ول��ك��ن قبل الإق����دام على خ��ط��وة مماثلة، م��ن ال�����ص��روري ال��ت��اأك��د من 

املو�صع  ومعرفة  ال�صدغي،  الف�ض  ن�صاط  من  فعًا  تنتج  النوبات  اأن 
الذي تبداأ فيه هذه النوبات )ل �صك يف اأن الأطباء يريدون الكتفاء 
لتخطيط  اأقطاباً  يزرعون  لذلك  فح�صب(.  �صروري  هو  ما  باقتطاع 
اأمواج الدماغ حتت جمجمة املري�ض وفوق الف�صن ال�صدغين ملراقبة 
ن�صاطهما. ومبا اأن هوؤلء املر�صى يحملون الأقطاب يف مطلق الأحوال، 
فا �صرر من امل�صاركة يف درا�صة حول القراءة. طلب الباحثون يف هذه 
اأمواج  لتخطيط  اأقطاب  ُزرع��ت  اأن  �صبق  اأ�صخا�ض  اأربعة  من  الدرا�صة 
الدماغ قرب ف�صو�صهم ال�صدغية قراءة ق�صة ب�صمت وال�صتماع اإىل 
كان  وال�صتماع  ال��ق��راءة  عملية  وخ��ال  التوجيهات.  يعطيهم  �صوت 
الباحثون ي�صجلون البيانات. ميكنك اأن ترى يف الر�صم البياين اأدناه 
ت�صجيات من مناطق ال�صمع الأربع، ت�صجيل لكل مري�ض )من املوؤ�صف 
ه��ذه حالة  اأن  اأرب��ع��ة. مبا  اقت�صر على  الدرا�صة  امل�صاركن يف  ع��دد  اأن 
اأن  اأي�صاً(. لحظ  اأقل  اإىل عاج جراحي  َمن يحتاجون  ن��ادرة، وعدد 
هذه املناطق من الف�ض ال�صدغي تتفاعل كثرياً مع الكام )الفرن�صية، 
الع�صوائية، مثل  بالأ�صوات  املعكو�صة(، مقارنة  الفنلندية، والفرن�صية 
م�صوؤولة  املنطقة  هذه  ُتعترب  احليوانات.  واأ�صوات  املو�صيقى  ال�صعال، 
اأن اخلطوط الزرقاء )عندما ُطلب من  عن الكلمات املكتوبة. لحظ 
املر�صى النتباه( ُتظهر تزايد الن�صاط الكهربائي يف هذه املنطقة عندما 
اأعطي املر�صى كلمات مكتوبة. وت�صّكل هذه ق�صرة �صمعية تتفاعل عادة 
ما  على  يعترب،  دماغنا  اأن  الباحثون  ا�صتخل�ض  هنا  ومن  الكام.  مع 
يبدو، اجلمل املكتوبة كاماً. ل تقت�صر اأهمية الدرا�صة على اأنها ُتظهر 
اأن القراءة ب�صمت توؤدي اإىل ن�صاط كهربائي عايل الوترية يف املناطق 
ال�صمعية، فهي تربهن اأي�صاً اأن هذه املناطق خم�ص�صة لأ�صوات تنطق 
بلغة. فلم يظهر هذا الن�صاط اإل عندما اأوىل ال�صخ�ض العمل انتباهاً. 
ننتج  كلنا  اأن  فر�صية  تدعم  النتائج  ه��ذه  اأن  الباحثون  يعتقد  لذلك 
عندما  فاعلية  ال�صوت  وي��زداد  ب�صمت،  نقراأ  عندما  داخلّياً(  )�صوتاً 
نوليه اهتماماً، ما يوحي اأن العملية لي�صت تلقائية، بل حتدث عندما 
نعالج بانتباه الكلمات خال القراءة. لذلك عندما تقراأ ب�صمت يف املرة 

التالية، تذكر اأن ال�صمت ل ي�صود داخل دماغك.

مـــنـــ�عـــات

23

�سغط، ذعر، قلق، هلع، ذعر وفزع... اأوجه متعددة ل�سعور واحد: اخلوف. خوف من احلديث اأمام النا�ض، خوف من التغيري اأو من الغد، 
يوجد اخلوف يف حياة الإن�سان وتغذيه اأحداث يومية هائلة. من هنا ُيلحظ ا�ستعمال املهدئات واملنومات بكرثة يف بع�ض الدول. 
ي�سكل اخلوف جزءًا من نظام احلماية الطبيعي ويتجلى دوره يف حتذير اجل�سم ليعدرّ نف�سه للقيام مبا يلزم دفاعًا عن نف�سه اإل اأن دوره 

ل اأحيانًا في�سلرّ الإن�سان عن احلركة بدًل من حتفيزه. ولكن هل ُحِكم عل... قد يتحورّ

القراءة ب�سمت لي�ست �سامتة فعاًل 

اخلوف قد ي�سلرّ الإن�سان عن احلركة بدًل من حتفيزه

لتتخّل�ض من خماوفك  فاعلة  و�سائل   10

للرجل.. ا�سنع بنف�سك 
مرطب لب�سرتك

اىل  احل��اج��ة  دون  بيده  بالب�صرة  العناية  ك��رمي��ات  �صنع  ال��رج��ل  ي�صتطيع 
ا�صتخدام الكرميات الكيميائية.

ورطبة طوال  ناعمة  تبقيها  اأن  على  الرجل وحافظ  اأيها  بب�صرتك  اعتني 
الوقت لذا اليك هذه املكونات لت�صنع بنف�صك مرطب للب�صرة :

مكونات مرطب الب�صرة:
)اأو  البكورية  احل�صا�صة،  للب�صرة  البابوجن  املجففة:  الأزه���ار  م��ن  حفنة 

الأذريون( للب�صرة املختلطة، وزهر الليمون لكل اأنواع الب�صرة.
مل من املاء املغلي  300

النحل �صمع  من  غرام   20
زيت اللوز

زيت العطر املف�صل لديك )خ�صب الأرز وزيت املريمية رائعان للب�صرة(
طريقة حت�صري مرطب الب�صرة:

�صع الأزهار يف وعاء وا�صكب املاء املغلي فوقها، دع املاء حتى يربد ويت�صفى.
اأذب ال�صمع على النار يف وعاء من ال�صتانلي�ض �صتيل واأ�صفه على زيت الزهر 

الذي قمت ب�صنعه �صابقاً
بالتحريك حتى  وا�صتمر  النار  اأزل اخلليط من على  ثم  اللوز  زيت  اأ�صف 

يربد
اأ�صف العطر الذي اخرته و�صع اخلليط يف وعاء زجاجي وحركه جيداً

احفظ اخلليط يف مكان بارد بعيداً عن ال�صم�ض وال�صوء.
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               اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/668  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي/التال الذهبية لدارة العقارات والو�صاطة التجارية ل�صاحبه/ حممد يو�صف 
للمقاولت  امليثاق  �صركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  احلمادي  يو�صف  �صامل 
اللكروميكانيكية ذ.م.م اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: ندب خبري املطلوب 
المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  اللكروميكانيكية  للمقاولت  امليثاق  �صركة  اعانه/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  8.30 �صباحاً 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا  التجارية   �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/119 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
�صده  املنفذ  بنغادي�ض  اجلن�صية:  احمد  �صلطان  �صهادة  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  العامة  ال�صيانة  ملقاولت  البدائع   :
البدائع ملقاولت ال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
2012/2547 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثاثاء املوافق 
2013/6/11 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
او بوا�صطة وكيل  العمالية �صخ�صيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
               اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/227  عم جز- م ع- ب- اأظ

الربق  عليه:  مدعي  باك�صتان   اجلن�صية:  عنايت  حممد  �صجاد  مدعي/خرم 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  املاب�ض  لكوي  الامع 
المارات  اجلن�صية:  املاب�ض  لكوي  الامع  الربق  اعانه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/11 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
           اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/293  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/موزه مبارك علي غامن القبي�صي عن  نف�صها وب�صفتها وكيلة عن ورثة مبارك 
علي غامن القبي�صي اجلن�صية: المارات مدعي عليه: ماجينا ريفاز اجلن�صية: الفلبن   
مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 18000 الف درهم املطلوب اعانه/ ماجينا 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  الفلبن    اجلن�صية:  ريفاز 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/9 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ   
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
   اعالن مدعى عليها بورود التقرير بالن�شر

يف الدعوى رقم 2012/1270 مدين جزئي      
اىل املدعى عليها  /فيرب اآرت لل�صناعة حيث ان املدعية: �صركة القافلة ملقاولت 
فيا  تطالبك  اعاه  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقامت  البناء 
والفائدة  درهم  وثمامنائة  الفا  وع�صرون  ثاثة  درهم(   23800( وقدره  مببلغ 
12% بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   لذا يقت�صي ح�صورك امام 
من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة   هذه 
يوم 2013/6/16 وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2013/5/30م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

ا                    اىل املدعي عليه/مرحبا للخدمات الفنية وتنظيف املباين 
ب���اأن املدعين ق��د اق��ام��و عليكم  �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم 
ي��وم الحد  اأدن���اه وح��ددت املحكمة لها جل�صة  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي 

املوافق 2013/6/16 ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل با كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
1737/2013/13
1738/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
نزر ال�صام اكا�ض ماهر علي

خمل�ض الرحمن جميب الرحمن 

مبلغ املطالبة
10419 درهم + تذكرة العودة
6344 درهم + تذكرة العودة

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1466 تنفيذ جتاري
كورت  ���ص��ربي  ب�صري  )�������ض.ذ.م.م(2-  العامة  للتجارة  اوم��ي��ت  ���ص��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
3-اوميت ب�صري كورت 4- �صركة بريد فورت للتجارة العامة )ذ.م.م( 6-بهادر كاكاجان 
���ض.ذ.م.م( 7- بهروز �صاريخان كوركاين جمهويل  مرزائي 5- تك�صا�ض لند جروب ) 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك �صادرات ايران )فرع �صوق مر�صد( وميثله: 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1617664.08( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1178 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة لمرد للتجارة العامة- ملالكها-نا�صر جمعة 
بنك  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ابراهيم اخلل�صان جمهول حمل 
�صادرات ايران )فرع �صوق مر�صد( وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد 
والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  القا�صم  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27604879.37( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا 

العان. 
رئي�س ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/589 جتاري كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- اف�صن عبا�ض علي كل�صادي جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
اق��ام عليك  قد  القا�صم  احمد حممد  ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  بنك �صادرات   /
عليهم  املدعي  وال��زام  بينهم  فيما  والت�صامن  بالتكافل  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   458.443.94( وق��دره  مببلغ 
ال�صداد  وحتى   2013/1/20 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %15 بواقع  التفاقية 
بالقاعة   9.30 ال�����ص��اع��ة   2013/7/1 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت  ال��ت��ام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ch.2.E.21
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل .)وامرت 

بتق�صري مدة امل�صافة اىل ا�صبوع من تاريخ الن�صر(  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/198 جتاري كلي                                     
اىل اخل�صم املدخل   /2- �صركة البداية للمقاولت- �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعى / خالد علي ح�صن العامري  قد اقام عليك 
الدعوى  ال�صركة مو�صوع  وت�صفية  بحل  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/6/23 
ال�صاعة 9.30 بالقاعة ch.1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل .) مع تق�صري مدة امل�صافة 

ل�صبوع من تاريخ الن�صر (  
 ق�شم الق�شايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/813 مدين كلي                                     
الكندي  جمهويل  الكندي 2- ريا�ض فرج  املدعى عليهما /1- خالد فرج  اىل 
ال�صراج وميثله: عبدالرحمن  حمل القامة مبا ان املدعى / غالب م�صطفى 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  النعيمي  ال�صرهان  عبدالرحمن  حممد 
على  التوقيع  ب�صحة  ي��ق��را  ب��ان  وال��زام��ه��م��ا  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
�صورة القرار و�صماع �صهادة املدعى عليه الول واملدعى عليه الثاين والر�صوم 
وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 2013/6/24 ال�صاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.2.D.18 بالقاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل .)ونعلنكما بالطلبات املعدلة(.
 ق�شم الق�شايا املدنية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2012/286 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني- حاليا- بنك دبي الوطني- �صابقا-    عنوانه: امارة دبي- ديرة- 
�صارع بني يا�ض- مقابل موقف العربات املنفذ �صده: عبدالعزيز م�صعود خطيبي بانه   عنوانه: ويعلن على 
مقر �صكنةمنطقة برج خليفة البلدة القدمية )اولدتاون( جي امل�صك - بناية BD OTB - 4 �صقة رقم 203-

الثالية ان اقت�صى  الطابق 2  انه يف يوم الحد املوافق 2013/6/30 ال�صاعة 6.00 م�صاء ويف الي��ام الثاث 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة ا�صافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات 
على املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا 
الجراءات  قانون  باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  مبا بريره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما 
يلي بيان او�صاف املمتكات. برج خليفة رقم الر�ض : 196 امل�صاحة: 110.37 مر مربع رقم املبنى: 12 ال�صم: 

مي�صكا 4 رقم العقار 203 القيمة : 1700000 درهم . ماحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/219 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صدهم/1- جموهرات كانوار  م د م �ض 2- جموهرات كانوار ذ.م.م 3- ماجنيت �صينغ 
كانوار امريك �صينغ 4-  جرجنيت �صينغ كنوار جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�صركة متويل �ض م ع- �صركة م�صاهمة عامة وميثله: ح�صن حممد عرب دروي�ض نعلنكم باحلكم 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/611 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2012/12/26 باعتباره �صندا 
تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�صداد مبلغ قدره )720.359  درهم( وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة خال  15 يوم من تاريخ ن�صر هذا الع��ان.   2- �صطب عبارة )تخ�صع ملكية 
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
املودع لدى الدائرة( الواردة يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة الرا�صي والماك من 
�صجات الدائرة.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/218 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صدهم/1- جموهرات كانوار ذ.م.م 2-  جموهرات كانوار  م د م �ض 2- ماجنيت �صينغ 
كانوار امريك �صينغ 4-  جرجنيت �صينغ كنوار جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�صركة متويل �ض م ع- �صركة م�صاهمة عامة وميثله: ح�صن حممد عرب دروي�ض نعلنكم باحلكم 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/498 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2012/11/28 باعتباره �صندا 
تنفيذيا وذلك 1- ب�صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2007/8/15 واملربم بن املدعية واملدعي عليهم. 
2- بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )416304 درهم( وت�صليمه اىل طالب التنفيذ 
ا�صم املدعي عليهم  ي��وم من تاريخ ن�صر ه��ذا الع��ان. 3- �صطب  او خزينة املحكمة خ��ال  15 
) كم�صتاجر( من �صجات دائرة الرا�صي والماك .  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
هذا  ن�صر  تاريخ  يوما من   15 خ��ال  امل��ذك��ور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية 

العان. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2013/99م 

ال�صيد  ميثلها  تكنيب  والن�صاءات  للدرا�صات  الفرن�صية  ال�صركة  �صدها/  املنفذ  اىل 
كري�صتوف فريوندو العنوان: ن�صرا  حيث انه بتاريخ 2013/2/21 قد �صدر احلكم املرفق 
�صورة عنه �صدك ل�صالح املنفذ له/ جمموعة ال�صويدي الهند�صية، يف الق�صية رقم اداري 
كلي 2007/2014 ومبا ان املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 
ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: املجموع الكلي �صاما 
الر�صوم وامل�صاريف: 1.706.630.00 درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعاه خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اعانك بهذا الخطار 
ويف حا لة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة يوم الثنن املوافق 2013/6/17 
ال�صاعة 8.30 �ض، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره قانونا0 حرر بتاريخ  2013/6/5.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
               اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/668  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي/التال الذهبية لدارة العقارات والو�صاطة التجارية ل�صاحبه/ حممد يو�صف 
للمقاولت  امليثاق  �صركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  احلمادي  يو�صف  �صامل 
اللكروميكانيكية ذ.م.م اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: ندب خبري املطلوب 
المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  اللكروميكانيكية  للمقاولت  امليثاق  �صركة  اعانه/ 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  8.30 �صباحاً 
او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا  التجارية   �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. 

�صدر بتاريخ  2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/119 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
�صده  املنفذ  بنغادي�ض  اجلن�صية:  احمد  �صلطان  �صهادة  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  العامة  ال�صيانة  ملقاولت  البدائع   :
البدائع ملقاولت ال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
2012/2547 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثاثاء املوافق 
2013/6/11 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
او بوا�صطة وكيل  العمالية �صخ�صيا  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
               اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/227  عم جز- م ع- ب- اأظ

الربق  عليه:  مدعي  باك�صتان   اجلن�صية:  عنايت  حممد  �صجاد  مدعي/خرم 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  املاب�ض  لكوي  الامع 
المارات  اجلن�صية:  املاب�ض  لكوي  الامع  الربق  اعانه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/11 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة العمالية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
  اخطار دفع   يف الق�شية التنفيذية - رقم     2012/2153 تنفيذ عمايل

م�شل�شل عام: 10525 /2012  
اىل املحكوم عليه /الق�صر البني للمقاولت العامة- المارات عنوانه : بالن�صر قد �صدر 
�صدك حكم يف الق�صية رقم )2012/524( ل�صالح املدعي ) حممد را�صد جال احمد- 
الر�صم  املذكور، ودفع  ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم  بنغادي�ض(   ومبا 
�صفر+  ج��واز  مالية+  مطالبة  كالتي:  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا  لذلك،  املحدد 
تذكرة �صفر  1- املبلغ املطلوب حت�صيله:11.449 درهم 2- ر�صم الت�صريح بالتنفيذ 3- 
املبلغ املطلوب حت�صيله املجموع :11.449 درهم لذا فانت مكلف باحل�صور  امام هذه 
املحكمة للجل�صة املحددة يف ال�صاعة )9.00( من �صباح يوم 2013/6/18. لتنفيذ ما ذكر 
اعاه ، ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الج��راءات القانونية 

املنا�صبة. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/4/24.
 القا�شي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    

  اعالن  باحل�شور يف اال�شكال رقم )2013/11) احتادي

اىل املنفذ �صده: احمد عبدالعزيز رم�صان 
عنوانه: ن�صرا

املذكور  ال�صكال  يف  كخ�صم  باحل�صور  نخطرك  بالن�صر   : عنوانه 
اعاه امام ادارة التنفيذ بدائرة الق�صاء بابوظبي للجل�صة املحددة 
بتوقيعي  �صدر  2013/6/10م.  ي��وم  �صباح  من   )8.30( ال�صاعة  يف 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/5م.  
 القا�شي/ ماجد عزالرجال  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
               اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/554  جت كل - م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  احلو�صني  حممد  قا�صم  مدعي/حممد 
حممد عبدالغني الري�ض اجلن�صية: �صورى مو�صوع الدعوى: امر اداء �صيك   
املطلوب اعانه/حممد عبدالغني الري�ض اجلن�صية: �صورى  عنوانه: بالن�صر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/11 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30
اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�صكر 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ   
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10813 بتاريخ 2013/6/9    
           اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/293  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعي/موزه مبارك علي غامن القبي�صي عن  نف�صها وب�صفتها وكيلة عن ورثة مبارك 
علي غامن القبي�صي اجلن�صية: المارات مدعي عليه: ماجينا ريفاز اجلن�صية: الفلبن   
مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 18000 الف درهم املطلوب اعانه/ ماجينا 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  الفلبن    اجلن�صية:  ريفاز 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/9 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ   
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد 10813 بتاريخ 2013/6/9   العدد 10813 بتاريخ 2013/6/9   

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :170773     بتاريخ :2013/5/14
با�ص��م:FIRST SECURITY GROUP فري�صت �صيكيورتي جروب

وعنوانه:المارات العربية املتحدة ، دبي ، تلفون:332255 04 ، فاك�ض: 3328777 04
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل املحرو�ض لا�صياء الثمينة .
الواقعة بالفئة:39

باللغة  �صيكيورتي جروب مكتوبة  FIRST SECURITY GROUP فري�صت  العامة:العامة  و�صف 
الاتينية والعربية )باللون ال�صود( ويف العلى رقم )1( باللون البي�ض ويف اطار مربع باللون ال�صود .

ال�ص��راطات:ل يوجد .
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 جمموعة ماج م.م.ح      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52017                                  
با�ص��م: جمموعة ماج م.م.ح

وعنوانه: المارات العربية املتحدة ، دبي ، جبل علي ، �ض.ب: 18150
وامل�صجلة حتت رقم : )41927(  بتاريخ:8/23 /2003 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 جمموعة ماج م.م.ح      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52018                                  
با�ص��م: جمموعة ماج م.م.ح

وعنوانه: المارات العربية املتحدة ، دبي ، جبل علي ، �ض.ب: 18150
وامل�صجلة حتت رقم : )41928(  بتاريخ:8/23 /2003 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/3/12  وحتى تاريخ :2023/3/12

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 جمموعة ماج م.م.ح      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52795                                  
با�ص��م: جمموعة ماج م.م.ح

وعنوانه: المارات العربية املتحدة ، دبي ، جبل علي ، �ض.ب: 18150
وامل�صجلة حتت رقم : )44479(  بتاريخ:2004/1/5 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/4/21  وحتى تاريخ :2023/4/21

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يونيو 2013 العدد 10813



يتميز العنق واأ�صفل الرقبة بجلٍد يفوق يف ح�صا�صيته جلد ال�صدر، لذلك ل 
بّد من الهتمام والعناية به... وهو اأمٌر تهمله غالبية الن�صاء وتغفله. وما 
الرقبة  اأ�صفل  اأن  اأحياناً، يف حن  الوجه  قبل  ي�صيخ  العنق  اأن  امل��راأة  جتهله 
والهواء والربد  البنف�صجية  املناخية كالأ�صعة فوق  للعوامل  يتعر�ض كثرياً 
للب�صرة، ل  الداعمة  الألياف  يتلف  اآثارها عليه، ما  �صرعان ما ترك  التي 

�صيما اإذا كنت ممن يحّبذن ارتداء املاب�ض املك�صوفة.
ل تفكر غالبية الن�صاء حن يتناولن الغداء يف الهواء الطلق بحماية العنق 
واأ�صفل الرقبة، مع اأن هذه املنطقة متت�ض اأ�صعة ال�صم�ض اأكر من غريها، 
اأ�صعة  اعتماد حماية من  ال�صروري  لذا من  تكون مك�صوفة.  �صيما حن  ل 
اليومية.  العناية  م�صتح�صرات  طريق  عن  ال�صم�ض  اآث��ار  وجتّنب  ال�صم�ض 
وتتوافر يف العيادات اليوم تقنيات جديدة ولكن مكلفة ميكن العتماد عليها 
للح�صول على حلول فاعلة كامل�صباح الومي�صي واحلقن امل�صادة للتجاعيد. 
ال�صروري  من  �صريعاً،  ُي�صفى  ل  احل�صا�صة  املناطق  هذه  يف  اجللد  كان  وملا 

التزام احلذر واعتماد عاجات دائمة حلمايته. 

خا�سة علجات   1-
رقيق  لأن��ه  للتلف  الرقبة  اأ�صفل  منطقة  جلد  يتعر�ض  اخلم�صن،  عمر  يف 
البقع؛  اأو  والتجاعيد  الح��م��رار  بع�ض  ي�صوبه  اأح��ي��ان��اً  متجعد  ك��احل��ري��ر، 
اأن هذه الأ�صاليب  اأ�صاليب عناية خا�صة. �صحيح  من هنا ل بّد من اعتماد 
جتمع  اأن��ه��ا  �صيما  ل  الب�صرة،  بحماية  ت�صمح  اأن��ه��ا  اإل  امل��ع��ج��زات  ت�صنع  ل 
عنا�صر فاعلة ومواد م�صادة للبقع واأحياناً مر�صحات م�صادة لاأ�صعة فوق 
البنف�صجية. ومن اأ�صكال العناية الأخرى التي ميكن العتماد عليها، نذكر 
املراهم التي حتتوي على حم�ض الهيالورونيك احلبيبي الذي ي�صاعد على 
اجللد،  يف  الكولجن  تركيب  ويحّفز  النعومة  ومينحها  الب�صرة  ترطيب 
كاملراهم امل�صادة للت�صققات التي حتتوي على عنا�صر فاعلة مرطبة ت�صاعد 

على اإ�صاح اجللد. 

ال�سدر متا�سك   2-
حن تكون منطقة ال�صدر غري متما�صكة، ُت�صاب الأن�صجة بالرهل �صريعاً، 
ل �صيما األياف الإيا�صتن التي متنح اجللد يف منطقة اأ�صفل ال�صدر نعومة 
منا�صبة  ���ص��در  حمالة  ب��ارت��داء  نن�صحك  اخل�����ص��ائ��ر،  م��ن  للحّد  و���ص��اب��ة. 

متاماً،  مقا�صك  ينا�صب  ���ص��ك��ٍل  يف  بعناية  تختارينها 
اأن  علماً  كالهرولة،  الريا�صة  متار�صن  حن  �صيما  ل 

وحدها  ل��ل��ري��ا���ص��ة  خ�صي�صاً  امل�صممة  ال�����ص��در  ح��م��ال��ة 
الكفيلة بحماية ال�صدر عند بذل اأي جمهود. اأخرياً، قفي 

الأمام  اإىل  مبا�صرة  موَجه  ونظرك  وام�صي  م�صتقيمة  دائماً 
فاحتًة كتفيك.

ال�سيخوخة تقاوم  -م�ستح�سرات   3
احر�صي على ا�صتخدام م�صتح�صرات الوقاية منذ بلوغك الأربعن 

العناية  ا�صتعمال م�صاحيق  الرقبة. ميكنك  واأ�صفل  العنق  حلماية 
اأن  �صحيح  والكتفن.  الرقبة  واأ�صفل  بالعنق  اأي�صاً  للعناية  بالوجه 

املنطقة  ه��ذه  لأن جلد  ت�صّر  ل  اأنها  اإل  غنية  تكون  قد  امل�صتح�صرات  ه��ذه 
بوا�صطة مق�صر  اأ�صبوعياً  بالتق�صري مرة  نن�صحك  اأي زهم. كذلك  يفرز  ل 
خفيف متررينه بحركات دائرية ناعمة على العنق واأ�صفل الرقبة والكتفن، 
ومنحها  اجللد  حالة  وحت�صن  ال�صغرى  الدموية  ال���دورة  لتحفيز  وذل��ك 
الب�صرة على امت�صا�ض  التق�صري  اإىل ذلك، ي�صاعد  بالإ�صافة  اأخ��اذاً.  جمال 
م�صاحيق العناية التي ت�صتعملينها. ولكن احذري معاملة ب�صرة هذه املنطقة 

ب�صدة فهي ح�صا�صة جداً.

ال�سمرار  جلل�سات  -ل   4
الب�صرة  تقّدم  من  تزيد  ال�صمرار  جل�صات  اأن  اإل  �صاحرة،  ال�صمراء  الب�صرة 
ذهبي  ل��وٍن  على  للح�صول  اجللد.  ب�صرطان  الإ�صابة  خماطر  ومن  بالعمر 
منتجات  ا�صتعمال  ميكنك  والكتفن،  الرقبة  واأ�صفل  وعنقك  وجهك  يزّين 
ا�صمرار  م�صحوق  اإىل  اللجوء  اأو  اأو حليب،  مراهم  �صكل  على  ذات��ي  ا�صمرار 

داكن تغطن به وجهك وعنقك بوا�صطة فر�صاة التجميل.

البقع �سد  الومي�سي  -امل�سباح   5
نظراً اإىل �صوء معدلت امليانن امل�صوؤول عن تلوين الب�صرة طبيعياً، يظهر 
بع�ض البقع البنية على اأ�صفل الرقبة والكتفن بعد التعر�ض لفرات طويلة 
لل�صم�ض والهواء. تتعدد اأ�صكال البقع من النم�ض اإىل بقع زلفة تنت�صر على 
اأرب��ع جل�صات  اأو  البقع عند اخل�صوع لثاث  اجللد. حل�صن احلظ، تختفي 
عاج بامل�صباح الومي�صي، على اأن يف�صل �صهر بن كّل جل�صة. ولكن ينبغي اأن 
تلزم ذوات الب�صرة الداكنة احلذر لأن هذا العاج قد ي�صبب بع�ض احلروق. 
تتجلى ح�صنات هذه التقنية يف قدرتها على حت�صن اجللد عرب حتفيز اإنتاج 
الكولجن يف اجللد لت�صبح اأكر كثافة ونعومة. للوقاية، ميكنك ا�صتعمال 
املرق�ض،  الرقبة  اأ�صفل  لعاج  منتظم.  �صكٍل  يف   SPF 50 �صم�صي  مرهم 
ا�صتعملي مقدار حبة جوز كبرية من مرهم الوقاية ال�صم�صي للتخل�ض من 

البقع.

الحمرار من  التخلرّ�ض   6-
واأ�صفل  العنق  على  اح��م��راراً  لل�صم�ض  امل�صتمر  التعر�ض  ي�صبب 
احلماية  مرهم  ا�صتعمال  ميكنك  للوقاية،  والكتفن.  الرقبة 
ويف  ال�صاطئ  على  التواجد  عند   SPF 50 ال�صم�ض  من 
اأو  ث��اث  ت�صاعد  ذل��ك،  ع��اوًة على  املناطق اجلبلية. 
خم�ض جل�صات عاج بامل�صباح الومي�صي على مدى 
من   80% من  التخل�ض  على  اأ�صهر  ب�صعة 
الحمرار. ُيف�صل القيام باجلل�صات �صتاًء، 
�صتفر�ض عليك جتّنب  اأنها  �صيما  ل 
ومتنعك  لأ�صهر  ال�صم�ض  اأ�صعة 
عن جل�صات ال�صمرار. اإل اأن 
الح��م��رار ق��د يظهر يف 

اأماكن اأخرى.

م�سلل -اإخفاء   7
حن جتدين نف�صك غري راغبٍة يف معاجلة العنق واأ�صفل الرقبة بالعتماد 

على التجميل اأو حن تعجزين عن ذلك، نن�صحك باإخفاء امل�صكلة.
والكتفن،  الرقبة  الأ�صفل  عند  تكون مك�صوفة كثرياً  اختاري ماب�ض ل   -

وا�صتبديل القبات املفتوحة بتلك امل�صتديرة.
اإظ���ه���اره كالحمرار  ت��ودي��ن  م��ا ل  وي��خ��ف��ي  يحمي اجل��ل��د  و���ص��اح��اً  - �صعي 

والتجاعيد والبقع اجللدية...
مظهراً  اجللد  مينح  لل�صوائب  م�صاداً  مرهماً  اأو  ملوناً  مرهماً  ا�صتعملي   -

متجان�صاً.
اأو م�صحح �صوائب ثم كرمي  اأ�صا�ض  ا�صتعمال كرمي  - اخفي الحمرار عرب 

بلون الب�صرة.
- ا�صتعملي كرمي ال�صمرار على حافتي الفّك لإخفاء عيوب الذقن.

دائم ترطيب   8-
اأ�صفل الرقبة والكتفن اإىل   بالإ�صافة اإىل كونها رقيقة جداً، تفتقر ب�صرة 
جتّف  اأنها  خ�صو�صاً  الرطيب،  من  مزيد  اإىل  حتتاج  ل��ذا  الدهنية،  الغدد 
�صريعاً عند اإهمالها. حل�صن احلّظ، ل يحتاج الأمر اإىل اأي عاجات معقدة، 
حبة  مقدار  بو�صع  ال�صتحمام  بعد  �صباح  ك��ّل  يومياً  تكتفي  اأن  ميكنك  بل 
اأ�صفل الرقبة والكتفن  جوز كبرية من حليب اجل�صم على العنق ومنطقة 
اأمل�صاً  اجللد  على  للحفاظ  الأف�صل  الأ�صلوب  الرطيب  يبقى  وال�صدر. 

ناعماً ل تظهر عليه اأي �صوائب اأو بقع قبل الأوان. 

للتجاعيد م�سادة  حقن   9-
ي�صبب التقّدم بال�صّن الناجت اأ�صا�صاً من التعر�ض كثرياً لأ�صعة ال�صم�ض ظهور 
على  النوم  يزيد  والكتفن.  ال�صدر  اأ�صفل  ومنطقة  ال�صدر  بن  التجاعيد 
الو�صعية  اأن هذه  �صيما  التجاعيد، ل  اإح��دى جهتي اجل�صم من حدة هذه 
ت���رك اأح���د ال��ث��دي��ن ع��ل��ى الآخ����ر. ل��اأ���ص��ف ل مي��ك��ن اإزال����ة التجاعيد اإل 
بالعتماد على التقنيات التجميلية. ت�صاعد حقن حم�ض هيالورونيك على 
التقنية  كانت هذه  وملا  فاعل،  �صكٍل  العامودية يف  الكبرية  التجاعيد  اإخفاء 
موؤملة، ين�صح الأطباء با�صتعمال مرهم م�صكن قبل �صاعة من جل�صات احلقن 
التي ي�صل عددها اإىل ثاث جل�صات، جل�صة واحدة �صهرياً. تدوم نتائج هذه 
احلقن القابلة للتفكك حيوياً ملدة 18 �صهر. اأما يف ما يتعلق بالب�صرة التالفة 
اأو الذابلة فُتعالج بالعتماد على امليزوثريابي، ويتاألف العاج من عدٍد من 
اإذا  اأو  اإذا كنت مدخنة  اأنواع الفيتامنيات  حقن حم�ض هيالورونيك وبع�ض 
اأداٍة  بوا�صطة  اأو  يدوياً  احلقن  هذه  ُتعطى  لل�صم�ض.  كثرياً  تتعر�صن  كنت 
خا�صة فرطب اجللد، خ�صو�صاً ب�صرة اأ�صفل الرقبة والكتفن التالفة. ومن 
اإىل  الخت�صا�صيون  وي�صري  الكولجن.  اإنتاج  حتّفز  اأنها  الأخ��رى  املكا�صب 

�صرورة اإجراء هذا العاج مرًة �صهرياً ملدة ثاثة اأ�صهر. 

العطر نرث  جتنرّب   10-
لأن  والكتفن  الرقبة  واأ�صفل  العنق  منطقة  على  عطر  و�صع  ع��دم  ُيف�صل 
ت��وؤدي بع�ض  ذل��ك، قد  الرقبة ج��اف��اً. غري  واأ�صفل  العنق  ت��رك  امل��واد تلك 
اجلزيئيات اإىل ظهور �صبغيات يف اأماكن و�صع العطر. ل�صتعمال عطرك يف 
�صكٍل ل ي�صّر ب�صرتك، �صعي القليل منه على مع�صمك اأو ر�صي بع�صاً منه 

على ماب�صك )مبتعدة عن الأقم�صة احل�صا�صة( اأو على الذقن.
تتعر�ض منطقة اأ�صفل الرقبة والكتفن خلطٍر كبري. تاحظن تقّدم هذه 
املنطقة يف ال�صّن حن تفقد �صابتها اأو حن تظهر تالفًة يف بع�ض ال�صور 
اجلانبية. اإل اأن عامل الوراثة يوؤدي دوراً كبرياً يف هذا امل�صمار. حتى الآن 
يقرحها  التي  العاجات  با�صتثناء  احل��ال��ة  لهذه  ع��اج��اً  ال��ط��ّب  ي��ق��ّدم  مل 
الطّب التجميلي كال�صد اأو ال�صفط، اإل اأنه ميكنك اأن تعتمدي بع�ض الطرق 

ل�صّد ب�صرة اأ�صفل الرقبة والكتفن:
- اتخذي و�صعية التفكري بو�صع كوعك على الطاولة: فهذه الو�صعية تتيح 
لك فتح فمك فيما تقاومن بع�ض ال�صيء فت�صعرين بتناغم هذه املنطقة. 

نن�صحك بالقيام بهذه احلركة خم�ض مرات يومياً. 
- ال�صاق الل�صان بقوة ب�صقف احللق: ا�صغطي 10 ثواٍن على �صقف حلقك 
ثم ارتكيه. نن�صحك بتنفيذ هذا التمرين عدة مرات يومياً لتقلي�ض ترّهل 

منطقة الذقن و�صّدها. 

تركيبات فاعلة
م�صتخرجة  جزيئية  اإن��وك��زل��ون،  م��ن  م�صنوع  ��ز  م��ركَّ الح��م��رار:  ملحاربة   -
من جذور عرق ال�صو�ض املعروف باآثاره التي تلّطف اجللد امل�صاب بالتهّيج 

.A46 ،والحمرار، اإنوكزلون نقي فاعل
- للعناية بالب�صرة: م�صتح�صر ذو تركيبة غنية حتتوي على لآلئ خ�صراء 
م�صححة ومواد ت�صاهم يف اإ�صاح الب�صرة وال�صفندر لتحفيز الدورة الدموية 

ال�صغرى وزبدة ال�صيا املغذية. مرهم م�صاد لاحمرار ملطف ومغذي.
ل  فورياً  رونقاً  ويعطيها  الب�صرة  يح�ّصن من مرونة  الب�صرة: منتج  ل�صّد   -

�صيما ب�صرة اأ�صفل الرقبة والكتفن بف�صل الغليكانول والبيوبيبتيد.
- ملكافحة عامات التقّدم يف ال�صّن: منتج للعناية بالب�صرة ملطّف ومرطب 
هذه  حتتوي  البقع.  ومكافحة  الب�صرة  بناء  على  ت�صاعد  بخ�صائ�ض  يتمّيز 
الهندية  املاء  واأ�صياتيكوزيد من ق�صمة  نباتية  الركيبة على م�صتخرجات 
واأوك�صينات دوار ال�صم�ض وكذلك م�صتقات الفيتامن C. منتج مركز كثيف 

حلماية العنق واأ�صفل الرقبة والكتفن، كارينز.
البقع  ويكافح  الب�صرة  ي�صّد  ه��ام  الرقبة:  واأ�صفل  العنق  ل�صّد  منتج   -
والأحما�ض  بالفيتامينات  غني  مركٍب  على  ويحتوي   )C )الفيتامن 
الأمينية والأماح املعدنية التي حتب�ض املاء. منتج من ماري كوهر 

مينح الب�صرة �صباباً متجدداً.
الب�صرة: منتج لطيف يتاألف من مادتن قويتن ملكافحة  - لتفتيح 
 .SPF30 مع  غلي�صرييتينيك  وحم�ض  ريزور�صينول   -B البقع: 

ميكنك ا�صتعماله طوال اأيام ال�صنة اأو بعد القيام بتق�صري.
- ملكافحة التجاعيد: مركب يتاألف من حم�ض هيالورونيك حبيبي 
الب�صرة  و�صّد  والإيا�صينت  الكولجن  اإنتاج  لتحفيز  وريتينالدييد 

اجلافة وترطيبها.

مـــــــــــــــر�أة

25

ل العنق جزءًا اأ�سا�سيًا من جمال املراأة، وتتميز هذه املنطقة من  ي�سكرّ
بها  والهتمام  حمايتها  املراأة  على  تفر�ض  عالية  بح�سا�سية  اجل�سم 

ت�ساعدك  التي  الرقبة  واأ�سفل  بالعنق  العناية  اأ�سكال  تتعدد  جيدًا. 
للحفاظ على جمالهما لأطول فرتٍة ممكنة. اإليك بع�ض الأفكار.

ي�سكل جزءًا اأ�سا�سيًا من جمال املراأة

10 اأفكار للح�سول على عنٍق رائع

االنتباذ البطاين الرحمي.. 
ا�سبابه وطرق عالجه

ي�صري ن�صف التقارير التي تتناول حالت العقم اإىل اإ�صابة املراأة بالنتباذ 
البطاين الرحمي اأو مبعنى اآخر وجود اأن�صجة خماطية خارج الرحم. اإل اأن 

التقارير عينها توؤكد اإمكان حدوث احلمل اإذا خ�صعت املراأة لعاج �صريع. 
ملاذا تنت�صر الأن�صجة املخاطية الرحمية يف ج�صم املراأة؟ ما هو م�صدرها؟ 
هل هي ناجتة من دم الدورة ال�صهرية؟ اأم خايا جذعية نائمة يف البطن؟ 
النتباذ  لأ���ص��ب��اب  اجل��اه��ل  م��وق��ف  وت�صعه يف  ال��ط��ّب  ك��ث��رية حت��رّي  اأ�صئلة 

البطاين الرحمي.
من   80% يف  املبي�ض  جتتاح  املخاطية  الأن�صجة  اأن  اإىل  الدرا�صات  ت�صري 
احلالت وتنمو على �صطحه اأو يف اأعماقه م�صّكلًة جمموعة من اخلراجات، 
املخاطية  الأن�صجة  تنمو  قد  كذلك  حتمية.  نتيجة  بالتايل  العقم  فيكون 
اأثناء  الأمل  تتنوع بن  التي  الأعرا�ض  تعدد  واملثانة... من هنا  الأمعاء  يف 

اجلماع وم�صاكل ه�صمية.
اخل�صوبة،  عمر  يف  الن�صاء  من   10% الرحمي  البطاين  النتباذ  يطاول 
والغريب اأن امل�صابات به يجهلن اأمره واأن الأطباء يكت�صفون وجوده �صدفًة 
اأمرهم  من  حرية  يف  فيقعون  العقم،  اإىل  املوؤدية  الأ�صباب  يف  البحث  عند 
اأمام مفرق طرٍق، يحّتم عليهم الأول معاجلة النتباذ  اأنف�صهم  ويجدون 

البطاين الرحمي، فيما يفر�ض عليهم الثاين معاجلة العقم.
قبل  ب�صيطة  بعاجات  البدء  على  الطبيب  يحفز  املهني  ال�صمري  كان  اإذا 
اعتماد عاجات قا�صية يف معظم احلالت املر�صية، اإل اأن النتباذ البطاين 

الرحمي يفر�ض العك�ض اإذ يبداأ العاج باجلراحة لينتهي بعاج طبي.
 

معاجلة
اأمر العاج فريق عمٍل متعدد الخت�صا�صات لتحظى  اأن يتوىل  ل بّد من 

املراأة بفر�ض حمل عدة.
البطاين  النتباذ  كان  واإذا  �صابة  �صن  يف  كانت  اإذا  للجراحة  امل��راأة  تخ�صع 
الرحمي ال�صبب الوحيد الكامن وراء عقمها. تعتمد اجلراحة على �صحب 
الأن�صجة املخاطية ال�صالة عرب التخر الكهربي بوا�صطة التنظري. ولدعم 
نتائج اجلراحة، ين�صح الأطباء باتباع عاج يعتمد على حبوب منع احلمل، 
وقد برهنت النتائج اأن الن�صاء يحظن بن�صبة واحد على اثنن على فر�صة 

احلمل يف غ�صون عام بعد اخل�صوع للجراحة.
اأما اإذا اأثبتت الفحو�صات اأن العقم ناجت من اأ�صباب اأخرى، فيلجاأ الطبيب 
النتباذ  معاجلة  اإىل  ذلك  بعد  لين�صرف  اأوًل  الأنبوب  داخ��ل  التلقيح  اإىل 
البطاين الرحمي. يف هذه احلالة ل بد من اإعداد املراأة م�صبقاً لأن املر�ض 

يعيق هرمون الربوجي�صرون الذي يحفز الإبا�صة.
يف عام 2010، اأ�صار الأطباء اإىل اأن حبوب منع احلمل هي الدواء الأف�صل 
لإعداد بطانة الرحم للتلقيح يف الأنابيب، وبهذا حتظى املراأة التي تعاين 
النتباذ البطاين الرحمي بفر�ض احلمل على غرار امراأة �صليمة، ل بّد من 
اأن ي�صبق التلقيح بالأنابيب عاج يعتمد على حبوب منع احلمل على مدى 
لتح�صري  الربوجي�صرون  الطبيب  مينح  اأن  قبل  اأ�صابيع  ت�صعة  اإىل  �صتة 

الأن�صجة املخاطية الرحمية ل�صتقبال جنن عرب التلقيح يف الأنابيب.
حل�صن احلّظ مل تعد البوي�صات القليلة العدد التي يطلقها مبي�ض امراأة 
تعاين النتباذ البطاين الرحمي على اأثر حتفيز املبي�ض، عائقاً اأمام اإمكان 

احلمل.
على  اأث��راً  واإن ترك  الرحمي،  البطاين  النتباذ  اأن  درا�صات احلديثة  بّينت 
عدد البوي�صات التي يطلقها املبي�ض حتت تاأثري التحفيز، اإل اأنه ل يوؤثر 
على نوعيتها. من هنا، ل �صبب يدفع امراأة تعاين النتباذ البطاين الرحمي 
اأن مبي�صها يطلق عدداً قليًا  اإىل رف�ض اإجراء تلقيح يف الأنابيب بحجة 

من البوي�صات. 

هل ُيف�سل اتباع علج قبل التفكري يف الإجناب؟
ل بّد من التفكري فوراً باإمكان الإ�صابة بالنتباذ البطاين الرحمي عندما 
عن  الطّب  يتحدث  احلالة،  ه��ذه  يف  احلي�ض.  اآلم  من  �صابة  ام��راأة  ت�صكو 

و�صعن:
الأن�صجة  تبقى  اأن  الأف�صل  ال�صطحي: من  الرحمي  البطاين  النتباذ   •
اأن  اإىل  املواظبة على تناول حبوب منع احلمل  املخاطية نائمة من خال 

ترغب املراأة بالإجناب فتمتنع عنها.
• النتباذ البطاين الرحمي العميق واجتياحه جدار الرحم: ما ي�صتدعي 
جراحة مبكرة ل�صحب الأن�صجة املخاطية ال�صالة، غالباً ما تكون نتائجها 
مده�صة اإذ تختفي الآلم متاماً ويراجع اإمكان الإ�صابة بالنتباذ البطاين 

الرحمي جمدداً ما يجنب املراأة اأنواعاً اأخرى من اجلراحات الكبرية.
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•• دبي-الفجر: 

اف��ت��ت��ح ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��اج��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
معر�ض  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�ض  مكتوم، 
“اآرا”،  الفنية  العر�ض  ب�صالة  اإ�صامية”  “فنون 
31 اأغ�صط�ض من  والذي ي�صتمر عر�ض اأعماله حتى 

العام اجلاري. 
ب���ن حم��م��د بالعمال  ال�����ص��ي��خ م���اج���د  ���ص��م��و  واأ�����ص����اد 
اإتقان ودقة بالإ�صافة  ملا تت�صم به من  امل�صاركة، نظراً 
اىل احلرفية التي يتمتع بها الفنانون امل�صاركون من 
الإ�صامي  ال��ف��ن  يجمعهم  العربية،  ال���دول  خمتلف 

العريق بنماذجه املتنوعة. 

وراف��ق �صموه خال الفتتاح، م��روان بن بيات، املدير 
العام للمكتب اخلا�ض ل�صمو ال�صيخ ماجد بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، و�صعيد النابودة، مدير عام هيئة 
دب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب���الإن���اب���ة، وال��دك��ت��ور �صاح 
القا�صم، م�صت�صار هيئة دبي للثقافة والفنون، وفاطمة 
اخلط  لفن  دب��ي  مب��رك��ز  امل�صاريع  م�صوؤولة  ال��ب��ق��ايل، 
العربي، وموزة العبار، ُموؤَ�ِص�َصة �صالة العر�ض الفنية 

الفنانن. من  “اآرا” وعدد 
ومن جهتها، قالت فاطمة البقايل، م�صوؤولة امل�صاريع 
مبركز دبي لفن اخلط العربي : “يحر�ض مركز دبي 
�صالت  مع  امل�صتمر  التعاون  على  العربي  اخلط  لفن 
املعار�ض.  هذه  ملثل  املنظمة  واجلهات  الفنية  العر�ض 

ا�صامية”  “فنون  امل��ع��ر���ض  ت�صمية  اخ���ت���ريت  وق���د 
ل��ك��ون ال��ل��وح��ات امل�����ص��ارك��ة ف��ي��ه ت���اأخ���ذ وب�����ص��ك��ل كبري 
التي  القراآنية  الآي���ات  خ��ال  م��ن  ال�صامي  الطابع 
بها  احتفت  التي  ال�صامية  والزخارف  كتابتها  متت 
املنا�صبات  من  العديد  مع  متزامناً  لكونه  بالإ�صافة   ،

الدينية كالإ�صراء واملعراج و�صهر رم�صان املبارك«.
الب�صتكي وتاج  اإمي��ان  املعر�ض كل من:  �صارك يف  وقد 
الأعرجي  وع��دي  حم��م��ود،  وع��ب��دال��رزاق  ح�صن  ال�صر 
وفاطمة �صعيد البّقايل وماجد اليو�صف وحممد ر�صا 
هرنور، وحممد عبد ربه عان ومرمي غامي، وموفق 
الدين وو�صام �صوكت. وبلغت عدد  ب�صل ونرج�ض نور 

اللوحات 38 لوحة. 

“اآرا”  الفنية  العر�ض  اأن �صالة  بالذكر  ومن اجلدير 
قد نظمت املعر�ض بالتعاون مع مركز دبي لفن اخلط 
حممد  بن  ماجد  ال�صيخ  �صمو  مبادرات  اأح��د  العربي، 
التعاون  امل��ع��ر���ض  ه��ذا  ويعترب  م��ك��ت��وم.  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الثالث بن اجلهتن ، بعد معر�ض املعا�صرة ، ودورات 
حر�صاً  وذل����ك   ، ال��ع��رب��ي  اخل���ط  ف���ن  يف  متخ�ص�صة 
فعاليات  العريق من خال  الفن  بهذا  التعريف  على 

واأن�صطة خمتلفة على مدار العام . 
وتفتح �صالة العر�ض الفنية “ارا” اأبوابها من الأحد 
اإىل اخلمي�ض من ال�صاعة 10 �صباحاً وحتى 9 م�صاًء 
، ويف يوم ال�صبت من ال�صاعة 12 ظهراً اإىل 8 م�صاًء ، 

ويف يوم اجلمعة من ال�صاعة 3 وحتى 9 م�صاًء .

نظم مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صراتيجية 
مبنا�صبة يوم البيئة العاملي حما�صرة عن “النجاحات 
والتحديات البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة” 
وحدة  رئي�ض  نائب  بري�صون  ترين�ض  الدكتور  األقاها 
التغري املناخي العاملي والعلوم البيئية مبعهد الأبحاث 
الدويل. واأ�صاد املحا�صر باملبادئ العامة التي تعتمدها 
لت�صبح  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ا�صراتيجية 
البيئة املناخية والطبيعية وال�صكانية لديها من اأف�صل 
القادمة.  القليلة  الأع����وام  بحلول  ال��ع��امل  يف  البيئات 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  اإن  بري�صون  وق��ال 
اآل نهيان رحمه اهلل كان اأول من و�صع الأ�ص�ض واملبادئ 
العامة لهذه ال�صراتيجية يف بداية عقد ال�صبعينيات 
باإ�صداره عدد من الت�صريعات والقوانن التي حتافظ 
حيوانات  م��ن  حتتويه  م��ا  بكل  الطبيعية  البيئة  على 

احلفاظ  اإىل  اإ�صافة  بحرية  وحمميات  وط��ي��ور  برية 
الدولة..  يف  وغريها  وال�صحية  املناخية  البيئات  على 
م�صريا يف هذا ال�صدد اإىل اأن الطبيعة يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن ال��ت��ن��وع مب��ك��ان م��ا جعلها بيئة 
من  ب��ه  تتمتع  مب��ا  خا�صة  ال��ع��امل  يف  ج��اذب��ة  �صياحية 
متحركة  رملية  وكثبان  وجبال  بحرية  وبيئة  �صواحل 
بري�صون  ترين�ض  د.  واأ���ص��اف  ال�صحاري.  اإىل  اإ�صافة 
غنية  اإم����ارة  مثا  اأب��وظ��ب��ي  اأن  يعتقدون  كثريين  اأن 
بالنفط فقط لكنها يف احلقيقة تنعم بروات طبيعية 
اجلميلة  والطبيعة  البيئية  ال��روة  اأهمها  من  اأخ��رى 
ح��ي��ث ت�����ص��م ك��ث��ريا م��ن اجل����زر وال�����ص��واط��ئ واملناطق 
ال�صحراوية واأنواعا خمتلفة من الكائنات التي تتكاثر 
واملميزة  النظيفة  والبحرية  ال��ربي��ة  البيئات  ه��ذه  يف 
م�صتوطنات  حت��وي  ال�صحراء  ف��اإن  املثال  �صبيل  وعلى 

فريدة  ونباتات  حيوانات  فيها  تنمو  خا�صة  ومناطق 
ال�صقور  و�صيادو  واملزارعون  الأ�صماك  �صيادو  وهناك 
ال��ع��ادي��ة جميعهم  والأ���ص��ر  وال�صياح  ال��ق��وارب  وحم��ب��و 
بطرق  الطبيعية  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  ب��ج��م��ال  ي�صتمتعون 
خمتلفة ولكل واحدة من هذه املنظومات البيئية قيمة 
اقت�صادية وفوائد اأخرى جوهرية. وقال انه على �صبيل 
املثال فاإن املناطق التي ينمو فيها �صجر املانغروف على 
لتفريخ  مائما  موطنا  ت�صكل  اأبوظبي  �صواطئ  طول 
الذين  والأف�����راد  ال�صمك  جت���ارة  يفيد  وه���ذا  ال�صمك 
توفر  كما  للمتعة..  كهواية  ال�صمك  �صيد  مي��ار���ص��ون 
التعرية ومن  لل�صاطئ من  املانغروف احلماية  اأ�صجار 
امل��اء وجتديده  تنظيف  ت�صهم يف  اأن  العوا�صف وميكن 
على مر الزمن. واأو�صح بري�صون اأن قائمة التهديدات 
ت�صمل  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  البيئية  ال���روة  اإىل  امل��وج��ه��ة 

التحول ال�صريع نحو ال�صناعة والتغري املناخي والنمو 
املثال  النفايات والتلوث وعلى �صبيل  ال�صكاين وازدي��اد 
ال�صتهاك  ب�صبب  تتاأثر  اأن  ميكن  الهواء  نوعية  ف��اإن 
وتوفري  التنمية  لتغذية  ال��ازم��ة  للكهرباء  ال��ع��ايل 
م�صتوى املعي�صة املرتفع كما ان البيئة البحرية ميكن 
اأن تتغري ب�صبب ازدياد املواد امللوثة وحمولت احلرارة - 
حمركات التكييف وال�صيارات -. وقال اإن اإمارة اأبوظبي 
تطبق اإج��راءات فعالة حلماية بيئتها والت�صدي لتلك 
�صحة  حتمي  فهي  التحديد  وج��ه  وع��ل��ى  ال��ت��ه��دي��دات 
لبناء  ���ص��روري��ة  ب��ط��رق  الطبيعية  وال��ب��ي��ئ��ة  الإن�����ص��ان 
البيئة  هيئة  ف��اإن  املثال  �صبيل  وعلى  م�صتدام  اقت�صاد 
للرخي�ض  ح��ازم��ا  بيئيا  ن��ظ��ام��ا  و���ص��ع��ت  اأب��وظ��ب��ي  يف 
للبيئة  م�صتمرة  مبراقبة  وتقوم  والل��ت��زام  والتفتي�ض 

وتعد تقارير تف�صيلية دورية حول و�صع البيئة. 

عقدت »امللتقى الإعلمي الثاين«

وزارة )الثقافة( تعلن اأ�سماء الفائزين يف الدورة االأوىل جلائزة التميز االإعالمي
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ماجد بن حممد يفتتح معر�ض فنون اإ�سالمية  

مركز االإمارات ينظم حما�سرة حول النجاحات والتحديات البيئية بالدولة

كرمت وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع 
 2013 يونيو   5 الأرب��ع��اء  الأول  اأم�ض  �صباح 
لإدارة  ال��ث��اين  الإع��ام��ي  امللتقى  هام�ض  على 
الت�صال احلكومي بالوزارة الفائزين يف جائزة 
متنحها  التي  اجلائزة  وه��ي  الإع��ام��ي  التميز 
يف  امل��ت��م��ي��زة  و���ص��ح��ف��ه��م  لل�صحفين  ال������وزارة 

تغطيتها ملختلف جوانب الن�صاط يف الوزارة.
���ص��ح��ي��ف��ة اخل���ل���ي���ج جائزة  ال���������وزارة  وم���ن���ح���ت 
�صحيفة  وح���ازت  املتميزة،  املحلية  ال�صحيفة 
عامة)�صحف  تغطية  اأف�����ص��ل  ج��ائ��زة  ال��ب��ي��ان 
ح��ازت �صحيفة الحتاد  فيما  دب��ي،  حملية( يف 
جائزة اأف�صل تغطية عامة)�صحف حملية( عن 
اأبوظبي، وفاز ال�صحفي املخ�صرم �صام حممد 
�صام من وكالة اأنباء الإمارات فرع دبي بجائزة 
اإينا�ض  اأف�صل تغطية )�صحفي واحد(، وحازت 
اليوم  الإم���ارات  ب�صحيفة  ال�صحفية  حمي�صن 
 2012 اأف�����ص��ل م��و���ص��وع �صحفي ع��ن  ج��ائ��زة 
وكان بعنوان “الأعمال الفنية الإماراتية هدايا 

ر�صمية اإىل العامل«.
وق����ّدم ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر اإدارة 
وال�صباب  الثقافة  ب���وزارة  احلكومي  الت�����ص��ال 
التقدير  و���ص��ه��ادات  اجل��وائ��ز  املجتمع  وتنمية 
قبل  م��ن  واملكرمن  اجل��ائ��زة  يف  الفائزين  اإىل 
الوزارة �صواء من ال�صحفين اأو الإعامين اأو 
التلفزيونية  واملحطات  الإع��ام  و�صائل  ممثلي 
والإذاع�����ات ال��ت��ي ب���ادرت ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال���وزارة 
الحتادية  واحلكومة  ال���وزارة  ر�صالة  اإب���راز  يف 
وذلك  املتعددة،  وامل��ب��ادرات  الربامج  خ��ال  من 
والإعامين  ال�صحفين  م��ن  نخبة  بح�صور 
واملحطات  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��ح��ف��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف 

التلفزيونية والإذاعية بالدولة.
“لأن طموحات  النعيمي  وقال عبداهلل حممد 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دولتنا  يف  املثقفن 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وب���رام���ج  وم���ب���ادرات 
وتنمية املجتمع حتتاج اإىل من يهيئ لاأجيال 
ف��ر���ض ال���وع���ي امل���ع���ريف وال���ث���ق���ايف، ف����اإن علينا 
الثقايف  منتجنا  اإخ���راج  على  جميعا  نعمل  اأن 
املقدم لهم مبا يواكب تطلعات ال�صباب ويعتني 
ب��ط��م��وح��ات��ه��م؛ م���ن خ����ال و����ص���ائ���ل الإع�����ام 
احلراك  وت�صجيع  دع��م  يف  ور�صالتنا  وروؤي��ت��ن��ا 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  واملجتمعي  ال��ث��ق��ايف 

الإماراتية«.
لقاءاً  ب����ات  الإع����ام����ي  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واأ�����ص����اف 
دوري�����اً ���ص��ن��وي��اً؛ ي��اأت��ي ان��ط��اق��ا م��ن الأه����داف 

ال�صراتيجية لوزارة الثقافة وال�صباب وتنمية 
الهدف  ويحقق   ،)2013-2011( املجتمع 
الرابع املتمثل يف تعزيز التكامل والتن�صيق مع 
القطاعن العام واخلا�ض وبناء �صراكات فعالة، 
كما ي�صاهم يف حتفيز ال�صحفين والإعامين 
والإتقان،  الإب��داع  على  وت�صجيعهم  عام  ب�صكل 
لتحقيق  واملتنوعة  املتميزة  اخلدمات  وتقدمي 
يف  معنا  املتعاملن  ر���ص��ا  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال���ري���ادة 
وامل�صموعة  امل��ق��روءة  الإع���ام  و�صائل  خمتلف 

واملرئية.
حتيات  احلكومي  الت�����ص��ال  اإدارة  مدير  ونقل 
اآل نهيان  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ  م��ع��ايل 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�������ص���ب���اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر 
احل�صور،  اإىل  وم��وظ��ف��ي��ه��ا  ال�����وزارة  وق���ي���ادات 

اأثرى  ال���ذي  املتميز  وج��ه��ده��م  دوره����م  مثمنا 
داعيا  والعربية  واخلليجية  الإماراتية  ثقافتنا 
ل�صحفين والإعامين حل�صور اللقاء الثقايف 
املفتوح الأول الذي يجمع معايل وزير الثقافة 
وموظفي  ب��ق��ي��ادات  املجتمع  وتنمية  وال�صباب 

الوزارة م�صاء اليوم األأحد 9 يونيو 2013.
واأ�صاف اأن الوزارة تهدف من امللتقى واجلائزة 
وت�صجيعهم  وال�صحفين  الإعامين  حتفيز 
اأخبار  على الإب��داع والإتقان ل�صيما يف تغطية 
الوزارة وخدماتها ومبادراتها املتميزة واملتنوعة 
لتحقيق الريادة والتميز، اإ�صافة لتحقيق ر�صا 
الإعام  و�صائل  خمتلف  م��ن  معنا  املتعاملن 

املقروءة وامل�صموعة واملرئية.
وكان احلفل قد بداأه الإعامي حممد اخلطيب 

املذيع بتلفزيون دبي، م�صتعر�صا جهود الوزارة 
ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة كدعم  الأه�������داف  يف حت��ق��ي��ق 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ورف�����ع م�����ص��ت��وى الوعي  الأن�����ص��ط��ة 
الهوية  على  واملحافظة  الإم��ارات��ي��ة  بالثقافة 
الوطنية وتعزيز مقوماتها والرتقاء باحلركة 
الإم��ارات��ي غري  ال��راث  الفنية واحلفاظ على 
املادي، وتعزيز التكامل والتن�صيق مع القطاعن 
وتنمية  فعالة،  �صراكات  وبناء  واخل��ا���ض  العام 
املوارد الب�صرية وفقا لأف�صل املمار�صات العاملية 
اإ�صافة لعر�ض فيلم ت�صجيلي ق�صريا  املطبقة، 

عن اأداء الوزارة منذ انطاقها.
وقدم اخلطيب كلمة ترحيبية باحل�صور ملدير 
خالها  ا�صتعر�ض  احل��ك��وم��ي،  الت�����ص��ال  اإدارة 
اأهدافها  اإدارة الت�صال احلكومي وربط  جهود 

تطوير  يف  الإدارة  وج��ه��ود  ال������وزارة  ب���اأه���داف 
معها  واملتعاملن  للجمهور  املقدمة  خدماتها 
ومنهم و�صائل الإعام، ثم عر�ض فيلما ق�صريا 
تناول اجلهود ال�صحفية والإعامية املختلفة، 
التميز  ج����ائ����زة  ع����ن  ت���ق���دمي���ي  ع���ر����ض  ت�����اه 

الإعامي وجملة الإدارة اجلديدة.
امللتقى الإعامي  ال��وزارة على هام�ض  وعقدت 
“ال�صفحات  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  جل�صة  ال��ث��اين 
فيها  اأين؟” حت���دث  اإىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل���اح���ق 
الق�صم  رئي�ض  اأب��ول��وز  يو�صف  ال�صاعر  م��ن  ك��ل 
ال��ث��ق��ايف ب��ج��ري��دة اخل��ل��ي��ج، وال���دك���ت���ور ح�صن 
البيان،  بجريدة  الثقايف  الق�صم  رئي�ض  دروي�ض 
جمل�ض  ع�صو  الزرعوين  م�صطفى  وال�صحفي 
ف�صيلة  وال�صحفية  ال�صحفين  جمعية  اإدارة 
املعيني رئي�ض ق�صم الأخبار والتقارير بجريدة 

البيان.
وهي:  املحاور  من  جمموعة  اجلل�صة  وناق�صت 
ه���ل م���ا زال����ت ال�����ص��ح��اف��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة مرتبطة 
كالفنون  ال��ب�����ص��ري��ة  وال���ف���ن���ون  ب��ال��ق�����ص��ي��دة 
تقوم  التي  الأدوار  وغابت  وامل�صرح  الت�صكيلية 
بها املوؤ�ص�صات الثقافية الحتادية واملحلية، وهل 
ارتباط ال�صحافة مبفهوم راأ�ض املال حاليا جعل 
م�صتوى ال�صفحات الثقافية ي�صعف، وكيف بات 
اعطاء املوؤ�ص�صات ال�صحفية اأف�صلية الكتابة يف 
من  تهمي�صاً  الأدب���اء  اىل  الثقافية  ال�صفحات 
التجارب  نقل  يف  فيها  ال�صحفين  دور  فعالية 
احل��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وك���ان املحور 
الأخري متعلقاً براجع اأهمية �صحن ال�صفحات 
زي��ادة يف  ن��رى  اأن  الثقايف ومتى ميكن  باخلرب 

عدد ال�صفحات املخ�ص�صة للثقافة يف الدولة.

)راأ�ض ال�ساعر( لل�ساعر عمر �سبانة
�صدرت حديثاً جمموعة �صعرية جديدة لل�صاعر عمر �صبانة، حملت عنوان 
الرابعة  وهي  والن�صر(،  للدرا�صات  العربية  )املوؤ�ص�صة  عن  ال�صاعر(  )راأ���ض 
لل�صاعر بعد )احتفال ال�صبابيك بالعا�صفة( )1983(، و)غبار ال�صخ�ض( 

)1997(، و)الطفل اإذ مي�صي( )2007(.
ت�صم املجموعة 11 ق�صيدة، هي: ق�صائد اأخرية 1، �صجر يف طريق الغياب، 
ق�صائد  كلمات،  ول  وج��ه  دون  وال���روح،  اجل�صد  ح��واري��ة  بيت،  نهايات  عن 
ال��ع��دم، ه��واء حبيبي... ه��واء بادي،  2، ل بد من عبث يف طريق  اأخ��رية 

هذيان، متاهات، و�صوت هذا الهباء العظيم.
واقعية/  ���ص��رية  وال���ع���امل،  ل��ل��ذات  �صعرية  ���ص��رية  ي�صبه  م��ا  ال�����ص��اع��ر  ي��ق��دم 
اأ�صطورية، متثلها ق�صيدة )عن نهايات بيت(، ويلخ�صها مقطع منها يقول 
الُعمِر/  اأّول  ِمن  �صورُته  َبيُته  للهاْك/  َق�صرٍي  درٍب  يف  يذهُب  )َبيُته  فيه 
احَلياْة(. كذلك تتج�صد هذه )ال�صرية( باخت�صار  �ُصّباٍك وباٍب يف  اآخِر  اإىل 
يف الق�صيدة الأخرية من املجموعة، التي حملت عنوان )�صوت هذا الهباء 
العظيم( التي ت�صرد مراحل وحمطات يف حياة ال�صاعر/ ال�صخ�ض، ومنها 

هذه ال�صور والنثيالت:
اّلتي  اأرواَح��ُه��َنّ  اأُ�َصم�ِصُم  ال��راح��اِت،  َج��ّدات��َي  َق��رِب  اأبكي على  َدعنَي يا رم��ُل 

عّتَقتها الُهموم،
وَدعني على َمَهٍل

يف الَنّ�صيم الأخرِي من الُعمِر
نديان احلنوْن ي�َصباِن وما َظَلّ يف الأر�ِض من َخ�َصِب ال�ِصّ اآوي اإىل ال�َصّ

وِح من اأغنياٍت، واآوي اإىل ما َتبّقى على َدَرِج الُرّ
اإىل َجَبٍل وكهوٍف من الذكريات لأعرَف اأيّن اأعي�ُض طويًا.
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•• القاهرة-الأنا�صول:

ت�سيء كوكبة من جنوم وجنمات الدراما يف �سوريا ال�سا�سات ال�سغرية يف م�سر خلل �سهر رم�سان حيث يرتقب اجلمهور هذا املاراثون الفني 
كل عام.  ياأتي ذلك فيما يغيب كثري من الفنانني ال�سوريني عن دراما بلدهم للعام الثاين على التوايل منذ اندلع الثورة يف مار�ض اآذار عام 

2011 بعد هجرتهم اإىل القاهرة وبريوت ملا ا�ستهرتا به من ن�ساط فني درامي و�سينمائي.
وتنوعت مواقف جنوم �سوريا بني موؤيد لنظام ب�سار الأ�سد ومعار�ض له وداعم للثورة ال�سورية، واآخرين ابتعدوا عن املواقف ال�سيا�سية 

و�سجلوا خوفهم من دموية ال�سراع بينما التزم البع�ض ال�سمت والن�سغال بالبحث عن مكان اآمن للعي�ض والعمل.

م�سر ت�سيء بـنجوم �سوريا يف رم�سان 

الميتا فرجنية 
تنتهي من )حمال(

)حمال(  م�صل�صل  ت�صوير  م��ن  فرجنية  لميتا  اللبنانّية  املمّثلة  انتهت 
املتوا�صل، وبعد م�صاركتها يف  الت�صوير  اأ�صهر من  بعد ثمانية  الرم�صاين 
بريطانيا  اىل  �صافرت  الراحة  وبهدف  واملنا�صبات  الحتفالت  العديد من 

وحتديداً لندن.
بالطبيعة  وال�صتمتاع  نف�صها  عن  والرفيه  للراحة  لندن  لميتا  اختارت 
لميتا  عن  وامل��ع��روف  املتوا�صل  العمل  من  متعب  مو�صم  بعد  اخل�صراء، 
لة، ولطاملا كنت �صمن خططها  املف�صّ اأنها حتب لندن وتعتربها مدينتها 
لزيارتها اىل ذلك، تعود املمثلة اللبنانية الأ�صبوع املقبل اىل دبي لت�صوير 
ع���دد م��ن اأغ��ل��ف��ة امل��ج��ّات اخلليجية وال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ع��روف��ة يف 

املنطقة.

ال�صورية  الفنانة  لهن،  م��اذا  القاهرة  اخ��رن  الاتي  النجمات  ومن 
العام من خال  ه��ذا  امل�صرية  ال��درام��ا  يف  ت�صارك  والتي  علو�ض  كندة 

م�صل�صل نريان �صديقة  للمخرج خالد مرعي.
وتتقا�صم كندة علو�ض بطولة امل�صل�صل مع الفنانن امل�صرين منة �صلبي 
اإ�صافة  و�صلوى خطاب،  �صاهن  وحممد  يو�صف  ورانيا  يو�صف  وعمرو 

اإىل املمثل التون�صي ظافر عابدين.
وتدور ق�صة امل�صل�صل على مدار زمني مدته 20 عاماً، وتتناول حياة 6 
�صّبان و�صابات، جتمعهم ال�صداقة وتفّرقهم امل�صالح، وتتقاطع خطوط 
اإن�صانياً  منوذجاً  منهم  كل  ميّثل  حيث  حمورية،  مفا�صل  يف  حياتهم 

خمتلفاً يف ن�صاأته وتطّوره وتفاعله مع املجتمع.
ومن خال حبكة درامية بولي�صية، يتناول امل�صل�صل اإحدى ال�صخ�صيات 
التي يت�صح اأنها ما زالت على قيد احلياة بعد اعتقاد الأ�صدقاء اأنها قد 
با�صتام ر�صائل  �صنوات يف ظ��روٍف غام�صة، ليبداأ اجلميع  ماتت منذ 

جمهولة امل�صدر ُتهدد بف�صح اأعمال ارتكبوها يف املا�صي.
اأما الفنان ال�صوري جمال �صليمان )الذي له ت�صريحات معار�صة لنظام 
ب�صار الأ�صد( فيلعب دور البطولة يف م�صل�صل نقطة �صعف من تاأليف 

�صهرية �صام واإخراج اأحمد �صفيق واإنتاج �صادق ال�صباح.
وي�صارك �صليمان البطولة كل من الفنانات امل�صريات رانيا فريد �صوقي، 
وروجينا، وهالة فاخر، وريهام حجاج، وفيدرا، والفنانتان التون�صيتان 

�صناء يو�صف، وفريال يو�صف.
ق�صة  يف  يف�صل  ن��اج��ح،  اأ�صنان  طبيب  �صخ�صية  ح��ول  امل�صل�صل  وي���دور 

اإىل اخلارج ول تعود مرة  اأن تتزوج حبيبته وت�صافر  حب قدمية، بعد 
اأخرى.

وت�صارك الفنانة ال�صورية رغدة واملعروفة بتاأييدها لنظام ب�صار الأ�صد، 
اأحمد  النقلي، وال�صيناري�صت  بطولة م�صل�صل)ال�صك( للمخرج حممد 
واملمثلة  فهمي،  ح�صن  امل�صري  النجم  البطولة  وي�صاركها  زي��د،  اأب��و 

�صابرين، اإ�صافة للممثل ال�صوري مك�صيم خليل.
وتدور اأحداث امل�صل�صل يف اإطار اجتماعي حول اأزمة انعدام الثقة التي 
من  الأخاقية  القيم  انهيار  ق�صية  ويناق�ض  املجتمعات،  منها  تعانى 

خال مواقف يتعر�ض لها �صخ�صيات امل�صل�صل.
وكانت الفنانة رغدة تعر�صت لل�صرب من اجلمهور امل�صارك يف امللتقى 
اآذار  القاهرة يف مار�ض  وال��ذي عقد يف  العربي  لل�صعر  الثالث  ال��دويل 
املا�صي، اإثر م�صادة كامية دارت بعد اإلقائها �صعرا يوؤيد نظام الأ�صد، 
وهو ما مل ير�ض اجلمهور، وذلك بح�صب ما قالت م�صوؤولة اإعامية 

عن امللتقى يف ت�صريحات �صابقة لاأنا�صول.
اأردين  م�صري  اإنتاج  وهو  )خيرب(  م�صل�صل  يف  التاريخية  الدراما  اأم��ا 
م�صرك ف�صهدت كوكبة من النجوم ال�صورين يتقدمهم اأمين زيدان 
وجمموعة من الوجوه ال�صورية ال�صابة متمثلة يف الفنانتن ال�صوريتن 

قمر خلف، وروعة يا�صن، مب�صاركة الفنان اللبناين بيار داغر.
امل�صل�صل للمخرج حممد عزيزية وتدور اأحداثه حول غزوة خيرب التي 
ويتناول  الهجرة،  من  ال�صابع  العام  يف  واليهود  امل�صلمن  بن  اندلعت 
ح��ي��اة ال��ي��ه��ود الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة وال��دي��ن��ي��ة وج���اءه���م عن 

اجلزيرة العربية، وق�صة حتالفهم مع من حولهم من القبائل املجاورة 
وال�صراعات القائمة بينهم.

اأما النجمة ال�صورية �صوزان جنم الدين التي تناأى بنف�صها عن الإدلء 
يف  العام  هذا  م�صاركتها  فتاأتي  ال�صورية  الثورة  من  مبوقفها  �صراحة 
رم�صان من خال م�صل�صل ل ت�صرب القهوة مع نهال، وتلعب فيه دور 
اإعامية تقدم برناجًما حوارًيا، تك�صف من خاله ق�صايا ف�صاد حدثت 
يف عهد الرئي�ض امل�صري ال�صابق ح�صني مبارك، الذي اأطاحت به الثورة 

يف 11 فرباير �صباط عام 2011.
وامل�صل�صل من اإخراج ح�صام عبد الرحمن وتاأليف ر�صا الوكيل، وي�صارك 

يف بطولته الفنانان امل�صريان: جمدي كامل وتامر هجر�ض.
والعام املا�صي �صجلت الدراما ال�صورية غياب العديد من فنانيها ب�صبب 
الإنتاجي  والو�صع  الثالث  عامها  دخلت  التي  الباد  يف  ال�صطرابات 

ال�صعب، مما جعل م�صاركتهم يف الدراما امل�صرية وا�صحة بقوة.
يف  يقيمون  والذين  للثورة  املوؤيدين  خ�صو�صا  �صوريا،  فنانو  ويعاين 
ال�صوري  واجلي�ض  ال�صوري  اجلي�ض  بن  الدائرة  املعارك  رغم  بادهم 

احلر، من م�صايقات عديدة و�صلت اإىل حد القتل، بح�صب مراقبن.
بالعا�صمة  املا�صي  اآي��ار  مايو  منت�صف  يف  ال�صورية  ال�صلطات  واأوقفت 
ب�صار  لنظام  املناه�صة  مبواقفها  املعروفة  �صكاف،  مي  الفنانة  دم�صق 

الأ�صد، ثم اأفرجت عنها بعد �صاعات.
وقتل الفنان الكوميدي، يا�صن بقو�ض، املعار�ض للنظام، بعد ا�صتهداف 

�صيارته يف حي الع�صايل بدم�صق.

قارن الفنان امل�صري اأحمد اآدم بن برناجمه )بني اآدم �صو( 
وبرنامج مواطنه الإعامي با�صم يو�صف )الربنامج(،

اأنا فعملي  اأما  اأكر،  الفيديوهات  اإنه يعتمد على  وقال: 
كفنان م�صرحي يف الأ�صا�ض هو ما يدفعني لتقدمي �صكل 
خمتلف عبارة عن برنامج م�صرحي اأ�صتطيع اأن اأقوم فيه 

بكل ما اأريد دون اأن يحكمني.
اأن  مو�صحا  ل��ربن��اجم��ه،  م��ي��زة  النقطة  ه��ذه  اع��ت��رب  اآدم 
ب��ذات��ه��ا غري  ب��رن��اجم��ه مت��ث��ل ف��ي��ه ك��ل ح��ل��ق��ة م�صرحية 
اأنا  فيه  جنحت  م��ا  ه��و  ذل��ك  اإن  وق���ال:  بن�ض،  حمكومة 
والعك�ض  م�صرحي  غري  لأن��ه  )با�صم(،  فيه  يف�صل  ورمب��ا 
اأنا فيما جنح هو فيه، ولكننا نتفق يف  اأف�صل  اأي�صا، رمبا 

انتقاد الأو�صاع احلالية، والربكة يف الإخوان.
اأجاب  ال��ث��ورة،  بعد  يقدمه  ال��ذي  اجل��دي��د  ع��ن  وب�صوؤاله 
اأحمد  حكومة  �صيا�صة  ينتقد  ك��ان  الربنامج  اآدم:  اأحمد 
وها  نف�صه،  م��ب��ارك  وان��ت��ق��دت  ب��ل  ���ص��اخ��ر،  ب�صكل  نظيف 
والختاف  مر�صي،  والرئي�ض  قنديل  حكومة  انتقد  اأن��ا 
الوحيد هو ان الأحداث حاليا اأكر �صخونة و�صرعة، ول 
يوجد ترزي منمق ي�صلح ما يف�صده الإخوان، على عك�ض 
فرة مبارك، التي كانت مليئة بالظلم والقمع، ولكن كان 
هناك اأ�صاتذة قانونين وترزية، فكان الظلم يختفي حتت 

م�صطلحات جميلة.
لقد  وبجاحة،  اأكر فجاجة  النتهاكات  الآن  اأ�صاف:  اآدم 
الفرة  اأن  اإل   ،18 ال���  اأي��ام��ه��ا  يف  ال��ث��ورة عظيمة  ك��ان��ت 
الن��ت��ق��ال��ي��ة ث���م ���ص��ع��ود الإخ������وان ل��ل��ح��ك��م ج��ع��ل��ن��ا نرجع 
الإخوان  انتقد  ل  اإن��ن��ي  للجميع  واأق���ول  �صفر،  للمربع 
لأنني اأكرههم، ولكني اأنتقد كل ما هو غري مائم؛ لأن 
اأف�صل  هم  من  وي�صتحق  وغلبان،  طيب  امل�صري  ال�صعب 
�صاعدوا يف جناح  اأ�صكرهم لأنهم  ولكني  اأم��وره،  ليديروا 

برناجمي.
وعن ال�صبب الذي دفعه لتقدمي الربنامج مرة اأخرى بعد 
توقفه، قال: بعد الثورة مل تكن الروؤية قد و�صحت متاًما، 
ومن  يحدث  ما  اأدري  ول  وحزينا  مكتئبا  كنت  اأنني  كما 
اجلاين ومن املجني عليه، اأما الآن فقد و�صحت الروؤية، 
الكل وح�صلوا  الإخ��وان �صحكوا على  اأن  وع��رف اجلميع 
يف  التناق�ض  وظهر  ج��دي��دا،  يقدموا  ومل  املنا�صب  على 
القر�ض  مو�صوع  مثل  وظاهر  كثري  والتناق�ض  كامهم 
وقت )اجلن�زوري( والآن، ومو�صوع اخلروج على احلاكم 
ق��دمي��ا م��ق��ارن��ة ب��ال��وق��ت احل���ايل وال��ت��ع��ام��ل م��ع اأمريكا 
دون  ال�صاخر  لانتقاد  يدعوين  ذلك  كل  وحاليا،  قدميا 
ال�صتهزاء؛ لأنهم يف النهاية م�صرين، واأكيد كل جماعة 

بها ال�صالح والطالح.
ولكنه  معن،  ل�صخ�ض  انتقاده  على  يندم  مل  اآدم  اأح��م��د 
ي�صتحقوا  مل  لأ�صخا�ض  النقد  يف  مت���ادى  ب��اأن��ه  ي��ع��رف 
كل ذلك - من وجهة نظره - وقال: ل اأخ�صى �صوى اهلل، 
اأي �صيء غري لئق بالنقد وال�صخرية يف  اأواج��ه  و�صاأظل 
واقعية  اأق��دم معلومات  اأنني  والأدب طاملا  اللياقة  ح��دود 
ومل اأتلق اأية تهديدات يف عهد مبارك ول مر�صي، واأعتقد 
اأن ذلك لأنني ل اأتعدى حدود الأدب رغم الكام الاذع 

الذي اأقوله.
ظل  يف  للم�صتقبل  اآدم  اأح��م��د  بها  ينظر  ت�صاوؤمية  روؤي���ة 
ب�صكل  ت�صري  كلها  الأم����ور  اأن  وي���رى  احل��ال��ي��ة،  الأو���ص��اع 
ع�صوائي، ويف هذا الإطار قال: ل اأحد يعرف اأين ال�صالح، 
ولكن مكمن اخلطورة يظل يف تفرق امل�صرين وتناحرهم، 

وهو ما يهدد بالنق�صام. 
ما  وق��ال:  الفني،  بجديده  حديثه  ختم  امل�صري  الفنان 
الدكتور  العامة  دور  لتج�صيد  ال�صتعداد  ب�صدد  زل��ت 
الكثريون من  يعرفه  الذي ل  )م�صطفى حممود(، هذا 
تاأليف  م��ن  وه��و  ت��اري��خ حياته،  يحكي  الأج��ي��ال يف عمل 
التفاق  من  ننته  مل  ولكننا  يو�صف،  وليد  ال�صيناري�صت 

على التفا�صيل.

احمد اآدم: هذا ما مييـزين عن با�سم يو�سف ..!
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بيت الق�صيد

�سامل الزمر 

م�صافات يعطي  م��ا  ال��ّط��رد  يف 

ب�����ات م���ا   راع���ي���ه  اخل���ا  يف  يل 

م�صاب�ات ط�����رده  م�ع  ل�ه  يل 

م�ي�ات امثال�ه�م  واربوع�ن�ا 

م�زيّ�ات مع�ه�م    للخ�وي  ل�ي 

ق�ويّ�ه �ص�رب�ه  اول��ه  يلح�ق 

وخ�����ويّ�����ه ال��ّرب�����ع  ���ص�����ّوع  ول 

ط��ريّ���ه ث�ن�ادوه��ا  ي��ص�ل��ع 

زك��ّي��ه وان�ف��ص�ه�م  �ص�ّب��ان 

حم�ّي�ه و  وم��������دراة  ح�ص�م�ه 

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

�صاور �صديد الراي لو ماتدانيه 

وا�صاأل حكيم و�صاحب العلم غايل

ماخاب من هو راعي العلم يهديه

اخلا�رس ايل طاوع اجلهل تايل
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يف ي�م �ل�فاء لأم �لإمار�ت

يوفيها َك����ف  م���ن  وف����ا  مل�����س��ة  ي����وم  يف 

نطريها ي����وم  ب���ت���ويف  ال����ق����وايف  ل��ي��ت 

بيديها اخل���ري  م��ع��ج��زات  ْزرَع�����ت  ال��ل��ي 

وال���ل���ي ت��ع��لرّ��ت ع���ن ال��ن��ج��م��ة مت��اري��ه��ا

معانيها زاي�����د  م����َع  ت�������س���اوت  وال���ل���ي 

وخ��ذت��ي��ه��ا ك��ل��م��ة  م���ب  الإم��������ارات  اأم 

ن�سرتيها ل��ل��ي  ال��ن�����س��اء  ق�سايا  ع�سى 

حويتيها ال��ل��ي  البيوت  ق�سايا  وع�سى 

م�سحتيها ال��ل��ي  اليتيم  دم���وع  وع�����س��ى 

فرجتيها ال��ل��ي  ال��ف��ق��ري  ه��م��وم  وع�����س��ى 

طلتيها خ���ري  ط���ول���ة  ك���ل  ال���وط���ن  اأم 

يبنيها اأب����ي����ات  ل��ل��ق�����س��ي��د  ب��ق��ى  ول 

ونحميها ن��ح��ي��ا  ب���ال���وف���ا  ن���ع���اه���دك 

خدمتيها ي��ال��ل��ي  اإم����ارات����ن����ا  ن���خ���دم 

���س��م��ارّع��ة والآذان  ال���و����س���ف  حت����ريرّ 

ي��اغ��ري ح��ق ان��ت��ن��ق��ىرّ ال��ل��ول م��ن قاعه

لب����د م���ا حت�����س��د امل���ع���روف ب��ان��واع��ه

�ْسعاعه يخِفت  ل��و  ال��ب��در  فيها  م��ع��ذور 

�ْسباعه ي��اب��ت  م���ن  ِن���ِع���م  ف��ي��ه��ا  م��اغ��ري 

من�ساعه اأو���س��اف  وَي��ت��ك  فعلتي  اإن��ت��ي 

ومل���ارّع���ة ِع�����بة  الأمم  ل��ب��اق��ي  ت��ب��ق��ى 

مرباعه ال��ف��ردو���ض  يف  ب��ي��ت  ِل���ك  ت���رد 

�سفارّعة الأْع���م���ال  غ���دت  ل  ل��ك  حت��ق 

ملتاعه مت�����س��ني  ول  دامي  ت��غ��ن��ي��ك 

���س��م��ارّع��ة ادن�������اْة  ل���ل���ه���وان  ب��ق��ى  ول 

ي��اغ��ري ع��ه��ٍد ب��ك��ل م��وق��ف وك���ل �ساعه

والطاعة ال�سمع  ع  الوطن  لأر���ض  نبقى 

واأرواح�����ن�����ا جل��ل��ه��ا ع��ج��ل��ة وف���زارّع���ة

�ساعر املليون / را�سد اأحمد الرميثي

كلنا خليفة
���س��ي��خ��ي خ��ل��ي��ف��ة ن����ون م���اب���ني الأح������داق

ل��ل��ع��ل��م ن����با�����ضٍ ك��م��ا ���س��م�����ض الإ�����س����راق

اأدع�������وا اإل���ه���ي راف�����ع ال�����س��ب��ع الأط���ب���اق

ب�سرها ع��ي��ن��ي  م��ا���س��وف  اأن����ا  وي���ن  م���ن 

نظرها ب��ع��ي��ن��ه  ك����ٍل  ال��ع��ط��ا  و���س��م�����ض 

ي��ح��ف��ظ خ��ل��ي��ف��ة م���ن ن���واي���ب ق��دره��ا 

ال�ساعر / عمر بن قالله العامري 

�ل�شيف
ييت  م����ا  وان������ت   ، ي���ان���ا  ال�����س��ي��ف 

ا����س���م���ع خ���ف���وق���ي وال���ت���ن���اه���ي���ت

ه���ل���ي���ت دوم  ع����ل����ي����ن����ا  اأول 

ري������ت.. ول  ل����س���وف���ك  وال�����ي�����وم 

ل��������و م��������ن م������ودت������ن������ا ت����بي����ت

ت����وف����ي����ت ح�����ت�����ى  ل�����ك�����م  وايف 

ح���ل���ي���ت  وي���������ن  ل  ل�������ك  �������س������لم 

ي��ي��ت ل�����و  ال�������س���ي���ف  ب����ه����ذا  ودي 

����ب����ي م����ب����ط����ي ع��ل��ي��ن��ا  ي������ا ح����ب����يرّ

ال�����������س�����وق ف����ي����ه����م ه��������وب ف��ي��ن��ا

ب�������در ال�������س���م���ا ال�����ل�����ي ي��ع��ت��ل��ي��ن��ا

ح�����ت�����ى م���������س����ج م�����ن�����ك اي����ي����ن����ا!

ان���ت���ه���ي���ن���ا  م�������ا  ل  مب�������ودت�������ك 

ي����ب����ق����ى وف�������ان�������ا م�������ا ح���ي���ي���ن���ا 

م�����ت�����ع�����ط�����رن ب����ال����ي����ا�����س����م����ي����ن����ا 

ت����ك����ف����ى دخ����ي����ل����ك م��������ْر ع��ل��ي��ن��ا
ريف الوثبة

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

اأنغام اخللود  
@Hind_Aldhaheri 

الزين من زانت معانيه
وال�سني من �سانت علومه

ن م�ساعيه الوايف نثمرّ
ن�سري غله ولن�سومه
والقا�سر جننرّب مياريه
بعيد عن طاي�ض �سهومه

اأم خليفه
**

ال�ساعرة/ �سيخة الكتبي
 @Al_Ketbi

ح اأنفا�سي على ْولية �سلوعك ر�سرّ
وافتح اب�سدري �سناديق اقرتاعك

د قليبي هدرّ روعك وديرّ اآبررّ
�سوفني كيف ان�سهرت امن اندلعك!

**
ال�ساعر/خالد علي ال�سعيبي

 @khaledalshuaibi
ال�سامخ اللي بفعله داميًا �سامخ

ما�سر قلبه حزنه ان فرحت العامل
هلل دره خفوقه حيل مت�سامح

مايوم قالوا عِنه متكب وظامل  

ليندا اإبراهيم تخطف بطاقة التاأهيل

 4 �شعر�ء يعي�ش�ن �أ�شب�عًا من �لنتظار 
يف هذه املرحلة يتناف�ض كل من ه�صام ال�صقري/ �صلطنة عمان، نا�صر الدين 
العراق، عاء جانب/  الأم��ري/  باكرية/ اجلزائر، هزبر حممود، عبداملنعم 
م�صر، عبداهلل اآيت ال�صّديق، خالد بودريف / املغرب، يحيى وها�ض/اليمن، 
ال�صيخ ولد ّلعم�ض، �صعد الهادي/ موريتانيا، مناهل الع�صاف، اأحمد الأخر�ض 
/ الأردن ، ليندا اإبراهيم/ �صوريا، حممد اأبو �صرارة/ ال�صعودية، منى احلاج/ 

ال�صودان.
�صاعران جديدان :ويف هذه املرحلة من امل�صابقة يكون هناك 5 �صعراء اأمام 
يختارونها  ن�صو�صاً  يلقون  منها  الأول  اجلزء  ففي  جديدة،  حتكيم  معايري 
اأق�صى،  اأبيات كحد   10 اإىل   7 منهم من  واح��د  كل  يكتب  بحيث  بذواتهم، 
على اأن تكون موزونة ومقفاة وحرة املو�صوع، ويف اجلزء الثاين من احللقة 
ال�صعراء  يجاريها  بيتاً،   12 م��ن  مكوناً  ن�صاً  يطرح  �صاعر  ا�صت�صافة  تتم 
اأبيات، على اأن مُينحوا الوقت   5 ارجتاًل مو�صوعاً ووزناً وقافية من خال 
الكايف لارجتال، وقبل اأن تقول جلنة التحكيم كلمتها؛ يقول ال�صيف راأيه 
وانطباعاته عما يقدمه املتناف�صون، اأما اللجنة فتق�ّصم الدرجات على جزاأي 
واجلزء  ال�صعراء،  اختارها  التي  بالن�صو�ض  املرتبط  الأول  اجل��زء  احللقة، 
بقية  وينتظر  واح���داً،  �صاعراً  فتوؤهل  املرجتلة،  بالن�صو�ض  املتعلق  ال��ث��اين 

ال�صعراء اأ�صبوعاً ليتاأهل اأحدهم فقط.
 مت عر�ض تقرير حول الق�صائد التي قدمها �صعراء احللقة املا�صية، واأكدت 
كما  قامو�ض،  دون  من  فهمها  ميكن  ل  �صعبة  مفرداتهم  اأن  الآراء  اأغلبية 
اأعلن  اأ�صادت معظم الآراء بق�صيدة ال�صاعر يحيى وها�ض، وبانتهاء التقرير 

با�صم ياخور عن تاأّهل كل من يحيى وها�ض/ اليمن الذي فاز ب�65 درجة.
ن�ض  األقى  الذي  الأخر�ض  اأحمد  مع  احللقة  :انطلقت  ال�صوء"  "تغريبة 
اإن��ه جميل  وق��ال  الأخ��ر���ض،  األقاه  اأثنى على ما  ْوِء"  د. ف�صل  ال�صَّ "َتْغريَبُة 

وموفق.
"�صهيُل الأر�ض":�صعد الهادي األقى يف الأم�صية ن�صه "�صهيُل الأر�ض" د. بن 
متيم اأ�صار اإىل الروح النمطية املوجودة يف الق�صيدة، على الرغم من و�صفها 
حلظة متغرية، والن�ض مثل عنقود العنب، كل بيت ميّثل حبة، وكل حبة لها 

�صكلها.
زمائها  مع  اإبراهيم  ليندا  "زليخة" تناف�صت  ن�ض  خال  من  "زليخة" : 
ال�صعراء، وهو الن�ض الذي تاأهلت من خاله اإىل املرحلة الثالثة من خال 
بطاقة جلنة التحكيم ب� 45 درجة، .د. مرتا�ض قال: عنوان الن�ض �صارب يف 
الدللة التاريخية، وزليخة تعني اخلطيئة، وعموماً الن�ض جميل يف اإيقاعه 

امل�صتفز، واللغة ال�صعرية دافقة.
"نبوءة" نا�صر الدين باكرية كان مثار اختاف يف الراأي  ال�"نبوءة" :ن�ض 
اأع�صاء جلنة التحكيم، د. ف�صل قال لنا�صر: ت�صتح�صر حلظة �صعرية  بن 
فائقة حينما ت�صتح�صر م�صري الب�صرية بحديثك عن العرافن، وهي حلظة 
�صعرية جت�صدها بكلمات مغ�صولة، اأما اجلزء الثاين من الن�ض فهو عمودي 

فيه م�ض خفيف من احلداثة.
 "ُم�صحُف املَاء":ه�صام ال�صقري األقى "ُم�صحُف املَاء" على اأ�صماع اجلمهور.د. 
بن متيم اأ�صار اإىل اأن الق�صيدة تعرب عن حلظة وجد، وتظهر براعة ال�صاعر 
املفردات  بن  العاقة  اأن  الوا�صح  من  لكن  �صتى،  معاٍن  يف  ذل��ك  �صياغة  يف 

م�صطحة ومنطية،ومع ذلك الق�صيدة جميلة، واإن دارت حول فكرة واحدة.
ويف  احللقة،  الأول من  اجلزء  انتهى  ه�صام  ق�صيدة  و"املعتمون":مع  بخيت 
اجلزء الثاين مت ا�صتقبال ال�صاعر اأحمد بخيت اأحد �صعراء "اأمري ال�صعراء" 
يف مو�صمه الثاين، ويف احللقة األقى بخيت ق�صيدة "املعتمون" التي كان على 
عن  يتحدث  ن�ض  وه��و  وقافية،  ووزن���اً  مو�صوعاً  جماراتها  ال�5  املت�صابقن 
قدمه  عما  ق��ال  ف�صل  د.  ماآربهم،  اإىل  للو�صول  الدين  ي�صتخدمون  الذين 
وكانوا  بديهيتم،  وق��وة  ال�صعري،  ح�صورهم  على  برهنوا  كلهم  املت�صابقون: 

ملتزمن بالإطار املو�صيقي.


