�ص 22

جامعة الإمارات تطلق
م�ساقات �إلكرتونية
بالتعاون مع �أبل
�ص 27

(هانزيل وجريتل)
ق�صة خيالية يف عامل
ال�ساحرات
الثالثاء  5 -مارس  2013م  -العـدد 10732
2013 - Issue No 10732

March

Tuesday 5

يجوب العامل للقاء �أ�صدقائه على في�سبوك
قرر الفنان الأمريكي تاي مورين خو�ض غمار جتربة غريبة بع�ض
ال�����ش��يء� ،سيعمل م��ن خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ال�سفر ول��ق��اء جميع الأ�صدقاء
املدرجني على قائمة �أ�صدقائه على في�سبوك ب�شكل �شخ�صي والتقاط
���ص��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة ل��ه��م �أي�����ض��ا ،م��ع ال��ع��ل��م �أن ل��دي��ه ح��ال��ي��ا يف قائمة
الأ�صدقاء نحو � 788صديقا.
ويرى مورين �أن جتربته املزعومة ال تهدف للمتعة فقط بل �أنها ميكن
�أن ت�سلط ال�ضوء وتعيد بع�ضا من التوا�صل الإن�ساين املفقود حاليا يف
و�سط ع�صر التقنية الرقمية التي نعي�شها حاليا ،بح�سب قوله الذي
نقله موقع ما�شبل التقني املتخ�ص�ص.
وعلى الرغم من �أن مورين لي�س ال�شخ�ص الأول الذي يفكر يف رحلة
مماثلة ،ولكن تظل رحلته املرتقبة هي الأك�ثر �إث��ارة وذل��ك ل�سببني،
�أولهما �أنه مل يلتقي على الإطالق ب�أكرث من ن�صف قائمة �أ�صدقائه.
�أما ال�سبب الثاين والأهم �أن جل�سات الت�صوير التي �سيقوم بها �ستتم
بطرق قدمية �ستحتاج يف �أف�ضل الأحوال لأكرث من �ساعة واحدة وهو
ما يعني املزيد من التوا�صل بينهما ولن يكون اللقاء جمرد لقاء عابر
�أو زيارة خاطفة وهو ما يخدم الهدف من الرحلة فع ً
ال.
وبالن�سبة للتمويل فقد جل�أ مورين �إىل م�ؤ�س�سة متويل ربحية ترعى
امل�شروعات املبتكرة غري التقليدية تدعى كيك �ستارتر ،بهدف احل�صول
على متويل ي�صل �إىل �5آالف دوالر ،وقد ح�صل بالفعل حتى الآن على
نحو � 3آالف دوالر وي�أمل يف جمع املبلغ املتبقى قبل يوم  26مار�س
اجلاري.

ممار�سة الريا�ضة حت�سن النوم
اظهر تقرير جديد ام�س ان ممار�سة التدريبات الريا�ضية ت�شجع على
النوم ب�شكل جيد وانه كلما كانت هذه التدريبات قوية كلما كان اف�ضل.
واظهر امل�سح الذي اجرته امل�ؤ�س�سة القومية للنوم غري الربحية اىل ان
ممار�سة الريا�ضة ملدة ع�شر دقائق فقط يوميا ميكن ان حتدث اختالفا
يف فرتة ونوعية النوم.
وقال ماك�س هري�شكوفيتز وهو باحث يف النوم ورئي�س قوة العمل التي
اجرت اال�ستطالع يف مقابلة وجدنا ان ممار�سة الريا�ضة والنوم ب�شكل
جيد مرتبطان معا ووج��دن��ا اي�ضا زي���ادة تدريجية يف م��دى فعالية
النوعية او فيما يتعلق بكم الريا�ضة التي متار�سها .وم��ن ث��م فاذا
قلت ان��ك متار�س الريا�ضة كثريا جند نوعية ن��وم اف�ضل .وبالن�سبة
لال�شخا�ص الذين ال ميار�سون الريا�ضة على االطالق وجدنا م�شكالت
اكرث بالن�سبة للنوم.
وقالت الدكتورة باربرة فيلب�س وهي ع�ضو يف الفريق الذي اجرى امل�سح
ان ممار�سة الريا�ضة مفيدة للنوم.
لقد ح��ان ال��وق��ت لتعديل التو�صيات العاملية لتح�سني ال��ن��وم وو�ضع
ممار�سة الريا�ضة يف اي وقت على ر�أ�س قائمتنا لعادات النوم ال�صحية.

فيتامني (د) يحارب ت�سو�س الأ�سنان
ك�شفت درا�سة طبية حديثة �أن فيتامني (د) يلعب دورا مهما يف حماربة
ت�سو�س الأ�سنان بن�سبة تبلغ حوايل  50يف املائة.
ويحمل فيتامني د فوائد �صحية جمة تتمثل بتنظيم ن�سبة الكال�سيوم
والفو�سفات يف اجل�سم لتقوية العظام واملحافظة على �صحة الأ�سنان
ومعاجلة خماطر الك�سور ل��دى كبار ال�سن  ..فيما ي���ؤدي نق�ص هذا
الفيتامني يف اجل�سم �إىل خلق حالة من االكتئاب لدى بع�ض النا�س.
ويف �سياق تعليقه على ال��درا���س��ة ق��ال اخت�صا�صي التجميل الدكتور
�ساجناي بار�شار م�ؤ�س�س ومدير مركز طبي بدبي �إن الأ�سنان ال�صحية
ت�سهم يف خلق ابت�سامة تعك�س معاين اجلمال والقوة والثقة حيث يعمل
تناول كميات كبرية ومنتظمة من الفيتامني (د) على املحافظة على
الأ�سنان ب�صورة طبيعية ما يقلل احلاجة �إىل ا�ستخدام �أدوات التجميل
ال�صناعية كالق�شرة اال�صطناعية وغريها من الو�سائل الأخرى.

ف � �ي � �ل� ��م ع � � ��ن ت� �ن ��ام ��ي
اجل� � � � ��وع يف �أم� ��ري � �ك� ��ا
حت��دث��ت جم��ل��ة ت����امي الأمريكية
ع��ن ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ب��ع��ن��وان مكان
ع��ل��ى ال��ط��اول��ة ق��ائ��ل��ة �إن����ه يف�ضح
تفاقم م�شكلة املجاعة و�سط كثري
من الأمريكيني ،ويركز على �سبل
مواجهة املجاعة.
و�أو�ضحت �أن الفيلم يلقي ال�ضوء
على مو�ضوع يثري م�شاعر اخلجل
ل�������دى ك����ث��ي�ر م�����ن الأم��ي�رك����ي��ي�ن
ل���ل���درج���ة ال���ت���ي ي���رف�������ض���ون فيها
االع�ت�راف ب�أنهم جوعى والفيلم
من �إنتاج توم كوليت�شيو القا�ضي
يف فريق حتكيم ال�شيف الأف�ضل
ومن �إخراج زوجته.
ك���م���ا �أن ال���ف���ي���ل���م ال������ذي يعر�ض
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،ومت ب��ث��ه من
خ�لال موقع �آي تونز اعتبارا من
الأول م��ن م����ار�����س�-آذار اجل����اري،
يركز على �أكرث من خم�سني مليون
�أم�ي�رك���ي ،مب��ن فيهم ط��ف��ل واحد
من كل �أربعة �أطفال �أمريكيني من
الذين ال يجدون قوت يومهم.
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ط � �ف � �ل� ��ة �أم� ��ري�� �ك�� �ي� ��ة
ت� ��� �ش� �ف ��ى م�� ��ن الإي � � � ��دز

يقرر الطبيب �أنك م�صاب
متى ّ
مب�شاكل يف ال�سمع؟
(ماذا؟) ،كم مرة ت�س�أل هذا ال�س�ؤال ال�صغري �أثناء حواراتك
مع الآخرين؟ يف حال كانت �إجابتك (كثري ًا) ،ت�أكد �إذ ًا
تتعي عليك
�أن��ك تعاين م�شاكل يف ال�سمع .متى
نّ
زي��ارة الطبيب لتتجنب فقدان قدرتك على
�سماع الأ�صوات املحيطة بك؟
ت�شري معاهد ال�صحة الوطنية الأمريكية �إىل �أن حواىل
ثلث ال��را���ش��دي��ن مم��ن ت�ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين  65و74
ع��ام��اً و 50%م��ن ال��ذي��ن ي��ب��ل��غ��ون  75ع��ام��اً �أو �أكرث
يعانون بع�ض درج��ات فقدان ال�سمع .يفقد امل��رء �أول ما
يفقد قدرته على �سماع الأ�صوات عالية التواتر كحريف
(�س) و{ذ) .يف ما بعد يبد�أ بالتقاط الأحرف املنخف�ضة
ال��ت��وات��ر يف ���ش��ك��لٍ م��ك��ب��وت .د .داي��ف��ي��د ف�يرن��ي��ك م�ساعد
طب الأنف والأذن واحلنجرة يف كلية الطب
بروفي�سور يف ّ
يف جامعة ه��ارف��ارد ،يقول �إن فقدان ال�سمع ج��زء حتمي
م��ن ال��ت��ق��دم يف ال�����س��ن .ول��ك��ن م��ع ت��واف��ر �سماعات الأذن
امل�ساعدة وغريها من عالجات ،ال داعي اللتزام ال�صمت
على حالتك ،علماً �أن كرثاً يلج�أون �إىل التكتم ،فرتاهم
مييلون �إىل الت�ضحية باحلوارات واحلفالت واالت�صاالت
الهاتفية بدال من ا�ستعمال �سماعات الأذن .وفقاً لإحدى
ال��درا���س��ات ،ي�ستعمل ال�سماعات  14%م��ن الرا�شدين
فقط ممن يحتاجون �إليها فعال.
متى يتعني عليك اخل�ضوع لفح�ص؟
عندما تالحظ �أن��ت �أو �أح��د املقربني منك �أن��ك م�صاب
مب�شاكل �سمع ،ت�أكد �أن الوقت املنا�سب قد حان للخ�ضوع
للفح�ص .ي��ق��ول د .ف�يرن��ي��ك( :ي��ل��ج���أ ال��ن��ا���س ع����اد ًة �إىل
الفح�ص حني ي�ستعملون بكرثة �س�ؤال (م��اذا؟) ،وعندما
ي�ؤكد �شركا�ؤهم �أو زمال�ؤهم �أنهم بحاجة �إىل الت�أكد من
حا�سة ال�سمع)� .أن��ت م�صاب مب�شاكل يف ال�سمع يف حال
كنت:
 ت��ع��اين ���ص��ع��وب��ة يف م��ت��اب��ع��ة الأح����ادي����ث �أو يف التقاطالأ�صوات يف غرفة مكتظة.
 ت�ضطر �إىل رف���ع م�ستوى ���ص��وت ال��ت��ل��ف��از �أو الراديولت�سمع.
 حتتاج �إىل قراءة ال�شفاه �أو تبذل جمهوداً كبرياً لت�سمعاحلديث.
 ت�����س��م��ع �أ����ص���وات رن�ي�ن �أو ���ص��ف�ير �أو ه��دي��ر يف �أذنيك(ع�لام��ات ح��ال��ة ال��ط��ن�ين امل��ر���ض��ي��ة ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون �أحد
�أعرا�ض فقدان ال�سمع).
ماذا عن العالج؟
يف حال �أزعجتك �إح��دى هذه امل�شاكل ،ال ت�تردد يف زيارة
طبيب الرعاية ال�صحية الأولية .يف البداية �سيفح�صك
للت�أكد من وجود م�شاكل قد متنع املوجات ال�صوتية من
الو�صول �إىل الأذن الداخلية كرتاكم �شمع الأذن �أو وجود

تربية القطط داخل املنازل
ت�سبب �إجها�ض احلامل
تربية القطط داخل املنازل قد ت�ؤدى اىل اال�صابة بالتوك�سوبالزما ويحذر االطباء ال�سيدات خا�صة
احلوامل من تربية القطط داخل املنازل تفادياً لال�صابة بالتوك�سوبالزما ووجه عدة ار�شادات
ون�صائح للوقاية من هذا املر�ض.
ويقول االطباء ان التوك�سوبالزما ( )Toxoplasmosisهي جمموعة من االعرا�ض
املر�ضية التي حتدث نتيجة العدوى بطفيل التوك�سوبالزما الذي ينت�شر يف احليوانات
والطيور ومتثل القطط امل�صدر الرئي�سي حلدوث العدوى للإن�سان ..وحتدث العدوى
غالباً لالطفال لأن الكبار غالباً ماتكون عندهم مناعة �ضد املر�ض وق��د تنتقل
العدوى من االم امل�صابة باملر�ض �إىل اجلنني اثناء احلمل.
وا�شارت درا�سة �إىل انه تعاين بع�ض ال�سيدات من االجها�ض الذي التبدو ا�سبابه
وا�ضحة يف البداية ،لكن عند الفح�ص ومراجعة و�ضعها العائلي يت�ضح ان تربية
القطط قد تكون ال�سبب وراء االجها�ض حيث ان جرثومة التوك�سوبالزما من
االمرا�ض الطفيلية التي ت�صيب املر�أة احلامل .والعدوى يف هذا املر�ض تنتقل
من القطط �إىل امل��ر�أة وت�سبب يف ا�سقاط اجلنني يف اال�شهر االوىل للحمل
�إذا مل تكت�شف مبكراً وعليه فمن املهم جداً اثناء فرتة احلمل ان التتعامل
احلامل مع القطط ،وتتخل�ص من ف�ضالتها يف ا�سرع وقت ممكن ،كما
تن�صح املر�أة احلامل با�ستعمال واق لليدين قفاز للوقاية من العدوى.

�سوائل يف الأذن �أو
ثقب طبلة الأذن.
ُت�ؤدي هذه الأ�سباب
غ���ال���ب���اً �إىل فقدان
ال�������س���م���ع التو�صيلي
وت�����زول ب��ف��ع��ل ال���ع�ل�اج .يف
حال تبني غياب هذه امل�شاكل،
�ستخ�ضع الختبار ال�سمع .يطلب
منك الطبيب اال�ستماع �إىل �أ�صوات
منخف�ضة ومتو�سطة وعالية التواتر،
ويف ح����ال مل ت��ت��م��ك��ن م���ن ���س��م��اع هذه
الأ�صوات ي�شري �إىل �إمكان �إ�صابتك بفقدان
ال�سمع احل�سي الع�صبي� ،أي ب�ضرر معني يف
الأذن الداخلية �أو الع�صب ال�سمعي .يف هذه
املرحلة ،ير�سلك الطبيب �إىل اخت�صا�صي �أذن
�أنف حنجرة� ،أو �إىل اخت�صا�صي �سمع يفح�ص
م�شاكل ال�سمع وي�ساعدك يف احل�صول على
�سماعات �أذن.
هل تتوافر �سماعات �أذن �صغرية؟
يكمن احلل الكفيل مبعاجلة م�شاكل فقدان ال�سمع لدى
امل�سنني يف ا�ستعمال �سماعات الأذن .قد تتبادر ف��وراً �إىل
ذهنك �صورة والدتك �أو جدتك وهما ترتديان �سماعات
�أذن ك��ب�يرة وث��ق��ي��ل��ة� ،إال �أن تكنولوجيا ���س��م��اع��ات الأذن
تطورت كثرياً منذ ذلك الزمن حتى باتت ال�سماعات اليوم
�صغرية جداً وعالية التقنية باملقارنة مع ال�سماعات التي
ا�س ُتعمِ لت يف املا�ضي ،وبات يف الإمكان �إخفا�ؤها داخل قناة
الأذن �أو خلف الأذن فال يراها الآخرون.
ت��ت��م��ي��ز ���س��م��اع��ات الأذن ال��ع�����ص��ري��ة ب��خ�����ص��ائ�����ص رقمية
وبقدرتها على التكيف� .إذ ميكن تعديلها تلقائياً عند
انتقالك م��ن مكان �إىل �آخ���ر� ،أي م��ن حفلة �صاخبة �إىل
مم ٍر ه��ادئ على �سبيل املثال .ع�لاو ًة على ذل��ك ،بات عدد
كبري من �سماعات الأذن مزوداً بتقنية البلوتوث فتت�صل
بالتايل يف �شكلٍ ال�سلكي بالهاتف �أو التلفاز وفقاً ملا ي�ص ّرح
به د .فرينيك.
ت���أك��د �أن اخت�صا�صي ال�سمع �سين�صحك با�ستعمال نوع
معني من �سماعات الأذن باال�ستناد �إىل اختبار ال�سمع الذي
خ�ضعت له وظ��روف ال�سمع اخلا�صة ب��ك .نن�صحك ب�أن
جت ّرب مناذج خمتلفة �إىل �أن تعرث على ما يريحك و�إىل
�أن جتد �سماعة �صغرية كفاية كي تتقبل ا�ستعمالها يومياً.

الطب يف ع�صرنا بدي ً
ال ل�سماعات الأذن التقليدية،
�أوجد ّ
وهي �سماعات الأذن القابلة للزرع .ومن ح�سنات هذا النوع
من ال�سماعات �أال �ضرورة لنزعها حتى �أثناء اال�ستحمام �أو
ال�سباحة� .إال �أن زرع هذه الأجهزة يتطلب جراحة تطرح
بع�ض املخاطر ،لذلك ال يزال االخت�صا�صيون يف مرحلة
تقييمها وحت�سينها .ي��ق��ول د .فرينيك( :ال ت���زال هذه
التقنية يف مراحل التطوير الأول��ي��ة) .ع�لاو ًة على ذلك،
ميكن اال�ستفادة م��ن زراع���ة القوقعة (ج��ه��از �إلكرتوين
�صغري ُي��زرع جراحياً) �إال �أن��ه ال يتوافر �إال للأ�شخا�ص
الذين يعانون م�شاكل خطرية يف ال�سمع �أو فقدانه كلياً.
خطوات
يف ح��ال مل تكن م�ستعداً بعد ال�ستعمال �سماعات الأذن،
ح����اول �أن حت��� ّ��س��ن م��ن ق��درت��ك ع��ل��ى ال�����س��م��ع م��ن خالل
اخلطوات التالية:
 حاول �أن حتادث النا�س يف مناخات هادئة ،ك�أن تتناولع�شا ًء مع الأ�صدقاء يف مكان حميم يت�سم بالهدوء بدال
من تناوله يف مكان �صاخب.
 اب��ح��ث ع��ن �أج��ه��زة م�ساعدة كم�ضخم ���ص��وت �شخ�صيلرفع م�ستوى ال�صوت والتخفيف من ال�ضجيج ال�سائد.
 �أخرياً ،ال ت�سكت عن م�شكلتك وتخفيها .راجع طبيبك يف�أقرب وقتٍ ممكن لت�شخي�ص م�شاكل ال�سمع التي تعانيها
و�شارك جمدداً يف احلوارات والأحاديث.

قال فريق طبي �أمريكي �إن طفلة
يف ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ع��م��ر ق��د �شفيت
من فريو�س فقدان املناعة املكت�سب
�إيدز الذي مت ت�شخي�صه لديها منذ
والدت��ه��ا ،وذل��ك لأن والدتها كانت
م�صابة به فرتة احلمل بها.
ونقلت �شبكة �سي �إن �إن الأمريكية
ع��ن الفريق البحثي امل�����س���ؤول عن
ع��ل�اج ال��ط��ف��ل��ة امل����وج����ودة بوالية
مي�سي�سبي ،ت�أكيدهم �أن ال�صغرية
التي مل يك�شف عن هويتها �شفيت
من الإيدز.
وتوقع الباحثون خالل م�شاركتهم
مب�����ؤمت����ر ح�����ول ال����ف��ي�رو�����س����ات يف
�أطلنطا �أن يكون التدخل الطبي
ال�����س��ري��ع ال����ذي ب����د�أ ب��ع��د ثالثني
���س��اع��ة ف��ق��ط م���ن والدة الطفلة،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل �إع��ط��ائ��ه��ا ثالثة
�أدوي���ة م�ضادة للفريو�س ،ال�سبب
وراء �شفائها.
وك���ان���ت ال��ط��ف��ل��ة ق���د ول�����دت وهي
حت��م��ل ال��ف�يرو���س� ،إذ �أن والدتها
حملت ب��ه��ا ومل تعلم وق��ت��ه��ا �أنها
ك���ان���ت حت��م��ل ال���ف�ي�رو����س �إال قبل
�إجنابها بوقت ق�صري للغاية.
وقال د.هانا غاي ل�شبكة �سي �إن �إن
�إنهم مل يحظوا بفر�صة عالج الأم
خ�لال احل��م��ل ،وه��و �أم��ر ل��و حدث
ك��ان �سيمنع انتقال الفريو�س من
الأم �إىل ال�صغرية.
و�أ�شاد غاي بفعالية التدخل الطبي
ال�سريع ،معربا عن �أمله يف �أن ت�ؤكد
الدرا�سات امل�ستقبلية فعالية العالج
الطبي املبكر يف �شفاء املر�ض.

(ال� ��رج� ��ل ال� ��وط� ��واط)
ي � �ع � �ت � �ق� ��ل م � �ط � �ل� ��وب� � ً�ا
اعتقل بريطاين انتحل �شخ�صية
الرجل الوطواط � ،شخ�صاً مطلوباً،
و�س ّلمه �إىل خمفر لل�شرطة مبدينة
ب�����رادف�����ورد ق��ب��ل �أن ي����ت����وارى عن
الأنظار يف الليل.
وق��ال��ت هيئة الإذاع���ة الربيطانية
(ب��ي ب��ي ���س��ي) ام�����س� ،إن ال�شرطة
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة �أك�������دت �أن الرجل
الوطواط �س ّلم ال�شخ�ص املطلوب،
ال��ب��ال��غ م��ن العمر  27ع��ام��اً� ،إىل
مركز لل�شرطة بوقت مت�أخر من
الليل .
و�أ�ضافت �أن ال�شرطة وجهت تهم
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ب�����ض��ائ��ع م�سروقة
وج���رائ���م اح��ت��ي��ال ���ض��د ال�شخ�ص
املطلوب.

ال�شخ�صية املرنة �أف�ضل للتمارين الهوائية
وج���دت درا���س��ة ج��دي��دة �أن �أ���ص��ح��اب ال�شخ�صية امل��رن��ة ال��ذي��ن يح�سنون
التعامل مع الأو�ضاع ال�صعبة ويتعافون ب�سرعة بعد التع ّر�ض لأية نك�سة،
يزيد لديهم احتمال اال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من التمارين الريا�ضية
الهوائية .وذك��ر موقع هلث داي نيوز الأم�يرك��ي �أن الباحثني بجامعة
ف��ل��وري��دا ل��ل��ط��ب ،ن��ظ��روا يف ال��ع�لاق��ة ب�ين ���ص��ف��ات ال�شخ�صية واللياقة
البدنية عند قرابة � 650شخ�صاً را�شداً .وقال الباحث امل�شارك بالدرا�سة،
�أنطونيو تريا�شيانو� ،إن من ال�صعب معرفة �إن كانت ميزات ال�شخ�صية
ت�ؤثر على �صحة القلب وال�شرايني �أم �أن العك�س هو �صحيح� ،أي �أن �صحة
القلب جتعل ال�شخ�ص �أكرث مرونة.
ً
و�أ�ضاف الباحث �أن الوا�ضح هو �أن الأمرين مرتبطني معا ،وقال يوجد
ت�أثري متبادل� .إن كان لديك املزيد من الطاقة فقد تكون �أكرث انفتاحاً..
لكن �إن كنت اجتماعياً �أكرث فقد تكون �أف�ضل يف �أداء املهمات البدنية..
حقاً �إنه من ال�صعب حتديد كيفية ح�صول ذلك .
ً
و�شملت الدرا�سة �أ�شخا�صاً يف عمر بني  31و 96عاما ،حيث بد�أ الباحثون
بتقييم مزاياهم ال�شخ�صية ،التي تت�ضمن م�ستوى الع�صابية واالنفتاح
�سجلوا
وال��ق��ب��ول واالج��ت��ه��اد .واع��ت�بر امل�����ش��ارك��ون �أك�ث�ر م��رون��ة يف ح��ال ّ
م�ستويات �أق��ل يف الع�صابية ،و�أع��ل��ى يف امل��زاي��ا ال�شخ�صية الأخ���رى �أما
اخلطوة الأخرى فقد كانت مراقبة معدّل الأي�ض و�صرف الطاقة خالل
الراحة و�أثناء احلركة.
وقال العلماء �إنهم �أو ًال ظنوا �أن الأ�شخا�ص الأكرث قلقاً �أو ع�صابية �ستكون
معدالت الأي�ض عندهم �أعلى ،لكن مل يظهر ذلك �أبداً .وتبينّ �أن الذين
ي�سجلوا ارتفاعاً يف م�ستوى الع�صابية� ،أخذوا وقتاً �أطول لإكمال م�سافة
ّ
امل�شي املحددة وكانت قدرتهم على ممار�سة التمارين الهوائية �أقل.
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بحث علمي جديد

م�ضادات للأك�سدة من نوى التمر ت�سهم يف حماية
الإن�سان من الأمرا�ض

نهيان ير�أ�س االجتماع ال�ساد�س ملجل�س �أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
••ابوظبي – الفجر:

تر�أ�س معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالعا�صمة
ابوظبي االجتماع ال��دوري ال�ساد�س ملجل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بح�ضور كامل الأع�ضاء ومقرر جمل�س الأم��ن��اء ،اطلع فيه
على ج��دول الأع��م��ال و�أث��ن��ى على جهود الأم��ان��ة العامة و�أع�ضاء جمل�س
الأمناء يف ما مت حتقيقه من اجنازات خالل الدورة اخلام�سة.
و�شدد معاليه عزم اجلائزة على تعزيز موقع الإم��ارات ال��دويل يف خدمة
النخلة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
كما ا�ستعر�ض معاليه التقرير الفني وامل��ايل لأعمال اجلائزة يف دورتها
اخلام�سة� ،إ�ضافة �إىل امللف الإع�لام��ي وم��ا حققته اجل��ائ��زة من جن��اح يف
م�سابقة النخلة يف عيون العامل وهذا م�ؤ�شر �إ�ضايف على م�صداقية اجلائزة
يف توا�صلها مع خمتلف فئات املجتمع املحلي عرب توظيف فن الت�صوير
ال�����ض��وئ��ي كو�سيلة لتنمية وع���ي اجل��م��ه��ور ب���أه��م��ي��ة ���ش��ج��رة نخيل التمر
وتكري�س ثقافة نخيل التمر كما اعتمد �سموه اخلطة الإدارية والإعالمية
للجائزة يف دورتها ال�ساد�سة .2014
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن جامعة الإم����ارات ق��د وف���رت ال��ع��ام املا�ضي املكاتب
الإداري����ة اجل��دي��دة ل�ل�أم��ان��ة العامة للجائزة يف مبنى املعهد الإ�سالمي
مبدينة العني.

•• العني-الفجر:

التميز كان ال�صفة الغالبة على جميع
ال���ب���ح���وث وال�����درا������س�����ات ال���ت���ي قدمت
جل��ائ��زة خليفة الدولية لنخيل التمر
ومل ي��ت��وق��ف ال��ت��م��ي��ز ع��ن��د ه����ذا احلد
لي�صل �إىل ف��ئ��ة املنتجني �إ���ض��اف��ة �إىل
التقنيات وامل�شاريع التنموية وكذلك
ف��ئ��ة ال�����ش��خ�����ص��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ل��ي��ق��ف كل
ه��ذا يف حم��ل التكرمي يف احتفالية مت
الإع������داد ل��ه��ا و���ش��ه��ده��ا م��ع��ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم
العايل والبحث العلمي.
م���ن ب�ي�ن ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات جاء
البحث الفائز باملركز الأول واملقدم من
جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية و�أعده
ال��دك��ت��ور حممد الفار�سي م��ن اجلهاز
والدكتور �ساي يل من جامعة كورنيل
االمريكية حيث تو�صل الباحثان �إىل
�إن��ت��اج عجينة م��ن ال��ت��م��ر حت��ت��وي على
ن�سبة م��ن م�����س��ح��وق ال��ت��م��ر ت�����ص��ل �إىل
 3%ب��ع��د �أن ث��ب��ت ع��ل��م��ي��ا �أن النوى
يحتوي على م�ضادات للأك�سدة والتي
ت�سهم وب�شكل مبا�شر يف حماية الإن�سان

من الكثري من الأمرا�ض.
و�أ���ش��ار الباحثان �إىل �أن ن�سبة الثالثة
يف امل��ائ��ة م��ن م�سحوق ال��ن��وى ت�ساعد
ع��ل��ى رف���ع ال��رط��وب��ة يف عجينة التمر
بن�سبة  26يف املائة �إ�ضافة �إىل الألياف
الغذائية بن�سبة  37يف املائة كما �أكدت
الدرا�سة على �أن م�ضادات الأك�سدة يف
هذه العجينة ت�صل ن�سبتها �إىل  27يف
املائة.
وق���ال ال��ب��اح��ث��ان �إن م��ك��ون��ات العجينة
اجلديدة �أدت �إىل رفع القيمة الوظيفية
للعجينة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ح��ل م�شكلة
الت�صلب كما �أدت �إىل زي��ادة وزن املنتج جن��اح��ات يف �إك��ث��ار ث�لاث��ة ع�شر �صنفا ل��ت��م��ور ال�ب�رح���ي يف م��رح��ل��ة اخل�ل�ال
بن�سبة  29يف املائة وال��ذي ي�سهم يف م��ن �أف�����ض��ل �أن����واع النخيل وجعلها يف ح��ي��ث �أم���ك���ن ل���ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة معاجلة
زيادة العائد االقت�صاد للإنتاج.
متناول امل��زارع�ين ب�أ�سعار منا�سبة كما م�شكالت واقعية كما فاز املهند�س �أمني
كما قدم الباحث الدكتور موالي ح�سن ���س��اه��م يف �إن�����ش��اء م����زارع خ��ا���ص��ة ت�ضم علي زوي���ة م��ن اجل��م��ه��وري��ة التون�سية
�سدره مدير البحوث باملعهد الوطني ت�سعة �آالف ن��خ��ل��ة م��ن �أج����ود الأن����واع بجائزة تقنية �إكثار نخيل التمر بو�سط
مبراك�ش بحثاً ح��ول انتقاء الب�صمات تنتج حاليا ثالثمائة طن من التمور  ..ب��ي��ئ��ي ج���دي���د م���ن ك����رب ال��ن��خ��ي��ل وقد
اجل��زئ��ي��ة للك�شف امل��ب��ك��ر ع���ن اجلن�س كما كان للتقنيات احلديثة دور يف هذا �أثبتت ال��ت��ج��ارب ق��درة ه��ذا املنتج على
وال��ذي ي�سهم ب��دوره يف مقاومة مر�ض ال��ت��ك��رمي ل��ي��ك��ون م��ن ن�صيب الدكتور امل��ن��اف�����س��ة ..ك��م��ا ف����ازت ال��ه��ي��ئ��ة العامة
ال��ب��ي��و���ض يف ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر ك��م��ا كان عبد اهلل حممد احل��م��دان م��ن اململكة للنخيل بالعراق بجائزة �أف�ضل م�شروع
للمنتجني املتميزين دور يف التكرمي ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ح��ي��ث ت��و���ص��ل �إىل ت��ن��م��وي ح��ي��ث متكنت م��ن و���ض��ع خطة
ليكون هذا من ن�صيب املهند�س مهلهل تقنية ت�سهم يف التحكم يف غازات و�سط �سريعة لإع���ادة ب�ساتني النخيل  ..كما
جا�سم ابراهيم من الكويت حيث حقق التخزين بهدف �إطالة العمر التخزيني ف��از الدكتور حامد ابراهيم من م�صر

جامعة الإمارات تطلق م�ساقات
�إلكرتونية بالتعاون مع �أبل
العني  -الفجر:

ا���س��ت��ح��دث��ت ج��ام��ع��ة االم�����ارات ن��ظ��ام��ا ج��دي��دا ب��دخ��ول��ه��ا بالفهر�س
االل��ك�تروين االك�ب�ر للمحتوى التعليمي امل��ج��اين ال���ذي ي��وف��ر كما
هائال من امل��واد واملعلومات التي تعني الطلبة على اال�ستفادة منها
من خالل املحا�ضرات والدرو�س اللغوية والكتب ال�صوتية.
ويعرف هذا النظام ب�آيتونز ابل اجلامعي املكتبة االلكرتونية وهذا
النظام اجل��دي��د يتيح ا�ستخدامات متعددة للطلبة خ���ارج �صفوف
ال��درا���س��ة وك��ذل��ك اج���راء ال��ب��ح��وث واك��ت�����س��اب خ�ب�رات تعليمية غري
حم����دودة وي��غ��ط��ي ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د امل�����س��اق��ات ال��درا���س��ي��ة م��ن خالل
جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن ال�ب�رام���ج امل��ط��روح��ة م��ث��ل ال��ل��غ��ة والربجمة
وتكنولوجيا املعلومات وال��ع��ل��وم التطبيقية كالهند�سة والفيزياء
وغ�يره��ا مم��ا يت�صل بالتخ�ص�صات املطروحة بالكليات كما ي�سهم
النظام اجلديد ال��ذي يعتمد على ا�ستخدام اجهزة احلا�سب االيل
وااليباد اىل التفاعل احليوي مع اع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة كما
ميكن حتديث كافة املعلومات واملواد تلقائيا خالل الف�صل الدرا�سي.
واك��د الدكتور علي را���ش��د النعيمي يف اع��ق��اب تد�شني ه��ذه اخلدمة
اجلديدة ب���أن اال�سرتاتيجية احلديثة تعك�س التزام دولتنا امل�ستمر

يف توفري ا�سلوب تعليمي متطور يتنا�سب مع تطلعات م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية وال�سعي الدائم اىل تطوير االقت�صاد القائم على املعرفة
بالرتكيز على التكنولوجيا واالبتكار وقال ان وجود مثل هذا النوع
من التعليم اخلا�ص يف �آيتونز اجلامعي والذي يتم تداوله يف ارقى
اجلامعات العاملية يحظى بدعم وت�شجيع دائ��م�ين م��ن قبل معايل
ال�شيخ نهيان ب��ن م��ب��ارك �آل نهيان وزي���ر التعليم ال��ع��ايل والبحث
العلمي الرئي�س االعلى جلامعة االم���ارات وال��ذي يتبنى مثل هذه
امل��ب��ادرات وبكل م��ا حتفل ب��ه م��ن ان�شطة متطورة ت�ساهم يف اعداد
الكوادر املواطنة القادرة على التميز واالبتكار م�شريا اىل امكانية
تو�سيع اطر التعاون وال�شراكات الفاعلة بني الطلبة والباحثني على
حد �سواء .ومن جانبه ا�شار الدكتور يورج والتج مدير مركز التميز
يف التعليم والتعلم ب�أن اجلامعة تفتخر بتد�شني �آيتونز اجلامعي يف
ال�شرق االو�سط لتكون �ضمن املنظومة التي ت�ضم جهود ابل ملثل هذه
املبادرات وا�ضاف ان هذا ما �سيتيح لطلبتنا الو�صول ال�سهل اىل املواد
التعليمية الرائدة االخرى من خالل اكرب فهر�س الإلكرتوين عاملي
للمحتوى التعليمي وبالتايل �سيعزز من مكانة اجلامعة وت�سليط
ال�ضوء على م�ستوى التعليم العايل الذي تقدمه اجلامعة للدرا�سني
فيها.

ب���أف�����ض��ل م�������ش���روع ت��ن��م��وي م���ن خالل
ن�����ش��ر ال�����ص��ن��اع��ات ال�����ص��غ�يرة القائمة
على خ��ام��ات النخيل ليكون م��ن بينها
ت�أ�سي�س حا�ضنة تكنولوجية ت�سهم يف
اجل��ه��ود الإب��داع��ي��ة �إ���ض��اف��ة �إىل �إن�شاء
مركز تدريب ب�إحدى القرى للتعامل
ال�صناعي م��ع جريد النخيل كما كان
لل�شخ�صية امل��ت��م��ي��زة ع��ن��وان��ا يف هذه
االحتفالية ليفوز بها الدكتور حممد
�سعيد مكي من الأردن حيث كان له دور
يف ن�شر العديد من الأبحاث يف جمال
تعبئة وت�صنيع التمور.
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عدوى فريو�سية ت�سبب نتوءات جلدية م�ستديرة و�صغرية

احمي �أطفالك من فريو�س امللي�ساء
مت ت�شخي�ص مر�ض امللي�ساء املعدية لدى �أوالدك .ما هي �أف�ضل طريقة للتخل�ص منه ب�سرعة؟ هل ميكن ق�ضاء الليل
خارج املنزل مع �أطفال �آخرين؟ امللي�ساء املعدية عدوى فريو�سية ت�سبب نتوءات جلدية م�ستديرة و�صغرية� ،شائعة
جد ًا لدى الأطفال .ال �ضرورة �إىل �أي عالج لهذه امل�شكلة اجللدية ،فنظام املناعة يف اجل�سم �سيتخل�ص من العدوى من
تلقاء نف�سه .لكن ميكن �أن ي�ستغرق ذلك فرتة ت�صل اىل �سنة �أو �أكرث .ولأن امل�شكلة ثابتة وتنت�شر ب�سهولة ،يختار كرث
اخل�ضوع لعالج امللي�ساء املعدية.

كثرية هي خيارات العالج املتاحة ،لكن التخل�ص من الفريو�س ب�سرعة قد ي�شكل
حتدياً كبرياً .يرتاوح حجم نتوءات امللي�ساء املعدية من حجم ر�أ�س الدبو�س �إىل
ممحاة قلم الر�صا�ص ،ومن النادر �أن تكون بحجم عدة ملليمرتات يف القطر،
�أكرب من ممحاة قلم ر�صا�ص� ،إذا كان نظام امل�صاب املناعي ال يعمل كما ينبغي
ب�سبب ظروف طبية �أخرى .وغالباً ما تكون للنتوءات نقطة �صغرية يف الأعلى.
ل��دى الأط��ف��ال ،تظهر امللي�ساء املعدية ع��ادة على ال��وج��ه وال��رق��ب��ة واليدين
والإبطني والذراعني .رغم �أن ظهور امللي�ساء املعدية على العينني �أمر غري
م�ألوف ،فقد يحدث مع تطوير نتوءات على اجلفون واجل��زء اخلارجي من
مقلة العني .عندما يحدث ذلك ،من املهم احل�صول على الرعاية من طبيب
العيون فوراً ملنع م�شاكل العني.
التهاب اجللد
الفريو�س الذي ي�سبب امللي�ساء املعدية معد للغاية ،فخد�ش النتوءات �أو فركها
ي����ؤدي �إىل انت�شار الفريو�س �إىل اجللد املحيط ب��ه ،م��ا يزيد احل��ال��ة �سوءاً.
ميكن �أي�ضاً �أن ت���ؤدي امللي�ساء املعدية �إىل التهاب اجللد واالحمرار واحلكة،
وهي حالة تعرف با�سم التهاب اجللد .ي�سبب التهاب اجللد تفتت اجللد ،ما
ي�سهل انت�شار امللي�ساء املعدية �أك�ثر .وميكن لالت�صال املبا�شرة بني اجللد
واجللد �أن ي�ؤدي �إىل انت�شار الفريو�س �إىل �أ�شخا�ص �آخرين ما دامت النتوءات
ظاهرة .ميكن لالت�صال مع الأ�شياء امللوثة بالفريو�س ،مبا فيها لعب الأطفال
واملنا�شف وغريها من �أدوات منزلية� ،أن ي�ؤدي �أي�ضاً �إىل انت�شار امللي�ساء املعدية
للآخرين .لتجنب انت�شار الفريو�س ،يجب تغطية مناطق اجللد املت�ضررة
بامللي�ساء املعدية ل��دى �أطفالك باملالب�س �أو ال�ضمادة عندما يتفاعلون مع
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�أ�شخا�ص �آخرين .ال يجب ت�شارك املنا�شف� ،أو املالب�س �أو الأدوات ال�شخ�صية
الأخ��رى التي قد ت���ؤدي �إىل ات�صال مع النتوءات� .شجع �أطفالك على جتنب
مل�س النتوءات وغ�سل �أيديهم يف كثري من الأحيان .و�إذا ذهب �أطفالك لل�سباحة،
غطي النتوءات ب�ضمادة م�ضادة للماء.
عادة ما تزول امللي�ساء املعدية من دون عالج يف غ�ضون � 6إىل � 12شهراً� ،إال
�أنها قد ت�ستغرق وقتاً �أطول .لكن قد يو�صي الأطباء بالعالج لهذا املر�ض لأنه
معد جداً .وميكن للعالج �أن يكون مفيداً ب�شكل خا�ص لدى الأطفال الذين
غالباً م��ا ي��ج��دون �أن ال��ن��ت��وءات مزعجة وال��ذي��ن ه��م يف خطر �أك�بر النت�شار
امللي�ساء املعدية لأنهم �أكرث عر�ضة خلد�ش النتوءات �أو فركها.
قد ت�ساعدك املنتجات اجللدية التي حتتوي على مكونات مهيجة ،مثل حم�ض
ال�صف�صاف �أو هيدروك�سيد البوتا�سيوم ،يف التخل�ص من النتوءات مع مرور
ال��وق��ت .وميكن للكرميات امل�ضادة للفريو�سات امل�ساعدة على الق�ضاء على
امللي�ساء املعدية ،لكنها �أي�ضاً ت�ستغرق وقتاً طوي ً
ال.
ميكن القيام ب���إج��راءات �إزال���ة النتوءات ،مثل ك�شطها �أو جتميدها يف عيادة
الطبيب .وقد يتم يف حاالت نادرة ا�ستخدام العالج بالليزر لعالج هذه احلالة،
وعادة ما يكون خم�ص�صاً للأ�شخا�ص الذين يعانون �ضعفاً يف جهاز املناعة وال
ميكنهم التخل�ص من الفريو�س من تلقاء �أنف�سهم.
يجب �أن تتم هذه العالجات كافة حتت �إ�شراف طبيب ،وعادة ما يكون طبيب
الأمرا�ض اجللدية �أو طبيب الأمرا�ض اجللدية للأطفال .يف بع�ض احلاالت،
قد يكون مزج العالجات �ضرورياً .فحدد موعداً لإجراء حمادثات مع طبيب
�أطفالك حول �أف�ضل م�سار للعمل .يف غ�ضون ذلك ،اتخذ االحتياطات الالزمة
للحد من خماطر انت�شار الفريو�س.

الغذاء والأع�شاب الطبيعية خري عالج للجلد
يف ال�سطور التالية نتابع احل��دي��ث ع��ن بع�ض
اال���ض��ط��راب��ات ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ب�شرتنا،
ونلقي ال�ضوء على �أ�سبابها وطرق معاجلتها.
اجلروح ()Wounds and Cuts
�إذا تعر�ض امل���رء جل��رح م��ا ف���إن��ه يلتئم طبيعياً
ما دام اجل�سم يتمتع ب�صحة جيدة .وقد يحتاج
الأم���ر �إىل و���ض��ع ���ض��م��ادة م��ن القطن النظيف
وال�ضغط عليها �أو و�ضع �ضاغطة لقفل الأوعية
الدموية التي تنزف.
لتجنب تلوث اجلروح:
 اذا ك���ان اجل����رح ك���ب�ي�راً وم��ف��ت��وح��اً ي��غ��م�����س يفحم��ل��ول ���س��اخ��ن (ع��ل��ى ق����در حت��م��ل امل�����رء) من
خليط ملعقة �صغرية من ع�شب عرق الذهب مع
ملعقة �صغرية من ع�شب املرة املنقوع يف كوب من
املاء املغلي ملدة  20دقيقة� .أو ي�صب املحلول على
اجلرح حتى تلتقي حافتيه .بعدها يتم ال�ضغط
على اجل��رح وير�ش عليه م�سحوق ع��رق الذهب
مع ا�ستخدام �شريط ال�صق معقم لإحكام غلق
حافتي اجلرح معا.

 �إذا ت��ع��ذر احل�����ص��ول على ع��رق ال��ذه��ب ميكن الأحما�ض املركزة.و�ضع الفيتامينني  Aو Eبالتبادل مبا�شرة على
 3درجات:
اجلرح لإ�سراع عملية االلتئام.
 �إذا ظ��ه��ر اح���م���رار ح���ول اجل����رح مي��ك��ن ر�شه  -1حروق الدرجة الأوىل :تو�صف ب�أنها �سطحيةت�صيب الب�شرة فح�سب وحتدث احمراراً وتورماً
مب�سحوق ع�شب حجر ال�شب.
يف اجللد و�إح�سا�ساً بالأمل.
 -2ح����روق ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة :ت�صيب الب�شرة
�أع�شاب م�ساعدة
 الأ���ش��ن��ة ،الأق���ح���وان ،امل����رة ،ال��رج��ل��ة ،الر�شاد وال��ط��ب��ق��ة ال��ت��ي ت��ل��ي��ه��ا وي���ك���ون اجل��ل��د حممراًال��ه��ن��دي ،الأق��ن��وط�ين ،ال�بردق��و���ش ،البطونيقا وتظهر عليه بثور.
(ح�شي�شة اجل�����روح) ،ال�ترم�����س ،ال��ت�ين الربي -3 ،حروق الدرجة الثالثة :ت�صيب اجللد وت�صل
حجر ال�شب ال�ب�ري ،ح�شي�شة ال��ده��ن ،احلناء� ،إىل الطبقة الدهنية امل��وج��ودة حت��ت اجللد �أو
احلور الأبي�ض ،اخلمطية ،زنبق الربكة الأبي�ض ،الع�ضالت �أو العظام.
زه���رة ال��ع��ط��ا���س ،ال�سمفوطن� ،سنبلة الطيب،
عالج الدهون:
ال�صمغ الأحمر ،عرق الذهب ،ق�ش ال�سرير.
حروق الدرجة الثانية والثالثة يجب �أن تعالج
ب�إ�شراف الطبيب.
احلروق ()Burns
تنتج احل��روق من تعر�ض اجللد مل�صدر حراري �أما حروق الدرجة الأويل ممكن عالجها بالبيت
مثل امل��واد ال�ساخنة� ،أو اللهب املبا�شر� ،أو �أ�شعة كما يلي:
ال�����ش��م�����س امل���ب���ا����ش���رة� ،أو االح���ت���ك���اك� ،أو التيار  -اذا كان احلرق ناجتاً من مادة مثل البال�ستيك
الكهربائي� ،أو املجال املغناطي�سي� ،أو ال��ذري �أو ال�ساخن �أو ال�شمع امل���ذاب �أو �أي م���ادة �شبيهة
املواد الكيماوية الكاوية مثل ال�صودا الكاوية �أو في�ستخدم املاء املثلج لت�صليب هذه املادة لإزالتها
ب�سهولة.
 ت��و���ض��ع ك���م���ادات ب����اردة ع��ل��ى م��ك��ان احل����رق يفاحل���ال ل��ت�بري��د اجل��ل��د واخ���ت���زال ال����ورم وتقليل
الأمل الناجت من احلرق.
 تغطى املنطقة امل�صابة ب�شا�ش ج��اف ونظيفلتجنب العدوى البكترييا.
 يجب عدم تعري�ض احلرق لأ�شعة ال�شم�س. يو�ضع على املنطقة امل�صابة ع�صري �أوراق نباتال�صبار �أو مزيج زيت الزيتون مع �صودا الطعام
( بيكربونات ال�صوديوم ) ،ما يعمل على �سرعة
ال�شفاء.
 عندما تتماثل منطقة احل��رق لل�شفاء ميكنا�ستخدام �أوراق نبات ال�سماق �أو ال�صمغ الأحمر
�أو حل���اء ال��ب��ل��وط الأب��ي�����ض ،ذل���ك بغلي مقدار
ملعقة �صغرية يف ك��وب م��اء ثم ي�ستخدم املغلي
على هيئة كمادات باردة على مكان احلرق.
 ي��ن�����ص��ح ب��ت��ن��اول خم���ل���وط م���ن الفيتاميناتوالعنا�صر املعدنية لإ�سراع عملية ال�شفاء.
 اذا ظ��ه��رت �أي����ة �أع����را�����ض لإ����ص���اب���ة بكترييةمبكان احلرق مثل االحمرار ال�شديد �أو انبعاث

رائحة كريهة �أو خ��روج �صديد فيجب ا�ست�شارة
الطبيب.
الث�آليل �أو الث�آلول ((Warts
)(Common
ال��ث���آل��ي��ل ع��ب��ارة ع��ن من���وات �سميكة ع��ل��ى هيئة
ب�����روزات يف اجل��ل��د .ق��د ت��ك��ون ج��اف��ة �أو رطبة،
ويتميز �سطحها ب�أنه �صلب وتبدو عليه نتوءات.
وقد ي�تراوح حجم هذه الث�آليل من حجم ر�أ�س
الدبو�س �إىل حجم حبة الفول ال�صغرية .وقد
تكون بلون اجللد �أو قد ت�أخذ اللون القامت ن�سبياً
عما حولها.
�أ�سبابها
 ت�سببها �إ�صابة فريو�سية (Papilloma )Virusخلاليا �أن�سجة الب�شرة.
 مي��ك��ن ل��ع��دوى امل��ر���ض �أن تنتقل ع��ن طريقاللم�س وقد ت�صاب بها مناطق خمتلفة يف اجل�سم
مثل الوجه وحتت الإبطني والأرجل (عن طريق
�شفرات احلالقة).
 مي��ك��ن �أن ت��ظ��ه��ر يف ال��ب��ل��ع��وم �أو يف الأحبالال�صوتية م�سببة بحة يف ال�صوت .وهي ال ت�سبب
�أملاً وميكن تركها من دون خوف من م�ضاعفات
ما مل تكن م�صدر ازعاج لل�شخ�ص.
عالجها
 يجب �أن يحتوي غ��ذاء ال�شخ�ص ال��ذي يعاينظهور الث�آليل على ثمار املوالح والبي�ض والب�صل
والثوم.
 تناول من غرام �إىل غرامني من الفيتامني Cكجرعة يومية �أمر �ضروري جداً لزيادة مناعة
اجل�سم على مقاومة الفريو�س وزوال الث�آليل.
 ميكن عمل �ضمادة من ع�صري الثوم الطازجوو�ضعها على الث�آليل مبا�شرة ملدة � 24ساعة ،ما
ي�ساعد على جفافها وق��د ت�سقط خ�لال �أ�سبوع
تقريباً.
ً
 ميكن �أي�����ض��ا �إزال���ة الث�آليل مبعاملتها بزيتاخل���روع م�ضافاً �إل��ي��ه زي��ت جنني حبة القمح،
خ�صو�صا تلك التي تظهر يف �أخم�ص القدم والتي
ت�سمى بال�سنطة ( ،)Plantar Wartsحيث
ت�شبع قطعة م��ن القطن بالزيت وتو�ضع على

املكان �أثناء الليل وت�ترك حتى ال�صباح .ويكرر يعمل على تقوية ب�صيالت ال�شعر ومنع تكوين
الق�شرة.
هذا يومياً حتى متام زوال الث�آليل.
 ين�صح بغ�سل ال�شعر دورياً مع جتنب ال�شامبوال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة م��ن ال�صودا،
ق�شرة الر�أ�س ()Dandruff
ت��ن��ت��ج ق�����ش��ور ال���ر�أ����س ع��ن��دم��ا تنف�صل الطبقة ومرطبات ال�شعر الدهنية.
اخل��ارج��ي��ة خل�لاي��ا ال��ب�����ش��رة ال��ت��ي تغطي فروة
�أع�شاب م�ساعدة
ال��ر�أ���س على هيئة ق�شور بي�ضاء ال��ل��ون .وهذه
احل��ال��ة ي�سببها اخللل يف �إف���راز ال��غ��دد الزيتية  -ال���زي���ت���ون ،ال�����ص��ب��ار الأم��ي�رك����ي (الآج�������اف)،
امل�صاحبة لب�صيالت ال�شعر حيث ي�شعر ال�شخ�ص ال���ك���ام���وم���ي���ل ،امل���رم���ي���ة ،ال���ك���وا����س���ي���ا ،الهندباء
ب��ح��رق��ان وح��ك��ة يف ف���روة ال��ر�أ���س ون���زول ق�شور الربية الأرقطيون ،اكليل اجلبل (ح�صالبان)،
الرب�سيم الأح��م��ر ،الرب�سيم احلجازي،
بي�ضاء عند مت�شيط ال�شعر.
البلوط الأبي�ض ،التني الربي،
ح�شي�شة ال��دي��ن��ار ،اخلن�شار،
�أ�سبابها
ال�����ص��ف�����ص��اف ،ال�صندل،
 الفقر الغذائي �أو نق�ص �إمدادعرق الذهب ،والقري�ص
اجل�سم ببع�ض العنا�صر املغذية
الأبي�ض.
(خ�صو�صاً عن�صر اليود).
 خ��ل��ل يف مت��ث��ي��ل العنا�صرالغذائية يف اجل�سم.
 ع��دم العناية بنظافة ال�شعرعناية جيدة.
 ا�ستخدام �شامبوهات دهنية. ا�ستخدام منظفات حتتوي على�أن��واع معينة من امل��واد الكيماوية
قد ي�ؤدي اىل ظهور ق�شرة الر�أ�س.
عالجها
 يجب االكثار من تناول اخل�ضرواتوالفواكه يومياً.
 ين�صح بتناول ملعقة �صغرية منع�����ش��ب ال�بر���س��ي��م احل���ج���ازي ثالث
مرات يومياً.
 ت��ن��اول ال��زي��وت غ�ير امل�شبعةم��ث��ل زي����ت ال�����س��امل��ون ي�ساعد
ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ق�شرة
الر�أ�س.
 ت����ن����اول الفيتاميناتوامل�����ع�����ادن ال���ت���ي حتتوي
ع����ل����ى ع���ن���ا����ص���ر مهمة
ل�����ص��ح��ة ال������ر�أ�������س مثل
اليود والزنك والفيتامينات
 Aو bامل��رك��ب و Eوج���د �أنه

الثالثاء  5 -مارس  2013م  -العـدد 10732
2013 - Issue No 10732

March

Tuesday 5

حماكم دبي

24
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/60عقاري كلي

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/955عقاري كلي

العدد  10732بتاريخ2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/27عقاري كلي

اىل املدعى عليهما -1/ذو الفقار علي بوت �شفقت علي � -2سيف نا�صر
حممد عمري جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي � /شفقت علي بوت
اهلل رك���ه ومي��ث��ل��ه :ع��ب��دال��رح��م��ن ح�����س��ن حم��م��د امل��ط��وع ق��د اق����ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري ح�سابي مع الزام املدعي عليهما
بالر�سوم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني
املوافق  2013/4/8ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل امل��دع��ى عليهما� -1/شركة ام��ن��ي��ات ب��روب�يرت��ي��ز �سفينتني ليمتد وميثلها
ال�����س��ي��د /اح�����س��ان ع��ب��ا���س ��� -2ش��رك��ة اي اف ا����س ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة��� -ش .ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /م�صرف االم��ارات اال�سالمي �ش م ع قد
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام ا ملدعى عليهما بالت�ضامن او
بالت�ضامم مببلغ وقدره ( 38.163.451.17درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/28ال�ساعة � 11:00ص بالقاعة
 ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1645احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعى عليه� -1/شركة ابيار �ش م ك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 /امل�ؤ�س�سة الوطنية للتجارة واالمن��اء م�ؤ�س�سة فردية قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالت�صديق على حكم هيئة التحكيم ال�صادر يف الدعوى
التحكيمية رقم  2010/4والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  .وحددت
ل��ه��ا جل�سة ي���وم االرب���ع���اء امل���واف���ق  2013/3/27ال�����س��اع��ة ��� 11:00ص بالقاعة
 ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/اجنم �سعيد �سعيد احمد خان جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /ت�سنيم حنيد ا�سماعيل وميثله :عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�ضرب
قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالتفريق لل�ضرر ونفقة زوجية
ومهر م�ؤجل واثبات ح�ضانة ونفقة اوالد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch1.C.12لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل
 .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
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العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/427عقاري كلي

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/976مدين جزئي

العدد  10732بتاريخ2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/918جتاري كلي

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/574جتاري كلي

اىل املدعى عليه� -1/شركة البحريات جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 /ماجد ح��امت مط�شر وميثله� :صالح ح�سن حممد مبا�شري قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص يف الدعوى
وح���ددت لها جل�سة ي��وم االح���د امل��واف��ق  2013/3/17ال�ساعة � 9:30ص
بالقاعة  ch1.A.1ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليهما -1/زي��ارات خان قيمات خان � -2شركة �صدف للنقل الربي
العام ذ.م.م مول جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة اك�سا ان�شوران�س
�ش م ب م وميثله :حبيب حممد �شريف عبداهلل امل�لا قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( 32020درهم ) بالتكافل
والت�ضامن والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سدد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12ال�ساعة
� 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/رويال مول جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة
ال��ر���ص��ا���ص��ي ال��ع��امل��ي��ة (�������ش.ذ.م.م) ومي��ث��ل��ه :ب���در ع��ب��داهلل خمي�س ع��ب��داهلل قد
اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره
(210290دره����م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %9
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/21ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على االق��ل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري .
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اىل املدعى عليهم -1/جيتندار بال كي�شور �شاند  -2نا�صر بت بن �صالح الدين  -3ر�شاد حممود بت
�صالح الدين جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /فينك�س كونكريت برودكت�س -فرع من وايف
ال�صناعية �ش ذ.م.م وميثله :يو�سف احمد عبداهلل عبدالرحيم قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعى عليهما االوىل والثاين بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما مببلغ وقدره
( 210195درهم) والزام املدعي عليه الثالث بالت�ضامن والتكافل مع املدعى عليهما االوىل والثاين
بدفع مبلغ قدره (100000درهم) والزام املدعي عليه الرابع بالت�ضامن والتكافل مع املدعى عليهما
االوىل والثاين بان يدفعوا للمدعية مبلغ ( 110195درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.
وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1420جتاري كلي

العدد  10732بتاريخ2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/1590جتاري كلي
اىل املدعى عليهما -1/حممد ح�سن بن حمد الفال�سي/ب�صفته من ورثة املرحوم فوزي
حممد ح�سن بن حمد الفال�سي  -2فاطمة ب�شيت خليفة /ب�صفتها من ورث��ة املرحوم
فوزي حممد ح�سن بن حمد الفال�سي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /البنك
التجاري ال���دويل قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعى عليهم
بان يدفعوا وبالت�ضامن مع املدعى عليها ال�ساد�سة للمدعى مبلغ ( 53.596.636درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق 2011/8/24
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/14ال�ساعة 9:30
�ص بالقاعة  ch2.E.21ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/960عقاري كلي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1257تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة كري�ستال انفورمي�شن تكنولوجي(ذ.م.م)
� -2سريو�س جنف جهان زادة جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ /بنك �صادرات ايران وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد
القا�سم قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )5274505درهم اىل طالب التنفيذ او
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
ق�سم التنفيذ
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية 2013/112
اىل املحكوم عليهم  -1 /ال�شركة العربية االمريكية لتجارة االجهزة الكهربائية
� -2شركة انوار االفراح العراقية لتجارة العامة واملقاوالت ليكن معلوما لديك بان
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ  26نوفمرب
 2012يف الق�ضية رقم  2009/1345مدين بالزامكم بدفع مبلغ وق��دره 44003350
درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف ل�صالح املحكوم له� :شركة ابن اخلليج للمقاوالت
والعقارات وت�أجري ال�سيارات وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم
و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله .لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�سب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ
بحقك االجراءات القانونية لتنفيذه ح�سب اال�صول.حرر بتاريخ  27فرباير 2013
رئي�س ق�سم التنفيذ

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1567جتاري كلي
اىل املحكوم عليهم� )1 /شركة ال�شرق والغرب لالطارات ذ.م.م  )2عبداهلل حممد عبداهلل املرزوقي
 )3حممد بابا �شم�سي العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/2/27قد حكمت عليك
ه��ذه احلكمة يف الدعوى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /بنك را���س اخليمة بالتايل :حكمت
املحكمة :بالزام املدعى عليهم بان ي���ؤدوا للمدعى مبلغ ( 746.017.13دره��م) �سبعمائة و�ستة
واربعني الفا و�سبعة ع�شرة درهما وثالثة ع�شرة فل�سا والفوائد التاخريية عن ر�صيد الدين
مبعدل فائدة قدرها � %9.996سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز
ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي ال�صادر يف االمر على عري�ضة رقم  2012/2887عرائ�ض
م�ستعجل ابوظبي وجعله �سندا تنفيذيا والزمته بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/3
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/حممد حممود حممد ال�سيد

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1433تنفيذ جتاري )

اىل املنفذ �ضده /احمد عبداهلل �سعيد حممد املزروعي عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2010/1476ل�صالح/بنك االحت��اد الوطني وق�ضى
حكم املحكمة بالزام املدعى عليه ان ي���ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره  314314.58درهم والفوائد
التاخريية على ر�صيد الدين البالغ قدره  245196.73درهم بواقع � %9سنويا من تاريخ رفع
الدعوى يف  2010/10/6وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي
املوقع على اموال املدعى عليه مبوجب االمر على عري�ضة رقم  2010/1975م�ستعجل ابو ظبي
يف حدود املبلغ املق�ضي به والزمته بامل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات ,ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك,
ل��ذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خ�لال خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�لان .كما
نخطرك بانه حتديد جل�سة  2013/4/9حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف
التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/27

اىل املدعى عليه� -1/شركة ا�صيل النظمة البناء ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /بنك دبي التجاري �ش م ع وميثله :را�شد حممد �سعيد بوج�سيم
قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�ضامن
والتكافل مببلغ وق���دره ( 8063321.75دره��م ) وال��ر���س��وم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/6/19وحتى ال�سداد التام.
 .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/28ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة
 ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل
 .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
ق�سم الق�ضاي التجارية

حماكم دبي

اىل املدعى عليه� -1/شركة كابيتال تر�ست غلف ليمتد جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي  /زويف الك�سندر ومي��ث��ل��ه� :سمري حليم كنعان ق��د اق���ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد وال��زام املدعي عليها مببلغ وقدره
(623660دره���م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %12
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ( باقي الطلبات مو�ضحة يف الئحة
الدعوى) وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة 11:00
�ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .
ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضاي التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/63عقاري كلي

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/47تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���ض��ده -1/زووم االم���ارات لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /النجم االوح��د لتجارة
مواد البناء ذ.م.م وميثله :عبداهلل حممد عبداهلل عبدالرحمن البناي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )556819.45درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
 .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/800جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه� /شركة م�شرف الوطنية للبناء ذ.م.م العنوان بالن�شر نعلمك
ان��ه بتاريخ امل��واف��ق  2013/2/25ق��د حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /املركز العربي للدرا�سات الهند�سية بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى عليها ب��ان ت���ؤدي للمدعية
مبلغا وق��دره  16.518.50دره��م ( �ستة ع�شر الفا وخم�سمائة وثمانية ع�شر
درهما وخم�سون فل�سا) والزمتها كذلك بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب
املحاماة ,وبرف�ض ما عدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ
املوافق  2013/3/3حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/علي را�شد احل�ساين
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/116
اىل امل��دع��ي عليه :م�ؤ�س�سة م�شاريع ت��وام املتحدة� -صاحب الرتخي�ص علي
�سعيد �سامل عامر الظاهري  -العنوان :بالن�شر -نعلمك انه بتاريخ املوافق
 2013/2/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح� /شركة االم��ارات الفنية (ئي تي ايه) ملكو  -حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري وفقا الحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء والقانون ...بالزام امل�ؤ�س�سة
املدعى عليها بان ت���ؤدي للمدعية مبلغا مقداره ثمانية وخم�سون الف درهم
باقي قيمة ال�شيك �سند الدعوى على النحو املبني ب�أ�سباب احلكم والزمتها
بامل�صاريف ومائتي دره��م اتعابا للمحاماة ورف�ضت ماعدا ذل��ك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا
امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة .2013/2/28

اىل امل��دع��ى عليه -1/مدينة دب��ي الريا�ضية ( �شركة ذات م�سئولية حمدودة)
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /في�صل عبدالعزيز حممد ال�سقاف الها�شمي
وميثله :خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بف�سخ اتفاقية احلجز بني اط��راف ال��دع��وى وال���زام املدعى عليهما بالت�ضامن
والتكافل مببلغ وق��دره ( 510945دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/14ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة ch1.A.1
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل
ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1336جتاري كلي
اىل املحكوم عليه /املجموعة اخلليجية العقارية العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق  2013/1/14قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح -1 /مهرة حمد عبداهلل فار�س زوجة احمد علي �سيد الها�شمي  -2احمد علي
�سيد الها�شمي بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بف�سخ اتفاقيتي احلجز
املربمة بني املدعيني واملدعى عليها االوىل وبالزام هذه االخرية بان تدفع للمدعيني
مبلغ وقدره ( 504.000درهم) خم�سمائة واربعة االف درهم مع حتميل املدعى عليها
االوىل م�صروفات الدعوى ومبلغ مائتي ( )200درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض
ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/2/26حكما
قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/حممد عمر مقن�صه
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثالثة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1488تنفيذ جتاري )
م�سل�سل عام 2012/10183
اىل املنفذ �ضدها� /شركة �سو كومت لالن�شاءات ذ.م.م عنوانه  :بالن�شر قد �صدر
���ض��دك م��ن حمكمة اب��وظ��ب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ح��ك��م رق���م  2011/556ل�صالح/م�ؤ�س�سة
عبداملنعم الرا�شد للتجارة م��واد البناء .حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بان
ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  75.096.80درهم والزمتها امل�صاريف ومائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات ,ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب
تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ,لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�ل�ان .كما نخطرك بانه حتديد جل�سة
 2013/4/7حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة
تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي
وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/24

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3067تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/بدر البلو�شي للمقاوالت��� -ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ /اجى بوتينيورايل كارنناكاران بيالى
وميثله :عبدالرحمن ح�سن حممد امل��ط��وع قد �أق��ام عليكم الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()36310
دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ 364
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1790تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضدها /م�ؤ�س�سة اجلوهرة الدارة العقارات عنوانه  :بالن�شر قد �صدر
���ض��دك م��ن حم��ك��م��ة اب��وظ��ب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ح��ك��م رق���م  2011/2268ل�صالح/هيثم
عبدالعزيز �سليمان الكيومي وق�ضى حكم املحكمة بالزام املدعى عليها االوىل بان
ت���ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره  80.000درهم ومبلغ  10.000درهم تعوي�ضا عما حلقه
من �ضرر والزمت املدعى عليها االوىل امل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ومبا
ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ,لذا
عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .كما
نخطرك بانه حتديد جل�سة  2013/3/25حل�ضورك ب��ادارة التنفيذ ال�ساعة ()8.30
�ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات
القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/23
القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/457جتاري كلي
اىل املحكوم عليه /عمرو ال�سيد احمد عرابي حممد امل�صري العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق  2013/2/27قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /
بنك االحتاد الوطني بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي
للبنك املدعي مبلغا وق��دره  202.357درهم ( مائتان واثنان الفا وثالثمائة و�سبعة وخم�سون
درهما) والفوائد القانونية االتفاقية بواقع � %10.99سنويا على الر�صيد املتناق�ص ال�صل الدين
البالغ وقدره  125.535درهم وذلك من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف  2012/3/1وحتى ال�سداد
التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين وامل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات � .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/3حكما قابال لال�ستئناف خالل
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/حممد حممود حممد ال�سيد
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة
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م�سابقة التميز الثقايف الأوىل تنطلق يف جامعة العني

•• ابوظبي-الفجر:

اطلقت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا م�سابقة
التميز الثقايف الأوىل بني مدار�س املنطقة ال�شرقية
يف ام����ارة اب��وظ��ب��ي وذل���ك ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 2012-
 ،2013حيث تعترب هذه امل�سابقة الأوىل من نوعها
على م�ستوى جامعات الدولة وتنظمها جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا لالهتمام باملتفوقني من طلبة
الثانوية العامة ودعمهم يف املجال الأكادميي ،حيث
تقدم للم�سابقة ثماين ع�شرة مدر�سة م��ن خمتلف
مناطق العني ،ومتت امل�سابقة بالتن�سيق مع جمل�س
�أبوظبي للتعليم.
قامت اللجنة املنظمة بتق�سيم املدار�س اىل جمموعات
حيث يت�أهل من كل جمموعة فريق واحد �إىل الدور
ال��رب��ع نهائي وم��ن ث��م ل��ل��دور الن�صف النهائي حتى
الدور النهائي ليتم من بعدها حتديد الفائز باملراكز
ال��ث�لاث��ة الأوىل ،ور����ص���دت ج��ام��ع��ة ال���ع�ي�ن للعلوم
والتكنولوجيا جوائز مالية قيمة للمدار�س الفائزة
ب��امل��راك��ز املتقدمة حيث �ستح�صل امل��در���س��ة الفائزة
باملركز الأول على ع�شرين �أالف درهم والفائز الثاين
على خم�سة ع�شر �ألف درهم والفائز الثالث على ع�شرة

�أالف درهم متنح للطالب واملدر�سة.
وب��ه��ذه املنا�سبة ق��ال ال��دك��ت��ور ن��ور ال��دي��ن عطاطرة
الرئي�س امل�ست�شار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
�أن ه���ذه امل�سابقة ت���أت��ي ت��رج��م��ة لتوجيهات القيادة
احلكيمة باالهتمام بالتعليم يف كل مراحله وت�شجيعا
للمتفوقني وحث الطالب على التميز يف التح�صيل
االكادميي قبل املرحلة اجلامعية وخاللها ،و�أ�ضاف
�أن �إمي���ان اجلامعة ب��دوره��ا يف التفاعل م��ع املجتمع
يحتم عليها دعم الطلبة املتفوقني و�إب��رازه��م وخلق
روح املناف�سة ال�شريفة بني طلبة املدار�س ،كما �أكد على
�أن امل�سابقة عملت على ن�شر ثقافة الإبداع من خالل
اكت�شاف امل��وه��وب�ين واملتميزين م��ن الطلبة و�إب���راز
قدرتهم على العمل التعاوين والتخطيط وامل�شاركة
وحت��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة و�إث����راء معلوماتهم .وت��ع��د هذه
امل�سابقة فر�صة طيبة للطالب للتعرف على اجلامعة
وال��ن��ظ��ام اجلامعي وحتفيزهم على التفوق الكمال
درا�ستهم اجلامعية .كما �أكد الدكتور عطاطرة على
�أن جامعة العني وبعد االقبال ال��ذي القته امل�سابقة
والتفاعل من الطالب �ستكون ملتزمة باال�ستمرار يف
هذه امل�سابقة كل عام و�ستدر�س تعميمها على م�ستوى
الدولة جلعلها منرباً ثقافياً يربز من خاللها الطلبة

النا�شرون الإماراتيون ي�ستعر�ضون
اال�سرتاتيجيات وامل�شاريع القائمة وامل�ستقبلية
•• ال�شارقة-الفجر:

عقدت جمعية النا�شرين الإماراتيني يوم (الأحد) يف مقرها بالق�صباء يف
�إمارة ال�شارقة اجتماعاً تن�سيقياً برئا�سة �سعادة ال�شيخة بدور بنت �سلطان
القا�سمي رئي�س جمل�س ادارة جمعية النا�شرين وح�ضور �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وف��ري��ق عمل اجلمعية ،ب��ه��دف مناق�شة الإ�سرتاتيجيات العامة
وامل�شاريع احلالية وامل�ستقبلة للجمعية.
ومت خالل الإجتماع ا�ستعرا�ض الإ�سرتاتيجية وامل�شاريع احلالية وامل�ستقبلية
جلمعية النا�شرين الإماراتيني ،وامل�صادقة على حم�ضر الإجتماع ال�سابق،
كما ناق�ش املجتمعون امل�شاريع التي اعتمدت والتطورات احلا�صلة عليها،
وع��ر���ض م��ق�ترح للتقرير الإداري وامل���ايل للجمعية العمومية واحلملة
الإنتخابية ،حيث �ست�شهد اجلمعية حدثاً مهماً هذا العام يتمثل ب�إنتخاب
جمل�س �إدارة جديد يف �إجتماع اجلمعية العمومية ال��ق��ادم ،كما ناق�شت
اجلمعية اخلطة املقرتحة لإ�ستقطاب النا�شرين العرب للإن�ضمام لإحتاد
النا�شرين ال��دول��ي�ين ،وا�ستعر�ضت اخل��ط��ة ال�سنوية للجمعية .كما مت
مناق�شة م�شاركة جمعية النا�شرين �ضمن جناح الإم��ارات الذي �سي�شارك
ك�ضيف �شرف يف معر�ض بانكوك للكتاب . 2014
وثمنت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي خالل الإجتماع الأداء العام
لأع�ضاء جمل�س ادارة وفريق عمل جمعية النا�شرين وما مت حتقيقه من
اجن���ازات خ�لال الفرتة املا�ضية على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،ك��ان يف
مقدمتها ح�صول دولة الإمارات على الع�ضوية الكاملة يف احتاد النا�شرين
الدوليني ،واعداد التقرير ال�شامل عن �صناعة الن�شر يف الدولة ،وامل�شاركات
املحلية واخلارجية وال��دورات التدريبة واللقاءات التي نظمتها اجلمعية
مما �ساهم يف دعم قطاع الن�شر يف الدولة ،ورفع م�ستويات منوه
وقالت �سعادتها تعي�ش دولتنا ازده��اراً فكرياً وثقافياً الفتاً� ،إنعك�س �إيجاباً
على قطاع الن�شر الذي لعب دوراً ب ّنا ًء ومثمراً يف م�سرية الثقافة الإماراتية،
وقد ناق�شنا العديد من الق�ضايا خالل اجتماعنا الأخري ،و�ست�شهد الفرتة
ال��ق��ادم��ة تنفيذ الكثري م��ن م�شاريع اجلمعية مب��ا ين�سجم م��ع تطلعات
العاملني يف هذا القطاع واملثقفني واحلراك امل�ستمر لتعزيز قدرات الن�شر
والنا�شرين ،وبحثنا كذلك �ضم املزيد من الأع�ضاء على امل�ستوى املحلي
جلمعية النا�شرين الإم��ارات��ي�ين ،وع��ل��ى امل�ستوى ال��ع��رب��ي �ضم جمعيات
واحتادات النا�شرين العرب الحتاد النا�شرين الدوليني .
ي�شار �إىل �أن جمعية النا�شرين الإماراتيني هي جمعية ذات نفع عام ت�أ�س�ست
يف  18دي�سمرب/كانون الأول  2008،ومت �إ�شهارها بقرار وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية رق��م ( )88ل�سنة  2009،ومقرها �إم��ارة ال�شارقة ،وجمال
عملها هو دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،وتت�ضمن مهامها ون�شاطاتها
العمل على تطوير �صناعة الن�شر يف الدولة ومتثيل النا�شرين الإماراتيني
يف خمتلف املحافل ومعار�ض الكتب الدولية ،وت�شجيع ن�شر وتوزيع الأعمال
املحلية يف اخلارج،وتقوم اجلمعية بتنظيم دورات تدريبية لأع�ضائها.
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امل��ت��م��ي��زي��ن وذل����ك خل��ل��ق روح ال��ت��ن��اف�����س ب�ي�ن جميع الفائزة يف املباراة اخلتامية و�ستقوم بتكرمي املدار�س
املدار�س على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة .ال��ف��ائ��زة يف حفل بهيج ت��دع��ي ال��ي��ه الطلبة وادارات
ه���ذا و���س��وف ت��ق��وم اجل��ام��ع��ة ب��االع�لان ع��ن املدر�سة املدار�س وذوي الطالب.

يف �إطار تعزيز الدور املجتمعي للمراكز الثقافية

ثقايف الفجرية يحتفل باليوم العاملي للدفاع املدين
•• الفجرية -الفجر:

نظم م��رك��ز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع بالفجرية بالتعاون مع �إدارة الدفاع
املدين بالإمارة عدداً من الفعاليات والربامج
مبنا�سبة اليوم العاملي للدفاع املدين ح�ضرها
�أكرث من � 150شخ�صاً من طالب املدرا�س
وامل��ن��ت�����س��ب��ون ل���ع���دد م���ن امل���ؤ���س�����س��ات املحلية
والهيئات االحت��ادي��ة بالفجرية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة موا�صالت الإمارات.
وم���ن ب�ين ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج االح��ت��ف��ال ،قدم
امل�لازم ابراهيم الزرعوين وامل�ساعد �سليمان
عبداهلل الظنحاين �شرحاً وافياً حول �أهمية
دور ال���دف���اع امل���دين يف امل��ج��ت��م��ع��ات املختلفة،
و�أث��ر الثقافة الأمنية لدي الأف��راد واملجتمع
يف حمايته م��ن الأخ��ط��ار التي يتعامل معها
ال����دف����اع امل������دين م���ث���ل احل����رائ����ق واحل�������وادث
الناجمة عن ن�شاط الطبيعة.
وق��دم املحا�ضران جتربة عملية ح��ول كيفية
ه���روب ال��ط�لاب م��ن احل��اف�لات ح���ال ن�شوب

حريق فيها ،والطرق املثالية للتعامل مع هذا
ال��ن��وع م��ن احل��رائ��ق لتقليل اخل�سائر املادية
عند حدودها الدنيا� ،إ�ضافة �إىل احلفاظ على
الأرواح واملن�ش�آت.
وا�ستعر�ض الربنامج ومنظموه جتربة حية
ام���ام اجل��م��ه��ور ع��ن كيفية ا���س��ت��خ��دام �أجهزة
الإطفاء و�شارك فيها عدد كبري من احل�ضور،
ال��ذي��ن ث��م��ن��وا دور امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف بالفجرية
وال����دف����اع امل�����دين وح��ر���ص��ه��م��ا ع��ل��ى تعريف
الطالب وامل�شاركني بدور الدفاع املدين و�شرح
�أهمية الثقافة الأمنية بالتعاون مع اجلهات
املختلفة ،وه��و ال���دور املجتمعي ال��ذي ي�ؤديه
املركز الثقايف يف الو�سط املحيط.
م��ن ناحية �أخ���رى نظم مركز وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع بالفجرية بالتعاون
م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ه�ل�ال الأح���م���ر الإم����ارات����ي فرع
الفجرية ،حملة توعوية حتت عنوان (�إغاثة
�أط���ف���ال ال���ع���امل) ع���ن ط����رق و���ض��ع خميمات
الهالل الأحمر يف �ساحة املركز ،و�شرح �أهمية
ال��ت�برع وال��ت��ط��وع يف ح��ي��اة الأمم وال�شعوب،

م�����ؤك����دي����ن ال�������س���م���ات امل���م���ي���زة لل�شخ�صية
الإم��ارات��ي��ة التي تتمتع ب���أك��رم ال�صفات التي
متيزها على غريها من �شعوب العامل ،ومنها
ح��ر���ص امل��واط��ن�ين على امل�����ش��ارك��ة بالتربعات
املادية والعينية لإغاثة املحتاجني ،خا�صة من
فئة الأطفال.
وح��ر���ص امل��رك��ز الثقايف بالفجرية على �شرح
�أه��داف احلملة ودوره��ا لكافة رواده ولطلبة
امل����دار�����س امل�����ش��ارك�ين يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ،وجمع
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى احل��م��ل��ة ال���ت�ب�رع���ات املادية
واملعنوية من قبل اجلمهور.
وك��ان الفتا الإق��ب��ال املميز لطالب املدار�س،
ودافعيتهم للتطوع والعطاء حتى �أن بع�ضهم
تربع يف حينه مب�صروفه اليومي ،وبع�ضا من
الأ�شياء العينية التي يحتاجها الأطفال.
من جانبهم ،ثمن ال�شركاء من هيئة الهالل
الأح��م��ر ف��رع ال��ف��ج�يرة جم��ه��ود م��رك��ز وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بالفجرية
واعتربوه دافعاً قوياً وراء جناح حملة �إغاثة
�أطفال العامل.

مراكز الأطفال تقدم � 4آالف و 800كتاب ملهرجان الكتاب
امل�ستعمل وت�شارك يف ا�سبوع الرتبية الأمنية
�شاركت الإدارة العامة ملراكز الأطفال يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة
بال�شارقة يف م��ه��رج��ان للكتاب امل�ستعمل اخل��ام�����س بتقدمي � 4آالف
و 800كتاب م�ستعمل تنوعت عناوينها بني الكتب الدينية والتعليمية
وق�ص�ص الأط��ف��ال �إىل جانب الأدب واللغة العربية وامل�����س��رح والفن
والريا�ضة وال�صحة ف�ضال عن الكتب املخت�صة بعلم النف�س واالجتماع
العلوم والتكنلوجيا .وت�أتي هذه املبادرة حر�صا من �إدارة مراكز الأطفال
على تو�سيع �آفاق التعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية املجتمعية ودعما ملبادرة
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية التي توا�صل تنظيم مهرجان
الكتاب امل�ستعمل لل�سنة اخلام�سة على التوايل حتت �شعار كنز املعرفة .
وكان �أطفال املراكز قد تفاعلوا مع املهرجان من خالل تقدميهم بع�ض
الأن�شطة الثقافية التي �ساهمت يف �إثراء تفاعل اجلمهور والزوار ويف
تعزيز �أهمية ال��ق��راءة والنهو�ض بالعقول والفكر حيث ق��دم �أطفال

مركز الرقة جانبا من امل�سابقات الثقافية والعلمية التي �شهدت �إقباال
ك��ب�يرا م��ن قبل اجل��م��ه��ور ومت ت��وزي��ع اجل��وائ��ز وال��ه��داي��ا الت�شجيعية
على الفائزين يف امل�سابقة .وتهدف الإدارة من خ�لال ه��ذه امل�شاركة
�إىل التفاعل املجتمعي وامل�����ش��ارك��ة يف الفعاليات وال�برام��ج الثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالن���خ���راط م��ع �أف����راد املجتمع يف امل���ؤ���س�����س��ات املحلية
لالرتقاء بالوعي العلمي واملعريف لديهم وتعزيز �أه��داف املهرجان يف
تبادل الكتب القيمة ون�شرها بني النا�س وامل�ساهمة يف اخلدمات التي
توفرها مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية .من ناحية �آخرى �شاركت
الإدارة بجناح ي�ضم مطبوعاتها و�إ�صداراتها اخلا�صة �ضمن املعر�ض
ال��ذي �صاحب فعاليات برنامج �أ�سبوع الرتبية الأمنية التي نظمته
القيادة العامة ل�شرطة دبي يف مدر�سة الألفية للتعليم الأ�سا�سي للبنات
وذلك �إىل جانب �إدارات املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة الأخرى.

مهرجان �أبوظبي  2013يبد أ�
فعالياته بعر�ض روميو وجولييت
انطلقت ام�س فعاليات مهرجان �أبوظبي  2013الذي يقام حتت
رعاية معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزي��ر التعليم العايل
والبحث العلمي وي�ستمر طيلة �شهر مار�س اجلاري.
وبد�أت الفعاليات بالعر�ض ال�شك�سبريي روميو وجولييت من غلوب
�إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب على م�سرح ابوظبي الوطني بكا�سر
االمواج  .و�شهد العر�ض جمموعة كبرية من طلبة املدار�س وال�شباب
تعرفوا على روائ��ع �أعمال الروائي الإجنليزي وليام �شك�سبري عرب
عمل م�سرحي كال�سيكي منح م�شاهديه معاي�شة جتربة م�سرحية
غنية ومنا�سبة جلميع الأعمار.
و�أبدع فريق العمل امل�سرحي يف غلوب �إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب
يف تقدمي العمل التاريخي من �إخ���راج بيل باكهر�ست حيث وظف
العر�ض تقنيات حداثية �أقرب �إىل جمهور ال�شباب ليعي�شوا جتربة
ال تن�سى يف التفاعل مع �أيقونة الرتاجيديا من روائع الأدب العاملي.
وق����ام ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل�����س��رح��ي ب��ا���س��ت��خ��دام ك��ام��ل م�����س��اح��ة امل�سرح
و���ص��وال �إىل احل���رك���ات التفاعلية م��ع اجل��م��ه��ور ع�بر ال��ت��ن��ق��ل بني
املقاعد وتوظيف ال��ت���أث�يرات ال�صوتية املبهرة وت�صاميم الأزي���اء
املبتكرة لتقدمي عر�ض فني م�سرحي متكامل جمع عنا�صر اللغة
ال�شك�سبريية .و�سيقوم فريق غلوب �إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب
وبعد تقدمي عر�ضني رائعني مل�سرحية روميو وجولييت يف �أبوظبي
بطرح ور���ش عمل للطلبة يف املدار�س واجلامعات لت�سليط ال�ضوء
على ال��ف��ن ال�شك�سبريي ال��ب��دي��ع وروح���ه احل��ي��ة يف ال�ت�راث الفني
الإن�ساين املعا�صر .ويعد فريق غلوب �إديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب
الذي يقدم م�سرحياته ال�شك�سبريية للعام الثالث على التوايل يف
مهرجان �أبوظبي �أكرب فريق عامل يف جمال تعليم الفنون يف اململكة
املتحدة.
وتعد م�سرحيتهم روميو وجولييت ج��زءا من �سل�سلة م�سرحيات
�شك�سبري التي تقدمها الفرقة �سنويا بالتعاون مع دويت�شه بانك حيث
�سيعود الفريق بعد ختام م�شاركته يف املهرجان لتقدمي امل�سرحية يف
لندن لأكرث من � 15ألف طالب �ضمن عرو�ض ت�ستمر طيلة �أ�سبوعني.
وتتوا�صل فعاليات مهرجان �أبوظبي  2013الذي يحتفل بالذكرى
ال�سنوية العا�شرة لت�أ�سي�سه حتى يوم  31مار�س حيث يقدم املهرجان
�أعماال �أوىل عامليا و�أعمال التكليف احل�صري �إىل جانب الفعاليات
والعرو�ض املبهرة ملجموعة من �أبرز الفنانني العامليني يف جماالت
فنون الأداء والأوبرا والفنون الت�شكيلية بالإ�ضافة ملجموعة فعاليات
متنوعة خالل الربنامج التعليمي واملجتمعي للمهرجان .وي�شهد
املهرجان يوم التا�سع من مار�س تقدمي فعالية يوم املواهب ال�شابة
حيث ت�شارك فرقة دي كال�سيفايد املر�شحة من كارنيغي هول يف
عزف مقطوعات خمتارة ب�صحبة جمموعة من الطلبة املبدعني من
خمتلف مدار�س الدولة.

دبي للثقافة تتعاون مع مهرجان طريان الإمارات للآداب يف م�شروع �أبواب دبي
•• دبي-الفجر:

تتعاون هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)  ،الهيئة
املعنية ب�ش�ؤون الثقافة والفنون وال�ت�راث يف الإم���ارة ،مع
مهرجان طريان الإمارات للآداب � ،أبرز الفعاليات الأدبية
يف املدينة ،يف م�شروع �أبواب دبي.
وت�ستقي هذه املبادرة مالحمها من م�شروع �أبواب ليفربول
الذي �أطلقه ال�شاعر الربيطاين روجر ماكجوف والفنان
مارك كوكرام ،الذي ي�ضم تركيبات فنية متنوعة ومعار�ض
ت�ستك�شف تاريخ وهوية مدينة ليفربول من خالل ق�ص�ص
وذكريات ترمز �إليها الأب��واب املتوزعة يف خمتلف �أرجائها.
ويت�ألف م�شروع �أبواب دبي من �أعمال فنية يك َّلف بها ثالثة
فنانني م��ن الإم����ارات وفنانني اثنني م��ن ليفربول ،ليتم
عر�ضها خالل دورة هذه ال�سنة من املهرجان والتي �ستعقد
خالل الفرتة من � 5إىل  9مار�س .2013
وتت�ضمن قائمة الفنانني الإماراتيني امل�شاركني يف املبادرة
ك ً
ال من امل�صور وامل�صمم اجلرافيكي والكاتب حمدان بطي
ال�شام�سي؛ والفنانة وامل�صممة اجلرافيكية وكاتبة املدونات
ح�صة العو�ضي؛ وامل�صمم والفنان علي ك�شواين.
ويف م��ا ي�شبه االحتفالية بالتناغم ب�ين ال�شعر والفنون
الب�صرية� ،سيتم تكليف الفنانني الإماراتيني ب�إعداد ثالثة
�أعمال م�ستوحاة من �أبيات �شعر عربية ،حتت مظلة مبادرة
ُحلَل التي مت �إطالقها م�ؤخراً بهدف تعزيز االهتمام باللغة
العربية الف�صحى وت�سليط ال�ضوء على جمالياتها .ويقدم
م�شروع �أبواب دبي للفنانني الإماراتيني فر�صة ا�ستثنائية
للتعبري ب�أ�ساليب �إبداعية متفردة عن جماليات الأ�شعار وتركز الأبواب اخلم�سة التي �سي�صممها الفنانون امل�شاركون من معانٍ و�صور.
العربية املنتقاة لعر�ضها على الأبواب ،الأمر الذي ين�سجم يف م�شروع �أبواب دبي على مدى ثراء وتنوع املحتوى الأدبي وي�����س��ت��وح��ي ال���ب���اب ال����ذي �أع�����ده ح���م���دان ب��ط��ي ال�شام�سي
يف امل�ضمون والأه����داف م��ع م��ب��ادرة ُح��لَ��ل ال��ت��ي ت�سعى �إىل ع�بر �إب��داع��ات فنية تنب�ض باحليوية وت�ستك�شف خمتلف ت�صميمه من ق�صيدة بليغة يف و�صف جمال احلبيب لل�شاعر
ت�سليط ال�ضوء على النواحي اجلمالية الب�صرية التي تكمن مقاربات الفنون الب�صرية .ومبا يرمز �إىل تقليب �صفحات الإماراتي الراحل را�شد اخل�ضر؛ �أما عمال الفنانة ح�صة
يف �صميم الكلمات العربية.
كتاب ما ،يحتفي امل�شروع بروح الكلمة املكتوبة وما حتت�ضن ُه العو�ضي والفنان علي ك�شواين فهما م�ستوحيان من �أبيات

ق�صيد ٍة لل�شاعرة الإم��ارات��ي��ة املعروفة عو�شة بنت خليفة
ال�سويدي ال�شهرية با�سم فتاة العرب .
يف ه��ذا ال�سياق ق��ال ���س��ع��ادة �سعيد ال��ن��اب��ودة ،امل��دي��ر العام
بالإنابة يف هيئة دبي للثقافة والفنون  :انطالقاً من ر�سالة
الهيئة الرامية �إىل تر�سيخ ثقافة الإب���داع ،ي�أتي م�شروع

’�أبواب دبي‘ مكم ً
ال لر�ؤية مهرجان طريان الإمارات للآداب
ال��ذي يتطلع �إىل مد ج�سور احل��وار الب َناء بني الثقافات،
والعمل يف الوقت ذاته على �إثراء الن�سيج الأدبي يف املدينة.
ون�سعى من خالل هذا امل�شروع الرائد �إىل ت�سليط ال�ضوء
على تكامل الفنون الب�صرية مع املحتوى الأدبي ،مما ير�سخ
مكانة املدينة كوجهة �أوىل للتميز يف عامل الثقافة والفنون
ومنطلق لكل م��ا ه��و جديد ومبتكر �ضمن �شتى جماالت
الإبداع الفني .
وبدورها قالت �إيزوبيل �أبو الهول ،مديرة مهرجان طريان
الإمارات للآداب  :لطاملا قدمت ’هيئة دبي للثقافة والفنون‘
دعمها للمهرجان منذ انطالقته الأوىل ،الأمر الذي مكننا
من �إطالق مبادرات جديدة عاماً تلو الآخر ،لت�ساهم بدور
حيوي يف تعزيز منو امل�شهد الثقايف يف املدينة ،وميثل م�شروع
’�أبواب دبي‘ خطوة �س ّباقة يف هذا املجال .وال ي�سعني يف هذه
املنا�سبة �إال �أن �أع�بر عن عميق تقديري و�شكري لكل من
روجر ماكجوف وم��ارك كوكرام اللذين يتابعان ما حققاه
من �إجنازات مميزة يف ليفربول هنا يف دبي لنتمكن جميعاً
من التعرف على هذه التجربة الفنية الفريدة .ونحن على
ثقة ب�أن م�شروع ’�أبواب دبي‘ �سيكون بحق بوابة جديدة نحو
عامل جديد من الإبداعات الرائعة .
و����س���ي���ت���م ع���ر����ض الأب����������واب يف م���ق���ر امل����ه����رج����ان يف فندق
�إن�ترك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال يف دب���ي في�ستفال �سيتي  ،ل��ت��ت��اح لزوار
املهرجان واحل�ضور ون��زالء الفندق فر�صة م�شاهدة هذه
الإب��داع��ات املميزة و�أخ���ذ ملحة ع��ن ال�ت�راث الأدب���ي العريق
لدولة الإمارات.
وتلتزم هيئة دب��ي للثقافة والفنون ب���إث��راء امل�شهد الثقايف
يف امل��دي��ن��ة ،ان��ط�لاق��اً م��ن ت��راث��ه��ا ال��ع��رب��ي ال��ع��ري��ق ،وتعمل
با�ستمرار على دع��م امل��واه��ب ال��واع��دة وم��د ج�سور احلوار
ال��ب�� ّن��اء ب�ين خمتلف احل�����ض��ارات وال��ث��ق��اف��ات ،مل��ا ف��ي��ه خري
وفائدة مواطني الدولة واملقيمني فيها على حد �سواء.
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ي�شارك يف م�سل�سل (حكاية حياة)

خالد �سليم� :أواجه القر�صنة بال�سرية يف العمل
زياد برجي ون�شاطات جديدة
يطرح الفنان زي��اد برجي قريباً �أغنية خليجية وي�ستع ّد لتقدمي �أغنية
(�أن��ا م�ش جمنون) التي يهديها �إىل كل �شخ�ص وحيد يف احل��ب .كذلك
يتح�ضر لت�صوير فيلم �سينمائي هو تتمة مل�سل�سل (حلوة وكذابة) ،معرباً
ّ
عن �سعادته بامل�شاركة فيه.

منذ �إ�صداره �ألبومه اخلليجي (ما �أن�ساك) يف بداية  ،2012غاب الفنان خالد �سليم عن ال�ساحة ليعود اليوم ب�ألبوم جديد
وي�ستعد لت�صوير م�سل�سل (حكاية حياة) .عن م�شاريعه اجلديدة وغيابه كان معه هذا احلوار:
ينكب على �إنهائه
ّ
• ما �سبب غيابك طوال الفرتة املا�ضية؟
 مل �أكن غائباً �إمنا حققت ح�ضوراً جماهريياً بني احلنيوالآخر ،ثم �أنا حري�ص على �أن �أظهر عندما يكون لدي
جديد �أق��دم��ه للجمهور ،ل��ذا قد يت�صوّر البع�ض �أنني
خمتفٍ  .ي�ضاف �إىل ذلك انهماكي بالتح�ضري لألبومي
اجل��دي��د وع��دم �إق��ام��ة حفالت غنائية ب�سبب الأو�ضاع
الأمنية ال�سائدة ،مع ذلك كان يل احلظ يف �إحياء ثالث
حفالت دفعة واحدة يف  2012و� ّ
أح�ضر حلفلة جديدة
قريباً.
• متى تتوقع االنتهاء من �ألبومك اجلديد؟
 عطلتني ابنتي خديجة بع�ض ال�شيء ،بالإ�ضافة �إىلالظروف التي مت ّر بها البالد والتي �أوقفت م�شاريع فنية
كثرية� .أمتنى االنتهاء من �ألبومي اجلديد يف �أقرب وقت،
�إذ اخرتت ثماين �أغاين من �أ�صل � 12أغنية يفرت�ض �أن
ي�ضمها الألبوم ح�سبما اتفقت مع ال�شركة املنتجة.
• مع من تتعاون من ال�شعراء وامللحنني واملوزعني؟
 �أتعاون مع بهاء الدين حممد� ،أحمد اجلندي ،حممدرح��ي��م ،ك���رمي حم�����س��ن ،م��دي��ن ،حم��م��د ب��اه��ي ،مدحت
خمي�س� ،أح��م��د ���ش��ع��ت��وت ،ع��زي��ز ال�شافعي وغريهم...
�أحر�ص على التنويع يف الأحلان والتوزيع ليخرج الألبوم
ب�شكل خمتلف فال ي�شعر اجلمهور بتقارب بني �أعمايل
ال�سابقة والأخرية.
• كيف حتافظ على �أغاين �ألبومك من الت�سريب؟
� -أدرك ج��ي��داً امل��ع��ان��اة ال��ت��ي مت�� ّر بها �صناعة الكا�سيت

ب�سبب القر�صنة وط��رح الألبومات على الإن�ترن��ت ،لذا
ا�ص ّر على �إبقاء الأغاين يف حوزتي �أو بحوزة م�ساعدي.
بالتايل ال جمال لت�سريبها ،ثم ال�سرية جزء مهم للغاية
يف عملنا.
• هل حددت موعداً لطرحه يف الأ�سواق؟
 يفرت�ض �أن يطرح يف احتفاالت الربيع �أو مع بدايةال�صيف املقبل على �أبعد تقدير .يف احلاالت كافة ،يرتبط
املوعد الطرح با�ستقرار الأو�ضاع يف م�صر.
• هل تف ّكر يف طرح �ألبوم ثانٍ باللهجة اخلليجية؟
 الفكرة واردة ،بعدما حقق �ألبومي الأول (ما �أن�ساك)جناحاً ،وحفظه اجلمهور اخلليجي ب�سرعة ،لكن الأمر
مرهون ب�إيجاد كلمات منا�سبة و�أحلان جميلة.
• ما الذي �ساهم يف جناح �ألبومك اخلليجي؟
 ال �شك يف �أن مكوثي لفرتة طويلة يف الكويت بحكممولدي فيها ،و�سفري �إليها با�ستمرار ل��زي��ارة �شقيقي
املقيم فيها� ،ساهما يف �إت��ق��اين اللهجة اخلليجية مثل
اخلليجيني ولي�س ملجرد غناء كلمات قد ال �أفهم معناها
ب�شكل جيد ،وقد �أدى ذلك دوراً كبرياً يف جناح الألبوم
• كيف تر ّد على االتهامات ب�أنك ت�سعى �إىل الربح املادي
من خالل الغناء باللهجة اخلليجية؟
 اعتدت �أال �أهت ّم مبثل هذه املقوالت ،و�أركز على تقدمي�أغ��انٍ جيدة �سواء باللهجة امل�صرية �أو اخلليجية تنال
ر�ضا اجلمهور.
• حدثنا عن الأغنية التي جمعتك ولطيفة وحمادة

الفخراين
يغيب عن دراما رم�ضان
زينة تدخل (�سجن الن�سا)
ت�ستعد الفنانة امل�صرية زينة يف بداية مار�س املقبل ت�صوير �أول م�شاهدها
يف م�سل�سلها اجل��دي��د (�سجن الن�سا) وال���ذي ت��دور �أح��داث��ه ح��ول معاناة
ال�سجينات و�أ�سباب دخولهن ال�سجن ويتطرق العمل لو�صف احلياة داخل
الق�ضبان وحياة الن�ساء داخله .وامل�سل�سل ال��ذي ر�صدت له ميزانية 18
مليون جنيه من �إخ��راج �إ�سالم خريي ومن ت�أليف فتحية الع�سال و�إنتاج
جمال العدل.

ت�شهد درام��ا هذا العام غياب النجم امل�صري يحيى الفخراين ،وال��ذي تعود عليه جمهوره كل عام ،معتربينه
(ملح) الدراما الرم�ضانية كل عام ،غري �أن الأح��داث ال�سيا�سية التي ت�شهدها البالد ،والتي �أث��رت �سلباً على
�شركات الإنتاج ب�شكل كبري� ،أدت �إىل ابتعاد الفخراين عن الدراما هذا العام.
و�أرج�أ املنتج �أحمد اجلابري ،ت�صوير م�سل�سل (بحور الدم) الذي كان من املقرر �أن يقوم ببطولته الفخراين.
امل�سل�سل من ت�أليف عبد الرحيم كمال ،و�إخ���راج خالد اجل��اب��ري ،ويعترب �أول جتاربه الإخراجية ،بعد عمله
مديرا للت�صوير خالل الفرتة املا�ضية ،وتدور �أحداثه يف �أجواء بدوية و�صعيدية ،ويتم الرتكيز خاللها على
معي�شة �أهايل �سيناء .وجل�أت �شركة الإنتاج لت�أجيل �أعمالها ب�سبب الديون املرتاكمة على الف�ضائيات ،وتخبط
ال�سوق الإنتاجي .الأو�ضاع ال�سيا�سية �أثرت على �إنتاج م�سل�سل (حممد علي) ،ت�أليف ملي�س جابر ،ور�شح لإخراجه
ال�سوري حامت علي ،ومت ت�أجيله للمرة الرابعة ،ب�سبب �ضخامة الإنتاج وتخوف ع�صام �شعبان و�شقيقه ه�شام
من خو�ض التجربة يف الوقت الراهن ،رغم حر�ص (الفخراين) على تقدمي العمل يف الفرتة احلالية ملالءمته
للأو�ضاع يف البالد ،حيث تت�شابه بداية تويل حممد علي حكم م�صر ،وبناء م�صر احلديثة ،مع ما ت�شهده الآن
من �صحوة �سيا�سية .الفخراين اكتفى هذا العام بتقدمي م�سل�سل الكارتون (ق�ص�ص الن�ساء يف القر�آن) والذي
يظهر فيه ب�صوته فقط ،وهو امتداد للجزء الثالث للعملني اللذين قدمهما يف �شهر رم�ضان العامني املا�ضيني،
وهما (ق�ص�ص احليوان يف القر�آن) و(ق�ص�ص الإن�سان يف القر�آن).

هالل.
 تندرج �ضمن الأغ��اين املخ�ص�صة للأعمال اخلريية،وع��ن��دم��ا ع���ر����ض ال�����ش��اع��ر م�ل�اك ع����ادل ف��ك��رت��ه��ا علي
وا�ستمعت �إىل كلماتها حتم�ست ل��ه��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
�أن توقيت طرحها مالئم لنذكر النا�س ب�أهمية دعم
امل�ست�شفيات اخلريية يف ظل تراجع التربعات.
• �أمل يقف تعاقدك مع املنتج حم�سن جابر عائقاً؟
 عالقتي مع املنتج حم�سن جابر �أكرب من �أي تعاقدات،وع��ن��دم��ا �أخ��ب��رت امل�����س���ؤول�ين يف ���ش��رك��ة (م��زي��ك��ا) عن
الأغنية مل يعرت�ضوا لأن هدفها خريي وقدمتها من
دون مقابل.
• كيف تق ّيم ردة الفعل عليها؟
 حتقق متابعة جيدة مع �أنه مل مت�ض �سوى �أيام قليلةعلى طرحها ،و�أمتنى �أن تعر�ضها املحطات الف�ضائية
بكثافة لتحقق هدفها.
• م��ا ال���ذي حم�سك للم�شاركة يف م�سل�سل (حكاية
حياة)؟
 �شوقي للعودة �إىل ال�شا�شة ،و�إعجابي بال�سيناريو وقدانتابني �شغف و�أنا �أقر�أ احللقات.
• من ر�شحك له؟
 امل��خ��رج حممد �سامي وال�سيناري�ست �أمي���ن �سالمةوغادة عبد الرازق ،وعندما اجتمعت بهم و�أخربوين عن
الفكرة وافقت من دون تردد.
• حدثنا عن دورك فيه.

 �أ�ؤدي دور يحيى��� ،ش��اب م��ن عائلة م��ي�����س��ورة يواجهم�����ش��اك��ل يف �إط�����ار اج��ت��م��اع��ي� .أحت���ف���ظ ع���ن ذك���ر باقي
التفا�صيل لأن ثمة اتفاقاً بيننا على عدم ك�شف تفا�صيل
للحفاظ على طابع الإثارة عند عر�ضه يف �شهر رم�ضان
املقبل.
• هل ت�أثر التح�ضري بالأحداث اجلارية؟
 لغاية الآن يبقى موعد الت�صوير يف نهاية فرباير،ح�سب اتفاق املخرج حممد �سامي مع ال�شركة املنتجة،
ح��ت��ى ي��ن��ت��ه��ي ال�����س��ي��ن��اري�����س��ت �أمي����ن ���س�لام��ة م���ن كتابة
ال�سيناريو .راهناً ،يعاين فريق العمل �أماكن الت�صوير
و�أ�ستعد ل��ل��دور ب��ق��راءت��ه وحت��دي��د مالمح ال�شخ�صية،
وجل�سات العمل بيننا م�ستمرة.
• هل �سي�ؤثر ذلك على عملك يف الألبوم؟
 �أجتهد لالنتهاء من الأل��ب��وم قبل ت�صوير امل�سل�سل،ويف حال مل انت ِه �س�أحاول التوفيق بينهما كي ال يطغى
�أحدهما على الآخ��ر ،وت�ساعدين يف ذل��ك زوجتي التي
ت�ؤدي دوراً يف تنظيم حياتي وترتيبها.
• علمنا �أنك ت�شارك يف حلقة يف برنامج (بحلم بيك)
كيف تق ّيم هذه التجربة؟
 خمتلفة ومم��ي��زة ج���داً ،فهي متنحك فر�صة للغناءمع النجم الذي تتمناه من الزمن اجلميل با�ستخدام
تقنيات حديثة� ،إمنا ال ي�سمح يل بالك�شف عن تفا�صيل
احللقة قبل عر�ضها ح�سبما اتفقت مع �إدارة القناة ،وقد
�سجلتها يف بريوت على مدى يومني.
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تكلف �إنتاجه  60مليون دوالر

(هانزيل وجريتل) ق�صة خيالية يف عامل ال�ساحرات
فيلم (هانزيل وجريتل) تلك الق�صة اخليالية التي حتولت اىل فعل �سينمائي يكت�سح
�صاالت العر�ض يف انحاء العامل .ق�صة خيالية يف عامل ال�ساحرات حول طفلني �شقيقني
ينجوان ب�أعجوبة من بني براثن ال�ساحرة ال�شريرة ..وهي الق�صة الأ�سطورية التي
انت�شرت مع الأطفال يف جميع �أنحاء العامل منذ نعومة �أظافرهم ..ولكن ما الذي يحدث
لهذين الطفلني اللذين ا�ستطاعا الهروب من �أ�شر�س ال�ساحرات رغم �صغر �سنهما.

يعتمد فيلم (هانزيل وجريتل) على �سيناريو واخراج
تومي ويركوال بطولة جريمي ويرن وجيما �أرثرنوت
وتكلف �إنتاجه  60مليون دوالر وقد حقق يف �أ�سبوع
عر�ضه الأول ب���أم�يرك��ا  22مليون دوالر �إي����رادات..
وتدور ق�صة الفيلم بعد  15عاما من هروب ال�شقيقني
هانزيل وجريتيل مبعجزة م��ن ال�ساحرة ال�شريرة
ال��ت��ي تخطف الأط��ف��ال وجتعلهم طعاما ل��ه��ا ..وقد
غريت احلادثة حياة ال�شقيقني متاما بعد �أن اذاقتهما
طعم الدماء ..وعندما �صار يف مقتبل العمر وال�شباب
�أ�صبحت لديهما �شرا�سة وقوة حولتهم �إيل �صائدين
ماهرين يف ا�صطياد وتتبع ال�سحرة يف الغابات املظلمة.
اجلديد يف �أح��داث الفيلم �أن تتحول ال�ساحرات �إىل
طريدة وفري�سة وه��و �أم��ر خمتلف متاما �أن تتحول
الطريدة ال�سابقة �إىل �صياد حمرتف ينت�صر  -رغم
بع�ض ال�صعاب  -على ال�شر وهو �أمر جديد متاما يف
ال�سينما العاملية ممتزجة مب�شاهد �أك�شن خمتلفة عما
ي��دور يف الع�صور القدمية حيث يتم تناوله بتقنية
الع�صر احل��دي��ث .تومي وي��رك��وال كاتب ال�سيناريو
وخمرج الفيلم �أثارت �أ�سطورة الطفلني م�شاعره منذ
طفولته عندما فقدا يف الغابة ووقعوا يف يد ال�ساحرة
ال�شريرة التي تقوم بطهي الأطفال و�أكلهم ..فهو مل
ي�ستطع �أن ين�سي تلك احلدوتة ال�شيقة �أو حتى �شكل

ال�ساحرة ال�شريرة يف خياله التي تنتظر �أي طفل
لت�أكله ..وت�ساءل عندما �أ�صبح �سينمائيا عن �أكرث
الق�ص�ص �شهرة عند الأطفال فلم يجد �أكرث من ق�صة
الطفلني التائهني يف الغابة واللذين يدخالن باخلط�أ
بيت ال�ساحرة ال�شريرة املبني من ال�شيكوالته ..وهي

حدوتة تعترب جزءا من كيانه كطفل ..وت�ساءل ماذا
كان �سيحدث عندما يكرب الطفالن اللذان هربا من
ال�ساحرة فوجد انه من املنطلق �أن ي�صريا مطاردي
ال�سحرة بعد �أن يكربا.
�أ���س��ط��ورة الفيلم ال�شعبية ه��ي ق�صة �أمل��ان��ي��ة الأ�صل

27

ون�شرت لأول مرة عام  ..1918وعندما بد�أ ويركوال
كتابة �سيناريو وح���وار الفيلم حر�ص على احلفاظ
لأ���ص��ل الأ���س��ط��ورة م��ع م��ا مي��ك��ن �أن يتخيله حلياة
الأبطال وهو عامل �أو زمن تكرث فيه ال�ساحرات �أكلة
حلوم الأطفال ثم حتولوا �إىل �صائدين ولي�سوا فري�سة
و�أي بلدة تواجه ال�سحرة ت�ستدعيهما النقاذهم.
يعتمد الفيلم على �أجواء ال�سرعة والأك�شن واالثارة
احلديثة يف ج��و م��ن ال��رع��ب وامل��غ��ام��رة ..كما اعتمد
امل��خ��رج وي���رك���وال ع��ل��ى امل����ؤث���رات ال��ب�����ص��ري��ة ..وعلى
ر�ؤيته اخلا�صة للق�صة احلقيقية بحيث تكون الق�صة
���ص��احل��ة يف ك��ل ال��ع�����ص��ور م��ع االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال�شكل
احلديث وامل��ودرن يف الأك�شن و الأ�سلحة ..فم�شاهد
الفيلم يجد نف�سه �أم���ام ق�صة �أ���س��ط��وري��ة وخرافية
وه��و ما �سعى �إليه الن يحول الق�صة اخليالية �إىل
�أك�شن مب�ستوى �سينمائي ي�لازم مع القرن الواحد
والع�شرين.
�أط��ل��ق وي���رك���وال ال��ع��ن��ان خل��ي��ال��ه واخل����دع الب�صرية
اجل��ري��ئ��ة ليبتكر ع��امل��ا ج��دي��داً لهان�سيل وجريتيل
يعي�شان ف��ي��ه وق���رر ت�صوير الفيلم بتقنية ثالثي
الأبعاد لكي يتعاي�ش امل�شاهد مع الأح��داث ك�أنه �أحد
�أفراده وال يتم ذلك �إال عن طريق تقنية ثالثي الأبعاد
التي تو�سع خيال امل�شاهد وتعمقه يف الأحداث.

(هرقل) ثالثي الأبعاد يف 2014
�سيكون ع�شاق ال�سينما حول العامل خالل العام املقبل على موعد جديد
مع اال�سطورة اليونانية (هرقل) ،وذلك بعد ت�أكيد املخرج ريني هارلني
�أخرياً نيته اخراج الفيلم امللحمي (هرقل) بتقنية ثالثية الأبعاد ،بح�سب
ما �أوردت���ه جملة هوليوود ريبورتر �أخ�ي�راً ،حيث يتناول فيه الأ�سطورة
اليونانية (هرقل) ،وقالت املجلة �إن الفيلم الذي كتبه ريان كوندل �سيتم
عر�ضه يف دور ال�سينما يف مار�س  ،2014ويتوقع �أن يتفوق ه��ذا العمل
على الفيلم ال�سابق الذي تناول �شخ�صية هرقل وقام ببطولته املمثل داوين
جون�سون و�أخرجه بريت راتنري.

(�أج�سام حارة) ُي�ص ِّعد املواجهة بني الب�شر والزومبي
تتوقف كربيات �شركات االنتاج ال�سينمائية فى هوليوود
يف هذه املرحلة من تاريخها ام��ام فتح ملف املواجهة بني
الب�شر و(الزومبي) تلك املخلوقات امليتة ويبدو �أن احلرب
بني الب�شر وجمموعات الزومبي (امليت احلي) قد و�ضعت
�أوزاره���ا يف فيلم (�أج�سام ح��ارة) ،بعد ان ا�ستمرت �سنوات
طويلة بني الطرفني يف عديد الأفالم الأمريكية.
فقد بدت فكرة الفيلم الذي �أخرجه و�ألفه جوناثان ليفني،
ولعب بطولته نيكوال�س هولت وتريزا باملر ،خمتلفة متاماً
عما �شهدناه خالل ال�سنوات املا�ضية ،حيث حر�ص املخرج
على ت��ق��دمي �شخ�صية ال��زوم��ب��ي ال��ت��ي ع���ادة تعتا�ش على
دماء الب�شر بطريقة جديدة وخمتلفة بعيدة عن ال�صورة
النمطية امل��ر���س��وم��ة عنهم يف خميلتنا ،ف��ار���ض��اً �إمكانية
�إع��ادت��ه��ا اىل احل��ي��اة م��ن خ�لال خيوط احل��ب التي تن�سج
عالقتهم مع الب�شر ،لينفي بذلك �صفة عداوتهم مع بني
الب�شر.
الفيلم ال��ذي ت�صدر �شباك التذاكر الأمريكي يف ا�سبوعه
الأول ب�����إي����رادات جت�����اوزت  20م��ل��ي��ون دوالر ،ح���از على
اعجاب النقاد الذين منحوه  7درجات يف خمتلف املواقع،
وكذلك اجلمهور ال��ذي منحه درج��ات تراوحت بني ،78
و�أبدى اهتمامه بالفكرة املغايرة التي قدمها املخرج حول
�شخ�صيات الزومبي.
و�صفت حم��ررة جملة (ال��ت��امي) م��اري بولز الفيلم ب�أنه
يحتوي على العديد م��ن اخل��ط��وط الذكية و�أج����زاء من
الكوميديا التي ت�ستحق منا �إع��ادة النظر فيه ،خا�صة �أنه
بدا �أكرث �شمولية.

مرييل �سرتيب ..ال�ساحرة
جت�سد النجمة الأمريكية املخ�ضرمة مرييل �سرتيب دور ال�ساحرة يف فيلم
(يف الغابات) املقتب�س عن كتاب وم�سرحية غنائية حتمل اال�سم عينه.
وق��ال ديفيد ك��راي��ن امل�����س���ؤول ع��ن الفيلم ان��ه يتوق للعمل م��ن جديد مع
�سرتيب التي �ستلعب دور ال�ساحرة يف الفيلم اجلديد ،و�أ�شار �إىل انها املرة
الأوىل التي يعمل فيها مع �سرتيب منذ عملهما يف فيلم (نهاية �سعيدة)
ع��ام  .1977ي�شار �إىل ان املخرج روب مار�شال �سيقوم باخراج امل�شروع،
الذي يرتدد ان ك ً
ال من كري�ستني باران�سكي وجيمي كوردن و�أنا كندريك
وباتريك ويل�سون ي�شاركون فيه.
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نوبات غ�ضب االطفال تزيد فر�ص اال�صابة
بالنوبات القلبية
�أظهرت درا�سة طبية حديثة �أن الأطفال الذين يتعر�ضون
للبكاء ال�شديد وال�صراخ ونوبات الغ�ضب ب�شكل هي�ستريي
 خا�صة الفتيات يف �سن � 7سنوات  -يرتفع لديهم خطرالإ���ص��اب��ة ب��ال��ن��وب��ات القلبية وال�����س��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة بن�سبة
 31%عند بلوغ عمر الأربعني.
وقال باحثون بجامعة هارفارد الأمريكية �أن تعر�ض الأطفال
للتعا�سة والبكاء امل�ستمر يعمل على تن�شيط �إ�ستجابة اجل�سم
للإجهاد والإ�صابة بالأمرا�ض والتي ظهرت ب�شكل خا�ص
عند الن�ساء فى مرحلة منت�صف العمر الذين تعر�ضوا لذلك

ف��ى الطفولة ،يف ح�ين �أن الأط��ف��ال ال�صغار ال��ذي��ن نعموا
بالهدوء والإ�ستقرار �أنخف�ضت لديهم خطر الإ�صابة
بالنوبات القلبية يف وقت الحق يف احلياة.
و�أجريت الدرا�سة التي تقودها الدكتورة �ألي�سون �أبليتون
من كلية الطب بجامعة ه��ارف��ارد ون�شرت يف جملة الطب
ال�سلوكي على � 377شخ�صا خ�ضعوا لإخ��ت��ب��ارات ال�سلوك
العاطفي يف طفولتهم ث��م مت��ت م��ق��ارن��ة ه��ذه النتائج مع
درجة الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وغريها
من العوامل.

م�ضغ العلكة
ي�ؤثر � ً
إيجابا على �صحة املخ

البطيخ

ك�شفت درا�سة يابانية �أن م�ضغ العلكة ي�ؤثر �إيجاباً على �صحة املخ ،حيث
�أنه ي�ساعد على �سيولة و�سرعة تدفق ال��دم ،وذلك ح�سبما ذكرت �إحدى
ال�صحف الربيطانية الطبية املتخ�ص�صة.
و�أك��دت الدرا�سة التي قدمها باحثون من م�ؤ�س�سة العلوم الإ�شعاعية يف
اليابان �أن م�ضغ العلكة ي�ساعد على تن�شيط خاليا امل��خ ،وذل��ك بعد �أن
�أج��ري��ت �آ�شعة على جمموعة ال تقوم مب�ضغ العلكة وجمموعة �أخرى
تقوم مب�ضغ العلكة ،لت�أتي النتائج م�ؤكدة �أن ا�ستجابة املخ لدى املجموعة
الأخ�يرة تفوق ا�ستجابة املجموعة الأوىل من ناحية ال�سرعة مبا يعادل
 60ميلي ثانية .كما �أن��ه ي�ساعد على التخل�ص من التوتر عن طريق
�إرتخاء ع�ضالت الفك والرقبة ،وبالتايل على احلد من الإ�صابة مبر�ض
ال�صداع الناجم عن التوتر.

يحتوي املائة غرام من البطيخ على  90%من وزنة ماء  10 -غرامات
�سكر  -ن�صف غرام بروتني  7 -مليغرام دهون  9 -مليغرام كال�سيوم
كذلك يحتوي على فيتامني �أ  -فيتامني �سي  -و حديد و مغني�سيوم و
فو�سفور و�صوديوم وبوتا�سيوم
يفيد البطيخ للم�صابني بالروماتيزم و مدر للبول و عالج فعال لالم�ساك
الحتوائة على كمية كبرية من االلياف و ع�صري يقي من مر�ض التيفوئيد
بذور البطيخ لها قيمة غذائية عالية الحتوائه على ن�سبة  42%من وزنها
بروتني و حوايل � 15%سكر ون�شاء و حوايل  27%زالليات
ين�صح بعدم االكثار من اكل البطيخ للم�صابني مبر�ض ال�سكر.

• ما هو �أ�صل كلمة �سرياميك؟
 فرن�سية وتطلق على فن اخلزف• ما �أ�صل كلمة برتول؟
 التينيه وتعني زيت ال�صخر.• ما �أ�صل كلمة الربيد يف اللغة؟
 عربية وتعني العباءة لأن ر�سل الربيد كانوا يلب�سون عباءة حمراء.• من �أول من نظم ال�شعر يف رثاء نف�سه؟
 زيد بن حذاق• ماذا تعني كلمة ع�سكري وما هو �أ�صلها؟
 رومانية وهي من العملة القدمية ( �سوليدو�س ).• كم يقدر عدد كلمات اللغة العربية يف اللغة الإ�سبانية؟
 6000 -كلمة

االعمال التى تتطلب الوقوف لفرتات
طويلة ت�ستلزم تدريب الع�ضالت

فتاتان تشاركان في أداء عرض خالل كرنفال دومينيكان في سانتو دومينغو( .أ ف ب)

حذر طبيب العظام الأمل��اين كري�ستوف �آي�شهورن من �إمكانية �أن ي�صاب
العاملني بالوظائف التى تتطلب الوقوف ل�ساعات طويلة ب�آالم يف الظهر
والع�ضالت واملفا�صل وكذلك مب�شاكل يف الدورة الدموية ،وقد ي�صل الأمر
�إىل حد الإ�صابة بالدوايل .و�أ�ضاف �آي�شهورن �:أن الوقوف يف حد ذاته ال
يُ�شكل خطراً على الإطالق ،مو�ضحاً �أن �سبب الإ�صابة بهذه املتاعب يرجع
�إىل التحميل ب�صورة م�ستمرة على الع�ضالت �أثناء الوقوف لفرتات طويلة،
ال�سيما �إذا مل يقم ه�ؤالء املوظفني بتدريب ع�ضالتهم ب�شكل كاف.
وم��ن هنا �أك�� ّد الطبيب الأمل���اين على �أن املواظبة على ممار�سة الريا�ضة
لتدريب الع�ضالت يمُ ثل احلل الأمثل للوقاية من هذه املتاعب.
و�أو�صى �آي�شهورن املوظفني ب�ضرورة عدم االنتظار �إىل �أن ي�أت وقت فراغهم
كي يقوموا مبمار�سة الأن�شطة احلركية لتدريب ع�ضالتهم ،الفتاً �إىل �أنه
يمُ كنهم البدء يف ذلك �أثناء العمل و�أو�ضح :يمُ كن للموظف القيام بالتدريب
التايل �أثناء ف�ترات العمل :ي�ستند املوظف على احلائط ،ثم ينزلق �إىل
�أ�سفل ويظل يف و�ضع القرف�صاء مكوناً زاوية قائمة وك�أنه جال�ساً� .أما عن
كيفية الوقاية من الإ�صابة بدوايل ال�ساقني ،التي يمُ كن �أن تنتج �أي�ضاً عن
الوقوف لفرتات طويلة� ،أو�صى �آي�شهورن بارتداء جوارب �ضاغطة ،و�أ�ضاف
الطبيب الأمل��اين �أن الوقوف لفرتات طويلة يمُ كن �أن ي���ؤدي �إىل هبوط
القدم ،كما اكد على �ضرورة اال�ستغناء عن الأحذية ذات الكعوب العالية؛
لأنها تت�سبب يف التحميل على مقدمة القدم والكاحل ب�شكل كبري.

• هل تعلم �أنه يف ارتقائنا جب ً
ال ما يقع يف املنطقة املعتدلة ،ن�صل �أو ًال �إىل قطاع تغطية الغابات
النف�ضية ،يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من الأ�شجار العري�ضة الأوراق والأ�شجار ال�صنوبرية.
بعد ذلك جند غابة �صنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�شجري قبل الو�صول �إىل منطقة اجلليد
الدائم .حيث متتد منطقة من اجلنبات ثم املروج و�أخ�يراً حزام من الأ�شنة واخللنج يدعى التندرة
الألبية.
• هل تعلم �أن �سمك التونة الذي ي�سعى وراءه ال�صيادون لطراوة حلمه ولذة طعمه يعي�ش على عمقٍ
كبري جداً .يف ف�صل الربيع تتجمع �أ�سماك التونة يف قطعان للتوالد وت�صعد �إىل ال�سطح حيث يقع
الكثري منها يف �شباك ال�صيادين .ي�ستعمل ال�صيادون جمموعة من ال�شباك متر عربها الأ�سماك حتى
ت�صل �إىل �آخر �شبكة ،وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم �أخرياً رفعها.
• هل تعلم �أن الكري�ستال �أو البلور هو ج�سم �صلب يتميز ب�شكل هند�سي حتده امل�سطحات ،وهو يت�ألف
من ج�سيمات تتجمع على نحو منتظم وفقاً ل�شكل معني يتكرر هو عينه ويف االجتاه نف�سه يف كل �أجزاء
البلور .ا�ستعماالته ترتاوح بني ملح الطعام �أو اليودا والكربيت و�أثمن الأحجار الكرمية مثل املا�س
والزمرد والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها.

جحا وحماره

مايا فتوح �صالح

فاطمة �سعيد الظاهري

ن�سيبة �أنيم

نوف دروي�ش احل�ساين

احتفلت �أ�رسة مايا فتوح �صالح بعيد
ميالدها و�سط �أجواء ال�سعادة والفرح
ومب�شاركة جميع �أفراد العائلة متمنني
ملايا العمر املديد .تهنئة قلبية من بابا
وماما وعقبال مليون �سنة.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم واجلري ..وتتمنى
ان ت�صبح معلمة يف امل�ستقبل..
وتهدي �صورتها �إىل جميع الأهل
والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى القراءة وال�سباحة..
وتتمنى ان ت�صبح مهند�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والقراءة..
وتتمنى ان ت�صبح طبيبة �أطفال يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

ج��اءت زوج��ة جحا وهي ت�صرخ وتبكي وت�شكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �صغريا مما
جعلها ت�سقط ار�ضا من �شدة اخلوف والهلع ف�ضحك عليها الرجل وا�ستلقى على قفاه من �شدة
ال�ضحك  ..فقال لها جحا ح�سنا �س�أقت�ص منه بطريقتي اخلا�صة ..فاحتجب جحا عن النا�س
عدة ايام مل يره خاللها احد وكان ذلك الوقت ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه
وكيف يجره من قفاه جرا وي�ضعه عند اقدام جحا ،وبعد �أن امت تدريبه اخذه ونزل به �إىل ال�سوق
فوجد الرجل يجل�س هناك و�سط ا�صحابه ويتيه فخرا بنف�سه والعابه ال�صغرية فذهب جحا
ووقف هناك والقى عليهم ال�سالم ثم ا�شار �إىل الرجل وقال كيف تفعل بزوجتي مافعلت وعند
هذه اال�شارة هجم احلمار على الرجل و�سط ا�صحابه ونطحه فانقلب الرجل ار�ضا ف�ضحك
النا�س وج��روا بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول الرجل ثم ام�سك به من قفاه وجاء به حتى
اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�صرخ ويقول ماذا يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت
ت�ستطيع اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب باحلمري وهو االن يفعل ما فعله حمار مثلك مع
زوجتي فاحذر من العابك ال�صغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهز�أ بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا
الرجل ال ي�سخر من احد فكفاه ان هز�أ منه احلمار .

