
اليك بع�ض الن�صائح العملية:
ال��ت��اّم��ة يف  ال��راح��ة  ل��ه  تعاملي برفق م��ع طفلك واأم��ن��ي 
احر�صي  ك��ذل��ك  ال��ه��وائ��ي��ة.  ال��ت��ي��ارات  ال��ف��را���ش وجنبيه 
حالته  تدهورت  اإذا  وال�صوائل،  الع�صائر  يتناول  اأن  على 
ال بّد حينها من ا�صت�صارة الطبيب للوقوف على ن�صائحه 

الطبّية واّتباع العالجات الالزمة للحد من الزكام.
 

اأ�صبابه
ي�صاهم االحتكاك باالأطفال امل�صابني بالزكام يف املدر�صة 
التغذية  �صوء  ي��وؤدي  العدوى اىل طفلك، كذلك  نقل  يف 
بالزكام،  االإ�صابة  اىل  املناعة  يف  نق�ش  من  يرافقه  وم��ا 
كال�صدمات  وامل��ع��ن��وّي��ة  النف�صية  ال��ع��وام��ل  ع��ن  ن��اه��ي��ك 

النف�صّية.

م�صاعفاته
- اآالم الراأ�ش وال�صداع.

- نوبات ربو والتهابات يف االأذنني واجليوب االأنفية.
- تقّيوؤ و�صعال.

- ارتفاع احلرارة وقّلة النوم والر�صاعة )خ�صو�صاً لدى 
الر�صع(. 

عالجه
مكان  وج��وده يف  على  واحر�صي  بطفلك جيداً  اعتني   -
يف  تت�صّرعي  وال  والتدخني  اجلراثيم  من  وخ��ال  نظيف 

اإعطائه االأدوية اإال بعد ا�صت�صارة الطبيب.
وال�صوربة.  والع�صائر  ال�صوائل  اعطائه  على  احر�صي   -
اأّما اإذا كان عمره اأقل من �صتة اأ�صهر، ال يكون مبقدوره 
اإر�صاعه  حاويل  لذلك  ب�صهولة،  الطعام  وتقبل  التنف�ش 

قدر االإمكان.
ل���ك���ّن النظافة  ت��خ��اف��ني ع��ل��ي��ه م���ن اال���ص��ت��ح��م��ام  ق���د   -

عدم  م��ن  وانتبهي  ي��وم��ّي��اً  اال�صتحمام  ميكنه  مطلوبة. 
تعّر�صه للتّيارات الهوائية.

واجلوارب  الداخلّية  الفانيالت  ارتدائه  على  احر�صي   -
ال�صميكة، وعلى اأال يغادر املنزل من دون قبعة على راأ�صه 

يغطي بها اأذنيه وو�صاح على الرقبة وجاكيت وقّفازات.
- يف ح��ال ع��ج��زت ع��ن حت�صني ح��ال��ه خ��ذي��ه اىل العيادة 
ليتمّكن الطبيب من و�صف العالج املنا�صب، من م�صادات 
واملقوّيات  وال�����ص��ع��ال  احل�����ص��ا���ص��ّي��ة  وم�������ص���ادات  ح��ي��وّي��ة 

والفيتامينات وغريها. 

زوري الطبيب يف احلاالت التالية:
- معّدل تنّف�ش طفلك اأ�صرع من املعّدل الطبيعي.

اأو َبدت عليه عالمات  اذا بدا �صريع االنفعال والتهّيج   -
اخلمول على غري عادة.

- يف حال االم�صاك ال�صديد.
- ا�صتمرار احلّمى الأكرث من يومني.

- �صعال قوّي ومزعج وعط�ش م�صتمّر.
- ا�صتمرار الزكام الأكرث من 14 يوماً. 

ن�صائح طبية
ات مطاطية. - ل�صيولة االأنف: ا�صتخدمي ما�صّ

- الإخراج املخاط: ادهني منطقة االأنف مبرهم الفازلني 
ملنع جفافه.

- الن�صداد جمرى االأنف: ا�صتخدمي قطرة واحدة لالأنف 
لالأطفال دون الواحدة وقطرتان لالأطفال االأكرب �صناً. 
اأربع �صاعات. ميكنك حت�صري القطرة  كّرري العالج كل 
يف املنزل من خالل و�صع ن�صف ملعقة ملح يف كوب من 

املاء الفاتر.
املاء  ي�صرب  اأن  اإحر�صي على  احل���رارة:  درج��ة  - الرتفاع 

وا�صت�صريي الطبيب لو�صف العالج الالزم.

ري ح�صاء الدجاج. - اللتهاب احللق والبلعوم: ح�صّ
- لل�صعال: اإذا تعّدى طفلك االأربعة اأعوام اجلاأي اىل دواء 

لل�صعال.

تدليك
ال ت�صتخفي بقدرة التدليك على م�صاعدة طفلك واعتني 

باملناطق التالية:
ل��ل��م�����ص��اع��دة ع��ل��ى حت�����ص��ني عملّية  ال�������ص���در وال���ظ���ه���ر: 

التنّف�ش. 
ال��ل��وز يف راح���ة يديك  - �صعي ب�صعة ق��ط��رات م��ن زي��ت 

وافركيهما.
- �صعي كفك االأمين على الكتف االأمين لطفلك ودلكي 

نزواًل باجتاه اجلزء االأي�صر من �صدره.
لكن بطريقة معاك�صة كي  الي�صرى  بيدك  املثل  افعلي   -

تتقاطع حركتا اليدين.
- اّتبعي الطريقة نف�صها على ظهره.

املع�صمان: لتحفيز جهاز طفلك املناعي. 
- اإم�����ص��ك��ي ذراع����ه االأم��ام��ي��ة ب��ي��دك و���ص��ع��ي اب��ه��ام اليد 

االأخرى على مع�صمه.
- دّلكيه ب�صرعة.

- كّرري احلركة ذاتها على املع�صم االآخر.
االأنف: للتخل�ش من االفرازات املحتملة. 

- ابدئي بتنظيٍف دقيق الأنفه بوا�صطة املياه املاحلة.
- �صعي اإبهامك من جهتي االأنف ودّلكي نزواًل ثم افركي 

ب�صكل دائري.
التدليك  يف  وا�صتمّري  االأذن  اعلى  من  ابدئي  االأذن���ان: 
دلكي  ث��م  ال��ف��ك  عظمة  اىل  و���ص��واًل  االأذن  �صحمة  خلف 

�صعوداً. 
ذاتها  بالطريقة  بالكامل  القدم  اأ�صفل  دّلكي  القدمان: 

املعتمدة لتدليك املع�صمني.
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�شاحن يدوي للأجهزة الذكية 
جنحت �صركة اأ�ش اأو اأ�ش ريدي يف احل�صول على الدعم املادي الالزم لبدء 
كم�صروع  طرحته  الذي  اليدوي  الذكية  االأجهزة  �صاحن  ت�صنيع  مرحلة 
ح�صد  اأن  بعد  وذل���ك  �صتارتر،  كيك  النا�صئة  امل�صاريع  دع��م  م��وق��ع  على 
امل�صروع متويال بقيمة 98 األف دوالر، متخطيا بكثري حاجز ال�28 األف 

دوالر الذي كان ي�صتهدفه مطوروه.
التي يطمح  النا�صئة وال�صغرية  امل�صاريع  وموقع كيك �صتارتر ي�صت�صيف 
اأ�صحابها باحل�صول على متويل كاف لها قبل بدء اإنتاجها، ويتم حتديد 
�صقف اأعلى لقيمة التمويل الالزم لبدء الت�صنيع ومدة زمنية قبل انتهاء 

فرتة ا�صتقطاب التربعات من زوار املوقع.
اإمكانية  اأ���ش ري��دي �صاحنا غري تقليدي فهو يتيح  اأو  اأ���ش  ال�صاحن  ويعد 
ال��ذك��ي��ة م��ن هواتف  ال��الزم��ة ل�صحن االأج��ه��زة  ال��ط��اق��ة  احل�����ص��ول على 
وكذلك  خا�ش،  مقب�ش  حتريك  عرب  يدوية  بطريقة  لوحية  وحوا�صيب 
فاإنه ي�صم بطارية بقوة 1500 ميلي اأمبري ت�صحن بالطريقة الكهربائية 
يف  ي�صتخدم  للطاقة  احتياطيا  م�صدرا  ال�صاحن  ه��ذا  ويعد  التقليدية. 
اإن خم�ش دقائق من حتريك املقب�ش  احلاالت الطارئة، ويقول مطوروه 
لل�صمود فرتة بني خم�ش و12  للبطارية  كافية  املقابل طاقة  تعطي يف 
الناقل  منفذ  على  كذلك  ال�صاحن  ويحتوي  �صوتية.  ات�����ص��االت  دقيقة 
ب�صحن  اخلا�صة  الكابالت  اأن���واع  كل  لو�صل  بي  اأ���ش  يو  العام  الت�صل�صلي 
بطارية االأجهزة الذكية مثل كابل اليتنينغ املخ�ص�ش لهواتف اآيفون 5 .

حجم  يف  القادمة  القليلة  االأ�صابيع  يف  ال�صاحن  يطرح  اأن  املنتظر  وم��ن 
اجليب لي�صهل التنقل به، حيث لن يتعدى وزنه 141.7 غرام وعر�صه 
املتوقع اأن يتوفر مقابل 35 دوالرا داخل ال�صوق  ومن  �صنتيميرت،   5.5

االأمريكي، ومقابل 40 دوالرا خارجها.

يحرق نف�شه اأمام متجر 
اأ�صرم �صيني النار يف نف�صه، ام�ش اأمام متجر لالألب�صة يف فاينزا ب�صمال 
االقت�صادية  باالأزمة  اأنها مرتبطة  ال�صرطة  تعتقد  اإيطاليا، يف خطوة 
االإيطالية،  اأن�صا  اأنباء  االألب�صة. وذكرت وكالة  اأي�صاً قطاع  التي طالت 
اأ�صرم النار يف نف�صه اأمام متجر جريمانو زاما لالألب�صة يف  اأن �صينياً 
فاينزا باإقليم اإميليا رومانيا. وهرع اأحد املارين عند م�صاهدة ال�صيني، 
االإغاثة  بعمال  وات�صل  اإطفائية،  فاأح�صر  القريبة  املتاجر  اأح��د  اإىل 
الذين ح�صروا الحقاً، وعملوا على نقل امل�صاب يف مروحية اإىل مركز 
وال  خ��ط��رية.  ب��ح��روق  ال�صيني  واأ�صيب  ت�صيزينا.  مدينة  يف  احل���روق 
تزال دوافع الرجل جمهولة، غري اأن ال�صرطة تعتقد اأن عمله مدفوع 

باالأزمة االإقت�صادية التي طالت قطاع االألب�صة يف البالد.

�شقف املنزل ي�شقط على العائلة
قتل 3 اأطفال على االأقل، وجرح رابع، من عائلة واحدة، بانهيار �صقف 

منزل يف قرية �صيالكوت باإقليم البنجاب يف �صمال �صرق باك�صتان.
ابنه خالد  اأن  الباك�صتانية، ام�ش، عن والد االأطفال،  ونقلت قناة �صما 
8 اأع��وام، وزينب 5 اأع��وام، كانوا ينامون يف  اآمنة  وابنتيه  اأع��وام،   10
انهار  عندما  لزفاف،  التح�صري  يتم  حيث  �صيالكوت  يف  عمتهم  منزل 
ال�صقف عليهم ما اأدى اإىل مقتلهم. واأ�صاف اأن ابنته االأخرى زوالخة 

مت انت�صالها حية من حتت االأنقا�ش، غري اأنها اأ�صيبت بجروح.

مدمنو تويرت وفي�شبوك عر�شة للنطواء 
ك�صفت درا�صة بريطانية عن معاناة مدمني موقعي في�صبوك و تويرت 
من اأعرا�ش االنطواء حال ابتعادهم عنهما، ويف املقابل و�صف البع�ش 

جتربتهم االأوىل يف املواقع االجتماعية باأنها دافعة لالإدمان.
التوا�صل  مواقع  من مدمني  �صخ�صاً   20 ُطلب من  الدرا�صة  وخ��الل 

االجتماعي التوقف عن ا�صتعمال ح�صاباتهم ملدة اأربعة اأ�صابيع.
وعرّب امل�صاركون عن �صعورهم بالعزلة عن اأ�صدقائهم وعائالتهم خالل 
تلك الفرتة، باالإ�صافة اإىل فقدانهم اأداتهم الرئي�صية للتوا�صل، وقال 

البع�ش اإنهم اأح�ّصوا باأنهم منقطعون عن العامل .
وذكرت اإحدى امل�صاركات يف التجربة اأنها مل تتوا�صل مع اأ�صرتها طوال 
االأ�صبوع، وعرب اآخر عن �صعوره بالوحدة، وقال اإن اأ�صابعه تتجه تلقائياً 
دافيد  الدكتور  وراأى  هاتفه.  فيه  مي�صك  م��رة  كل  في�صبوك  لتطبيق 
جليز، مدر�ش علم النف�ش االإعالمي يف جامعة وين�ص�صرت الربيطانية 
االعالم  لو�صائل  الكثيف  اال�صتخدام  اأن  الدرا�صة،  على  اأ�صرف  وال��ذي 
االجتماعي ال يعد اأمراً خطرياً. واأ�صاف البع�ش يرى اأن هذا االإدمان 
يطغى على حياة النا�ش، لكن اأغلب من يو�صفون باملدمنني ميار�صون 
على االإنرتنت ت�صرفات اجتماعية . وقال جيلز اإن �صخ�صية م�صتخدم 
منط  ت�صبه  ال  اليوم  املتو�صط  اال�صتخدام  معدل  ذو  العادي  االإنرتنت 
االجتماعية  حياته  ليدير  الذكي  الهاتف  ي�صتخدم  لكنه  الت�صعينات، 
اآثار  تكن  مل  نف�صه  الوقت  ويف  االإن��رتن��ت.  عرب  ال�صخ�صية  وعالقاته 
االنقطاع عن املواقع االجتماعية �صلبية يف جمملها؛ اإذ قالت واحدة من 
املتطوعات يف الدرا�صة اأن انقطاعها عن في�صبوك اأتاح لها اإمتام االأعمال 
املنزلية. واعرتف اآخر باأنه اجته لق�صاء وقت اأطول ب�صحبة ابنته، وهو 
ما قد يدفع اإىل القول اإن االعتدال يف اال�صتخدام اأف�صل. كما مل يكن 
ال�صعور باالنطواء واالنعزال واحداً لدى م�صتخدمي في�صبوك وتويرت؛ 
فقد تعامل م�صتخدمو تويرت ب�صكل اأف�صل مع عزلتهم. وهو ما عزاه 
الباحثون اإىل الطبيعة االأقل اجتماعية لتويرت، وتوافر م�صادر اأخرى 
املواقع  اأنهم وجدوا  البع�ش  املعلومات واالأخبار. واعرتف  للبحث عن 
االجتماعية دافعة لالإدمان، فيما قالت واحدة من امل�صاركات اأنها كانت 
تبتهج يف كل مرة تتلقى رداً من اأحد امل�صاهري املف�صلني لديها؛ وبينما 
اأم��راً مماًل  وتويرت  في�صبوك  ا�صتخدام  يكون  اأن  امل�صاركني  اأح��د  توقع 
وغري ذي نفع، قال اإنه ا�صتمتع بالتجربة وراأى اأنها �صاعدته على روؤية 

اأ�صدقائه اأكرث.

العربية  باللغة  اأوب��را  اأول 
ا���ص��ت��م��ت��ع حم��ب��و م��و���ص��ي��ق��ى االأوب�����را 
باللغة  اأوب��را  الأول  ال�صريف  بالعر�ش 
�صارك  ح��ي��ث  ب���اجل���زائ���ر،  ال��ع��رب��ي��ة 
للثقافة  الوطني  ال��دي��وان  بتنظيمه 
اجلزائري  وال��ت��ل��ف��زي��ون  واالإع������الم 
اأخ�����رى يف م�صرح  م��وؤ���ص�����ص��ات  وع����دة 
حم��ي��ي ال���دي���ن ب��ا���ش ط����رزي و�صط 
العا�صمة. وقدم املو�صيقار اجلزائري 
املغرتب طارق بن ورقة اأوبرا النف�ش 
خم�صينية  يف  اجل��زائ��ر  لبلده  ه��دي��ة 
حنينه  ف���ي���ه���ا  ح���ك���ى  ا����ص���ت���ق���الل���ه���ا، 
للجزائر وذكريات طفولته الق�صرية 
فيها، حيث غادرها وهو ابن اخلام�صة 
�صاعة  العر�ش  وا�صتمر  عائلته.  مع 
وع�صر دقائق، رافق املو�صيقى والغناء 
املو�صيقى  وت��داخ��ل��ت  ف��ن��ي��ة،  ل��وح��ات 
اأ�صوات  م��ع  ع��ازف��ا   65 عزفها  التي 
اأربعة مغنني، باالإ�صافة اإىل الكورال. 
حا�صرين  والناي  العربي  العود  كان 
اللم�صة  فاأعطيا  املو�صيقي  يف اجلوق 
كتبت  التي  النف�ش  الأوب��را  ال�صرقية 
واأدى  ال���ع���رب���ي���ة،  ب��ال��ل��غ��ة  ك��ل��م��ات��ه��ا 
ع���رب، غابي  اأرب��ع��ة فنانني  االأغ����اين 
ُع�����ص��ي��م��ي وغ����ادة ���ص��ب��ري م��ن لبنان، 
وج�������ورج ون���ي�������ش م����ن م�������ص���ر، والرا 
اأ�صفت  اأردن���ي���ة  فل�صطينية  ال��ع��ي��ان 
هذا  على  اإ�صالمية  م�صحة  بحجابها 

العمل الفني ال�صخم.

ف��ل��وري��دا  يف  ن���وح  �صفينة 
ي���ع���م���ل رج������ل يف والي�������ة ف���ل���وري���دا 
االأم���ريك���ي ع��ل��ى ���ص��ن��ع ن�����ص��خ��ة عن 
اإىل  لتحويلها  ي�صعى  ن���وح،  �صفينة 
متحف وحديقة للحيوانات. وذكرت 
�صحيفة ميامي هريالد اأن رودولفو 
ال�صفينة  �صنع  فكرة  ا�صتلهم  اأمل��ريا، 
بعد اأن �صاهد احليوانات وهي ت�صعى 
واملاأوى  الطعام  للعثور على  جاهدة 
اأملريا  واأط��ل��ق  كاترينا.  اإع�صار  بعد 
املخباأة  ال�صفينة  ا���ص��م  امل��رك��ب  على 
 3 ع��ل��ى �صنعها مب�����ص��اع��دة  وي��ع��م��ل 
اأ����ص���دق���اء، وي���ق���ول اإن�����ه ي�����ص��ت��ن��د يف 
اأعطاها  ال��ت��ي  التعليمات  اإىل  ذل��ك 
وقد  ال�����ص��الم.  عليه  ن��وح  لنبّيه  اهلل 
ب����داأ ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال�����ص��ف��ي��ن��ة ق��ب��ل 6 
 300 اأ�صهر، وجمع ترّبعات بقيمة 
التكلفة  اأن  الرغم  على  دوالر،  األ��ف 
 1.5 اإىل  ت�����ص��ل  ل��ه��ا  االإج���م���ال���ي���ة 
ي�صل  اأن  وي��ت��وق��ع  دوالر.  م��ل��ي��ون 
اإىل  ان��ت��ه��ائ��ه��ا  ع��ن��د  ال�صفينة  ط���ول 
500 قدم وارتفاعها اإىل 3 طوابق. 
وحديقة  ومتجراً  متحفاً  و�صت�صّم 
ماعز  ف���ي���ه���ا  ����ص���غ���رية  ح����ي����وان����ات 
�صغرية  وحيوانات  ودج��اج  وخنازير 
اأخرى. واأكد اأملريا اأن ال�صفينة غري 

مرتبطة بديانة معّينة.

غ���وغ���ل ت��ر���ص��خ ل�����ص��روط 
م��ن��ع االح��ت��ك��ار االأوروب���ي���ة 
االأمريكية  غ��وغ��ل  ���ص��رك��ة  ت��و���ص��ل��ت 
االأوروبية  املفو�صية  مع  ت�صوية  اإىل 
االحتكار  مبمار�صة  اتهامات  لتجنب 
ال���ب���ح���ث عرب  �����ص����وق حم�����رك�����ات  يف 
ا�صتخداما  االأك�����رث  ب��ح��ث��ه��ا  حم���رك 
اإظهار  ال��ع��امل، وواف��ق��ت على  ح���وال 
�صمن  لها  مناف�صة  خ��دم��ات  رواب���ط 

نتائج البحث.
اتهامات االحتكار تلك �صد  واأث��ريت 
�صركات  2010 من  العام  غوغل يف 
مناف�صة اأبرزها �صركة مايكرو�صوفت 
اأن غوغل متار�ش بع�ش  التي زعمت 
البحث  نتائج  اإظهار  عند  االأ�صاليب 
خدماتها  الإب���������راز  حم���رك���ه���ا  ع����رب 
ال���ب���ح���ث دون  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���و����ص���وع 

خدمات املناف�صني.
وق����د اأك�����دت امل��ف��و���ص��ي��ة االأوروب����ي����ة، 
الذراع التنفيذية لالحتاد االأوروبي، 
اأن غوغل ك�صرت قانون منع االحتكار 
متنجاتها  ب����دف����ع  االحت���������اد  ل������دى 
اخلا�صة على راأ�ش نتائح البحث اأمام 

مناف�صيها.

ع�شري الربتقال.. يكافح ال�شرطان ويقي من الإم�شاك
اأفاد العلماء يف مركز الطب الطبيعي االأمريكي اأن االألياف املوجودة 
يف الربتقال تفيد اجلهاز اله�صمي من خالل زيادة حركة االأمعاء 
االإم�صاك.   من  والوقاية  الف�صالت  من  التخل�ش  يف  ت�صاعد  التي 
ال�صفراوية  احل�صوات  من  اأي�صا  يقي  الربتقال  اإن  ه��وؤالء  وق��ال 
التي تتجمع يف كي�ش بني الكبد واالأمعاء الدقيقة وتنتج عن نوعية 
االأطعمة التي يتناولها االإن�صان حيث ي�صاعد ع�صري الربتقال يف 
ت�صكلها بطريقة  الثلث ومينع  اإىل  تقليل خماطر هذه احل�صيات 
حتلل الكولي�صرتول اإىل املادة ال�صفراوية.  كما ي�صاعد �صرب كوب 
من ع�صري الربتقال يف ال�صباح �صمن وجبات الفطور، يف تخفيف 
للعمل وظ����روف احلياة  امل�����ص��اح��ب  ال��ع�����ص��ب��ي  وال�����ص��غ��ط  ال��ت��وت��ر 
الع�صرية التي تزيد من تعر�ش االإن�صان لالأمرا�ش واال�صطرابات 

اله�صمية وغريها.  
هذا واأظهرت الدرا�صات اأي�صا اأن للمواد الكربوهيدراتية املوجودة 
يف ق�صور الربتقال تاأثريات �صحية عظيمة فمركب البكتني مثال 
منو  وي�صجع  مميزة  حيوية  خ�صائ�ش  ميلك  لله�صم  القابل  غري 
البكترييا املفيدة يف االأمعاء الغليظة التي متنع بدورها االإ�صابات 
احليوية  الكربوهيدرات  اأن  اخل��رباء  واأو�صح  واملعوية.   االنتانية 
اأنواع  يف  اأي�صا  ت��وج��د  اأوليجو�صكارايد  با�صم  اأي�صا  ت��ع��رف  ال��ت��ي 
الكثري  يف  ت�صتخدم  واأ�صبحت  واخل�����ص��راوات  الفواكه  من  معينة 

وق��د مت  احل��ي��وان��ات  واأع���الف  الغذائية  املنتجات  م��ن 
حاليا اكت�صاف مركبات حيوية مانعة لاللت�صاق تعيق 

ارتباط اجلراثيم بجدران االأمعاء. 
جديدة  طريقة  تطوير  على  االآن،  الباحثون  ويعكف 
البكتني  مركبات  ال�صتخال�ش  مكلفة  وغ��ري  وفعالة 
احليوية من ق�صور الربتقال املوجودة بوفرة وبثمن 

قليل. 
الربتقال فهي كثرية جدا وح�صب  فوائد  اأم��ا 

اأن  تبني  م��وؤخ��راً،  ن�صرت  ا�صرتاليه  درا���ص��ة 
ت���ن���اول ح��ب��ه ب��رت��ق��ال ي��وم��ي��اً ي�����ص��اه��م يف 
ال�صرطان،  اأن��واع  ببع�ش  االإ�صابة  جتنب 
حيث اأثبتت الدرا�صة اأن تناول احلم�صيات 
ي�صاهم يف مكافحة �صرطان  ب�صكل يومي 
�صرطان  اإىل  باالإ�صافة  واحلنجرة  الفم 

يومي  ب�صكل  احلم�صيات  تناول  اإن  امل��ع��دة.  
اإ���ص��اف��ة اإىل خ��م�����ش ح�����ص�����ش اإ���ص��اف��ي��ة من 
ال��ف��واك��ه واخل�������ص���راوات ي��وم��ي��اً ق��د يخفف 
بال�صكتات  االإ���ص��اب��ة  اح��ت��م��االت  م��ن  اأي�����ص��اً 

القلبية بن�صبه 19 %. 

زكام طفلك.. م�شكلة ب�شيطة عاجليها بذكاء
يعاين الطفل من اأعرا�ض الزكام من جراء تعّر�صه للربد فينتابه ال�صعور باأوجاع الراأ�ض والربد 

والعط�ض امل�صحوب اأحيانًا بارتفاع يف درجة احلرارة كما يعاين من ان�صداد اأنفه.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ت�صهد 
من  والن�صف  ال�صاد�صة  يف  االإم���ارات(  )اأم 
باأبوظبي  ال��وط��ن��ي  ب��امل�����ص��رح  ال��ي��وم  م�����ص��اء 
ح���ف���ل ت���ك���رمي احل����ا�����ص����الت ع���ل���ى درج����ة 
الثانية  ال��دف��ع��ة  االم��ت��ي��از م��ن خ��ري��ج��ات 
االإمارات  جامعة  طالبات  من  والثالثني 
وع���دده���ن م��ائ��ة وت�����ص��ع و���ص��ت��ون خريجة 
م���ن طالبات  ع�����ص��رة  وال���دف���ع���ة احل���ادي���ة 
و�صبعون  ث���الث  وع���دده���ن  زاي����د  ج��ام��ع��ة 
الثانية  ال���دف���ع���ة  ج���ان���ب  اإىل  خ���ري���ج���ة 
وال��ع�����ص��ري��ن م��ن ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ات التقنية 
وت�صعون  و���ص��ت  م��ائ��ت��ان  وع��دده��ن  العليا 
مبوؤ�ص�صات  املكرمات  ع��دد  لي�صل  خريجة 
وثمان  خم�صمائة  الثالث  العايل  التعليم 
وثالثني خريجة من جمموعة خريجات 
ال���ث���الث ال��ب��ال��غ عددهن  ه����ذه ال���دف���ع���ات 
وخم�صني  وث��م��ان  وت�صعمائة  اآالف  اأرب��ع��ة 
خريجة . يبداأ احلفل الذي يح�صره �صمو 
الدبلوما�صي  ال�صلك  وع�صوات  ال�صيخات 
الدولة  املعتمدين لدى  ال�صفراء  وزوج��ات 
بو�صول اأم االإمارات �صمو ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك حيث يعزف ال�صالم والوطني 
ل���دول���ة االإم��������ارات ل��ت��ق��وم ب��ع��ده��ا اإح����دى 
الطالبات بقراءة اآيات من القراآن الكرمي 
)اأم  كلمة  تلقى  بداية احلفل حيث  معلنة 
اإح��دى اخلريجات  االإم��ارات( بعدها تقوم 
باإلقاء  االم��ت��ي��از  تقدير  على  احل��ا���ص��الت 
جمموعة  بعدها  لتقوم  اخلريجات  كلمة 
م���ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة االإم�������ارات بتقدمي 
اإىل  وي��رم��ز  املنا�صبة  ل��ه��ذه  اأع���د  اأوب���ري���ت 
وامل�صتمر  امل��ت��وا���ص��ل  االإم������ارات  اأم  ع��ط��اء 
اخلريجات  وبناتها من  االإماراتية  للمراأة 

ال�صيخة  �صمو  تقوم  ه��ذا  بعد   .. املكرمات 
فاطمة بنت مبارك )اأم االإمارات( بتكرمي 
التخرج  ���ص��ه��ادات  وت�صليمهن  اخل��ري��ج��ات 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأع��دت  وقد  هذا 

الأم  احلفل  نهاية  يف  تقدم  هدية  ال��ث��الث 
االإم��ارات حيث تختتم الفعاليات بال�صالم 
الوطني ويتم توديع اأم االإمارات باحلفاوة 

التي ا�صتقبلت بها.

علياء لكلمة اخلريجات
•• العني-الفجر:

تقوم اخلريجة علياء �صامل ال�صمالن من كلية التقنية العليا باإلقاء كلمة 
ال��ع��ايل يف  امل��ك��رم��ات يف م��وؤ���ص�����ص��ات التعليم  ن��ي��اب��ة ع��ن جميع  اخل��ري��ج��ات 

احتفالية ت�صهدها اأم االإمارات م�صاء اليوم.

خم�س طالبات 
لقراءة الأ�شماء

•• العني-الفجر:

اأثناء  امل��ك��رم��ات  اأ���ص��م��اء  ق���راءة  يف  اجلامعيات  م��ن  طالبات  خم�ش  ت�صارك 
احتفالية اليوم بامل�صرح الوطني باأبوظبي وهن عائ�صة بنت �صامل بن حممد 
النعيمي و�صيخة مغري الذيب ف�صي�ش الدرمكي وهند حمفوظ عبد اهلل 
بن  ���ص��امل  بنت  وفاطمة  ال�صنقيطي  حم��م��ود  م�صطفى  وخ��ول��ة  اجل��اب��ري 

حممد النعيمي.

مرمي اجلراحي عريفة احلفل
االأن�صطة  وح��دة  الطالبية  احل��ي��اة  اإدارة  م��ن  اجل��راح��ي  علي  م��رمي  تقوم 
املقام  احلفل  عريفة  ب��دور  االإم���ارات  بجامعة  الطالبية طالبات  وال��ري��ادة 

اليوم بامل�صرح الوطني باأبوظبي. 

ق�شم  يوؤدين  طبيبة   32
الطبيب

•• العني-الفجر:

والثالثني  الثانية  الدفعة  خريجات  م��ن  طبيبة  وث��الث��ون  اثنتان  ت���ردد 

الكتاب ال�شنوي لكل خريجة
يتم اليوم توزيع الكتاب ال�صنوي على جميع املكرمات من خريجات جامعي 

االإمارات وزايد وكليات التقنية العليا.
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اأم الإمارات ت�شهد حفل تخريج طالبات جامعتي الإماراتي 
وزايد وكليات التقنية العليا تكرم احلا�شلت على المتياز

•• العني - الفجر:

تقدمي  االم���ارات يف  22 من طالبات جامعة  ت�صارك 
����ص���اغ���ت كلماته  وال�������ذي  ال����ي����وم  م�������ص���اء  االوب�����ري�����ت 
النعيمي  ومرمي  ال�صام�صي  جمعة  عائ�صة  ال�صاعرتان 
الفالحي  عائ�صة  وا���ص��راف  فار�ش  و�صيم  احل��ان  وم��ن 
امل�صاعد االداري لنائب مدير جامعة االمارات وتوزيع 

ن�صوان طالل ... ليبداأ االوبريت بعنوان:
�صمّوها معروف لتتوا�صل كلماته بالقول:

يْت ذاُت جمٍد �صاٍمخ ْت فحَّ َمرَّ
االأرَيحيُة قدُرها املو�صوُف

هي رهمٌة يف بْذِلها وعطاِئها
وكرميٌة يف اأ�صِلها وعطوُف

واحلكمُة بع�ُض �صفاِتها وعلّوها 
ها معروُف اأمُّ االأماراِت �صموَّ

ويف الفقرة الثانية من االوبريت التي اأخذت عنوان:
زهو الق�صيِد تتوا�صل بالقول:

وطني اأيا زهو الق�صيِد وقافه
يا قبلة طافْت بها االأقماُر

اإين هززُت م�صاعري فت�صاقطْت
من في�ض حبي يا هواَي ثماُر

و�صرجُت من عطر احلروِف قوافيا
ت�صدو بها يف حبكم اأطياُر

يا دوحة و�صماوؤها تزهو مبن
يف مدحهم هذا الق�صيد يحاُر

االمارات  ام  من  متخذة  االوب��ري��ت  فقرات  وتتوا�صل 
عنوانا لها لتقول:

اأيا اأمَّ االإماراِت       �صالمًا جاء جذالنا
نزُف الورَد ُنهديِك    فعاد الورُد خجالنا

****
�صالٌم ملوؤُه التقديٍر      بكل احلِب �ُصقناُه
الأٍم دونها التعبري     خان احلرُف معناُه

****
فجامعتي ُتييكم       وكَل الوِد تهديكم
علوما رفعٌة و�صنًا      جنومًا يف لياليكم

****
منُد اأكفنا ندعو       لبانيها وراعيها

ع�صاها دائمًا اأماًل      منارًا يف اأرا�صيها
****

�صتعلوا اليوم راياتي      وتزهر فيِك جنماتي
وترفل يف اأعايل املجِد    �صوقًا كلَّ غاياتي

�صيٌخ م�صى باملجد ُيعلي رايًة
هذا خليفة والِفعاُل كباُر

وحممٌد الأخيه خري ُم�صانٍد
رفَع التميَز يف البالد �صعاُر 

هم اأجنٌم وم�صت �ُصمّوا فانحنى
ُيلقي التحية لل�صيوِخ وقاُر

وتاأتي فقرة ام احل�صارات ... لتقول كلماتها:

اأهزُّ القوايف فتع�صُب اأر�صا
              وتزهو احلروُف با�صمك �صعرا

فتاأتي اإليِك الق�صائُد طوعا
             الأمِّ االإماراِت نن�صُد فخرا

نباهي بِك الكوَن اأمَّ ال�صيوخ
              واأم احل�صاراِت زهوا وعطرا

فللمراأة اليوم اأ�صبح �صاأن 
              واأ�صحى لها يف املحافل ذكرا

ودعُمِك ما زال ير�صم دربا 
فيغدو الدجى من حنانِك فجرا

اإىل العامليِة ن�صعى بعزٍم 

ونتبُع خطَوِك �صربًا ف�صربا
فجودك غيٌث عّم البالَد 
فاأنت العطاُء تدّفَق نهرا
متدين كفا فيخجُل منِك

�صحاُب ال�صماِء الأنك بحرا
َفَدْيُتِك اإنا لِك طوع اأمٍر

ه�����ذا وق�����د �����ص����ارك يف م���ق���دم���ة االوب�����ري�����ت من 
�صكينة ح�صن  و  ال�صالمي  اأحمد  اآمنة  الطالبات 
واأح��الم عبداملح�صن  حممد وروي��ة جابرالغفلي 
املناعي وعائ�صة �صعيد احلو�صني و فاطمة �صعيد 

احلو�صني.

اأوبريت يف احتفالية التكرمي مب�شاركة اجلامعيات من الطالبات

ع�شرة مليني و360 األف درهم 
مكرمة اأم الإمارات لأوائل اخلريجات

•• العني-الفجر:

مبكرمة من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك )اأم االإمارات( تت�صلم اخلريجات 
احلا�صالت على تقدير االمتياز من موؤ�ص�صات التعليم العايل الثالث اإ�صافة 
خلريجات الطب والدرا�صات العليا هدية التفوق وقدرها ع�صرون األف درهم 
لت�صل قيمة املكرمة املقدمة جلميع احلا�صالت على االمتياز ع�صرة ماليني 

وثالثمائة و�صتون األف درهم.

اجلامعيات ي�شاركن يف الأوبريت
•• العني-الفجر:

اثنان وع�صرون من اجلامعيات ي�صاركن يف االأوبريت الذي يقدم م�صاء اليوم بامل�صرح الوطني باأبوظبي يف 
احتفالية تكرمي خريجات موؤ�ص�صات التعليم العايل جامعتي االإمارات وزايد والتقنية العليا واجلامعيات 
امل�صاركات يف االأوبريت هن : عائ�صة احلو�صني ، وفاطمة احلو�صني، ومرمي ال�صحي، واحالم املناعي وروية 
ومزنة  ال�صراري  وابتهاج  الكعبي  وب�صاير  اليماحي  وجميلة  مقبل  وخزنة  ح�صن  و�صكينة  الغفلي  جابر 
املزروعي و�صلوى احلمريي وجميلة احلمادي واآمنة اأحمد واآمنة الكعبي وعائ�صة املزروعي وموزة املناعي 

وب�صمة �صعيد �صامل ال�صحي وفجر ال�صعدي وفاطمة �صالح و�صيماء عي�صى ومرمي املزروعي .



جامعة الإمارات
كلية الطب والعلوم ال�صحية 

البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة

عائ�صه حممد �صيف عبداهلل اليماحي
امنه مطر علي مطر النيادي

فريده حممد عبداهلل ح�صني املرزوقي
عهود عبداهلل �صامل عبداهلل علي عبادين املزروعي

ري�صه حمد ن�صيب باملر املن�صوري
فاطمه عبدالغفور حممد عبدالغفور العو�صي

عائ�صه ح�صن �صيف �صلطان املن�صوري
�صبيحه را�صد �صعيد علي اليماحي

ميثاء عبداهلل يو�صف ح�صن عبداهلل 
عيده را�صد �صعيد حممد حمدوه ال�صحي

امل حممد �صامل �صعيد ال�صاعدى
مرمي دروي�ش احمد عبداحلميد 

عائ�صه حممد را�صد غريب اجلهوري
نوره عبداهلل خمي�ش علي احلديدي ال علي

عبري �صيف بن احمد حممد النقبي
فاطمه �صامل �صالح اجلابري

ح�صه حممد ح�صن �صالح الظفريي
نوره را�صد حميد �صعيد ال�صام�صي

اميان ح�صني غلوم ح�صني املال
امنه �صامل حممد علي العبدويل 

فاطمه خمي�ش را�صد علي العبدويل
فاطمه �صعيد علي ا�صود ح�صن ار�صود ال�صحي

خلود ابراهيم علي عبداهلل علي بن عامر بنى �صميلي
هاجر ريا�ش عبداللطيف املهيدب 

اميان حممد �صاكر حممد البلو�صي
فاطمه زين ح�صن حممد احمد ال�صريف زعابي

دالل �صيف را�صد احمد الدهماين
عائ�صه علي حممد احمد

�صيخة زين ح�صن حممد احمد ال�صريف زعابي
خلود ح�صني احلاج عطااهلل ابوعا�صي

امنه �صعيد حممد �صعيد الهنجري املزروعي 
طيبه عبداهلل حممد عبداهلل ح�صني املدحاين

درج����ة دكت���ور �صيدل����ة 
�صح���ر ح�صي���ن �صبي���ر ح�صي����ن

كلي���ة الهند�ص�����ة 
كلثوم راي�ش مو�صى اأبوعلي-مرتبة ال�صرف الثانية

منى �صالح احمد مقبل-مرتبة ال�صرف الثانية
�صماح حممد �صامل �صعيد العكربي-مرتبة ال�صرف الثانية

عفراء عبيد �صعيد علي الكعبي-مرتبة ال�صرف الثانية
�صيخه �صعيد خمي�ش �صعيد عبداهلل القايدي-مرتبة ال�صرف 

الثانية
حماد-مرتبة  بني  عبدالرحمن  عبداحلميد  حممد  عائ�صه 

ال�صرف الثانية
منى �صامل علي عبداهلل  القايدي-مرتبة ال�صرف الثانية

هاجر طارق �صليمان لطفي  خاجني-مرتبة ال�صرف الثانية
لينه م�صدق حممود بريه-مرتبة ال�صرف الثانية

اأ�صماء حممد عبدالكرمي احلاطي-مرتبة ال�صرف الثانية
ايه في�صل احمد اخلطيب-مرتبة ال�صرف الثانية

هدى ح�صني-مرتبة ال�صرف الثانية
رغد حممد خري بيا�ش-مرتبة ال�صرف الثانية

اينا�ش اأحمد �صيخه-مرتبة ال�صرف الثانية
مرمي حممد مبارك هادي االحبابي-مرتبة ال�صرف الثانية
ال�صرف  العي�صائي-مرتبة  ع��ب��داهلل  نا�صر  ع��ب��داهلل  ميثاء 

الثانية
ا�صماء �صيف را�صد حممد النعيمي

حنان حممد غ�صان  �صقفه-مرتبة ال�صرف الثانية

كلية العل�����وم
ميثه نديله �صامل نايع النعيمي-مرتبة ال�صرف الثانية

عي�صه احمد عبداهلل احلداد-مرتبة ال�صرف الثانية
�صيماء حممد احمد القطي�ش-مرتبة ال�صرف الثانية

ال�صرف  اليماحي-مرتبة  �صعيد  طحنون  ع��ب��داهلل  �صيخه 
الثانية

ال�صرف  الكعبي-مرتبة  دروي�����ش  حممد  علي  ���ص��امل  ح�صه 
الثانية

رمي هاين فالح العمري
جمانه ح�صن حممد ح�صن-مرتبة ال�صرف الثانية

اميان علي �صيف را�صد ال�صام�صي-مرتبة ال�صرف الثانية
جميله �صامل خلفان حممد خلفان النعيمي-مرتبة ال�صرف 

الثانية
نوره احمد علي عواد النعيمي

دعاء ا�صماعيل علي ور�صمية-مرتبة ال�صرف الثانية
زينه نياتيت�صي عبداهلل-مرتبة ال�صرف الثانية

ال�صرف  ال��ع��ي��درو���ش-م��رت��ب��ة  ع��م��ر  حم��م��د  ع��ب��داهلل  �صلمى 
الثانية

ال�صرف  احلمادي-مرتبة  ع��ب��داهلل  جا�صم  ابراهيم  عائ�صه 
الثانية

كلية  العل�����وم االن�صانية واالجتماعي������ة
فدوى حممد بارباع-مرتبة ال�صرف الثانية

ال�صرف  الطنيجي-مرتبة  نايع  بن  �صامل  �صيف  ابت�صام علي 
الثانية

اآالء حممد �صيد ي�صن امل�صنب-مرتبة ال�صرف الثانية
فاطمه فرحانه فزول احمد نظيم-مرتبة ال�صرف الثانية
مي جمعه حمدان حممد البلو�صي-مرتبة ال�صرف الثانية

ال�صرف  النعيمي-مرتبة  اخليال  حممد  �صامل  علي  ميثاء 
الثانية

حمده نديله �صامل نايع النعيمي-مرتبة ال�صرف الثانية
فاطمه زهره روؤوف ن�صتار-مرتبة ال�صرف الثانية

حليمه عبداهلل جملبع بن ر�صا�ش-مرتبة ال�صرف الثانية
فاطمه عيظه عو�ش ربيع العامري-مرتبة ال�صرف الثانية

نوال بنت را�صد بن �صامل احلارثي-مرتبة ال�صرف الثانية
رقية حرو�ش-مرتبة ال�صرف الثانية

خزينه حممد حمد �صامل بالركا�ش العامري
اميان �صامل �صعيد حيي البدواوي-مرتبة ال�صرف الثانية

مرمي �صيف حمد خلفان الكعبي-مرتبة ال�صرف الثانية
���ص��ي��م��اء ���ص��ع��ي��د حم��م��د ع��و���ش احل��م��ريي-م��رت��ب��ة ال�صرف 

الثانية
�صميه ابراهيم يون�ش-مرتبة ال�صرف الثانية

ال�صرف  اخليلي-مرتبة  جابر  عوي�صه  �صامل  حممد  ودمي��ه 
الثانية

هاجر بنت حممد بن حمد بن را�صد الغيالين

كلية االإدارة واالقت�صاد
ال�صرف  اأمل عبدالر�صا عبدالنبي عبداهلل خملوق- مرتبة 

الثانية
امي������ان م������ريزا ����ص���ال���ح ك���اظ���م علي 

عبداهلل- مرتبة ال�صرف الثانية
ال�صرف  عبي�صي-مرتبة  ف��اي��ز  ع���زه 

الثانية
�صيخه �صعيد �صامل حممد املحرزي-

مرتبة ال�صرف الثانية
مطري-مرتبة  حم��م��د  ح���ام���د  ن����ور 

ال�صرف الثانية
فاطمه عبداهلل حممد رفيع عبداهلل 

العو�صي-مرتبة ال�صرف الثانية
ح�����ن�����ان ������ص�����امل ع����م����ر احل���ري�������ص���ى 

العامري-مرتبة ال�صرف الثانية
ن����وره حم��م��د ح�����ص��ن ع��ل��ي ال��ق��ا���ص��م-

مرتبة ال�صرف الثانية
دروي�ش-مرتبة  �صعيد  ج��وي��د  حنني 

ال�صرف الثانية
ال�صرف  ب��دي��ر-م��رت��ب��ة  غ��ن��ى حم��م��د 

الثانية
الكعبي- ���ص��امل  خمي�ش  ���ص��امل  م��ن��ى 

مرتبة ال�صرف الثانية
االخر�ش-مرتبة  خليل  خ�صر  مرمي 

ال�صرف الثانية
م��ن��ى ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ه حممد 

ال�صحي-مرتبة ال�صرف الثانية
ف���اط���م���ه ع���ل���ي ع���ب���ا����ش ال�����ص��ي��خ علي 
ال�صرف  ع��ب��ا���ش-م��رت��ب��ة  اآل  حم��م��ود 

الثانية
ري�صه م�صبح نهيل م�صبح احلافري 

الكتبي-مرتبة ال�صرف الثانية
حامد-مرتبة  اح���م���د  م���اج���د  م���ن���ار 

ال�صرف الثانية
ال�صرف  ج���اب���ر-م���رت���ب���ة  اج�����ود  ن����ور 

الثانية
عو�ش-مرتبة  فهد  حم��م��ود  �صيماء 

ال�صرف الثانية

اميان حممد زكي جاهني-مرتبة ال�صرف الثانية
ال�صرف  املن�صوري-مرتبة  ر�صا�ش  �صعيد  �صهيل  �صعيد  امل 

الثانية
ر�صا حمي الدين فتح اهلل-مرتبة ال�صرف الثانية

اأمريه جمال حممد عثمان-مرتبة ال�صرف الثانية
�صاره يا�صر �صالح الدين عبد املتعال-مرتبة ال�صرف الثانية

نوره عبداملح�صن علي ح�صن املتوج-مرتبة ال�صرف الثانية
ال�صرف  ال علي-مرتبة  عبيد جداح  ابراهيم خليفه  �صيخه 

الثانية
�صم�صه حمدان را�صد �صامل الكعبي-مرتبة ال�صرف الثانية

�صارة اأزهري اأحمد حممود-مرتبة ال�صرف الثانية
فاطمه على �صامل امل�صيعد النيادي-مرتبة ال�صرف الثانية

رنا حممد �صبحه-مرتبة ال�صرف الثانية
مرمي عبداهلل احمد احلو�صني-مرتبة ال�صرف الثانية

كلية الرتبي���������ة
���ص��ي��خ��ه ع���ب���داهلل ع��ل��ي ع���ب���داهلل ال��ق��اي��دي-م��رت��ب��ة ال�صرف 

الثانية
رحمت اآمنه عبدالقادر-مرتبة ال�صرف الثانية

ب��دري��ه ب��ن��ت ع��ل��ي ب��ن ���ص��ل��ط��ان ال�����ص��ام�����ص��ي-م��رت��ب��ة ال�صرف 
الثانية

مرمي علي را�صد حميد املزروعي-مرتبة ال�صرف الثانية
موزه خمي�ش �صامل �صعيد احل�صاين-مرتبة ال�صرف الثانية

اميان �صعيد �صعيد ابراهيم املزروعي-مرتبة ال�صرف الثانية

كلية االأغذية والزراعة
فاطمة حممد عو�ش بن طر�ش-مرتبة ال�صرف الثانية

هدى ر�صيد ر�صيد الدين
مرمي نا�صر �صلطان علي �صلطان اليبهوين-مرتبة ال�صرف 

الثانية
اآمنة �صعيد �صقر اأحمد الكعبي-مرتبة ال�صرف الثانية

منال عمر �صعيد عو�ش ال�صفواين-مرتبة ال�صرف الثانية

كلية  القان��������ون
خديجه بنت حممد بن يو�صف اللواتي

جناه احمد عبداهلل حمد العامري
خ��ول��ه خ��ل��دون ح�����ص��ن ن���وي���ران ال��ع��ط��ي��ات-م��رت��ب��ة ال�صرف 

الثانية
هدى خلفان �صيف �صعيد ال�صام�صي

كلية تقنية املعلومات
ال�صرف  ال��ي��م��اح��ي-م��رت��ب��ة  خمي�ش  م��ب��ارك  را���ص��د  ع��ائ�����ص��ه 

الثانية
ال�صرف  املهلبي-مرتبة  حممد  عبيد  حممد  حممد  حنني 

الثانية
هدى حممد �صالح يو�صف ظنحاين-مرتبة ال�صرف الثانية

م���رمي حم��م��د را����ص���د اخل�����راز ال��ط��ن��ي��ج��ي-م��رت��ب��ة ال�صرف 
الثانية

فاطمه حممد علي حممد النقبي-مرتبة ال�صرف الثانية
ال�صرف  ال�صام�صي-مرتبة  �صلطان  عبدالعزيز  زاي���د  ع��زه 

الثانية
ع���زي���زه ���ص��رح��ان ع��ام��ر ال�����ص��ب��ع ال�����ص��وايف-م��رت��ب��ة ال�صرف 

الثانية
مرمي زايد هالل حممد الكعبي-مرتبة ال�صرف الثانية

علياء را�صد حممد خلفان ال�صريقي املحرزي-مرتبة ال�صرف 
الثانية

العنود حممد جمعه �صيف الكعبي
ابتهال عبداهلل علي حماد ال�صحي-مرتبة ال�صرف الثانية

���ص��الم��ه حم��م��د ���ص��ل��ط��ان ���ص��ي��ف ال��ري��ام��ي-م��رت��ب��ة ال�صرف 
الثانية

�صيخه را���ص��د ���ص��امل را���ص��د ع��ب��ود امل��زروع��ي-م��رت��ب��ة ال�صرف 
الثانية

ال�صرف  الظاهري-مرتبة  حمد  را���ص��د  حمد  حممد  م��وزه 
الثانية

الدرا�صات العليا ) برامج املاج�صتري(
املاج�صتري يف اإدارة االأعمال

هنادي نبيه قادبي
ندى اأحمد عبداملجيد �صيف الن�صر

اليازية �صلطان اأحمد �صرور الظاهري
مرمي علي را�صد عبداهلل علي النعيمي

عائ�صه جمعه �صعيد الظاهري
اليازيه حممد خليفة عبداهلل حميد الدرمكي

و�صحة بطي عبيد حمد الغفلي
وفاء اأحمد �صعيد حممد املهري

رمي طلعت احمد دياب
دعاء مفيد بهجت �صكيك

رحاب �صاهني علي �صاهني احلمادي

املاج�صتري يف علوم الب�صاتني
فريو�ش عبداله رجائي

املاج�صتري يف علوم البيئة
اآمال اأحمد برجاوي

رمي ماأمون احمد حممد �صوك 

ماج�صتري االإدارة الهند�صية
�صيخة خمي�ش خليفة مطر العزيزي

املاج�صتري يف الهند�صة 
الكيميائية

ب�صرى �صعيد حممد دحي

املاج�صتري يف القانون اخلا�ض
���ص��الم��ه ح���م���ود ح��م��د ح���م���ود �صنني 

العامري

ماج�صتري اال�صت�صعار عن بعد 
ونظم املعلومات اجلغرافية

اينا�ش عبداملوىل احمد مر�صد

ماج�صتري العلوم يف الهند�صة 
الكهربائية

عائ�صة كميد�ش عبدالواحد الكعبي

املاج�صتري يف الرتبية
عائ�صة �صعيد �صليمان ال�صام�صي

راميه �صرار �صحاده م�صمار
حنان �صاهر �صعاده املرا�صده

جميله خمي�ش �صيف علي احل�صاين
موزة �صيف غميل الكتبي

ناديه دروي�ش عبداهلل الرئي�صي
�صيماء م�صطفى لطفي العبداهلل

جامعة زايد
كلية علوم االإدارة

تخ�ص���ض:بكالوريو�ض علوم االإدارة
خوله عبدالرحيم على احلمادي

تخ�ص���ض: املحا�صبة
اأروى حممود ح�صن الب�صتكي

عائ�صه عبدالرحمن �صلطان ال�صام�صي
مرمي حممد �صعيد املهريي

مها عبدالر�صا حاجي  ميناوي
اأبرار بدر عبداهلل اجلابري

�صاره علي عبيد الفزاري
فاطمه ابراهيم على الرجب

ناهد جمال �صامل اجلابري

تخ�ص���ض: متويل
فاطمه م�صاعد �صالح احلارثي-امتياز مع مرتبة ال�صرف

مرتبة  م��ع  الرميثي-امتياز  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن  رو���ص��ه 
ال�صرف

كلثم عي�صى احمد الفالحي-اإميان جنيب حممد الها�صمي
ح�صه عقاب �صاهني العلي

فاطمه م�صاعد �صالح احلارثي-امتياز مع مرتبة ال�صرف
مرتبة  م��ع  الرميثي-امتياز  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن  رو���ص��ه 

ال�صرف
كلثم عي�صى احمد الفالحي

اإميان جنيب حممد الها�صمي
ح�صه عقاب �صاهني العلي

كلي����ة: تقنية املعلومات
تخ�ص���ش::بكالوريو�ش  تقنية املعلومات

فاطمة غامن �صامل الكثريي-مع مرتبة ال�صرف
غريبه �صعيد بخيت احلمريى
فاطمه حممد ابراهيم ال على

كلي����ة:  الرتبية
تخ�ص���ض:بكالوريو�ض الرتبية

ابت�صام ح�صن ابراهيم املرزوقي-مع مرتبة ال�صرف
عائ�صه ابراهيم حممد احلو�صني-مع مرتبة ال�صرف

ثريا مبارك حممد ال بريك-مع مرتبة ال�صرف
�صارة �صعيد �صالح م�صاعد

عفراء �صعيد حممد بن عمري
فاطمه غالب علي اجلابري

اأ�صماء حممد عبدالرحمن ال ب�صر
اميان ال�صيد حممد املرزوقي

علياء ابراهيم عي�صى النعيمي
رو�صه �صامل م�صفر بالقوبع

كلية علوم االت�صال و االإعالم
تخ�ص���ض: بكالوريو�ض علوم االت�صال و االإعالم

علياء عادل جا�صم املدفع
مرمي خليفه علي امل�صورى

كلي����ة:  كلية االآداب و العلوم
تخ�ص���ش:بكالوريو�ش الدرا�صات الدولية

فاطمه طارق ابراهيم القا�صم-مع مرتبة ال�صرف
�صناء ح�صني حممد املرزوقي-مع مرتبة ال�صرف

منى ابراهيم حممد ال على
عفراء ح�صن حممد �صرور

اأ�صماء عبداهلل مهري الكتبي
�صروق �صيد حممد ر�صا

امل عقيل ابراهيم الب�صتكي

تخ�ص���ض: العلوم ال�صحية
اأمل �صامل �صعيد البدواوي-مع مرتبة ال�صرف
وحدة علي حممد امل�صعبي-مع مرتبة ال�صرف

فاطمه فريد ح�صني ال دروي�ش
حمده حممد هالل املرو�صدي

ح�صه عبداهلل اأحمد لوتاه
جهينه ح�صن حممد العلي

عائ�صه عبد احلميد ابراهيم احلو�صني

�ش�ؤون حملية
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•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

يف احتفالية كبرية تقام بامل�صرح الوطني باأبوظبي ت�صهد )اأم االإمارات( �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االتاد الن�صائي العام الرئي�ض االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية رئي�صة املجل�ض االأعلى 
لالأمومة والطفولة حفل تكرمي اخلريجات احلا�صالت على تقدمي االمتياز وعددهن خم�صمائة وثمان وثالثني خريجة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل الثالث منهن مائة وت�صع و�صتون بجامعة االإمارات 
ميثلن الدفعة الثانية والثالثني وثالثة و�صبعون بجامعة زايد ميثلن الدفعة احلادية ع�صرة ومائتان و�صت وت�صعون بكليات التقنية العليا ميثلن الدفعة الثانية والع�صرين حيث تقوم اأم االإمارات و�صمن 

االحتفالية مب�صافحة جميع اخلريجات املكرمات وت�صليمهن �صهادة التخرج واخلريجات هن: 

يف حفل يقام م�صاء اليوم بامل�صرح الوطني 

بجامعتي المتياز  تقدمي  على  احلا�شلت  اخلريجات  من   538
 الإمارات وزايد والتقنية العليا تكرمهن )اأم الإمارات( 

يتبع



تخ�ص���ض: الفنون و الت�صميم
حمده عبداهلل ال�صيد حممد الها�صمي

برامج املاج�صتري

كلية علوم االإدارة
املاج�صتري التنفيذي يف اإدارة االأعمال

حنان اأحمد عبداهلل بالعالء-مع مرتبة ال�صرف

ماج�صتري اإدارة االأعمال الدولية
ب�صمه عو�ش حممد فارع-مع مرتبة ال�صرف

ايفيلينا بيل�صوت�صكيت -مع مرتبة ال�صرف
ب�صرى اأحمد حممد عو�ش-مع مرتبة ال�صرف

�صالمه بيات قبيل املريخي
�صالمة را�صد عجالن املزروعي

نادية عادل �صو

كلية تقنية العلومات
ماج�صتري اأمن �صبكات املعلومات

�صمية عبد العزيز حممد احلو�صني-مع مرتبة ال�صرف
اأفراح عبد اهلل �صامل با عبد اهلل-مع مرتبة ال�صرف

اإينا�ش عبد الرحمن ح�صن الزبيدي-مع مرتبة ال�صرف
�صمية علي عبد الر�صا الوجداين-مع مرتبة ال�صرف

ف���رح ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د ال��رح��ي��م ال���زرع���وين-م���ع مرتبة 
ال�صرف

عائ�صة حممد اأحمد األ علي-مع مرتبة ال�صرف
وزيرة اأحمد عبدال�صمد باوزير

دينا حممد علوي ال�صايف
ح�صينة بدر عمر الكثريي

كلية الرتبية
ماج�صتري القادة الرتبوية
اأ�صيا حممد علي اإبراهيم-مع مرتبة ال�صرف
فاطمة �صامل األ حم�صن-مع مرتبة ال�صرف

�صفاء خري الدين ر�صيد عبد اهلل-مع مرتبة ال�صرف
لطيفة حممد ال�صيخ -مع مرتبة ال�صرف

�صو�صن ن�صيب القا�صي
عو�صة �صيف بطي املزروعي

�صهيلة ح�صني قائد
زمزم عبد اهلل حممد احلمادي

كلية علوم االت�صال واالعالم
ماج�صتري االت�صال ال�صياحي والثقايف

رمي �صعبان ابراهيم ح�صن -مع مرتبة ال�صرف
فاطمة عبد اللطيف اأحمد املو�صى

كلية االداب والعلوم
املاج�صتري التنفيذي يف االإدارة العامة

اأمنة عبد القادر بن �صميط الها�صمي

املاج�صتري تنفيذي فى اإدارة الرعاية ال�صحية
فايزة �صيف نا�صر -مع مرتبة ال�صرف

علياء �صعيد ال�صاحي الزعابي

كليات التقنية العليا
ق�صم تكنولوجيا الهند�صة

البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية تخ�ص�ض 
تكنولوجيا الهند�صة االإلكرتونية
خوله حممد على ال ب�صر-مرتبة ال�صرف االأوىل

خوله �صلطان ماجد �صيف ال علي-مرتبة ال�صرف
 امل علي عبداهلل عبدالرحيم احلمادي

ق�صم الرتبية
البكالوريو�ض يف الرتبية تخ�ص�ض االإر�صاد املهني
عائ�صه �صامي علي الغي�ش الزعابي-مرتبة ال�صرف االأوىل

نوره عبدالكرمي ح�صني املازمى

تخ�ص�ض التعليم للمرحلة التمهيدية
منى علي �صلطان عبداهلل ال�صام�صي

البنون �صعيد �صامل �صيف باملر ال�صبو�صي
فاطمه ابراهيم �صالح حممد

تخ�ص�ض تدري�ض االإجنليزية يف املدار�ض
فاطمه احمد حممد ح�صن حممد املن�صوري

ق�صم اإدارة االأعمال
البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية 

تخ�ص�ض اإدارة االأعمال – عامة
ال�صرف  ال�����ص��ح��ي-م��رت��ب��ة  �صليمان  ب��ن  را���ص��د حم��م��د  غ��ف��ران��ه 

االأوىل
ح�صه مبارك �صعيد حمد ال�صام�صي-مرتبة ال�صرف 

مها عمر مهدي �صعيد البلو�صي-مرتبة ال�صرف
�صيماء عو�ش عي�صى بالعالء احل�صرمي-مرتبة ال�صرف
عائ�صه خمي�ش عبيد املكروف ال�صام�صي-مرتبة ال�صرف
خوله احمد عبدالرحمن علي الب�صري-مرتبة ال�صرف

هدى خمي�ش عامر حممد العربي-مرتبة ال�صرف
عايده ح�صن �صعيد حممد-مرتبة ال�صرف

امل هزمي �صعيد هزمي امل�صافري-مرتبة ال�صرف
فاطمه ن�صيب قعيط يعيل املنهايل-مرتبة ال�صرف

حوريه ح�صني يو�صف احمد احلمادي-مرتبة ال�صرف
اميان �صيخ عبدالقادر احلامد الها�صمي-مرتبة ال�صرف

مرمي عبداهلل حممد ويل حممد البلو�صي
�صاره مروان حممد ناجي احلمادي

رمي عبداهلل علي �صيف عبداهلل احل�صيني الطنيجي
لني �صعيد جمعه �صالح الكعبي

ميثاء حارب حا�صر خمي�ش �صيف العميمي
نوره عبيد حممد مراد

الهام طالب ابراهيم علي
جنالء عبداهلل �صعيد عبداهلل

حليمه را�صد حممد عبداهلل الزعابي
امنه حممد خليفه �صليمان حممد املالك

فاطمه �صالح احمد حممد �صلواح الطنيجي
مرمي ا�صماعيل ح�صني ال�صهالوي ال علي

مر مي علي حممد علي بن بر مي
لولوه حممد علي حممد الظنحاين

فر يده مال اهلل �صرور فريوز
�صيخه احمد عبدالرحمن علي الب�صري

هنادي اياد حممد �صامل احمد با�صديق احل�صرمي

التطبيقية تخ�ص�ض اإدارة االأعمال - 
االإدارة الهند�صية

مرمي عبداحلميد حممد عبداحلميد احلو�صنى

التطبيقية تخ�ص�ض اإدارة االأعمال - حما�صبة  
ال�صرف  اخلل�صان-مرتبة  عبداهلل  جا�صم  حبيب  علي  فاطمه 

االأوىل
عليا مانع عمر�صالح املنهايل-مرتبة ال�صرف االأوىل

اميان ح�صن حممد عبداهلل ال�صاروخ-مرتبة ال�صرف االأوىل
منى حممد �صالح  املنهايل-مرتبة ال�صرف

رباب احمد كاظم ح�صن مو�صوي-مرتبة ال�صرف
العنود عبدالعزيز احمد ح�صن �صيف بو هندي-مرتبة ال�صرف

ندى حممد �صامل  املحريبي-مرتبة ال�صرف
امنه �صيف �صعيد �صيف البدواوي-مرتبة ال�صرف

خديجه مهنا �صعيد مهنا �صعيد-مرتبة ال�صرف
امنه عي�صى عبداهلل م�صعود-مرتبة ال�صرف

�صيماء ابراهيم عبداهلل ابراهيم احلمادي-مرتبة ال�صرف
�صمريه مبارك �صعيد مفلح الربيكى-مرتبة ال�صرف

 العنود علي حممد الدحام املن�صوري
عبري احمد مو�صى الهاملي

مرمي حممد عبدالرحمن حممد العلي
بدريه ح�صن علي �صنقور عبداهلل بلو�صي

عائ�صه �صيف �صعيد ال�صاعر ال على
خوله علي هارون حممد علي ال�صريف

نوره ا�صماعيل عبداهلل احمد علي املرزوقي
عائ�صه حممد عبيد عجيل اخلطيبي ال�صويدي

فاخره حامد عو�ش ح�صني املنهايل
ناديه مراد عبدالرحمن علي �صعيد البلو�صي

اميان عبده �صعيد حم�صن املازمي
ناهد غالب علي عي�صه العامري

عاي�صه عبداهلل مبارك �صالح املحرمي العامري
فاطمه عبدالرحيم ا�صماعيل حممد احلو�صني

موزه �صليمان اأحمد  جا�صم
خديه را�صد �صامل را�صد

التطبيقية تخ�ص�ض اإدارة االأعمال - موارد ب�صرية
�صعاد عمر علي احمد ال�صريف-مرتبة ال�صرف

منى عبيد غالم العبيديل-مرتبة ال�صرف
جنود بالل حممد عبداهلل الكندي-مرتبة ال�صرف

بدريه �صامل علي عبداهلل خمي�ش يليلي-مرتبة ال�صرف
فاطمة خلفان  �صلطان فرحان اللوغاين-مرتبة ال�صرف
عائ�صه �صعيد عبيد حممد �صباح زحمي-مرتبة ال�صرف

عهود �صيف عبيد �صيف الرايحي العليلي-مرتبة ال�صرف
�صم�صه �صعيد فر ي�ش �صامل ال�صعدي-مرتبة ال�صرف

ميار حممد �صباح علي كعبي-مرتبة ال�صرف
هدى حممد علي �صامل امل�صكري-مرتبة ال�صرف

فاطمه عبداهلل حممد احلاج-مرتبة ال�صرف
بخيته حمدان علي بالدحام املن�صوري-مرتبة ال�صرف

�صريفه زايد را�صد فرج الزعابي
امريه ح�صني رجب قمرب جا�صم

�صليمه عبداهلل �صعيد حممد �صغرون املزروعي
عائ�صه �صعيد حممد م�صيعيد املزروعي

الهام �صعيد �صيف �صعيد بن �صاعد الكعبي
خولة علي را�صد العزب

عائ�صه بخيت �صعيد �صامل �صنقور املزروعي
امنه احمد حممد ح�صني احلمادي

�صريفه حممد �صعيد قري�ش اخلاطري
ا�صماء �صامل حممد �صعيد كعبي

امل عبداهلل عبا�ش على الرئي�صى
زهور حممد �صعيد حميد املقبايل

�صفيه حممد ر�صول حممد مندين العو�صي
اأ�صماء �صامل يو�صف بو�صناد ال�صام�صي

ي�صرى حممد بنى ها�صم
فاطمه حجى �صلطان القبي�صي

مهله يعقوب عبداهلل جعفر العو�صي
منى عبدالقوي مو�صى نور اجلنيبي

امل ح�صن علي العطار
فاطمه را�صد علي �صعيد خلفان كعبي

التطبيقية تخ�ص�ض اإدارة التجارة االإلكرتونية
مر مي عبيد �صلطان حممد الكلي الزعابي-مرتبة ال�صرف
مروه ابراهيم عبدالقادر حممد �صحراوي-مرتبة ال�صرف

اميان ابراهيم حممد احمد الزرعوين-مرتبة ال�صرف
عاليه عبدالكرمي احمد علي-مرتبة ال�صرف

املهريي-مرتبة  ح����ارب  ب���ن  ع���ب���داهلل  اب��راه��ي��م  ح����ارب  ا���ص��م��اء 
ال�صرف

زينب احمد على البار الها�صمي-مرتبة ال�صرف
هناء حممد احمد ابراهيم احلمادي-مرتبة ال�صرف

مي حممد حميد حممد القبي�صي
موزه عبداهلل �صامل عبداهلل املرزوقي

رمي ح�صني ا�صماعيل علي ال�صفار
مر مي يو�صف احمد علي اآل علي

غدير علي غامن املن�صوري
دعاء عبدالكرمي احمد علي

مرمي بطي علي الظفري املهريي
ا�صماء عمر ح�صني احمد املهرى

منى عبداهلل مبارك را�صد املن�صوري
�صماء جمعه خمي�ش �صاملني

عائ�صه حممد اأحمد �صامل احلمادي
نوره احمد علي احمد املهري

اميان احمد ال�صيد ابراهيم ال�صيد يو�صف الها�صمي
منى احمد حممد علي ح�صن املرزوقي

رمي احمد حممد �صعيد جوكر
امنه حممد ح�صن مطر ح�صن ال علي

عائ�صه حممود عبداهلل حممد حاجي حممود املال
�صيخه �صعيد م�صبح �صامل بن حامد املزروعي

فاطمه علي خمي�ش حممد احمد ال�صام�صي
هنادي حممد ح�صني ابراهيم احلو�صني

ب�صرى �صيف حممد �صيف املن�صوري
ح�صة اأحمد خليفة عبداهلل ال�صريي

هنوف عبداهلل حممد عبداهلل اهلي
زينب ابراهيم عبداهلل عبدالرحيم البلو�صي

عائ�صه احمد �صالح احمد ال ر�صيد
مروه عبداللطيف احمد حممد احلباي

ا�صماء احمد حممد احمد احلمادي
نوره �صعيد حمدان �صعيد ال�صباري

ق�صم االإت�صال التطبيقي
تخ�ص�ض درا�صات اإعالمية تطبيقية

ال�صرف  كلنرت-مرتبة  حممد  عبدالرحيم  عبدالواحد  م��رمي 
االأوىل 

فاطمه حممد علي ابراهيم  املرزوقي-مرتبة ال�صرف
فاطمه هالل حممد عبداهلل البلو�صي-مرتبة ال�صرف

ملياء �صلطان عبداهلل ماجد املعال-مرتبة ال�صرف
�صميحه �صامل عمر الربيكي-مرتبة ال�صرف

�صالمه نادر حممد القبي�صي-مرتبة ال�صرف
موزه حممد عبداهلل عمري �صيف املهريي-مرتبة ال�صرف
�صميه عبدالعزيز ح�صن حممد احلمادي-مرتبة ال�صرف

فاطمة خادم جمعة خادم املهريي
مرمي احمد م�صلم  املزروعي

علياء �صامل احمد ال�صمالن الزعابي
عذيجه ثاين جمعه عبداهلل املجريدي

امل علي ابراهيم �صامل احلو�صني
مي علي جابر را�صد الهاملي

خلود حممد ابراهيم حممد املرزوقي
مرمي عبداحلميد بن علي

خلود حممد ح�صن عي�صى ال�صابري
ظبيه �صيف على الرميثى

مرمي حممد �صيد احمد عبداهلل ابراهيم حمادى
�صلمى ابراهيم احمد ابراهيم ال�صعدي

�صيماء ح�صن عبداهلل عبا�ش املازمي
�صروق ح�صن علي ح�صن احلو�صني

مرمي احمد حممد املل�ش النعيمي
عنود عبداهلل علي عبداهلل ال علي

رمي علي مال اهلل حممد بنجاب
ميثاء دروي�ش يو�صف حممد احلداد 

ا�صماء عبيد �صالح فرحان
موزه �صعيد �صامل �صعيد املهريي

ق�صم العلوم ال�صحية
البكالوريو�ض يف ال�صيدلة

منى حممد عبداهلل يو�صف احلمادي-مرتبة ال�صرف االأوىل
�صذى ابراهيم علي �صالح احلمادي-مرتبة ال�صرف االأوىل
نوره حممد علوي احمد الغزايل اجلنيبي-مرتبة ال�صرف

ملياء ابراهيم �صلمان حممد الهاجري-مرتبة ال�صرف
مريه عمر حممد ال�صام�صي

نوره احمد حممد عبيد اال�صلي

عنود حممد علي عبدالرحمن املرازيق

البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية تخ�ص�ض اإدارة  
املعلومات  ال�صحية 

وفاء عبيد �صالح حممد اجلابري- مرتبة ال�صرف االأوىل
منال عبداهلل خليل احلمادي

�صكينه ح�صني عبداهلل احمد ح�صني العيدرو�ش
هدى �صالح حممد �صامل �صعيد باوزير

البكالوريو�ض يف العلوم  تخ�ص�ض الت�صوير باالأ�صعة
ال�صرف  اجل�صمي-مرتبة  �صالح  حممد  عبدالباقي  ي��زه  ع��ز 

االأوىل
حف�صاء حممد طاهر غالم خلوتي املرزوقي-مرتبة ال�صرف 

اميان جواد ح�صن غالم كنار االمريي
خلود ح�صن ا�صماعيل الزرعونى

حنني ح�صن على بن على اآل علي

البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقي تخ�ص�ض القبالة
  نوره �صامل علي بن ي�صلم العامري-مرتبة ال�صرف االأوىل

نعيمه عبداهلل علي عبداهلل العلى-مرتبة ال�صرف
مابارانام بال ميني-مرتبة ال�صرف

�صيماء حممد كامل حممد اأحمد مر�صي-مرتبة ال�صرف
رزان اكرم احمد دارب�صري-مرتبة ال�صرف
�صيته علي �صعيد ال�صيفي-مرتبة ال�صرف

�صوميثا بارادايل زات�صارياه-مرتبة ال�صرف
امنه ح�صن م�صلم زايد ابو عبيدة

يوليا كو�صرتو

ق�صم علوم الكمبيوتر واملعلومات
البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية تخ�ص�ض اإدارة 

املعلومات
�صعده را�صد حارب عبداهلل الظاهري-مرتبة ال�صرف االأوىل

خوله حممد �صالح عبداهلل احلمادى-مرتبة ال�صرف
نوره حممد عبدالرحمن العري احلرمي-مرتبة ال�صرف

مرمي �صيف �صنبيه ا�صماعيل بن دوم البلو�صي-مرتبة ال�صرف
�صاره علي عبداهلل بن �صاهني-مرتبة ال�صرف

هند �صقر عبيد �صقر عنرت النعيمى-مرتبة ال�صرف
�صيخه يو�صف عبداهلل ح�صني خوري-مرتبة ال�صرف

فاطمه ابراهيم حممد ح�صني اخلوري-مرتبة ال�صرف
امنه غمران املا�ش ابراهيم الظاهري-مرتبة ال�صرف

عبري عمر �صهل احمد بن ا�صحاق-مرتبة ال�صرف
منى را�صد خليفه را�صد املزروعي املهريي-مرتبة ال�صرف

نوره حممود ح�صن عبداهلل حممد الزرعوين-مرتبة ال�صرف
العو�صي-مرتبة  قرقا�ش  عبداخلالق  ع��ب��داهلل  �صامي  عائ�صه   

ال�صرف
موزه جرمان حممد �صامل النيادي
بخيته حممد �صامل عبيد الدرعي

رجاء حممد حمدان �صيف املعمري
ظبيه ماجد ال على

منى احمد عبداهلل حممد بن نبهان الزعابي
ناهد علي مبارك لعبودي الطنيجي

خديه يو�صف ال علي
منى �صامل حميد القبيلي

نوره جمعه حممد خمي�ش الطويل احل�صوين
عائ�صه عبداهلل حممد علي حلليو النقبي

زينب برمان �صعيد برمان �صرور ال�صدراين
لطيفه حممد �صلطان حممد الكعبي

ليلى علي حممد عبداهلل البلو�صي
فاطمه جمعه �صامل حممد املخيطي

امينه خالد عبداهلل حممد
فاطمه حممد احمد حممد احمدي املرزوقي

خلود عبداهلل ح�صن عبداهلل ح�صني
�صريينه را�صد �صلطان حممد احلمريي

عبري فوزي اأبوبكر عبداهلل باجابر
لطيفه علي حميد مرزوق الكتبي

مرمي حمد علي حمد الكعبي
حنان عبيد علي ا�صد اهلل

مديه احمد ح�صن حممد �صبوع االبره
�صعاد ح�صن علي ابراهيم املن�صوري

ن�صيمه حممد بالل فرحان
موزة جا�صم الزعابي

ا�صماء حممود ح�صن عبداهلل حممد الزرعوين
�صيماء عبدالرحمن علي امني املرزوقي

مديه عبداللطيف حممد اجل�صمي
�صمه مبارك �صيف �صعيد القمزي
مرمي حممد نا�صر حممد ديان

ن�صيم �صامل حميد امل�صوي ال�صويدي
بدريه احمد ثانى حممد 

�صاره عبداهلل غامن علي هميله املزروعي

البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية تخ�ص�ض تكنولوجيا 
املعلومات التجارية

مرمي على عبدالعزيز على العلى-مرتبة ال�صرف االأوىل
ال�صرف  امل��رزوق��ي-م��رت��ب��ة  �صخاوتي  غ��الم  عبداحل�صني  زينب 

االأوىل
مرمي احمد عبداهلل احمد اليزيدي

رمي �صالح حممد عمر با�صليب

البكالوريو�ض يف العلوم التطبيقية تخ�ص�ض تكنولوجيا 
�صبكات الكمبيوتر

يا�صمني عبداهلل �صالح عامر العفيفي
�صيخه ا�صماعيل عبدالكرمي ا�صماعيل الزرعوين

فاطمه عبدالرحمن حممد
نوف حممد �صيف حممد اخلاجه

برامج املاج�صتري
ماج�صتري يف العلوم التطبيقية تكنولوجيا املعلومات

�صيخه طاهر حممد �صالح العامري-مرتبة ال�صرف االأوىل
�صماحه مبارك �صعيد مفلح الربيكي-مرتبة ال�صرف

مروه علي حمد �صيفان ال�صويدي-مرتبة ال�صرف 
تهاين احمد جواد احمد

ح�صه �صليمان عبيد �صليمان املعمري

املاج�صتري التنفيذي يف اإدارة االأعمال
ال�صرف  حمده حممد �صامل بخيت ال بخيت الفال�صي-مرتبة 

االأوىل
اآمنه عبداهلل را�صد احمد النعيمي-مرتبة ال�صرف

ناديا اأحمد ال�صعبان-مرتبة ال�صرف
مروه �صعيد حممدعلي الكمده-مرتبة ال�صرف

نوره م�صاعد عبداهلل امل�صاعد املنهايل-مرتبة ال�صرف
بدور خمتار علي خمتار اليو�صف-مرتبة ال�صرف

فاطمه احمد حممد �صامل حمري-مرتبة ال�صرف
كوثر حممد زبري حممد املرزوقي-مرتبة ال�صرف

ماجدة مفرج عو�ش العامري-مرتبة ال�صرف
خوله نا�صر �صيف حماد اجلابرى-مرتبة ال�صرف

جنالء ه�صام ح�صني-مرتبة ال�صرف
زينب عبداالأمري خالوي-مرتبة ال�صرف

فاطمه ح�صن حممد ح�صن احلو�صني-مرتبة ال�صرف
بدريه حممد ح�صن م�صعود ال علي-مرتبة ال�صرف

مرمي مبارك ال�صام�صي-مرتبة ال�صرف
غاده �صامل عو�ش عبدون الكثريي-مرتبة ال�صرف

هيفاء حممد مبارك عثمان الب�صاطه-مرتبة ال�صرف
نوره حممد �صعيد حمفوظ-مرتبة ال�صرف

فاطمه �صعيد دروي�ش الرميثي-مرتبة ال�صرف
مهره عبد اللطيف فوزان �صامل مطر احلمادي-مرتبة ال�صرف

خزينة ال�صيبه عزيز �صويدان املحرمي-مرتبة ال�صرف
ر�صا ر�صيد �صلمان اأبو علي-مرتبة ال�صرف

عارفة �صالح حارب الفالحي-مرتبة ال�صرف
طماعه را�صد حمد را�صد النيادي-مرتبة ال�صرف

زاهره حممد حمد  هبيب العامري-مرتبة ال�صرف
�صلمى االأن�صاري-مرتبة ال�صرف

زينب احمد البدواوي-مرتبة ال�صرف
نداء يو�صف ح�صن على اللوغانى
موزه عبداهلل على �صعيد ال�صحي
هند عبداهلل ح�صن �صامل ال�صحي
لبنى علي حمد عبيد ال�صام�صي

عائ�صه علي عبداهلل ال�صيخ الزعابي
بدور ابراهيم علي ابراهيم العبيديل

و�صحة را�صد �صامل عبيد التميمي
مرمي عبدالرحيم ح�صن علي املرزوقي

عائ�صه �صعيد عبداهلل �صعيد الزعابي
ميثاء عبداهلل �صيف را�صد النعيمي

نورة حمد مبارك حمد اخلييلي
�صيخة اأحمد عبداهلل روم النعيمي

ا�صماء عبدالرحمن جا�صم حممد غامن احلبي�صي النعيمي
هدى بنت را�صد بن عامر بن يحيى احلجري

ن�صيبه عبدالقادر يو�صف علي املعيني
مرمي عبداهلل نا�صر حويليل املن�صوري

رندا را�صد �صعيد بن ياعد الزعابي
اأ�صماء يعقوب رحمه حياة البلو�صي

عائ�صه عي�صى را�صد الع�صكر النعيمي
نوال عي�صى را�صد الع�صكر النعيمي
دالل �صعيد حممد القي�صي ال�صحي

مرمي احمد عبداهلل الهرمودي
فتحية عبداهلل �صالح عبداهلل املرزوقي

عفراء خليفه حممد �صعيد ال�صويدي
�صيخة علي حممد بخيت اجلنيبي
نوره �صالح ح�صني علي احمد علي

فاطمه حممد �صامل ح�صن اخلزرجي
مرمي حممد يحيى حميوه 

علياء حممد �صريف احمد حممد فلكناز
زينب حارث �صيف �صعيد القويطعي

خديجه عبداهلل جمعه وليد 

�ش�ؤون حملية
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الف�صاء  رواد  م��ن  ف��ري��ق  وج���د  االأخ�����رية،  ال��ف��رتة  يف 
واملدرِّبني يف وكالة الف�صاء االأوروبية )مقرها باري�ش( 
اأن��ف�����ص��ه��م وه���م ي��ح��اول��ون االإب���ح���ار ن��ح��و ج��ب��ه��ة غري 
لرواد  بكني  يف  املخ�ص�صة  التدريب  ق��اع��دة  م��األ��وف��ة: 
الف�صاء  م�صتك�صفو  وحت���دي���داً  ال�صينيني،  ال��ف�����ص��اء 

اجلدد يف ال�صني.
ان�صم اإىل الزيارة التي دامت اأ�صبوعاً يف �صهر يناير اإىل 
)مركز رواد الف�صاء( يف ال�صني ممثلون عن )مديرية 
الرحالت الف�صائية الب�صرية( التابعة لوكالة الف�صاء 
االأوروبية، اإىل جانب رائد ف�صاء اأوروبي �صاب يدر�ش 
ال��ل��غ��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة. ق��ب��ل ب�����ص��ع��ة اأ���ص��اب��ي��ع ف��ق��ط، زارت 
رواد  )م��رك��ز  ال�صينيني  الف�صاء  رواد  م��ن  جمموعة 

الف�صاء االأوروبي( يف مدينة كولونيا.
���ص��ّج��ع ع���دد م��ن ك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني يف وك��ال��ة الف�صاء 
االأوروبية على توثيق العالقات لتنظيم رحالت ف�صاء 
م�صرتكة مع ال�صني التي اأطلقت اأول كب�صولة ماأهولة 
لها منذ ع�صر �صنوات. كان اجتماع �صهر يناير يف بكني 
التبادالت  م��ن  �صريعة  �صل�صلة  �صمن  ن�صاط  اأح���دث 
العالية امل�صتوى التي تهدف اإىل التفكري اأو حتى عقد 

حتالف ف�صائي جديد بني اأوروبا وال�صني.
���ص��اروخ نحو حمطة  اإط���الق  بعد  امل��ا���ص��ي،  الربيع  يف 
ال��ف�����ص��اء ال��دول��ي��ة، ح��ث اأح���د م����دراء وك��ال��ة الف�صاء 
امل�صرتكة.  الف�صائية  اجل��ه��ود  ت�صريع  على  ال�صينية 
�صاماًل  اأ�صبح  ال��ذي  الربنامج  روؤ���ص��اء  ُي�صدر  لكن مل 
رائد  اإىل  ر�صمية  دع��وة  اأي  وق��ت م�صى  اأي  م��ن  اأك��رث 
ف�صاء اأوروبي لالن�صمام اإىل طاقم العمل وامل�صاركة يف 

مهمة ت�صتعمل مركبة )�صنت�صو( الف�صائية ال�صينية.
يف اأوروبا، يتوىل توما�ش رايرت )رائد الف�صاء ال�صابق 
)مديرية  االآن  ي���رتاأ����ش  وه���و  الف�صائية  امل��ح��ط��ة  يف 
لتوثيق  اجلهود  قيادة  الب�صرية(  الف�صائية  الرحالت 
2012، �صّرح  ع��ام  ب��داي��ة  ال�صني. يف  م��ع  ال��ع��الق��ات 
العقد  خ���الل  )ه��دف��ن��ا،  )���ص��ب��ي��غ��ل(:  ل�صحيفة  راي���رت 
يف  �صينية  ف�صائية  م��رك��ب��ة  ت��ه��ب��ط  اأن  ه��و  ال���راه���ن، 
اأن تهبط مركبة ف�صائية  اأو  حمطة الف�صاء الدولية 

اأوروبية يف حمطة الف�صاء ال�صينية(.

العوائق اأمام التعاون
اأه����داف رايرت  اأم���ام حتقيق  ك��ث��رية  ع��وائ��ق  لكن تقف 
اأوروب��������ا وال�������ص���ني يف املجال  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ب��ت��وث��ي��ق 

الف�صائي:
يغطي  ج��دي��د  ف�صائي  ميثاق  اأي  �صيتطلب  اأواًل،   •
العمليات امل�صرتكة مع رواد الف�صاء ال�صينيني موافقة 
الدول االأع�صاء الع�صرين يف وكالة الف�صاء االأوروبية.
• ثانياً، ال تزال االقرتاحات بتحويل مركبة ال�صحن 
اإىل  االآلية(،  النقل  اأي )مركبة  االأوروب��ي��ة،  الف�صائية 
موافقة  تنتظر  الف�صاء  رواد  نقل  ت�صتطيع  كب�صولة 

وك��ال��ة ال��ف�����ص��اء االأوروب����ي����ة. ل��ك��ن ي��وؤك��د رئ��ي�����ش ق�صم 
االأوروبية،  الف�صاء  وك��ال��ة  يف  االإع��الم��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
راهنة  خطط  )اأي  وج��ود  ع��دم  على  هفي�صتندل،  ب��ال 
من جانب وكالة الف�صاء االأوروبية ب�صاأن طاقم عمل 

كب�صولتنا اخلا�صة(.
قاطع  ب�صكل  االأمريكي  الكونغر�ش  يرف�ش  ثالثاً،   •
الف�صاء  ملحطة  �صريكة  اإىل  بالتحول  لل�صني  ال�صماح 
الدولية. يقول كالي مولتز، اأ�صتاذ يف الكلية البحرية 
)ال�صباق  ك��ت��اب  وم���وؤل���ف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  م���ون���رتي،  يف 
 )Asia>s Space Race( اآ�صيا(  يف  الف�صائي 
الذي �صدر يف عام 2011: )ب�صبب التج�ص�ش ال�صيني 
يف قطاع الف�صاء اجلوي، يبقى هذا املو�صوع �صائكاً يف 

الكونغر�ش االأمريكي(.

االتكال على رو�صيا وال�صني
اللجنة اال�صت�صارية ل�صالمة  اآخر، حذرت  على �صعيد 
تقريرها  يف  )نا�صا(،  وكالة  �صمن  الف�صائية  املالحة 
ن�صبتها  ت���ف���وق  )ف��ر���ص��ة  وج�����ود  م���ن   ،2011 ل���ع���ام 
ال�%30 لتتمكن حمطة الف�صاء الدولية من حتّمل 
م��دة عملياتها  ف��رتة معينة من  خ��الل  املهمات  غياب 
عّلقت  ح���ني   ،2011 اأغ�����ص��ط�����ش  م��ن��ذ  امل���رت���ق���ب���ة(. 
اأ���ص��ط��ول م��ّك��وك��ه��ا الف�صائي  ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��م��ل 
القدمي، اتكلت وكالة )نا�صا( ب�صكل ح�صري على وكالة 
الف�صاء  رواد  لنقل  الرو�صية )رو�صكوزمو�ش(  الف�صاء 
كانت  لكن  الدولية.  الف�صاء  حمطة  اإىل  االأمريكيني 
�صل�صلة االإخفاقات احلا�صلة خالل ال�صنتني االأخريتني 

كافية للت�صكيك مب�صداقية القاذفات الرو�صية.
يف دي�صمرب 2012، اقتب�ش �صكوت باي�ش، مدير معهد 
�صيا�صات الف�صاء يف جامعة جورج وا�صنطن، معلومات 
الكونغر�ش عن  اأم���ام  التقرير ح��ني حت��دث  ذل��ك  م��ن 
وجهة )النا�صا( اال�صرتاتيجية. اأعلن باي�ش يف �صهادته 
الف�صائية  امل��الح��ة  ل�صالمة  اال�صت�صارية  اللجنة  اأن 
واحد  اإط���الق  نظام  على  االت��ك��ال  ا�صتمرار  اأن  )تظن 
الدائم عن  اأو  املوقت  التخلي  اإىل  ي��وؤدي  وخارجي قد 
ما  عملها،  م��دة  انتهاء  قبل  الدولية  الف�صاء  حمطة 
يعني انحراف م�صار العمل ب�صكل غري متوقع وخارج 
الواحد  القرن  من  الثاين  العقد  قبل  ال�صيطرة  عن 

والع�صرين(.
بعبارة اأخرى، غداة �صل�صلة من اأ�صواأ االإخفاقات املمكنة 
)مثل وقوع حادث يهدد حياة الطاقم، وح�صول عملية 
اإجالء ب�صبب حالة طارئة، ثم الف�صل يف اإر�صال فريق 
اإن��ق��اذ يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ص��ب الإن��ق��اذ امل��ح��ط��ة(، ق��د تعود 
االأر�ش  كوكب  على  لتهبط  الدولية  الف�صاء  حمطة 

جمدداً كما يفعل اأي �صاروخ عمالق.
االأكادميية  يف  العلماء  يحث  ال��ك��ارث��ة،  ه��ذه  لتجنب 
حمطة  يف  ���ص��رك��اءه��م  الف�صائية  للمالحة  ال��دول��ي��ة 

الطوارئ  خطط  على  املوافقة  على  الدولية  الف�صاء 
ال���ت���ي ت�����ص��م��ن وج�����ود ن��ظ��ام��ني ب��دي��ل��ني ع��ل��ى االأق����ل 
حمطة  اإىل  الب�صر  و�صول  و�صمان  املركبات  الإط��الق 
اأ�صبحتا  وال�����ص��ني  رو���ص��ي��ا  اأن  مب��ا  ال��دول��ي��ة.  الف�صاء 
الرواد  اإر���ص��ال  املخّولتني  الوحيدتني  القوتني  اليوم 
بتعديل مركبة  اخل��رباء  تو�صي جماعة  الف�صاء،  اإىل 
االأمريكية  الهبوط  معدات  وفق  ال�صينية  )�صنت�صو( 
حمطة  يف  امل�صتقبلية  امل��ه��م��ات  لتنفيذ  االأوروب���ي���ة  اأو 

الف�صاء الدولية.

تغيري يف قيادة املهمات الف�صائية
ف��ي��م��ا ي��دق��ق روؤ����ص���اء ال��ربن��ام��ج ال��ف�����ص��ائ��ي ال�صيني 
اإىل  النخبة الإط��الق مهمة جديدة  ب�صجالت طالب 
�صهر  يف  املخترب الف�صائي املداري )�صكاي باال�ش 1( 
على  اأي�����ص��اً  االأخ����رية  اللم�صات  ي�صعون  ه��م  ي��ون��ي��و، 
عن  ف�صاًل  القمر،  اإىل  اآيل  م�صتك�صف  اإر�صال  خطط 
لنقل   )5 مار�ش  )لونغ  ا�صمه  جديد  �صاروخ  اختبار 

اأول رواد ف�صاء �صينيني اإىل �صطح القمر.
ال�صني يف علم  اأح��رزت��ه  ال��ذي  الثابت  التقدم  تزامن 
�صل�صلة  م��ع  الب�صرية  الف�صاء  ورح���الت  ال�����ص��واري��خ 
ال�صنوات  )النا�صا( خالل  االنتكا�صات من جانب  من 

االأربع املا�صية.
مايكل غريفني هو عامل فيزيائي ومهند�ش ف�صائي 
و2009،   2005 عامي  ب��ني  )نا�صا(  وك��ال��ة  ت��راأ���ش 
االأمريكيني  الف�صاء  خ��رباء  اأو���ص��اط  يف  ُيعترب  وه��و 
واحداً من اأعظم القادة يف الوكالة. يعود ذلك اأ�صا�صاً 
للمخططات  رئ��ي�����ص��ي  كمهند�ش  ال�����ص��اب��ق  دوره  اإىل 
الرامية اإىل اإن�صاء م�صتوطنة ب�صرية على القمر بدءاً 

من العقد الثاين من القرن الواحد والع�صرين.
ت�����ص��ّورت ه���ذه اخل��ط��ط ال��ط��م��وح��ة اب��ت��ك��ار �صاروخ 
5(، وك��ب�����ص��ول��ة )اأوري���������ون(،  ق����وي ا���ص��م��ه )اآري���������ش 
الإعادة  وذلك  القمر،  على  للهبوط  )األتري(  ومركبة 
االأمريكيني اإىل القمر حيث ميكن اأن ُين�صئوا مركزاً 
الربنامج  االأب��ي�����ش  البيت  األ��غ��ى  لكن  دائ��م��اً.  ب�صرياً 
يف   )Constellation( )كون�صتلي�صن(  امل�صمى 
عام 2010، بعد عام تقريباً على رحيل غريفني من 
�صحيح  امليزانية.  يف  م�صاكل  ب�صبب  وذلك  )النا�صا(، 
)اأوري����ون(  مركبة  اإن��ق��اذ  اإىل  ي�صعى  الكونغر�ش  اأن 
لكن  بديلة،  مركبة  بتطوير  اأمر  واإ�صدار  الف�صائية 
الف�صائية  ل��ل��رح��الت  االأم���ريك���ي  ال��ربن��ام��ج  يفتقر 

الب�صرية اإىل التمويل والروؤية ال�صاملة.
املتحدة  ال��والي��ات  اإن  غريفني  يقول  ل��ذل��ك،  نتيجًة 
الف�صاء يف مهمات  اإط��الق رواد  خ�صرت قدرتها على 
ف�صائية يف الوقت الراهن. كما اأنها تخلت عن موقعها 
ال�صابق كزعيمة العامل يف جمال الرحالت الف�صائية 

املاأهولة و�صّلمت مكانتها اإىل رو�صيا وال�صني.

م��ع ت��ق��دم االإجن������ازات ال��ف�����ص��ائ��ي��ة يف ب��ك��ني وتراجع 
اأرادت  اإذا  ال�صني،  تكون  )نا�صا(، )قد  وكالة  م�صاريع 
ذل����ك، اأول م��ن ي��ط��ور ق��اع��دة ع��ل��ى ال��ق��م��ر ب��ع��د عام 

غريفني. راأي  بح�صب   ،)2020

اأوروبا تقوي عالقاتها مع ال�صني
االأوروبية  الف�صاء  وكالة  ان�صمت  �صنتني،  منذ  لكن 
الف�صاء  ووك��ال��ة  ال�صيني  الف�صاء  رواد  م��رك��ز  اإىل 
 ،)500 )مار�ش  مهمة  الإط��الق  الرو�صية  الفدرالية 
وهي حماكاة ملهمة ف�صائية دامت 520 يوماً و�صملت 
افرتا�صي  �صطح  على  يوماً   30 طلعة جوية خالل 

للمريخ.`
يتاألف من  ق��درة طاقم عمل  التجربة  تلك  اختربت 
�صتة رواد ف�صاء رو�ش ورائدين اأوروبيني ورائد �صيني 
على حتّمل رحلة طويلة والتوا�صل مع كوكب االأر�ش 

عرب جهاز راديو ح�صراً واإمتام مهمة م�صرتكة معاً.
تقول جينيفر نغو-اأنه التي تراأ�صت امل�صروع وتعمل يف 
املركز االأوروبي الأبحاث وتكنولوجيا الف�صاء يف بلدة 
جتربة  )�صت�صاهم  ال�صاحلية:  الهولندية  نوردفيك 
الظروف  اأف�����ص��ل  500( ط��ب��ع��اً يف حت��دي��د  )م��ار���ش 

الإطالق مهمة ب�صرية ناجحة اإىل املريخ(.
يف  العمل  طاقم  اأع�����ص��اء  اختيار  اأن  ن��غ��و-اأن��ه  تو�صح 
ال��ف�����ص��اء يف  رواد  م��رك��ز  م��ن   )500 )م��ار���ش  مهمة 
ال�صني اأ�صار اإىل اأن وكالة الف�صاء االأوروبية )حتر�ش 

ب�صدة على التن�صيق مع زمالئنا ال�صينيني(.
التعاون،  تكثيف  والرغبة يف  التن�صيق  اإىل هذا  نظراً 
ت��اب��ع��ت وا�صنطن  اإذا  ���ص��وؤال واح����د:  ب��د م��ن ط���رح  ال 
رف�ش التعاون يف الرحالت الف�صائية مع بكني، فهل 
ميكن اأن توافق اأوروبا ورو�صيا وال�صني على مهّمتها 
اال�صتعانة  عرب  املريخ  كوكب  اإىل  اخلا�صة  امل�صرتكة 
ا�صُتعمل  ال��ذي  الفريق  ي�صبه  خمتلط  عمل  بطاقم 

خالل جتربة )مار�ش 500(؟
يو�صح غريفني الذي يراأ�ش االآن جمل�ش اإدارة �صركة 
)�صرتاتوالن�ش(، �صركة حديثة العهد مقرها اأالباما 
اآلن،  ب��ول  )مايكرو�صوفت(،  موؤ�ص�صي  اأح��د  واأن�صاأها 
النقل الف�صائي:  اإح��داث ثورة يف جمال  الذي يريد 
)ال �صك اأن رو�صيا وال�صني ووكالة الف�صاء االأوروبية 
الإر�صال  م�صرتك  برنامج  على  العمل  ب��دء  ت�صتطيع 
اأول بعثة اإىل املريخ(. ي�صيف غريفني: )�صيمر بع�ش 
بغ�ش  مم��اث��ل��ة،  مهمة  وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  ق��ب��ل  ال��وق��ت 
النظر عن الطرف الذي �صيقوم بها. لكّن االإمكانات 
التقنية العامة يف املجتمعات املعنية، ال �صيما اأوروبا، 
ب�صهولة  االأم�����ر  حت��ق��ي��ق  ت�صتطيع  اأن���ه���ا  اإىل  ت�����ص��ري 
اجتماعية  اإرادة  امل�����ص��روع  ي�صتدعي  ذل��ك.  اأرادت  اإذا 
والتزاماً جدياً وهو ال يقت�صر على االإمكانات التقنية 

االأ�صا�صية فح�صب(.

عل�م وتكن�ل�جيا
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بعد اأن خّف�صت الواليات املتحدة ميزانيتها واإمكاناتها يف القطاع الف�صائي، التفتت وكالة الف�صاء االأوروبية اإىل القوة 
�صيني  اأوروبي  فريق  اإطالق  يف  يومًا  الفريقني  بني  التن�صيق  ي�صاهم  قد  ال�صني.  الف�صاء:  جمال  يف  اجلديدة  النا�صئة 

م�صرتك اإىل القمر، رغم تعدد العوائق التي تول دون ذلك حتى االآن.

�صاد�صة(  )ح��ا���ص��ة  املخترب  يف  ج���رذان  منح  م��ن  اأم��ريك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  متكن 
با�صتخدام جهاز ُيزرع يف الدماغ.

اأتاح جهاز مبتكر للجرذان )مل�ش( االأ�صعة حتت احلمراء التي ال ي�صتطيعون 
عادًة روؤيتها. زّود فريق يف جامعة ديوك جرذاناً بجهاز ير�صد االأ�صعة حتت 
الدماغ  ُت��زرع يف جزء من  ال�صغر  بالغة  كهربائية  باأقطاب  يت�صل  احلمراء 

يعالج املعلومات املتعلقة باللم�ش.
 .Nature Communications جملة  يف  الدرا�صة  نتائج  ُن�صرت 
يذكر الباحثون اأن االإن�صان الذي يعاين من تلف يف الق�صرة املخية ي�صتطيع 
اآخر  ُي��زرع يف جزء  اأن ي�صتعيد، نظرّياً على االأق��ل، الب�صر من خالل جهاز 

من الدماغ.
يو�صح ميغال نيكوللي�ش، اأحد الباحثني البارزين يف هذه الدرا�صة، اأن هذه 
املرة االأوىل التي يعزز فيها تفاعل بني الدماغ واآلة حا�صًة يف حيوانات بالغة. 
كذلك ُتظهر هذه الدرا�صة اأن منطقة من الدماغ ميكنها معاجلة معلومات 
اإىل  دون احلاجة  ع��ادًة )وم��ن  لي�صت وظيفتها  ه��ذه  اأن  ح�صية جديدة، مع 

اإلغاء وظيفة تلك املنطقة من الدماغ(.
يف  دي��وك  جلامعة  التابعة  الطبي  املركز  من  نيكوللي�ش  الربوف�صور  يقول 
دورهام بكاروالينا اجلنوبية: )ن�صتطيع ابتكار اأجهزة ح�صية تتاأثر باأي نوع 
من الطاقة الفيزيائية. قد تكون حقواًل مغناطي�صية، موجات ال�صلكية، اأو 
موجات فوق �صوتية. اخرتنا االأ�صعة حتت احلمراء اأواًل الأنها ال تتداخل مع 

ت�صجيالتنا الكهربائية-الفيزيولوجية(.

تدريب الدماغ
عّلق زميله اإريك طوم�صون: )ارتكزت النظريات يف جمال التفاعل بني 
ا�صتعادة مهارة حركية فقدها  اليوم على حماولة  واالآل��ة حتى  الدماغ 
املركزي(. وي�صيف:  الع�صبي  النظام  تلف يف  اأو  اإ�صابة  ب�صبب  االإن�صان 
لتعزيز  ع�صبي  ا�صطناعي  جهاز  فيه  ُي�صَتخدم  بحث  اأول  هذا  )ُيعترب 

وظيفة، ما اأتاح حّقاً حليوان طبيعي اأن يتحلى بحا�صة �صاد�صة(.
ا�صتخدم الباحثون يف جتربتهم غرفة اختبار فيها ثالثة م�صادر لل�صوء 
ُتنار ع�صوائّياً. عّلموا اجلرذان اختيار م�صدر النور امل�صاء بح�صر اأنوفها 
املاء. عمل الباحثون بعد ذلك على  اآلة تكافئها بالقليل من  يف مدخل 
زراعة اأقطاب كهربائية بالغة ال�صغر يف دماغ اجلرذان يبلغ قطرها ع�صر 
قطر �صعرة االإن�صان. تت�صل هذه االأقطاب باأجهزة لر�صد االأ�صعة حتت 
احلمراء. عاد العلماء مرة اأخرى اإىل الغرفة ليختربوا هذه احليوانات 
من جديد. راحت اجلرذان بادئ االأمر حتّك وجوهها، ما ي�صري اإىل اأنها 
تعّلمت  �صهر،  م��رور  بعد  ولكن  باللم�ش.  اأن��ه خا�ش  على  ال�صوء  تف�ّصر 

احليوانات اأن تربط االإ�صارة يف الدماغ مب�صدر االأ�صعة حتت احلمراء.
االإ���ص��ارة، حمققًة  بن�صاط عن  تبحث  النهاية  اجل���رذان يف  ه��ذه  �صارت 
نتائج ممتازة يف تتبع املوقع ال�صحيح مل�صدر النور غري املرئي وحتديده. 
اأنوار  اأن ا�صتغالل الق�صرة املخية املخ�ص�صة للم�ش لر�صد  ولعل االأهم 
اإ�صارات  الق�صرة على معاجلة  ق��درات هذه  حتت احلمراء مل يقلل من 

اللم�ش.

جرذان تتمّتع بـحا�شة �شاد�شة 

تغرّي وجه املناف�صة الف�صائية

اأوروبا تتطلع اإىل ال�شني يف ال�شباق الف�شائي!

تقنية جديدة ت�شمح ببث اأن�شطة 
املخ يف �شورة اإ�شارات ل�شلكية

ا
بتكر باحثون بجامعة براون االأمريكية تقنية جديدة ت�صمح ببث اأن�صطة 
املخ يف �صورة اإ�صارات ال�صلكية، يف اإطار اجلهود الرامية اإىل اتاحة اإمكانية 

التحكم يف اأجهزة الكمبيوتر مبجرد التفكري. 
وتعتمد هذه التقنية على زرع رقاقة اإليكرتونية �صغرية احلجم ب�صكل 
مبا�صر يف املخ، وتعمل هذه الرقاقة عن طريق حتويل االأن�صطة املخية 
اإىل اإ�صارات ال�صلكية وا�صعة النطاق ثم بثها اإىل اأجهزة الكمبيوتر بنف�ش 

الطريقة التي يعمل بها الهاتف املحمول. 
واأفاد موقع تيك هايف االإليكرتوين املعني باأخبار التكنولوجيا باأن فريق 
الباحثني اخترب هذه التقنية عن طريق زرع �صل�صلة من الرقائق التي 
يبلغ حجمها 2.2 بو�صة يف اأخماخ ثالثة خنازير وثالثة قرود ملدة 16 
�صهرا تقريبا. واأثبتت هذه الرقائق التي ميكن اإعادة �صحنها كفاءتها عن 
طريق بث االأن�صطة ال�صادرة عن مئة خلية ع�صبية ملدة ت�صل اإىل �صت 
�صاعات.  وحتى االآن، مازالت جميع الرقاقات التي تثبت يف املخ يتم زرعها 
املخ  للربط بني  االأ�صالك  �صل�صلة من  اإىل  حتت اجللد مبا�صرة وحتتاج 
واجلهاز االإلكرتوين، مما ي�صتلزم �صرورة وجود امل�صتخدم على م�صافة 

قريبة من اجلهاز باالإ�صافة اإىل اأنه يبدو يف مظهر غري طبيعي.
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•• ال�صارقة-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�ش االأعلى لالحتاد حاكم 
فعاليات  ابريل،  ال�صارقة تنطلق يوم االأحد املقبل 21 
االأول ملنطقة  اليافعني  ال��دويل لكتب  املجل�ش  موؤمتر 
اآ�صيا الو�صطى و�صمال افريقيا الذي ت�صت�صيفه امارة 
ال�صارقة بتنظيم من املجل�ش االإماراتي لكتب اليافعني 

للمرة االأوىل على م�صتوى املنطقة.
تقارب  ن��ح��و  ���ص��ع��ار  امل���وؤمت���ر حت��ت  ف��ع��ال��ي��ات  و�صتعقد 
40 متحدث من  اأكرث بني الطفل والكتاب مب�صاركة 
املتخ�ص�صة  والثقافية  والفكرية  االأدبية  ال�صخ�صيات 
وعاملياً  واإقليمياً  حملياً  الطفل  وثقافة  اأدب  ب�صوؤون 
من 20 دولة منها االإمارات، ال�صعودية، �صوريا، لبنان، 
ايران،  م�صر،  ال�صويد،  فرن�صا،  كندا،  العراق،  االأردن، 
قطر، تون�ش، افغان�صتان، باك�صتان، املغرب وغريها من 
دول املنطقة، وذلك يف غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 

اجلاري. ابريل  و22  وي�صتمر على مدار يومي 21 
وي�صعى القائمون على املوؤمتر اإىل تاأكيد حق كل طفل 
يف القراءة وت�صليط ال�صوء على املبادرات التي جتري 
يف املنطقة لرتويج القراءة بني االأطفال، وبحث الواقع 
التحديات  ظ��ل  يف  خ�صو�صاً  الطفل  لكتاب  املعا�صر 
الكبرية التي تواجه عملية ترويج وتعزيز حب القراءة 
العامة  االأح��داث واالإ�صطرابات  ب�صبب  االأطفال  لدى 

التي ت�صهدها منطقة اآ�صيا الو�صطى و�صمال افريقيا.
الناجحة  التجارب  ا�صتعرا�ش  اإىل  املوؤمتر  يهدف  كما 
واأفراد  موؤ�ص�صات  بها  قامت  التي  املتحققة  واملكا�صب 
عديدون بهدف حتقيق التقارب بني الطفل والكتاب، 
والعديد من املو�صوعات االأخرى ذات ال�صلة، باالإ�صافة 
اإىل امل�صتجدات يف اأدب الطفل على امل�صتوى االإقليمي 
والدويل، ومناق�صة �صبل حت�صني وتنويع الكتب املتاحة 
لالأطفال، كما يطمح امل�صاركون يف املوؤمتر اإىل اخلروج 
اأن  �صاأنها  من  عملية  وخطوات  وتو�صيات  باقرتاحات 
امل�صتوى  على  والتوا�صل  للتعاون  عمل  اآل��ي��ات  ت�صكل 

لتاأ�صي�ش  والت�صجيع  وال�����دويل،  واالإق��ل��ي��م��ي  امل��ح��ل��ي 
جمال�ش وطنية يف الدول التي لي�ش لديها فرع وطنية 

للمجل�ش الدويل لكتب اليافعني.
خالل  م��ن  االأه����داف  ه�����ذه  لتحقيق  امل��وؤمت��ر  وي�صعى 
عدة حماور وق�صايا �صيتم طرحها ومناق�صتها خالل 
10 جل�صات  ب��ي��ن��ه��ا  ال��ع��م��ل، م���ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات وور������ش 
مهرجان  هام�ش  على  ت��ق��ام  عمل  ور����ش  و3  ح��واري��ة، 
العقروبي  م���روة  واأك����دت  للطفل،  ال��ق��رائ��ي  ال�����ص��ارق��ة 
رئي�ش جمل�ش اإدارة املجل�ش االإماراتي لكتب اليافعني 
اأن املجال �صيكون متاحاً اأمام امل�صاركني يف املوؤمتر من 
اأدب  تهم  التي  الق�صايا  يف  واملعرفة  للخربات  ت��ب��ادل 

الطفل.
وقالت  قرر املجل�ش االإماراتي لكتب اليافعني ومببادرة 
الرئي�ش  القا�صمي  �صلطان  بنت  ب���دور  ال�صيخة  م��ن 
تنظيم  اليافعني  لكتب  االإم��ارات��ي  للمجل�ش  الفخري 
يف  االأوىل  للمرة  يعقد  ال��ذي  املوؤمتر  هذا  وا�صت�صافة 
دولة عربية ويف املنطقة كاملة الإتاحة فر�صة الإلتقاء 
االأفراد واملوؤ�ص�صات التي تعمل ب�صكل اأو باآخر لتحقيق 
تقارب اأكرث بني الطفل والكتاب من اأدباء، ور�صامني، 
واأمناء املكتبات، ونا�صرين، ومربني، وموؤ�ص�صات ثقافية 
وتربوية، وغريهم من اخلرباء الذين يعملون ب�صكل 
مبا�صر مع االأطفال وذلك لدفع املنطقة باأكملها على 
بواقع  للنهو�ش  والتعاون  امل�صرتك  العمل  من  مزيد 

اأدب وكتاب الطفل.
رئي�صية  جل�صات   4 للموؤمتر  االأول  اليوم  و�صيت�صمن 
املدر�صة: من  )القراءة يف  التالية:  العناوين  تت�صمن 
للمجل�ش  الوطنية  و)االأق�����ص��ام  امل��ت��ع��ة(،  اىل  الفر�ش 
ب�صيطة  ب��داي��ات  املنطقة-  يف  اليافعني  لكتب  ال��دويل 
القراءة  ثقافة  )ت��روي��ج  بعنوان  وجل�صة  وجن��اح��ات(، 
لالأطفال يف املنطقة... حتديات وجناحات( و�صي�صارك 
ف��ي��ه��ا ع���دد م���ن االأخ�����ص��ائ��ي��ني وامل���وؤل���ف���ني م��ث��ل �صمر 
ك���ازم )باك�صتان(،  ب�����ص��ارات  )ل��ب��ن��ان(،  ب���راج  حم��ف��وظ 
)اأفغان�صتان(،  يو�صف  حممد  )تون�ش(،  الغزي  حممد 
)اجلزائر(،  زعيم  بن  جمعي  النا�صر)االأردن(،  ربيعة 

الدين  �صرف  فاطمة  )اأ���ص��رتال��ي��ا(،  الفتاح  عبد  رن��دة 
)ل��ب��ن��ان(، م��ي��ث��اء اخل��ي��اط )االإم�������ارات( اأم����رية عابد 
املعنيني  )اإي���ران( وغريهم من  زه��رة غاينة  )م�صر(، 

ب�صوؤون اأدب الطفل.
)لكل طفل حق  ه��ي  4 جل�صات  ال��ث��اين  ال��ي��وم  وي�صم 
ل��ذوي االإع��اق��ة(، و)احلوار  ق���ارىء: كتب  ب��اأن ي�صبح 
)املوروث  االأطفال(،  كتب  يف  والت�صامح  الثقافات  بني 
ال�����ص��ع��ب��ي: م���ن امل��ح��ك��ي اىل امل���ك���ت���وب(، )ن�����ص��ر كتب 
مواكبتها؟(،  ي��ت��م  ه���ل  ج���دي���دة،  اآف�����اق  االأط�����ف�����ال... 
نادية  )ل���ب���ن���ان(،  ال����ك����راي  روؤوف  ف��ي��ه��ا  و���ص��ي�����ص��ارك 
�صحر  )لبنان(،  حطيط  فادية  )م�صر(،  بامية  اأدي��ب 
اأ�صماء  )االأردن(،  �صخ�صري  �صلوى  )اإي����ران(،  ترهنده 
نخلة  ال�صليم  عبد  )ق��ط��ر(،  ال��ك��واري  اللطيف  عبد 
لينة  )امل��غ��رب(،  ع���الوي  ها�صمي  اأمينة  )فل�صطني(، 
م��رج��ان فروغي  و  دول���ة  )ال�����ص��وي��د(، مه�صد  ع��و���ش 
)اإي��ران( عبد العزيز امل�صلم )االإم��ارات( وغريهم من 

نا�صرين واأدباء ور�صامني.

جل�صات  ث��الث  اليومني  خ��الل  امل��وؤمت��ر  �صي�صهد  كما 
الو�صول  لليافعني:  )الكتابة  بعنوان  االأوىل  نقا�ش 
�صرف  فاطمة  فيها  �صي�صارك  االأ���ص��ع��ب(،  الفئة  اإىل 
ال��دي��ن )ل��ب��ن��ان(، رن���دة ع��ب��د ال��ف��ت��اح )م�����ص��ر(، ونورة 
بعنوان  ثانية  نقا�ش  وجل�صة  )االإم������ارات(،  ال��ن��وم��ان 
اإنطالق  ك��ل��م��ات(، مب�صاركة  م��ن  ع��امل  )ال��ر���ص��وم��ات: 
االأ�صيل )�صوريا(، علي  حممد علي )العراق(، جلينة 
)ال�صعودية(،  باترجي  ثريا  )اإي���ران(،  كلدوزيان  ر�صا 
مو�صوع  ف�صتناق�ش  واالأخ����رية  الثالثة  اجلل�صة  اأم���ا 
و�صي�صارك  االأطفال(  كتب  اإىل  ال�صيا�صة  ت�صربت  )هل 
املجد )م�صر(، فاطمة  اأب��و  اأم��رية  النقا�ش كل من  يف 
جهان  )لبنان(،  ب�صور  جن��الء  لبنان(،  الدين)  �صرف 

احللو )فل�صطني( وبات�صي األدانا )كندا(.
تنظيمها  �صيتم  عمل  ور���ش   3 املوؤمتر  �صيت�صمن  كما 
للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�صارقة  م��ه��رج��ان  فعاليات  خ��الل 
ور�صة  وت�صمل  ح��دود،  بال  ثقافة  م�صروع  من  برعاية 
عمل تدريبية لر�صامي كتب االأطفال يقدمها الر�صام 
و�صت�صتمر  ك��ل��دوزي��ان،  ر���ص��ا  ع��ل��ي  ال�صهري  االإي�����راين 
الور�صة على مدار 4 اأيام من 23 ولغاية 26 ابريل، 
ور�صة عمل اأخرى حول العالج بالقراءة لالأطفال يف 
�صيخ  وح�صني  ترهنده  �صحر  يقدمانها  امل�صت�صفيات 
ر�صائي، اأما ور�صة العمل الثالثة ف�صتكون حول اإن�صاء 
املكفوفني،  باالأطفال  ملمو�صة خا�صة  بر�صومات  كتب 
الكراي،  روؤوف  ك���الودي���ه،  فيليب  ف��ي��ه��ا  و���ص��ي�����ص��ارك 

ودانييل فالينت.
-اجلهة  اليافعني  لكتب  االإم��ارات��ي  املجل�ش  اأن  يذكر 
الوطني  ال��ف��رع  ه��و  للموؤمتر-  وامل�صت�صيفة  املنظمة 
للمجل�ش الدويل لكتب اليافعني، وقد مت تاأ�صي�صه يف 
وغري  ربحية  غري  كمنظمة   2010 يناير  من  االأول 
بنت  ب���دور  ال�صيخة  م��ن  م��ب��ادرة  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  حكومية 
�صلطان القا�صمي، ويعنى املجل�ش باالإرتقاء يف �صناعة 
كتاب الطفل بدولة االإمارات، ون�صر ثقافة القراءة بني 
جمال  يف  العاملني  ق��درات  وبناء  وال�صباب،  االأط��ف��ال 

الرتويج للقراءة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأم�ش  املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
االول دورة تدريبية متخ�ص�صة بعنوان حرفية املمثل 
امل�صرحي وذلك بح�صور الدكتور حبيب غلوم العطار 
ال�������وزارة، حيث  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
واملجتمعي  الثقايف  املركز  �صهر يف  ملدة  ال��دورة  ت�صتمر 

باأبوظبي.
وتقام الور�صة حتت اإ�صراف املخرج �صعيد الزعابي من 
 25 نحو  مب�صاركة  ب��ال��وزارة،  وال�صينما  امل�صرح  ق�صم 
 18 ب��ني  م��ا  العمرية  الفئة  م��ن  االآن،  حتى  منت�صب 
و25 �صنة من الهواة وحمرتيف العمل امل�صرحي على 
لت�صجيل  الباب  فتح  املركز  اإدارة  اأعلنت  ال�صواء، حيث 

االأ�صماء بحد اأق�صى االأحد 21 اأبريل القادم.
وترتكزالدورة على اأ�صا�صيات ومبادئ التمثيل امل�صرحي، 
بتدريب وتاأهيل املنت�صبني على عددمن اجلوانب مثل 
كيفية النطق والتنف�ش ال�صحيح، واحلركة ال�صحيحة 
للممثل على خ�صبة امل�صرح واأهمية تفعيل لغة اجل�صد 
االهتمام  جانب  اإىل  واالإمي�����اءات،  امل��رئ��ي،  والتوا�صل 
ب��ا���ص��ت��خ��دام م���ف���ردات اجل�����ص��د، وك���ل م��ا ي��ح��ت��وي��ه من 

اجلمود  م��ن  والتحرر  امل�صرحي،  العر�ش  يف  عنا�صر 
املفاهيم  بع�ش  لتو�صيح  اإ���ص��اف��ة  واخل��ج��ل،  وال��ق��ل��ق 
اأ�صا�صيات  م���ن  غ��ريه��ا  و  امل���ج���ال  ه���ذه  يف  ال��ب�����ص��ي��ط��ة 

التمثيل امل�صرحي.
م���ن ج���ان���ب���ه، رح����ب ال���دك���ت���ور ح��ب��ي��ب غ���ل���وم العطار 
ب���امل�������ص���ارك���ني و����ص���ك���ره���م ع���ل���ى ان�����ص��م��ام��ه��م ل���ل���دورة 
التدريبية التي تاأتي تطبيقا لالأهداف االإ�صرتاتيجية 
-2011( املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  ل��وزارة 
ا�صتقطاب  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��ا  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة   ،)2013
امل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني ورع��اي��ت��ه��م م���ن خ���الل اإقامة 
الذي  الدعم  بجانب  املتخ�ص�صة،  الثقافية  االأن�صطة 
ت��ق��دم��ه امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف نف�ش 
يف  ال�صيما  ال��ث��ق��ايف  امل����وروث  ع��ل��ى  للحفاظ  االجت����اه، 
الفنون  اأب��و  امل�صرح  باعتبار  امل�صرحي  التمثيل  جم��ال 

ي�صكل خمزوناً اإن�صانياً.
ت�صعى من خ��الل تنظيم  ال���وزارة  اأن  العطار  واأ���ص��اف 
امل�صرح  ف��ن  يف  املتخ�ص�صة  الفنية  ال��ور���ش  ه��ذه  مثل 
ال�صباب واحت�صان  الكامنة لدى  الطاقات  اإىل حتفيز 
مما  ودع��م��ه��ا  وتنميتها  امل�صرحية  امل��واه��ب  وت�صجيع 
�صيعود بالنفع والفائدة على امل�صرح االإماراتي، م�صريا 

ت�صع  املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأن  اإىل 
متناول  يف  امل�صرح  جمال  يف  وخرباتها  اإمكانياتها  كل 
ي�صرف  التي  وال��ور���ش  ال���دورات  امل�صاركني يف خمتلف 

بهم  االنتقال  بهدف  وال��ف��ن��ون،  الثقافة  قطاع  عليها 
ال��ب��داي��ات اإىل مرحلة  ال��ه��واي��ة وم��رح��ل��ة  م��ن ع���امل 

االحرتاف.

انطلق فعاليات الدورة الرابعة مللتقى الفجرية الإعلمي 

ثقافة وفن�ن

26

برعاية �صلطان القا�صمي والأول مرة يف املنطقة

ال�شارقة ت�شت�شيف املوؤمتر الدويل لكتب اليافعني الأول 21 ابريل اجلاري

للراغبني مفتوح  والت�صجيل  منت�صبا   25

وزارة »الثقافة« تطلق دورة حرفية املمثل امل�شرحي 

فيلم ال�شلحفاة يفوز بذهبية مهرجان نيويورك 
لأف�شل الربامج التلفزيونية والأفلم العاملية

ت�صلمت �صما احلو�صني الدبلوما�صية االإماراتية يف الواليات املتحدة نيابة عن 
املجل�ش الوطني لالإعالم..امليدالية الذهبية التي فاز بها فيلم ال�صلحفاة يف 
م�صابقة مهرجان نيويورك الأف�صل الربامج التلفزيونية واالأفالم العاملية  
..وذلك خالل احلفل الذي اأقيم على م�صرح معر�ش اإن اإيه بي يف مدينة 

ال�ش فيغا�ش االأمريكية.
�صفري  العتيبة  مانع  يو�صف  احلو�صني..�صعادة  �صما  الدبلوما�صية  ومثلت   
واأنتج  اجلوائز.  توزيع  حفل  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لدى  الدولة 
املجل�ش الوطني لالإعالم فيلم ال�صلحفاة وعر�صه يف جناح الدولة امل�صارك 
احلياة  م��ن  ���ص��ورا  ا���ص��ت��ع��ر���ش  ح��ي��ث  يف م��ع��ر���ش اإك�����ص��ب��و ي��و���ص��و 2012 
اآل نهيان  البحرية يف دول��ة االإم���ارات. وق��ال �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زاي��د 
مبنا�صبة  له  ت�صريح  يف  لالإعالم  الوطني  املجل�ش  رئي�ش  اخلارجية  وزي��ر 
فوز الفيلم باجلائزة الذهبية يف اأحد اأكرب مهرجانات االأفالم يف العامل.. 
اإن مثل هذه اجلوائز تعد م�صدر اإلهام لي�ش فقط للجماهري حول العامل 
واإمنا لل�صركات و�صانعي القرار اأي�صا  . واأو�صح �صموه اأن الفيلم يقدم مثاال 
�صنا.. االأ�صغر  للجيل  لالإ�صغاء  بحاجة  الكبار  يجعل  الذي  لل�صبب  جيدا 
امل�صتقبلية.. االأجيال  وحياة  حياتهم  على  توؤثر  حاليا  اأفعالنا  اأن  م�صيفا 

مهنئا �صموه كل من �صارك يف تقدمي هذا الفيلم املتميز  . 
واأ�صار �صموه اإىل اأهمية معار�ش اإك�صبو موؤكدا عزم دولة االإمارات العربية 
املتحدة على الفوز بطلب ا�صت�صافة اإك�صبو 2020 الذي ي�صكل حدثا عامليا 
�صما  قالت  جانبها  من  لالإن�صانية.  دائ��م  اإرث  اإي��ج��اد  ح��ول  يتمحور  مهما 
جمرد  لي�ش  الذهبية  امليدالية  على  ال�صلحفاة  فيلم  ح�صول  اإن  احلو�صني 
فوز اإمنا يظهر مدى التزام الدولة بحركة اإك�صبو العاملية اإ�صافة اإىل دعم 

العر�ش الذي تقدمت به دبي ال�صت�صافة اإك�صبو 2020  .

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�صرقي ويل عهد الفجرية �صهد ال�صيخ را�صد بن 
الفجرية  هيئة  رئي�ش  ال�صرقي  حممد  بن  حمد 
الدورة  اإنطالق فعاليات  ام�ش  واالإع��الم  للثقافة 
عنوان  حتت  االإع��الم��ي  الفجرية  مللتقى  الرابعة 
االإعالم بني امل�صداقية والت�صليل مب�صاركة نحو 
خم�صني متخ�ص�صا واإعالميا من 12 دولة عربية 
واأجنبية وذلك يف فندق كونكورد الفجرية. ح�صر 
رئي�صة  العلي  رمي  االأم���رية  �صمو  االف��ت��ت��اح  حفل 
معهد االإعالم االأردين وحممد �صعيد الظنحاين 
رئي�ش  نائب  بالفجرية  االأم���ريي  ال��دي��وان  مدير 
واملهند�ش  واالإع�������الم  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ج��رية  ه��ي��ئ��ة 
حممد �صيف االأفحم مدير بلدية الفجرية وعدد 
امل�صوؤولني ونخبة من االإعالميني واخلرباء  من 
هذا  يف  واالأجنبية  العربية  ال��دول  من  املتميزين 
اإىل ح�صور وا���ص��ع الأب���رز الوجوه  اإ���ص��اف��ة  امل��ج��ال 
واملوؤ�ص�صات  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االإع���الم���ي���ة 
االإعالمية و منت�صبي وطالب وطالبات اجلامعة 
امللتقى.  ن�صاطات  لتغطية  ك�صيوف  للم�صاركة 
وق����ال ���ص��ع��ادة حم��م��د ���ص��ع��ي��د ال��ظ��ن��ح��اين مدير 
الفجرية  نائب رئي�ش هيئة  و  االأم��ريي  ال��دي��وان 
هيئة  ان  االفتتاحية  كلمته  يف  واالإع��الم  للثقافة 
خالل  م��ن  حر�صت  واالإع���الم  للثقافة  الفجرية 
على  ال�صابقة  دورات���ه  يف  االإع��الم��ي  امللتقى  ه��ذا 
ط���رح م��و���ص��وع��ات ل��ه��ا ع��الق��ة م��ب��ا���ص��رة باحلياة 
اليومية بعيدا عن التنظري االأكادميي املح�صور يف 
قاعات الدر�ش واأن ت�صت�صيف نخبة من ال�صيوف 
املتخ�ص�صني الإثراء املو�صوعات املطروحة واأي�صا 
بالتما�ش  الإع����الم  اأق�����ص��ام��ا  لطلبة  امل��ج��ال  تتيح 
واال�صتفادة  امل��ع��روف��ني  االإع��الم��ي��ني  م��ع  املبا�صر 
املبا�صرة من خرباتهم ال�صيما واأن اإ مارة الفجرية 
اإال  الدولة  اإم��ارات  رغم �صغر م�صاحتها من بني 

اإع����الم تخرج  ك��ل��ي��ات  ث���الث  ب��وج��ود  اأن��ه��ا تتميز 
االإعالمي  امل�صهد  يف  ي�صاهمون  ال��ذي��ن  الطلبة 
ل��ل��دول��ة. واأ����ص���ار ال��ظ��ن��ح��اين اإىل اجن����ازات هيئة 
الفجرية للثقافة واالإعالم التي تاأ�ص�صت يف العام 
2006 لقد حققت الهيئة خالل عمرها الق�صري 
ومن  بها  نفخر  ال��ت��ي  االإجن�����ازات  م��ن  جمموعة 
للمونودراما  ال���دويل  ال��ف��ج��رية  م��ه��رج��ان  بينها 
الذي اأ�صبح ب�صهادات اخلرباء واملتابعني االأف�صل 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي يف جم���ال م�����ص��رح املمثال 
الواحد و�صتنطلق دورتها ال�صاد�صة يف يناير املقبل 
واأي�صا افتتاح مقر رئي�صي للهيئة الدولية للم�صرح 
اأن�صطتها  ودع��م  الفجرية  يف  لليون�صكو  التابعة 
واإقامة مهرجان الربابة املو�صيقي واإطالق املوقع 
الفجرية  الدولة  م�صتوى  على  الرائد  االإخ��ب��اري 
نيوز قبل نحو �صنتني واإذاعة زايد للقراآن الكرمي 
اإ�صافة اإىل مهرجان امل�صرح املدر�صي. وبخ�صو�ش 

قال  وم�����ص��اري��ع��ه��ا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  امل�صتقبلية  اخل��ط��ط 
اإقامة  امل�صتقبلية تت�صمن  الظنحاين ان خططنا 
املعلم  افتتاح  مع  يتزامن  تنويري  فكري  ملتقى 
االأك��رب يف االإم��ارة وهو م�صجد ال�صيخ زايد طيب 
اهلل ثراه اإ�صافة اإىل الرتكيز على توثيق الرتاث 
ال�صفوي واملادي يف االإمارة واإطالق مبادرة خا�صة 
العديد من  بالقراءة لالأجيال اجلديدة وا�صدار 
الكتب كما اأن الهيئة وبناء على توجيهات رئي�صها 
بالعمل  �صتقوم  ال�صرقي  حمد  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ 
جماالت  يف  للمبدعني  قبلة  الفجرية  جعل  على 
الت�صوير ال�صينمائي والتلفزيوين والدراما ب�صكل 
يف  للت�صوير  ا�صتوديوهات  اإقامة  خ��الل  من  ع��ام 
ثالث مناطق تراثية مفتوحة هي البدية واحليل 
ت�صتمل عليه  ملا  القدمية نظرا  الفجرية  ومدينة 
م���ن غ��ن��ى ت��اري��خ��ي وج��م��ال��ي��ات ج��غ��راف��ي��ة حيث 
وال�صهول  وال��واح��ات  وال��ودي��ان  واجل��ب��ال  البحر 

اأن  ال��ت��ن��وع اخل���الق  مم��ا �صيمكنها ع��رب ك��ل ه���ذا 
االأعمال  الن��ط��الق  رئي�صيا  دول��ي��ا  م��رك��زا  ت��غ��دو 
بعد  االأوىل  اجل��ل�����ص��ة  وا���ص��ت��م��ل��ت   . االإب���داع���ي���ة 
ال�صرق  اأدارتها رندة حبيب مدير  االفتتاح والتي 
ال�صحافة  وك��ال��ة  اأف��ري��ق��ي��ا يف  و���ص��م��ال  االأو����ص���ط 
العربي  االإع���الم  حم��ور  مناق�صة  على  الفرن�صية 
مب�صاركة  اجلمهور  ثقة  ك�صب  يف  جناحه  وم��دى 
االإعالم  معهد  رئي�صة  العلي  رمي  االأم���رية  �صمو 
االأردين و حممد حمادي رئي�ش حترير �صحيفة 
الباحث  ود. عمار علي ح�صن  االإماراتية  االإحت��اد 
واالأكادميي من م�صر. وتتناولت اجلل�صة الثانية 
التي تدار يف الفرتة امل�صائية من هذا اليوم حمور 
االإعالم  الغربي وتاأثري م�صداقيته على  االإعالم 
���ص��م��اوي وزير  ال��ع��رب��ي وي��دي��ره��ا م��ع��ايل جري�ش 
الثقافة االأردين االأ�صبق مب�صاركة االأ�صتاذ روبرت 
واالأ�صتاذ  بر�ش  فران�ش  وكالة  ع��ام  مدير  هالوي 

الروؤية  �صحيفة  حترير  رئي�ش  التون�صي  حممد 
االإماراتية و نك وال�صي من ال�صبكة التلفزيونية 
امل�صتقلة لالأخبار يف لندن والدكتور �صعيد حامد 
ب��اح��ث واأك����ادمي����ي م���ن ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
هيئة  وقعت  امللتقى  هام�ش  وعلى  والتكنولوجيا. 
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  واالإع����الم  للثقافة  الفجرية 
را�صد  ال�صيخ  بح�صور  ل��الإع��الم  االأردين  املعهد 
للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�ش  ال�صرقي  حمد  بن 
رئي�صة  ال��ع��ل��ي  رمي  االأم������رية  و���ص��م��و  واالإع�������الم 
االتفاقية  ه��ذه  وتتناول  االأردين  االإع���الم  معهد 
جماالت  يف  الطرفني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �صبل 
اإعالمية عديدة . و�صت�صهد فعاليات امللتقى اأي�صا 
الدولية  امل�صابقة  للجنة  متخ�ص�صة  اجتماعات 
واأي�صا  العربية  الن�صخة   - املونودراما  لن�صو�ش 
من�صورات  حت��ري��ر  بهيئة  اخل��ا���ص��ة  االج��ت��م��اع��ات 
الهيئة العاملية للم�صرح. وت�صتكمل جل�صات امللتقى 

مو�صوع  االأوىل  تتناول  جل�صات  ث��الث  على  غ��دا 
تاأثري االأحداث العربية املت�صابكة على م�صداقية 

اإعالم احلكومات
االآغا  نع�صان  ري��ا���ش  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  مب�صاركة 
وزي����ر ال�����ص��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة االأ���ص��ب��ق م���ن �صوريا 
واالأ�����ص����ت����اذ ع��ب��د ال����وه����اب ب����در خ����ان االإع���الم���ي 
اأ�صماء  و  اللندنية  احلياة  �صحيفة  من  والكاتب 
بريوت  يف  ال��ق��د���ش  ف�صائية  م��ن  م��ذي��ع��ة  احل���اج 
وزاهي وهبي اإعالمي و�صاعر من لبنان . يف حني 
مواقع  م�صداقية  تليها  التي  اجلل�صة  �صتتناول 
ال��ت��وا���ص��ل االإج��ت��م��اع��ي االإع��الم��ي��ة يف ع���دد من 
حممد  املهند�ش  اجلل�صة  ويدير  العربية  ال��دول 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة الدولية  ال���ع���ام  ���ص��ي��ف االأف���خ���م االأم�����ني 
م��دي��ر حترير  ن��ا���ص��ر  اأجم���د  للم�صرح مب�����ص��ارك��ة 
�صحيفة القد�ش العربي اللندنية و �صعيد حمدان 
كاتب واإعالمي من االإمارات وفاطمة بن حممود 
كاتبة واإعالمية من تون�ش و الدكتور يا�ش بياتي 
للعلوم  عجمان  جامعة  من  واالأك��ادمي��ي  الباحث 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم���ع���ايل ���ص��ع��د ب���ن ط��ف��ل��ة وزير 
االآن  موقع  وموؤ�ص�ش  الكويت  يف  االأ�صبق  االإع��الم 
تناق�ش  ف�صوف  اخلتامية  اجلل�صة  اأما  االإخباري. 
مو�صوع اجلمهور احلائر اأين يجد مطلبه - حوار 
الدكتور  مب�صاركة  وتقاطعاتها  االإع���الم  و�صائل 
خ��ال��د اخل��اج��ة االأك���ادمي���ي وال��ك��ات��ب م��ن جامعة 
جنالء  والدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 
العمري املدير االإقليمي ل بي بي �صي يف القاهرة 
و في�صل ال�صبول مدير عام وكالة االأنباء االأردنية 
برتا والدكتور وليد فتح اهلل بركات مدير مركز 
التدريب والتوثيق واالنتاج االإعالمي يف القاهرة 
االأنباء  وكالة  مدير  القماطي  خمتار  والدكتور 
البياري  م��ع��ن  و  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  االأمل���ان���ي���ة 

االإعالمي والباحث من �صحيفة البيان يف دبي.
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باب ال�صهرة .. اإما اأن ن�صعد ال�صلم درجة درجة اأو نقفز

نيكول �شابا: ال�شيناريو اجليد واملخرج اجليد هما �شر جناح اأي عمل

ي�شرا ت�شور )اإنهم ل ياأكلون اخلر�شوف(
توا�صل الفنانة امل�صرية ي�صرا ت�صوير م�صاهدها يف امل�صل�صل اجلديد )اإنهم 
ال ياأكلون اخلر�صوف( مع املخرجة غادة �صليم، اإىل جانب م�صطفى فهمي 
ورجاء اجلداوي واأمينة خليل وحممد �صاهني ويارا جربان وحممد �صالم 
ون�صرين اأمني، ومن لبنان ورد اخلال ورفيق علي اأحمد ونهلة زكي وثراء 

جبيل واأحمد حامت، ومن املنتظر عر�صه يف �صهر رم�صان املقبل.
اإنتاج �صركة )اليت هاو�ش( و)ال�صروق( لالإنتاج الفني و)تي  امل�صل�صل من 
بعد  ي�صرا  مع  التوايل  على  الثاين  تعاونه  يف  حبيب  تامر  وكتبه  فيجن(، 

م�صل�صل )�صربات لوز( يف رم�صان املا�صي.

هاين رمزي يواجه ف�شاد جهاز 
ال�شرطة وحالت النفلت الأمني

فيلمه  لت�صوير  ال�صينما  بالتوهات  لدخول  رم��زي  ه��اين  الفنان  ي�صتعد 
اجلديد )من�ش بوند2( الذي يعد اجلزء الثاين من فيلمه ال�صابق الذي 
حمل نف�ش اال�صم بعد اأن انتهى املوؤلف طارق عبداجلليل من اإدخال بع�ش 
واملواقف  االأح��داث  بع�ش  يت�صمن  حتى  الفيلم  �صيناريو  على  التعديالت 
ال�صيا�صية الدائرة يف م�صر االآن مثل حالة االنفالت االأمني التي اأ�صبحت 
مهمتهم  اأداء  ع��ن  ال�صرطة  رج��ال  بع�ش  وتقاع�ش  امل�صري  ال�صارع  تهدد 
وكذلك بع�ش حاالت الف�صاد داخل املوؤ�ص�صة االأمنية وا�صتمرار بع�ش هوؤالء 

النا�ش يف مواقعهم.
التي ج�صدها هاين رمزي يف اجلزء  البطل  اأن �صخ�صية  اأكد  عبد اجلليل 
م��ن هذا  ال��ث��اين  ل��ن تتغري يف اجل��زء  �صنوات  ع��دة  الفيلم منذ  م��ن  االأول 
�صرطة  ك�صابط  ب��ه  املحيطة  املنظومة  يف  �صتكون  املتغريات  لكن  الفيلم 
معها  ويتعامل  لها  يتعر�ش  ال��ت��ي  وامل��واق��ف  االأح����داث  نوعية  يف  واأي�����ص��ا 
املخرج  اأن  اإىل  واأ�صار عبداجلليل  يناير.   25 ثورة  تداعيات  خ�صو�صا مع 
اأحمد البدري الذي قام باإخراج اجلزء االأول �صيكون هو اأي�صا خمرج اجلزء 

الثاين و�صيبداأ الت�صوير خالل اأيام قليلة.

اأعرب الفنان �صريف رمزي عن �صعادته باالن�صمام اإىل 
اأ�صرة م�صل�صل )العراب( وحتقيق حلم حياته بالعمل مع 
امل�صل�صل،  يف  املهمة  االأدوار  باأحد  وامل�صاركة  اإم��ام  ع��ادل 

م�صرياً اإىل اأنه بداأ ت�صوير م�صاهده يف العمل. 
واأو�صح اأن اأهم ما مييز امل�صل�صل �صياغة الكاتب يو�صف 
اأنه مل  اإىل  ب�صكل حمكم، الفتا  االأدوار  معاطي جلميع 
اأنه  خا�صة  العمل،  يف  امل�صاركة  على  املوافقة  يف  ي��رتدد 
يج�صد دوراً جديداً وخمتلفاً ذا طابع كوميدي مل ي�صبق 

اأن ج�صده من قبل. 
امل�صاركة  ملجرد  فنية  جتربة  اأي  يخو�ش  ل��ن  اأن��ه  وب��ني 
والظهور اأو حتقيق مك�صب مادي على ح�صاب امل�صمون. 
وقال اإن عادل اإمام دائما ما يحر�ش على تر�صيح االأ�صماء 
امل�صاركة يف العمل مبا يتنا�صب مع طبيعة االأدوار، الفتا 
اإىل اأنه يج�صد خالل اأحداث م�صل�صل )العراب( دور جنل 
امل�صاهد.  اأغلب  يف  با�صتمرار  يالزمه  ال��ذي  اإم��ام  ع��ادل 
وقال انه يجري حاليا ت�صوير عدد من م�صاهد امل�صل�صل 
اإىل  ذل��ك  بعد  االن��ت��ق��ال  يتم  اأن  على  م�صر  �صتديو  يف 
ت�صوير عدد من امل�صاهد االأخرى يف ال�صوارع واالأماكن 

واملن�صورة،  واالأق�صر  وبور�صعيد  القاهرة  يف  املختلفة 
انتهى من  اإن��ه  املناطق. وتابع  االأح��داث بتلك  الرتباط 
ت�صوير ثالثة اأ�صابيع كاملة من م�صاهد فيلمه اجلديد 
)�صتة ل��واح��د(، ال��ذي ت��دور اأح��داث��ه يف اإط���ار كوميدي 
ت�صوير  وينتهي من  اأ�صبوعني  نحو  ويتبقى  رومان�صي، 
على  يعتمد  الفيلم  اإن  وق��ال  بالكامل.  الفيلم  اأح���داث 
البطولة اجلماعية القائمة على الن�ش، م�صرياً اإىل اأن 
يتم  اأنه  خا�صة  للجمهور،  بالن�صبة  مفاجاأة  يعد  العمل 
ال�صينمائية،  التقنيات  اأح��دث  با�صتخدام  الفيلم  تنفيذ 
من  االنتهاء  عقب  الفيلم  ا�صم  لتغيري  احتمال  وهناك 
فهمي،  كرمي  تاأليف  الفيلم  بالكامل.  اأحداثه  ت�صوير 
واإخراج حممد �صاكر، وي�صارك يف بطولته �صريف رمزي 
اللوزي.  وي�صرا  غامن  �صمري  واإمي��ي  الفي�صاوي  واأحمد 
7 لوحات  اأنه انتهى من ر�صم  واأ�صار �صريف رمزي اإىل 
االأول  تقدميها يف معر�صه  �صيتم  لوحة   30 اأ�صل  من 
الفتاً  التمثيل،  مبجال  التحاقه  بعد  الت�صكيلي  للفن 
اأنه �صيوا�صل االإع��داد للمعر�ش عقب االنتهاء من  اإىل 

ت�صوير فيلمه )�صتة لواحد( وم�صل�صل )العراب(.

�شريف رمزي �شعيد بامل�شاركة يف )العراب(

)التجربة الدمناركية( مع  فيلم  يف  م�صاركتك  على  بالفعل  ندمت  • هل 
الفنان عادل امام؟

- الكل يحلم اأن يقف اأمام )الزعيم(، ومن ح�صن حظي اأن اأول اأعمايل كان 
معه، فكيف اأندم على ذلك؟! كل ما يف االأمر اأنني مل اأكن را�صية عن اأدائي 
يف العمل، وكنت اأمتنى اأن اأكون ممثلة اأكرث من )موديل( ال تتحدث بلغة 

اجل�صد فقط، واأن تكون هناك اأدوار اأو�صع من ذلك.
من وجهة نظرك؟ الناجح  الفنان  مقومات  • ما 

- اأن يرّكز يف اختيار نوعية االأدوار التي يج�صدها من دون االهتمام مب�صاحة 
الدور، فال�صيناريو اجليد واملخرج اجليد هما �صر جناح اأي عمل.

الفنانة اللبنانية باأنها عادة اأكرث مياًل لالثارة،  اىل  عامة  نظرة  • هناك 
ولذلك تتم اال�صتعانة بها؟

- نعم هذا يحدث، غالبية الفنانات يبحثن عن ال�صهرة مهما كانت التنازالت، 
وبعد ذلك يحاولن ت�صحيح امل�صار، وان كان باب ال�صهرة له طرق عدة، اما 
اأن ن�صعد ال�صلم درجة درجة اأو نقفز، وهنا ميكن اأن )تنك�صر رقبتنا( فال 

ن�صتطيع النهو�ش مرة اأخرى.
العام  )ال��ت��ف��اح��ة(  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  ك��م��ذي��ع��ة  جت��رب��ت��ك  ع��ن  • م����اذا 

املا�صي؟
امل�صتوى  على  واأر�صتني  للغاية،  �صعيدة  جعلتني  مم��ّي��زة  جتربة  كانت   -
�صجعت  التي  هي  نف�صها  والفكرة  اأي�صاً،  الفني  ال�صعيد  وعلى  ال�صخ�صي 
االن�صاين  اجل��ان��ب  للجمهور  لنك�صف  بتلقائية،  احل��دي��ث  على  ال�صيوف 
للفنان، �صواء يف عالقته باأ�صرته اأم اآرائه ال�صيا�صية جتاه ما يحدث يف م�صر 

االآن.
ملاذا؟ �صكلها...  يف  التغيري  دائمة  �صابا  • نيكول 

اأوق��ات فراغي  اأغلب  واأق�صي  باملو�صة،  - بطبيعة احلال لدي حالة هو�ش 
يف الت�صّوق، اأختار ما ينا�صبني، ومن هنا جاء حر�صي الدائم على اأن اأقدم 

)لوك( خمتلفاً يف كل عمل اأقدمه، وهو ما ينتظره جمهوري دائماً.
اجلراأة اأحياناً وما يعتربه البع�ش خروجاً  ب�صبب  انتقادات  اليك  • توجه 

عن العادات ال�صرقية؟
- هذا غري �صحيح على االطالق، فمفهوم اجلراأة عندي لي�ش معناه ك�صر 
مالب�ش  ارت��داء  اأن  خ�صو�صاً  ح��دود،  لها  فاملو�صة  جمتمعنا،  وع��ادات  قيم 
مفتوحة اأو ا�صتخدام لون �صارخ ال ينا�صبني بع�ش ال�صيء، ولكنني حري�صة 

على ارتداء ما هو جميل واأنيق.
التي جتذبك؟ االأ�صياء  اأكرث  • ما 

االأحذية  ب�صبب كرثة  ول��دي غرفة خا�صة  بها،  فاأنا مهوو�صة  االأح��ذي��ة،   -
التي اأمتلكها.

• �صاركت )با�صم يو�صف( يف حلقة من برناجمه )الربنامج( عن التحر�ش 
اجلن�صي؟

- ظاهرة التحر�ش اجلن�صي من اأخطر الظواهر التي تعاين منها املجتمعات 
و�صبب  امل���راأة،  ج�صد  ع��ن  ومتخلفة  رجعية  ومعتقدات  هو�ش  لديها  التي 
م�صاركتي يف حلقة من حلقات برنامج )الربنامج( هو اهتمامي مبحاربة 
تلك الظاهرة والق�صاء عليها، وتقدمي ر�صالة لكل متحر�ش، هي اأن ج�صد 
ردع هذا  بد من  اليه، وال  النظر  اأو حتى  مل�صه  اأحمر، ال ميكن  امل��راأة خط 

االأمر �صواء بالقانون اأو بخلق فكر جديد.
اأ�صبحت حري�صة يف اختيار اأعمالك الفنية بعد الزواج؟ • هل 

يف  وال�صعادة  الهدوء  ا�صاعة  على  حري�صة  ولكني  املفهوم،  باملعنى  لي�ش   -
لزواجنا  الربكة  واأمتنى  اخل��ال(،  )يو�صف  زوج��ي  م�صاعر  واح��رتام  بيتي، 

طوال حياتي.

اأكدت الفنانة اللبنانية نيكول �صابا، اأنها لي�صت نادمة - كما اأ�صيع - 
على الوقوف اأمام الفنان عادل امام، لكنها متنت اأن تتعمق يف الدور 
اأكرث من ذلك، واأن توؤدي معه اأدوارًا اأو�صع من التي قدمتها. واأ�صارت 
التنازالت،  كانت  مهما  ال�صهرة  عن  يبحثن  الفنانات  غالبية  اأن  اىل 
معتربة يف املقابل اأن طريق ال�صهرة البد اأن يتم ب�صعود ال�صلم درجة 
درجة. واأ�صافت اأن زوجها املمثل اللبناين يو�صف اخلال هو اأهم �صيء 
يف حياتها، واأنها تر�ض دائمًا على ا�صاعة الهدوء وال�صعادة يف بيتها. 
)با�صم  مع  )الربنامج(  برنامج  يف  م�صاركتها  �صبب  ان  اأي�صًا،  وقالت 
اجلن�صي(،  )التحر�ض  ظاهرة  على  بالق�صاء  اهتمامها  هو  يو�صف( 

فج�صد املراأة - ح�صب تعبريها - )خط اأحمر(.
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ال�شاي الأحمر
 يقي من اأمرا�س القلب

 
اظهرت درا�صة علمية حديثة اأن ال�صاي االأحمر يزيد اليقظة والتنبيه 
واالأوعية  القلب  اأم��را���ش  �صد  الوقاية  م��ن  ن��وع��اً  وميثل  وال��رتك��ي��ز، 
الدهون  ن�صبة  خف�ش  على  االأخ�����ص��ر  ال�صاي  يعمل  بينما  ال��دم��وي��ة، 

والوقاية من اأمرا�ش ال�صرطان.
حاالت  بانخفا�ش  يرتبط  ال�صاي  ت��ن��اول  اأن  ذات��ه��ا  ال��درا���ص��ة  وذك���رت 
االأك�صدة  م�����ص��ادات  خ�صائ�ش  متلك  ال�����ص��اي  م��ك��ون��ات  واأن  اجل��ل��ط��ة، 
القلبية  االأوع��ي��ة  ب��اأم��را���ش  االإ���ص��اب��ة  الفعالة وق��د متثل وق��اي��ة م��ن 
الربوتينية  ال�صحوم  اأك�صدة  منع  ومنها  االآليات،  من  عدد  خالل  من 

املنخف�صة الكثافة.
واأ�صافت اأن مركب الفالفونويدات يعمل على تثبيط تكد�ش ال�صفائح 

الدموية، كما يعمل على منع التخرث يف ال�صريان التاجي.

االأنانا�ض

كميات  ع���ل���ى  حت����ت����وي 
ك���ب���رية م����ن ال�������ص���ك���ر و 
غني جدا بالفيتامينات 
امل�صاعدة  اخل���م���ائ���ر  و 
 70% ال��ه�����ص��م  ع���ل���ى 
من وزنها ماء و 20% 
يوجد  �صكر  وزن��ه��ا  م��ن 
يف االنانا�ش مادة ت�صمى 
ال�����ربوم�����ي�����ل�����ني ال����ت����ي 
اثقل  ه�صم  يف  ت�صاعد 
املعدة....  على  االغذية 
الكثري  ب��ه��ا  وج����د  ك��م��ا 
املعدنية  االم�����الح  م���ن 
امل���ف���ي���دة م��ث��ل ال���ي���ود و 

الفو�صفور والح .
مي���ن���ع االن�����ان�����ا������ش عن 
امل�����������ص�����اب�����ني مب����ر�����ش 

ال�صكر
يفيد االنان�ش يف ادرار البول و مكافحة ال�صموم املوجودة يف الدم .
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املمثلة هانا ماي لي احلائزة على جائزة أفضل حلظة موسيقية ترتدي قبعة على هيئة عقب سيجارة خالل 
حفل توزيع جوائز أفالم )إم تي في( في استوديوهات سوني بيكتشرز بكاليفورنيا. )ا ف ب(

؟  دولية  منظمة  اأول  • ماهي 
-هي ع�صبة االأمم ثم بعد ما ف�صلت قامت هيئة االأمم املتحدة

• من مكت�صف طريقة جتفيف احلليب؟
- بارمانتيه 

احلمراء؟  الدم  كريات  اكت�صف  • من 
-مالبيغي 

بالكلوفورم؟  التخدير  اكت�صف  • من 
-�صمب�صون 

؟  البنزين  اكت�صف  • من 
-كيكول 

؟ اأمريكا  اكت�صف  • من 
- كري�صتوف كولومبو�ش

• هل تعلم اأن �صجرة ال�صنديان )البلوط ال�صخمة( متثل البيئة املالئمة لعدد كبري من االأنواع احليوانية. 
ففيها ثالثة مواطن منف�صلة: اجلذور واجلذع واالأغ�صان. بني اجلذور يعي�ش عدد كبري من احليوانات التي 
تفيد ال�صجرة اإىل حد بعيد منها الديدان التي تهوي الرتبة باجلحور التي حتفرها، وي�صكل اجلذع موطناً 
اأما االأغ�صان فهي  اأوكارها داخل اجلذوع املجوفة.  للح�صرات بالدرجة االأوىل وتبني ال�صناجب والع�صافري 

اأغنى مواطن ال�صجرة وتوؤوي الدبابري والفرا�صات والعناكب واأنواعاً خمتلفة من الطيور. 
• هل تعلم اأن املوطن االأ�صلي لالأنانا�ش هو يف منطقة �صرق اآ�صيا. واأن املوطن االأ�صلي حليوان ال�صين�صال 

موجود يف اأمريكا اجلنوبية واأن املوطن االأ�صلي لل�صعب النورماندي موجود يف ا�صنكندنافيا. 
اإن البكاء واالبت�صام وال�صحك هي طرق االإن�صان للتعبري عن م�صاعر معينة، واأنه ال ميكن الأي  تعلم  • هل 
االأمل،  للتعبري عن  اخلا�صة  له طريقته  فاحليوان  �صعوره،  للتعبري عن  الطريقة  هذه  ي�صتعمل  اأن  حيوان 
وتختلف هذه الطريقة من حيوان اإىل حيوان. وهي ترتاوح بني اإ�صدار االأ�صوات واحلركة والت�صرف العام. 
اأما البكاء فهو ينتج عادة عند االإن�صان انهيار الدموع. اأما عند احليوان فذلك ال يحدث. وهذا ال يعني اأن 
اإن�صانية ولي�صت  اأي�صاً ظاهرة  احليوان ال ينتج الدموع، فهو ينتج الدموع لغ�صل وتغذية العني. وال�صحك 
حيوانية، مع اأن بع�ش احليوانات قد تعطيك انطباعاً باأنها ت�صحك لكنها باحلقيقة ال تفعل ذلك كما يفعله 

االإن�صان. فاالإن�صان يقوم بذلك نتيجة حتليل الأمر معني بالدماغ وهذا ما ال ت�صتطيع احليوانات فعله. 

وقف اربعة خراف يتعاركون على الطعام القليل الذي امامهم كل منهم يريد ان ياأكله وحده فعال �صياحهم 
وت�صابكت قرونهم كل منهم يريد ان تكون الغلبه له .. ف�صرخ احدهم باأن يحتكموا اإىل اقرب من مير بهم 
ووافق اجلميع على ذلك وانتظروا فمر عليهم الثعلب، نظروا له ونظر اليهم وعرف ان بينهم �صيئاً فقال 
ما بالكم هل هناك امراً ما فقال : اولهم نريدك ان حتكم بيننا من منا ياأكل هذا احل�صي�ش فهو قليل وال 
يكفى اال واحد فقط، فقال الثعلب ياأكله الزعيم منكم فقالوا لي�ش بيننا زعيم قال ح�صناً دعوين افكر، جل�ش 
مطاأطاأ الراأ�ش وكاأنه يفكر يف امراً ما ثم قال �صاأمت�صى قلياًل ال تذهبوا فاأمنا اعتدت ان افكر وانا امت�صى .. 
غاب عنهم دقائق ثم عاد وقال لتتفرقوا وليختباأ كل واحد فيكم يف مكان ثم �صاأدور حول نف�صي وانا مغم�ش 
باأكل احل�صي�ش كله، فقال ا�صخمهم امنحنا  راأ�صي  العينني ب�صع مرات وعندما اقف �صيقوم الذي يف قبالة 
النتنه ولو  الذئب  ا�صم رائحة خيانه وا�صم رائحه  الثعلب ثم قال  حلظة لنتفق، واخذ ا�صحابه وابتعد عن 
اختباأ كل واحد منا يف مكان فمن املمكن ان ينه�صونا واحد تلو االخر ولكن نحن معاً ن�صتطيع ان نقف امام 
الثعلب والذئب ما راأيكم، فقال احدهم نعم اتفق معك فلنق�صي عليهم قبل ان يق�صوا علينا .. خرج اجلميع 
وقال ا�صخمهم للثعلب، وافقنا، اغم�ش عيناك و�صندور حولك ثم نختبئ ننتظر منك اخلري الكثري ف�صحك 
الثعلب . وقال �صاأ�صرخ على من اراه امام عيناي عندما اتوقف عن الدواران .. هيا .. وقف الثعلب واغم�ش 
عيناه واختباأ اخلراف بعد ان انتزع احدهما ب�صع �صعريات من �صوف �صاحبه والقى بها فوق ب�صع �صجريات 
ق�صرية، بداأ الثعلب يدور ويدور حتى تعب ثم توقف وفتح عيناه فوجد كمية من ال�صعريات ال�صوف بني 
ال�صجريات فاأخذ يقرتب وهو يقول هنا بني هذه ال�صجريات خروف هو من �صياأكل احل�صي�ش ويف احلال قفز 
بني ال�صجريات وجاء الذئب م�صرعاً وقفز اي�صاً بني ال�صجريات ولكنه ال يدرى ان الثعلب قفز قبله فظنه 
خروفاً حتته فق�صم منه ق�صمة كبرية ف�صرخ الثعلب متاأملاً ب�صدة وهو يقول هذا انا يا �صديقي .. انا الثعلب 
حبيبك وقبل ان يفيق الذئب كان اخلراف االأربعه قد اجتمعوا عليهم نطحاً بقرونهم فاأو�صعوهم �صرباً وفر 

الثعلب والذئب خ�صرانني ووقف اخلراف االأربعه ي�صحكون على ما حدث وهم يتناولون احل�صائ�ش معاً .

اخلراف الأذكياء

الأمل باأكمله يف عقلك.. فل تفكر فيه 

م�شغ اللبان ي�شاعد على 
التخل�س من ال�شداع

حتفيزه  على  ي�صاعد  ال��ل��ب��ان  م�صغ  ان  حديثة  طبية  درا���ص��ة  ك�صفت 
القدرات العقلية والدماغية لالإن�صان.

وقالت جريدة الديلي ميل الربيطانية ، اإن م�صغ اللبان يوؤثر عليناً 
من الداخل واخلارج، فتناوله بطريقة معينة يت�صبب يف تو�صيع قدرات 

املخ ويوؤثر على �صكل الفك واالأ�صنان. 
ال��درا���ص��ة ورئي�ش  الرئي�صي ع��ل��ى  امل�����ص��رف  ري���د  ن��ي��ك  ال��دك��ت��ور  واك���د 
اللبان  م�صغ  اأن  يوؤكد  الطبية،  اأ���ش  بي  اأي  ب�صبكة  الطبية  اخلدمات 
ع�صالت  تقوية  على  وي�صاعد  الرئي�صية  اله�صم  عملية  علينا  ي�صهل 

الفكني ودفق الدم اإىل املخ ب�صورة اأكرب.
وقال ريد : بالن�صبة لله�صم ي�صاعد م�صغ اللبان على زيادة االأنزميات.. 
كما يخف�ش م�صتويات الكورتيزول يف اللعاب وهو عالمة على التوتر 

الف�صيولوجي عند االإن�صان.   
وا�صتطرد امل�صوؤول الرئي�صي عن الدرا�صة مو�صحاً اأنه  طلب من 40 
م�صغوا  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ش  اأن  وتبني  ال��ل��ب��ان..  م�صغ  امل�صاركني  م��ن 
اللبان انخف�صت م�صتويات الكورتيزول يف لعابهم اإذا كان لديهم توتر 
خفيف، وانخف�ش 12 يف املائة اإذا كان لديهم م�صتوى التوتر املتو�صط 

مقارنة مع اأولئك الذين مل مي�صغوا اللبان.

حممد علي مفتاح 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

خالد النا�رصي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

يقني �شربي ح�شن
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

االأ�صخا�ش مل�صكنات حتى  اأن يحتاج بع�ش  كيف ميكن 
ولو ملجرد اجللو�ش اأمام طبيب االأ�صنان؟ وكيف ميكن 
اال�صتمرار يف  امل��ث��ال،  �صبيل  ال��ق��دم، على  ك��رة  لالعبي 
املحا�صر  ق�صى  مك�صورة؟  اأحدهم  وذراع  حتى  اللعب 
بجامعة �صدين لورمير مو�صيلي وقتا طويال يف درا�صة 
هذه االأ�صئلة وتو�صل اإىل بع�ش االإجابات التي ال تثري 
العديد  ب�صكل كبري. وقال )العقل قادر على  الده�صة 
عمل  لكيفية  ملالحظته  ن��ظ��را  امل��ده�����ص��ة  االأم����ور  م��ن 
وكلما  لها..  تعر�ش  اأن��ه  يبدو  التي  واملخاطر  اجل�صد 
اإ�صابات  اأن  وا�صحا  اأ�صبح  االأمل  عن  معلوماتنا  زادت 

االأن�صجة لي�صت �صرورية اأو كافية لت�صببه(. 

فقد تو�صل باحثون اإىل اأن حجم اأحد االأطراف امل�صاب 
اأن يوؤثر يف مالحظة االأمل. ومن خالل  باالأمل ميكن 
جتربة على 10 اأ�صخا�ش يعانون اآالما يف االأذرع نظر 
ع��رب نظارة  االأمل  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال����ذراع  اإىل  ك��ل منهم 
امل�صاب  الطرف  بروؤية  اأن��ه  ووج��د  اأو م�صغرة.  مكربة 
اأك���رب ي��زي��د اإح�����ص��ا���ش امل��ري�����ش ب����االأمل. وعند  بحجم 
يقل  ال��ن��ظ��ارة  ع��رب  ا�صطناعي  ب�صكل  ال��ت��ورم  ت�صغري 
حجم الت�صخم احلقيقي يف عني املري�ش وي�صعر باأمل 

اأقل. 
اأن العقل ي�صتجيب ملا يراه  اأن تف�صري ذلك هو  ويبدو 

ويت�صرف بناء على ذلك.

ذياب عبداهلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


