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حيلة ذكية لتلميع زجاج النوافذ باأكيا�س ال�شاي
�ساركت �إحدى م�ستخدمات في�س بوك حيلة ب�سيطة لتنظيف وتلميع 
هين�س  �ل�سيدة  �ل�ساي. ومتلك  �أكيا�س  با�ستخد�م  �لزجاجية  �لنو�فذ 
و��سمها �حلقيقي �سويف هين�سكليف �سهرة كبرية على مو�قع �لتو��سل 
�لتي تن�سرها، و�لتي  �لتنظيف  �الجتماعي، من خالل ن�سائح وحيل 
�إحدى  ون�����س��رت  �مل��ن��زل.  وغ���رف  �أرج����اء  جميع  تنظيف  ع��ل��ى  ت�ساعد 
�ملعجبات بن�سائح �ل�سيدة هين�س حيلة ب�سيطة لتنظيف �لنو�فذ على 
جمموعة Hinch Cleaning Tips على في�س بوك، و�لتي يتابعها 
عن  تخلت  �أنها  �مل�ستخدمة  و�أو�سحت  �مل�ستخدمني.  من  كبري  ع��دد 
و��ستخدمت  �لثمن،  باهظة  �لكيماوية  و�لتلميع  �لتنظيف  منتجات 
بداًل منها �أكيا�س �ل�ساي ال�ستعادة ملعان �لنو�فذ يف منزلها. وكتبت يف 
�ملن�سور "نظفت نو�فذ منزيل باأكيا�س �ل�ساي �لبارد، لقد بدت �لنو�فذ 
بب�ساطة  ��ستخدمت  �أنها  �ملن�سور  �ساحبة  و�سحت  جديدة".  وكاأنها 
�ل�سائل  �لبارد، لر�س  بال�ساي  �ل�ساي، ومالأت عبوة بخاخ  كي�سني من 

على �لنو�فذ �لزجاجية، قبل �أن ت�ستخدم قطعة قما�سية لتلميعها.
ورد�ً على �سوؤ�ل حول كيفية حت�سري �لبخاخ، �أو�سحت �ساحبة �ملن�سور 
كي�سني من �ل�ساي يف �ملاء �ملغلي، وتركه حتى  و�سع  �إىل  بحاجة  "�أنت 
�ملنازل  رب��ات  �لعديد من  و�أ���س��ادت  للتنظيف".  ��ستخد�مه  قبل  ي��رد 
حني  يف  منازلهن،  يف  �سيجربنها  �أنهن  على  و�أك���دن  �لطريقة،  بهذه 
قالت �أخريات �إنهن ��ستخدمنها بالفعل وح�سلن على نتائج مده�سة، 

بح�سب �سحيفة �إك�سري�س �لريطانية.

كيف تتعامل مع رهاب الفريو�شات يف ظل جائحة كورونا
�لنف�س  علم  عيادة  يف  �لنف�س  عاملة  باجليا،  مارتينا  �لدكتورة  تقول 
�لدولية، �إن رهاب �جلر�ثيم �لذي ي�سيب �لذين يعانون من �لو�سو��س 
�لقهري، يبد�أ ب�سكل عام يف �لطفولة �ملتاأخرة �أو �ملر�هقة �ملبكرة، �إال �أن 

بع�س �لظروف قد جتعله يظهر يف مر�حل خمتلفة من �لعمر.
�لذين  مر�ساي  بع�س  ط��ور  �ل��وب��اء،  ب��د�ي��ة  "منذ  باجليا:  وت�سيف 
يعانون من �لو�سو��س �لقهري، خوفاً من �الإ�سابة بفريو�س كورنا، �إذ 
حتول رهابهم من �جلر�ثيم �إىل رهاب من فريو�س كورونا، وهذ� �أدى 

�إىل تفاقم حالتهم، و�ملبالغة يف غ�سل �أيديهم و��ستعمال �ملطهر�ت".
تت�سم  نف�سية  �سحية  حالة  �لقهري،  �لو�سو��س  ف��اإن  باجليا،  وح�سب 
�ل�سديدين،  و�خل��وف  �لقلق  ت�سبب  قهرية  �أو  ��ستحو�ذية  باأعر��س 
�إ�سافة  و�لفريو�سات،  �جلر�ثيم  مثل  �خلارجية  �خلطر  عو�مل  من 
�إىل �أ�سياء �أخرى. وتو�سي باجليا، باخل�سوع للعالج �ل�سلوكي �ملعريف 
�لذي ُيعد �الأف�سل للو�سو��س �لقهري، �إذ يعر�س �ملري�س لالأ�سياء �لتي 
يديه، وم�ساعدته على جتاوز  �أو�ساخ على  تعمد و�سع  يخ�ساها، مثل 
خوفه منها الأطول فرتة ممكنة. وين�سح خر�ء علم �لنف�س، �لذين 
�أنف�سهم  ي�سغلو�  �أن  �لفريو�سات،  �أو  �جلر�ثيم  من  باخلوف  ي�سعرون 
للتخل�س من  ذلك،  �لتفكري يف  تلهيهم عن  بن�ساطات  �مل�ستطاع  قدر 

خماوفهم تدريجياً، ح�سب  موقع "مرتو" �الإلكرتوين.

املناعة �شد فريو�س كورونا تدوم 6 اأ�شهر فقط
�أثارت در��سة حديثة �سكوكاً حول �إمكانية �حل�سول على مناعة طويلة 
جامعة  من  باحثون  ويقول  ك��ورون��ا.  فريو�س  من  �ل�سفاء  بعد  �الأم��د 
فريو�س  بينها  ومن  �لتاجية،  �لفريو�سات  �سد  �ملناعة  �إن  �أم�سرتد�م، 
جامعة  باحثو  وتتبع  �أ�سهر.   6 من  الأك��ر  ت�ستمر  ال  قد  كوفيد19- 
عام  حتى   1985 ع��ام  من  عاماً   35 مل��دة  متطوعني   10 �أم�سرتد�م 
فريو�سات   4 عن  للك�سف  �سهرية  �ختبار�ت  عليهم  و�أجرو�   ،2020
نزالت  ت�سبه  خفيفة  �أم��ر����س  ت�سبب  ما  ع��ادة  و�لتي  مو�سمية،  تاجية 
�لرد. ووجدو� �أن �أولئك �لذين �أ�سيبو� ب�سالالت فريو�سية من نف�س 
كوفيد19-  فريو�س  �إليها  ينتمي  و�لتي  )كوفيد2-(  �سار�س  عائلة 
و�أظهرت  �لوقائية.  �حل�سانة  للقلق من  لديهم فرتة ق�سرية مثرية 
�ملناعي،  �لتي يخزنها �جلهاز  �مل�سادة  �الأج�سام  �أن م�ستويات  �الأبحاث 
�نخف�ست  �مل�ستقبل،  يف  �لغازية  �الأج�سام  مبقاومة  للج�سم  لل�سماح 
بن�سبة %50 بعد ن�سف عام، و�ختفت متاماً بعد �أربع �سنو�ت. و�أ�سيب 
غالبية �مل�ساركني بالفريو�سات خالل ف�سل �ل�ستاء، عندما يكون هناك 
والأن  �ل�سكان،  ب��ني  �ملنت�سرة  �لفريو�سات  م��ن  بكثري  �أع��ل��ى  م�ستويات 
هذه هي �لفريو�سات �لتاجية مو�سمية، فاإنها عادة ما تتال�سى خالل 
�الأ�سهر �الأكر دفئاً، وتعاود �لظهور يف �ل�ستاء، وهو ما قد يف�سر �سبب 

�سهر. حدوث �أكر حاالت �لعدوى مرة �أخرى بعد 12 
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من هو اأول ناقل لفريو�س 
كورونا يف بكني؟

�ملوجة �جلديدة من  �ملري�س �سفر يف  �أن  �ل�سينية  �الإع��الم  و�سائل  ذك��رت 
���س��وق �سخم  ب��ال��ع��دوى م��ن  �أ���س��ي��ب  ب��ك��ني،  ف��ريو���س ك��ورون��ا يف �لعا�سمة 

للماأكوالت �لبحرية، بعد �سر�ئه �الأ�سماك الأبنائه من �ل�سوق.
قال تانغ، �لذي يعتر �أول م�ساب بفريو�س كورونا يف �ملوجة �لثانية �لتي 
�أ�سماك  ل�سر�ء  �لبحرية  �مل��اأك��والت  لبيع  م��رك��ز�ً  ز�ر  �إن��ه  بكني،  يف  ظهرت 

الأبنائه.
�أن تانغ �لذي يعالج  �لتي ن�سرتها حمطة تلفزيون بكني  وُتظهر �للقطات 
زينفادي  �سوق  �إىل  لل�سحافيني عن رحلته  يف م�ست�سفى حملي،  متحدثاً 

)حزير�ن(. يونيو  للماأكوالت �لبحرية �لكبري يف 3 
�أن عانى من  بعد  �ملا�سي،  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �إىل م�ست�سفى حملي  تانغ  وذه��ب 
�مل�سوؤولون يف بكني،  و�أبلغ عنه  نف�سه.  �ليوم  �إ�سابته يف  �حلمى، و�سخ�ست 
يف 11 يونيو )حزير�ن( �جلاري، �أول م�ساب بكورونا يف بكني، بعد حو�يل 

�سهرين من خلوها من �الإ�سابات.
�إج��ر�ء�ت �حلجر �ل�سحي خوفاً من تف�سي �لفريو�س  و�سددت �ل�سني من 
�إ���س��اب��ة يف غ�سون   158 ب��ك��ني  م��دي��ن��ة  �أن �سجلت  ب��ع��د  �ل��ب��الد،  ث��ان��ي��ة يف 

�أ�سبوع.
ونقلت و�سائل �الإعالم �ل�سينية عن تانغ �أنه �أعلم يف وقت الحق �ل�سلطات، 
زينفادي  �سوق  فيها  مب��ا  �ملا�سيني،  �الأ�سبوعني  يف  ز�ره���ا  �لتي  ب��االأم��اك��ن 

لالأغذية، وقدم قائمة ب� 38 �سخ�ساً كان على �ت�سال وثيق بهم.

مالال تتخرج من اأك�شفورد
على  قتلها  حم��اول��ة  م��ن  �سنو�ت   8 بعد 
يف  لرغبتها  طالبان  حركة  م�سلحي  يد 
�ل��ت��ع��ل��م و�حل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة، نالت 
يو�سفز�ي،  م��الال  �لباك�ستانية  �ل�سابة 
�ل�سيا�سية  و�لعلوم  �لفل�سفة  يف  �سهادتها 
و�الق����ت���������س����اد م����ن ج���ام���ع���ة �أك�������س���ف���ورد 

�ملرموقة.
ون�����س��رت م����الال �ل��ت��ي ت��ب��ل��غ م���ن �لعمر 
جائزة  ع��ل��ى  ح���ازت  و�ل��ت��ي  ع��ام��ا،   22
عر  �سورة   ،2014 عام  لل�سالم  نوبل 
ح�سابها على موقع "تويرت"، لالحتفال 

باالإجناز �لذي حققته.
�إحدى  يف  �حلقوقية  �لنا�سطة  وظهرت 
�لورق،  ق�سا�سات  غطتها  وق��د  �ل�سور 

ويف �سورة �أخرى حتيط بها �أ�سرتها.
�أن  "ي�سعب  وقالت مالال يف تغريدتها: 
لقد تخرجت  �سعادتي،  �أع��رب عن مدى 
للتو و�أنهيت درجتي �لعلمية يف �لفل�سفة 
�أك�سفورد..  يف  و�الق��ت�����س��اد  و�ل�����س��ي��ا���س��ة 
�ساأ�ساهد  �الآن،  لكن  �ل��ت��ايل،  ما  �أدري  ال 

نتفليك�س و�أقر�أ و�أنام".
ب�����س��ع��وب��ة بالغة،  �الإجن������از حت��ق��ق  ذل����ك 
ب�سبب  م�����الال  �����س���ت���ه���دف���ت  ف���ط���ال���ب���ان 
�لقيود  وع��ل��ى  �لت�سدد  على  �ع��رت����س��ه��ا 
ت��ف��ر���س��ه��ا ط���ال���ب���ان ع���ل���ى تعلم  �ل����ت����ي 

�لفتيات.

 7 ن�شائح يجب اأن تلجاأ 
اإليها العرو�س قبل الزفاف �ص 23

ن�شائح مفيدة 
لنوم هانئ

قال معهد �ال�ست�سار�ت �ل�سحية �الأملاين �إن ممار�سة �لريا�سة 
ممار�ستها  ب�سرط  ومريح،  هانئ  بنوم  �لتمتع  على  ت�ساعد 

قبل �لذهاب �إىل �لفر��س مبدة ال تقل عن �ساعتني.
و�أ�ساف �ملعهد �الأملاين �أنه ينبغي �أي�ساً �البتعاد عن و�سائط 
�لذكي قبل  �أنو�عها كالتلفاز و�لهاتف  �مليديا على �ختالف 
�لذهاب �إىل �لفر��س بنحو �ساعة تقريباً، نظر�ً الأن �ل�سوء 
�الأزرق �ملنبعث من �الأجهزة �الإلكرتونية يت�سبب يف تثبيط 

هرمون "�مليالتونني" �لالزم للنوم.
�لنوم  بيئة  خ��الل  م��ن  �ل��ن��وم  ��سطر�بات  مو�جهة  وميكن 
قدر  مظلمة  �ل��ن��وم  غ��رف��ة  ت��ك��ون  �أن  ينبغي  حيث  �ملثالية؛ 
15 و18 درجة  ت��رت�وح درج��ة حر�رتها بني  و�أن  �الإم��ك��ان 

مئوية.
��ست�سارة  ت�ستدعي  �لنوم م�سكلة �سحية  ومتثل ��سطر�بات 
لطبيب يف حال حدوثها مبعدل ال يقل عن 3 مر�ت �أ�سبوعياً 

على مد�ر فرتة متتد من �سهر �إىل 3 �سهور.

ت�أثري حمدود على �صحة القلب
تناول  زي��ادة  �أن   2018 وج��دت مر�جعة كوكرين لعام 
�ملكمالت  �أو  �ل�����س��م��ك  زي����ت  م���ن   DHAو  EPA
�أو  �سئيل  تاأثر  له  �ل�سمك  زي��ت  على  �لقائمة  �لغذ�ئية 
�لدهنية  �الأحما�س  �أن  كما  �لقلب،  �سحة  على  معدوم 
�ملوجودة يف �الأ�سماك تاأثريها قليل على �حتمال �الإ�سابة 
غري  �لقلب  و�إي��ق��اع  �لدموية  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  باأمر��س 
3 �لنباتية  �أن �أطعمة �أوميجا  �لطبيعي. وكل هذ� يعني 
�ليومية من  �أف�سل للح�سول على ح�ستك  هي خيار�ت 

تلك �لدهون �ل�سحية.

م�صتوي�ت الزئبق
�أظهرت بع�س �لدر��سات �أن �الأ�سماك �لزيتية، ومكمالت 
عك�سي  ت��اأث��ري  لها  �خل�سو�س،  وج��ه  على  �ل�سمك  زي��ت 
�الإ�سابة  خ��ط��ر  م���ن  ت���زي���د  �أن  مي��ك��ن  ح��ي��ث  حم��ت��م��ل، 

باأمر��س �لقلب.
ووفقاً جلمعية �لقلب �الأمريكية، قد يكون هذ� مرتبطاً 
�ل��زئ��ب��ق، وه���و م��ل��وث بيئي  ب��ال��ت��اأث��ري�ت �ل�����س��ارة مليثيل 
موجود يف �الأ�سماك. ووجدت در��سة �أجريت على رجال 
يف �سرق فنلند�، حيث تكون م�ستويات �لزئبق يف �الأ�سماك 
�سعرهم  يف  �لزئبق  م�ستويات  بني  عالقة  وج��ود  عالية، 
�ملوت  خطر  زي��ادة  مع  يتناولونها  �لتي  �الأ�سماك  وكمية 

�ملرتبط باأمر��س �لقلب.

امللوث�ت ال�ص�مة يف املحيط�ت
يف �ل���وق���ت �حل���ا����س���ر، حت��ت��وي �مل��ح��ي��ط��ات ع��ل��ى كميات 
�ملذكور  �لزئبق  ميثيل  مثل  �ل�سامة  �مللوثات  من  كبرية 
و�لديوك�سينات،  �لكلور  متعدد  �لفينيل  وثنائي  �سابقاً، 
و�لعديد من هذه �ملو�د ميكن �أن ت�سبب �سرر�ً لوظائف 

�الأع�ساب.
�لغذ�ئية،  �ل�سل�سلة  يف  �ل�سموم  ه��ذه  ترت�كم  �أن  وميكن 
مما يلغي �أي �آثار مفيدة مفرت�سة الأوميغا 3 خا�سة يف 

�الأ�سماك �لزيتية.
فريو�س نوروفريو�س

ت�سكل  و�ملحيطات،  �لبحار  يف  �مللوثات  عن  �لنظر  ب�سرف 
�لعامة  لل�سحة  مبا�سر�ً  تهديد�ً  �لبحرية  �ملاأكوالت  بع�س 

عند تناولها نيئة، 
�أن  مي���ك���ن  الأن�����ه�����ا 

تنقل �لعديد من �لبكترييا 
و�لفريو�سات.

�أح���������د ه��������ذه �ل�����ف�����ريو������س�����ات هو 
ي�سبب  �أن  مي��ك��ن  �ل����ذي  ن���وروف���ريو����س، 

�لقيء  م��ث��ل  �له�سمي  �جل��ه��از  وم�����س��اك��ل يف  �حل��م��ى 
و�الإ�����س����ه����ال و�ل���غ���ث���ي���ان. وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �ن���ت�������س���اره يف 
�لرحالت  و�سفن  و�مل��د�ر���س  �لتمري�س  ودور  �مل�ست�سفيات 
�لبحرية، �إال �أن تف�سي نوروفريو�س ميكن �أن يحدث �أي�ساً 

يف �ملطاعم و�لفنادق.

 E الته�ب الكبد الوب�ئي
مر�س نادر ن�سبياً يف �لبلد�ن ذ�ت �لبنية �الأ�سا�سية و�إمد�د�ت 
�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي �جليدة ، ومع ذلك ميكن �أن ينتقل 
ه��ذ� �ل��ف��ريو���س م��ن م�����س��ارف �مل��ي��اه و�مل��ي��اه غ��ري �ملعاجلة 
لي�سل  و�الأنهار  �لبحار  �إىل  �مللوثة  �ملناطق  ب�سكل جيد يف 
�إىل �حليو�نات �لبحرية، �لتي ميكن �أن تتحول �إىل م�سدر 

النتقال �ملر�س.

املزارع ال�صمكية
�لتي  �الأ���س��م��اك  ن�سف  م��ن  �أك���ر  �ل�سمكية  �مل����ز�رع  ت��وف��ر 
م�سدر�ً  ت��ك��ون  �أن  �أي�����س��اً  ميكن  لكنها  �لب�سر،  ي�ستهلكها 
�لبحرية  �الأم���ر�����س، م��ن خ��الل تلويث �حل��ي��اة  الن��ت��ق��ال 
�لكيميائية  و�ملو�د  و�مل�ساد�ت �حليوية  �لع�سوية  بامللوثات 

�ل�سارة.
كميات  على  �حل�����س��ول  �إىل  �مل�ستزرعة  �الأ���س��م��اك  ومت��ي��ل 
3 حيث يتم تغذيتها بزيوت نباتية غنية  �أوميغا  �أقل من 
ب��االأوم��ي��غ��ا 6 وزي����وت �الأ���س��م��اك �ل��ت��ي ي��ت��م ���س��ي��ده��ا من 

�لبحر.

�صرط�ن الأمع�ء
و�حد من فو�ئد �ل�سمك �لتي مت �لك�سف عنها من خالل 
در��سة حديثة قدرته على حت�سني �الإن�سان �سد �الإ�سابة 
بو�حد من �أكر �أنو�ع �ل�سرطان �سيوعا يف �لعامل. فما هو؟ 
لال�ستفادة  �ل�سمك  من  تناولها  �ملطلوب  �لكمية  هي  وما 

مما يحققه من حماية؟
�لريطانية  �أك�سفورد  جامعة  �أجرتها  م�سرتكة  در��سة  يف 
ن�سف  ح��و�يل  على  �ل�سرطان  الأب��ح��اث  �لدولية  و�لوكالة 
مليون �سخ�س، ك�سف عدد من �لباحثني عن وجود عالقة 
ب��ني ت��ن��اول �الأ���س��م��اك و�حل��م��اي��ة م��ن �الإ���س��اب��ة ب�سرطان 
�الأمعاء. ومت �إجر�ء �لدر��سة من خالل �سوؤ�ل 476.160 
�سخ�س عن نظامهم �لغذ�ئي وعدد مر�ت تناولهم �أطعمة 
�ملختلفة.  ب��اأن��و�ع��ه  �ل�سمك  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  حم����ددة، 
359 جر�م من �ل�سمك  �أن تناول  �إىل  وتو�سلت �لدر��سة 
�الإ�سابة  �حتمال  �نخفا�س  �إىل  يوؤدي  �لو�حد  �الأ�سبوع  يف 
ملحبي  بالن�سبة  �أم��ا  باملئة.   12 بن�سبة  �الأم��ع��اء  ب�سرطان 
�الأ�سماك �لتي يحتوي حلمها على �لزيوت، مثل �ل�ساملون 
و�ل�سردين، فاإن تناول 124 جر�م منها �أ�سبوعيا يوؤدي �إىل 
�نخفا�س �حتمال �الإ�سابة بال�سرطان بن�سبة  10 يف �ملئة.

وي�سل وزن طبق �ل�سمك عادة �إىل 100 جر�م، مبا يعني 
�الإ�سابة  لتجنب  �أ�سبوعيا  �أطباق  ثالثة  تناول  ينبغي  �أنه 
�لنتائج  ه��ذه  �سوء  ويف  �ل�سرطان.  �أم��ر����س  �أن���و�ع  ببع�س 
الأبحاث  �ل��دول��ي��ة  بالوكالة  �ل��در����س��ة  على  �مل�سرف  ي��وؤك��د 
�لت�سجيع  ���س��رورة  على  غ��ون��رت،  م��ارك  دك��ت��ور  �ل�سرطان، 
ع��ل��ى �ع��ت��م��اد �ل�����س��م��ك ك���اأح���د م��ك��ون��ات �ل��ن��ظ��ام �لغذ�ئي 
�ل�سحي. ويف �سوء هذه �لنتائج يوؤكد �مل�سرف على �لدر��سة 
بالوكالة �لدولية الأبحاث �ل�سرطان، دكتور مارك غونرت، 
على �سرورة �لت�سجيع على �عتماد �ل�سمك كاأحد مكونات 

�لنظام �لغذ�ئي �ل�سحي.
و�أ�سار غونرت �إىل �أن و�حدة من نقاط �سعف �لدر��سة هي 
عدم جمع بيانات حول ما يتم تناوله من مكمالت غذ�ئية 
زيت  على  حتتوي  �لتي  �لغذ�ئية  "�ملكمالت  يقول:  حيث 
�ل�سمك البد �أن يكون لها دور �أي�سا فيما يتعلق بالوقاية 
م��ن �سرطان �الأم��ع��اء، مب��ا ي��وؤك��د على �حل��اج��ة مل��زي��د من 

�لبحث لقيا�س تاأثريها".

و�شفة ب�شيطة لتقليل 
معدالت الوفاة بال�شرطان

و�سفة  �إىل  حديثة  در��سة  تو�سلت 
معدالت  تقلل  �إن��ه��ا  ق��ال��ت  ب�سيطة 
�ل�سرطان،  م��ر���س��ى  ل���دى  �ل���وف���اة 
ق��و�م��ه��ا �جل��ل��و���س مب���ع���دالت �أقل 

و�مل�سي بن�سبة �أكر.
�ل���در�����س���ة �ل��ت��ي ن�����س��رت يف دوري����ة 
�إيه" �لتابعة للجمعية  �أم  �إيه  "جي 
�لتي يخ�س�س  �لطبية �الأمريكية، 
ج���ان���ب م��ن��ه��ا الأب����ح����اث �أم����ر������س 
�ل�������س���رط���ان، وج������دت ر�ب����ط����ا بني 
ك�����رة �جل���ل���و����س و�رت�����ف�����اع خطر 
و�أي�سا  �خلبيثة،  ب��االأور�م  �الإ�سابة 
م��ع��دالت �ل��وف��اة ب��امل��ر���س. و�سارك 
�لدر��سة  يف  �سخ�س  �آالف   8 نحو 
�ل��ت��ي �م��ت��دت ب��ني ع��ام��ي 2009 
متابعة  عملية  وج���رت  و2012، 
�أو����س���اع ه�����وؤالء الح��ق��ا ب���ني عامي 
هوؤالء  وك���ان  و2020.   2019
�مل�����س��ارك��ون �أم��ريك��ي��ون ب��ال��غ��ون يف 
�ل�سن،  كبار  وم��ن  �لعمر  منت�سف 
جغر�فية  م��ن��اط��ق  �إىل  وي��ن��ت��م��ون 
و�أع��ر�ق متعددة، فيما مت  خمتلفة 
��ستبعاد �لذين يتلقون �لعالج من 
�لباحثون  وتابع  �ل�سرطان.  مر�س 
�ل���ع���الق���ة  ت���ك�������س���ا����س  يف ج����ام����ع����ة 
ب����ني �ل���ن�������س���اط �ل����ب����دين ووف���ي���ات 
�أجهزة  ت��ث��ب��ي��ت  ع���ر  �ل�������س���رط���ان، 
قيا�س حركة على �لورك يف �ساعات 
 30 "��ستبد�ل  �أن  �لنهار. ووجدو� 
�لتمارين  ببع�س  ج��ل��و���س  دق��ي��ق��ة 
ي��ق��ل��ل خطر  �أن  �خل��ف��ي��ف��ة، مي��ك��ن 
�لوفاة بال�سرطان بن�سبة 8 باملئة". 
�خلفيفة  �ل��ت��م��اري��ن  ه���ذه  وت�سمل 
و�لب�ستنة  و�ليوغا  �لبطيء  �مل�سي 
�خلفيفة. ويف حني كانت �لدر��سات 
�ل�سابقة تعتمد على �لبيانات �لتي 
يدونها �أفر�د �لعينة، فاإن �لدر��سة 
قيا�س  و�سائل  ت�ستخدم  �جل��دي��دة 
يقول  دق��ة، كما  �أك��ر  مما يجعلها 
موؤلفو �لدر��سة، وفق �سبكة "فوك�س 

نيوز" �الإخبارية �الأمريكية.

ابتكار اأكرث ذكاء حلماية 
ركاب الطائرات

�ب���ت���ك���رت ����س���رك���ة �أم����ريك����ي����ة حال 
ج����دي����د� ل��ك��ب��ح �ن���ت�������س���ار �ل���ع���دوى 
مبر�س "كوفيد 19" �لناجم عن 
مق�سور�ت  د�خ��ل  ك��ورون��ا  فريو�س 
الإنعا�س  حم���اول���ة  يف  �ل���ط���ائ���ر�ت، 
قطاع �لطري�ن �لذي تلقى �سربات 

مدمرة بفعل �نت�سار �جلائحة.
وتقول �سركة "تيغ" �لتي تتخذ من 
مقر�  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �سياتل 
�جلديد  �ب��ت��ك��اره��ا  ف��ك��رة  �إن  ل��ه��ا، 
"�لدرع  ����س��م  عليه  �أط��ل��ق��ت  �ل���ذي 
�لهو�ئي"، قائمة على تعزيز تدفق 
�لهو�ء مبا ي�سنع "�ستارة هو�ئية"، 
مما يخلق "درعا" غري مرئي حول 
�لركاب وي�ساعد على تقليل �نت�سار 

�جلر�ثيم على منت �لطائرة.

تدفعك  اأ�شباب   6
للتفكري قبل اأكل ال�شمك

الدهنية  والأح��م������ض   3 اأوميغ�  ب�أحم��ض  اجل�صم  الأ�صم�ك  ت��زود 
وتنظيم  املن�عة  جه�ز  دعم  يف  ت�ص�عد  التي  الأخ��رى  الأ�ص��صية 

�صغط الدم. ونظرًا للفوائد العديدة التي تقدمه� هذه الأ�صم�ك 
اأن  اإل  منتظم،  ب�صكل  بتن�وله�  دوم��ً�  اخل��راء  ين�صح  للج�صم، 

للبع�ض راأيً� اآخر، حيث ت�صري جمموعة من الأبح�ث العلمية 
املختلفة اإىل اأن الأ�صم�ك وامل�أكولت البحرية قد ل تكون 

مفيدة كم� يعتقد الكثريون للأ�صب�ب الت�لية، بح�صب موقع 
ميديك�ل ديلي الإلكرتوين:
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�ش�ؤون حملية

كلية الطب بج�معة الإم�رات تختتم الختب�رات النه�ئية الفرتا�صية للمه�رات الطبية

االختبارات حتاكي الواقع با�شتخدام قاعدة من املر�شى االفرتا�شيني
من�ص�ت اإلكرتونية تف�علية مب��صرة لتح�صني كف�ءة التح�صيل الدرا�صي لطلبة الطب

لغة الفن والتكرمي امل�صتحق 

فنانون من »االإمارات للفنون يف العني« يكرمون اخلطوط االأمامية من خالل ر�شم �شور لهم والأطفالهم

�شرطة اأبوظبي : غياب الرقابة
 وراء �شقوط االأطفال من النوافذ

•• العني - الفجر

�ل�سحية  و�ل���ع���ل���وم  �ل���ط���ب  ك��ل��ي��ة  �أن���ه���ت 
�ملا�سي  �الأ�����س����ب����وع  �الإم����������ار�ت  ب��ج��ام��ع��ة 
�ل�سريرية  للمهار�ت  �لنهائية  �الختبار�ت 
ل��ط��ل��ب��ة �ل�����س��ن��ت��ني �ل���ث���ال���ث���ة و�ل���ر�ب���ع���ة 
بلغ  و�ل��ذي  بنجاح  بعد"  "عن  �فرت��سياً 
كافة  وط��ال��ب��ة يف  ط��ال��ب��اً   152 ع��دده��م 

�لتخ�س�سات �لعلمية.
�لكعبي  جمعة  �ل��دك��ت��ور  �الأ���س��ت��اذ  �أك���د  و 
�ل�سحية   و�ل���ع���ل���وم  �ل���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
ب��االإن��اب��ة ب����اأن �ل��ك��ل��ي��ة ت��ع��ام��ل��ت م��ع �أزم���ة 
جائحة كورونا بر�عة متناهية حيث مت 
�عتماد �سيا�سات ت�سمن ��ستمر�ر �لعملية 
�لنهائية  �الختبار�ت  كذلك  و  �لتعليمية 
�لطبية  للمهار�ت  �الخ��ت��ب��ار�ت  فيها  مب��ا 
�ملر�حل  خمتلف  يف  للطلبة  �ل�����س��ري��ري��ة 
�لكلية حيث مت توفري كافة  �لدر��سية يف 
�أو  �لفنية  �أو  �لتقنية  ���س��و�ء  �مل�ستلزمات 
�لدر��سة عن  �الأكادميي ال�ستمر�ر  �لدعم 
�الفرت��سية  �لدر��سية  �لف�سول  يف  بعد 
ع��ن ط��ري��ق ب��ر�م��ج ب���الك ب���ورد و�أل����رت� و 
تفعيل  �ىل  باالإ�سافة  تيمز  ميكرو�سوفت 
�مل��ب��ا���س��رة و تطوير  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �مل��ن�����س��ات 
�لنف�سي  و�ل����دع����م  �الك����ادمي����ي  �الر�����س����اد 
�لعقبات  ل��ت��ذل��ي��ل  �مل��ن��ا���س��ب  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  و 

وحت�سني كفاءة �لتح�سيل �لدر��سي .
�لفز�ري  علي  �لدكتور  �أ���س��ار  جهته  وم��ن 
مدير مركز �ملحاكاة و �لتدريب �لطبي و 
�ل�سريرية  �ملهار�ت �لطبية  مدير برنامج 

�لنهائية  �الخ��ت��ب��ار�ت  ب���اأن  �ل��ط��ب  بكلية 
�ملهار�ت  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  �الف��رت����س��ي��ة 
����س��ت��م��ر يف تقدمي  �ل�����س��ري��ري��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�مل����ق����رر�ت �ل��در����س��ي��ة ب��ن��ج��اح م���ن خالل 
تطويع �ملحتوى ليتنا�سب مع �لتعليم عن 
بعد و كذلك ��ستخد�م �مل�سادر �لتعليمية 
مو�رد  و  �الف��رت����س��ي  كاملري�س  �لطبية 
�ل�سريرية..  �ملحاكاة  يف  �لطبي  �لتعليم 
و ذك������ر �ل����دك����ت����ور ع���ل���ي �ل������ف������ز�ري ب����اأن 
�لتحدي كان يف عملية �إجر�ء �الختبار�ت 
��ستخد�م  خ��الل  من  بعد  عن  �ل�سريرية 
تقنيات �الت�سال �ملرئي، �إال �أنه مت ت�سميم 
با�ستخد�م  �ل��و�ق��ع  لتحاكي  �الخ��ت��ب��ار�ت 
ق�����اع�����دة م�����ن �مل����ر�����س����ى �الف���رت�����س���ي���ني 
�لتدريب  و  �مل��ح��اك��اة  م��رك��ز  يف  �مل�سجلني 
�مل���ر����س���ى  ت�����دري�����ب  وق�������د مت   . �ل����ط����ب����ي 

�الفرت��سيني على �سيناريوهات الأمر��س 
بحيث  �الختبار�ت  يف  و��سر�كهم  خمتلفة 
يلعبون �أدو�ر مر�سى حقيقني ويتفاعلون 
مع �لطلبة �لذين يتم تقييمهم من قبل 
�لتدري�س  ه��ي��ئ��ة  �أع�����س��اء  م��ن  ممتحنني 
بالكلية. م�سري�ً �إىل �أنه مت �عتماد معايري 
�ل��ت��ق��ي��ي��م ع���ن ب��ع��د ب��ح��ي��ث ت�����س��م��ل ق���درة 
تدوين  و  �ملر�سى  �لتعامل مع  �لطلبة يف 
�لت�سخي�س وقر�ءة لغة  �لتاريخ �لطبي و 
�أكادميية متاثل  �أجو�ء  �جل�سد. والإ�سفاء 
مت  فقد  علي  �ل��دك��ت��ور  بح�سب  �حلقيقة 
و�لطلبة  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  توجيه 
خالل �حل�سور �الفرت��سي من منازلهم 
�ىل �سرورة �اللتز�م بارتد�ء �لزي �لطبي 
و�ل��ت��ق��ي��د ب��اأخ��الق��ي��ات و���س��ل��وك��ي��ات �لعمل 
�ل���ط���ب���ي. وق���ال���ت �ل��ط��ال��ب��ة م����رية خالد 

بكلية  ثالثة  �ملريخي-�سنة  ح�سن  حممد 
�لتجربة  �إن  �ل�سحية-:  و�ل��ع��ل��وم  �لطب 
�أنها  ح��ي��ث  �إي��ج��اب��ي��ة،  يل  بالن�سبة  ك��ان��ت 
للمري�س  �فرت��سية  مقابلة  على  قائمة 
لنا  ذ�ت��ه ميثل حتدياً  عن بعد وه��و بحد 
كطلبة طب ولقد �أك�سبتني هذه �لتجربة 
�أنه  و�كت�سفت  و�إمكانياتي  بقدر�تي  �لثقة 
ب��ني جت��رب��ة �لو�قع  ي��وج��د ف��رق كبري  ال 
�لطب  كلية  الأن  �الفرت��سية،  و�لتجربة 
ك��ل �حل��ر���س ع��ل��ى تهيئة �جلو  ح��ر���س��ت 

و�ملكان ليكون مطابقاً للو�قع ..
�أحمد  ع��ب��د�هلل  �لطالب  ذك��ر  وم��ن جهته 
�لطب  بكلية  ر�بعة  �ل�سميلي-�سنة  �رحمه 
– " �أن جت��رب��ت��ه يف  �ل�����س��ح��ي��ة  و�ل���ع���ل���وم 
�الفرت��سي  �ل�سريري  �لفح�س  �متحان 
لالمتحان  وم�������س���اب���ه���ة  ���س��ل�����س��ة  ك����ان����ت 

�ملهار�ت  �إب���ر�ز  من  متكن  حيث  �لو�قعي، 
يف  للطب  در����س��ت��ه  خ��الل  �كت�سبتها  �لتي 
�لتعامل مع �ملر�سى ب�سكل �حرت�يف، و�سكر 
و�جهو�  �لذين  �ل�سريرية  �مل��ه��ار�ت  فريق 
تعليمية  بيئة  خل��ل��ق  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف 
مهار�تهم  ت���ع���زي���ز  م����ن  �ل��ط��ل��ب��ة  مت���ك���ن 
و�سقلها لكي ي�سبحو� �أطباء ناجحني يف 

�مل�ستقبل".
خمي�س  حمد  خليفه  �سعيد  �لطالب  �أم��ا 
�لطب  بكلية  �لثالثة  �ل�سنة  يف  �مل��ه��ريي- 
من  "بالرغم  ق���ال:  �ل�سحية-   و�ل��ع��ل��وم 
�أن  �إال  �جلديدة  �لتجربة  ه��ذه  من  قلقي 
�ل��ت��ق��ي��ي��م مت���ت ب�سال�سة  م���ر�ح���ل  ج��م��ي��ع 
وو���س��وح ت��ام، و�حل��م��د هلل وبف�سل جهود 
ناجحة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  �لتقييم  منظمي 

وموفقة بالن�سبة يل".

•• العني – الفجر 

�لذين  و�مل���م���ر����س���ات  ل���الأط���ب���اء  ت���ك���رمي���اً 
بوباء  �مل�سابني  الإنقاذ  بحياتهم  يخاطرون 
�لفنانني يف  ق��ام فريق من   ،  19  - كوفيد 
�سور  �لعني" بر�سم  يف  "للفنون  �الإم���ار�ت 
ما  لدعم  �أطفالهم  و  و�ملمر�سات  لالأطباء 
�لعديد  ه��ن��اك  م��ن جم��ه��ود،  ب��ه  ي�ساهمون 
م���ن �ل���ط���رق الإظ���ه���ار �ل��ت��ق��دي��ر و�الإ����س���ادة 
�لدوؤوبة  �الأم��ام��ي��ة جل��ه��وده��م  ب��اخل��ط��وط 
لكن   ، كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  م��ك��اف��ح��ة  يف 
ب��امل��الي��ني م��ن �لكلمات  ت��ن��ط��ق  ل��غ��ة �ل��ف��ن 
و   -19 كوفيد  و�لعو�طف، يف ظل جائحة 
�الآباء  يناأى   ، �لفريو�س  �نت�سار  من  خوًفا 
باأنف�سهم بحذر و  �الأم��ام��ي��ة   يف �خل��ط��وط 
�إذ نق�س وقت �الجتماع  وعي عن �أطفالهم 
�لتد�بري  ب�����س��ب��ب  �ل��ن�����س��ف  �إىل  �الأ�����س����ري 
�أجل  �مل��ن��ازل، وم��ن  �الح��رت�زي��ة �ملتخذة يف 

�حلفاظ على �لتو��سل بني �الآباء و�الأبناء، 
�لعني  يف  �ملولود  �الإم��ار�ت��ي  �لر�سام  تو�سل 
�لر�سامة  و  �مل����زروع����ي  ح���م���د�ن  �إب���ر�ه���ي���م 
�مل�سرية �ملقيمة يف �لعني �سامية �سالح �إىل 
فكرة لرد �جلميل ملن �ختارو� �البتعاد عن 
من  �أحبائنا  وحياة  حياتنا  الإنقاذ  �أحبائهم 
بزيارة  �لفنانون  قام  �للوحات،  ر�سم  خالل 
�لعني  يف  �لتخ�س�سي  �سي  �أم  �أن  م�ست�سفى 

وكّرمو� موظفي �خلطوط �الأمامية
لقد غمر �الأطباء و�ملمر�سات يف م�ست�سفى 
�أن �أم �سي �لتخ�س�سي يف �لعني بهذه �الإمياءة 
�سور  روؤي���ة  عند  عيناي  "دمعت  �ملفاجئة، 
�أطفايل يف �للوحات و هذ� ما جعلني �أدرك 
�ملا�سيني،  �ل�سهرين  ��ستقت لهم خالل  كم 
طويلة."  ل��ف��رتة  �ل��ل��وح��ة  ب��ه��ذه  �ساأحتفظ 
قال �لدكتور طارق �إبر�هيم - �أخ�سائي طب 
نف�سه  �مل�ست�سفى  يف  يعمل  �ل��ذي  �ل��ط��و�رئ 
"م�ست�سفى �أن �أم �سي �لتخ�س�سي - �لعني"

و ق���ال زوج����ان �آخ�����ر�ن ي��ع��م��الن كخطوط 
�أمامية يف م�ست�سفى �أن �أم �سي �لتخ�س�سي 
 - ع��ام  - طبيب  �سعيد حممد  د.  �ل��ع��ني  يف 
غونز�ليز  ك���ارول  و  �مل��رك��زة  �لعناية  وح��دة 
كخط  يعمل  – "كالنا  متري�س  م�سرفة   ،
�حلرجة  �ل��ع��م��ل  جم���االت  �إد�رة  يف  �أم��ام��ي 
ه��ذ� ما ط��رح حتديات جديدة يف �حلياة  و 
خالل �لب�سعة �أ�سهر �ملا�سية ، �الأمر �لذي 
�أن  �ملوؤكد  من  �ل�سغار،  �أطفالنا  عن  �أبعدنا 
و  �لفرح  �أع���ادت  قد  الأطفالنا  �للوحة  ه��ذه 

�ل�سعادة �ملفقودين."
�إب��ر�ه��ي��م- طبيب  ���س��ارة  �ل��دك��ت��ورة  فوجئت 
�لفنانني،  م��ن  �مل��ت��و����س��ع��ة  ب���االإمي���اءة  ع���ام 
�للوحة  ه��ذه  �أط��ف��ايل  �سيحب  "بالتاأكيد 
و�ستكون ج��زًء� ال يتجز�أ من غرفة نومهم 
يف �مل�ستقبل، �أنا متاأكدة من �أن هذه �للوحة 
�ستمالأ فجوة غيابي �أثناء عملي يف مكافحة 

وباء كوفيد - 19."

�إبر�هيم  �ل�ساب  �الإم���ار�ت���ي  �ل��ر���س��ام  ق��ال  و 
�لعظماء  لقادتنا  �ل�سكر  ك��ل   " �مل��زروع��ي: 
على جهودهم للحفاظ على �سحة و�سالمة 
�لدولة،  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل���و�ط���ن���ني  ج��م��ي��ع 
�خلطوط  لكل  وتقديرنا  �خلال�س  �سكرنا 
�الأمامية - قوة �لدفاع �حلقيقية خلدمتهم 
لن  �ل���ذي  �لعظيم  ل��دوره��م  و  لالإن�سانية 
نن�ساه �أبًد�، ن�سكر نحن �لفنانني �خلطوط 
و  م�ساهماتهم  على  �سي  �أم  �أن  يف  �الأمامية 

�إعطائنا �لفر�سة للتعبري عن �متناننا.
�ملوؤ�س�س  �ل��ع�����س��و   ، ���س��ال��ح  ���س��ام��ي��ة  ق��ال��ت 
"نحن نحرتم  لالإمار�ت للفنون يف �لعني: 
وت�����س��ح��ي��ات��ك��م كخطوط  ع��م��ل��ك��م  ون���ق���در 

�أم����ام����ي����ة، �أن����ت����م ت���ع���م���ل���ون ب���ج���د الإع�������ادة 
نريد  باملثل  لذلك   ، لعائالتنا  �البت�سامة 
من  ولعائالتكم  �إليكم  �البت�سامات  �إع���ادة 

خالل لوحاتنا."
نائب  ف.،  م��ور�ل��ي��دي��رن  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
ر�ئعة  باأنها  وو�سفها  باملبادرة  �لعام  �ملدير 
مبدينة  ل��ل��ف��ن��ون  �الإم�������ار�ت  دور  وم���ق���در� 
�ل��ع��ني، م��ق��دم��ا �ل�����س��ك��ر ل�����س��ام��ي��ة ���س��ال��ح و 
�إب��ر�ه��ي��م �مل��زروع��ي �ل��ل��ذ�ن �ساهما ف��ى رفع 
خالل  م��ن  �الأم��ام��ي��ة  خطوطنا  م��ع��ن��وي��ات 
لوحاتهم �لر�ئعة، متمنيا لالإمار�ت للفنون 
�ل�سكر  نف�سه قدم  �لوقت  و يف  �لتوفيق  كل 

خلطوطنا �الأمامية جلهودهم �مل�ستمرة .

•• العني - الفجر

�أك���دت �سرطة �أب��وظ��ب��ي �أن ت��ه��اون �أول��ي��اء �الأم���ور يف 
�لرقابة  �لوقائية �لالزمة وغياب  �الإج��ر�ء�ت  �تخاذ 
�أ�سباب ح��و�دث �سقوط  �أب��رز  �أح��د  على �الأطفال هي 

�ل�سغار من نو�فذ و�سرفات �لبنايات �ل�سكنية.  
مثل  حماية  و�سائل  تركيب  �سرورة  �الأ�سر  ونا�سدت 
�ملنزلية  �الأث����اث  قطع  و�إب��ع��اد  �لنو�فذ"  "م�سد�ت 
�لنو�فذ  ع����ن  �حل���ج���م  ك���ب���رية  �الأط�����ف�����ال  و�أل�����ع�����اب 
و�ل�����س��رف��ات جت��ن��ًب��ا الإث�����ارة ف�����س��ول �الأط���ف���ال �لذي 
يدفعهم �إىل �ل�سعود الكت�ساف ما يجري يف �ل�سارع 
من  كثري  يف  حياتهم  وفقد�ن  لل�سقوط  ويعر�سهم 

�حلاالت �ملوؤ�سفة.
وحذرت �الأ�سر من �ملز�ح مع �الأطفال قرب �لنو�فذ 
ي����وؤدي �إىل  �ل��ن��ظ��ر �ىل �الأ���س��ف��ل م��ا  �أو  و�ل�����س��رف��ات 
�نفالت �لطفل و�سقوطه موؤكدة على �سرورة �إغالق 
�إليه  �ملفتاح يف مكان ال ي�سل  د�ئماً، وو�سع  �ل�سرفة 
�سغار �ل�سن، و�لتاأكد من عدم وجود �أي �سيء ميّكن 

�لطفل من ت�سلق جدر�ن �ل�سرفة.
و����س���ددت ع��ل��ى �أن ���س��الم��ة �الأط���ف���ال يف �مل���ن���ازل هي 
�حلو�دث  م��ن  حلمايتهم  �الأم���ور  �أول��ي��اء  م�سوؤولية 
�ملوؤملة �لتي تت�سبب يف فقد�ن حياة �لكثري من �ل�سغار 
ب�سبب حلظة من �لغفلة �أو تهاون يف �تخاذ ما يحمي 

�أرو�ح فلذ�ت �أكبادنا.

الفجرية الثقافية تختتم برناجمها 
االفرتا�شي �شاعة �شعادة

•• الفجرية - الفجر

�سعادة"  "�ساعة  برنامج  �لثقافية  �الجتماعية  �لفجرية  جمعية  �ختتمت 
�لذي �أُقيم عر تقنية �الت�سال �ملرئي "عن بعد" بح�سور خالد �لظنحاين 

رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية.
و��ستمل �لرنامج �لذي قدمته فاخرة بن د�غر �ملدير �لتنفيذي لل�سعادة 
و�الإيجابية �سفرية �ل�سعادة �لدولية، على عدة حماور منها، "مفهوم قاعدة 
�ل�سعادة" و"�سعادة �ملعرفة و�لوعي" و"�ل�سعادة �لوظيفية" و�ختتم مبحور 

و�حلدود". �لتوز�ن  "�سعادة 
وتاأثريها  �ل�����س��ع��ادة  ملفهوم  ب��د�ي��ة حديثها  د�غ���ر يف  ب��ن  ف��اخ��رة  وت��ط��رق��ت 
�أن  �إىل  على �الأُ�سر و�ملُجتمعات خ�سو�ساً يف ظل �لظروف �لر�هنة م�سريًة 
�ل�سعادة  تطبيق  يف  �الأو�سط  �ل�سرق  م�ستوى  على  �الأوىل  تعتر  �الإم���ار�ت 
بعد �ختيار مو�طني �لدولة كاأ�سعد �سعب وذلك من خالل موؤ�سر �ل�سعادة 

�لعاملي.
وحثت بن د�غر �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لدولة �إىل �سرورة ��ستثمار 
�أ�سرهم و�أطفالهم  �أ�ساليب �ل�سعادة بني  �أوقاتهم خالل هذه �لفرتة ون�سر 
وجد�ن  يف  وتعزيزها  و�لوعي  �ملعرفة  �سعادة  �أهمية  على  م�سددة  حتديد�ً، 

�لنا�س.
�لتو�زن  �سعادة  مفهوم  ب�سرح  �سعادة"  "�ساعة  برنامج  د�غ��ر  بن  و�ختتمت 
�الأفر�د  �ملُهمة يف حياة  �أن �لرنامج تناول �جلو�نب  �إىل  و�حل��دود م�سريًة 
وذل���ك دع��م��اً ل���الإج���ر�ء�ت �الح���رت�زي���ة ب��دول��ة �الإم�����ار�ت م��ن �أج���ل �إ�سافة 
�أثناء  �لوطني  �لتعقيم  عملية  يف  �ساركو�  �لذين  الأولئك  �لوقت  و��ستثمار 

جائحة " كورونا".
م�ست�سار  �ملعيلي  �سيف  �ل��دك��ت��ور  �سعادة"  "�ساعة  ب��رن��ام��ج  ��ست�ساف  كما 
�جَلو�نب  تعتر من  �ملوظفني  �سعادة  �أن  �إىل  �أ�سار  �لذي  �لب�سرية  �لتنمية 
�ملهمة �لتي يجب �لوقوف عندها، فاملوظف �ل�سامل لن يوؤدي دوره كموظف 
ترى  فعندما  و�ل��زو�ر  �لعمالء  على  �ستنعك�س  بالتاأكيد  �لتي  بال�سعادة  �إال 

�ملوظف �سعيد�ً ينتقل ذلك �الإح�سا�س �سريعاً لكل من حوله.
ونوه �ملعيلي �إىل �أهمية تر�سيخ �ل�سعادة �الإيجابية كقيمة �أ�سا�سية يف جمتمع 
�الإمار�ت و�أ�سلوب حياة متو��سل باعتبار �ل�سعادة �ملعنى و�لهدف �الأ�سا�سي 
وتخلق  �لعمل  ج��ودة  وحت�سن  �الإنتاجية  يف  تزيد  �ل�سعادة  �أن  كما  للحياة، 
بيئة مثالية للعمل و�لتفاوؤل بامل�ستقبل، وتوقع �الأف�سل، و�لثقة بالقدر�ت، 
و�الإميان باالإمكانيات، الفتاً �أن كل هذه �لعنا�سر يجمعها مفهوم �الإيجابية 

وت�ساعد على خلق �ل�سعادة بني �الأفر�د و�ملجتمعات.

مدار�ض اأدنوك حتتفل بتخريج عدد  من الطلبة لع�م 2020
الثاين ع�شر يف مدار�س  ال�شف  % من طلبة   95

اأدنوك يوا�شلون تعليمهم العايل يف اجلامعات
•• اأبوظبي - الفجر

2020 مدفوعة  �أدن��وك باإجناز�ت حققها خريجوها لعام   �حتفلت مد�ر�س 
بخر�ت فريق �الإد�رة، وقيادة �أكادمييات �لد�ر

�لتعليم عن  �ل��د�ر يف  �أكادمييات  �تبعته  �ل��ذي  �ملتطور  �لتعليمي  �لنهج  �أثبت 
بعد  على مد�ر �الأ�سهر �لثالثة �ملا�سية من �لعام �لدر��سي �حلايل كفاءته من 
خالل �لنتائج �ملذهلة �لتي حققها طلبة �ل�سف �لثاين ع�سر �لثانوي، حيث 
يف  �لعايل  �لعلمي  وحت�سيلهم  �لدر��سية  م�سريتهم  طالباً   249 �سيو��سل 

�جلامعة �أي بن�سبة �إجمالية تبلغ 95 باملئة
بهذه �ملنا�سبة هناأ �ل�ّسّيد غّنام �ملزروعّي، رئي�س جمل�س �أمناء مد�ر�س �أدنوك 
يف جميع �لفروع، من خالل ر�سائل فيديو �سخ�سية عر �حتفاالت �فرت��سية 

منف�سلة جلميع خريجي عام 2020
�الحتفاالت  يف  �ل���د�ر   الأك��ادمي��ي��ات  �لتنفيذي  �لرئي�س  ك��وب��ر،  �سحر  �ساركت 
و�أثنت  و�ملعلمني،  وعائالتهم  �خلريجني  بح�سور  �أقيمت  �لتي  �الفرت��سية 
�لنجاح  على  وت�سميمهم  و�إ�سر�رهم  �لطلبة  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود  على 
و�إحر�ز نتائج مبهرة، �إذ دعمت �أكادمييات �لد�ر �لفروع �لثالثة ملد�ر�س �أدنوك 
�أف�سل �ملعايري  �أبوظبي من خالل توفري مناهج تعليمية متطورة تطبق  يف 
�لعاملية و�أ�ساليب �لتعلم �حلديثة وفقاً التفاقية �لتعاون �ملوقعة مع مد�ر�س 
�أدنوك ح�سر حفل �لتخريج مدر�ء مد�ر�س �سا�س �لنخل د. كيت �سوتون جونز 
ومدينة ز�يد �ل�سيد ويندي بري�س ومدر�سة �لروي�س ويندي بروك ووجهو� 
ر�سائل ملهمة لطلبتهم مبنا�سبة جناحهم. وبلغ عدد �لطلبة �ملتخرجني من 
مدر�سة �سا�س �لنخل 170 طالباً و 23 طالباً من �لروي�س و56 طالباً من 
مدر�سة مدينة ز�يد ت�سمن مد�ر�س �أدنوك خلريجيها من �لطلبة �لو�فدين 
موؤ�س�سات  �أف�سل  �لتعليمية يف  متابعة م�سريتهم  و�الإمار�تيني قدرتهم على 
م�سريتهم.  حمطات  خمتلف  يف  م�ستمر  �إيجابي  �أث��ر  وت��رك  �لعايل  �لتعليم 
وذلك كجزٍء من ر�سالتها يف تقدمي تعليم عاملي يركز على �لعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لهند�سة و�لريا�سيات، باالإ�سافة ملجموعة من �لر�مج �لتعليمية �لريادية 
لتح�سني خمرجات �لتعليم و�لتعلم، مبا يف ذلك �سر�كاٍت مع كل من برنامج 

يف �ملد�ر�س" "يا�س  للتعليم" وبرنامج  "ليغو  للتعليم" وبرنامج  "كومون 
جديدة  ملرحلة   95% ن�سبتهم  بلغت  �لتي   2020 ع��ام   خريجو  �سينتقل 
حو�يل  و�سيو��سل  �جلامعة،  يف  �لتعليمية  م�سريتهم  ليو��سلو�  حياتهم  يف 
وبينما  �الإم��ار�ت،  يف  تعليمية  مبوؤ�س�سات  در��ستهم  �خلريجني  من   80%
�سيتابع �لباقون حت�سيلهم �لعلمي يف �ملوؤ�س�سات �لرئي�سية مثل جامعة �سفيلد 
يف �ململكة �ملتحدة وجامعة بر�ون وجامعة �أريزونا يف �لواليات �ملتحدة وكلية 

دبلن �جلامعية يف �أيرلند� وكذلك جامعة طوكيو يف �ليابان
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لكي  طويل  وقت  الزف�ف  حت�صريات  ت�صتغرق  م�  ع�دًة 
تنّفذ كّله�، ف�لإ�صتعداد لليلة العمر لي�ض ب�أمر �صهل ول 

ميكن الإ�صتهت�ر ب�أي تف�صيل خلله. 
من هن�، متّر عرو�صه ب�أي�م ت�صهر به� حتى �ص�ع�ت طويلة 

من الليل، مم� يوؤدي اإىل تعب واإره�ق الب�صرة. 

�إذ�  �إاّل  ت��ن��ج��ح  ل���ن  ع���رو����س  ���س��ور  �أن  ت��ع��ل��م��ني  ك��م��ا 
لذلك،  وم�سرقة.  ن�سرة  بب�سرة  ع��زي��زت��ي  متتعِت 
�لب�سرة  �ساحبات  للعر�ي�س  �مل��ق��ال  ه��ذ�  خ�س�سنا 
روتني  حول  �لن�سائح  بع�س  لهن  لنقدم  �ل�سمر�ء، 
�لزفاف. يف حال كنِت و�حدة  بالب�سرة قبل  �لعناية 
منهّن وتتح�سرين للزفاف، فال ترتددي يف قر�ءة 

�ل�سطور �أدناه! 

واقي  عن  �صمراء  عرو�صه  اأي��ة  تخّلي  ع��دم 
ال�صم�ض: 

من �أهم �ملنتجات �جلمالية �لتي على �ساحبة �لب�سرة 
�ل�سمر�ء �أن ال تتخّلى عنه، هو و�قي �ل�سم�س، خا�سًة 
�إذ� كانت ت�ستعد الأن ت�سبح عرو�سه. على عك�س ما 
تتاأثر  �لد�كنة  �لب�سرة  �لن�ساء،  من  �لعديد  تعتقد 
�إىل  ي���وؤدي  ق��د  مم��ا  �ل��ق��وّي��ة،  �ل�سم�س  باأ�سعة  �أي�ساً 

حروق طفيفة يف �لوجه وظهور �لبقع.

لل�صف�ه  ملرّطب  �صمراء  عرو�صه  كل  ا�صتخدام 
مع ع�مل حم�ية من ال�صم�ض:

ت�سقق �ل�سفتني م�سكلة تف�سد ماكياج �لعرو�س يوم 
�لزفاف. 

من هنا من �ل�سروري �أن تلجاأ �إىل مرّطب �ل�سفاه 
على �الأقل قبل �أ�سبوعني من ليلة �لعر�س. ل�ساحبة 

�لب�سرة �ل�سمر�ء، 
نن�سحها �أن تختار مرّطب �سفاه يحتوي على عامل 
حماية من �ل�سم�س، كي ال يزيد ��سمر�ر لون �ل�سفاه 

�أكر مع �قرت�ب �لزفاف.

الوجه  ملرطب  �صمراء  عرو�صه  كل  ا�صتعم�ل 
ب�عتدال:

�أكر  للجفاف  تتعّر�س  �ل�سمر�ء  �لب�سرة  �ساحبة 
�للون.  رمادية  بقع  ظهور  ي�سبب  مما  غريها،  من 
ب�سرتِك  �حر�سي على ترطيب  �الأم��ر،  لتفادي هذ� 
�أك��ر. �ل�سبب ور�ء عدم  فقط م��ّرة يف �ليوم ولي�س 
�الإكثار من ��ستخد�م �ملرّطب هو �أن �أي عرو�سه عادًة 
�لتح�سري  �أث��ن��اء  و�لقلق  للتوتر  تعّر�سها  ونتيجة 
للزفاف، تفرز ب�سرتها �لزيوت ب�سكل �أكر و�الإفر�ط 
برتطيبها يف هذه �حلالة، يزيد �الأمر �سوًء ويوؤدي 

�إىل ظهور �لبثور.

ا�صتعم�ل كل عرو�صه �صمراء لتونر الب�صرة:
بالب�سرة  �لعناية  روت��ني  �أ�سر�ر  �أه��م  �لتونر هو من 
�ل��ب�����س��رة بدّقة  ت��ن��ظ��ي��ف  ي��ع��م��ل ع��ل��ى  �إذ  �ل�����س��م��ر�ء، 
و�ل��ت��خ��ّل�����س م��ن �الأو����س���اخ، م��ن دون ح��رم��ان��ه��ا من 
ذل��ك، هذ�  ع��ن  �مل��غ��ذي��ة. ف�ساَل  �لطبيعّية  �ل��زي��وت 
و�إغالق  بخفة  �جل��ل��د  ترطيب  على  ي�ساعد  �ملنتج 
للعرو�سه  �لبثور.  حل��دوث  تفادياً  �لو��سعة  �مل�سام 
لِك،  �الأف�����س��ل  �ل��ت��ون��ر  �ن��ت��ق��اء  �ردِت  �إذ  �ل�����س��م��ر�ء، 

��سغطي هنا.

و�ص�ئل  اإىل  �صمراء  عرو�صه  اأية  جلوء  عدم 
يوم  من  ق�صرية  ف��رتة  قبل  الب�صرة  تبيي�ض 

الزف�ف: 
�ل�سمر�ء هو كيفية تبيي�س  �أو ما تفكر به عرو�سه 
�أن  ع��زي��زت��ي  �إي����اِك  �لت�سبغات.  وم��ع��اجل��ة  �لب�سرة، 

تقومي بهذ� �الأمر قبل فرتة ق�سرية من �لعر�س، 
�لتبيي�س  و���س��ائ��ل  �إىل  �ل��ل��ج��وء  ع��ل��ى  �ح��ر���س��ي  ب��ل 
و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف م��ث��ل �ل��ت��ق�����س��ري، ع��ل��ى �الأق������ل ق��ب��ل 3 

�أ�سابيع. 
�لقيام بذلك، نن�سحِك  تاأخرِت عزيزتي يف  يف حال 
بحم�س  غنّية  تفتيح  كرميات  �إىل  باللجوء  عندها 
�لكوجيك،  حم�س  �جلليكوليك،  حم�س  �الأزيليك، 
مفعول  �أي  ظهر  �إذ�   .C و�لفيتامني  �لريتينول، 
ب�ساطة  بكل  ميكنِك  وجهِك،  على  للكرميات  �سلبي 
و�سائل  �إىل  جل��اأت  �إذ�  �أم��ا  ��ستعمالها،  عن  �لتوّقف 
تبيي�س �أخرى، فمن �ملحتمل �أن تتعّر�سي مل�ساعفات 

قد تاأخذ وقت �أطول ملعاجلتها.

تبيي�ض  يف  �صمراء  عرو�صه  اأية  مب�لغة  عدم 
لون الأ�صن�ن:

كل عرو�سه حتر�س على �أن تتمتع باأجمل �بت�سامة 
�أ�سنانها. ل�ساحبة  يوم �لزفاف، من خالل تبيي�س 
و�إاّل  �ملبالغة بذلك،  �لد�كنة نن�سحها بعدم  �لب�سرة 
عر�ي�س،  �سور  يف  ��سطناعية  �بت�سامتها  �ستظهر 
ب�سكل مبالغ بيا�س  �ستعك�س  �لد�كنة  ب�سرتها  �إن  �إذ 

�أ�سنانها. 

ال�صعر  اإزال��ة  عن  �صمراء  عرو�صه  كل  اإبتع�د 
ب�لليزر قبل اأ�صهر من الزف�ف:

عادًة تلجاأ �لعرو�س �إىل �إز�لة �ل�سعر �أكان يف �لوجه 

�أو �جل�سم من خالل جل�سات �لاليزر �لتي تبد�أ بها 
قبل �أ�سهر من �لزفاف.

 حتديد�ً ل�ساحبة �لب�سرة �لد�كنة، �بتعدي عن هذه 
�خلطوة قبل �لزفاف، الأن موجات �لاليزر ت�ستهدف 

�مليالنني يف �ل�سعر لت�سعف �لب�سيالت و�للون. هذ� 
�الأمر قد ي�سبب حدوث ندبات يف �لب�سرة �لد�كنة، 
ت�ستغرق وقت طويل لكي تزول، حتى ي�سل �إىل عّدة 

�أ�سهر. 

روتني العن�ية ب�لب�صرة ال�صمراء

 7 ن�شائح يجب اأن تلجاأ اإليها العرو�س قبل الزفاف

لل�صعر: املفيدة  الأطعمة  -1تن�ول 
مي��ك��ن��ك زي�������ادة منو 
�ل�����س��ع��ر وزي�����ادة 
�سمك خيوط 
من  �ل�سعر 
خ������������الل 

�تباع نظام غذ�ئي �أف�سل. ولفعل ذلك ينبغي �أن يكون �لنظام 
وفيتامني  �حلديد  بالروتينات،  غني  بك  �خلا�س  �لغذ�ئي 

 .b
�لدهن  م��ن  �خلالية  �للحوم  ه��ي  لل�سعر  �جل��ي��دة  �الأط��ع��م��ة 

و�خل�سار �لورقية �خل�سر�ء و�سفار �لبي�س و�لفو�كه.

الغذائية: املكملت  -2تن�ول 
لل�سعر  �ملخ�س�سة  �لغذ�ئية  �ملكمالت  �أق��ر����س  ع��ن  �بحثي 
وتاأكدي من �أنها غنية بعن�سر �حلديد على �الأخ�س. هذه 
�ملكمالت ال تغني عن تناول �الأطعمة �ل�سحية ولكنها 
تعو�س �لنق�س يف بع�س �لعنا�سر �ل�سرورية 

لنمو وكثافة �ل�سعر.

ال��زي��وت  -3ا�صتخدام 
العطرية:

�لزيوت  �أح����د  �خ��ل��ط��ي 
�ملخ�س�سة  �ل��ن��ب��ات��ي��ة 
ل���������ف���������روة �ل���������ر�أ����������س 
م���ث���ل زي�����ت �خل������روع، 
زي����������ت �جل������وج������وب������ا، 
زيت  �أو  �الأرك��������ان  زي����ت 
�الأف���وك���ادو م��ع زي���ت �لروز 
�ل��ع��ط��ري ودل��ك��ي ف����روة ر�أ�سك  م����اري 
و�سعرك باخلليط و�سوف تالحظني �لفرق يف �سمك �ل�سعر 

وكثافته يف خالل �أ�سابيع معدودة.

التوترالإجه�د: م�صتوي�ت  وتقليل  اجليد  -4النوم 
 ميكن �أن ي�سبب زيادة هائلة يف ت�ساقط �ل�سعر وترققه مما 

يجعل �سعرك يبدو �أقل يف �لكثافة.
�لتوتر وفقد�ن  زي��ادة  �إىل  ت��وؤدي  �أن  �أي�ساً ميكن  �لنوم  قلة   

�ل�سعر.

ن�عمة: قطنية  مبن�صفة  ال�صعر  -5جتفيف 
جتنبي فرك �ل�سعر بعنف بو��سطة �ملن�سفة لتجفيفه، �كتفي 
على  بها  و��سغطي  ناعمة  قطنية  قما�س  قطعة  با�ستخد�م 

�سعرك برفق المت�سا�س �ملاء.

ال�ص�ت�ن: من  راأ�ض  غط�ء  -6ارتداء 
�حلركة �لد�ئمة �أثناء �لليل ت�سبب �حتكاك �ل�سعر يف �أغطية 
قطنية  �أقم�سة  م��ن  م�سنوعة  تكون  م��ا  ع��ادة  �لتي  �ل��و���س��ادة 
�لنهاية.  يف  ت�ساقطه  ثم  وت�سابكه  �ل�سعر  تك�سر  ي�سبب  مما 
بغطاء  ر�أ���س��ك  تغطية  ميكنك  �مل�سكلة  ه��ذه  م��ن  وللتخل�س 

ر�أ�س �أو �ي�سارب من قما�س �ل�ساتان �أثناء �لنوم.

واملدخنني: التدخني  -7جتنب 
�لر�أ�س  فروة  �مت�سا�س  يقلل  بال�سجائر  �ملوجود  �لنيكوتني 

للمغذيات مما ي�سبب ت�ساقط �ل�سعر.

ال�شعر كثافة  لزيادة  خطوات   7
هن�ك العديد من العوامل ال�صحية والنف�صية وحتى البيئية التي قد ت�صبب ترقق �صمك ال�صعر اأو ت�صبب 
ت�ص�قطه مم� يوؤدي اىل �صعف كث�فة ال�صعر. وللتخل�ض من هذه امل�صكلة واإع�دة الكث�فة اىل �صعرك 

�صواء بزي�دة �صمكه اأو منع ت�ص�قطه واإع�دة انب�ته، اتبعي الن�ص�ئح الب�صيطة الت�لية.
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منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 146984
 باإ�سم :  يونيليفر بي �ل �سي

 وعنو�نه: بورت �سناليت ، وير�ل ،  مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/04/21 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 146984 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2020/09/14 

وحتى تاريخ: 2030/09/14

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  21  يونيو  2020 �لعدد 12966 

EAT 152473
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�لأحد  21  يونيو  2020 �لعدد 12966 
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�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )  2020/9248 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً(.
�ملنذر �إليها : تاتانيا �و�سرتمان ر�مو�س   .  

نتيجة  دره��م   )141،439.63( وق���درة  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د  �الإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �الإج����ر�ء�ت  الت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  ت��اري��خ  م��ن  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم )85807/ �لفئة F /خ�سو�سي/  دبي ( من نوع ) جيب �سريوكي  _ 
��ستي�سن  ( _ موديل ) 2016 ( لون ) �أبي�س  (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الك�تب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )  2020/9247 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �الأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً(.
�ملنذر �إليه : �سامبج جوفيند�ن بور�يل   .  

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )154،786.72( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د 
رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ 
)66540/ �لفئة H /خ�سو�سي/  دبي ( من نوع ) جيب ر�جنلر  _ ��ستي�سن  ( _ 
موديل ) 2013  ( لون ) �أ�سود  (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الك�تب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/9489 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع  
�ملنذر �إليه : ر�دو�سالف �سفتو�سالفوف زهيفكوف   .  

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )37،453.03( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د 
رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ 
)81853 / خ�سو�سى/U / دبي ( من نوع )PASSA  فولك�س فاجن _ �سالون 
( موديل )2014 ( _ لون ) رمادي(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الك�تب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )  2020/9362 (

�ملنذره :  �سركة �حليل �أوريك�س للتمويل.
�ملنذر �إليها : فوزية خليل �ساالكار�   .  

تنذر �ملنذره �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )23،743.00( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د 
رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ 
ن��وع ) م��ازد� 6  _ �سالون  ( _  �أبوظبي  ( من  �لفئة 6 /خ�سو�سي/    /16830(
موديل ) 2009  ( لون ) �أحمر  (_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الك�تب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/9488 (

�ملنذر       :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع  
�ملنذر �إليه : ر�دو�سالف �سفتو�سالفوف زهيفكوف   .  

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )56،124.41( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  �ملتعلقة بعقد  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د 
رقم  �ل�سيارة  على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ 
 TOYOTA FORTUNER( من نوع ) دبي / W/96617 / خ�سو�سى(
_ ��ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون ) �بي�س لوؤلوؤي(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،
الك�تب العدل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3143/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/4062 جتاري جزئي ،  

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 140.658.48 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �الإعالن : بنك دبي �لتجاري �س.م.ع - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : ي�سلم �سالح �حمد �ل�سعدي  - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- مرمي علي خريي عبد�هلل بوع�سو�ن - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل �الإقامة 
مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )140658.48( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12966 بتاريخ 2020/6/21

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/3/2799 (

�ملنذره  :  �لنجم �ل�ساطع ملو�د �لبناء �س.ذ.م.م 
�ملنذر �إليها :  �ل�سباح �حلديثة لالعمال �لكهربائية و�ملكيانيكية �س.ذ.م.م .

يف  تر�سد  قد  مبوجبها  �لتي  �ملنذرة  مع  �ل�سابقة  �لتجارية  تعامالتكم  �ىل  باال�سارة 
و�ربعون  �سبعة  دره���م   )47.600.56( وق���دره  مبلغ  )�مل��ن��ذرة(  موكلنا  ل�سالح  ذمتكم 
و�ستمائة درهم و�ستة وخم�سون فل�س - و�لثابت يف ذمتكم مبوجب �لفو�تري و�سند�ت 
�لت�سليم وك�سف �حل�ساب وعليه فان �ملنذرة تتوجه �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �النذ�ر لتكليفها 
ب�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتها وذلك خالل )5( �يام خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�العالن و�ال �سن�سطر �أ�سفني التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتميلكم 

�لر�سوم و�مل�ساريف وكافة �لتعوي�سات �الخرى �لتي قد يكون لها مقت�سى قانوين
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• اأبوظبي-الفجر:: 

�لثقافة  د�ئ����رة  ل��ل��رتج��م��ة يف  “كلمة”  م�����س��روع  ع��ن  ���س��در 
“�لكون:  �أب��وظ��ب��ي، ت��رج��م��ة �ل��ك��ت��اب �مل�����س��ور  و�ل�����س��ي��اح��ة - 
�لعاملية  �لن�سر  د�ر  ع��ن  �ل�����س��ادر  �لفلك”  ع��امل  ��ستك�ساف 
�لعربية فاطمة غنيم،  �للغة  �إىل  نقلته  و�ل��ذي  “فايدون”، 

ور�جعه �لدكتور عبد�لقادر عابد.
يجمع �لكتاب �أكر من 300 �سورة فلكية ملِهمة و�ساحرة 
متيط �للثام عن �لكون بجماله غري �لعادي وتاأثريه �لر��سخ 
على تاريخنا وثقافتنا. ترت�وح �ل�سور، �لتي متتد الألفّياٍت 
من �لزمن، من �لر�سوم �الأوىل للكوكبات يف كهوف ال�سكو، 
�إىل  �لو�سطى،  �لقرون  �إىل  تعود  �لتي  �لكونية  و�ملخططات 
�ل�سور �ل�سهرية �لتي �لتقطها تل�سكوب هابل �لف�سائي مثل 
“�أعمدة �خللق”، و�ل�سور �لتي ت�سدرها نا�سا يف زماننا هذ�، 

�إىل جانب �لفن و�لت�سوير �لفوتوغر�يف �ملعا�سرين. وقد مت 
جتميعها من قبل د�ر �لن�سر �لعاملية “فايدون«.

فلك  علماء  من  دولية  جلنة  �ختارتها  �لتي  �ل�سور،  تعك�س 
و�أك��ادمي��ي��ني، �لطرق  و�أم��ن��اء متاحف  وم��وؤرخ��ني وف��ن��ان��ني 
��ل ب��ه��ا �لب�سر �ل��ك��ون ع��ل��ى مر  �ل��ع��دي��دة و�مل��ت��ن��وع��ة �ل��ت��ي م��ثَّ
ر تاريخ �الكت�ساف و�البتكار �لفلكي، وهو  �لزمان، وهي ت�سوِّ

تاريخ ثرّي وجذ�ب.
ف��ن��ان��ني وفلكيني  �أع���م���ال  �مل��خ��ت��ارة  �مل��ج��م��وع��ة  ه���ذه   ت�سمل 
و�أوالف����ور  كوبرنيكو�س  ن��ي��ك��وال���س  �أم��ث��ال  م��ن  م�����س��ه��وري��ن، 
كو�ساما  وي��اي��وي  هابل  و�إدوي���ن  غاليلي  وغاليليو  �إليا�سون 
وديفيد مالني وبابلو بيكا�سو، باالإ�سافة �إىل �سور مل ُتن�سر 
من قبل ونادر�ً ما وقعت عليها عني ب�سر، وهي م�ستمدة من 

ثقافات �أ�سلية حول �لعامل.
مرتَّبة  ���س��ور  م��ن  عليه  ي�ستمل  مب��ا  “�لكون”،  ك��ت��اب  يعد 

كتاباً  متباينة،  �أو  متكاملة  �أزو�ج��اً  يت�سمن  من�سق  بت�سل�سل 
�ل�سوء  �ل�سور  من  زوج��ني  كل  وي�سلط  مقاربته،  يف  فريد�ً 
�ل��ف��ك��ر. مثل  �إع��م��ال  باعثة على  وم��ق��ارن��ات  م��ق��اب��الت  على 
�كت�ساف �للورد رو�س ملجرة حلزونية يف عام 1845، و�أوجه 
و�ل�سورة  �لر�سا�س  بالقلم  �لتخطيطي  ر�سمه  بني  �ل�سبه 
مقارن  ور�سم  نف�سها؛  للمجرة  نا�سا  ن�سرتها  �لتي  �حلديثة 
للكون يعود �إىل �لقرن �ل�ساد�س ع�سر ب�سورة رقمية تنتمي 
و�ل�سورة  �الأ�سا�سية؛  لبنيته  و�لع�سرين  �حل��ادي  �لقرن  �إىل 
�لقمر،  �سطح  على  قدميه  الأث��ر  �أل��دري��ن  ب��از  �لتقطها  �لتي 
�لتي  �ل�سهرية  ووره���ول  �آن��دي  �سورة  جانب  �إىل  باالإ�سافة 
ُتظهر �ألدرين وهو يخطو خطو�ته �الأوىل على �سطح �لقمر. 
ي�ستك�سف �لكتاب رحلة �الإن�سان لت�سجيل �لكون وفهمه، مع 
دم  و�ل�سُّ و�ملجر�ت  و�لكوكبات  و�لنجوم  بالكو�كب  �لتعريف 

و�لثقوب �ل�سود�ء و�ملادة �ملظلمة وغري ذلك �لكثري.

•• كتب: اأ�صامة عبد املق�صود  

�غ��ل��ب �ل��ك��ت��اب ي��خ��ت��ارون �ل��ق��ال��ب �الأدب����ي �لذي 
�لكاتب  ت��ن��اول  كما  فكرتهم،  ط��رح  م��ع  يتنا�سب 
�حليو�نات”  “مزرعة  رو�ي���ت���ه  �وروي�����ل  ج����ورج 
ل��ت��ك��ون ����س��ق��اط ع��ل��ى ف���رتة �ل��ط��غ��اة يف �لقرن 
تاريخية  باأحد�ث  تهتم  �لتى  و�لق�س�س  �ملا�سي، 
و�سرية ذ�تية، ال يجب �أن تنقد باأ�سلوب �لت�سريح 
و�لرتكيز  �الهتمام  بقدر  �لطرح  الأ�سلوب  �لعام 
ع��ل��ى �ل��ف��ك��رة ، وه���ذ� م��ا ق���ام ب��ه �الأدي����ب توفيق 
�حلكيم وم�سرحية “ �أهل �لكهف” وطه ح�سني 
“�لبحث  وك��ت��اب  “ �الأيام”  �ل��ذ�ت��ي��ة  و���س��ريت��ه 
 “ وم�سرحية  �ل�����س��اد�ت،  للرئي�س  �لذ�ت”   ع��ن 
هذه  ك��ل  ك��ري�����س��ت��ي،  �ج��اث��ا  للكاتبة  �خناتون” 
منها  لن�ستخرج  �ل�����س��وء  عليها  نلقي  �الأع���م���ال 
�لعامة  �حلالة  ور�سد  �لتاريخية  �الأح��د�ث  �أه��م 

للمجتمع �آنذ�ك
فاختار  �لقا�سمي  حممد  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �أم���ا 
�ل��ع��ب��ا���س��ي��ة يف قالب  �ل���دول���ة  ���س��ق��وط  �أح������د�ث 
كتابة  يف  خ��ر�ت  لديه  �لكاتب  �أن  مع  م�سرحي، 

�أ�سهل  �مل�سرحية  تنفيذ  �أن  �لرو�ية، ويف ت�سوري 
يف حالة حتويلها لعمل فني، وي�سمن �أن �حلو�ر 
للم�ساهد  �ست�سل  �ل��ف��ك��رة  و�أن  ق�����س��ه،  ي��ت��م  مل 
وكاأنه يقر�أ �لن�س، هذ� من ناحية �ختيار �لقالب 
�لفكري  �لت�سل�سل  �ل���ق���ارئ  ي��غ��ف��ل  وال  �الأدب�����ي، 
وتطور �ملر�دفات �للغوية عند �ملوؤلفني و�لكتاب، 
�أما م�سرحية “عودة هوالكو” ففيها بعد فكري 
ن�ستلهم  تاريخية،  الأح��د�ث  �سرد  كونها  يتخطى 

منها �لعر ون�ستفيد من نقاط �لقوة و�ل�سعف
�لدكتور  �ختيار  �سبب  ع��ن  �ل��ق��ارئ  يت�ساءل  ق��د 
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي، ع��ن��و�ن��ا مغاير� 
�لعنو�ن  �أن  و�أرى  هوالكو”،  “ ع��ودة  مل�سرحيته 
موفق، الأن هوالكو �سخ�سية موجودة وم�ستمرة 
وال تنته من �حلياة �لعامة لالأفر�د و�حلكومات، 
وع����ودة ه��والك��و رم��زي��ة و����س��ق��اط ع��ل��ى ك��ل من 
يرتدي عباءة هوالكو من ناحية، وكل من يتقلد 
�الأم����ور حلا�سية تعبث يف  �حل��ك��م وي���رتك زم���ام 
�ل�سعوب  وم��ع��ان��اة  �آالم  بنقل  �ل��دول��ة،  م��ق��در�ت 
و�لوالء  وي�سكرون  يحمدون  �نهم  على  للحاكم، 
و�الن��ت��م��اء يف زي���ادة، ف��ه��وؤالء �ك��ر خ��ط��ورة على 

ل�سل�سة  ��سما  �أ���س��اف  كما  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �لتنمية 
���س��ي �ل�سيد،  �ل��ث��ق��ايف، م��ث��ل  �ل����رت�ث  �أ���س��م��اء يف 
مهر�ن،  �سعيد  عرتي�س،  �ل���د�مي،  عبد  حمفوظ 
يف  علمت  �لتى  �الأ�سماء  وغريهم  �لدين،  �سالح 
�الأدب �لعربي، و�عتقد �أن هوالكو موجود وبقوة 

على �ل�ساحة
على  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  رك��ز 
خطر،  ناقو�س  كاأنه  وخيانته،  �لعبا�سي  �ل��وزي��ر 
لرتك �حلبل على �لغارب الأهل �لثقة، ��ستدعاء 
منه للرت�ث وبناء �لدولة يف ع�سر �لر�سول، حني 
عبد  �إىل  و�لر�سول  �لنجا�سي  �إىل  �مل�سلمون  جلاأ 
�ل��ه��ج��رة، فاخلرة  يف  كدليل  �الأرق����ط،  ب��ن  �هلل 
و�ل����ع����دل حت��ق��ق��ا يف غ���ري �مل�����س��ل��م��ني، و�ل���وزي���ر 
�لعبا�سي حني تنازل �أول مرة وتو�لت �لتنازالت، 
�لذي  كر�سي �حلكم  على  باجللو�س  فرح  �أن  �إىل 
�ملغول  �ل��ق��ادة  الأح��د  ومنحه  ه��والك��و  منه  نزعه 
�لعلقمي   حتت ت�سرفه وعبارة عن  �بن  ليكون 
طلب  عندما  عبقرية  تعد  �للفتة  وه��ذه  م�سخ، 
م��ن��ه ح���ذف �آي����ات م��ن �ل���ق���ر�آن و����س��ت��ب��د�ل �آيات 
�بن  ج����و�رح  �سكنت  �ل��ل��ح��ظ��ة  ه���ذه  ويف  �أخ�����رى، 

�أكر  �مل��رة  هذه  فالتنازل  دوره  و�نتهى  �لعلقمي 
من قدر�ته فوقف عاجز�،

�لكتب  م��ن  ���س��ن��ع  “هوالكو  ع��ب��ارة  �أن  �سحيح 
�أحد  ل�سان  على  ج���اءت  �لنهر”،  ليعر  ج�سر� 
هذه  �أن  �إال  تقرير،  �أو  خ��ري  وباأ�سلوب  �ل��ع��و�م 
�لعبارة يف �مل�سرحية �سروري �ن تكون مقت�سبة، 
م��ن حيث  �سيختلف  ف��ال��و���س��ع  �ل���رو�ي���ة  يف  �أم����ا 
�ل�سرد و�لو�سف، فالرو�ية تقبل �لو�سف �لدقيق 
ل��ل��ح��دث غ��ري �ل��ك��ت��اب��ة ل��ل��م�����س��رح، ف��ال��ع��ب��ار�ت يف 
�مل�سرحية يف�سل �أال تعاد �أو تكرر �أو حتى  �الإ�سارة 
�إليها يف �أكر من مو�سع، ور�هن �لدكتور �سلطان 
بن حممد �لقا�سمي على ثقافة �لقارئ ومعرفته 
�أبادت �لعلوم حتت  بهذه �لو�سمة �ل�سنعاء، �لتى 
�سلطان  �لدكتور  �أن  حو�فر �خليول، يف ت�سوري 
�أف�سده  ما  �أن ي�سلح  ح��اول  �لقا�سمي  بن حممد 
�مل��خ��ط��وط��ات �لقيمة  ب��اق��ت��ن��اء  ه���والك���و، وذل����ك 
و�أم���ه���ات �ل��ك��ت��ب، ب���ل ج��ع��ل م���ن �ل�����س��ارق��ة قبلة 
للثقافة ومنر� للعلوم و�لفكر و�الإبد�ع، متمثل 
يف �ملهرجانات �لثقافية على مد�ر �لعام ، ف�سال 
�لعربي،  �الأدب  وم�سابقات  �ل��دويل  �ملعر�س  عن 

فهذه �ملنا�سبات و�ملحافل �ملعرفية جعلت �ل�سارقة 
منارة للفن و�الأدب و�الإبد�ع 

�لقا�سمي،  ب��ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان  �ل��دك��ت��ور  ر���س��م 
�ل�سعيف،  �حل��اك��م  ���س��ورة  و�مل��ر�دف��ات  بالكلمات 
وجود  عن  معرة  لوحة  لتكون  �له�سة  و�ل��دول��ة 
�لعربي،  حميطنا  يف  هوالكو  ��سباه  من  �لكثري 

ق����دوم ه���والك���و يف زي ج��دي��د وبلغة  ون��ب��ه ع���ن 
�حلروب  ��ساليب  فيه  تبدلت  ع�سر  يف  ج��دي��دة 
تهتم  ال  �ل��ت��ى  �ل���دول  م��ق��در�ت  على  و�ل�سيطرة 
بالدفاع عن نف�سها، ويف نهاية �ملوؤلف يقف لفيف 
م��ن �ل��ع��ام��ة ي���ح���ذرون م��ن �ل��ع��و�ق��ب �لوخيمة 

�لناجتة عن �ل�سعف 

روؤية نقدية 

م�شرحية عودة هوالكو ..الدكتور القا�شمي 
ي�شلح ما اف�شده هوالكو

•• ال�صارقة-الفجر:

لهيئة  �لتابعة  �لعامة،  �ل�سارقة  مكتبة  �أعلنت 
�أبو�بها  �ف��ت��ت��اح  �إع�����ادة  ل��ل��ك��ت��اب، ع��ن  �ل�����س��ارق��ة 
�لقر�ء،  �أم��ام  �حل�سن  ودب��ا  �لذيد  يف  وفرعيها 
�ل���ي���وم �الأح�����د )21  م���ن  ب�����دء�ً  ك��م��رح��ل��ة �أوىل 
ب�سكل  �أن تقدم خدماتها  يونيو �جل��اري(، على 
ت���دري���ج���ي، وذل�����ك ب��ع��د �ت���خ���اذه���ا �الإج��������ر�ء�ت 
�الحرت�زية و�لوقائية مبا يتما�سى مع توجهات 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجهودها للحد 
من �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد “كوفيد – 
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وت�ستقبل مكتبة �ل�سارقة �لعامة جمهورها بني 
�ل�ساعة 8:00 �سباحاً و9:00 م�ساًء، يف حني 
ت�ستقبل كل من مكتبة �لذيد �لعامة ومكتبة دبا 

 8:00 �ل�ساعة  بني  �جلمهور  �لعامة  �حل�سن 
�سباحاً و8:00 م�ساًء، على �أن تتاح �أمام �لقر�ء 

جميع �لقاعات با�ستثناء قاعات �لطفل.
�تخذتها  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري  وتت�سمن 
�ملو�قع  ل��ك��اف��ة  ���س��ام��ل  تعقيم  ب��رن��ام��ج  �مل��ك��ت��ب��ات 
�إىل مقر عملهم  �خلا�سة بها، وعودة �ملوظفني 
بطاقة ��ستيعابية ال تتجاوز 30 % من �لعدد 
من   30% بن�سبة  �جلمهور  و��ستقبال  �لكلي، 
�لزيارة  و�إتاحة  للمكتبات،  �ال�ستيعابية  �لطاقة 
للفئات �لعمرية من �لكبار بني 18 و59 عاماً 
و�ليافعني بني 13 و17 عاماً، بينما �سيتم منع 
دخول �الأطفال دون عمر �ل� 12 عاماً، و�مل�سنني 
�ملر�كز  ����س��وة بجميع  ع��ام��اً،   60 �ل���  ف��وق عمر 
�ل��ت��ج��اري��ة، ك��م��ا ومي��ن��ع ب��ق��اء �ل����زو�ر �أك���ر من 

�ساعتني متو��سلتني د�خل �ملكتبة.
�الح������رت�زي������ة، تقدمي  �الإج������������ر�ء�ت  و���س��م��ل��ت 
�خلدمات �ملكتبية ب�سكل تدريجي خالل �لفرتة 
�حلالية بحيث مت وقف �الإعارة �خلارجية للكتب 
�إىل  �إ�سافة  �لد�خلية  ب��االإع��ارة  فقط  و�ل�سماح 
�ملكتبية �لد�خلية، وخدمات  �ل�سماح باخلدمات 
توفر  بح�سب  �الآيل  و�حلا�سب  �لذ�تي  �الإرج���اع 
�لت�سوير  خدمات  �إت��اح��ة  عن  ف�ساًل  �الأج��ه��زة، 

ذ�تياً.
�ال�ستيعابية  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  وب��ه��دف 
�آلية  �عتماد  مت  �ملكتبات  د�خ��ل  للقر�ء  �مل��ح��ددة 
�لزيارة عن طريق �حلجز هاتفًيا،  بحيث يت�سل 
�لع�سو �أو �لز�ئر بق�سم �ال�ستقبال يف كل مكتبة 

ذلك  ومبوجب  �ملتاحة،  �ل��زي��ارة  �ساعات  حلجز 
�مل���وع���د، ث��م يبلغه عند  �مل��ع��ن��ي  ي��ح��دد �مل��وظ��ف 
�لوقائية  �الإج����ر�ء�ت  ع��ن  �ملكتبة  �إىل  ح�سوره 

�ملعتمدة وموعد �نتهاء �لزيارة.
مكتبات  �إد�رة  م��دي��ر  بو�سليبي،  �إمي���ان  وق��ال��ت 
�لعامة  �ملكتبات  �فتتاح  “ياأتي  �لعامة،  �ل�سارقة 

�ل�������س���ارق���ة و�ل����ذي����د ودب�����ا �حل�سن  ك���ل م���ن  يف 
حر�ساً على �إغناء معارف �لقر�ء من �ملو�طنني 
�الإم����ار�ت  ودول���ة  �ل�سارقة  �إم����ارة  يف  و�ملقيمني 
وزيادة حت�سيلهم �لثقايف مبختلف �لتخ�س�سات، 
م��ع �الأخ����ذ ب��ع��ني �الع��ت��ب��ار ج��م��ي��ع �الإج������ر�ء�ت 
�لوقائية للمحافظة على �سالمة و�سحة �لزو�ر 

و�ملوظفني و�لعاملني يف هذه �ملكتبات«.
ت�سع �سحة  �ملكتبات  �إد�رة  �أن  بو�سليبي  و�أك��دت 
�جلمهور و�سالمة �ملجتمع يف مقدمة �أولوياتها، 
عالية  درجة  على  �ملكتبات  باأن  �لقر�ء  وطماأنت 
من �جلاهزية ال�ستقبالهم، ودعتهم �إىل �اللتز�م  
عن  �ل�سادرة  و�الإر���س��اد�ت  �لوقائية  بالتد�بري  

�إج��ر�ء�ت �لتباعد �الجتماعي  �ملكتبة مثل  �إد�رة 
للزيارة«.و�أ�سارت  �ملحددة  و�ملو�عيد  و�لتعقيم 
بو�سليبي �إىل �أنه �سيتم يف مرحلة الحقة �فتتاح 
�ل��ع��ام��ة يف ك��ل م��ن ك��ل��ب��اء وخورفكان  �مل��ك��ت��ب��ات 
�النتهاء  بعد  وذل��ك  �ل��ق��ر�ء  �أم���ام  �حللو  وو�دي 

من �أعمال �ل�سيانة �جلارية فيها حالياً.

تقدم خدم�ته� ب�صكل تدريجي بعد اتخ�ذه� التدابري الحرتازية للحد من انت�ص�ر كورون�

مكتبات ال�شارقة العامة تعيد افتتاح اأبوابها وفرعيها يف الذيد ودبا احل�شن

م�شروع كلمة يف دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 
ي�شدر ترجمة كتاب »الكون: ا�شتك�شاف عامل الفلك«
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اأحمد بدير
 يعود للم�شرح قريبًا

ك�سف �لفنان �مل�سري �أحمد بدير �أنه عقب عودة �مل�سرح، �سيقوم بامل�ساركة 
يف م�سرحية جديدة، يتم �لتح�سري لها، مكتفياً يف ت�سريح ل�ه باالإ�سارة �إىل 
�أنها �سُتعر�س يف م�سر وعدد من �لدول �لعربية من دون �أن يقّدم تفا�سيل 

عن ��سمها �أو طابعها.
�لذي كان ُعر�س  �أعرب عن �سعادته بنجاح م�سل�سل )يانا يا جدو(،  بدير، 
خالل �ل�سباق �لدر�مي يف رم�سان �ملا�سي، )خ�سو�ساً بعد �الإ�سادة و�الإعجاب 
يف  للم�ساركة  جذبه  ما  �أن  موؤكد�ً  و�لنقاد،  �جلمهور  جانب  من  �لكبريين 

�لعمل، قوة �ل�سيناريو و�أنه د�ر يف �إطار �جتماعي كوميدي(.
و�أ�سار بدير �إىل �أنه مل يو�جه �سعوبات �أثناء �لت�سوير، رغم �نت�سار فريو�س 
كورونا، ولكن كان يتم �تخاذ �الإجر�ء�ت و�الحتياطات �لالزمة كافة د�خل 

)لوكي�سن( �لت�سوير.
يف جانب �آخر، �أبدى �لفنان تعجبه من �نت�سار �الإ�ساعات �لتي تتناوله عر 
�أهل  من  )تخرج  �أنها  �إىل  الفتاً  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  من  �لكثري 
�ل�سر و�لفنت �لذين يريدون ت�سويه �لفنانني، و�أقوم بالرد على مثل هذه 

�الإ�ساعات �لتي تزعجني بالو�سوح وطماأنة �جلمهور(.

9(؟ )حفلة  فيلم  يف  للم�ساركة  ر�سحك  • من 
- ر�سحتني مي �إبر�هيم، �مل�سرفة على �ال�ستعر��سات، كان 
�لهدف تدريب بطلة �لفيلم غادة عبد�لر�زق، على رق�س 

�لباليه، ومت �ختياري من بني �أكر من �سخ�سية.
�ملهمة؟ لتلك  �ختيارك  �سبب  • ما 

د�ر  يف  له  ور�ق�سة  باليه  د�ر�سة  فاأنا  �لذ�تية،  �ل�سرية   -
�الأوبر�، كما �أقوم بتدري�سه �أي�سا، لذ� �عتروين �الأن�سب 

لتدريب فريق �لفيلم.
كممثلة؟ �مل�ساركة  عليك  عر�س  • من 

- �أر�د �ملخرج عبد�ملنعم ربيع �ال�ستفادة من موهبتي مبا 
�أنني �أيقونة يف فن �لباليه كمدربة وممثلة، خ�سو�سا �أن 

�لفيلم يتحدث عن هذ� �لعامل.
�سخ�سيتك؟ مالمح  • ما 

- ��سارك كمدربة باليه، �إىل جانب تدريب �لفتيات وغادة 
عبد�لر�زق يف �لكو�لي�س على عدد من �لرق�سات.

عبد�لر�زق؟ غادة  مع  للتعاون  تقييمك  • ما 
- ممثلة ك��ب��رية، حم��رتم��ة، وذك��ي��ة ج���د�، ���س��ع��ي��دة جد� 
الأنها  معها،  يعمل  �أن  �إن�سان  الأي  و�سرف  معها،  بالعمل 
ب�سكل جيد،  �لعمل  ليظهر  ق�سارى جهده  يبذل  جتعله 
ورغم �أن لدي �رتباطات �أخرى لكن �أجو�ء �لعمل �ملمتعة 
�إعجاب  �سينال  �لفيلم  �أن  م��ت��اأك��دة  ل��ه،  �ت��ف��رغ  جعلتني 

�جلمهور.
م�ساهد؟ جتمعكما  • هل 

كمدر�سة  �عمل معها  الأنني  غ��ادة  مع  م�ساهدي  �أغلب   -
يفرت�س  ك��ان  بتدريبها،  ج��د�ً  �سعدت  �لباليه،  لتدريب 
�أن تقدم رق�سة باليه و�حدة، لكن بعد �لتدريب �ستقدم 

رق�ستني.
متثيلك؟ يف  ر�أيها  �أبدت  • هل 

�أعجبها جد�، طلبت مني �ال�ستمر�ر  �أد�ئ��ي  - �حلمدهلل، 
يف �لتمثيل وعدم �البتعاد عنه مرة �أخرى، خ�سو�سا �أنني 

�متلك �ملوهبة.
ربيع؟ عبد�ملنعم  �ملخرج  مع  للتعاون  تقييمك  • ما 

خالل  �لفيلم،  فريق  كل  مع  ج��د�ً  ومتعاون  )�ساطر(   -
�لعمل يف �لكو�لي�س يتفهم �ل��ر�أي �الآخ��ر، له روؤي��ة فنية 
جديد�  ع��م��ال  ق���دم  ب�����س��ر�ح��ة  �ل��ت��ح��ي��ة،  عليها  ي�ستحق 
وخمتلفا عن �ل�سائد يف �ل�سينما حاليا، هدفه يف �لنهاية 
معه  �آخ��ر  عمل  على  تعاقدت  جيد،  ب�سكل  �لعمل  خ��روج 

�سيتم ت�سويره �لفرتة �ملقبلة.
�ل�سغر؟ يف  �لتمثيل  عن  �بتعادك  �سبب  • ما 

- رغبتي يف �ل��ت��ف��رغ ل��در����س��ة �ل��ب��ال��ي��ه، الأن���ه ك��ان جمال 
در����س��ت��ي ول��ي�����س جم���رد ه��و�ي��ة، ل��ذل��ك ك��ن��ت �أح��ت��اج �إىل 
فني  �أي عمل  يف  �مل�����س��ارك��ة  ��ستطع  وق��ت��ه��ا، مل  �ل��رتك��ي��ز 
�لتمثيل  ع��ن  لالبتعاد  ����س��ط��ررت  �ل��وق��ت،  �سيق  ب�سبب 
و�لرتكيز يف �لباليه رغم �أن �لتمثيل كان يجري يف دمي، 
�أكون مدربة وبالريينا كانت �الأقوى،  �أن  لكن رغبتي يف 
�حلمد هلل حققت ما �أريد فاأ�سبحت �الأوىل على دفعني، 
كما  خريجني،  كاأو�ئل  للم�سرح  �لقومي  �ملركز  يف  عينت 
هلل  �حلمد  �سنة،   17 وعمري  �لباليه  تدري�س  يف  ب��د�أت 
)تعرف  �أج��ي��ال  ي��دي  على  وت��خ��رج  كبري  ب�سكل  معروفة 

معنى �لباليه(، �أحب هذ� �لفن كرق�س وتدري�س.
جتربة  خ��و���س  يف  �سببا  ك��ان  �لباليه  �أن  ت��ري��ن  ه��ل   •

�لتمثيل؟
- ب��ال��ع��ك�����س، �أن���ا يف �الأ���س��ا���س مم��ث��ل��ة، ق��دم��ت �أع���م���اال يف 
)م��ا���س��ب��ريو( يف ط��ف��ول��ت��ي م���ع )�أب���ل���ة ف�����س��ي��ل��ة(، كانت 
�سقيقتي دعاء �سر�ج ممثلة، كنت �أذهب معها �إىل �مل�سرح 

و�ساهدت هناك كيف يرق�سن �لباليه، لذ� بد�أت 
�أقلدهن بالوقوف على �أطر�ف �أ�سابعي، من ثم 

بعدما مررت  �ملعهد  در��سته يف  وقتها  قررت 
باختبار�ت �سعبة ومت �ختياري وتنباأو� يل 

�لكر،  يف  بالريينا  �ساأكون  �أنني  وقتها 
�حلمد هلل حققت ما �أريد.

�إىل  ل��ل��ع��ودة  دف��ع��ك  �ل���ذي  • م��ا 
�لتمثيل؟

عندما  د�خ���ل���ي،  ز�ل  م���ا  الأن����ه   -
حققت ما �أريده يف �لباليه قررت 
و�لرتكيز  �لتمثيل  �إىل  �ل��ع��ودة 
فيه �لفرتة �ملقبلة، ح�سلت على 
كور�سات يف ور�سة مروة جريل، 
يف  باال�ستمر�ر  ن�سحتني  �ل��ت��ي 

�لتمثيل الأنني �أمتلك �ملوهبة.
يف  ر�أي����ه  ع��ل��ى  حت��ر���س��ني  • م��ن 

�أعمالك؟
- �أ�سرتي �أكر د�عم يل، �أحر�س على 

�سر�ج،  دع��اء  �سقيقتي  خ�سو�سا  ر�أي��ه��ا 
الأن���ه���ا مم��ث��ل��ة ول��دي��ه��ا �خل����رة يف هذ� 

�ملجال �أكر مني و�أتعلم منها.
يف  ق��دوت��ك  �سقيقتك  تعترين  ه��ل   •

�لتمثيل؟
ف��رتة طفولتي،  - كانت قدوتي خ��الل 
عندما و�سلت ملرحلة �ل�سباب �أ�سبحت 
ن��ي��ل��ل��ي ك���رمي ق���دوت���ي، الأن���ه���ا ممثلة 
ومت����ار�����س �ل��ب��ال��ي��ه وجت��م��ع��ن��ي بها 
م�سل�سلها  �عجبني  �سد�قة،  عالقة 

)الأعلى �سعر(، �لذي �ساهدته �أكر 
من مرة الأنها تظهر من خالله 
ت�سجعني  كما  ب��ال��ي��ه،  كر�ق�سة 

د�ئما يف �لتمثيل و�لرق�س.
تتمنني  �ل�����ذي  �ل��ع��م��ل  م���ا   •

تقدميه؟
حياتي،  ح��ل��م  �إن���ه���ا  �ل����ف����و�زي����ر،   -

للفو�زير يف  �إنتاج  يوجد  ال  مل��اذ�  �أت�ساءل 
�لتي قدمت  �الأعمال  لالأ�سف  �حل��ايل،  �لوقت 

عن �لفو�زير ف�سلت الأن �ختيار �ملخرجني الأبطالها 
مل يكن منا�سباَ لعدم وجود عالقة لهم باال�ستعر��سات 

�لتي تقدم يف �لفو�زير، يوجد م�سروع خا�س بالفو�زير 
�ل������ذي ت�سعني  �ل���ف���ن���ي  • م����ا ط���م���وح���ك  �أع����م����ل ع���ل���ي���ه. 

لتحقيقه؟
�أرق�س،  �سريهان،  مثل  �ساملة  فنانة  �أك���ون  ب��اأن  �أح��ل��م   -
�أغني، و�أقدم ��ستعر��س، �أي�سا �أحلم بال�سهرة �لتي تر�ود 

�أي �سخ�س.
مب�سر؟ �لباليه  حال  يف  ر�أيك  • ما 

�الأوبر�،  د�ر  على  يقت�سر فقط  - مل يح�سل على حقه، 
يجب تقدمي �أعمال كثرية تتحدث عنه ليعرف �جلمهور 
�أن )�لبالريينا م�س ر�ق�سة( و�ن �لباليه فن ر�ق موجود 
�مللكية ولي�س  �لق�سور  �ل�سنني، كان يقدم يف  �آالف  منذ 
ال  �أ�سخا�س  من  م�ستفز�  كالما  �أ�سمع  �ذ  �لكباريهات، 
عاتقي  على  �أخ���ذت  ل��ذل��ك  �ل��ف��ن،  ه��ذ�  قيمة  يعرفون 
�لباليه،  معنى  �جل��دي��دة  �الأج��ي��ال  تعليم  م�سوؤولية 
�أعمال  �إىل  نحتاج  ل��ذ�  �أخ����ري�،  جتاهله  مت  ل��الأ���س��ف 

تقدمه ب�سكل �أكر مثل فيلم )حفلة 9(.

وحتدثت بدر عن م�ساركتها يف �مل�سل�سل وحت�سري�تها لل�سخ�سية، 
قائلة: )جميلة متثل منوذجاً للمر�أة �لتي تتعر�س للظلم يف ع�سر 
�لفتو�ت، وقد حر�ست على در��سة هذ� �لزمن وتفا�سيله، فوجدت 
�لع�سر  هذ�  يف  �لر�ق�سات  تفا�سيل  حتمل  كتب  �إيجاد  يف  �سعوبة 
�لر�ق�سة  وحركة  كالم  طريقة  �أجعل  �أن  فحاولت  فيديوهات،  �أو 

جميلة ب�سكل يتنا�سب مع هذ� �لع�سر قدر �الإمكان(.
�لرم�ساين  �ل��در�م��ي  �مل��و���س��م  يف  م�ساركتها  �أن  �إىل  ب��در  و�أ����س���ارت 
�الأخ����ري، يف �أك���ر م��ن ع��م��ل مل ي��ك��ن م��ق�����س��ود�ً، وج���اء ع��ن طريق 
يا�سر  �لفنان  مع  )�لفتوة(  على  �لبد�ية  يف  تعاقدت  �إذ  �ل�سدفة، 
�لظهور  عليها  يعر�س  �أن  قبل  �مل��ن��ب��اوي،  ح�سني  و�مل��خ��رج  ج��الل 
�خلا�س يف م�سل�سل )�لرن�س(، فوجدت �لدور حمورياً ورغم وفاة 

�ل�سخ�سية يف �حللقة �ل�سابعة، لكنها ظلت طو�ل �الأحد�ث.
وعن ردود �الأفعال �لكبرية �لتي و�سلتها عن م�سل�سل )�لرن�س(، 
�مل��خ��رج حممد  �أت��ع��ام��ل فيها م��ع  �لتي  �مل��رة �لثانية  ق��ال��ت: )ه��ذه 
�سامي، بعد م�سل�سل )حكاية حياة(، و�حلقيقة �سامي من �ملخرجني 

�ملتميزين، ويعرف جيد�ً كيف ُيخرج �أف�سل ما يف �ملمثل، خ�سو�ساً 
�أنه هو كاتب �مل�سل�سل �أي�ساً، وهذ� يجعله ينفذ روؤيته للعمل ويجعل 
�أ���س��ر�ر جناح  �أن ه��ذ� �سر م��ن  و�أع��ت��ق��د  ب��ط��اًل يف دوره.  ك��ل ممثل 

م�سل�سل )�لرن�س((.
وتابعت: )رغم �سغر دور )لبنى( يف �مل�سل�سل، وموتها منذ �حللقة 
الأننا  عليها،  وح��زن��و�  ج���د�ً  معها  تعاطفو�  �لنا�س  لكن  �ل�سابعة، 
ب�ساطة  يف  �أو  ت�سرفاتها  يف  ���س��و�ء  �ل�����ر�ءة،  مبنتهى  �أظ��ه��رن��اه��ا 
�سكلها ولب�سها وظلت هي حمرك �الأحد�ث بعد ذلك و�سبباً حلملة 
�النتقام �لتي يقوم بها حممد رم�سان من �أ�سقائه. وبرغم توقعي 

ني(. لنجاح �مل�سل�سل، لكن �لنجاح �لكبري خ�سّ
وع���ن �أ���س��ع��ب �مل�����س��اه��د �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه��ا خ���الل ه���ذ� �ل��ع��م��ل، قالت: 
)هناك ثالثة م�ساهد �أعترها �لدور كله، �أحدها م�سهد �ملو�جهة 
مري�ثهم،  �أ�سقاءه  يعطي  ب��اأن  له  ومطالبتها  رم�سان،  حممد  مع 
ب��اأن تبتعد عن  ن��ور وه��ي تطالبها  �لفنانة  �مل��و�ج��ه��ة م��ع  و�ل��ث��اين 

زوجها... و�مل�سهد �لثالث هو م�سهد �لوفاة(.

م�ص�ركتي يف املو�صم الرم�ص�ين ب�أكرث من عمل مل يكن مق�صودا

جنالء بدر: �شخ�شيتي يف )الفتوة( منوذج للمراأة املظلومة

ا�صطررت للبتع�د عن التمثيل والرتكيز يف الب�ليه

يا�شمني �شراج: اأحلم باأن
 اأكون فنانة �شاملة مثل �شريهان

اأهم راق�ص�ته يف )الأوبرا  اإذ تركت التمثيل لتدر�ض الب�ليه، ف�أ�صبحت واحدة من  لعبت ال�صدفة دورًا مهمً� يف حي�ته�، 
امل�صرية(، كم� �ص�رت من اأملع مدرب�ته تعلم اأجي�ل معنى الب�لريين�. ر�صحت للم�ص�ركة يف فيلم (حفلة 9) كمدربة للفن�نة 
غ�دة عبدالرازق، ف�خت�ره� فريق العمل للم�ص�ركة كممثلة اأي�صً�، ليكون الب�ليه �صبب� يف عودته� للتمثيل جمددا بعدم� 

ك�ن �صبب� يف تركه� له.
عن عودته� للتمثيل، م�صريته� يف ع�مل الب�ليه، علقته� مع نيللي 

كرمي، ك�ن مع ي��صمني �صراج هذا احلوار:

)الفتوة(  م�صل�صل  اأن  بدر  جنلء  الفن�نة  اعترت 
الأخري،  الدرامي  ال�صب�ق  خلل  فيه  ظهرت  ال��ذي 
التلفزيونية،  ال�ص��صة  على  الفتوات  ع�صر  اأن�صف 
تن�ول  حمفوظ،  جنيب  الراحل  اأدب  اأن  اإىل  لفتة 
ع�صر الفتوات ب�صكل كبري على �ص��صة ال�صينم�، لكن 
على اجل�نب الآخر، مل تتطرق الدرام� التلفزيونية 
م�صل�صل  جعل  م�  وه��ذا  كبري،  ب�صكل  الفرتة  لهذه 

)الفتوة( متميزًا.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

جابر بن علو�ش

�صانـي لـــــه  ــرم  ـــ ــق وال الــ�ــصــهــم 

بــانـــــي ــد  ــل ــب ال ــــ  ف عــمــلــهــم  يل 

بــاالحــ�ــصــانـــــي مــ�ــصــاعــيــهــم  يل 

بــيـــــن اإنـــ�ـــصـــــــان/ن وانــ�ــصــانـــــي

ــي ـــ ــان ــص ــ� ــو يــبــقـــــى واالح ــف ــظ ال

دوره ـــن  ــــ وم مــثــلــه  يل  عـــنـــد 

ــوره ـــ ــه ــص ــ� ـــد م ــــ ــــرام وج ــــاح ب

ــوره ـــ ــا ج ــه ــال ــر م ــاي ــص ــ� ــع ــــ ال ف

ــوره ـــ ــــ الــكـــــدر ث ـــــوا م ـــم زاح ك

ــوره ــ�ــصــطـــ ــه وب ـــ ــل خـــالـــد/ن اله

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

العمر قو�صني فيها ال مباح ، ومباح

                         ما بني عزف الوتَر حتى �صالة الوتر

تكفي عن احالمي اللي يف مهب الرياح

                   العافيه .. واجلماله .. والعفو .. وال�صر

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

ح�ولت او�صح لك �صعوري و ل ف�د

تع��ل و اإ�صم�ع .. اآخ�ر حم��ولت�ي ! 

ي�معترين )�ص�حبك( اإحذف ال�ص�د

و تعرف ان� و�ض معترك ب� حي�تي

******

كنت ن��صيك ..  لني الع�ْطر ف�ح وذكرت

بع�ض الحي�ن ي�صرتجع �صعوري / عِطر 

�لبيت مت�حد
كلنا خليفة

وو����ص���ي���ف���ه  ال�����ع�����ز  م�����ده�����ل  يف  م����رح����ب����� 

ي�����رب����ي����ع ال�������ص���ع���ب ي��������ص���ح���ك���ة خ��ل��ي��ف��ه

���������ص��������ورٍة ع�������ني ال�������ن�������ذل م����ن����ه����� ت�����رّم�����د

ك����ي����ف لم�����ن�����ه ����ص���ح���ك م���ع���ه���� حم����م����د ؟

غازي م�شعل

ي��ب�����ص��م ل���ك ال���ت����ري���خ م��ل��ئ اإب���ه����م���ه...

ي����� ج��ع��ل��ن��ي ف������دوا ل���ن���ظ���رة ع���ي���ن���ك...

ب����إن���ك خ�����ص��ري ال����ع����ّز...و اإن����ت ح���زام���ه...

و ي����� ع���ّل���ن���ي ف������دوا ل������  ه����ل���ك���م����م���ه....

حممدال�رشيقي
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