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 تناول الكافيني يوميًا اأثناء احلمل 
مرتبط ب�صغر حجم املولود

اأظهرت درا�شة ن�شرت يوم  اأول اأول اأم�س اخلمي�س يف موقع "جاما" 
من  قليلة  كميات  ي�شربن  اللواتي  احلوامل  الن�شاء  اأن  الإلتتكتتروين، 
اأ�شغر  اأطتتفتتالاً  يلدن  يوميااً،  الكافيني  على  حتتوي  التي  امل�شروبات 

حجمااً، مقارنة باحلوامل اللواتي يتجننب تناول الكافيني.
واأظهرت نتائج الدرا�شة باأن الن�شاء اللواتي يتناولن الكافيني يوميااً، 
اإىل  بالإ�شافة  اأوقيات تقريبااً.   3 اأ�شغر حجمااً مبقدار  اأطفالاً  يلدن 
ذلك، كان حميط راأ�س اأطفالهن اأ�شغر بنحو ُع�شر بو�شة من حميط 

راأ�س الأطفال الذين ل تتناول اأمهاتهن الكافيني اأثناء احلمل.
وقالت املوؤلفة امل�شاركة يف الدرا�شة والباحثة يف معهد يوني�س كيندي 
يف  جرانتز  اإل  كاثرين  التتدكتتتتتورة  الطفل،  ل�شحة  الوطني  �شرايفر 
احلد  احلكمة  من  يكون  قد  اأنتته  اإىل  نتائجنا  "ت�شري  �شحفي:  بيان 
التخلي  اأو  احلمل  اأثتتنتتاء  الكافيني  على  حتتوي  التي  امل�شروبات  من 
عنها. ومن اجليد اأي�شااً اأن ت�شت�شري الن�شاء اأطبائهن حول ا�شتهالك 

الكافيني اأثناء احلمل".
اأكرب  خلطر  يعر�شه  اأن  ال�شغري،  املتتولتتود  حلجم  "ميكن  واأ�تتشتتافتتت 
والتت�تتشتتكتتري يف وقتتت لحتتق من  القلب  واأمتتترا�تتتس  بال�شمنة  لتتالإ�تتشتتابتتة 

احلياة".
من  والعديد  القهوة  يف  موجود  منبه  الكافيني  اإن  الباحثون  وقتتال 
امل�شروبات الغازية، ويتم تعريف ال�شتهالك املرتفع يف معظم احلالت 

باأنه اأكرث من 200 ملليغرام يف اليوم.
انقبا�س الأوعية الدموية يف الرحم  الكافيني يت�شبب يف  اأن  وُيعتقد 
بالدم ويثبط منتتوه. كما  اإمتتداد اجلنني  وامل�شيمة، مما قد يقلل من 
اأنه قد يعطل هرمونات الإجهاد لدى اجلنني، مما يعر�س الأطفال 
التتولدة وللم�شاكل ال�شحية يف وقت  خلطر زيادة الوزن ب�شرعة بعد 

لحق من احلياة.
اأكرث  بيانات  لل�شحة  الوطنية  املعاهد  باحثو  حلل  الدرا�شة،  ختتالل 
امل�شاركات يف  الن�شاء  12 عيادة. وكانت جميع  امتتراأة يف   2000 من 
اأي م�شاكل �شحية قبل  الدرا�شة من غري املدخنات ومل يكن لديهن 
التي  بامل�شروبات  اخلا�شة  الن�شاء  تتتقتتديتترات  اإىل  ا  وا�تتشتتتتتنتتاداً احلتتمتتل. 
من  ملليغرامااً   50 حتتوايل  ا�شتهلكن  اللواتي  الن�شاء  فتتاإن  �شربنها، 
اأطفالاً  ولتتتدن  التتقتتهتتوة،  متتن  كتتوب  اأو حتتتوايل ن�شف  تتا،  يتتومتتياً الكافيني 
الن�شاء  باأطفال  مقارنة  املتو�شط،  يف  اأوقية،   2.3 بنحو  تتا  وزناً اأختتف 
اللواتي مل ي�شتهلكن الكافيني اأثناء احلمل. وقد ربطت درا�شة اأخرى 
ن�شرت يف كانون الثاين -يناير يف املجلة الدولية لل�شمنة، بني ارتفاع 
اإىل  اإ�شافة  الأطفال،  حجم  و�شغر  احلمل  اأثناء  الكافيني  ا�شتهالك 
التتتولدة وغريها من  عند  التتوزن  ارتتتفتتاع خماطر مماثلة لنخفا�س 

نتائج الولدة ال�شيئة، وفق ما اأورد موقع يو بي اآي الإلكروين. 

ال�صرطة حتذر من طيور عمالقة غازية
حذرت ال�شرطة من غزو لطيور الريا ال�شخمة، م�شرية اإىل اأن نحو 
20 طائرا منها طلقاء يف مقاطعة هريتفورد�شاير جنوبي بريطانيا. 
وميكن اأن يتجاوز طول طائر الريا الذي ي�شبه النعامة املر ون�شف 
املر، فيما ت�شل �شرعته الق�شوى اإىل نحو 80 كيلومرا يف ال�شاعة، 

علما اأنه ينت�شر اأكرث يف اأمريكا اجلنوبية.
بالتاأكيد  الطيور  "هذه  اإن  بيان،  يف  املحلية  بال�شرطة  م�شدر  وقتتال 
نيوز"  "�شكاي  �شبكة  اأفتتادت  ح�شبما  ال�شوارع"،  يف  معتاد  غري  م�شهد 

الربيطانية.
وتابع البيان: "نريد طماأنة اجلمهور باأننا نعمل للتو�شل اإىل خطة 

لالإم�شاك بالطيور، واإعادتها اإىل حممية منا�شبة".
ومل تك�شف ال�شرطة من اأين جاءت هذه الطيور ذات الرقاب الطويلة، 

لكنها اكتفت بو�شفها بت"الربية".
امل�شاعدة يف هذا  قتتادرا على  اأنتتك قد تكون  "اإذا كنت تعتقد  واأ�شاف: 
القراب  بعدم  نن�شح  ذلتتك،  غ�شون  يف  بنا.  الت�شال  يرجى  الأمتتر 
اأن تتتكتتون عدوانية  متتن هتتذه احلتتيتتوانتتات لأنتتهتتا �شريعة جتتتدا، وميتتكتتن 
تقارير عن  تلقينا  "لالأ�شف  ال�شرطي:  امل�شدر  وتابع  اإذا حو�شرت". 
مهاجمتها للكالب والغزلن، لذلك نطلب من اأ�شحاب الكالب توخي 

احلذر عند امل�شي يف اخلارج".
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موؤ�صرات على تعر�ض طفلك للتنمر
يف �شنوات الدرا�شة الأوىل، عادة ما يتفاعل الأطفال مع اأقرانهم ويكّونون 
يتعر�شوا  اأن  ميكن  اأي�شااً  ولكنهن  معهم،  الن�شاطات  وميار�شون  �شداقات 

لالعتداء والتخويف، وهو ما ُيعرف با�شم التنمر.
فيما يلي جمموعة من املوؤ�شرات التي تدل على اأن طفلك يتعر�س للتنمر، 

وفق ما اأوردت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا:
قلة النوم: ميكن اأن يعاين الأطفال الذين يتعر�شون للتنمر من قلة النوم، 
ا ول ينام  اإ�شافة اإىل روؤية الكوابي�س ب�شكل متكرر. لذا اإذا بدا طفلك منهكاً

كاملعتاد، فعليك التنبه اإىل الأمر ومعاجلة اأ�شبابه.
اإذا لحظت وجتتود جتتروح وكدمات على ج�شم طفلك  والكدمات:  اجلتتروح 
ب�شكل متكرر، فعليك النظر يف الأمر على الفور، لأن ذلك قد يكون عالمة 

على تعر�شه للتنمر اجل�شدي واإ�شاءة املعاملة.
�شلوك  عادية يف  اإذا لحظت تغريات غري  وال�شخ�شية:  ال�شلوك  تغيري يف 
ذلك.  وراء  ال�شبب  عتتن  والبحث  متتعتته،  حتتديتتث  اإجتتتراء  يف  ففكري  طفلك، 
وقلة  النتتعتتزال  للتنمر،  التعر�س  عتتن  الناجمة  ال�شلوك  تتتغتتريات  وت�شمل 
الكالم  يف  و�شعوبة  اآخرين،  اأطفال  مع  بالتواجد  الرغبة  وعتتدم  التفاعل، 

وامليل اإىل الهدوء.
اأن يجعل الركيز على التح�شيل  تراجع الأداء الأكادميي: ميكن للتنمر 
الأكادميي لدى الطفل اأمرااً �شعبااً، وقد يوؤدي اإىل فقدان الهتمام املفاجئ 

باملدر�شة واحل�شول على درجات �شيئة اأو متدنية.
ال�شكوى من �شداع متكرر واآلم يف البطن: اإذا تعر�س الطفل للتنمر، فاإنه 
من الطبيعي اأن يكون حتت �شغط كبري، وميكن اأن يوؤثر التوتر والقلق على 

ج�شمه وي�شبب العديد من امل�شاكل ال�شحية مثل ال�شداع واآلم البطن. 

فازت بـ2.5 مليون دوالر.. 
وتعي�ض على املعونات

باليان�شيب"  التتفتتائتتزيتتن  "لعنة  اأن  يتتبتتدو 
حقيقية، وهذا الأمر جتلى يف ق�شة اأ�شغر 
والتي  بتتريتتطتتانتتيتتا،  يف  باليان�شيب  رابتتحتتة 
تق�شي اأيامها الآن يف معاناة مالية حقيقية. 
 2.5 بيان�شيب  فوزها  من  عاما   18 بعد 
مليون دولر، تعي�س الفائزة باجلائزة كايل 
روجتتتترز عتتلتتى املتتعتتونتتات احلتتكتتومتتيتتة املالية 
اليوم، بعد اأن اأفل�شت متاما. وكانت روجرز 
اأ�شغر مت�شابقة تفوز بيان�شيب بريطانيا، 
فقط،  عتتتامتتتا   16 عتتتمتتترهتتتا  كتتتتتان  عتتتنتتتدمتتتا 
"ال�شن"  ل�شحيفة  وفتتقتتا   ،2003 عتتتام 
�شيارتها  روجتتتترز  وحتتطتتمتتت  التتربيتتطتتانتتيتتة. 
مبخدرات  منت�شية  كانت  عندما  متتوؤختترا، 
اأثتتتنتتتاء التتتقتتتيتتتادة، بتتيتتنتتمتتا األقت  التتكتتوكتتايتتني 
حماولتها  اأثتتنتتاء  عليها  القب�س  ال�شرطة 
الهرب قبل ال�شطدام، ليتبني لحقا اأنها 
مليون   2.5 على  ح�شلت  التتتتتي  املتتراهتتقتتة 
دولر قبل 18 عاما. وبعد اأن ح�شلت على 
ثروتها  روجتتترز  ا�شتنزفت  ال�شخم،  املبلغ 
واإقامة  التجميل،  عمليات  على  بالإنفاق 
املالب�س  و�تتتتشتتتتراء  التت�تتشتتاختتبتتة،  احلتتتفتتتالت 
باهظة الثمن، وتعاطي املخدرات، كما اأنها 
منحت اأكرث من 700 األف دولر للعائلة 

والأ�شدقاء.

كيف يبدو العامل ل�صخ�ض 
م�صاب باخلرف؟! �ص 23

م�صاكل الفك واالأ�صنان... 
اأ�صباب حمتملة الآالم الظهر اأي�صًا

امل�شتقلني،  الطبيعي  العالج  للمتخ�ش�شني يف  الرابطة الحتادية  قالت 
اإن م�شاكل الفك وت�شوهات الأ�شنان فيما يعرف "بخلل  املف�شل ال�شدغي 
الفكي قد ت�شبب اآلمااً يف الظهر اأي�شااً، وهو خلل ُي�شيب ع�شالت امل�شغ 
الفقري  التتعتتمتتود  لت�شمل  اآثتتتتاره  وقتتد  متتد  التتفتتكتتي،  ال�شدغي  واملف�شل 

اأي�شااً . 
واآلم  الأ�تتشتتنتتان،  واآلم  �شرير  اخللل  لهذا  الأختتترى  الأعتترا�تتس  وت�شمل 
ع�شالت امل�شغ، اأو مف�شل الفك، وال�شداع، وطنني  الأذن، بالإ�شافة اإىل 

اأ�شوات طقطقة يف الفك، وحمدودية حركته . 
اأ�شباب عدة، مثل  الفكي  ال�شدغي  املف�شل  اأن خللل  الرابطة  واأو�شحت 
بالإ�شافة  والأظافر،  والأقالم،  ال�شفاه،  وق�شم  اخلطاأ،  اجل�شم  و�شعية 

اإىل التوتر النف�شي . 
ميكن  كما  الطبيعي،  بتتالتتعتتالج  الفكي  ال�شدغي  املف�شل  خلل  ويتتعتتالتتج 

اللجوء اإىل جبرية الأ�شنان . 
ال�شرخاء  تقنيات  اإىل  اللجوء  فيمكن  النف�شي،  التوتر  �شببه  كان  واإذا 

مثل اليوغا، والتاأمل . 
بطبيب  ال�شتعانة  فيمكن  والأ�تتشتتنتتان،  الفم  م�شاكل  �شببه  كتتان  اإذا  اأمتتا 

اأ�شنان . 

 1.  اختيارات مميزة
مب�شاهدة  التتثتتمتتني  وقتتتتتهتتم  ي�شيعون  التتنتتا�تتس  متتن  التتكتتثتتري 
التي ل ترثي  التلفاز، خا�شة الربامج  الكثري من برامج 
معلوماتهم. حل�شن  احلظ، هذا يتغري ببطء وهناك تدفق 
متزايد للربامج التي ميكن اأن تعلمنا الكثري. قلل مقدار 
ما ت�شاهده على التلفزيون  اإىل حد  كبري، وعندىامل�شاهدة 

ا ب�شاأن ما تختاره على �شا�شتك .  كن مميزاً

 2 .  قراءة الكتب
القراءة طريقة رائعة لال�شتثمار يف وقتك كما اأنه ن�شاط 
الأحيان.  من  كثري  يف  �شيئاًا  يكلف  ل  وقتتد  ن�شبياًا  رخي�س 
اأ�شبح   ،NookوiPad  و  Kindle  مع ظهور  اأجهزة
من ال�شهل العثور على مواد قراءة رائعة. للقراءة بانتظام 
فوائد هائلة. اإنه يحفز  خيالك، ويح�شن مفرداتك، ويزيد 
من معرفتك العامة، وي�شاعدك على ال�شرخاء، وي�شمح 
لك بال�شتفادة من عقول املفكرين  العظماء، وي�شاعدك يف 
يخ�ش�س  للغاية.  م�شلياًا  يكون  اأن  وميكن  امل�شكالت،  حل 
تتا  يف  تتا وقتتتاً جميع التتتقتتتادة التتعتتظتتمتتاء يف هتتتذا التتعتتامل تتتقتتريتتباً

القراءة . 

 3.  التوا�شل مع العائلة والأ�شدقاء
على  البقاء  املفيد  ومتتن  قيمون  واأ�تتشتتدقتتاءك  عائلتك  اإن 
ات�شال معهم ومنحهم وقتك. �شوف يعمق عالقاتك معهم 
البقاء  الوقت واجلهد يف  ا�شتثمر  اأنك  تهتم.  ويظهر لهم 
ا لأنك فعلت ذلك  على ات�شال معهم بانتظام �شتكون �شعيداً

على املدى الطويل . 
 4.  اختيار الأ�شدقاء بحكمة

لها  منك  بالقرب  لتكون  تختارها  التي  الأ�تتشتتدقتتاء  اأنتتتواع 
اأن  تريد  كنت  اإذا  و�شلوكياتك.  اأفعالك  على  كبري  تاأثري 
ا، واإيجابياًا، و�شحياًا، واأكرث اإنتاجية،  ا،  و�شعيداً تكون ناجحاً
تلك  الذين ميتلكون  الأ�شخا�س  مع  التوا�شل  فتاأكد من 
لتتديتتك حالياًا  كتتتان  اإذا  متتن  ذلتتتك،  العك�س  عتتلتتى  التت�تتشتتمتتات. 
اأ�شدقاء ل يتوافقون مع اأهدافك، فتخل�س منهم باأدب، اأو 

ا من الوقت الذي تق�شيه  معهم .  على الأقل قلل كثرياً
متتن جوانب  هتتو جتتانتتب مهم  اأ�تتشتتدقتتاء جيدين  اإن وجتتتود 
اأكرث  هو  اإيجابي  تاأثري  لهم  اأ�شدقاء  وجتتود  لكن  احلياة. 
اأهمية. حتَل بالتمييز  عند اختيار اأ�شدقائك وتخل�س من 
بامل�شاكل وغري احلافزين،  واملليئني  ال�شلبيني  الأ�شخا�س 
اأنت  اأنف�شهم.  اإىل حد كبري،  والذين ل يهتمون بتح�شني 
منتج من بيئتك وهذا ي�شمل الأ�شدقاء التي حتتفظ بها. 

ابحث عن اأ�شدقاء ي�شاركونك قيمك . 

 5.  تعلم �شيئا جديدا
ا ب�شاأن ال�شتثمار يف وقتك وم�شتقبلك، فابحث  اإذا كنت جاداً
فيه.  التميز  تريد  �شخ�س يوجهك، خا�شة يف جمال  عن 
مل�شاركة معارفهم  امل�شتعدين  �شتنده�س  من عدد اخلرباء 
وخرباتهم معك اإذا طلبت ذلك بب�شاطة. يف الواقع، يجب 
جمموعة  منهم  لكل  متعددين،  عن  مر�شدين  تبحث  اأن 
مهاراته اخلا�شة. �شي�شاعدك العثور على �شخ�س يوجهك 
ارتكبتها،  التتتتتي  غتتري  ال�شرورية  الأختتتطتتتاء  جتتتنتتب  عتتلتتى 

جديدة،  وتقنيات  متتهتتارات  لتعلم  الفر�شة  لتتك  و�شيوفر 
ا ل يقدر بثمن .  و�شيوفر لك اإلهاماً

ا مهارة اأو عملية  ا..يجب اأن تتعلم دائماً   . تعلم �شيئاًا جديداً
جتتتديتتتدة. هتتتذا متتتا يتتفتتعتتلتته التتنتتاجتتحتتون بتتا�تتشتتتتتمتترار. هتتتم يف 
ا ما  يح�شنون اأنف�شهم. اإذا مل حتر�س  مكانهم لأنهم دائماً
وتتخلف  ركتتود  حالة  يف  فاأنت  التعلم،  يف  ال�شتمرار  على 
الت�شجيل  با�شتمرار.  ميكنك  يتغري  عتتامل  يف  الركب  عن 
يف الف�شول الدرا�شية عرب الإنرنت اأو الت�شجيل يف دورة 

تدريبية اأو ح�شور حمادثة اأجراها خبري . 

 6. النخراط يف الأن�شطة الإبداعية
اأن تنخرط يف الإبتتتداع يف حياتك لأنتته يطور  التترائتتع  من 
مناطق معينة من دماغك. كما اأنه يعلمك كيفية التفكري 
قم  خمتلف.  �تتشتتيء  بفعل  ت�شتمتع  خمتلف،  بينما  ب�شكل 
بالت�شجيل يف ف�شل درا�شي للفخار اأو الفنون، اأو قم باإعادة 
تزيني غرفة يف منزلك، اأو  جرب الكتابة الإبداعية. �شوف 

ترثي حياتك . 
  . تعلم لغة..اأعتقد اأنه يجب على اجلميع تعلم لغة ثانية، 
اإن مل تكن ثالثة. اإتقان لغة اأخرى له مزايا هائلة. يوفر 
بال�شتمتاع  لك  وي�شمح  خمتلفة  ثاقبة  لثقافة  نظرة  لك 
برحالتك اأكرث. كما اأنه ي�شاعد يف تطوير عقلك بطريقة 
مكان  يف  قيمة  يجعلك  اأكرث  اللغة  ثنائي  كونك  فتتريتتدة. 
ا. حتى اأنه ثبت اأنه يوقف  العمل وهذا يعني اأنك اأكرث مرحاً
ا  اأو مينع مر�س الزهامير واخلرف. وهذا  يجعلك �شخ�شاً

اأكرث اإثارة لالهتمام . 

األعاب فيديو تتحول اإىل 
�صبكات اجتماعية للرتفيه 

وفورتنايت  روبتتتلتتتوكتتت�تتتس  تتتعتتد  مل 
جمانيتني  فتتيتتديتتو  لعبتي  جمتتتتّرد 
عتتتتتترب الإنتتتتتتتترنتتتتتتتتت، بتتتتتتل حتتتتّولتتتتتتتا 
َتي"  "من�شّ اجلتتتتائتتتتحتتتتة  ختتتتتتتالل 
العالمات  متتن  مرغوبتني  ترفيه 
التجارية، يحظى فيهما الالعبون 
بحياة افرا�شية موازية حلياتهم 
احلقيقية، اإىل درجة اأنهما متكنتا 
من زعزعة هيمنة �شبكات التوا�شل 

الجتماعي.
ولتتكتتن متتتا اجلتتتامتتتع املتت�تتشتترك بني 
كونهما  عتتن  عتتدا  اللعبتني  هتتاتتتني 
اجتتتتتتتتتذبتتتتتتتتتا متتتتئتتتتات املتتتتتاليتتتتتني من 
الأطفال واملراهقني من كل اأنحاء 

العامل؟
معهد  الباحث يف  الأ�تتشتتتتتاذ  اأو�تتشتتح 
والتجارية  القت�شادية  الدرا�شات 
يف  املتخ�ش�س  بّيو  جوليان  العليا 
وال�شناعات  الرقمية  التكنولوجيا 
الثقافية اأن ما يجمع اللعبتني هو 
وهو  الت"ميتافري�س"،  ي�شمى  متتا 
يف  �شتيفن�شون  نيل  طتتوره  مفهوم 
رواية اخليال العلمي "ال�شاموراي 
 ،  1992 عتتتتتتتام  القرا�شي" 
اإلكروين  ف�شاء  عتتن  عتتبتتارة  وهتتو 
ي�شتطيع  املتتتتتتتادي،  لتتتلتتتواقتتتع  متتتتتتواٍز 
بهدف  فيه  التالقي  امل�شتخدمون 
حتى  اأو  املتتنتتاقتت�تتشتتة  اأو  التتتتتتتفتتتاعتتتل 
التترفتتيتته، ويتتتتتختتذون لتتذلتتك �شكل 

�شور رمزية متثلهم.
�شل�شلة  ذلتتتتك  عتتلتتى  متتتثتتتال  واأبتتتتتتترز 
مو�شيقية  حتتتفتتتالت  ختتمتت�تتس  متتتتن 
نهاية  يف  اأقتتتتيتتتتمتتتتت  افتتتترا�تتتتشتتتتيتتتتة 
التتتفتتتائتتتت، خالل  نتتتيتتت�تتتشتتتان/اأبتتتريتتتل 
خاللها  ظتتتهتتتر  احلتتتتجتتتتر،  متتترحتتتلتتتة 
ترافي�س  الأمتتريكتتي  التتتراب  مغني 
�شكوت عرب "فورتنايت" على �شكل 
اأكتتترث من  �تتشتتورة رمتتزيتتة، وتابعها 
حدث  يف  م�شتخدم،  مليون   12

غري م�شبوق.
وبتتتتتعتتتتتد هتتتتتتتذا التتتتتنتتتتتجتتتتتاح، اأطتتتلتتتقتتتت 
 350 جتتتمتتع  التتتتتي  "فورتنايت" 
اأعمارهم  "لعب" تتتراوح  مليون 
مهرجانااً  عتتتامتتتااً   24 و   14 بتتتني 
"�شورت  �تتشتتمتتّي  اأيتت�تتشتتااً  �تتشتتيتتنتتمتتائتتيتتااً 
نايت"، وحفلة افرا�شية عمالقة 
يحييها  رويال"  "بارتي  بتتعتتنتتوان 

من�ّشقو اأ�شطوانات م�شهورون.
"اإبيك  �تتشتتركتتة  املتت�تتشتتوؤول يف  وقتتتتال 
غيمز" النا�شرة لت"فورتنايت" نيت 
نتتانتتتتتزر لتتوكتتالتتة فتترانتت�تتس بتتر�تتس "يف 
اللتقاء  فتتيتته  ي�شعب  كتتهتتذا  زمتتتن 
جتت�تتشتتديتتااً، متتتن املتتتهتتتم جتتتتتدااً توفري 
نحن  الفرا�شية.  التجارب  هذه 
من�شة  "فورتنايت"  يف  حقااً  نتترى 
ل  املت�شلة  الجتماعية  للتجارب 

جمرد لعبة".

كيفية ا�صتثمار الوقت بطريقة �صحيحة

الوقت اأحد اأهم الأ�شياء يف هذه احلياة. ميكن جني املال يف 
اأي جمال من جمالت احلياة ولكن الوقت الذي مير ل ميكن 
بحكمة..عاداتك  ن�شتعمله  اأن  ي�شتلزم  لذلك   ا�شرتجاعه. 
واأفعالك لها تاأثري عميق على رفاهيتك و�شعادتك ب�شكل عام. 
تعي�ش  التي  والجتماعية  النف�شية  حتديد  حالتك  ويتم 
وقراراتك.  وع��ادات��ك  اأفعالك  خ��ال  من  كبري  ب�شكل  فيها 

تغيريات  اإج����راء  خ���ال  م��ن 
نف�شك  يف  وال�شتثمار   �شغرية 
ووق���ت���ك ب��ط��رق اإي��ج��اب��ي��ة، 
م�شتقبًا  النهاية  يف  �شتخلق 
اأكرث اإ�شراًقا لنف�شك، و�شتكون 
�شعيًدا جًدا لأنك  فعلت ذلك...

هناك  باأن  اإليك  ت�شري  �شيدتي 
لبدء  الرئي�شية  الطرق  بع�ش 

ال�شتثمار يف وقتك وتغيري حياتك لاأف�شل 
تاأثريها  ف�شيكون  حياتك،  يف  الأفكار  هذه  القليل  من  ودمج 
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�ش�ؤون حملية

مب�شاركة 2263 �شورة من 752 م�شورا ميثلون 25 دولة حول العامل

اإعالن اأ�صماء الفائزين يف م�صابقة النخلة يف عيون العامل بدورتها الثانية ع�صرة 2021

�شندوق الزكاة وجامعة اأبوظبي يطلقان حملة »�شبابنا اأمانة ...زكاتنا ح�شانة« للعام احلادي ع�شر على التوايل

ح�صدت ال�صراكة اال�صرتاتيجية اأكرث من 68 مليون درهم وقدمت امل�صاعدة حلوايل 3,130 طالبا وطالبة

فى جل�شة حوارية نظمتها جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية

زكي ن�صيبة ي�صتعر�ض دبلوما�صية االإمارات الثقافية
زايد اأ�ص�ض االإمارات على قيم الت�صامح ومّد ج�صور التوا�صل مع كل دول العامل  وفتح االأبواب اأمام كل الثقافات واحل�صارات 

الثقافة والفن ي�صتطيعان حتقيق ما ال حتققه ال�صيا�صة

•• اأبوظبي-الفجر

لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 
مب�شابقة  الفائزين  اأ�شماء  التتزراعتتي  والبتتتتتكتتار  التمر 
"النخلة يف عيون العامل" بدورتها  الدولية  الت�شوير 
برعاية  اجلائزة  تنظمها  التي   2021 ع�شرة  الثانية 
الت�شامح  وزير  نهيان،  اآل  نهيان مبارك  ال�شيخ  معايل 
اجلائزة، حيث جاءت  اأمناء  رئي�س جمل�س  والتعاي�س، 

النتائج على النحو التايل:
"نخلة التمر"املركز الأول: امل�شور �شيد  الفئة الأوىل 
عمار ال�شيد اأحمد ال�شيد عبد اهلل العا�شور - الإمارات 
العربية املتحدة املركز الثاين: امل�شور خالد جمعة عبد 

الرحمن مراد البلو�شي - الإمارات العربية املتحدة
املركز الثالث: امل�شورة جني اإيڤون دي وال - جمهورية 

جنوب اأفريقيا.

الأول:  املركز  التمر"  ونخلة  "الن�شان  الثانية  الفئة 
 - ال�شيخ  اأحمد  ال�شيخ بن ح�شني بن  امل�شور عبد اهلل 
اململكة العربية ال�شعودية املركز الثاين: امل�شور ه�شام 

رم�شان �شعبان جرب ح�شن- جمهورية م�شر العربية
املتتعتتلتتومتتي -اململكة  املتت�تتشتتور حتت�تتشتتنتتي  التتثتتالتتث:  املتتتركتتتز 
املغربية. جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي اأدىل به الدكتور 

اأمتتني عتتام جتتائتتزة خليفة الدولية  التتوهتتاب زايتتتد،  عبد 
لنخيل التمر والبتكار الزراعي، معربااً عن �شعادته عما 
حققته امل�شابقة خالل اثنتي ع�شرة �شنة مبا يعزز من 
عالقة الإن�شان ب�شجرة نخيل التمر عرب توظيف فن 
الت�شوير الفوتوغرايف كو�شيلة لتنمية وعي اجلمهور 
باأهمية �شجرة نخيل التمر. وخلق ف�شاء اأرحب لتبادل 
اأنحاء  كافة  متتن  ال�شوئيني  امل�شورين  بتتني  اخلتتتربات 
العامل. واإبراز املقومات ال�شياحية والبيئية والراثية 
ل�شجرة نخيل التمر من خالل ال�شورة الفوتوغرافية 

وت�شجيع ارتباط الإن�شان بالأر�س والبيئة.
واأ�شاف اأمني عام اجلائزة باأن الدورة الثانية ع�شرة من 
 25 752 م�شورا ميثلون  امل�شابقة متيزت مب�شاركة 
 2263 دولة حول العامل، وبلغ عدد ال�شور امل�شاركة 
�شورة من اأجمل ال�شور التي عربت عن حبهم ل�شجرة 

نخيل التمر وعالقتهم احلميمة بال�شجرة املباركة.

•• اأبوظبي - الفجر 

اأعتتتلتتتن كتتتل متتتن �تتشتتنتتدوق التتتزكتتتاة وجامعة 
ال�شنوية  احلتتمتتلتتة  اإطتتتتتالق  عتتتن  اأبتتتوظتتتبتتتي 
زكاتنا  اأمتتانتتة،  "�شبابنا  املتجددة  امل�شركة 
ح�شانة" للعام احلادي ع�شر على التوايل 
مل�شاعدة الطلبة املواطنني واملقيمني ورفع 

وتخفيف الأعباء املالية الدرا�شية عنهم. 
بجمع  اإطتتالقتتهتتا  منذ  التت�تتشتتراكتتة  و�شاهمت 
وقدمت  درهتتتتتتم  متتتلتتتيتتتون   68 متتتتن  اأكتتتتتترث 
طالبا   3،130 حلتتوايل  مالية  م�شاعدات 
اإىل  التتعتتام  هتتذا  احلملة  وتتطلع  وطتتالتتبتتة. 
طالب   500 حلتتتتتتتوايل  التتتتدعتتتتم  تتتتتقتتتتدمي 
�شروط  عتتلتتيتتهتتم  تتتنتتطتتبتتق  وطتتتالتتتبتتتة ممتتتتن 

ومعايري ا�شتحقاق الزكاة.
عبداهلل  �تتتشتتتعتتتادة  قتتتتال  التتت�تتتشتتتدد،  هتتتتذا  ويف 
بتتن عتتقتتيتتدة املتتتهتتتريي، اأمتتتتني عتتتام �شندوق 
اأمانة،  "�شبابنا  حتتمتتلتتة  "حققت  التتتزكتتتاة: 
الع�شرة  ال�شنوات  ختتالل  ح�شانة"  زكاتنا 

املتتا�تتشتتيتتة اإ�تتشتتهتتامتتات كتتبتترية يف دعتتتم طلبة 
العلم امل�شتحقني ترجمةاً جلهود ال�شندوق 
املنظومة  دعتتتتتتم  يف  اأبتتتتوظتتتتبتتتتي  وجتتتامتتتعتتتة 
الأكتتتادميتتتيتتتة يف الإمتتتتتتتارات و�تتشتتمتتان توفر 
من  لل�شباب  املتميزة  التعليمية  الفر�س 
خالل اإحياء فري�شة الزكاة وحتقيق اأبهى 
�تتشتتور التتتتتكتتافتتل الجتتتتتمتتاعتتي بتتني الأفتتتتراد 

واملوؤ�ش�شات."
م�شاعدة  اإىل  العام  هذا  "نتطلع  واأ�تتشتتاف: 
اأكرب عدد من الطلبة املواطنني واملقيمني 
ممتتتن يتت�تتشتتتتتوفتتون �تتتشتتتروط التتتتزكتتتتاة ح�شب 
طوال  التتزكتتاة  ب�شندوق  املعتمدة  الالئحة 
مببلغ  اأبتتوظتتبتتي  جامعة  يف  درا�شتهم  متتدة 
لكل طالب  درهتتم  األتتف   60 يبلغ  تقديري 
لل�شنة الدرا�شية الواحدة، حيث قام �شندوق 
الزكاة بالعديد من الإجراءات الرامية اإىل 
و�شمان  التربعات  تقدمي  عملية  ت�شهيل 

و�شولها اإىل حمتاجيها."
من جانبه، اأكد �شعادة الدكتور علي �شعيد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظاهري،  حرمل  بن 
جتتامتتعتتة اأبتتوظتتبتتي اأهتتمتتيتتة هتتتذه احلتتمتتلتتة يف 
من  للطلبة  التعليمية  التتفتتر�تتس  تتتوفتتري 
خالل تخفيف الأعباء املالية الدرا�شية عن 
الطلبة املواطنني واملقيمني ممن ي�شتوفون 

�شروط الزكاة، م�شريااً اإىل حر�س اجلامعة 
جتمعها  مثمرة  �شراكات  يف  التتدختتول  على 
والتي  التتزكتتاة  ك�شندوق  رائتتدة  مبوؤ�ش�شات 
تدعم ر�شالتها يف تاأهيل الكفاءات املتمكنة 
وتوفري بيئة تعليمية متميزة حيث �شيعمل 
التتعتتون للمتعففني  يتتد  التتطتترفتتان على متتد 
البكالوريو�س يف فروع اجلامعة  من طلبة 
يف اأبوظبي والعني وتخفيف الأعباء املالية 
عن ذويهم، وهو ما متكنت وجنحت احلملة 
من  اأكتترث  قبل  انطالقها  منذ  حتقيقه  يف 

اأعوام.   10
حالت  احلملة  هذه  اأن  حرمل  بن  واأ�شاف 
الأكادميية  املتت�تتشتترية  تتتاأختتر  اأو  تتتوقتتف  دون 
الكثري  تخرج  التتذيتتن  الطلبة  متتن  للعديد 
متتنتتهتتم ودختتتتل اإىل �تتشتتوق التتعتتمتتل بتتكتتل ثقة 
جامعة  اعتتتتتتتتتزاز  اإىل  متتت�تتتشتتتريااً  وجتتتتتتتتتدارة، 
املبادرة يف جمع عائد  اأبوظبي بنجاح هذه 
�شخي ودعم الآلف من الطلبة مبا ي�شهم 
يف حتقيق اأحد اأبرز الأهداف القائمة على 

التي  والتطور  البناء  م�شرية  يف  امل�شاهمة 
ت�شهدها الدولة. 

املتتتتهتتتتريي وابتتتتتتن حرمل  �تتتشتتتعتتتادة  واأعتتتتتتتترب 
احلملة  اإطتتتالق  ي�شهم  اأن  يف  اأملهما  عتتن 
التتتزكتتتاة وجامعة  املتت�تتشتتركتتة بتتني �تتشتتنتتدوق 
التتعتتديتتد متتن الأفتتتراد  اأبتتوظتتبتتي يف ت�شجيع 
واجلهات  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 
لتمكن  ب�شخاء؛  امل�شاهمة  على  احلكومية 
امل�شتفيدين  الطلبة  وزكتتاتتتهتتم  تربعاتهم 
اأهدافهم  وحتقيق  درا�شتهم  موا�شلة  من 
على  للح�شول  بجد  والتتعتتمتتل  الأكتتادميتتيتتة 
مرموقة  جامعة  متتن  بكالوريو�س  �شهادة 

كجامعة اأبوظبي.
وحول طريقة امل�شاهمة يف احلملة امل�شركة 
التربعات  يقدم  اأن  ي�شتطيع  املتتتتتربع  فتتاإن 
وت�شليمها  امل�شرفية  وال�شيكات  النقدية 
ل�شندوق الزكاة اأو جلامعة اأبوظبي، با�شم 
احلملة امل�شركة لطالب العلم اجلامعيني 

ح�شانة"،  وزكاتنا  اأمانة  "�شبابنا 

•• الفجرية-  الفجر

عرب   ، الثقافية،  الجتماعية  الفجرية  جمعية  نظمت 
"دبلوما�شية  من�شتها الرقمية، جل�شة حوارية بعنوان 
فيها  حتتتدث  العامل"  اإىل  ج�شٌر  الثقافية..  الإمتتتتارات 
ل�شاحب  الثقايف  امل�شت�شار  ن�شيبة،  اأنتتتور  زكتتي  متتعتتايل 
التت�تتشتتمتتو رئتتيتت�تتس التتتتدولتتتتة، التترئتتيتت�تتس الأعتتتلتتتى جلامعة 
�شليمان  الدكتور  واأدارهتتتا  املتحدة،  العربية  الإمتتتارات 
اجلا�شم الع�شو الفخري يف اجلمعية، بح�شور �شعادة 

خالد الظنحاين رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
وتتتنتتاولتتت اجلتتلتت�تتشتتة عتتتتتددااً متتتن املتتتحتتتاور التتتتتي طرحها 
مفهوم  ت�شمنت  والتتتتتي  اجلتتا�تتشتتم  �تتشتتلتتيتتمتتان  التتدكتتتتتور 
ونهج  وتاريخها،  الإمتتاراتتتيتتة  الثقافية  الدبلوما�شية 
تر�شيخها،  يف  "رحمه اهلل"  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الأب 
كتتمتتا وجتتته اجلتتا�تتشتتم تتتت�تتتشتتتاوؤلت حتتتول اأهتتمتتيتتة التعليم 
ودوره يف تعزيز القوة الناعمة للدولة، وهل با�شتطاعة  
الدبلوما�شية الثقافية من خالل الريا�شة والفنون اأن 
تواجه تهديدات القوة ال�شلبة، كما مل تغفل اجلل�شة 
 ،"19 "كوفيد  التحديات الراهنة يف ظل انت�شار وباء 
ودور الدبلوما�شية الثقافية املهم يف التعايف ملرحلة ما 

بعد اجلائحة. 
بتتاحلتتديتتث عن  وافتتتتتتتتح متتعتتايل زكتتتي ن�شيبة اجلتتلتت�تتشتتة 
القوة  ملمار�شة  كاأ�شلوب  الثقافية  الدبلوما�شية  مفهوم 
اأبنائه،  واإبداعات  الوطن  ثقافة  تقدمي  عرب  الناعمة، 
الثقافية  و�شناعاته  الإن�شاين  وتراثه  املجتمع  وقيم 
تتتعتتزيتتز قتتتوة الدولة  اإىل اجلتتمتتهتتور اخلتتتارجتتتي، بتتهتتدف 
ومكانتها، وا�شفااً معاليه  الدبلوما�شية الثقافية باأنها 
م�شار الإجراءات التي ت�شتند اإىل تبادل الأفكار والقيم 
الهوية  اأو  للثقافة  الأختتتتترى  واجلتتتوانتتتب  والتتتتتقتتالتتيتتد 
تعزيز  اأو  التتعتتالقتتات  لتقوية  �تتشتتواءاً  منها،  وال�تتشتتتتتفتتادة 
التعاون الجتماعي الثقايف اأو تعزيز امل�شالح الوطنية 

وما بعدها.
ونهج  الإمتتارات  يف  الثقافية  الدبلوما�شية  تاريخ  وعن 
-ودوره  ثتتراه  اهلل   -طيب  زايتتد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الأب 
ما حولنا  اإىل  ننظر  ن�شيبة: عندما  قال  تر�شيخها  يف 
اليوم ونعود بالذاكرة اإىل البدايات والتي انطلق منها 
ال�شيخ زايد "رحمه اهلل"، ن�شتطيع اأن نقّدر فعالاً قيمة 
اجلهد الذي قام به. ون�شتذكر هنا الظروف التي كانت 
�شائدة يف املنطقة عندما قّرر ال�شيخ زايد بناء الدولة، 
على  والإميتتتان  والرغبة  واملتتقتتدرة  الإرادة  تغّلبت  حيث 
الذي  التتدولتتة  بناء  اأمتتتام  وقفت  التي  التحديات  كافة 
اأما  له،  بالن�شبة  اأهمية  الأكرث  الأول  امل�شار  مُيّثل  كان 

بذل  على  زايتتتد  ال�شيخ  عتتزم  فيكمن يف  التتثتتاين  املتت�تتشتتار 
كافة اجلهود للو�شول باخلري الذي اأنعم اهلل به على 
الإمارات اإىل اأبناء �شعبنا اأولاً ليعي�شوا يف جمتمع يوّفر 
لهم الكرامة وال�شعادة وال�شتقرار، بالإ�شافة اإىل مّد 
يد اخلري اإىل جميع من حولنا، اأما امل�شار الثالث فقد 
متّثل يف رغبة ال�شيخ زايد -رحمه اهلل -اإىل مّد ج�شور 
التوا�شل مع كل دول العامل، واأن نفتح الأبواب اأمام كل 

ثقافات وح�شارات العامل وهكذا بداأت امل�شرية.   
واأكد معايل زكي ن�شيبة اأهمية الدبلوما�شية الثقافية 
الت�شامح  قيم  على  تاأ�ش�شت  التتتتتي    الإمتتتتارات،  لتتدولتتة 
وال�شالم التي غر�شها ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
-طيب اهلل ثراه- وكانت ا�شراتيجيته تقوم على اإظهار 
ال�شداقة جتاه جميع الثقافات وال�شعوب، وتعزيز قيم 
تتتعتتاون متبادل يف  اأجتتل  متتن  والعمل  املعتدل  الإ�تتشتتالم 

املنفعة مع جميع الدول لتحقيق ال�شتقرار العاملي.
ويف اإطار اأهمية التعليم ودوره يف تعزيز القوة الناعمة 
الثقايف  امل�شت�شار  معايل  ا�شتعر�س  الإمتتتارات  دولتتة  يف 
ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة نه�شة التعليم يف دولة 
الإمارات وما �شاحب هذه النه�شة من ريادة ومتيز يف 
مفهوم  اأن  ن�شيبة  واعترب  التعليمية،  املراحل  خمتلف 
التتتتتعتتلتتيتتم ي�شكل جتتتتزءااً متتهتتمتتااً من  التتنتتاعتتمتتة يف  التتقتتوة 
املفهوم منطلقااً  واأ�شبح هذا  الدولية،  التعليم  معادلة 

مهمااً للم�شاركة الدولية يف التعليم وتعزيز التبادلت 
التتدولتتيتتة بتتتني التتتتتدول وبتتعتت�تتشتتهتتا التتبتتعتت�تتس، حتتيتتث اآمن 
املغفور له ال�شيخ زايد باأن  التعليم هو القّوة الناعمة 
التي �شتقود املجتمع اإىل م�شاف الدول املتقدمة، كما 
املتميزة  اأهمية اجلتتودة  الر�شيدة مدى  القيادة  اأدركتتت 
القوة  تبني  التي  التتعتتوامتتل  اأحتتد  باعتباره  التعليم  يف 
حر�شت  لتتذا  التتدولتتيتتة،  التتعتتالقتتات  يف  للبالد  الناعمة 
اأن تواكب ال�شيا�شات التعليمية يف دولة الإمارات  على 
العربية املتحدة اأحدث التوجهات التعليمية يف العامل، 
يف  التعليم  ل�شيا�شات  العام  الإطتتار  و�شع  اإىل  وعمدت 

الإمارات.
الثقايف  العن�شر  اأهمية  عن  ن�شيبة  معايل  حتدث  كما 
الدولة  به  تتمتع  ملا  الإمتتاراتتتيتتة،  الدولية  ال�شيا�شة  يف 
اأهلها،  واأ�تتشتتالتتة  قيم  يف  ينعك�س  كبري  ثقايف  مبتتتوروث 
فقطاع الثقافة يحظى باهتمام كبري من قبل القيادة 
الثقافِة كعن�شٍر  اأهميَة   ، ُتدرك،عن حقٍّ التي  الر�شيدة 
هذا  تعاظم  وقد  الناعمة.  القّوِة  عنا�شِر  من  اأ�شا�شٍي 
الهتتتتتمتتام ختتتالل التت�تتشتتنتتوات الأختتتتتترية، بتتالتتتتتزامتتن مع 
تعاظم الهتمام العاملي بالثقافة، فتّم تد�شني العديد 
اأ�شا�شية  وجتتهتتة  بتتاتتتت  التتتتتي  الثقافية  املتت�تتشتتروعتتات  متتن 
جاء  كما  اأبتتوظتتبتتي.  التتلتتوفتتر-  متحف  مثل  لل�شياحة، 
ت�شتقطب  التي  اأبوظبي،  ال�شوربون-  جامعة  تاأ�شي�س 

حول  ومتتن  الدولة  من  واملُتمّيزين  املوهوبني  الطلبة 
العامل، كجزٍء من روؤية الإمارة لتعزيز لغة احلوار بني 

الثقافات واحل�شارات. 
وردااً على �شوؤال هل ميكن للدبلوما�شية الثقافية من 
مواجهة  يف  قتتادرة  تكون  اأن  والفنون  الريا�شة  ختتالل 
تتتهتتديتتدات التتقتتوة التت�تتشتتلتتبتتة قتتتال متتعتتايل زكتتتي ن�شيبة: 
حتققه  ل  متتا  حتقيق  ي�شتطيعان  والتتفتتن  الثقافة  اإن 
يف  الثقافية  الدبلوما�شية  مكتب  ويهدف  ال�شيا�شية، 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اإىل اإبراز ما متتلكه 
دولة الإمتتارات من ثقافة وقيم اخلري والت�شامح على 
امل�شتويني الإقليمي والدويل، حيث ي�شعى، ومن خالل 
اإىل  والدولية،  الثقافية  وعالقتها  الناعمة"  "القوة 
والثقايف،  املتتعتتريف  لالمتياز  متتركتتزااً  الإمتتتتتارات  اإظتتهتتار 
ومنوذجااً رائدااً ملجتمع يعتّز بهويته الوطنية وثقافته 

عامليااً. 
باأن الدبلوما�شية الثقافية  واعترب معايل زكي ن�شيبة 
بعد  ما  ملرحلة  التعايف  دورااً مهمااً يف  تلعب  اأن  مُيكنها 
خا�س  متتكتتتتتب  تتتاأ�تتشتتيتت�تتس  جتتتاء  حتتيتتث  "كوفيد19-" 
بالدبلوما�شية الثقافية والعامة �شمن وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل بتوجيهات من �شمو ال�شيخ عبد اهلل 
الدويل  والتعاون  وزيتتر اخلارجية  نهيان،  اآل  زايتتد  بن 
العريقة  وقيمنا  املتقدمة  ثقافتنا  اإيتت�تتشتتال  اأجتتتل  متتن 
الدبلوما�شية  بتتتاأن  ثتتقتتة  عتتلتتى  واأنتتتتا  املتتختتتتتلتتفتتة،  لتتلتتدول 
بعد  متتا  مرحلة  يف  واأهتتتم  اأكتترب  دورااً  �شتلعب  الثقافية 
الطرق  اأحتتد  هتتو  الثقايف،  فالتبادل  "كوفيد19-"، 
الذي ي�شاعدنا على حتقيق تفهم واجنذاب دويل اأكرب 

نحو ثقافة دولة الإمارات وقيمها. 
ومتتتن جتتانتتبتته، اأ�تتتشتتتاد �تتشتتعتتادة ختتالتتد التتظتتنتتحتتاين رئي�س 
الزاخرة،  التتعتتطتتاء  مبتت�تتشتترية  اجلتتمتتعتتيتتة  اإدارة  جمتتلتت�تتس 
واإخال�س  بحب  ختتدم وطنه  التتذي  ن�شيبة  زكتتي  ملعايل 
اأحد  معاليه  اعترب  ، حيث  واملتتهتتام  املتتواقتتع  يف خمتلف 
رجتتتتالت التتوطتتن الأوفتتتيتتتاء التتذيتتن رافتتقتتوا املتتغتتفتتور له 
ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايتتد  ال�شيخ 
وعا�شروا م�شريته، وما يزال يوا�شل مهمته الوطنية 

بكل جد واإخال�س. 
الإمارات  ا�شراتيجية  اأهمية  اإىل  الظنحاين  واأ�تتشتتار 
يف تتتبتتنتتي متتفتتهتتوم التتقتتوة التتنتتاعتتمتتة التتتتتي تتت�تتشتتمتتل  كافة 
القطاعات  القت�شادية والثقافية والفنية وال�شياحية 
والإن�شانية واملجتمعية، موؤكدااً على جناعة التوجهات 
الإن�شانية واحل�شارية التي تنتهجها القيادة الر�شيدة 
وهويتها  واإرثتتهتتا  للدولة  احل�شارية  التت�تتشتتورة  لإبتتتراز 

وثقافتها الأ�شيلة.

ناق�شت طرق الوقاية والتاأهيل والعاج
املركز الوطني للتاأهيل يعقد ندوة حول اآفة املخدرات 

والعقاقري اخلطرة يف جامعة العني باأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر 

العاملية؛  ال�شحة  املتعاون مع منظمة  املركز  للتاأهيل،  الوطني  املركز  عقد 
موؤخرااً ندوة توعوية افرا�شية متخ�ش�شة يف جمال املخدرات والعقاقري 
اخلطرة وطرق الوقاية والعالج؛ لطلبة جامعة العني مبقرها يف اأبوظبي، 
عام  مدير  الغافري  عبداهلل  حمد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  بح�شور  وذلتتك 
والعلوم  التتربتتيتتة  كلية  نتتائتتب عميد  التتلتتحتتيتتاين  حتتنتتان  والتتدكتتتتتورة  املتتركتتز 

الإن�شانية والجتماعية وطلبة جامعة العني واأع�شاء الهيئة التدري�شية.
باملركز  العمليات  اإدارة  مدير  احلو�شني  اإ�شماعيل  حممد  الدكتور  وقتتدم 
بها  التي حتظى  املرموقة  واملكانة  الإجنتتازات  اأو�شح خالله  �شامالاً  عر�شااً 
دولة الإمارات املرموقة وم�شتوى ت�شريعاتها يف تقدمي الرعاية واحلماية 
القائمة  املركز  قيم  من  وانطالقا  الجتماعية.  ال�شريحة  لهذه  والتاأهيل 
اأكد  فقد  ولأ�شرهم،  للعالج  املتقدمني  لالإفراد  اخل�شو�شية  حماية  على 
حر�س املركز على تقدمي الرعاية والعالج الالزم لكل من يحتاجها ووفق 
دولة  قوانني  ال�شرية واخل�شو�شية خا�شة يف ظل �شمان  م�شتويات  اأعلى 
ب�شكل  العالج  لتلقي  يلجوؤون  ملن  القانونية  امل�شاءلة  عتتدم  ملبداأ  الإمتتتارات 
طوعي. واأ�شار احلو�شني اإىل امتالك املركز لأعلى م�شتويات البنى التحتية 
موؤكدااً  اجلتتتودة،  وعالية  املتميزة  باملختربات  املدعومة  الطبية  والتتكتتوادر 
واأ�شرار  اأفرادها من خماطر  كافة  لالأ�شرة يف حماية  الفاعل  التتدور  على 
الإدمان. وحول ا�شتف�شارات الأ�شاتذة والطلبة يف جامعة العني بنّي الدكتور 
احلو�شني اأن اأبواب املركز مفتوحة دائمااً، وت�شتقبل احلالت با�شتمرار منذ 
تقييمية  مقابالت  اإىل  ا�تتشتتتتتنتتادااً  حولها  التتدرا�تتشتتات  واإجتتتتراء  عنها  الإبتتتالغ 
النف�شية واخلدمة  العلوم  فيها متخ�ش�شون يف  ي�شارك  اإر�شادية  وجل�شات 
اأوىل يتبعها و�شع خطة عالجية �شاملة تاأخذ بعني  الجتماعية، كخطوة 

العتبار خ�شو�شية احلالة واحتياجاتها وظروفها.
م�شريااً اإىل اأن مدة العالج والتدخل تعتمد على امل�شتوى الذي و�شل اإليه 

املري�س يف مرحلة الإدمان ونوع املادة املخدرة اأو العقار امل�شبب لالإدمان.
ولفت الدكتور احلو�شني خالل الندوة اإىل اأهمية الدور اجلوهري لو�شائل 
الإعالم ومن�شات التوا�شل الجتماعي يف الوقاية والتوعية والإر�شاد من 
هذه الآفة، واأن املركز يعمل �شمن اإطار من التعاون الفعال يف هذا اجلانب 
ولكافة  اإىل اجلمهور  ر�شالته  لإي�شال  اإعالمية  ا�شراتيجية  ولديه خطة 

�شرائح املجتمع.
التفاعل  جلنة  رئي�س  ال�شرحان  �شامل  ح�شني  الدكتور  اأ�تتشتتار  جانبه  ومتتن 
اإن اجلامعة تنطلق يف  اإىل  اأبوظبي؛  – مقر  مع املجتمع يف جامعة العني 
بخدمة  املرتبطة  ال�شراتيجية  اأهدافها  مع  متا�شيااً  الندوة  هذه  تنظيم 
املجتمع ومتكني طلبتها من الطالع على دور املوؤ�ش�شات الوطنية يف الدولة 
وم�شاهمتها يف التنمية الجتماعية وحماية الأفراد والأ�شرة واملجتمع من 
كافة امل�شكالت الجتماعية والظواهر ال�شلبية التي تعترب اآفة الإدمان على 
املخدرات وتعاطي العقاقري اخلطرة اأهمها ملا حتمله من اآثار متعددة على 

ال�شباب حتديدااً.
واأ�شاف ال�شرحان اأن اخلطة الدرا�شية لتخ�ش�س علم الجتماع التطبيقي 
املخدرات  مبتتجتتال  متخ�ش�شااً  درا�تتشتتيتتااً  م�شاقااً  تت�شمن  التتعتتني  جامعة  يف 
اإ�شايف للطلبة والكادر  واملجتمع، يف حني جاء تنظيم هذه الندوة كن�شاط 
التدري�شي للتعرف عن قرب على املركز الوطني للتاأهيل ودوره الريادي يف 

الوقاية والتدخل والعالج والرعاية الالحقة ملر�شى الإدمان.

�شعيًا لتعزيز خدماتها الت�شخي�شية والعاجية باإ�شراف نخبة من الكوادر الطبية
م�صت�صفى وعيادة فاليانت توا�صل خطتها التو�صعية 

الطموحة لالرتقاء بتخ�ص�صات مركز التميُّز
•• دبي-الفجر

 Valiant Clinic and( فاليانت"  وعتتيتتادة  "م�شت�شفى  اأعتتلتتنتتت 
�شات  التخ�شّ �شمن  ال�شحّية  اخلدمات  عتتدد  زيتتادة  عن   )Hospital
ز" التابع لها. وتاأتي هذه اخلطوة �شمن برنامج  الرئي�شية لت "مركز التميُّ
والتي   ،2021 للعام  الطموحة  الأهتتتداف  اإطتتار  يف  يندرج  التتذي  التو�شع 

الأوىل  بالدرجة  تتمحور 
جتهيز  �تتتتتشتتتتتمتتتتتان  حتتتتتتتتتول 
العيادة وامل�شت�شفى باأف�شل 
اخلدمات  واأحتتدث  املرافق 
ال�شحية لتقدمي جمموعة 
العالجات  متتتن  متتتتتكتتامتتلتتة 
نخبة  وبتتاإِ�تتشتتراف  الطبية، 
الأطباء والطواقم الطبية 
والتتتتتمتتريتت�تتشتتيتتة متتتن ذوي 
اإمارة  العالية يف  اخلتتربات 
"فاليانت"  وك�شفت  دبتتي. 

عن اإ�شافة مرافق وخدمات 
ز الثالثة التابعة لها؛ وهي "مركز جراحة  طبية جديدة اإىل مراكز التميُّ
الطبيعي".  العالج  و"مركز  الفقري"  العمود  جراحة  و"مركز  العظام" 
وباملقابل، يعتزم "مركز التميز لطب الغدد ال�شماء" توفري خدمات عالج 
ال�شتفادة  اأي�شااً  للمر�شى  وميكن  ال�شكري.  مر�شى  لدى  ال�شكرية  القدم 
املتتتتتاحتتة لدى  التخ�ش�شات  متتتتتعتتددة  متتن اخلتتدمتتات  وا�تتشتتعتتة  متتن جمموعة 
ال�شماء"، والذي يقدم ا�شت�شارات طبية فورية من قبل اأبرز  الغدد  "مركز 
متكامالاً  نهجااً  باعتباره  الوزن"  اإدارة  "برنامج  يربز  وباملقابل،  الأطتتبتتاء. 
فيها  التتوزن، مبا  بفقدان  املتعلقة  اجلوانب  كافة  ومتابعة  املر�شى  لرعاية 
اخلتتيتتارات العالجية واجلتتراحتتيتتة. وقتتتال التتدكتتتتتور متتارتتتني لتتونتتني، مدير 
فاليانت"  وعيادة  "م�شت�شفى  "توا�شل  فاليانت":  وعيادة  "م�شت�شفى  عام 
اإمتتتتارة دبي،  التتدولتتيتتني يف  اهتتتتتمتتام لفتتت متتن نخبة اجلتتراحتتني  ا�شتقطاب 
اخلدمات  اأف�شل  لتوفري  املتتتتتطتتورة  الطبية  مرافقنا  يف  يعملون  والتتذيتتن 
ونتطّلع  الطبية.  التخ�ش�شات  خمتلف  �شمن  والعالجية  الت�شخي�شية 
خطتنا  متتع  متا�شيااً  الأمتتثتتل،  بال�شكل  املر�شى  خدمة  موا�شلة  اإىل  قتتدمتتااً 
التو�شعية للعام 2021 والتي ت�شتهدف اإ�شافة املزيد من املرافق احليوية 
واإطالق حزمة من اخلدمات املتطّورة التي ت�شّب يف خدمة ر�شالتنا املتمثلة 
يف توفري الرعاية ال�شحية واخلدمات الطبية الرئي�شية املتوائمة مع اأعلى 
اإىل م�شتوى ثقة وتطلعات  والتي ترقى  الأخالقية والحرافية،  املعايري 
اجلميع." واأعلن امل�شت�شفى عزمه افتتاح مرفق خم�ش�س للرعاية ال�شحية 
العاجلة قريبااً، يف خطوة من �شاأنها ا�شتيعاب املر�شى من الت "�شيتي ووك" 

)City Walk( واملناطق املجاورة، يف كافة الأوقات.
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ك�شفت �شور جديدة رائعة كيف ميكن للخرف اأن يغري ب�شكل 
جذري الطريقة التي يرى بها امل�شابون منازلهم.

ال�شكنية  الرعاية  �شركة  اأعدتها  التي  النماذج  ممت  و�شُ
الكندية Amica Senior Lifestyles، مل�شاعدة مقدمي 
الرعاية والأقارب على فهم حتديات التعاي�ش مع اخلرف.

ومع ذلك، حذر الفريق من اأن اخلرف رحلة فردية للغاية 
ميكن اأن توؤدي اإىل جمموعة من التاأثريات املعرفية، وعلى 

هذا النحو، فاإن التجارب �شتختلف بني الأفراد.

يف  يظهر  ما  غالبا  ولكنه  عاملي،  قلق  م�شدر  اخلتترف  ويعد 
النا�س يف  اأن يعي�س  ثتتراء، حيث من املرجح  البلدان الأكتترث 

�شن اأكرب.
ووفقا جلمعية األزهامير، يعي�س اأكرث من 850 األف �شخ�س 
يف اململكة املتحدة مع اخلرف - ومن املتوقع اأن يتجاوز الرقم 

.2040 عام  بحلول  مليون   1.6
 65 باخلرف  امل�شابني  من  العظمى  الغالبية  اأعمار  وتبلغ 
عاما اأو اأكرث، على الرغم من اأنه قد ي�شيب  ال�شباب اأي�شا.

وقتتالتتت عتتاملتتة الأعتت�تتشتتاب هتتيتتذر بتتاملتتر، وهتتي اأيتت�تتشتتا م�شت�شارة 
 Amica Senior Lifestyles يف  املتتعتتريف  التترفتتاه 
ال�شعب علينا تخيل كيف  "من  ال�شور:  اإن�شاء  و�شاعدت يف 
ميكن اأن يبدو العامل ويتغري بالن�شبة لالأ�شخا�س امل�شابني 
الآراء  بع�س  اأن  نفهم  اأن  املتتهتتم  متتن  ذلتتتك،  ومتتتع  بتتاخلتترف. 
وال�شلوكيات قد توؤثر اأو ت�شري اإىل اإ�شابة �شخ�س باخلرف. 
ومتتتن متتالحتتظتتة التتتتتغتتريات يف التت�تتشتتلتتوك عتتنتتد دختتتول الغرف 
اأ�شكال عديدة  اأن يتخذ اخلرف  النباتات، ميكن  اإهمال  اإىل 

ا�شتخدام  ختتالل  من  ولكن،  ال�شخ�س.  حياة  طريقة  يف 
الأدوات والأ�شاليب املختلفة، ما يزال اأولئك الذين 

يعانون من اخلرف قادرين على العمل ب�شكل 
جيد - اأو حتى اأف�شل مما كانوا يفعلون 

من قبل".

الآث�����������ار امل����راف����ق����ة يف 
احلديقة

الأ�شخا�س  ي�شع  ما  غالبا 
املتتتتتت�تتتتتتشتتتتتتابتتتتتتون مبتتتتر�تتتتس 

حتتتتالت  اأو  األتتتتزهتتتتاميتتتتر 
اخلتتتتتتتتتترف الأختتتتتتتتتتتترى، 

غري  يف  الأ�تتتتتتشتتتتتتيتتتتتتاء 
اأن  بتتتتعتتتتد  حمتتتتلتتتتهتتتتا، 
مكان  يف  و�شعوها 
بتتتتتتدا متتنتتطتتقتتيتتا يف 
ذلك الوقت ولكن 
عند  لحتتقتتا  لي�س 

احلاجة اإىل هذه العنا�شر.
ويف حني اأن هذا قد يكون مربكا يف احلالت اخلفيفة، اإل اأنه 

قد يكون اأي�شا خطريا.
وميكن اأن تكون هذه بطبيعتها اأكرث خطورة بالن�شبة لبع�س 
اإيالء  اإىل  مييلون  التتذيتتن  بتتاخلتترف،  امل�شابني  الأ�تتشتتختتا�تتس 

عند  اأقتتل  لتنقل اهتمام  ا
بيئتهم،  يف 

ما يزيد 
متتتتتتتن 

خطر تعر�شهم للتعرث و/ اأو ال�شقوط و/ اأو اإ�شابة اأنف�شهم 
باأ�شياء حادة.

يف  اأي�شا  الع�شبية  التنك�شية  الأمتترا�تتس  تت�شبب  اأن  وميكن 
اأن هذا  اإدراك  اأيامهم ولياليهم، على �شبيل املثال،  اختالط 
التي  اخلتتارجتتيتتة  التتعتتالمتتات  مواجهة  يف  الليل  منت�شف  هتتو 
اأن يكون  اأنه يف الواقع نهار - وهو ارتباك ميكن  ت�شري اإىل 

خميفا.
ويتجاهل العديد من امل�شابني باخلرف العتناء مبنازلهم 
ل  وقتتد  اأنف�شهم،  وحتى  الأليفة  وحيواناتهم  ونباتاتهم 

يعرفون ماذا يفعلون بالزهور مبجرد موتها.

تغيريات يف الإدراك يف غرفة املعي�شة
اأن تظهر م�شاحة  ال�شور قبل وبعد كيف ميكن  ُتظهر 
لالأ�شخا�س  خمتتيتتف  ب�شكل  متت�تتشتتوهتتة  التتعتتاديتتة  املتتعتتيتت�تتشتتة 
امل�شابني باخلرف.وميكن اأن توؤدي ال�شطرابات املعرفية 
اأي�شا اإىل زيادة ح�شا�شية ال�شوء، وم�شاكل اأخرى يف الروؤية 

مبا يف ذلك �شعوبات يف اإدراك امل�شافة والعمق.

اآثار اخلرف يف املطبخ
اأي�شا  بتتتاخلتتترف  املتت�تتشتتابتتون  الأ�تتتشتتتختتتا�تتتس  يتتتعتتتاين 
العادات  متتن  التخل�س  يف  اأكتتترب  م�شاكل  متتن 
اجلديد.  التتروتتتني  مع  والتكيف  القدمية 
اإختتتراج الطعام  ويتجلى هتتذا من ختتالل 

حليوان األيف مل يعد موجودا.
ميكن  كيف  املطبخ  لقطات  وتو�شح 
املواجهة  ا�تتشتتراتتتيتتجتتيتتة  تتتكتتون  اأن 
متتتتثتتتتل ا�تتتتشتتتتتتتتتختتتتدام متتتالحتتتظتتتات 
اأقتتتل فعالية ممتتا هو  التتتتتذكتتري 

مق�شود.
وعتتتتتتتتالوة عتتتلتتتى ذلتتتتتتتك، ميكن 
لتتتالأفتتتراد التتتذيتتتن يتتعتتانتتون من 
يواجهوا  اأن  معرفية  اإعتتاقتتات 
رموز  فتتك  يف  م�شكلة  اأيتت�تتشتتا 

خط كفهم.

يغري ب�شكل جذري الطريقة التي يرى بها امل�شابون منازلهم

كيف يبدو العامل ل�صخ�ض م�صاب باخلرف؟!

 Collaborations وتقول اآنا بول، كبرية العلماء يف
،Pharmaceuticals

مركبات  عتتن  نبحث  "كنا  البحث:  يف  امل�شاركة  واملتتوؤلتتفتتة   
ميكن اأن متنع دخول الفريو�س اإىل اخللية. لقد اخرنا 
هذه املركبات لأننا نعلم اأن م�شادات الفريو�شات الأخرى 
التي تعمل بنجاح �شد الإيبول هي اأي�شا مثبطات فعالة لت 

."SARS-CoV-2
 ،SARS-CoV-2 ووقع اختبار املركبات يف املخترب �شد
 )HCoV 229E( وكذلك �شد فريو�س الربد ال�شائع

.)MHV( وفريو�س التهاب الكبد الوبائي
وا�تتشتتتتتختتدم التتبتتاحتتثتتون جمتتمتتوعتتة متتتتتنتتوعتتة متتتن خطوط 
SARS- لعدوى  حمتملة  اأهتتدافتتا  متثل  التي  اخلاليا 

اخلاليا  �شاللت  واأ�شابوا  الإن�شان.  ج�شم  يف   CoV-2
بالفريو�شات املختلفة ثم نظروا يف مدى جناح املركبات يف 

منع تكاثر الفريو�س يف اخلاليا.
ومت خلط النتائج، مع فعالية املركبات اعتمادا على ما اإذا 
الإن�شان  من  امل�شتقة  اخلاليا  خطوط  يف  ت�شتخدم  كانت 
واملعروفة  التتقتتردة،  متتن  امل�شتقة  اخلتتاليتتا  خطوط  مقابل 

.Vero با�شم خطوط خاليا
وخطوط اخلاليا اجلذعية هي جتمعات اأو مزارع خلوية 
اخلارجي  الأ�شلي  الن�شيج  من  ت�شتق  اجلذعية  للخاليا 
)مرحلة  الأرومية  للكي�شة  الداخلية  اخللوية  الكتلة  من 
يف  اأيتتتام   5-4 حتتوايل  بعمر  اجلنيني  التطور  متتن  مبكرة 

الإن�شان وتتاألف من 50-150 خلية(.
يف  الأحياء  علم  يف  امل�شارك  الأ�شتاذ  �شول،  فرانك  ويقول 
"يف  البحث:  املتت�تتشتتارك يف  واملتتوؤلتتف  كارولينا  نتتتورث  وليتتتة 
جميع  اأن  وجدنا  الإن�شان،  من  امل�شتقة  اخلاليا  خطوط 
املركبات الثالثة تعمل ب�شكل م�شابه لرميدي�شفري، والذي 
تكن  مل  ذلتتك،  ومتتع  كوفيد19-.  لعالج  حاليا  ي�شتخدم 

فعالة على الإطالق يف خاليا فريو".
ل�شركة  التتتتتتتنتتتفتتتيتتتذي  التتترئتتتيتتت�تتتس  اإكتتتتيتتتتنتتتتز،  �تتتشتتتون  ويتتتتقتتتتول 

 Collaborations Pharmaceuticals
واملوؤلف امل�شارك يف البحث: "راأى الباحثون نتائج مماثلة 
الإيبول.  البداية �شد  املركبات يف  اختبار هذه  عندما مت 
لقد كانت فعالة يف خطوط اخلاليا امل�شتقة من الإن�شان، 

.Vero ولكن لي�س يف خاليا
 وهذا مهم لأن خاليا Vero هي اأحد النماذج القيا�شية 

امل�شتخدمة يف هذا النوع من الختبارات. 
وبتتعتتبتتارة اأختتتتترى، قتتد يتتكتتون خلتتطتتوط اخلتتاليتتا املتنوعة 
اختبار  �شرورة  اإىل  وي�شري  للمركب.  خمتلفة  ا�شتجابات 
املركبات يف العديد من خطوط اخلاليا املختلفة ل�شتبعاد 

ال�شلبيات الكاذبة".
وت�شمل اخلطوات التالية للبحث اختبار فعالية املركبات 
يف منوذج الفئران والعمل الإ�شايف على فهم كيفية تثبيط 

تكاثر الفريو�س.

وتو�شح بول: "اإحدى النتائج الأكرث اإثارة لالهتمام هنا 
التتفتتريو�تتس متتن الرتباط  املتتركتتبتتات ل متنع  اأن هتتذه  هتتي 
املحتمل باخلاليا فح�شب، بل اإنها قد متنع اأي�شا الن�شاط 
اجل�شيمات  عتتلتتى  تتتعتتمتتل  املتتركتتبتتات  هتتتذه  لأن  التتفتتريو�تتشتتي 

احلالة.
اخللية  لوظيفة  مهمة  تعد  التتتتتي  احلتتالتتة،  واجل�شيمات   
من  واخلتتتروج  للدخول  التتفتتريو�تتس  يختطفها  الطبيعية، 

اخللية.
اإذا تعطلت هذه الآلية، فاإنها ل ميكن اأن ت�شيب   لذلك، 

اخلاليا الأخرى".
واأ�شار �شول: "من املثري لالهتمام اأي�شا اأن هذه املركبات 
�شد  ولكن   ،SARS-CoV-2 �شد  فقط  لي�س  فعالة 
فريو�شات كورونا ذات ال�شلة. وميكن اأن مينحنا ال�شبق يف 

العالجات مع ظهور فريو�شات كورونا اجلديدة".

حتديد ثالثة عقاقري �صائعة م�صادة للفريو�صات 
يحتمل اأن تكون فّعالة �صد "كوفيد- 19"
املخترب  يف  فعالة  واملاريا  للفريو�شات  م�شادة  ال�شتخدام  �شائعة  عقاقري  ثاثة  اأن  الباحثني  من  دويل  فريق  وجد 
SARS-CoV-2.ونظر الفريق، الذي �شم باحثني من جامعة ولية كارولينا ال�شمالية و�شركة  ملنع تكرار فريو�ش 
الإيبول  �شد  فعاليتها  اأثبتت  للفريو�شات  م�شادة  عقاقري  ثاثة  يف   ،Collaborations Pharmaceuticals

وفريو�ش ماربورغ، وهي: التيلورون والكيناكرين والبريوناريدين.
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 

اإع����������ان
تعلن دائتتترة التنمية القت�شادية بان ال�شتتتتتادة/ملحمة 

الر�شيد للحوم الطازجة
رخ�شة رقم:CN 2767798 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11/2021/477 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : دعوى ا�شرداد ال�شيارة و�شحة ونفاذ عقدالبيع واملطالبة مببلغ 3000 درهم على 
ح�شب التفاقية والزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ وقدره 1200 درهم نظري املخالفات التي ارتكبها.  

طالب الإعالن : حممد ابراهيم حممد حممد �شليم - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد عبداحلفيظ حممود الوكيل - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى ا�شرداد ال�شيارة و�شحة ونفاذ عقدالبيع 
واملطالبة مببلغ 3000 درهم على ح�شب التفاقية والزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ وقدره 1200 درهم 
نظري املخالفات التي ارتكبها.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/30م  ال�شاعة 9 �س يف 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  لذا   BUILDING DESC &

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 
اعالن بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 152/2019/250 بيع عقار مرهون
مو�شوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن الوحدة العقارية التي بيانها : نوع العقار : �شقة 

�شكنية - مبنطقة برج خليفة - رقم الر�س 155 - رقم العقار 2121 - الطابق 21 - ا�شم املبنى : خليفة تاور 
زون 2 بي - رقم املبنى 1 - امل�شاحة الكلية بالقدم املربع 986 متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونة للبنك 
امل�شتدعى وفاء للمبلغ املنفذ به اجمايل والبالغ قدره 7،161،614،96 درهم )�شبعة ماليني ومائة وواحد 

و�شتون الف و�شتمائة واربعة ع�شرة الف و�شتة وت�شعون فل�شا(  
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �س م ع  - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
،  2-�شونيل �شاين جاجدي�س �شاين -  اإعالنهما : 1- نيلو �شاهني �شفته بالق�شية : حاجز �شابق  املطلوب 
�شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية 
درهم   )995862.26( ن�شيبه  التجاري  دبي  بنك   : )الطرف  التوزيع  بقائمة  اخطاركم   2021/3/11 بتاريخ 
- الطرف : بنك ابوظبي التجاري - ن�شيبه 0 درهم - الطرف : �شركة اعمار كوميونتي ماجنمنت �س ذ م م - 
ن�شيبه : 491814.74 درهم - الطرف : نيلو �شاهني - ن�شيبه : 0 درهم  حبيب بنك اي جي زيوريخ - ن�شيبه 

0 درهم( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4509/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/971 امر اأداء ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2447723.35 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : تك ا�شتيل - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعتتالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن 
قطعة ار�تتس - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار - رقم الر�تتس 500 وفتتاء للمبلغ 
املحكمة  قتترار  على  بناء  قانونا.  مفعوله  ونفاذ  جتتاء  مبا  للعلم  وذلتتك  به  املطالب 

ال�شادر بتاريخ 2021/3/6 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 622/2021/60 اأمر اأداء

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليهما / 1- �شركة اإتقان لأعمال التك�شية والعزل ذ م م - فرع ال�شارقة 

2- رول نادر زيد احلمداهلل. - جمهويل حمل الإقامة  
مبا ان املدعي / بي ايه ا�س اف لكيماويات البناء ا ع م )�س.ذ.م.م(  

وميثله / يا�شني ابوبكر �شامل احلامد
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/30 الزام 
املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 829.111.65 درهم )ثمامنائة 
وت�شعة وع�شرون الف ومائة واأحد ع�شر درهم وخم�شة و�شتون فل�شا( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001704 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايه تي جي املحدودة - �س م ح  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة املنطقة احلرة هاتف 065260498  0504237159  

اىل املدعي عليه بدفع مبلغ 204.142.19 درهم 
اىل املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة �شمول احلكم بالنفاذ املعجل

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/4/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه.  حرر بتاريخ  2021/3/25 م.   
مدير اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 28/ 3/ 2021  Issue No : 13200
The notice of defendant by publication

Before the lawsuit Management office in Sharjah Court 
lawusuit No. 433/2021 Civil

To the Defendant: Naeem Hassanaouni, Norwegian, Place of 
residence : None , Emirate of Sharjah, Alkhan, Buhaira Corniche, 
Bin kamel Tower, Ground floor, Shop No. 2 owned by Ali Marzouq 
Ali bin Kamel Alshamsi Phone No. 052-8429964, 050-5680243, 
0555182205 and E-mail : alralidainpharmacy@gmail.com invited to 
attend personally or by his legal representative the financial expert 
online meeting through zoom application on Thursday 1" April 2021 
at 10:00 am, and to send all the related documents to the expert.
Financial Expert
Sameh Saber
Contact No. 06- 5502652- 0566216905
info@malikmarzouke

Expert Meeting 
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منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165088
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165088 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165089
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165089 بتاريخ: 2017/03/29

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165090
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165090 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165091
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165091 بتاريخ: 2017/03/29

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165092
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165092 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165093
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165093 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165094
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165094 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165095
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165095 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
القر�س الذهبي لتجارة لوزام التدخني

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345606           بتاريخ : 24/02/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�شتتم: القر�س الذهبي لتجارة لوزام التدخني.
وعنوانة: �س.ب 30666، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب، اأوعية تبغ فى الفئة  34.

الواقتعة بالفئة: 34
واأ�شفلها  الأ�شود  باللون  ب�شكل مميز  كتبت   'AMAZIN الالتينية  الكلمة  عبارة عن   : العالمة  و�شف 
ر�شم  عليها  لقارورة  مميز  ر�شم  واأ�شفلها  خمتلفة  باألوان  مميز  ب�شكل  كتبت   FRUIT الالتينية  الكلمة 
اأ�شغر  بحجم   AMAZIN' FRUIT الالتينية  الكلمات  ونف�س  والأحمر  الأخ�شر  باللون  تفاحتني 
بال�شكل  مو�شح  هو  كما  خمتلفة  باألوان  ومك�شرات  فواكه  ر�شم  للعالمة  والأي�شر  الميتتني  اجلانبني  وعلى 

املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبااً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يومااً من هذا الإعالن. 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
 الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
موتوبوي ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 342981           بتاريخ : 12/01/2021

تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م
با�شتتم: موتوبوي ذ م م.

وعنوانة: مدينة ال�شارقة لالإعالم، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

برامج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل( برجميات حا�شوب م�شجلة، هواتف حممولة، اأجهزة حا�شوب يف 
الفئة 9.

الواقتعة بالفئة: 09
الأزرق  باللون  مكتوب   MOTOBOY. AE التجارية  العالمة  ن�س  عتتن  عتتبتتارة   : العالمة  و�تتشتتف 
والأ�شود، على راأ�شه يوجد �شورة اأرنب تبدو وكاأنها تتحرك باللون الأزرق على عجالت �شوداء و وراوؤه م�شارب 

مما يعني اأن احليوان يتحرك كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبااً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يومااً من هذا الإعالن. 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شيارا روفيني لتجارة العطور ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345696           بتاريخ : 25/02/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�شتتم: �شيارا روفيني لتجارة العطور ذ.م.م.
وعنوانة: ند ال�شبا1، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عطور لأزالة الروائح الكريهة، عطور و م�شتح�شرات جتميل، �شامبو يف الفئة  03.

الواقتعة بالفئة: 03
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية CHIARA RUFINI كتبت ب�شكل مميز ويعلوها ر�شم 

تخيلي لراأ�س ح�شان والعالمة باللون الذهبي كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبااً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يومااً من هذا الإعالن. 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كلر بل�س بيد لينن اند�شري/ ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 345530           بتاريخ : 23/02/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�شتتم: كلر بل�س بيد لينن اند�شري/ ذ م م.
وعنوانة: �س.ب 22357، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
فر�شات، خمدات، الأثاث يف الفئة 20.

الواقتعة بالفئة: 20
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية ZEST كتبت ب�شكل مميز ويعلوها ر�شم ي�شبه ال�شهم والعالمة 

باللون الأزرق الداكن على خلفية م�شتطيلة ال�شكل باللون الأزرق ال�شماوي كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبااً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يومااً من هذا الإعالن. 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165096
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165096 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

منوذج اإعان الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدمي مالك الت�شجيل/ املالك

مركز اللولو �س.ذ.م.م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�شورة العامة:

املودعة بالرقم: 165097
باإ�شم: مركز اللولو �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب. 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت الرقم: 165097 بتاريخ: 2016/11/23

يف  احلماية  انتهاء  تاريخ  من  �شنوات   )10( ع�شر  ملدة  �شارية  احلماية  و�شتظل 
.2021/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اأو بي ا�س للتجارة العامة

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 286913           بتاريخ : 05/02/2018
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�شتتم: اأو بي ا�س للتجارة العامة.
وعنوانة: �س.ب 88000، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعي ل الن�شاط املكتبي.،ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة  35.

الواقتعة بالفئة: 35
و�شف العالمة : هي عبارة عن �شكل م�شتطيل باللون الأ�شود مكتوب بداخله عبارة scentitude بطريقة 

مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبااً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يومااً من هذا الإعالن. 

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جري اأرتيكيلز ذ م م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 337939           بتاريخ : 22/10/2020

تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م
با�شتتم: جري اأرتيكيلز ذ م م.

وعنوانة: مدينة ال�شارقة لالإعالم،ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املطبوعات؛ مواد  اأختتترى؛  فئات  واردة يف  وغتتري  املتتواد  هتتذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  والتتتورق  التتورق 
جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية؛ القرطا�شية؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية ،�شفائح من الورق 

)قرطا�شية(،حجارة للطباعة احلجرية يف الفئة  16.
الواقتعة بالفئة: 16

و�شف العالمة : باللون الأ�شود وبحروف اإجنليزية مكتوبة كلمة كارفيل Karvle ومكتوب اأ�شفلها باللون 
الرمادي "stone paper" كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبااً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يومااً من هذا الإعالن. 
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28  مار�س 2021 العدد 13200

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 

اإخطار تو�سيح بالنية بال�ستمرار/ باخلروج من �سركة خارج �سلطة 
دبي للتطوير كون�سولوم منطقة حرة-ذ.م.م - رخ�سة رقم 91217

)“ال�سركة”(
هذا اإ�شعار لأغرا�س الالئحة 98 من لوائح ال�شركات اخلا�شة لدي �شلطة 
دبي للتطوير 2016  - تعتزم ال�شركة ال�شتمرار خارج املنطقة احلرة 
ل�شلطة دبي للتطوير ك�شركة خارجية لدي �شلطة مركز دبي التجاري 
العاملي، كموؤ�ش�شة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، والكائن مقرها يف 
مدينة دبي لالإعالم بناية لوفت رقم 02، وحدة رقم 401-201 الدور 
ا  الرابع، الدور الثاين، دبي، الإمارات العربية املتحدة، يف اأو بعد 45 يوماً

من التاريخ الأول لن�شر هذا الإ�شعار

اإخـــــطار 
العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   UAQCFICIPOR2021 /0000107 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : 2 حممد اياد حممد  

في�شل  امللك  �شارع   )4( ال�شناعية  املنطقة  القيوين  اأم  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
احلو�س رقم )6( قطعة الر�س رقم )121(  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى اأم القيوين املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/18   

مدير اخلدمات الق�سائية      
اآمنة �سامل ح�سن اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 
 اعالن بالن�سر

   2809/2020/315 ا�ستئناف عمايل  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- طالل بن جمعه بن مرهون بن م�شعود احلب�شي  

جمهول حمل القامة
مبا ان امل�شتاأنف / افالون للنقل الربي العام )�س ذ م م( 

وميثله / عبداهلل نا�شر من�شور حمد الكعبي  
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2021/4/12 املتتوافتتق  الثنني  يتتوم  جل�شه  لها  وحتتددت 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13200 بتاريخ 2021/3/28 

اعالن بالن�سر 
 4904/2020/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  �شوبا للهند�شة واملقاولت - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ احمد ابراهيم احمد للخدمات الفنية - �س ذ م م  
وميثله / عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي  

نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ال�شيارات الكائنة 
ب�شبك حجز املركبات ديرة واملرفقة مبح�شر احلجز وفاء للمبلغ املطالب به يف 

التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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�شعرية  اأم�شية  العربية  للغة  اأبوظبي  نظم مركز 
اأطلق خاللها �شل�شلة �شعرية جديدة  افرا�شية، 
احتفاءاً  وذلتتتك  العربي”  ال�شعر  “عيون  بعنوان 

باليوم العاملي لل�شعر.
وتت�شمن ال�شل�شلة روائع ال�شعر العربي بدءااً من 
والتي  هتتذا،  الإ�تتشتتالم وحتى يومنا  ع�شر ما قبل 
تتناول مو�شوعات كاملجد والوئام والعزة والوفاء 
والت�شامح وغريها من  والليل واملطر والأطتتالل 
املو�شوعات، و�شيتم اإ�شدارها على مراحل، بحيث 
يتم اإ�شدار ثالثني كتابااً تتناول ثالثني مو�شوعااً 

يف املرحلة الأوىل،
 على اأن ي�شل جمموع الكتب ال�شادرة �شمن هذه 
الأم�شية  يف  كتتتتتاب.و�تتشتتارك   100 اإىل  ال�شل�شلة 
كٌل  21 مار�س  املركز يف  ا�شت�شافها  التي  الأدبية 
ال�شرديات  اأ�تتشتتتتتاذة  الكعبي،  �شياء  التتدكتتتتتورة  متتن 
جامعة  يف  الآداب  بكلية  احلديث  الأدبتتتي  والنقد 
ال�شهالوي،  اأمل  الإماراتية  وال�شاعرة  البحرين، 
الأدبي  النقد  اأ�تتشتتتتتاذ  حتتمتتدان،  يو�شف  والتتدكتتتتتور 
احلديث يف ق�شم اللغة العربية واآدابها يف اجلامعة 
الدكتورة  والأكتتتادميتتتيتتتة  والتت�تتشتتاعتترة   ، الأردنتتتتيتتتتة 
يف  احلديث  والنقد  الأدب  يف  اأ�شتاذ  العتوم،  مها 
�شعبة اللغة العربية يف مركز اللغات يف اجلامعة 
الأردنية، وال�شاعر امل�شري املعا�شر الدكتور عالء 
جانب، اأ�شتاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بكلية 

اللغة العربية يف ق�شم الآداب، فيما اأدارت الأم�شية 
الإعالمية وال�شاعرة البحرينية الدكتورة بروين 
حبيب.وقال �شعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�س 
مركز اأبوظبي للغة العربية: “يعد ال�شعر مكّونااً 
م�شتودع  فهو  العربية،  الثقافة  يف  اأ�شا�شيااً  اأدبتتيتتااً 
واآمتتالتته، ولقد كان  اآلمتته  العربي وحمتتط  حكمة 
فيهم  نبغ  متتا  اإذا  يحتفلون  الإ�تتشتتالم  قبل  التتعتترب 
�شيخّلد  التتذي  الناطق  القبيلة  ل�شان  فهو  �شاعر، 

الأمر  تتتطتتّلتتب  اإذا  عنهم  و�شينافح  قتتومتته،  متتاآثتتر 
القليلة  الثقافات  متتن  العربية  الثقافة  ..ولتتعتتلَّ 
يف التتعتتامل التتتتتي حتتافتتظتتت عتتلتتى تتتراثتتهتتا ال�شعري 
بتناقله �شفويااً حمفوظااً يف ال�شدور، حتى اأتيحت 
بيئٌة من  تكاد  ..ول  الأختترى  و�شائل احلفظ  لها 
روايةاً  ال�شعر  من  تخلو  املتعددة  العربية  البيئات 
جاءت  هنا،  ..ومتتن  واملحافل  املجال�س  يف  واإن�شادااً 
باإ�شدارها  ي�شطلع  التتتتتي  ال�شل�شلة  هتتتذه  فتتكتترة 
مركز اأبوظبي للغة العربية، وذلك بالتزامن مع 
 21 يوافق  الذي  لل�شعر  العاملي  باليوم  الحتفاء 
مار�س من كل عام، بهدف اإطالع القارئ العربي 
على خبايا تراثه ال�شعري وعيون ق�شائده وفرائد 
التي  التغريات  عن  اأو�شح  �شورةاً  ومنحه  اأبياته، 

.» انتابت ال�شعر لغةاً واأ�شلوبااً واأخيلةاً وروؤىاً
واأ�شاف: “ي�شطلع باإعداد هذه ال�شل�شلة اأ�شاتذة 
اآلتتوا على  العربي، وقد  الأدب  اأ�شاتذة  اأجتتاّلء من 
اأنتتفتت�تتشتتهتتم عتتنتتاء التتبتتحتتث يف متتظتتاّنتتهتتا متتن م�شادر 
والراثية،  الأدبتتتيتتتة  التتكتتتتتب  واأمتتتهتتتات  ومتتتراجتتتع 
باجلدة  تتمتع  خمتاراتها  تكون  بتتاأن  حاولنا  وقد 

والأ�شالة،
اجليب  كتب  �شكل  على  ال�شل�شلة  اإ�شدار  و�شيتم   
دعمها  اإىل  بالإ�شافة  قتتارئ  كتتل  مبتناول  لتكون 
والرقمية  التت�تتشتتمتتعتتيتتة  املتت�تتشتتاحتتبتتة  بتتتالأنتتت�تتتشتتتطتتتة 

وغريهما«.

التي  والتتتتتحتتديتتات  “الإ�شكاليات  جل�شة  اأكتتتتدت 
فعاليات  -�تتشتتمتتن  العمراين”  التتتتراث  تتتواجتته 
التي  ال�شارقة الراثية  اأيتتام  18 من  الت  التتدورة 
ال�شارقة  قلب  مبنطقة  التتتراث  �شاحة  يف  تتتقتتام 
العمراين  التتتراث  املتتقتتبتتل..اأن  اأبتتريتتل   10 حتى 
كنز  وهتتو  التتتتتاريتتخ  لتتقتتراءة  مهما  مفتاحا  ي�شكل 

لالأجيال املقبلة.
�شارك يف اجلل�شة املهند�س اأحمد حممود حممد 
بلدية  والآثتتار يف  العمراين  التتراث  اإدارة  مدير 
دبتتتتي واملتتهتتنتتد�تتس ر�تتتشتتتاد بتتوختت�تتس رئتتيتت�تتس جمعية 
اإىل  اأ�تتشتتارا  اللذين  الدولة  يف  العمراين  التتراث 
اأن الراث العمراين يف الإمارات واجه جمموعة 

تاأثري  والإ�تتشتتكتتالتتيتتات متثلت يف  التتتتتحتتديتتات  متتن 
التاريخية  الأمتتتاكتتتن  عتتلتتى  التتعتتمتتراين  التتتتتطتتور 
املحافظة على  املجتمعي حيال  الوعي  وم�شتوى 
هذا الراث الذي اعترباه مبثابة “كنز لالأجيال 
املتتقتتبتتلتتة«.واأكتتد املتتهتتنتتد�تتس اأحتتمتتد حمتتمتتود حممد 
ختتتالل اجلتتلتت�تتشتتة اأهتتمتتيتتة احلتتتفتتتاظ عتتلتتى التتتراث 
التاريخية وا�شتغاللها بطريقة مثلى  والأماكن 
وقتتتتال “ التتتتتراث ميتتثتتل ذاكتتتتترة الإنتتت�تتتشتتتان الذي 
املحافظة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  املكان،  يف  عا�س 
باملا�شي  يربطنا  الذي  كونه ميثل اخليط  عليه 

وبالهوية الوطنية واملكان اأي�شا«.
واأ�شار اىل اجلهود التي بذلت حلماية هذه املواقع 

القدمية يف دبي  املناطق  حيث مت جتميد بع�س 
الزمن  متتن  ملتتدة  وال�شندغة  الفهيدي  حتتي  مثل 
اأ�شبح  تلتها عملية ترميم �شاملة للمنطقة كما 
لدينا جلان للمحافظة عليها ومت و�شع معايري 
�شارمة تفر�س عدم هدم اأي مبنى تاريخي وهذا 

بال �شك �شاهم يف حماية هذه املباين.
واأ�تتتشتتتاف “ اأ�تتشتتبتتحتتت املتتبتتاين التتتتتاريتتختتيتتة ت�شكل 
متت�تتشتتدرا متتهتتمتتا لتتلتت�تتشتتيتتاحتتة ولتتتذلتتتك فتتمتتن املهم 
تاريخي  متتبتتنتتى  اأي  بتترمتتيتتم  التتتبتتتدء  قتتبتتل  جتتتتدا 
التي  ال�شتخدامات  طبيعة  تبني  درا�شة  واإعتتداد 
وكيفية  احتياجاته  وحتتتديتتد  املتتكتتان  �شي�شهدها 
قيمته  جمرد  يتجاوز  بحيث  م�شتقبال  توظيفه 

م�شدرا  كتتتونتتته  اإىل  وتتتتاريتتتختتتي  اأثتتتتتتري  كتتمتتبتتنتتى 
الإ�شكاليات  متتن  واحتتتدة  العملية  وهتتذه  للدخل 
التتتتتي تتتواجتته التتتتراث التتعتتمتتراين ختتا�تتشتتة اأثناء 
املهند�س  تتتطتترق  جانبه  بالرميم«.من  القيام 
الوعي  م�شتوى  رفتتع  اأهتتمتتيتتة  اإىل  بوخ�س  ر�تتشتتاد 
التتعتتمتتراين والأماكن  التتتتراث  عتتلتتى  بتتاملتتحتتافتتظتتة 
التاريخية.. م�شتعر�شا عددا من التجارب التي 
مرت بها املناطق القدمية بالإمارات وعلى راأ�شها 
قبل  الهدم  اإىل  تعر�شت  التي  ال�شندغة  منطقة 
اإعتتادة بنائها من جديد، وفق الت�شاميم  اأن يتم 
م�شتوى  اإن  �تتشتتابتتقتتا.وقتتال  عتتلتتيتتهتتا  كتتتانتتتت  التتتتتتتي 
املباين  على  املحافظة  حتتيتتال  املجتمعي  التتوعتتي 

الإماراتي  املجتمع  يف  ارتفاعا  �شهد  التاريخية 
خالل ال�شنوات الأختترية حيث جاء من الإميان 
يك�شف  والتتتتذي  التتتتتاريتتختتي  الإرث  هتتتذا  بتتاأهتتمتتيتتة 
التي  والتتظتتروف  بالتاريخ  عالقتنا  جتتتذر  متتدى 
نقراأها  اأن  ميكننا  والتي  املنطقة  هذه  بها  مرت 
متيزت  التي  والتتزختتارف  الت�شاميم  طبيعة  من 
اأن  اإىل  م�شريا  القدمية..  واملناطق  البيوت  بها 
قناعة �شناع القرار يف الدولة باأهمية وجود هذه 
املباين و�شرورة املحافظة عليها �شاهم كثريا يف 
الدور  اإىل  املجتمعي.وتطرق  الوعي  ن�شبة  رفتتع 
قراءة  عملية  يف  العمراين  التتراث  يلعبه  التتذي 
التتتتتاريتتخ.. وقتتتال “ اإن التتتتراث التتعتتمتتراين جزء 

واأهميته  دولتتة  اأي  وحتت�تتشتتارة  تتتراث  متتن  اأ�شا�شي 
التاريخ  لتتقتتراءة  مفتاحا  ميتتثتتل  كتتونتته  يف  تكمن 
الدولة  تتتتاريتتتخ  تتتفتتا�تتشتتيتتل  ودرا�تتتتشتتتتة  واكتتتتتتت�تتتشتتتاف 
والأحداث التي مرت عليها ويتم ذلك من خالل 
وطريقة  وفل�شفة  والتتزختتارف  النقو�س  طبيعة 
التتبتتنتتاء والتتتتتي تختلف متتن فتتترة لأختتتترى ومن 
حتديد  من  ذلتتك  ميكننا  حيث  لأختترى  ح�شارة 
العمر الزمني لهذا املكان اأو املوقع.. م�شريا اإىل 
اأن طبيعة املباين القدمية املوجودة يف الإمارات 
اأ�شرار  وت�شاميمها �شاهمت يف معرفة واكت�شاف 
املكان اإىل جانب الطبيعة والظروف البيئية التي 

عا�شها النا�س يف ذاك الوقت.

اأيام ال�صارقة الرتاثية 18 تناق�ض االإ�صكاليات 
والتحديات التي تواجه الرتاث العمراين

•• ال�شارقة-الفجر

بالكحل،  اأعينهن  يزينًّ  الن�شاء  نتترى  ما  كثريااً 
اأنها  اإل  يكتحلون،  التتذيتتن  التترجتتال  هتتم  وكتتترث 
ما  وت�شاءلنا:  توقفنا  التتتتتي  تلك  قليلة  متتترات 
تقاليد  تختلف  وهل  ي�شنع،  وكيف  الكحل،  هو 

�شناعته باختالف البلدان وثقافاتها؟ 
يف جناح “قرية الراث” �شمن فعاليات الدورة 

ميكن  الراثية”،  ال�شارقة  “اأيام  متتن   18 التتت 
العثور على اإجابات لهذه الأ�شئلة، فما اأن يدخل 
الزائر لهذا اجلناح حتى يجد نف�شه اأمام حياة 
اأهتتايل الإمتتارات قبل عقود طويلة، حيث تتخذ 
م�شغولة  منهن  وكتتل  لتتهتتن،  جمال�س  ال�شيدات 
فهذه  التقليدية،  احلتترف  من  واحتتدة  ب�شناعة 
اأكمام  تتتطتترز على  وهتتتذه  التتتتتلتتي،  ختتيتتوط  تن�شج 

الثياب، وتلك تن�شج على النوال. 

ال�شيدات يبدو لفتااً ما تقوم به تلك  بني تلك 
اأ�شطواين  حجرااً  يدها  يف  حتمل  التي  ال�شيدة 
ال�شكل، يت�شح اأنه ثقيل من حركته على قطعة 
احلجر  تدحرج  اإذ  ذاتتته،  احلجر  من  م�شطحة 
�شوداء،  �شخور  مثل  تبدو  قطعة  على  ومتتترره 
اإىل  تتت�تتشتتحتتنتتهتتا وحتتتولتتهتتا  اأن  وحتتتتتتاول جتتتاهتتتدة 

م�شحوق ناعم كالطحني. 
يكفي الوقوف اإىل جانبها، وال�شتماع ملا ترويه 

تقول،  اإذ  وال�شغار،  الكبار  من  جناحها  لتتتزّوار 
وهي ت�شري بحركة اإ�شبعها على امتداد عينها: 
وهذه  )التتكتتحتتل(،  الإثتتمتتد  ن�شنع  كتتنتتا  “هكذا 
ولكن  لطحنه”،  خا�س  ب�شكل  ت�شمم  احلجارة 
هتتتذه الإجتتتابتتتة تتتثتتري متتزيتتدااً متتن الأ�تتشتتئتتلتتة: فما 

الذي تطحنه بالأ�شل؟
بالأ�شل  “الإثمد  امل�شحوق:  تنّخل  وهي  تقول 
نتتوع متتن احلتتجتتارة يحتوي على متتعتتادن مفيدة 

ي�شتوردونه  الأوائتتتل  الإمتتاراتتتيتتون  وكتتان  للعني، 
من املغرب، 

وبتتتتالد التتت�تتتشتتتام، والتتتيتتتمتتتن، وميتتتتر بتتعتتدة مراحل 
لي�شبح قابالاً لال�شتخدام، اإذ يجب اأن ينقع يف 
الزمن، ثم يطحن، وي�شاف له  فتترة من  املتتاء 
م�شحوق بذور التمر املحم�شة، والقليل من ماء 

زمزم، اأو ماء الورد«. 
على  تنخيله  يتتتتتم  يتتطتتحتتن،  اأن  “بعد  وتتتتتتابتتع: 

قطعة قما�س خا�شة، بحيث ل ينزل منها �شوى 
امل�شحوق الناعم جدااً،

 ومن ثم يعباأ يف القوارير ويحفظ لال�شتخدام، 
بلد  تختلف من  واألتتوانتته  �شناعته  طتترق  اأن  اإل 
اإىل اآخر، فهنالك الأ�شود الغامق منه، وهنالك 
الر�شا�شي الذي ن�شتخدمه يف الإمارات، ومنه 

املائل اإىل الّلون البني«.

يف »اأيام ال�صارقة الرتاثية 18« االإثمد.. جبال تكّحل عيون الن�صاء

)اأبوظبي للغة العربية( يطلق �صل�صلة 
عيون ال�صعر العربي يف 100 كتاب 
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اأحب �شخ�شية ال�شت القوية

اإلهام �صاهني: �صيدات كثريات عاي�صن نف�ض 
اأحداث حكاية "حتة مني"

اأحتيز للمراأة وق�شاياها
�شاهني،  اإلتتهتتام  النجمة  قالت 
مني من  نوعية حكاية حتة  اإن 
م�شل�شل "زي القمر" هي النوعية 
التي تبحث عنها، م�شيفة، )اأردت 
تاأثري  لتتته  يتتكتتون  �تتشتتيتتئتتا  اأقتتتتتدم  اأن 
لتتتتتدى التتتنتتتا�تتتس ويتتتتغتتتتري متتتنتتتهتتتم يف 
�تتشتتئ ويتتكتتون لتتيتته ر�تتشتتالتتة حقيقية 
عموما  واأنتتتا  عنها  اأدافتتتتع  وق�شية 
متحيزة  اأنا  الإن�شان  هي  ق�شيتي 
للمراأة لكوين امراأة لكني متحيزة 
ت�شل  اأن  واأريتتد  لالإن�شان  بالأ�شا�س 
ر�شائل العمل لكل للنا�س، واأقتتدم لهم 

ر�شالة تفاوؤل للجميع(. 
وا�شتكملت اإلهام �شاهني، 
يتتتتوجتتتتد   )ل 

مر�س لي�س له عالج واأقدم ر�شالة هامة للرجال ممن ل يعرفون 
قيمة املراأة التي تعي�س معهم اإل عندما ي�شعرون باأنهم على و�شك 
فقدانها �شواء عن طريق النف�شال والطالق اأن اإ�شابتها مبر�س 
الرجل ويبداأ يعيد  خطري، وقتها فقط يح�شل تغري كبري لدي 
ح�شاباته والأمر ل يقت�شر علي الرجال فقط الإن�شان عموما ل 
يعرف قيمة ال�شحة وال�شالمة اإل عندما مير�س ول ن�شعر بقيمة 
من نحب ومن حولنا اإل عندما نفقدهم، ول نعرف قيمة احلرية 
اأن ت�شلب منا لذلك يقوم م�شل�شل زي القمر بتوجيه كل  اإل بعد 

تلك الر�شائل للرجل واملراأة للتوعية(.
 

جناح حكاية "حتة مني" جماعي
ال�شكر ل�شركة �شيرنجي وذلك بعد عر�س  اإلهام �شاهني  ووجهت 
حكاية "حتة مني" من م�شل�شل "زي القمر"، حيث قالت، )اأ�شكر 
املراأة  �شهر  يف  العمل  عتتر�تتس  توقيت  علي  جتتدا  �شيرنجي  �شركة 
وبالتزامن مع عيد الأم فهو منا�شب جدا للعر�س يف هذا التوقيت 
وفكر جديد تقدمه ال�شركة وحقيقي برافو لزم نقول لهم برافو 
وغري  خمتلف  فكر  فهناك  ال�شا�شة  علي  باختالف  ن�شعر  لأنتتنتتا 

تقليدي(.
الكامريا  اأمام  العاملني  اإلهام �شاهني، )�شكرااً طبعااً، لكل  واأ�شافت 
لل�شداقة  معني  اأروع  قدمت  التي  عنرب  نهال  وللفنانة  وخلفها 
فتتعتتلتتي كتتل �شخ�س يف حتتيتتاتتته �تتشتتديتتق مبتتعتتنتتي التتكتتلتتمتتة لبتتتد واأن 
اإيل  ووقتتفتتت  حتتيتتاة  �شخ�شية  دعتتمتتت  التتتتتي  فهي  عليه  يحافظ 
قتتدم دوره  وفتتيتتق  احتتمتتد  والتتفتتنتتان  جتتوارهتتا يف م�شاكل حياتها 
ب�شكل رائع واأظهر م�شاعر الرجل الذي ي�شعر بقرب فقدانه 
التي دخل فيها بحبه  النزوة  ال�شحيان من  لزوجته وحالة 
اأن جنتتاح العمل  اأختتري فهو منتتوذج مهم، واحلقيقة  لمتتتراأة 
اأي�شا  وال�شكر  فقط،  واحتتد  لفرد  ين�شب  ل  جماعي  جنتتاح 
باأح�شا�س قوي  امل�شاهد  للكاتبة �شهرية �شالم لأنها كتبت 
وو�شفتها بتفا�شيلها، واملخرج ح�شام علي اأي�شا واملنتجة 
املراأة  لق�شايا  اختيارها  علي  ال�شكر  كل  لها  �شليم  مها 

لتقدم بالعمل(. 
مهم  �شئ  اأقتتتول  اأن  )اأريتتتد  �شاهني،  اإلتتهتتام  وا�شتكملت 
اأنوثة  يجرح  عندما  ال�شرطان  مر�س  اأن  وهو  اأي�شا 
اأن  ت�شعر  لأنتتهتتا  تتتدمتتر  �تتشتتتتتات حياتها  هتتنتتاك  املتتتتراأة 
ا�شتئ�شال جزء  زوجها �شرياها كاأنثي م�شوه ب�شبب 
من اأنوثتها، وهو ما عاجله امل�شل�شل بتقدمي حلول 
هو  بالأ�شا�س  دورهتتا  التي  التجميل  عمليات  مثل 
عتتتالج متتثتتل هتتتذه احلتتتتالت وعتتودتتتهتتا لأ�تتشتتلتتهتتا واأن 

ا�شتئ�شال الثدي لي�س نهاية العامل(.

 �شيدات عاي�شن نف�ش الأحداث
عن احداث م�شل�شل"زي القمر" قالت اإلهام �شاهني: 
اإن �شخ�شية حياة والتي قدمتها يف حكاية حتة مني 
ال�شعوبات  هي �شخ�شية مقبلة على احلياة وتواجه 
واملواجهة  اأختتري  متترة  الوقوف  علي  القدرة  وعندها 
بعد التعر�س ل�شدمات يف احلياة ولديها يقني اأن بكرة 
اأحيانا  اأنا  كبري  ب�شكل  �شخ�شيتي  ي�شبه  ما  وهو  اأجمل 
اأمل  لتتدي  بتتاأوقتتات �شعبة ولكن دومتتا يكون  اأمتتر  كثرية 

باأن غدا �شيكون اأف�شل من اليوم واأنه بطبيعة احلال لن ي�شتمر 
الو�شع كما هو بنف�س ال�شعوبات وهذا التفكري مريح جدا بالن�شبة 

يل ويعطيني اأمل واإح�شا�س بالأمان والطماأنينة.
واأ�شافت اإلهام �شاهني، اأن اأي امراأة يف مرحلة من حياتها ممكن 
يح�شل دمار يف عالقتها بزوجها ب�شبب اأنه يحب امراأة اأخري اأو 
عالقتهما  اأن  اأو  التتتزواج  من  طويلة  �شنوات  بعد  تتغري  م�شاعره 
تتحول اإيل عالقة ع�شرة وي�شعر جتاهها اأنها اأم له اأو اأبنة اأو اأخت، 
اأن  توؤكد  الر�شائل  من  الكثري  وو�شلتني  يحدث  ما  بالفعل  وهتتو 
ق�شة حياة يف امل�شل�شل تعتربها الكثريات ق�شة حياتهن ملا بها من 

ت�شابه بني اأحداث مررن بها يف احلياة.

الك�شف ي�شهل العاج
وقالت النجمة اإلهام �شاهني عن جت�شيدها م�شاهد معاناة مري�شة 
�شرطان الثدي، فى حكاية "حتة منى" الذى مت عر�شه على قناة 
اأعي�شها  التي  للحظة  نف�شي  تركت  املا�شى:  الأ�شبوع   CBC
الذي  املوقف  نف�س  يف  �شاهني  كاإلهام  نف�شي  وتخيلت  التتتدور،  يف 
تتعر�س له �شخ�شية "حياة" فهي �شخ�شية ل ت�شعر باأي اأعرا�س 
الذهاب  وتتترفتت�تتس  تتتعتتب  بتتتاأي  ت�شعر  ول  ب�شحتها  مهتمة  وغتتتري 
اأن ت�شتوعب  اأنها �شليمة، وعليها  للك�شف الدوري وبالتايل ت�شعر 
اأن ما تعي�شه وهم واأنها فعال مري�شة �شرطان وهو مر�س خبيث 
بع�س الن�شاء ل تكت�شفه اإل بال�شدفة ولذلك تركت نف�شي لأعي�س 

النفعالت النف�شية واللحظية لل�شخ�شية.
وتابعت اإلهام �شاهني، "اأريد اأن اأقول للن�شاء اأن مر�س ال�شرطان 
مر�س خبيث ولبد اأن يقمن الن�شاء بعد �شن الت 45 بعمل ك�شف 
هي  امل�شل�شل  يف  حياة  �شخ�شية  لأن  املتتامتتوجتترام،  بطريقة  دوري 
املو�شوع  هتتذا  يف  بتفكر  م�س  �شحتها  يف  مهملة  �شت  �شخ�شية 
الدوري  الك�شف  اأن  املعرو�س  ومتتن  دوري،  ك�شف  بعمل  تقوم  ول 
ل�شرطان الثدي ي�شهل من عملية العالج ب�شكل كبري، كوين قوة 
املتتراأة هي ا�شتقرارها الأ�شا�شي  وخايف علي �شحتك لأن يف �شحة 
ال�شحة كل ذلك  بتتدون  واأولدهتتتا وبيتها و�شكلها لأنتته  قبل حبها 
�شينهار، وهي نف�س الن�شائح التي اأقدمها لنف�شي كاإلهام �شاهني 
اأن  يجب  مثلما  دوري  ك�شف  بعمل  اأقتتتوم  ول  اأي�شا  مهملة  فتتاأنتتا 

يكون".  

"حتة منى" �شيناريو وحتتوار �شهرية �شالم واإختتراج ح�شام  حكاية 
على، وبطولة اإلهام �شاهني، اأحمد وفيق، اإينا�س كامل، نهال عنرب، 

�شارة ال�شامى، 
حنان �شليمان، موؤمن نور وعدد اآخر من الفنانني ال�شباب، وهى 
احلكاية الأوىل من م�شل�شل "زى القمر" اإنتاج مها �شليم ب�شراكة 
مع املتحدة للخدمات الإعالمية، ويقدم يف حكايات كل حكاية من 

خمتلفني. وخمرجني  وموؤلفني  باأبطال  حلقات   5
 

يذكر اأن اإلهام �شاهني تغيب عن الدراما منذ 4 �شنوات وحتديدااً 
"لياىل احللمية" عام  بعدما قدمت اجلزء ال�شاد�س من م�شل�شل 
�شاهني  واإلهام  العمرى  �شفية  بطولته  يف  �شارك  الذى   2016
وه�شام �شليم وفردو�س عبد احلميد والتون�شية درة وحممد ريا�س 
�شالو�شة  واأنتتعتتام  متتتتتوىل  �شوقى، وحمتتمتتد  وحتتنتتان  وعتتتالء مر�شى 

وعهدى �شادق واأخرجه جمدى اأبو عمرية.

املهند�س،  ماجد  النجم  طتترح 
باللهجة  جتتتتتديتتتتتدة  اأغتتتتنتتتتيتتتتة 
اللبنانية حتمل ا�شم "كيفك"، 
عتتتلتتتى متتتتوقتتتتع التتتفتتتيتتتديتتتوهتتتات 
كلمات  من  والأغنية  يوتيوب 
�شمر هنيدي، واأحلان حممود 
مو�شيقي  وتتتتوزيتتتع  اخلتتيتتامتتي 

روكيت.
جناحا  املهند�س  ماجد  وحقق 
جتتتديتتتدا يتت�تتشتتاف لتتتته، بتتعتتد اأن 
حتتتقتتتقتتتت اأغتتتنتتتيتتتتتتته اجلتتتتديتتتتدة 
"ودعت روحى" اأكرث من 28 
ماليني م�شاهدة، منذ طرحها 
عتتتلتتتى متتتتوقتتتتع التتتفتتتيتتتديتتتوهتتتات 

"يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: ودعت 
اأودعك  روحتتي متتن قبل .. متتا 
.. ولو ما ودها  اأ�شوفها تطلع 

والعيون   .. فتتتتراقتتتتك  ولتتتيتتتلتتتة 
العمر  .. كن  تطالعك ح�شيت 
 .. اللي  والدمعة  وّقف عندها 
قلّبت مواجعك طاحت غ�شب 
وا�شابعي  اردهتتا  قتتدرت  .. ول 
ا�تتتشتتتابتتتعتتتك يف  تتتتفتتتك  .. عتتتيتتتت 
ماين  �شرت   .. اللي  اللحظه 
وماين   .. تناديني  كنك  قدها 
 .. التتدنتتيتتا  متتع  وكتتنتتي  �شامعك 
ظلك  ياليتني  حلدها  و�شلت 

.. معك .. 
واتتتابتتعتتك وذكتتتتترى فتتتراقتتتك .. 
انا  اعتتدهتتا ع�شيت  حتتلتتم  متتثتتل 
اطاوعك  ع�شان   .. اح�شا�شي 
.. وعني  بتتاقتتي طتتيتتوفتتك  ختتتذ 
دمعي  يتتت�تتتشتتتغتتتلتتتك  ل  �تتتشتتتدهتتتا 
وخطوة  بتتواقتتعتتك  وعتتيتت�تتس   ..

غيابك .. اوعدك مبدها".

العا�شي  اإميان  الفنانة  انتهت 
ب�شوتها  اأغتتنتتيتتة  ت�شجيل  متتن 
اأيتتام مع فرقة راب داخل  منذ 
بالقاهرة،  ال�شتديوهات  اأحد 

يف اأول جتربة غنائية لها.
الأغنية  طتتتتترح  املتتتتقتتتترر  ومتتتتتن 
الفار�س  فيلم  اأحتتتتداث  �شمن 
التتتتتتذي تتتت�تتتشتتتارك التتتعتتتا�تتتشتتتي يف 
بطولته اإىل جانب اأحمد زاهر 
وح�شني فهمي ومي �شليم مع 

املخرج روؤوف عبدالعزيز.
وتابعت:

 "ل�شت �شد اأغاين املهرجانات 
والتتتتتتتتتراب بتت�تتشتتكتتل عتتتتتتتام، فتتتاأنتتتا 
اأ�شمعها من وقتتت لآختتر، وقد 
تتتنتتجتتح يف تتتغتتيتتري متتتزاجتتتي يف 

بتتعتت�تتس الأوقتتتتتتتتات؛ لكن 
الأغتتتتتنتتتتتيتتتتتة التتتتتتتي 

اأقدمها ل ميكن 
باأغنية  و�شفها 
متتتتتهتتتتترجتتتتتانتتتتتات 
اأنها  متتتا  بتتقتتدر 
راب،  اأغتتتتنتتتتيتتتتة 

النوعية  متتتثتتتل 
يقّدمها  التتتتتتتي 

التتتتفتتتتنتتتتان اأحتتتمتتتد 
اأمانع  ول  متتتكتتتي، 

جتربة  تتتتكتتترار  متتتن 
التتغتتنتتاء متتترة اأختتترى، 

لتتكتتن يف حتتتتال وجتتتود 
فتتتتكتتتترة متتتنتتتا�تتتشتتتبتتتة من 

خالل "الراب".

علقت الفنانة اإلهام �شاهني على دورها يف ق�شة "حتة مني" الذي تقوم ببطولته 
يف م�شل�شل "زي القمر" بالأخ�ش م�شهد مواجهة زوجها باخليانة، قائلة: "اأنا بحب 
التي تعلوا يف  القوية  املراأة  اأنا بحب  امل�شل�شل لأن  النوعية دي يف  اللي من  املراأة 
نظر زوجها مع قوتها وكربيائها لأن املراأة بتعلى يف نظر زوجها ملا تكون قوية م�ش 

ملا تكون مطاطية".
املواجهة  م�شهد  يف  ا�شتخدمتها  التي  العبارات  من  كثريًا  اأن  �شاهني،  اإلهام  وقالت 
اأعرفهم  كتري  �شتات  "فيه  متابعه:  جيدا،  تعرفهن  لن�شاء  جت��ارب  من  م�شتمدة 
بيتعر�شوا خليانة وبيعدوها ع�شان ماتخرب�ش حياتها واأنا ب�شوف ال�شت اللي بتعمل 

كدة �شت م�ش بتحب زوجها عاوزة تعي�ش مع راجل ي�شرف عليها وخا�ش".

ماجد املهند�ض 
يطرح "كيفك" 
باللهجة اللبنانية 

اإميان العا�صي 
تخو�ض جتربتها 
الغنائية االأوىل
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درا�شة جديدة حتّذر من نتائج وخيمة!

كيف ميكن اأن توؤثر الرتبية 
القا�صية على دماغ طفلك؟ 

حذرت درا�شة جديدة من اأن الغ�شب املتكرر اأو ال�شرب اأو ال�شراخ يف وجه 
طفلك، ميكن اأن يوؤثر على هياكل دماغه يف مرحلة املراهقة.

ووجد الباحثون اأن الأطفال الذين ن�شاأوا على "الربية القا�شية''، طوروا 
ق�شرة ف�س جبهية ولوزة خمية اأ�شغر - وهما بنيتان دماغيتان تلعبان دورا 

رئي�شيا يف التنظيم العاطفي وظهور القلق والكتئاب.
اأن هذه املمار�شات الأبوية القا�شية �شائعة، وتعترب ب�شكل  وما يثري القلق، 

عام مقبولة اجتماعيا يف جميع اأنحاء العامل، وفقا للفريق.
وياأمل الباحثون اأن ت�شجع النتائج الآباء على تنفيذ تدابري اأقل ق�شوة عند 
التفاعل مع اأطفالهم. ويف الدرا�شة، �شعى باحثون من جامعتي مونريال 

و�شتانفورد، اإىل النظر يف تاأثريات الربية القا�شية على اأدمغة الأطفال.
وقالت الدكتورة �شابرينا �شوفرين، التي قادت الدرا�شة: "اإن الآثار تتجاوز 
التغريات يف الدماغ. اأعتقد اأن املهم هو اأن يفهم الآباء واملجتمع اأن ال�شتخدام 
املتكرر ملمار�شات الأبوة القا�شية ميكن اأن ي�شر بنمو الطفل. نحن نتحدث 

عن تطورهم الجتماعي والعاطفي، وكذلك عن منو عقولهم".
 CHU وا�شتخدم الفريق بيانات من اأطفال خ�شعوا للمراقبة يف م�شت�شفى
Saint-Justine، منذ ولدتهم هناك يف اأوائل العقد الأول من القرن 
قلق  وم�شتويات  والأمتتومتتة  الأبتتوة  ممار�شات  وُقّيمت  والع�شرين.  احلتتادي 
وت�شع  عامني  بني  الأطفال  عمر  كان  بينما  �شنويا،  الدماغ  وم�شح  الطفل 
من  اأعلى  مل�شتويات  تعر�شوا  الذين  الأطفال  اأن  النتائج  وك�شفت  �شنوات. 

الأبوة القا�شية، طوروا ق�شرة جبهية اأمامية ولوزة خمية اأ�شغر.
التي  املرة الأوىل  اإنها  النتائج مهمة وجديدة.  "هذه  واأو�شحت �شوفرين: 
�شوء  م�شتوى  اإىل  ترقى  التي ل  القا�شية  الأبتتوة  ربط ممار�شات  فيها  يتم 
يف  نتتراه  متتا  غتترار  على  التتدمتتاغ،  بنية  حجم  بانخفا�س  اجل�شيمة،  املعاملة 

�شحايا اأعمال الإ�شاءة اخلطرية".
وياأمل الباحثون اأن ت�شجع النتائج الآباء على تنفيذ ا�شراتيجيات الأبوة 

والأمومة الأقل �شدة للم�شي قدما.

الع�شى؟ لقب  عليهم  اطلق  الذين  ال�شعراء  عدد  • كم 
22

البحر؟ برغوث  هو  • ما 
- نوع كبري من الروبيان

للدواجن؟ ال�شطناعي  التفريخ  ا�شتخدم  من  اأول  هم  • من 
- امل�شريون القدماء

العريف؟ باحلكم  املق�شود  • ما 
- احلكم الذي ل تراعى فيه قواعد القانون العام

الر�شا�ش؟ واقام  الملا�ش  بني  امل�شرتك  العامل  • ما 
التتكتتربتتون هتتو قتتتتوام الأملتتتا�تتتس وهتتتو قتتتتوام املتتتتادة التتتتتي تتتكتتتتتب بتتهتتا اأقالم 

الر�شا�س

مر   4.5 مبقدار  البحر  �شطح  م�شتوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
اأذن. كل  يف  ع�شلة   32 القطط  لدى  اأن  تعلم  • هل 

اأ�شراليا. يف  جاذبية  الأكرث  املدينة  هي  بريث  مدينة  اأن  تعلم  • هل 
البنف�شجية. فوق  والأ�شعة  احلمراء  حتت  بالأ�شعة  يرى  اأن  ميكنه  الذهبي  ال�شمك  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�شم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�شان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني
�شنة ثالثني  املتو�شط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 

ج�شر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�شر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 

عازف املزمار
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زيت الأفوكادو 
اأو�تتشتتى الأطتتتبتتتاء بتتا�تتشتتتتتختتدام زيتتتت الأفتتتوكتتتادو لحتتتتتوائتته عتتلتتى التتعتتديتتد من 
املعادن  الكثري من  اإىل  بالإ�شافة   ) هت   ، د   ، اأ   ( القيتامينات مثل فيتامني 
الفوليك  وحم�س   3 اأوميجا  مثل  الدهنية  والأحما�س  البوتا�شيوم  مثل 

وم�شادات الأك�شدة
نيوز(  )�شكاي  وبح�شب 
الأفوكادو  زيتتت  ي�شكل 
40 يف  و   30 بتتتني  متتتا 
، وهي  الثمرة  املئة من 
متتتتن اأفتتت�تتتشتتتل التتتتزيتتتتوت 
ميكن  التتتتتتتتتتتي  التتتتبتتتتكتتتتر 
�شراوؤها على الإطالق. 
ويحتوي زيت الأفوكاتو 
عتتتلتتتى متتتتزايتتتتا عتتتتديتتتتدة، 
حيث يحتوي على مواد 

م�شادة لالأك�شدة واللتهاب، وهو ما ل ينطبق على الزيوت الأخرى التي 
تخ�شع لعملية الت�شفية.

ي�شاعد  فهو   E فيتامني  متتن  عالية  ن�شبة  ي�شم  الأفتتوكتتادو  زيتتت  اأن  ومبتتا 
بالكارتنويدات، وهي  يعرف  وما  املغذية،  العنا�شر  امت�شا�س  اجل�شم على 
الأفوكادو  زيتتت  وي�شاعد  التتفتتواكتته.  يف  بتتالأ�تتشتتا�تتس  تتتوجتتد  ع�شوية  �شبغات 
اأمرا�س  من  يقي  كما  الإن�شان،  دم  يف  الكولي�شرول  م�شتوى  خف�س  على 
القلب واللثة، ح�شب خرباء. كما يلجاأ البع�س اإىل زيت الأفوكادو من اأجل 

ال�شتفادة من مزاياه يف العناية بال�شعر واجللد.

يف احدى الأ�شاطري ال�شينية يحكى ان �شبيااً �شغريااً كان يهوى عزف املزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكانااً زرع فيه البامبو قطع منه قطعه ت�شلح لعمل مزمار فاأ�شبح كي�شه ممتالأ مبقا�شات كثرية من املزامري 
يجل�س بجوار غنمه وهى تاأكل فيعزف لها اعذب الأحلتتان وكان �شوت مزماره ي�شل مع الهواء اإىل كل مكان 
حوله فيطرب له من ي�شمعه وكان هناك ح�شانااً ع�شق �شوت مزماره واحلانه الرائعه الهادئه احلاملة فكان كلما 
�شمعه يقرب منه ويقف من�شتااً مثله مثل ان�شان وهو يتمايل براأ�شه ويهز ذيله معجبااً بتلك النغمات ويومااً 
بعد يوم ا�شبح الأثنان �شديقان رائعان يذهبا معااً وياأتيا معااً وا�شبح احل�شان اهورا كما ا�شماه ال�شبي ينام 
عنده بجوار بيته ول يركه ابدااً حتى ا�شبح ال�شبي فتى رائعااً ميتطي ح�شانااً رائعااً ل مثيل له يناديه مبزماره 

ويحدثه مبزماره فيفهمه ب�شرعة. 
يف احد الأيام هجم على اململكة ال�شغرية اعداءاً لها فاأخذوا الفتى من بني ا�شراهم والقوا به يف احدى اخليام 
و�شط ا�شرى كثريين خلف جبل �شغري خارج حدود اململكة فجل�شوا يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون وعلى 
حني وجد الفتى بجواره عودااً من البامبو فاأخذه بني يديه وب�شرعه ال�شانع املاهر قطعه اإىل ثالث قطع و�شنع 
منه ثالث مزامري خباأ اثنان وام�شك الثالث يف يده واخذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى قال احدهم: 
�شيجعل زمالءه احلرا�س  املو�شيقى  باأن �شوت  اح�س احد احلرا�س  املالئكة تطري حولنا.. وعندما  باأن  اح�س 

ينامون قام من فوره واخذ املزمار وذهب به بعيدااً لكنه كان يريد ان يجربه ل ان يلقي به.
ليفك  وقتتام  ت�شلل  وب�شرعه  احلتترا�تتس  التتنتتوم  وهتتتدوء حتى غ�شي  برقة  وتتتابتتع عزفه  غتتريه  وام�شك  الفتى  عتتاد 
اإىل اجلبل ال�شغري فوقف يعزف من فوقه ينادي  اإىل ختتارج اخليمة ليهربوا بكل قوه  قيود زمتتالءه وهربوا 
على ح�شانه وعندما و�شلت اأحلانه اإىل اذان احل�شان )اهتتوارا( ا�شرع بدق اقدامه يف الأر�س وكان من حوله 
يعرفونه ف�شرخ احدهم عرف )اهوارا( مكان الأ�شرى هيا لننقذهم ومن فورهم �شابقوا الريح على خيولهم 
حتى و�شولوا اجلبل يف الوقت املنا�شب وكان الفتى قد ام�شك باملزمار الثالث الأعلى �شوتااً يعزف به من بعيد 
لي�شمعه احلرا�س ويظلوا يف نوم احلاملني وعندما و�شل ا�شدقاءه كانت قواه قد انهارت فرمى بنف�شه على ظهر 
ح�شانه وراح يف نوم عميق وهو ما يزال مي�شك يف يده املزمار والن عندما تذهب هناك �شتجد على مدخل 

اململكة متثالاً لفتى ميتطي ح�شانااً ويف يده مزمار.

معهد  يف  التغذية  مركز  رئي�شة  بيت�شوغينا،  اإينا  الدكتورة  اأعلنت 
البحوث العلمية ال�شريرية مبقاطعة مو�شكو ، اأن فيتامني К، هو 

اأحد الفيتامينات املهمة للج�شم وعن�شر هام لإبطاء ال�شيخوخة.
وت�شري بيت�شوغينا يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن العديد من العمليات 

.К اجلارية يف اجل�شم تعتمد على فيتامني
التي  الفيتامينات  جمموعة  اإىل    ،К فيتامني  "ينتمي  وتتتقتتول، 
الدم،  بروتينات  تركيب  هو  الرئي�شي  وتاأثريه  الدهون.  يف  تتتذوب 
حيث ي�شاهم يف تخرث الدم، فعند تلف الوعاء الدموي ل�شبب ما، 

تت�شكل جلطة يف ذلك املكان لوقف نزيف الدم".
طبيعية،  بتت�تتشتتورة  الكلى  لعمل  اأيتت�تتشتتا  �تتشتتروري  الفيتامني  وهتتتذا 
وكذلك مهم للهيكل العظمي والأن�شجة ال�شامة، لأنه ي�شارك يف 

.D تفاعل الكال�شيوم وفيتامني

لأنه  �شغرهم،  منذ  لالأطفال  جدا  مهم  الفيتامني  "هذا  وتقول، 
ه�شا�شة  متتن  ال�شن  كتتبتتار  ويحمي  العظمي،  الهيكل  منتتو  ي�شمن 

العظام".
وت�شري اخلبرية، اإىل اأنه بالإ�شافة اإىل هذا، يعتمد جمال اجل�شم 

.К ون�شارته وا�شتقرار منظومة املناعة على فيتامني
ي�شمى  متتا  ينخف�س  اجل�شم  يف   К فيتامني  نق�س  "عند  وتتتقتتول، 
�شيخوخة  وتت�شارع  املناعة،  منظومة  منه  وتعاين  النتترلتتوكتتني. 
اخل�شروات-  متتن   К فيتامني  على  احل�شول  وميتتكتتن  اجل�شم". 
كما  الأختتترى.  الورقية  واخل�شروات  وامللفوف  واخل�س  ال�شبانخ، 
يحتوي  الكبد على ن�شبة عالية منه. لذلك ين�شح الأطباء وخرباء 
اإىل  املختلفة  اخل�شروات  اإ�شافة  �شرورة  على  ويتتوؤكتتدون  التغذية 

النظام الغذائي.

فيتامني К  يوؤخر ال�صيخوخة!

�شياد يحمل �شمكة تونة ا�شطادها مبيناء يف لمبوك من �شواحي باندا اآت�شيه، اإندوني�شيا.  رويرتز


