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اإنزمي النعومة قد مينع العمى!
باململكة  نيوكا�سل  جامعة  يف  علماء  اأج��راه��ا  ج��دي��دة  اأب��ح��اث  ك�سفت 
امل��ت��ح��دة ع��ن ط��ري��ق��ة ث��وري��ة حمتملة ل��ع��اج اإ���س��اب��ات ال��ع��ن ومنع 

العمى.
وت�ستخدم الطريقة الرائدة اإنزميا مينع اخلايا اجلذعية "اخلايا 
قدراتها  فقدان  من  جديدة"  اأن�سجة  اأي  اإىل  التحول  ميكنها  التي 

العاجية يف العن بعد الإ�سابة.
احل���روق احلم�سية  ال��ع��ن، مثل  اإ���س��اب��ات  اخل��اي��ا اجلذعية  وتعالج 
اإىل  مبا�سرة  والتوجه  النق�سام  طريق  ع��ن  ال��ع��دوى،  اأو  اجل���روح  اأو 

اجلرح.
ويقدم هذا التطوير الثوري الأمل لنحو 500 األف �سخ�ص يف جميع 

اأنحاء العامل، يفقدون اأب�سارهم كل عام ب�سبب احلروق الكيميائية.
وب��ا���س��ت��خ��دام اأن�����س��ج��ة ال��ق��رن��ي��ة احل��ي��ة م��ن ع��ن يف امل��خ��ت��ر، متكن 
اآثار  اإ�ساح  من  مي�سوري،  وجامعة  نيوكا�سل  جامعة  من  الباحثون 

احلروق الكيميائية لدى امل�سابن.
خ�سائ�سها  تفقد  اأن  ميكن  اجلذعية  اخل��اي��ا  اأن  الباحثون  ووج��د 
"ت�سلب" بعد  يف  حت��ت��وي��ه  ال���ذي  الن�سيج  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ال��ع��اج��ي��ة 
الإ�سابة، لكن ا�ستخدام "الكولجيناز"، وهو اإنزمي لتنعيم الأن�سجة، 
اأك��ر قدرة  ب��دوره جعله  اأن يخفف من ت�سلب املنطقة، وه��ذا  ميكن 

على دعم اخلايا اجلذعية لتعزيز ال�سفاء.
وق���ال ال��روف��ي�����س��ور، ت�سي ك��ون��ون، م��ن ج��ام��ع��ة ن��ي��وك��ا���س��ل، اإن هذه 
"تطورا مثريا يف جمال بيولوجيا القرنية،  الطريقة العاجية تعد 
الأهم  لكن  ال��روؤي��ة،  تعمل  كيف  اأف�سل  ب�سكل  نفهم  ب��اأن  لنا  ي�سمح 
اأنه يوفر لنا جمموعة جديدة من ال�سرتاتيجيات لعاج  من ذلك، 

اأمرا�ص العيون التي كانت حتى الآن غري قابلة لل�سفاء".

الف�ضف�ضة تخف�ض معدالت االنتحار 
بداأت اأجرا�ص كل التليفونات يف الرنن يف خط ياباين �ساخن ملكافحة 
متاما،  العمل  بدء  لدى  اجلمعة،  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  يف  النتحار 
�سارع غري  داخ��ل غرفة قبالة  امل�ساعدة  اأ�سوات حت��اول تقدمي  لتعلو 

رئي�ص بطوكيو.
اخلط  يف  للعمل  املتطوعات  اإح��دى  وه��ي  ناكاياما،  ما�سيكو  و�ساألت 
ال�ساخن وهي يف ال�ستينات من عمرها، ب�سوت خفي�ص عر �سماعات 

الراأ�ص "هل هي م�سكلة يف العمل اأم �سيء اآخر يف املنزل؟.
اأنك تريد اأن متوت ؟". لو  كما  ت�سعر  "هل 

بالتحفظ  ي�ستهر  مكان  وهي  اليابان،  يف  ومتطوعون  خ��راء  ويقول 
ال�سخ�سي، اإن ال�سماح للنا�ص بالتعبري عن م�ساعرهم الداخلية �ساعد 
يف احلد من حالت النتحار بن�سبة 40 يف املئة تقريبا من ذروتها يف 

.2003
عدم  "حقيقة  النتحار  جم��ال  يف  والن�سط  الكاتب  �سوي  اأكيتا  وق��ال 
متكني م��ن ال��ت��ح��دث ع��ن م�����س��اع��ري ع��ل��ى الإط�����اق اأ���س��ب��ح��ت اأمرا 

مرهقا.
اأن متكنت من الكام.. اأ�سبحت فجاأة حالتي النف�سية  فور  "ولذلك 
كان  عندما   1955 يف  انتحرت  قد  �سوى  اأم  وكانت  بكثري".  اأف�سل 

طفا.
وورلدوايد  ف��ري��ن��دز  "بي  موؤ�س�سة  يف  التليفون  ي�سمت  م��ا  ون����ادرا 
اأربعة يف الوردية  40 متطوعا بواقع  طوكيو" والتي يعمل بها نحو 
الواحدة التي ت�ستمر ثاث �ساعات ب�سفة يومية من ال�ساعة الثامنة 

م�ساء حتى ال�ساعة 5.30 �سباحا.
وقالت ناكاياما التي تطوعت يف هذا العمل منذ 20 عاما وهي الآن 
"لو التليفونات توقفت عن الرنن لب�سع دقائق ن�سعر بقلق  املديرة 

اأن تكون قد تعطلت".
وهذه املوؤ�س�سة واحدة من بن ع�سرات املوؤ�س�سات التي ت�سغل خطوطا 
�ساخنة يف اليابان. وتقدم هذه املوؤ�س�سات ن�سائح من خال ر�سائل يف 
�سبكة مرتو الأنفاق ال�سخمة بطوكيو والتي �سهدت حماولت انتحار 
كثرية مثل "هل اأنت مكتئب؟ يوجد اأ�سخا�ص مل�ساعدتك على اخلروج 

من ذلك".
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تعّو�ض نق�ض  اأطعمة   6
فيتامني ب12

م�ستوى  فانخفا�ص  فقط،  احلديد  نق�ص  على  الأنيميا  �سبب  يقت�سر  ل 
فيتامن ب12 يوؤدي اإىل الأنيميا اأي�ساً، كما ترتبط م�ساكل القلب والرئة 
الهام.  الفيتامن  هذا  من  يكفي  ما  على  احل�سول  بعدم  الل�سان  والتهاب 
وتفيد تقارير طبية حديثة باأن نق�ص هذا الفيتامن �سائع بن احلوامل 
املعدة  امت�سا�ص  اأن  ع��دي��دة م��ن اجل��ن�����س��ن، خ��ا���س��ة  ع��م��ري��ة  ف��ئ��ات  وب���ن 

للفيتامن من املكمات لي�ص فّعاًل، والأف�سل احل�سول عليه من الطعام.
اأف�سل  اإليك  2.8 ميكروغرام من فيتامن ب12 يومياً.  الإن�سان  يحتاج 

م�سادر الفيتامن:
* يوفر كل 86 غراماً من ال�سلمون 4.8 ميكروغرام من فيتامن ب12.

من  ميكروغرام   0.3 على  ال��دج��اج  �سدر  م��ن  غ��رام��اً   86 ك��ل  يحتوي   *
فيتامن ب12.

* توفر البي�سة الواحدة 0.65 ميكروغرام من الفيتامن.
الإن�سان  احتياجات  من  باملئة   23 "الزبادي" على  اللنب  عبوة  حتتوي   *
اأو كوب  ال���واح���دة اجل���نب  وب��امل��ث��ل احل�����س��ة  م��ن فيتامن ب12،  ال��ي��وم��ي��ة 

احلليب.
ال�سردين  وب���امل���ث���ل  ب12،  ب��ف��ي��ت��ام��ن  غ��ن��ي  ال���غ���ام���ق  ال���ت���ون���ة  ���س��م��ك   *

والق�سريات.
* ميكنك احل�سول على فيتامن ب12 من اللحوم احلمراء والكبد.

كيف جتري عمليات 
االإحماء قبل اجلري

القيام  اأن  ع��ل��ى  ق����وي  دل���ي���ل  ي���وج���د  ل 
اأن  الإحماء قبل اجل��ري ميكن  بعمليات 
ول��ك��ن هناك  الإ���س��اب��ة،  م��ن خطر  يقلل 
اأن يح�سن  الإح��م��اء ميكن  اأن  دليل على 

اأداءك. 
ويقول اخلراء اإن 5 اإىل 10 دقائق من 
�سرتفع  الب�سيطة  الريا�سية  التمارين 
الع�سات ومعدل �سربات  درجة حرارة 
القلب، حتى ي�سل املزيد من الأوك�سجن 
اأي�ساً  الإح��م��اء  وي��وف��ر  ال��ع�����س��ات،  اإىل 

فر�سة لدمج التمارين املفيدة.
ق���وة ومدة  ع��ل��ى  الإح���م���اء  م���دة  وتعتمد 
مت��ري��ن اجل���ري ال���ذي ت��ن��وي ال��ق��ي��ام به، 
ملدة  للجري اخلفيف  ف��اإذا كنت تخطط 
ال�سروع  فيمكنك  ف��ق��ط،  دق��ي��ق��ة   20
كنت  اإذا  اأم�����ا  اإح����م����اء،  دون  ب��ال��ت��م��ري��ن 
ت��خ��ط��ط ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ���س��ب��اق ج���ري، 
�ستحتاج ما بن 15 اإىل 20 دقيقة من 

عمليات الإحماء.
الذين  املحرتفون  الريا�سيون  ويحتاج 
و�سعبة  جم���ه���دة  ���س��ب��اق��ات  ي��خ��و���س��ون 
و�ساعة  دقيقة   45 بن  ما  اإىل  للغاية، 
ك��ام��ل��ة م���ن الإح����م����اء، ول���ن حت��ت��اج اإىل 
اجل��ري حول  تنوي  كنت  اإذا  ذل��ك،  مثل 

احلديقة.

�ضيئـــة عــادة   16
�ص 23 تــــوؤثر يف �ضحـة قلبــــك

ما الوقت املنا�ضب 
ملمار�ضة الريا�ضة؟ 

اإنغو  الأمل�����اين  ال��روف��ي�����س��ور  اأ����س���ار 
على  ي��ت��ع��ن  اأن������ه  اإىل  ف�����روب�����وزه، 
�ساعات  ي��ق�����س��ي  ال������ذي  امل����وظ����ف، 
احلوا�سيب،  ���س��ا���س��ات  اأم����ام  ط��وي��ل��ة 
الريا�سة والن�ساط ملعادلة  ممار�سة 
ف����رتات ال�����س��ك��ون ال��ط��وي��ل��ة، ولكن 
اإذا  ما  ح��ول  الت�ساوؤل  يتم  ما  دائماً 
ك����ان ي��ج��ب مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة يف 
ال�سباح اأم يف امل�ساء اأم بعد النتهاء 

من العمل.
ولاإجابة على مثل هذه الت�ساوؤلت 
اإجنو فروبوزه،  اأو�سح الروفي�سور 
الأملانية  ال��ري��ا���س��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م��ن 
كان  "اإذا  ق���ائ���ا:  ك���ول���ن،  مب��دي��ن��ة 
الريا�سية  مم��ار���س��ة  م���ن  ال���ه���دف 
جتديد الن�ساط وال�سرتخاء، فمن 
العمل"،  ب��ع��د  ممار�ستها  الأف�����س��ل 
على  تلقائياً  احلالة  يف  تعمل  لأنها 

ب�سورة  ال��ي��وم��ي��ة  الأع����ب����اء  ت�����وازن 
جيدة.

وعلى اجلانب الآخر ميكن للتمارين 
الريا�سية يف ال�سباح اأن ت�ساعد املرء 
بعد  واحليوية  الن�ساط  زي��ادة  على 
الروفي�سور  ولكن  الطويل،  النوم 
ال�سديدة  املبالغة  من  حذر  الأمل��اين 

يف اأداء التمارين يف ال�سباح.
الذين  ل���اأ����س���خ���ا����ص  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
من  والأداء  ال��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  ي�سعون 
اأداء  ف��ي��م��ك��ن��ه��م  ال���ري���ا����س���ة  خ����ال 
ال�سباح  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
وامل�ساء ح�سب نوع الريا�سة، ون�سح 
مبمار�سة  الأمل�������اين  ال��روف��ي�����س��ور 
ال�سباح،  يف  التحمل  ق��وة  ري��ا���س��ات 
متارين  اأداء  الأف�����س��ل  م���ن  ب��ي��ن��م��ا 
تقوية الع�سات بعد الظهرية اأو يف 

اأول امل�ساء.

وجاءت هذه النتائج التي تو�سلت اإليها جامعة كاليفورنيا 
يف �سان فران�سي�سكو، بعد اأ�سهر فقط من درا�سة اأجرتها 
العتداء  اأن  خالها  من  وج��دت  "بيت" للطب،  مدر�سة 
طويل  تاأثري  لهما  كان  ال�سريكن  بن  والعنف  اجلن�سي 
الأمد على �سحة املراأة، مما ي�ساعف خطر اإ�سابة الن�ساء 

بارتفاع �سغط الدم والقلق.
البيولوجية  ال���ت���غ���ريات  ع��ل��ى  ال���ل���وم  ي��ل��ق��ى  م���ا  وع������ادة 
الطمث، ف�سا  انقطاع  اأعرا�ص  ب�ساأن حدة  والهرمونية 
عن الظروف ال�سحية املزمنة التي حتدث مبعدل اأعلى، 
يف  الرئي�سة  للموؤلفة  وفقا  الطمث،  انقطاع  وبعد  اأثناء 
النف�ص  علم  اأخ�سائية  جيب�سون"  "كارولن  ال��درا���س��ة 

ال�سريري التابع لإدارة "UCSF" للطب النف�سي.
العاطفي  ب��الإي��ذاء  املت�سل  "الإجهاد  جيب�سون:  وق��ال��ت 
التغريات  على  يوؤثر  قد  الأخ���رى  لل�سدمات  والتعر�ص 
الهرمونية والف�سيولوجية يف �سن الياأ�ص وال�سيخوخة".

تعاين  الإجن����اب،  �سن  نهاية  اإىل  الن�ساء  ت�سل  وع��ن��دم��ا 
نف�سية وج�سدية موؤملة، فيما  اأعرا�ص  العديد منهن من 

تواجه بع�سهن حالت اأكر اعتدال من الأخريات.
وقد تبداأ مرحلة انقطاع الطمث يف منت�سف الأربعينيات، 
اخلم�سينات  منت�سف  اإىل  الن�ساء  بع�ص  ت�سل  قد  فيما 
ليواجهن هذه احلالة، والبع�ص منهن يتحملن اأعرا�ص 
انقطاع الطمث ملدة �سنة اأو �سنتن، فيما قد ت�ستغرق هذه 

الأعرا�ص عقدا من الزمان لدى الأخريات.
ومن �سبه امل�ستحيل التنبوؤ مبا ميكن اأن تعاي�سه اأي امراأة 
اإن الن�ساء اللواتي  خال تلك املرحلة. ويقول الباحثون 
م��وؤمل��ة، خ��ال مرحلة اخل�سوبة، قد  ف��رتات  يعانن من 
فيما  الطمث،  انقطاع  اأثناء  للمعاناة  عر�سة  اأك��ر  يكن 
الذين تنجبهم  الأط��ف��ال  ع��دد  اإن  اآخ��رون  باحثون  يقول 
املراأة، هو اأحد عوامل حدة اأعرا�ص انقطاع الطمث، ولكن 
هذه التفا�سري ل ميكن تطبيقها على جميع الن�ساء وفقا 

للدرا�سات والبحوث.
الدرا�سة  ه��ذه  على  امل�سرفون  الباحثون  يقول  ول��ذل��ك، 
اإن��ه، كما هو احل��ال مع معظم الأم��ور املتعلقة  احلديثة، 
ب�سحة املراأة ، فاإن الأمر معقد ومتعدد الوظائف وغري 

مدرو�ص.
النظام  يكون  اأو قد  الإج��ه��اد،  اأو  العرق  يكون  اأن  وميكن 
الغذائي، اأو رمبا تكون الهرمونات، اأو الوراثة، هي ال�سبب 

يف الأعرا�ص احلادة لنقطاع الطمث.
اإليزابيث  جامعة  من  ثور�ستون  ريبيكا  الدكتورة  وقالت 
لتو�سيع  ان��ط��اق  نقطة  "هي  ال��درا���س��ة:  ه��ذه  اإن  ميلر، 
فهمنا ملا يوؤثر على اأعرا�ص انقطاع الطمث، وكيف ميكن 
للعنف غري اجل�سدي اأن يكون له تاأثري عميق يوؤدي اإىل 

ظهور الأعرا�ص اجل�سدية بعد ذلك ب�سنوات".
بها  ي��وؤث��ر  التي  بالطرق  امل�ستمر  "الوعي  اأن:  واأ���س��اف��ت 
انقطاع  اأع����را�����ص  ذل����ك  يف  "مبا  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ف 
اتخاذ  دون  ك��اف  غ��ري  لكنه  مهما،  اأم���را  يعد  الطمث"، 

تدابري اإ�سافية".

عالمات �سن الياأ�س لدى الرجال
الرجل كاملراأة له �سن ياأ�ص، ويبداأ �سن الياأ�ص عند الرجال 
اإنتاج الهرمونات يف اجل�سم وخا�سة هرمون  عندما يقل 
الت�ستو�ستريون، ويكون عادة بعد �سن الأربعن، فما هي 

اأعرا�ص �سن الياأ�ص وهل ميكن عاجه ؟
يبدو اأن مو�سوع �سن الياأ�ص عند الرجال مازال حمرما 
يتحدث  ول  والغربية،  ال�سرقية  املجتمعات  يف  و�سائكا 
لي�ست  الرجال  الياأ�ص عند  �سن  الكثريون. وجدلية  عنه 
لهذه  العلمي  التف�سري  اأي�����س��ا  واإمن����ا  ف��ق��ط،  اجتماعية 
ف��امل��راأة مثا ت�سل مرحلة  زال يثري اجل��دل.  احلالة ما 
�سن الياأ�ص عند توقف الدورة ال�سهرية. اأما الرجل فا 
مرحلة  اأن  ويعتقد  ل��ذل��ك،  ث��اب��ت  �سن  اأو  تف�سري  ي��وج��د 

وخا�سة  الهرمونات،  اإنتاج  توقف  مع  عنده  تبداأ  الياأ�ص 
الهرمونات الذكورية الت�ستو�ستريون.

الهرمون الذكري الت�ستو�ستريون
هرمون الت�ستو�ستريون ي�سمن القوة والن�ساط وي�ساعد 
 . ال�سعر يف اجل�سم.  الدهون وي�سرع من منو  على حرق 
لآخر  �سخ�ص  تختلف من  ت�ستو�ستريون  ون�سبة هرمون 
وتكون ن�سبها خمتلفة عند ال�سخ�ص ح�سب �ساعات النهار 

والظروف.
ال��روف��ي�����س��ور الأمل�����اين مي�سائيل  ي��ق��ول  ال�����س��دد  وب��ه��ذا 
مع  ح��وار  يف  البولية  امل�سالك  اأمرا�ص  اأخ�سائي  زيبل�ص، 
مهما  دورا  تلعب  ال�سخ�ص  معي�سة  اأ�سلوب  "اإن   ،DW
الذين  ف��امل��ر���س��ى  اجل�����س��م،  ال��ه��رم��ون يف  ن�سبة  ت��غ��ري  يف 
ال�سمنة مثا تكون هرمونات ت�ستو�ستريون  يعانون من 
عندهم منخف�سة. وهناك اأي�سا العوامل الوراثية وال�سن 

التي توؤثر على ن�سبة الهرمون".
ويعتقد العلماء اأن ن�سبة هرمون ت�ستو�ستريون تنخف�ص 
مع عمر الرجال بعد الأربعن ومبعدل 1 باملائة �سنويا. 
وكلما ع��ان��ى ال��رج��ل م��ن ال��ب��دان��ة وم��ن اأم��را���ص اأخرى 

ينخف�ص هرمون ت�ستو�ستريون لديهم.
ت�ستو�ستريون متعددة، كرتاجع كثافة  انخفا�ص  وتبعات 
وه�سا�سة  والك��ت��ئ��اب  ال��ع�����س��ات  و���س��م��ور  اجل�����س��م  �سعر 

العظام والأرق .
عن  ت�ستو�ستريون  ه��رم��ون  نق�ص  ح��الت  ع��اج  وميكن 
هنالك  ولكن  الهرمون.  ه��ذا  عن  ببدائل  احلقن  طريق 
العاج  املبالغة يف  م��ن  ي��ح��ذرون  ال��ذي��ن  الأط��ب��اء  بع�ص 
بالهرمون البديل، لأن زيادة ن�سبة هرمون ت�ستو�ستريون 
الدم احلمراء وما  اأن تزيد من كرات  عن حدها ميكنها 
ت��غ��ريات م��ع��ق��دة يف ج��ه��از الأوع���ي���ة الدموية  اإىل  ي����وؤدي 

وميكن اأن ت�سكل خطرا على ال�سحة.

االعتداء العاطفي واجل�ضدي يفاقم حدة اأعرا�ض �ضن الياأ�ض

بعد 1119 يوما.. 
نهاية مغامرة 

ال�ضيارة الكهربائية
عندما توقف فيبي فوكر ب�سيارته 
كانت  الأح��د  بعد ظهر  �سيدين  يف 
ه���ذه ن��ه��اي��ة رح��ل��ة ا���س��ت��م��رت اأكر 
املغامر  قطعها  �سنوات  ث��اث  م��ن 
فولك�سفاغن  ب�سيارته  الهولندي 

التي حولها اإىل �سيارة كهربائية.
الإلكرتوين  احلملة  م��وق��ع  وذك���ر 
اأط���ول رحلة  اأن م��ب��ادرة فوكر ه��ي 
كهربائية  �سيارة  تقطعها  م�سجلة 
بهدف  وب����������داأت  الإط����������اق  ع���ل���ى 
ال���ت���وع���ي���ة مب�����س��ت��ق��ب��ل خ������ال من 

الكربون.
مار�ص  ه��ول��ن��دا يف  ف���وك���ر  وغ�����ادر 
يوماً   1119 وق�����س��ى   2016
األف   95 م��ن  اأك���ر  خالها  قطع 
كيلومرت وزار 33 بلداً، يف حماولة 
للفت النتباه اإىل ا�ستدامة ومتانة 

ال�سيارات الكهربائية.
م�ساندة  ع��ل��ى  ال��رح��ل��ة  واع��ت��م��دت 
اأن��ح��اء العامل  غ��رب��اء م��ن خمتلف 
لفوكر،  وامل������اأوى  ال��ط��ع��ام  ق���دم���وا 
الأ�سا�ص  ال���و����س���ائ���ل  ع���ن  ف�����س��ًا 

ل�سحن �سيارته  طيلة الطريق.
وق�����ال ف���وك���ر مل�����س��ج��ع��ن ك���ان���وا يف 
خط  اإىل  و���س��ل  عندما  ا�ستقباله 
 1800 نحو  "�ساعدين  النهاية 
���س��خ�����ص يف رح��ل��ت��ي ع���ر اأوروب������ا 
وجنوب  والهند  الأو���س��ط  وال�سرق 
اليوم  واأخ����ريا و�سلت  اآ���س��ي��ا  ���س��رق 
الثانية  ال�ساعة  وب��ع��د  هنا".  اإىل 
ظهراً بالتوقيت املحلي "04:00 
عر  ب��ق��ل��ي��ل  غرينت�ص"  ب��ت��وق��ي��ت 
ال�سيارات  م����ن  وم����وك����ب  ف����وك����ر 
ال�سهري  هاربور  ج�سر  الكهربائية 
رحلته  ينهي  اأن  قبل  ���س��ي��دين،  يف 
الطويلة يف حديقة النباتات امللكية 

بجوار دار اأوبرا �سيدين.

التعب قد يرتبط 
مب�ضاكل الكبد 

لأطباء  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  اأ���س��ارت 
ال�سعور  اأن  اإىل  اله�سمي  اجل��ه��از 
يكون  ق��د  ال��رتك��ي��ز  وق��ل��ة  بالتعب 

اإ�سارة على م�ساكل يف الكبد.
ون�������س���ح���ت اجل���م���ع���ي���ة الأمل����ان����ي����ة 
ال�سعور  عند  الطبيب  با�ست�سارة 
بالتعب والإرهاق ب�سكل غري معتاد 
ال��ك��ب��د ب�سكل  ل��ل��ت��اأك��د م���ن ع��م��ل 
بفريو�ص  الإ���س��اب��ة  وع���دم  �سحيح 
وقلة  ال��ت��ع��ب  اإن  ح��ي��ث   ،A ال��ك��ب��د 
ال��رتك��ي��ز ي���ع���دان م���ن الأع���را����ص 

املميزة له.
امل���ر����ص بعدة  وت��ن��ت��ق��ل م�����س��ب��ب��ات 
ط����ري����ق مياه  ع�����ن  م���ن���ه���ا  ط�������رق 
ال�����س��رب امل��ل��وث��ة، والأط��ع��م��ة غري 
اأن  ع��ن  ف�سًا  جيد،  ب�سكل  امل��ع��دة 
اإ�سابتهم  يكت�سفون  ل  الكثريين 

بالتهاب الكبد.

الياأ�س  �سن  اأع��را���س  اأن  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
الالتي  للن�ساء  بالن�سبة  ح��دة  اأك��ر  تكون  قد 
عانني من الإ�ساءة من قبل �سركائهن خالل فرتة 

اخل�سوبة.
واأظهرت الدرا�سة التي اأجريت على األفي امراأة، 
الأرق  العاطفي يزيد من احتمالت  اأن النتهاك 
بن�سبة  املهبلية  وامل�ساكل  ال��دم  �سغط  وارت��ف��اع 
من  عانني  من  اأن  اأي�سا  نتائجها  ووجدت   ،60%
تعر�سهن  احتمال  زاد  اجل�سدية،  املعاملة  �سوء 

للتعرق الليلي بن�سبة 50%.
من  عانني  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  ل��دى  ت�ساعف  كما 
ا�سطراب ما بعد ال�سدمة بعد تعر�سهن لالإيذاء، 
خطر املعاناة من الأعرا�س املوهنة، والتي غالبا 
ما ت�ساحب املرحلة النهائية من فرتة اخل�سوبة 

لدى الن�ساء، بنحو ثالث مرات.
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة اأكر من 100 طالب من 10 جامعات يف الدولة

املوؤمتر االفتتاحي لرابطة طالب الطب والعلوم ال�ضحية يف جامعة نيويورك اأبوظبي ُيناق�ض م�ضتقبل ال�ضحة يف االإمارات

ت�سم اأكر من 44 برنامج بكالوريو�س ودبلوم وماج�ستري ودكتوراة

جامعة اأبوظبي تلتقي الطلبة يف �ضمال اأفريقيا خالل معر�ض وورلدفيو للتعليم 

يبداأ تنفيذها ال�سهر اجلاري يف 5 اأفرع

بلدية مدينة العني و جمعية العني التعاونية يوقعان اتفاقية بيع ال�ضلع املدعومة يف اأفرع اجلمعية

•• اأبوظبي - الفجر 

ان��ط��ل��ق امل���وؤمت���ر الف��ت��ت��اح��ي ل��راب��ط��ة ط����اب الطب 
والعلوم ال�سحية يف جامعة نيويورك اأبوظبي، والذي 
نيويورك  جامعة  يف  وال�سحة  ال��ط��ب  ط��اب  ُينّظمه 
حيث   ،-2019 اإب��ري��ل   6" املا�سي  ال�سبت  اأب��وظ��ب��ي، 
األقى املوؤمتر ال�سوء على اأهم التحديات والفر�ص التي 
تر�سم مامح م�ستقبل قطاع الرعاية ال�سحية يف دولة 

الإمارات العربّية املتحدة.
و���س��ه��د امل���وؤمت���ر م�����س��ارك��ة م��ا ي��زي��د ع��ن 100 طالب 
 10 م��ن  العليا  وال��درا���س��ات  البكالوريو�ص  مرحلة  يف 
جامعات يف الإمارات، بالإ�سافة اإىل خم�سة ا�ست�سارين 
امل�ستوى.  رف���ي���ع  ���س��ي��ف��اً  و30  م��ت��ح��دث��ن  وث��م��ان��ي��ة 
امل��وؤمت��ر ك���ًا من  امل��ت��ح��دث��ن يف  و�سملت ق��ائ��م��ة ك��ب��ار 
�سعادة الدكتورة مرمي حممد مطر، موؤ�س�سة ورئي�سة 
وال�سيدة مي  الإم��ارات لاأمرا�ص اجلينية‘؛  ’جمعية 
في�سل جا�سم حممد الدو�سري، مديرة مركز البتكار 
ال�����س��ح��ي يف ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي، وال���دك���ت���ورة زينب 
يف  وامل��ع��اي��ري  ال�سيا�سات  ا�سرتاتيجية  م��دي��رة  خ��زع��ل، 

دائرة ال�سحة - اأبوظبي.
نائب  ب��ل��وم،  األ��ف��ري��د  ق��ال  الفتتاحية،  كلمته  وخ���ال 
"يعد موؤمتر رابطة  رئي�ص جامعة نيويورك اأبوظبي: 
وروؤية  ل�سغف  ث��م��رة  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ط��اب 
اأبداها طاب جامعة نيويورك  ومهارات قيادية رائعة 
اإط���اق هذه  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي على م���دار ع��ام ون�سف 

تعاون  ن�سهد  واليوم،  امل�سبوقة.  وغري  الرائعة  املبادرة 
موؤ�س�سات   10 من  وامل�ست�سارون  الطاب  بن  متميز 
خ���ال هذا  م��ن  الإم������ارات  ب��دول��ة  و���س��ح��ي��ة  تعليمية 
املوؤمتر، وذلك للم�ساهمة يف حت�سن م�ستقبل الرعاية 
يقدمه موؤمتر  الذي  النموذج  اإن  الدولة.  ال�سحية يف 
رابطة طاب الطب والعلوم ال�سحية للتعاون املوؤ�س�سي 
جميع  واأدع���و  اجلامعية،  للحياة  ج��دي��دة  اآف��اق��اً  يفتح 
الفكري  النتاج  من  ال�ستفادة  اإىل  امل�ساركن  الطاب 
نيويورك  جامعة  جمتمع  يقدمه  ال���ذي  ال�ستثنائي 
اأبوظبي للجميع". ومن جانبها، اأكدت �سعادة الدكتورة 
الرئي�ص  املحور  اأن  املوؤمتر  خ��ال  م��رمي حممد مطر 
لقطاع الرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات هو الوقاية، 
واأ�سارت اإىل حر�ص الإمارات على الطاع على اأحدث 
الأبحاث العاملية يف جمال اجلينوم بهدف زيادة املعرفة 
لدولة  تعزيز قدرة  اإىل  �سعياً  وذلك  باأمناط اجلينات، 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع الأم���را����ص غ��ري امل��ع��دي��ة، ح��ي��ث قالت: 
"ت�ستند اخلطط امل�ستقبلية لدولة الإم��ارات يف جمال 
ال�سحة اإىل مبداأ الوقاية والتدخل املبكر، وقد اأثبتت 
حديثة  لدولة  الأف�سل  اأنها  الوقائية  ا�سرتاتيجيتنا 
من  كبري  �سكاين  ت��ع��داد  لديها  الإم����ارات  مثل  العهد 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  "ت�سعى  واأ�سافت:  ال�سباب". 
�سعادة  واأك��ر  اإىل خلق جيل �سحي  ال�سحية  للرعاية 
"مئوية  م��ع  بالتما�سي  وذل���ك   ،2071 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
بدولة  الرت��ق��اء  اإىل  2071" والتي تهدف  الإم���ارات 

الإمارات لت�سبح الأف�سل يف العامل".

ال�سحية"  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ط���اب  "رابطة  وت�����س��ع��ى 
تعزيز  ع��ر  املهني  للتطوير  رائ���دة  من�سًة  ت��غ��دو  لأن 
مبا  التخ�س�سات،  خمتلف  من  الطاب  بن  التوا�سل 
والعلوم،  والطب  احليوية،  الطبية  الهند�سة  ذل��ك  يف 
حتقيق  ويتم  العامة.  وال�سحة  ال�سحية،  وال�سيا�سات 
ذل���ك م��ن خ���ال اإق��ام��ة ���س��راك��ات م��ث��م��رة ب��ن كيانات 
القطاعن العام واخلا�ص يف الإمارات مثل امل�ست�سفيات 
ومعاهد البحوث والهيئات احلكومّية وغريهم، وذلك 
مبا ي�سهم بنهاية املطاف يف الرتقاء بالآفاق والفر�ص 

املهنية املُتاحة اأمام اأع�ساء ال�سبكة.
"رابطة  فعاليات  اأج��ن��دة  �سمن  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وي��ن��درج 
املبادرة  ُت��ع��دُّ  ال�سحية" ال��ت��ي  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ط��اب 
�سبكة  ت��اأ���س��ي�����ص  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
م��ت��ع��ددة الأج���ي���ال وال��ت��خ�����س�����س��ات جت��م��ع ب��ن طّاب 
والدرا�سات  البكالوريو�ص  مرحلة  يف  وال�سحة  الطب 

العليا من خمتلف اجلامعات بدولة الإمارات.
بهذه املنا�سبة، قالت تامي جيورجيفا، وهي من خريجي 
دفعة عام 2019 واأحد موؤ�س�سي "رابطة طاب الطب 
هذه  ب��اإط��اق  ال��ق��رار  "اتخذنا  ال�سحية":  وال��ع��ل��وم 
امل���ب���ادرة ب��ع��د اأن ر���س��دن��ا وج���ود ف��ر���ٍص حم����دودة جداً 
واأدركنا  اأبوظبي؛  يف  اجلامعات  ط��اب  بن  للتوا�سل 
جيداً اأن الفتقار لهذا التوا�سل البّناء واملثمر يت�سبب 
نن�سد  ال��ت��ي  وال��ف��ر���ص  الإم��ك��ان��ات  م��ن  الكثري  ب�سياع 
املبادرات  ه��ذه  خ��ال  م��ن  وخ��ا���س��ة  اغتنامها،  جميعاً 
الفريدة". بدوره، قال األفارو يانيز، موؤ�س�ص م�سارك يف 

ال�سبكة: "لقد اأردنا منذ البداية توفري من�سٍة مبتكرة 
الطاب من خمتلف  والرتابط بن  التوا�سل  لتعزيز 
التخ�س�سات وت�سجيعهم على تبادل املعارف واخلرات 
وتطوير  تنمية  يف  امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  والأف��ك��ار، 
اجل��ي��ل اجل���دي���د م���ن خ����راء وم��ت��خ�����س�����س��ي الرعاية 

ال�سحّية يف دولة الإمارات و�سّتى اأنحاء العامل".
ب����دوره����ا، ق���ال���ت ح���ا ع���اق���ل- وه����ي اأي�������س���اً خريجة 
لعب  "لقد  ال�سبكة:  موؤ�س�سي  واأح���د   2019- دف��ع��ة 
دوراً  وال�سحة  الطب  طلبة  ل�سبكة  الفتتاحي  املوؤمتر 
مع  ال��ط��اب  جميع  وت��ف��اع��ل  ت��وا���س��ل  تعزيز  يف  مهماً 
بالرعاية  متخ�س�ص  وخ��ب��ري  زم��ي��ل   100 م��ن  اأك���ر 
اإىل تقدمي روؤًى فريدة ومتعّمقة  ال�سحية، بالإ�سافة 
الرعاية  لقطاع  امل�ستقبلية  والفر�ص  الإمكانات  حول 

ال�سحية يف الإمارات".
ال�سحية"  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ط���اب  "رابطة  ت��اأ���س�����س��ت 
ال�سنة  ط��اب  من  ثاثة  يد  على   2018 نوفمر  يف 
ال��ن��ه��ائ��ّي��ة يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي وه���م: تامي 
بهدف  وذل��ك  عاقل،  وحا  يانيز،  واألفارو  جيورجيفا، 
من  ال�سحة  وع��ل��وم  الطب  خريجي  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح 
خمتلف اجلامعات يف الإم��ارات للتوا�سل �سمن �سبكٍة 
واح����دة وم��ت��اب��ع��ة ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����رات خال 
م�سريتهم املهنية. وقد قام لغاية اليوم 28 طالباً من 
بهم  خا�سة  طابّية  �سبكة  بتاأ�سي�ص  جامعات  ثماين 
خلريجي الطب وعلوم ال�سحة، وذلك وفق توجيهات 

موؤ�س�سي ال�سبكة يف جامعة نيويورك اأبوظبي.

•• اأبوظبي - الفجر 

اأب��وظ��ب��ي حمفظتها  ج��ام��ع��ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
44 برنامج  اأكر من  التي ت�سم  الوا�سعة 
ودكتوراة  وماج�ستري  ودب��ل��وم  بكالوريو�ص 
اأقيمت يف  التي  الفعاليات  ع��دد من  خ��ال 
ك��ل م��ن امل��غ��رب وت��ون�����ص واجل���زائ���ر كجزء 
"وورلدفيو" للتعليم. وهدف  من معر�ص 
املنطقة  يف  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ج��م��ع  اإىل  احل�����دث 
رائدة  اأك��ادمي��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات  م��ن  مبمثلن 
واآ�سيا  واأوروب��ا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
حتت �سقف واحد ليتعرفوا على اخليارات 

الأكادميية املتوفرة يف اخلارج.   
�سهد  للفعاليات،  وورل��دف��ي��و  م��ن  بتنظيم 
امل��ع��ر���ص ح�����س��ور اأول���ي���اء اأم����ور، طلبة من 
م�سوؤولن  ا�ست�سارين،  الثانوية،  املرحلة 
يف  باحثن  التعليم،  ق��ط��اع  م��ن  حكومين 
وممثلن  اأع��م��ال  رواد  والتطوير،  التعليم 

ملوؤ�س�سات خريية تعليمية. 
موؤ�س�سات  ب��ن  م��ن  اأبوظبي  جامعة  وُت��ع��د 
التعليم العايل الرائدة التي متثل بلدانها 
وت�ستعر�ص براجمها الأكادميية يف املعر�ص، 
وهي موؤ�س�سة التعليم العايل الوحيدة من 

دولة الإمارات ومنطقة ال�سرق الأو�سط. 
اأب����و العا،  ن��ب��ي��ل  ق����ال  ال�������س���دد،  ويف ه����ذا 

العليا  الدرا�سات  طلبة  ا�ستقطاب  م�سوؤول 
"�سعداء بامل�ساركة يف املعر�ص واإر�ساء مكانة 
الأكادميية  الوجهات  كاأحد  الإم��ارات  دولة 
مهمتنا  تركزت  حيث  املنطقة،  يف  ال��رائ��دة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��وا���س��ل م���ع الطلبة 
ا���س��ت��ك�����س��اف فر�ص  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ال���ذي���ن 
م�ستقبل  اإىل  ت��ق��وده��م  م��ت��م��ي��زة  تعليمية 

مهني م�سرق." 
جامعة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  امل���ع���ر����ص،  وخ������ال 
اأبوظبي براجمها الأكادميية التي توفرها 
يف فروعها يف اأبوظبي والعن ودبي ومركز 
اأو����س���ح مم��ث��ل��و اجلامعة  ال���ظ���ف���رة، ح��ي��ث 
ل��ل��ط��ل��ب��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ق���ب���ول وم����راح����ل 
اللتحاق باجلامعة ومتطلبات نظام املعدل 

التي  التخ�س�سات  يف  ال��ازم��ة  ال��رتاك��م��ي 
يرغبون يف اللتحاق بها. 

"يف الوقت الذي تتجه  اأبو العا:  واأ�ساف 
البتكار  يف  الريادة  نحو  العامل  اأنظار  فيه 
وا�ستحداث جتارب اأكادميية غري م�سبوقة 
للطلبة، تعزز جامعة اأبوظبي بيئة تعليمية 
ت��دع��م الب��ت��ك��ار وال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وت�ساعد 

الطلبة يف احل�سول على املهارات واملعرفة 
�سوق  يف  ال��ت��ف��وق  م��ن  ليتمكنوا  ال���ازم���ة 
الطلبة  لدى  متنام  اهتمام  فهناك  العمل، 
يف اخلارج للدرا�سة يف دولة الإم��ارات، وهو 
الذي  الكبري  الهتمام  م��ن  جلياً  ظهر  م��ا 

تلقيناه خال م�ساركتنا يف املعر�ص." 
واأ����س���ار اأك���ر م��ن %95 م��ن ال�����زوار اإىل 
ب���ال���رام���ج الأك���ادمي���ي���ة التي  اه��ت��م��ام��ه��م 
فيه  اأظهر  فيما  اأبوظبي،  جامعة  تقدمها 
اإدارة  ب��رام��ج  بدرا�سة  اهتمامهم  الغالبية 
الأعمال والهند�سة يف فرع اجلامعة بدبي، 
برامج  يف  الت�سجيل  ب���اب  ف��ت��ح��ت  اأن  ب��ع��د 

البكالوريو�ص هناك. 
�ستة  تقدمي  اإىل  اأبوظبي  جامعة  وتتطلع 
يف  والآداب  العلوم  يف  بكالوريو�ص  ب��رام��ج 
ح��رم��ه��ا اجل��ام��ع��ي يف دب���ي خ���ال الف�سل 
الأك���ادمي���ي ال���ق���ادم، وت��ت�����س��م��ن: الإع����ام، 
الأعمال،  اإدارة  والب��ت��ك��ار،  الأع��م��ال  ري���ادة 
وتكنولوجيا  الداخلي،  الت�سميم  العمارة، 

املعلومات. 
حدثاً  للتعليم  وورل��دف��ي��و  م��ع��ر���ص  وُي��ع��د 
الأكادميية  املوؤ�س�سات  دع��م  يف  متخ�س�ساً 
كما  اأفريقيا،  �سمال  من  طلبة  ل�ستقطاب 
التعليم يف  ل��ق��ط��اع  ت��وف��ر ح��ل��وًل م��وج��ه��ة 

اأفريقيا. 

•• العني  - الفجر

مدير  النعيمي  حممد  مطر  الدكتور  وق��ع 
بن  نهيان حمد  و  العن  بلدية مدينة  ع��ام 
ركا�ص العامري رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
العن التعاونية ، اتفاقية م�ستوى اخلدمة 
اأفرع  يف  للمواطنن  املدعومة  ال�سلع  لبيع 
ال��ت��ع��اون��ي��ة و ح��ي��ث �سيتم  ال��ع��ن  ج��م��ع��ي��ة 
5 اأفرع كمرحلة اأوىل  تطبيق التفاقية يف 
يليها باقي الفروع تدريجياً ، و يبداأ تفعيل 
 5 الت��ف��اق��ي��ة م��ن ال�سهر احل���ايل و ل��غ��اي��ة 

�سنوات قابلة للتجديد .
و تاأتي هذه التفاقية بهدف تطوير التعاون 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  تعزيز  و  دع��م  و 
اإىل  و  فعال  ب�سكل  الطرفن  ب��ن  القائمة 
البلدية  ب��ن  امل�����س��رتك  التن�سيق  و  ال��ع��م��ل 
ال���ت���ع���اون���ي���ة م����ن خال  ال���ع���ن  و ج��م��ع��ي��ة 
اأفرع  يف  للمواطنن  امل��دع��وم��ة  ال�سلع  بيع 
خال  م��ن  البلدية  ت�سعى  كما   ، اجلمعية 
متطورة  خ��دم��ات  لتقدمي  التفاقية  ه��ذه 
املواد  على  احل�سول  بت�سهيل  للمتعاملن 
و  لهم  الأق���رب  اأف��رع اجلمعية  الغذائية يف 

توفري الوقت و اجلهد .
و ق��ال ع��ب��داهلل ال��ظ��اه��ري م�����س��وؤول مراكز 
م�ستمرة  ال��ب��ل��دي��ة  :اإن  الأغ����ذي����ة  ت���وزي���ع 
بيانات  ت�����س��ج��ي��ل  و  ال��ب��ط��اق��ات  اإ����س���دار  يف 
ال�سرتاطات  توفري  و  احلالين  املتعاملن 

اخلا�سة باإ�سدار البطاقات و تقدمي خدمة 
طلبات ال�سراء للمواد الغذائية اإىل الآن يف 
مراكزها 13 املنت�سرة على م�ستوى املدينة 
 ، للجمعية  ال���ازم  الفني  ال��دع��م  ت��وف��ري  و 
كما اأن الطلب عر املن�سة الذكية " �سمارت 
بال�سكل  اخل��دم��ة  بتقدمي  " �سي�ستمر  ه��ب 
املطلوب و هو ما دوره تو�سعة نطاق توزيع 
املواد الغذائية على م�ستوى مدينة العن .

و اأ�ساف الظاهري : �سيتم و�سع خطة عمل 

العن  جمعية  و  ال��ع��ن  مدينة  بلدية  ب��ن 
عملية  يف  وا���س��ح��ة  اأه����داف  ذات  التعاونية 
املتبادلة  املنفعة  يحقق  مب��ا  ال�سراكة  دع��م 
مع  ال��ت��ط��وي��ر  و  التح�سن  ف��ر���ص  ي��ع��زز  و 
بنود  لتنفيذ  م�سرتكة  عمل  جلنة  ت�سكيل 
اأو �سعوبات  التفاقية و حل اأي ماحظات 
الازمة  التو�سيات  و  املقرتحات  تقدمي  و 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون و ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات و 
توجه  وقد   . املرتبطة  الأعمال  ا�ستمرارية 

رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية العن التعاونية 
العامري  بالركا�ص  حمد  بن  نهيان  �سعادة 
العامري بالنيابة عن جمل�ص اإدارة اجلمعية 
�ساحب  اإىل  والعرفان  بال�سكر  وامل�ساهمن 
 – نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
�ساحب  واإىل  اهلل-  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
 – اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو 
الأعلى  القائد  – نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�سلحة – واإىل �سمو ال�سيخ من�سور 

ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان- ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
لرعايتهم   - الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
العن  جلمعية  املتوا�سل  ودعمهم  الكرمية 
التعاونية. وقد �سرح �سعادته اأنه من منطلق 
م��ع توجه  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ح��ر���ص اجلمعية 
ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات ال��ر���س��ي��دة للدعم 
واملواطنن  ال���وط���ن  خ��دم��ة  يف  امل��ت��وا���س��ل 
مما  الت�سهيلية  اخل��دم��ات  جميع  وت��وف��ري 
اخلا�سة  الإتفاقية  ه��ذه  عقد  ف��خ��راً  زادن���ا 
ببيع ال�سلع املدعمة للمواطنن من منافذ 
البيع اخلا�سة باجلمعية حيث تعد جمعية 
�سوبرماركت  �سل�سلة  اأكر  التعاونية  العن 
مبدينة العن وتقدم خدماتها لأكرمن 6 
ماين مت�سوق �سنوياً لتكون وجهة ت�سوق 
للوقت واجلهد مما ي�سهل  واحدة وتوفرياً 
اإحتياجاتهم  على املت�سوقن احل�سول على 
الغذائية وغري الغذائية الازمة من اأفرع 
اجلمعية ال 25 واملنت�سرة يف مدينة العن 
الإتفاقة  هذه  تفعيل  اأن  علماً  و�سواحيها. 
اأن  وعلى  اأف��رع حالياً   5 �ستكون من خال 

يتم زيادة العدد تدريجياً.
الأق�����رب  ت���ك���ون  اأن  اجل��م��ع��ي��ة  ه����دف  واإن 
والوجهة الأوىل للزبائن الكرام من خال 
الإ�ستمرار يف تقدمي خدماتنا املتميزة واأن 
ح��ي��ث خدمة  م��ن  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ن��ظ��ل يف 
املت�سوق وعدد منافذ البيع والتي تعد �سبباً 

رئي�ساً من اأ�سباب متيزنا.

احلمل عن طريق التلقيح اال�ضطناعي ي�ضبه 
احلمل الطبيعي فى العوار�ض والنتائج 

•• اأبوظبي - الفجر

 فيما يخ�ص الأزواج الذين يجدون �سعوبة يف احلمل لفرتات طويلة، تعد 
جتربة عملية التلقيح ال�سطناعي داخل املختر "IVF" اإجناًزا كبرًيا. 
ويعتقد معظم الأزواج اأن احلمل من خال عملية التلقيح ال�سطناعي 
داخل املختر يختلف عن احلمل الطبيعي مما قد يوؤدي اإىل م�ساعفات 
وحتديات مع تطور احلمل. ويف راأي الروفي�سور الدكتور "هومان فاطمي"، 
الإمارات  يف  للخ�سوبة  اي�ست  ميدل  اي"  يف  "اي  لعيادة  الطبي  املدير 
العربية املتحدة، اأن كل من احلمل من خال تقنيات امل�ساعدة على الإجناب 

ل  الطبيعي  واحلمل 
يختلفان.

وق�������ال ال���روف�������س���ور 
"هومان  ال����دك����ت����ور 
حمل  "كل  فاطمي": 
خم��ت��ل��ف ع���ن الآخ����ر 
ب�سبب اختاف  لي�ص 
الطبيعي عن  احلمل 
احل����م����ل م�����ن خ���ال 
امل�ساعدة  ت���ق���ن���ي���ات 
الإجن���اب، ولكن  على 
الخ���ت���اف ي��ك��م��ن يف 
ال�سحية  ال����ظ����روف 
كل  من  تختلف  التي 
اأخ������رى.  اىل  ����س���ي���دة 

نو�سي  ف��ن��ح��ن  ل���ه���ذا 
اأطبائهم حتى يتمكنوا من  الأزواج باحل�سول على معلومات كافية من 

النتقال اإىل الثلث الأخري من فرتة احلمل على نحو �سل�ص".
يف  تتم  ال�سناعي  التلقيح  عملية  ف��اإن  اأب�����س��ط،  ب�سكل  الأم���ر  ولتو�سيح 
اأدوية  اإعطائها  بعد  ال��زوج��ة  م��ن  البوي�سات  �سحب  يتم  حيث  املختر 
ثم  وم��ن  البوي�سات  من  ع��دد  اأك��ر  لإن��ت��اج  باملبي�ص  اخلا�سة  ال�ستثارة 
الناجت  اإع��ادة غر�ص اجلنن  املنوي اخلا�ص بالزوج، ثم  حقنها باحليوان 
اإمت��ام عملية  وبعد  ناجح.  على حمل  للح�سول  الرحم  اإىل  اأخ��رى  م��رة 
اإع��ادة غر�ص الأجنة ل بد على امل��راأة عمل زي��ارات دوري��ة وم�ستمرة واأن 
بالن�ساء  مقارنًة  كثب  عن  ملراقبتهن  اخل�سوبة  عيادة  رعاية  حتت  تظل 
ه��ذه احل��ال��ة عمل  امل���راأة يف  وي��ل��زم على  ب�سكل طبيعي.  ال��ات��ي يحملن 
اأ�سبوعن  اأو  اأ���س��ب��وع  ك��ل  "ال�سونار"  املنتظمة  ال�سوتية  ف��وق  امل��وج��ات 
والذي يعد اأمراً �سائعاً يف احلمل الناجت عن التلقيح ال�سطناعي، ملتابعة 
املوجات  با�ستخدام  دائًما  يو�سى  ولكن  اجلنن،  وو�سع  احلمل  �سامة 
ا. كما يطلب  اأي�سً الطبيعي  بانتظام يف احلمل  املو�سوفة  ال�سوتية  فوق 
الإ�سرتوجن  هرمون  م�ستويات  ملراقبة  منتظمة  دم  اختبارات  الأطباء 

والروج�ستريون.
عيادة  يف  الأجنة  طب  خبرية  ماركوفا،  دي�سي�سافا  الدكتورة  واأ�سافت 
اأعرا�ص احلمل  التلقيح ال�سناعي جميع  مفهوم  "ي�سمل  اي":  يف  "اي 
وزيادة  القيء  ال�سديدة يف  الرغبة  اإىل  ال�سباحي  الغثيان  الطبيعي من 

التبول وتقلب املزاج، حيث متر معظم الن�ساء باملوؤ�سرات نف�سها  ".
ي�سبه  التلقيح ال�سطناعي  ال��ذي حتقق من خال  اأن احلمل  ويف حن 
احلمل الطبيعي اإىل حد كبري، جتدر الإ�سارة اإىل اأن الإجراء قد ي�ستغرق 
اأطول من املطلوب. و�سوف ي�سهد بع�ص الأزواج جناحاً على مدى  وقًتا 
اأطول.  اإىل ثاث دورات، بينما قد ي�ستغرق الآخ��رون وقتاً  دورة واح��دة 
واأي�ساً تعتمد فر�سة املراأة يف احلمل عن طريق التلقيح ال�سناعي على 
العديد من العوامل، مبا يف ذلك كفاءة الطبيب اأو العيادة التي تتم فيها 
يعد  امل��راأة  وعمر  العقم،  ل�سبب  ال�سحيح  الت�سخي�ص  وكذلك  العملية، 

عامًا هاماً اأي�ساً.
املتبعة  الإج���راءات  معظم  اأن  من  الرغم  "على  فاطمي:  الدكتور  واأ�سار 
اأن  امل��ه��م  فمن  مت�سابهة،  الطبيعي  واحل��م��ل  ال�سطناعي  التلقيح  يف 
على  ويحافظن  و�سحي،  مغذي  غذائي  نظام  تناول  اىل  الن�ساء  تتوجه 
وزن �سحي. كما يجب اأن ي�سمل نظامهم الغذائي اليومي على احلبوب 
املهم  من  وكذلك  والعد�ص.  واحلم�ص  الفول  مثل  والبقوليات  الكاملة 
تناول الدهون ال�سحية مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون البكر، واملك�سرات 
والبذور، واإدراجها يف خطة النظام الغذائي. ويف�سل اأن تتجنب الن�ساء 
الق�سرة وغريها من  اللحوم وال�سكر واحلبوب منزوعة  احلوامل تناول 
الأطعمة امل�سنعة بدرجة عالية والأغذية التي حتتوي على مواد حافظة، 
التلقيح  عملية  بعد  ال��ن��اج��ح  احل��م��ل  ا�ستكمال  فر�سة  زي���ادة  اأج���ل  م��ن 

ال�سناعي".
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن ال�سمنة تعد العامل الرئي�ص املوؤدي اإىل انخفا�ص 
الأزواج  يحتفظ  ب��اأن  يو�سى  لذلك  ال�سطناعي.  التلقيح  عملية  جن��اح 
الذين يختارون احلمل عن طريق و�سائل م�ساعدة الإجناب بوزن مثايل، 
بجودة  الإ���س��رار  لتجنب   30 م��ن  اأق��ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  يبلغ  حيث 

البوي�سات وزيادة معدل جناح املواليد الأحياء.
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يتمنى كل �سخ�س اأن يحافظ على قلبه ُمعاًفى خالًيا 
اخلرباء  يعتقد  التي  الأمنية  وه��ي  الأم��را���س،  من 
بع�س  تعديل  خ��الل  من  ب�سهولة،  قها  حتقُّ اإمكانية 
العادات اليومية الب�سيطة، التي ميكن اأن حُتدث فرًقا 
وفيما  �سحي.  باأ�سلوب  العي�س  على  قدرتك  يف  كبرًيا 
يلي قائمٌة و�سعها اخلرباء باأ�سواأ العادات على �سحة 

قلبك وكيفية جتنبها:

التلفزيون: م�ساهدة   -  1
با  التلفزيون  اأم��ام  ل�ساعات  اجللو�ص  اإن  اخل��راء:  يقول   
وال�سكتات  القلبية  بالنوبات  الإ���س��اب��ة  خطر  يزيد  ح���راك، 
يوؤثر  فقد  بانتظام؛  الريا�سة  متار�ص  كنت  ولو  الدماغية، 
الدم  يف  وال�سكريات  ال��ده��ون  م�ستويات  على  احل��رك��ة  ع��دم 
وعمل القلب؛ لذلك ين�سح بامل�سي كلما اأمكن، واإحداث اأي 
ن�ساط، مثل ال�سري حول املكتب اأثناء العمل، اأو الوقوف عند 

التحدث عر الهاتف.

والكتئاب: والع�سبية  التوتر   -  2
 قد ي�سعر اجلميع بها يف بع�ص الأوقات، لكن كيفية التعامل 

مع هذه امل�ساعر ميكن اأن يوؤثر يف �سحة قلبك، خا�سًة 
مع الإجهاد، وقد اأظهرت الأبحاث فائدة ال�سحك 

والدعم الجتماعي يف مثل هذه الظروف.

ال�سخري: جتاهل   -  3
اأكر  باعتباره  ال�سخري  م��ع  التعامل  يجب   
اإزعاج ب�سيط؛ فقد يكون عامة  من جمرد 
التنف�ص  كتوقف  خ��ط��ورًة،  اأك��ر  �سيء  على 

اأثناء النوم، الذي قد ي�سبب  الن�سدادي 
�سغط  ارتفاع  ب��دوره 

ما  ال���������دم؛ 

الذين  ف��اإن  وعموًما  القلب.  باأمرا�ص  الإ�سابة  خطر  يزيد 
عر�سًة  اأك��ر  يكونون  ال�سمنة،  اأو  ال��وزن  زي��ادة  من  يعانون 
ل��اإ���س��اب��ة ب��ه��ذا ال��ت��وق��ف. ول ي��ع��ن��ي ذل���ك اأن ال��ن��ح��اف ل 
بالتعب.  �سعور  ه��وؤلء مع  ي�ستيقظ  ما  به. وغالباً  ي�سابون 
وهناك طرق �سهلة للك�سف عن انقطاع التنف�ص اأثناء النوم.. 

فقط، ا�ست�سر طبيبك.

العامل:  من  الن�سحاب   -  4
بالعائلة  ق��وي��ة  ل��دي��ه��م ���س��ات  ال��ذي��ن  اأن  ي��وؤك��د اخل����راء 
عامًة،  وامل��ج��ت��م��ع  والأ�����س����دق����اء 
ي��ع��ي�����س��ون ح��ي��اة اأط����ول 
واأك�����������ر ����س���ح���ًة، 
ب����������ع����������ك���������������������ص 
ملن�سحبن  ا
ال����������ذي����������ن 
ن  لو و يحا
الب������ت������ع������اد 
العامل.  ع��ن 
دائًما  وين�سح 
مب��������ق��������اوم��������ة 
رغ�������������������ب�������������������ات 
واإن  الن�������س���ح���اب 
�سيًئا؛  ال��ع��امل  ك��ان 
حفاًظا على �سحتك 
و�سحة  ال�����ع�����ام�����ة 

قلبك.

ع������دم   -  5
الن�������ت�������ظ�������ام 
مم����ار�����س����ة  يف 

التمارين:
 ك����ث����ري م�����ن ال���ن���ا����ص 
ي��������ت��������ذب��������ذب��������ون ب����ن 
التمارين؛  مم���ار����س���ة 
بقوة  مي��ار���س��ون��ه��ا  اإذ 
متاًما،  يتوقفون  ثم 
ث�������م مي����ار�����س����ون����ه����ا 
ب������ق������وة... وه����ك����ذا، 
وح�سب اخلراء فاإن 
قلبك  ل�����س��ح��ة  الأه������م 
ممار�سة  يف  الن����ت����ظ����ام  ه����و 
التمارين، ولي�ص كم هذه التمارين؛ 

فقليل م�ستمر خري من كثري منقطع.

الكحوليات: تعاطي   -  6
اأكر  مبخاطر  الزائد  الكحول  يرتبط   
وارتفاع م�ستويات  ال��دم،  لرتفاع �سغط 

الدهون يف الدم وف�سل القلب. وبالإ�سافة اإىل ذلك ميكن اأن 
توؤدي ال�سعرات احلرارية الزائدة التي ميد اجل�سم بها اإىل 

زيادة الوزن، وهو ما يهدد �سحة القلب.

الطعام:  يف  الإفراط   -  7
ال��ق��ل��ب؛ لذلك  ال���وزن ع��ام��ل خطر رئي�ص لأم��را���ص  زي���ادة 
حاول دائًما تناول كميات اأقل وا�ستبدل املاء مكاَن امل�سروبات 
ال�سعرات،  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  خف�ص  م��ع  ال�����س��ك��ري��ة، 
ما  غالًبا  التي  الد�سم،  قليلة  عامات  حتمل  التي  وكذلك 

تكون عالية من حيث ال�سعرات احلرارية.

اخلطر: عوامل   -  8
والوزن  وال�سكري  وال��ك��ول�����س��رتول  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  اإن   
اأن تبقى حتت  الزائد والتدخن.. كلها عوامل خطر يجب 
اخلطر،  عوامل  اأح��د  لديك  اأن  دائ��ًم��ا  فافرت�ص  ال�سيطرة، 

حتقق منها وحاول ال�سيطرة عليها.

احلمراء:  اللحوم  تناول   -  9
الدهون  على  اح��ت��وائ��ه��ا  عالية يف  ع��ام��ًة  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم 
تزيد  امل�سنعة  اللحوم  اأن  على  اأدل��ة  ا  اأي�سً وهناك  امل�سبعة. 
خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية و�سرطان 
�سخ�ص  كل  فاإن  املثالية،  الناحية  ومن  وامل�ستقيم.  القولون 
من  الغذائي  نظامه  يف  عليه  يح�سل  م��ا  يتجاوز  األ  يجب 

املنتجات احليوانية اأكر من %10 بحد اأق�سى.

مدخن:  مع  العي�س  اأو  التدخني   -  10
قلبك؛  على  كاملة  كارثة  هو  التدخن  فاإن  الأطباء،  ح�سب 
اإىل  تدفقه  تعوق  اأن  ميكن  التي  ال��دم  جلطات  يحفز  فهو 
اأنه  كما  ال�سراين،  يف  الرت�سبات  تراكم  يف  وي�ساهم  القلب، 
قنبلة ت�ستهدف كل من حولك. وي�سري عدد من الدرا�سات 
الذين  امل��دخ��ن��ن  غ��ري  م��ن  ب��ه��ا  ي�����س��ت��ه��ان  ل  ن�سبة  اأن  اإىل 
يعي�سون مع مدخنن، ميوتون ب�سبب اأمرا�ص القلب كل عام 

ب�سبب التدخن ال�سلبي.

ال�سغط: اأدوية  تخطي  اأو  وقف   -  11
 قد ي�سعر البع�ص باآثار جانبية نتيجة اأدوية ال�سيطرة على 
اإذا  اأنف�سهم  ال��دواء من تلقاء  ال��دم، فيوقفون  ارتفاع �سغط 
�سعروا باأي حت�سن. ولكن اخلراء يوؤكدون اأن ارتفاع �سغط 
الدم ي�سمى القاتل ال�سامت ؛ لأنك ل ت�سعر به. والقول اإنك 

على ما يرام لي�ص مرًرا لوقف هذه الأقرا�ص.

واخل�سراوات:  الفواكه  جتنب   -  12
للقلب  الأك��ر �سحًة  الغذائي  النظام  ف��اإن  اخل��راء،  ح�سب 
اخل�سراوات،  ك��ال��ف��واك��ه،  ال��ن��ب��ات��ي،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ه���و 
املك�سرات، احلبوب الكاملة، منتجات الألبان القليلة الد�سم 
ب�سرورة  الغذائية  الإر���س��ادات  اأح��دث  وتو�سي  وال��روت��ن. 
الفواكه واخل�سراوات. وقد  ن ن�سف كل وجبة من  تتكوَّ اأن 

خم�ص  من  اأك��ر  يتناولون  الذين  اأن  اإىل  الأبحاث  تو�سلت 
اأقل  ح�س�ص من الفواكه واخل�سراوات يوميًّا لديهم خطر 
بن�سبة %20 لاإ�سابة باأمرا�ص القلب وال�سكتة الدماغية 

من الذين يتناولون اأقل من ثاث ح�س�ص يف اليوم.

اجل�سدية: الأعرا�س  جتاهل   -  13
دون  ال�سامل  من  جمموعات  ث��اث  ت�سعد  اأن  اعتدت  اإذا   
م�����س��ك��ل��ة، ل��ك��ن��ك ف���ج���اأة ع��ان��ي��ت م���ن ���س��ي��ق يف ال��ت��ن��ف�����ص بعد 
�سرورة  يعني  ف��ه��ذا  ب��ال�����س��در،  �سغط  اأو  واح���دة  جمموعة 
اإىل طبيبك. وح�سب الأطباء، فاإن )الوقت ي�ساوي  الرجوع 
حمتملة،  م�سكلة  لعاج  اأ�سرعت  كلما  اأن��ه  مبعنى  ع�سلة(، 

قلت احتمالية حدوث تلف دائم يف ع�سلة القلب.

ال�سريعة:  الوجبات   -  14
ال��دم، وهو عامل  ارتفع �سغط  امللح الذي تتناوله،  كلما زاد 
والنوبة  الكلوي  والف�سل  الدماغية  لل�سكتة  رئي�ص  خطر 
القلبية؛ لذلك يجب البتعاد عن الوجبات ال�سريعة املعباأة، 
ل  ال��ذي  ال�����س��ودي��وم،  مبحتوى  اخلا�سة  املل�سقات  وق���راءة 

اليوم.  يف  ملليجرام   2300 اأك���ر  م��ن��ه  ن��ت��ن��اول  اأن  ي��ج��ب 
 1500 األ تتجاوز  واإذا كان لديك �سغط دم مرتفع يجب 

ملليجرام.

الفارغة: احلرارية  ال�سعرات  تناول   -  15
 الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر والدهون 
ا من هذه  والزيت توفر ال�سعرات احلرارية، لكن القليل جدًّ
وقد  ج�سمك.  ي�ستخدمها  قد  التي  هي  الغذائية  العنا�سر 
اأظهرت الدرا�سات اأن اتباع نظام غذائي كامل من ال�سعرات 

احلرارية الفارغة يزيد خطر ال�سمنة ومر�ص ال�سكري.

الأ�سنان: خيط  ا�ستخدام  عدم   -  16
 رغم اأن ال�سبب الدقيق غري معروف، فاإن الأطباء يوؤكدون 
وجود عاقة قوية بن اأمرا�ص اللثة واأمرا�ص القلب. واإذا 
مل تكن ت�ستخدم خيط الأ�سنان، فا بد اأن يرتاكم الباك 
ال��ا���س��ق بالبكترييا م��ع م���رور ال��وق��ت؛ م��ا ق��د ي���وؤدي اإىل 
الإ�سابة باأمرا�ص اللثة، كما اأن هذه البكترييا ت�سبب التهاًبا 

يف اجل�سم، واللتهاب يعزز بدوره ت�سلُّب ال�سراين.

يجب تعديل بع�س العادات اليومية الب�سيطة

قلبــــك �ضحـــــة  يف  تــــوؤثر  �ضيئــــة  عـــادة   16

لاإجابة على هذا ال�سوؤال قال الروفي�سور الأملاين اأولري�ص 
فول�ص: اإن جهاز املناعة يعد نظاًما معقًدا للغاية؛ حيث اإنه 

بن  تفاعل  وه��و  باجل�سم،  م��ك��ان  ك��ل  يف  ينت�سر 
اخلايا والأن�سجة والو�سائط الكيميائية 

من جميع الأنواع.
املناعة تبداأ من اجللد

الباطني  الطب  متخ�س�ص  واأ���س��اف 
جهاز  عمل  اأن  اله�سمي  واجل��ه��از 

امل��ن��اع��ة ي��ب��داأ م��ن اجل��ل��د، الذي 
��ا تتحطم  وق��ائ��يًّ ميثل ح��اج��ًزا 

ع�������������ن�������������ده 

هجمات اجلراثيم؛ حيث يحتوي اجللد على اأُ�ص هيدروجيني 
حم�سي بع�ص ال�سيء يحول دون ت�سلل البكترييا وما �سابهها 
اإىل اجل�سم. وتعمل الأغ�سية املخاطية و�سعر الأنف واأهداب 
داخل  اإىل  اجل��راث��ي��م  م���رور  منع  على  ال��ه��وائ��ي��ة  ال�سعب 

اجل�سم.
واإذا متكنت اجلراثيم من دخول اجل�سم عن طريق 
الطعام، فاإن اللعاب هو الذي يحاول الت�سدي لها. 
واإذا ف�سل يف ذلك، فاإن حم�ص املعدة يتوىل الأمر.

دفاع طبيعي ومتخ�س�س
��ا ما  اأي�����سً اأن ه��ن��اك  اإىل  واأ����س���ار ف��ول�����ص 
ي�����س��م��ي ب���� ال���دف���اع ال��ط��ب��ي��ع��ي ، وهو 
اجل�سم  يف  خ����اي����ا  ع����ن  ع����ب����ارة 
يبدو  م��ا  ك��ل  بب�ساطة  تلتهم 
ومن  اجل�سم.  ع��ن  غريًبا 
البالعة  اخل���اي���ا  ه����ذه 
ما ي�سمى بالباعم اأو 

اخلايا الوحيدة.
واإذا مل ينجح هذا 
الطبيعي  الدفاع 
ال�����ق�����������س�����اء  يف 
م�سببات  ع����ل����ى 
الأمرا�ص، فعندئذ 
ي�������ق�������وم اجل���������س����م 

اخلايا  ت�سمى  اخلايا  وهذه  املتخ�س�ص،  الدفاع  بتن�سيط 
اللمفاوية البائية واخلايا اللمفاوية التائية، والتي تنتمي 
من الأ�سا�ص اإىل جمموعة خايا الدم البي�ساء. وتطور هذه 
م�سببات  على  خا�ص  ب�سكل  توؤثر  م�سادة  اأج�ساًما  اخلايا 

الأمرا�ص املعروفة يف اجل�سم.
الذاكرة  ي�سبه  م��ا  ل��دي��ه  امل��ن��اع��ة  اأن ج��ه��از  ف��ول�����ص  واأو����س���ح 
ف��اإذا واجه  اأن��ه تعامل مع هذه اجلراثيم من قبل؛  ويتذكر 
اجل�سم هجوًما متجدًدا من نف�ص م�سبب املر�ص، فاإن جهاز 

املناعة املتخ�س�ص يتعرف عليه ويق�سي عليه ب�سرعة.
ي�ساب  ل��ن  ال��ق��رم��زي��ة،  باحلمى  اأ���س��ي��ب  ال���ذي  فال�سخ�ص، 
ب��امل��ر���ص م���رة اأخ�����رى، ع��ل��ى عك�ص الإن��ف��ل��ون��زا؛ وذل���ك لأن 
ما  ع���ادة  ل��ذا  م�ستمر؛  ب�سكل  تكوينها  يف  تتغري  م�سبباتها 

ي�ساب املرء بالإنفلونزا اأكر من مرة واحدة يف حياته.

اأ�سباب �سعف املناعة
وحتدث اأنواع العدوى عندما ي�سعف جهاز املناعة. ويرجع 
والتوتر  ال��ن��وم  ق��ل��ة  ع���دة، منها  اأ���س��ب��اب  اإىل  ال�����س��ع��ف  ه���ذا 
النف�سي الدائم، وكذلك الأمرا�ص املزمنة كال�سكري ونق�ص 

املناعة املكت�سب الإيدز .
ومن جانبها، اأ�سارت ال�سيدلنية الأملانية اأور�سول زيلربريج 
ل��ذا ل  املناعة؛  تت�سبب يف �سعف جهاز  ق��د  الأدوي���ة  اأن  اإىل 
الطبيب؛  اإ�سراف  اإل حتت  امل�سادات احليوية  تعاطي  يجوز 
فح�سب،  ال�سارة  الكائنات  تدمر  ل  احليوية  امل�سادات  لأن 
ا البكترييا املفيدة، والتي حتتاجها الأمعاء ب�سفة  ولكن اأي�سً

خا�سة لإمتام عملية اله�سم ب�سا�سة.
باأ�سلحة  املناعة  جهاز  تقوية  ميكن  اأن��ه  زيلربريج  واأ�سافت 
بالإ�سافة  وامل��ت��وازن��ة،  ال�سحية  التغذية  يف  تتمثل  ب�سيطة 
اإىل املواظبة على ممار�سة الريا�سية والأن�سطة احلركية يف 

الهواء الطلق، مع مراعاة غ�سل الأيدي بانتظام.
ا النوم الكايف ليًا، يف حن ميكن  ومن الأ�سلحة املهمة اأي�سً
حماربة التوتر النف�سي بوا�سطة تقنيات ال�سرتخاء كاليوجا 

والتاأمل.

يف حربه �سد م�سببات الأمرا�س والفريو�سات يبذل اجل�سم اأق�سى جهوده للحفاظ على �سحته والبقاء يف مناأى عن كل ما ي�سره، لكن قد يحدث اأحياًنا اأن 
ت�سل الفريو�سات وما �سابهها اإىل الهدف وت�سبب العدوى بال�سعال اأو �سيالن الأنف اأو ما هو اأخطر من ذلك. واإذا حدث هذا ب�سكل متكرر، فيدل ذلك على �سعف 

جهاز املناعة. لكن ما هو جهاز املناعة؟.

اأ�ضباب �ضعف املناعة وطرق تقويتها
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العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

فقد املدعو / نا�سر حممود 
باك�ستاين      ، ���س��روار  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )LU0159012( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0569499602

فقدان جواز �ضفر
وارينثون   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ت������اي������ان������د      ، م�����ي�����ل�����ي�����ك 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AB2707882( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0586277561

فقدان جواز �ضفر

ب���ومن���ى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
، لوو�������ص     ان��������وجن  ����س���ي���ن���غ 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )PA0062853( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0586277561

فقدان جواز �ضفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ع���ب���دال���ف���ت���اح حم���م���د علي 
اجلن�سية  م�����������س�����ري      ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )0 7 9 0 7 9 9 1 A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0552858418

فقدان جواز �ضفر

ف����ق����د امل������دع������و /ن����ي����ل����ودي 
فيونت�ص يورياريت ، الفلبن    
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)P6659110( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0507408886

فقدان جواز �ضفر
اخرت  /�سلمى  امل��دع��و  فقد 
بنغاد�ص      ، ال���دي���ن  ك��ف��ي��ل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BX0220319( رق�����م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

�سفارة بنغاد�ص

فقدان جواز �ضفر

/جا�سمينه  امل��دع��وة  فقدت 
ب����ت ج���ا����س���ي���م���ان ا�����س����ك����ام ، 
اجلن�سية  ان����دون����ي���������س����ي����ا 
رق����م  �����س����ف����ره����ا  ج����������واز   -
يجده  من   )ar930660(
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0505424222

فقدان جواز �ضفر
بت  /ما�ستريه  املدعو  فقد 
اندوني�سيا      ، ي��ال��ب��ي  اح��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)943786AS( من يجده 
ت�����س��ل��ي��م��ه اىل اق���رب  ع��ل��ي��ه 
�سفارة  او  ����س���رط���ة  م���رك���ز 

اندوني�سيا.

فقدان جواز �ضفر

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سباب دملا

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1012563 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جا�سم عبداهلل ح�سن جا�سم احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف غامن جا�سم علي جا�سم احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
  اعالن بالن�شر

املرجع :506
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/منبان كونات جميب الرحمن - الهند اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد ح�سن حممد ح�سن خم�ص 
ب�سكردي - المارات اجلن�سية يف الرخ�سة :الرج املمتاز لتجارة الهواتف املتحركة تاأ�س�ست 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )736664( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 

بال�سارقة
موؤ�س�سة  اىل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  اخرى:تغيري  تعديات 

فردية
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  على  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/150  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ع��ادل يو�سف عطائي 2- رغد ماجد تكريتي 3- جريار دباترك 
املدعي/نور  ان  القامة مبا  لو غلن جمهويل حمل  م��اري تريي�سي مك   -4 فرييك 
را�سد  وميثله:جابر  �سابقا   - ����ص.م.ع  ال���س��ام��ي  ن��ور  بنك   - ع��ام��ة(  )م�ساهمة  بنك 
حممد جابر را�سد ال�سامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري 
متخ�س�ص مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب.وحددت لها جل�سة يوم 
الثاثاء املوافق:2019/4/16 ال�ساعة:11:00 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/706 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1-ابراهيم حممد ح�سن يو�سف اخلاطر جمهول حمل 
)ف���رع من  دب��ي   - الم��ري��ك��ي  التنفيذ/امل�ست�سفى  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
التميمي قد  ���ص.ذ.م.م وميثله:طال حممد ح�سن  امل��ا(  حممد وعبيد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )624853.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/81 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1-�سركة بانتي�سن هولدجنز �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤوليه حمدوده 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي ح�سن حممد اآل رحمة وميثله:�سامل 
عبداهلل �سلطان علي احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3988333( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
بف�سخ منوذج احلجز املرم بن املدعي واملدعي عليها الوىل عن وحدة التداعي )الفيا( 
رقم 14 يف امل�سروع امل�سمى بانتي�سن مبنطقة الروية دبي لند يف الدعوى الراهنة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/951 تنفيذ جتاري
رافيندرا  ان��وب��ام   -2 �����ص.ذ.م.م  للتكنولوجيا  ���س��ده/1-ب��ريمي  املنفذ  اىل 
التنفيذ/م�سرف  ان ط��ال��ب  ك��وم��ار ج��وي��ل جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
اأقام  قد  ال�سام�سي  فرج  علي  خمي�ص  وميثله:عبدالعزيز  ���ص.م.ع  الهال 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )945226.8( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/668 تنفيذ عقاري

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  اأ�سكان لا�ستثمار  املنفذ �سده/1-ثروة  اىل 
وميثله:را�سد  خ��ان  غوثخان  التنفيذ/برويز  طالب  ان  مبا  القامة 
عبداهلل علي هوي�سل النعيمي نعلنكم ب�سورة من قرار �سعادة قا�سي 
قا�سي  ام���ام  ال�سركة  م��دي��ر  مل��ث��ول  وذل���ك   201/4/2 امل����وؤرخ  التنفيذ 
اأ�سبوع من ن�سر هذا الع��ان وذلك للعلم مبا  التنفيذ وذلك خال 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/827 تنفيذ جتاري
انتوين ماي 3- دين  ���ص.ذ.م.م 2- فيليب  بارت�سنز  املنفذ �سده/1-�سيليكت  اىل 
جنيل هاريف باركر جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة �سيلكت 
جا�ص اند �سرتيز ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزام 
املنفذ �سده الول والثاين بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )100476.96( 
درهم   )65135.88( الثالث  �سده  املنفذ  املبلغ  بدفع  الثالث  �سده  املنفذ  وال��زام 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه 
املذكور خ��ال 15  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة  الج���راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/641  جتاري جزئي

مهتاين  مديرها/مهي�ص  وميثلها  �����ص.ذ.م.م  للمقاولت  1-ج���راغ   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /دانوب ملواد البناء �ص.م.ح ميثلها مديرها/�ساجن 
ر�سوان ع�سكر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )283.235.98( وق��دره 
يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2019/4/11  اخلمي�ص 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1013  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ع��ن اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل م���راد جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
البحر وميثله:عبدالعزيز  برج  فرع   - ادارة  - مكتب  ���ص.م.ع  الهال  املدعي /م�سرف 
خمي�ص علي فرج ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )905460.33( وق��دره  مببلغ  عليه 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���ص  ال�����س��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2019/4/16 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2196  جتاري كلي

القامة  حمل  جمهول  ابريو  توما�ص  جون�سلفي�ص  ظفر  1-�سايره   / عليه  املدعي  اىل 
���ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/اجي كي�سن  العقاري  للتطوير  ال  او  /ا���ص  املدعي  ان  مبا 
بهاتيا وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )689.740( درهم مع 
املدعي  ال��زام  التام  ال�سداد  حتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة 
الثنن  ي��وم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���ص  ال�����س��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2019/4/15 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1449  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-جا�سم حممد احمد حممد ابو جا�ص احلمادي - ب�سفته مالك جنا ال�سناعية 2- رينا 
اأقام عليك الدعوى  للتجارة ���ص.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ال�سدة للمقاولت ���ص.ذ.م.م قد 
ومو�سوعها الق�ساء براءة ذمة املدعية ا�سليا من قيمة ال�سيكن رقمي 100207 و 100208 ال�سادرين من 
والثالثة  املدعي عليهم الوىل والثاين  ال�سناعية والزام  الثالثة موؤ�س�سة جنا  ا�سليا للمدعي عليها  املدعية 
مببلغ )1.227.000( درهم والق�ساء براءة ذمة املدعية ا�سليا من قيمة ال�سيك رقم:100209 امل�سحوب على 
بنك دبي ال�سامي والذي قام املدعي عليه الثاين بتفقيط هذا ال�سيك مببلغ وقدره )704.000( درهم والغاء 
كافة الجراءات املقامة قبل املدعية لقاء هذا ال�سيك والزام املدعي عليها الرابعة بت�سليم ا�سل ال�سيك رقم 
بينه  املدعية لعدم وجود تعامات جتارية  امل�سحوب على بنك دبي ال�سامي وال�سادر من ح�ساب   100294
وبن املدعية وابراء ذمة املدعية من هذا ال�سيك يف حالة تفقيطه باي مبلغ والزام املدعي عليهم بالر�سوم 
  ch2.E.22:وامل�سروفات .وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/4/17 ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/496  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-ل��وؤي �سليم العام�سى 2- �سركة الراحة للنقليات العامة جمهول 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  ������ص.ذ.م.م  للنقليات  /ب����ولن  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ومو�سوعها املطالبة بالزام بتعوي�ص املدعي عن فقد ثاث �سيارات موؤمن عليها لدى 
األف( عن الثاث �سيارات  املدعي عليها الولة واحلكم له مببلغ )600.000( )�ستمائة 
الر�سوم  وال���زام  امل�ستندات  يف  الثابت  وه��و  دره���م(  مليون  �سيارة  )ل��ك��ل  ال��ذك��ر  �سالفه 
وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اه.وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2019/4/17 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا    ch1.C.15:بالقاعة ال�ساعة:09:30 �ص 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/618  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-فيفن اوي�����ص دواب���ري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ����ص.م.ع  املتكاملة  لات�سالت  الم����ارات  �سركة 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )216.000.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل.وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق:2019/4/15 ال�ساعة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/2603   
املنذرة:كريتيف كون�سبت�ص ل�سيانة املباين والديكور )موؤ�س�سة فردية(

املدر�ص عن نف�سه  ���ص.ذ.م.م 2- عاء الدين حممد �سفوح  املن�ساآت  اإدارة  اليهما:1- المود خلدمات  املنذر 
وب�سفته مدير املنذر اليها الوىل واملمثل القانوين لها

درهم   )1.566.000( وق��دره  مبلغ  وه��و  بذمتهما  املرت�سد  الدين  �سداد  ب�سرعة  اليهما  املنذر  املنذرة  تنذر 
 )0011411740001( رق��م  ح�ساب   39 اىل   34 من  ال�سيكات  قيمة  ال��ف(  و�ستون  و�ستة  وخم�سمائة  )مليون 
م�سرف ال�سارقة ال�سامي/فرع �سارع ال�سيخ زايد قيمة كل �سيك منهم )261.000( درهم م�ستحقن ال�سداد 
على التوايل يف:9/10/ و 10/10 و 11/10 و 2018/12/10 و 1/10 و2019/2/10 وذلك خال خم�سة ايام من 
تاريخ ن�سر هذا النذار ويف حال عدم ال�سداد خال الجل املحدد فانه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية الكفيلة بحفظ حق املنذرة لقت�ساء حقها قبل املنذر اليهما بقيمة الدين املرت�سد )1.566.000( 
درهم )مليون وخم�سمائة و�ستة و�ستون الف درهما( بخاف مبلغ وقدره )37.310.75( درهم واجب ال�سداد 
فورا بال�سافة اىل قيمة ال�سيكات املذكورة �سلفا مع احتفاظ املنذرة بحقها يف املطالبة لحقا بن�سبة الحتجاز 
بواقع 5% باجمايل مبلغ وقدره )197.596( درهم حيث ان مدة ال�سيانة لاعمال تنتهي يف:2019/6/19 مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2018/2677 جتاري )جزئي ( 
املنطقة   - عجمان  فردية/اإمارة  موؤ�س�سة   - العامة  لل�سيانة  عليه:البيادر  املحكوم  اىل 
ال�سناعية الثانية - احلميدية - �سارع عمرو بن العا�ص - حمل رقم S134 - 7 - هاتف 

رقم:0555137724
ب��ت��اري��خ:2018/11/26م قد حكمت عليكم هذه املحكمة عليكم هذه  نحيطكم علما بانه 
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�سالح:�سركة باحل�سا للهند�سة واملقاولت 
�ص.ذ.م.م بالتايل:حكمت املحكمة بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )106182( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�سل يف:2018/9/10 وحتى 

متام ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
حكما قابا لاإ�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإ�ستامك هذا التبليغ 

        مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اخطار ن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم:2018/2592 
اإىل املحكوم عليه/حممد �سعيد حممد را�سد 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�سدرت بحقك 
حكما بتاريخ:2017/6/18 يف الق�سية املدنية )مدين جزئي( رقم:2017/129  - 
يق�سى باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )73775( درهم �ساما الر�سوم وامل�ساريف ، 

وحيث ان املحكوم له/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع 
قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم/2018/2592 

لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خال )15( يوما من تاريخ ن�سر الخطار 
القانونية  الج���راءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  ف��اإن  ذل��ك  ح��ال تخلفك عن  ويف 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
قلم التنفيذ  املدين - بدار الق�شاء بعجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم:2018/1474 
اإىل املحكوم عليه/حمد علي حممد مطر ال�سحي 

اأ�سدرت  ق��د  الب��ت��دائ��ي��ة  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف الدعوى رقم:2017/1563  - يق�سى باإلزامك بدفع مبلغ وقدره 

)13939( درهم �ساما الر�سوم وامل�ساريف ، 
وحيث ان املحكوم له/�سركة دبي للتاأمن 

قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم:2018/1474 
لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خال )15( يوما من تاريخ ن�سر الخطار 
القانونية  الج���راءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  ف��اإن  ذل��ك  ح��ال تخلفك عن  ويف 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
قلم التنفيذ  املدين - بدار الق�شاء بعجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/551  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  البو�سطجي  ا�سماعيل  ف��رج  1-ا���س��م��اع��ي��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /عائد ا�سامه ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )55000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام. ال�سداد  وحتى  ال�سيك  �سرف  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم ال��ث��اث��اء امل�����واف�����ق:2019/4/16 ال�����س��اع��ة:08:30 �ص 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.D.19:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
يف الدعوى رقم:2019/355 جتاري جزئي 

املدعي عليه:خمي�ص بن لحج للعقارات
املقامة من قبل املدعي:�سركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م

مبا باأن هنام دعوى مقامه �سدكم امام حماكم دبي حتت رقم:2019/355 جتاري جزئي وحيث 
انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى فاننا وعما باحكام قانون الثبات رقم 10 ل�سنة 1992 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان 
املو�سوع ادناه وذلك يوم اخلمي�ص املوافق:2019/4/18 يف متام ال�ساعة:12:00 ظهرا مع اح�سار 
كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى ، عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال 
مكتوم القادم من بردبي باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، اأ�سفل البناية هومز ار ا�ص للمفرو�سات ، 

خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�شبي/حممد �شعيد احمد الظنحاين 

اعالن  اجتماع خربة
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2604   

املنذر:علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ص وميثلها/هال حممد عبدالكرمي او احل�سن الزرعوين - 
وكالة  ال�سعود مبوجب  ابو  �سفيق  املحرر )2011/1/148357( وميثله/حممد  رقم  وكالة م�سدقة  مبوجب 
رقم املحرر )2019/1/22692( وميثله/رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي - مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر 
)2018/1/164166( - عنوانه:دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بنايه P20 حمل رقم 14 ور�سان 

الوىل - ت:0555564669
 - GO-20 مكتب -  THE CURVE:املنذر اليه:ام ايه كي لاعان - عنوانه:القوز الثالثة دبي - بناية

رقم الر�ص:358-574
املو�سوع اإنذار عديل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخاء التام للعقار )مكتب - بناية( THE CURVE و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2605   
املنذر:علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ص وميثلها/هال حممد عبدالكرمي او احل�سن الزرعوين - 
وكالة  ال�سعود مبوجب  ابو  �سفيق  املحرر )2011/1/148357( وميثله/حممد  رقم  وكالة م�سدقة  مبوجب 
رقم املحرر )2019/1/22692( وميثله/رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي - مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر 
)2018/1/164166( - عنوانه:دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بنايه P20 حمل رقم 14 ور�سان 

الوىل - ت:0555564669
املنذر اليه:مطعم ومقهى البوغاز املغربي ���ص.ذ.م.م - عنوانه:هور العنز �سرق منطقة اوهيل - بناية املها 

�سنرت - �سقة 322 - رقم الر�ص:0-1502 رقم مكاين:3395197099
املو�سوع اإنذار عديل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخاء التام للعقار )�سقة رقم 322 - بناية املها �سنرت( و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   

اإنذار عديل  بالن�شر
 رقم 2019/1/2606   

ال�سركة  مدير  ب�سفته  ابراهيم  باتيل  ابراهيم  بهاي  وميثلها/عرفان  ليمتد  هولدينجز  املنذر:تن�سنت 
 )2016/1/166688( امل��ح��رر  رق���م  م�سدقة  وك��ال��ة  مب��وج��ب  م���اراك���ار  لب��ي��ل  ك��اروف��ان��ت��ي��ف��ا  ومي��ث��ل��ه:اف�����س��ل 
وميثله:حممد �سفيق ابو ال�سعود/وميثله:رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر 
)2018/1/164166( - عنوانه:دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بنايه P20 حمل رقم 14 ور�سان 

الوىل - ت:0555564669
املنذر اليه:يور اون لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م - عنوانه:انرتنا�سيونال �سيتي احلي املغربي 

- بناية رقم i03 - �سقة رقم 207 - رقم الر�ص 137 ور�سان الوىل
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخاء التام للعقار )�سقة رقم 207 - بناية i03( و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12601 بتاريخ 2019/4/9   
اإنذار عديل  بالن�شر

 رقم 2019/1/2607   
املنذر:الرائع للعقارات وميثله مديرها/ال�سيد هال احمد �سيد �سم�ص ال�سحى وميثله/حممد �سفيق ابو 
ال�سعود مبوجب وكالة رقم املحرر )2019/1/49675( وميثله/رجاء ادري�سي ت�سوىل كو�ستى مبوجب وكالة 
 p20 م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( - عنوانه:دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بنايه

حمل رقم 14 ور�سان الوىل - ت:0555564669 - 043623629
رقم   -  104 رقم  الزرعوين مكتب  عنوانه:بناية عبدالرزاق علي ح�سن   - عبا�ص  اليه:خديجة ح�سن  املنذر 

الر�ص 0-10 رقم مكاين:3333796885
املو�سوع اإنذار عديل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخاء التام للعقار )مكتب رقم 104 - بناية الفاميت( و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309165 :بتاريخ: 2019/04/04
تاريخ الأولوية: 2018/10/24

باإ�سم : بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
تبغ خام اأو ُم�سنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، جميعها لغايات الت�سخن 

ولي�ص احلرق ، اأدوات املدخنن ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخن التبغ.
باللغة   NEO CREAMY TOBACCO ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��ام��ة    : ال��ع��ام��ة  و���س��ف 

الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 
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  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 309138 :بتاريخ: 2019/04/04
تاريخ الأولوية: 2018/10/25

باإ�سم : بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( ليمتد
عنوانه:  جلوب هاو�ص ، 4 متبل بلي�ص ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
يف  امل�ستخدمة  اللكرتونية  لاأجهزة  حامات   ، اللكرتونية  ال�سجائر  للوازم  حامات   ، اللكرتونية  لل�سجائر  حامات 
اأو جرابات لاأجهزة  اأكمام  اأو  ، علب  لل�سجائر اللكرتونية  اأو جرابات  اأكمام  اأو  ، علب  لل�سجائر  ، حامات  التبغ  ت�سخن 
اأكمام  اأو  اأو جرابات لل�سجائر ، حامات لأدوات املدخنن ، علب  اأكمام  اأو  اللكرتونية امل�ستخدمة يف ت�سخن التبغ ، علب 
اأو جرابات لأدوات املدخنن ، �سناديق لل�سجائر اللكرتونية ، �سناديق لاأجهزة اللكرتونية امل�ستخدمة يف ت�سخن التبغ 
 ، اللكرتونية  لل�سجائر  املدخنن  اأدوات   ، املدخنن  اأدوات   ، لل�سجائر  �سناديق   ، اللكرتونية  ال�سجائر  للوازم  �سناديق   ،
اأدوات املدخنن ملنتجات ت�سخن التبغ ، مناف�ص اأو علب اأو اأكمام اأو جرابات اأو حامات اأو �سناديق لأعواد التبغ ، علب اأو 
الواردة يف  اآنفاً  اأو �سناديق ملنتجات التبغ لغايات الت�سخن ، اأجزاء وقطع للمنتجات املذكورة  اأو حامات  اأكمام او جرابات 
الفئة 34 ، اأجهزة لإطفاء ال�سجائر امل�سخنة اأو اأعواد التبغ امل�سخن ، علب اأو اأكمام اأو جرابات لل�سجائر اللكرتونية القابلة 
لإعادة ال�سحن ، علب اأو اأكمام اأو جرابات واقية اأو علب اأو اأكمام اأو جرابات حمل لل�سجائر اللكرتونية اأو اأجهزة التدخن 

اللكرتونية اأو منتجات ت�سخن التبغ.
و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمة GLO باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك 

امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء   9  اإبريل  2019 العدد 12601 

EAT 134194
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•• الأردن-الفجر:

رئي�ص  القا�سمي،  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  بح�سور   
جمل�ص ال�سارقة لاإعام، وال�سيخة بدور بنت �سلطان 
للنا�سرين،  ال����دويل  رئ��ي�����ص الحت����اد  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي، 
الأطفال،  لتمكن  كلمات  موؤ�س�سة  ورئ��ي�����ص  وم��وؤ���س�����ص 
باللغة العربية على خم�ص  500 كتاباً  املوؤ�س�سة  وزعت 
مدار�ص يف اململكة الأردنية الها�سمية، بدعم من جمل�ص 

ال�سارقة لاإعام.
“تبنى مكتبة”  مبادرة  الكتب �سمن  توزيع هذه  وجاء 
�سمن  الأط��ف��ال  لتمكن  كلمات  موؤ�س�سة  تنفذها  التي 
روؤي���ت���ه���ا ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة وم����ع����ارف الأط����ف����ال العرب 
العربية  بالكتب  تزويدهم  عر  والنازحن  الاجئن 
لغتهم  على  املحافظة  م��ن  لتمكينهم  املعرفية  وامل���واد 
وم��وروث��ه��م ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي خ���ال ت��واج��ده��م خارج 

بلدانهم الأ�سلية. 
اليتام  لرعاية  ال�سواعد  مدر�سة  اإىل  ال��زي��ارة  وح�سر 
البحر   - املختلطة  �سومية  ومدر�سة  البقعاء،  خميم   -
امليت كل من �سعادة ح�سن يعقوب املن�سوري، اأمن عام 
احل�سو�ص،  خلف  والدكتور  لاإعام،  ال�سارقة  جمل�ص 
مدير الرتبية والتعليم يف لواء ال�سونة بالأردن، واأيدي 
الدولية  والتنمية  الإغ��اث��ة  منظمة  م��دي��ر  اآرج��ي��ن��ال، 
بالأردن، و�سراج احلمود، مدير خميم مبنظمة الإغاثة 
والتنمية الدولية بالأردن، واآمنة املازمي، مدير موؤ�س�سة 

كلمات لتمن الأطفال، وعدد من امل�سوؤولن.
واأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي، رئي�ص جمل�ص 
تنفذها  التي  الثقافية  امل��ب��ادرات  اأن  لاإعام  ال�سارقة 

توؤكد  وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال���دول  يف  ال�سارقة  اإم���ارة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بروؤية �ساحب  امل�ستمر  اللتزام 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم 
واملعرفة  الثقافة  اأ�س�ص  توفري  اإىل  الرامية  ال�سارقة، 
التي  اجلديدة  الأجيال  �سيما  ل  املجتمع  فئات  جلميع 
دون ح�سولها  عاي�ست ظروف و�سراعات �سعبة حالت 

على الكتب وم�سادر املعرفة. 
“الكتاب  ل��اإع��ام:  ال�����س��ارق��ة  جمل�ص  رئي�ص  واأ���س��اف 
فهو  والإب����داع،  واحلكمة  املعرفة  ق��وة  طّياته  يف  يحمل 
اجل�سر الذي تعر عليه احل�سارات والثقافات لرتتقي 
موؤ�س�سة  لإمي��ان  جت�سيٌد  اإل  املبادرة  هذه  وما  وتزدهر، 
اإ�سراقاً  اأك��ر  م�ستقبل  توفري  يف  الإم���ارة  بنهج  كلمات 
العامل،  اأن��ح��اء  كافة  يف  وال�سباب  واليافعن  لاأطفال 

كي ينعموا بالأمل والتفاوؤل وي�سهموا يف بناء جمتمعات 
حتقق ال�ستقرار والزدهار لاإن�سانية جمعاء«.  

 من جهتها ثّمنت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي 
مكتبة”،  “تبنى  ملبادرة  لاإعام  ال�سارقة  دعم جمل�ص 
اإىل جانب عدد من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة التي 
احل�سول  يف  الأطفال  بحق  اهتمامها  املوؤ�س�سة  ت�سارك 
الو�سيلة  باعتباره  الكتاب،  اإىل  والو�سول  التعليم  على 
على  والتاأثري  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  ق��درات  لتطوير  املثلى 
وعلى  عليهم  بالنفع  ي��ع��ود  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  تن�ساأتهم 

عائاتهم وجمتمعاتهم.  
وتابعت ال�سيخة بدور القا�سمي: “يعاين الأطفال العرب 
فر�ستها  ك��ب��رية  �سعوبات  م��ن  وال��ن��ازح��ون  ال��اج��ئ��ون 
عليهم ظروفهم القا�سية التي مّروا بها، اأبرزها البتعاد 

اأهم  اأح��د  نعترها  التي  واملعرفة  التعليم  م�سادر  عن 
املرتكزات الأ�سا�سية التي تقود نحو بناء جيل واٍع مدرك 
املوؤ�س�سة  م�ست  املنطلق  ه��ذا  من  وثقافاته،  لق�ساياه 
بالكتاب  دعمهم  اإىل  ومبادراتها  حماتها  خال  ومن 
وتوّفر  بناء حا�سرهم وم�ستقبلهم  يف  �سريكاً  تكون  كي 

لهم اأ�سا�سات احلياة الكرمية التي هي حّق لهم«.
قامت  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  الأردن����ي����ة  للملكة  زي��ارت��ه��ا  وخ����ال 
كتاباً   200 بتوزيع  الأط��ف��ال  لتمكن  كلمات  موؤ�س�سة 
املدار�ص  على  املوزعة  الكتب  اإجمايل  لي�سل  ملدر�ستن، 
 700 اإىل  امل��ي��ت  البحر  ومنطقة  ع��ّم��ان  العا�سمة  يف 
كتاب، مت اختيارها مبا يتاءم مع احتياجات طلبة هذه 

املدار�ص واختاف اأعمارهم وم�ستوياتهم الدرا�سية. 
“تبنى  م��ب��ادرة  م��ن  امل�ستفيدة  امل��دار���ص  قائمة  وت�سم 
اأم  – عمان، ومدر�سة  القبطية  مدر�سة ماريا  مكتبة” 
 - اليتام  لرعاية  ال�سواعد  ومدر�سة  عمان،   – زويتنة 
خميم البقعاء، ومدر�سة �سومية املختلطة - البحر امليت 
ومدر�سة ال�سونة اجلنوبية الأ�سا�سية املختلطة - البحر 
البحر   - املختلطة  الأ�سا�سية  اخلن�ساء  ومدر�سة  امليت، 
 - املختلطة  الأ�سا�سية  ال�سراهدة  حي  ومدر�سة  امليت، 
البحر امليت.يذكر اأنه مت اإطاق مبادرة “تبنى مكتبة” 
خال معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب 2017، بهدف 
املحرومة  املناطق  توفري مكتبات م�سغرة لاأطفال يف 
وال�����س��راع��ات  واملجتمعات  ال��ك��وارث  امل��ت�����س��ررة م��ن  اأو 
وتزويدها  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  اجل��دي��دة  العربية 
بالكتب العربية التي تبقي هوؤلء الأطفال على توا�سل 
والتقاليد  بالعادات  واهتماماتهم  ولغتهم  ثقافتهم  مع 

العربية. 

بح�سور �سلطان بن اأحمد وبدور القا�سمي

»كلمات لتمكني االأطفال« تهدي 700 كتاب ل�ضبع مدار�ض يف االأردن
-الإهداء ياأتي بدعم من جمل�س ال�سارقة لالإعالم و�سمن مبادرة »تبّنى مكتبة«

•• ال�شارقة-الفجر:

نّظمت موؤ�س�سة )فن(، املوؤ�س�سة املتخ�س�سة 
يف تعزيز ودعم الفن الإعامي لاأطفال 
والنا�سئة يف دولة الإمارات، �سمن “خميم 
ور�سة عمل اإبداعية  فنتا�ستيك الربيعي”، 
الثنائية  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ر����س���وم  جم����ال  يف 
الرامية  اجل���ه���ود  م���ع  الأب����ع����اد، مت��ا���س��ي��اً 
النا�سئة يف جمال �سناعة  لتنمية مهارات 

الأفام املتحركة.
حتى  ت�ستمر  التي  العمل،  ور�سة  وتهدف 
اإل��ه��ام امل�ساركن  اإىل  اأب��ري��ل اجل���اري،   11
ب��اأ���س��ا���س��ي��ات وت��ق��ن��ي��ات حتريك  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
اإذ  الأب��ع��اد،  ثنائي  فني  ف�ساء  يف  الر�سوم 
الربيعي”  فنتا�ستيك  “خميم  ي�ستهدف 
العمرية  الفئة  م��ن  وال��ي��اف��ع��ن  الأط��ف��ال 
من  �سل�سلة  لهم  وي��وف��ر  ع��ام��اً،   18-14
امل��ت��ن��وع��ة يف جم���ال الفنون  ال��ع��م��ل  ور����ص 

الإعامية والر�سوم املتحركة.
ويقدم امل�ساركون يف الور�سة فيلماً ق�سرياً 
اإىل  تق�سيمهم  مت  ح��ي��ث  دق��ي��ق��ت��ن،  مل���دة 
جمموعات �سغرية، تعمل كَل واحدة منها 
على اإنتاج فيلم ق�سري، من خال الرتكيز 
وتطبيق  خمتلفة،  عنا�سر  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ومراجعة  امل���ت���ح���رك���ة،  ال���ر����س���وم  م���ب���ادئ 

وال��ق��ي��ام بجل�سات  احل��ا���س��وب��ي��ة،  ال��رام��ج 
باأفكار وق�س�ص  للخروج  الذهني  الع�سف 
مبتكرة، اإىل جانب توظيف تقنيات الر�سوم 

املتحركة، ومرحلة ما بعد الإنتاج.
مناق�سات  العمل  ور���س��ة  جل�سات  وت�سمل 
الثنائية  املتحركة  الر�سوم  اأ�سا�سيات  حول 
على  الطاب  تعريف  جانب  اإىل  الأب��ع��اد، 
اإعداد الر�سوم املتحركة، بالإ�سافة  مبادئ 
وحتريك  ال���ر����س���م  واأ�����س����ول  ق���واع���د  اإىل 
ال�سخ�سيات،  تطوير  ب��ه��دف  ال��ر���س��وم��ات 
ف�����س��ًا ع��ن ال��ت�����س��ورات الأول���ي���ة لل�سور 
الب�سرية  املخططات  املتحركة عن طريق 
تعزيز  على  والرتكيز  لاأحداث،  واملرئية 
التاأثري العاطفي للعمل، من خال اإ�سافة 

الألوان احليوية.
وتختتم الور�سة التي تغطي كافة مراحل 
اإن���ت���اج الأف������ام ال��ق�����س��رية ب��ج��ل�����س��ة حول 
تن�سيقات مرحلة ما بعد الإنتاج عن طريق 
برنامج خم�س�ص لتحرير مقاطع الفيديو 

واإ�سافة املوؤثرات وامل�سارات ال�سوتية.
ويف هذا ال�ساأن، قالت ال�سيخة جواهر بنت 
)فن(  موؤ�س�سة  مدير  القا�سمي،  عبداهلل 
الدويل  ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة  وم��ه��رج��ان 
هذه  م���ن  ه��دف��ن��ا  يقت�سر  “ل  ل��ل��ط��ف��ل،: 
الور�سة على تعليم �سّناع الأفام ال�سباب 

م�ساعدتهم  ب��ل  فح�سب،  الإن��ت��اج  اأ�ساليب 
اهتماماتهم  وتنمية  خيالهم  حتفيز  على 
بالفنون الإعامية من خال هذه املن�سة، 
ليتمكنوا من تبني هذا الفن خياراً مهنياً 
يف امل�ستقبل، اإذ جُت�سد هذه املبادرات اآمالنا 
ياأتي  وه��ن��ا  النا�سئة،  والأج��ي��ال  بال�سباب 
دورنا بتوفري الدعم الازم لهم، واإحداث 
لتمكينهم  حياتهم،  يف  الإيجابي  التاأثري 

ب��ن��اء م��ه��ارات��ه��م م��ن خ���ال ال�سينما  م��ن 
والفنون الإبداعية«.

جيل  اإع����داد  اإىل  )ف���ن(  موؤ�س�سة  وت��ه��دف 
وال�سينمائين  ال���ف���ن���ان���ن  م����ن  واع�������د 
الفنية  ل���اأع���م���ال  وال����رتوي����ج  امل���ب���دع���ن، 
الأطفال  ينتجها  التي  والأف��ام اجلديدة 

والنا�سئة يف دولة الإمارات، 
ال�سينمائية،  امل��ه��رج��ان��ات  يف  وع��ر���س��ه��ا 

واملوؤمترات الدولية يف جميع اأنحاء العامل، 
وت�سجيعها  امل��واه��ب  دع��م  اإىل  تهدف  كما 
من خال املهرجانات، واملوؤمترات، وور�ص 
والدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على  العمل 
بالإ�سافة اإىل توفري �سبكة مرتابطة من 
ومتكينهم  والواعدين،  املوهوبن  ال�سباب 
من تبادل التجارب واخل��رات على نطاق 

عاملي.

خالل ور�س عمل متخ�س�سة ت�ستمر حتى 11 اأبريل اجلاري 

)فن( تعّلم االأطفال والنا�ضئة تقنيات �ضناعة الر�ضوم 
املتحركة يف »فنتا�ضتيك الربيعي« 

عمار علي ح�ضن ي�ضع الثقافة يف وجه التع�ضب بـ »احتاد كتاب االإمارات«

ح�ضور متميز جلناح مركز �ضلطان 
بن زايد مبعر�ض الكتاب الدويل 

مبكتبة االإ�ضكندرية
•• ابوظبي - الفجر :

الإ�سكندرية  معر�ص  فعاليات  يف  م�ساركته  زاي��د  بن  �سلطان  مركز  اختتم 
ابريل   7 اإىل  مايو   25 الفرتة من  اأقيم يف  ال��ذي   2019 للكتاب  ال��دويل 

مبكتبة الإ�سكندرية بجمهورية م�سر العربية.
اجلديد  الإ�سدار  اأبرزها  ومن  اإ�سداراته   من  بالعديد  املركز  �سارك  وقد 
البناء  “زايد.. وم�سرية  ال��ذي يحمل عنوان  اهلل  زاي��د رحمه  ال�سيخ  حول 
القيمي..” القيم املجتمعية يف دولة الإمارات: قران الأ�سالة واملعا�سرة” 
للدكتور حممد فاحت �سالح زغل ،اإ�سافة اإىل املجموعة الق�س�سية لاأطفال 

اإ�سافة اإىل اإ�سدارات اأخرى.
كما ت�سمن جناح املركز املجات التي ي�سدرها وي�سرف عليها وهي جمات 

»الإمارات الثقافية والإبل وبيت ال�سعر وتراث.
اإح�سان  اأكمل الدين  وقد حظي اجلناح باهتمام ال��زوار ومن بينهم معايل 
اأوغلو الأمن العام ال�سابق ملنظمة التعاون الإ�سامي، وعدد من الباحثن 
اإ���س��اف��ة اإىل ط���اب اجلامعات  ال�����س��ري��ف  والك��ادمي��ي��ن وع��ل��م��اء الأزه�����ر 
واملدار�ص.. حيث اأبدى اجلميع اإعجابهم با�سدرات املركز وا�ستف�سروا عنه 

مثمنن ما يقوم به من دور ثقايف واإعامي متميز.
عام  مدير  �سمو  نائب  املن�سوري  را���س��د  علي  عبيد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
مركز �سلطان بن زايد اإن هذه امل�ساركة تاأتي يف اإطار توجيهات �سمو ال�سيخ 
�سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة رئي�ص املركز، 
مدير  الرئي�ص  نائب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  خالد  الدكتور  ال�سيخ  ومتابعة 
عام املركز الداعمة للثقافة واملعرفة واحل�سور الفعال يف املحافل الثقافية 

املحلية والعربية.
عاتقه  على  يحمل  زاي��د  بن  �سلطان  مركز  ان  املن�سوري  الدكتور  وا�ساف 
الت�سامح  بقيمه يف  وي��ع��رف  ال��وط��ن  ي��خ��دم  وامل��ع��رف��ة، مب��ا  الثقافة  اإث����راء 

والتعاي�ص والتنوير.
الكتاب  ملعر�ص  الفكري  ال��رن��ام��ج  و�سمن  امل��رك��ز  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
بالإ�سكندرية نظم بالتعاون مع مكتبة ال�سكندرية ندوة بعنوان “الت�سامح.. 
دولة  م��ن  باحثن  مب�ساركة  اأمنوذجا”  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الإمارات وجمهورية م�سر. حيث اأكدوا اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 

تقدم منوذجا يحتذى به يف التعاي�ص والت�سامح والإخاء الن�ساين.
وقد حظيت الندوة بح�سور عال امل�ستوى وتغطية اإعامية حيث تناقلتها 
و�سائل الإعام املحلية وامل�سرية واأثنت على التعاون بن مركز �سلطان بن 

زايد ومكتبة ال�سكندرية يف املجال الثقايف وتبادل الإ�سدرات.

اأبوظبي الروائي واملفكر  ي�ست�سيف احتاد كتاب الإم��ارت يف 
الثقافة يف  “دور  ال�سيا�سي عمار علي ح�سن مبحا�سرة عن 
مواجهة التطرف والتع�سب” يقدمه فيها ال�ساعروالكاتب 
ال�سحفي حبيب ال�سايغ الأمن العام لاحتاد العام لاأدباء 
واأدب����اء  ك��ت��اب  اإدارة احت���اد  ال��ع��رب رئ��ي�����ص جمل�ص  وال��ك��ت��اب 
بالإجابة على  املحا�سرة،  ويبداأ عمار حديثه يف   ، الإم��ارات 
والآداب؟  الفنون  املتطرفون  يكره  مل��اذا  �سوؤال حم��وري هو: 
والذي  اخل���اق،  الب�سري  بالتنوع  يتعلق  م��ا  اإىل  ليتطرق 
الثقافة  بن  الت�سارب  ع��دم  ويفر�ص  التعددية،  على  يقوم 
ي��اأت��ي �سناعة لتدفق  ال��ف��رع��ي��ة، وه��و  الأ���س��ل��ي��ة وال��ث��ق��اف��ات 
القيم واملعارف يف ظل ثورة الت�سالت، وي�سعى اإىل �سياغة 
اإىل  وانحيازهم  وحت�سرهم،  الب�سر  وارتقاء  عاملية،  اأخ��اق 
كل ما تتطلبه �سناعة م�ستقبل م�سرتك، يف ظل العرتاف 
ب�سجرة املعرفة الإن�سانية، التي تعني اأن كل احل�سارات قد 
مواجهة  اأ�س�ص  الندوة  التطور.وتتناول  �سناعة  يف  �ساهمت 
ثقافة الكراهية، ومنها  الف�سل بن “اجلماعة ال�سيا�سية” 
و”اجلماعة الدينية، واخلروج من �سجن التاريخ والتعامل 
ولي�ص  بامل�ستقبل  والتنبوؤ  العر  ل�ستخا�ص  كطريق  معه 

الطائفية  ال�سراعات  ا�ستعادة  اإىل  ي��وؤدي  مبا  مقيما،  �سكنا 
نبذ  اأي�سا  الأ���س�����ص  ه��ذه  امل��ري��رة.وم��ن  والقبلية  واملذهبية 
التعاي�ص  كل طرف اجتماعي و�سيا�سي ملتطرفيه، بحثا عن 
الإمياين، وحتقيق امل�سلحة العامة. كما ت�سمل متييز الن�ص 
عن املمار�سة، وال�سعي لتغيري ال�سياق العام اإىل الأف�سل، ما 
يتطلب �سرورة وجود م�سروع وطني وخطط تنموية واإقامة 
العدالة الجتماعية واحلكم الر�سيد، والوقوف على اأر�سية 
وطنية يف حل اأي خافات داخلية.و�سيعرج عمار على م�ساألة 
كيف  في�سرح  بالثقافة،  ال�سديد  لرتباطها  نظرا  التعليم، 
اأن جنعل من التعليم و�سيلة لن�سر ثقافة قادرة على  ميكن 
الت�سدي لثقافة التع�سب والكراهية التي ت�سيعها جماعات 
وتنظيمات متطرفة، ودعاة الطائفية، واملتع�سبن للهويات 

والنحيازات، ب�سكل ممقوت.
م�سري،  ومفكر  روائ���ي  ه��و  ح�سن  علي  عمار  اأن  اإىل  ي�سار 
و”جبل  العابد”  “�سجرة  اأهمها  رواي���ات  ع�سر  ل��ه  ���س��درت 
�سبع  ول��ه  العارف”،  و”خبيئة  ال�سناري”  وبيت  الطري” 
و”حكايات  من�سية”  “اأحام  اأهمها:  ق�س�سية  جمموعات 
له  كما  الليل”.  و”عطر  روحي”  و”اأخت  الأول”  احل��ب 

ثاثة كتب يف النقد الأدبي هي “الن�ص وال�سلطة واملجتمع” 
يف  كتابا  وع�سرين  وجتارب”  و”اأقام  احلكايا”  و”بهجة 
و”التغيري  ال�سيا�سي”  “اخليال  منها  ال�سيا�سي  الجتماع 
للطرق  ال�سيا�سية  والتن�سئة  العميق”  و”املجتمع  الآمن” 
ذات��ي��ة حت��ت عنوان  م��وؤخ��را �سرية  اأ���س��در  وق��د  ال�سوفية”. 

“مكان و�سط الزحام«.
من  العديد  والق�س�سية  الروائية  اأعماله  عن  كتبت  وق��د  
خم�سة  حولها  وتعد  املطولة  وال��درا���س��ات  النقدية  امل��ق��الت 
ع�سر اأطروحة جامعية للماج�ستري والدكتوراه داخل م�سر 
وخارجها.� ح�سل على عدة جوائز هي: “جائزة ال�سيخ زايد 
للكتاب” و”جائزة الدولة للتفوق” يف م�سر و”جائزة احتاد 
لاإبداع  �سالح  الطيب  و”جائزة  الرواية”  يف  م�سر  كتاب 
ال��ك��ت��اب��ي م��رت��ن، واح����دة يف ال���رواي���ة والأخ�����رى يف الق�سة 
وجائزة  ال���رواي���ة،  يف  ال��ق��اه��رة  جامعة  وج��ائ��زة   ، الق�سرية 
مقر  يف  املحا�سرة  الق�سرية.تقام  الق�سة  يف  الأدب  اأخ��ب��ار 
اأبوظبي،  تلفزيون  مقابل  الوطني،  امل�سرح  بجانب  الحت��اد 
 07:30 ال�ساعة   2019 اأبريل   10 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 

م�ساًء . الدعوة عامة.
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ي�سارك يف امل�سل�سل الرم�ساين )اأ�سود(

با�ضم مغنية : املُْنِتجون ي�ضّوقون الأعمالهم 
معتمدين على اأ�ضماء اأبطالهم

 •  كيف تتحدث عن ت�سوير اأجواء ت�سوير م�سل�سل 
)اأ�سود(؟

- نعمل ب�سكل متوا�سل، حتى اإننا ل ننام.
بت�سوير  با�سرْت  الإنتاج  �سركات  كل  وكاأن  •  يبدو 

دراما رم�سان يف وقت متقدم هذه ال�سنة؟
- لأن ال�سركات ل توجد بن يديها ن�سو�ص جاهزة 
وت��ن��ت��ظ��ر اإجن������از احل��ل��ق��ات ك���ي ت��ت��ف��ق م���ع حمطات 
التلفزيون، وعادًة يح�سل الكثري من الت�ساور بينهما، 

وهذا يوؤدي اإىل التاأخري.
ي�سكو  التي  اجلاهزة  غري  الن�سو�ص  م�سكلة  •  ما 

منها كل املمثلن؟
ا�سرتاتيجيتها  تغرّي  اأن  الإنتاج  ب�سركات  ُيفرت�ص   -
واأن يكون لديها كّم من الن�سو�ص اجلاهزة. امل�سكلة 
ُتكتب  اأ�سا�سها  اأبطالها وعلى  ال�سركات تختار  اأن كل 

الق�س�ص.
مو�سوع  م��ن  اأه����ّم  امل��م��ّث��ل  ا���س��م  اأن  يعني  ه���ذا    •

امل�سل�سل؟
- املُْنِتجون ي�سّوقون لأعمالهم معتمدين على اأ�سماء 

اأبطالهم.
كان  لو  حتى  لأنه  مقبول،  غري  اأمر  هذا  •  ولكن 
العمل غري جّيد، ميكن  النجم مهّماً ومو�سوع  ا�سم 
م�سل�سل  ملتابعة  وينتقل  امل�سل�سل  املُ�ساِهد  ي��رتك  اأن 

اآخر؟
اأنا  املو�سوع.  لديه وجهة نظر يف هذا  �سخ�ص  - كل 
الثاثن، ونحن  )اأ�سود( يف حلقته  ت�سّلمُت م�سل�سل 
ت�سوير  من  انتهيُت  وق��د  بالت�سوير  با�سر  َم��ن  اأّول 

ن�سف م�ساهدي فيه.
ق�سة  كتابة  املنطقي  من  هل  امل��ب��داأ،  حيث  من    •

خ�سي�ساً للفنان؟
هناك  ك��ان  اإذا  النهاية،  ج���داً. يف  وارد  الأم���ر  ه��ذا   -
م�سل�سٌل فيه �ساب وفتاة جتمع بينهما ق�سة حب، قد 
تتغرّي املعايري بح�سب ا�سم البطل �سواء كان رومان�سياً 
العرب  النجوم  اتفاقات بن  �سريراً. عادًة حت�سل  اأو 
الأم���ور.  لبع�ص  ب��ْل��ورة  جت��ري  وبعدها  واللبنانين 
اجلميع  َيعتمد  ل  ولكن  نظري،  وجهة  عن  اأحت��دث 
هذه والطريقة واإن كان هذا ما يح�سل يف �سكل عام. 
رم�سان  ملحمد  م�سل�سًا  ر  نح�سّ نحن  يقال  م��ث��ًا، 
يكون هو بطله الأ�سا�سي، فيتّم تف�سيل امل�سل�سل على 

هذا الأ�سا�ص.
لبا�سم  م�سل�سل  �سُيكتب  اأن���ه  �سن�سمع  وم��ت��ى    •

مغنية؟
مغنية.  لبا�سم  م�سل�سات  ُتكتب  �سنة   23 منذ   -
مكتوبة  م�سل�سات  علّي  ُتعر�ص  كانت  اأن��ه  �سحيح 
ولكن  اإي��ج��اب��اً،  اأو  رف�����س��اً  منها  اأق����ّرر موقفي  وك��ن��ت 

مروان جنار كان يكتب يل ويخرين دائماً بذلك.
القاعدة  ك�سر  ف��ن��ان  اأول  اإن���ك  ق��ول  ميكن  ه��ل    •

اللبناين  املمثل  اأن��ك  لناحية  امل�سرتكة،  ال��درام��ا  يف 
وقّدمَت  العربي  املمثل  م��ع  ن���ّداً  ك��ان  ال��ذي  الوحيد 
الفنان  دور  م��ع  وح��ج��م��ه  ب��اأه��م��ي��ت��ه  م��ت�����س��اوي��اً  دوراً 

العربي الذي �ساركك العمل؟
)تانغو(،  قبل  الن�سو�ص  الكثري من  علي  ُعر�سْت   -

ولكنني رف�سُتها لأنني ل اأقبل باأن اأكون اأقل �ساناً 
لبنانياً  اأو  �سورياً  كان  �سواء  اآخ��ر،  اأي ممّثل  من 
بطل  اأك��ون  كي  �سيء  ينق�سني  ول  اأو م�سرياً. 
اأبطاله، ولذلك بقيُت لفرتة  اأحد  اأو  امل�سل�سل 
من دون عمل. املُْنِتجون لديهم وجهة نظرهم 
ويعترون اأن املمثل ال�سوري يبيع اأكر من 
اللبناين، وهذا واقع لأن املمّثلن ال�سورين 

م����ن خال  ����س���ن���وات   10 م���ن���ذ  م���ع���روف���ون 
اأعمالهم التي بيعت اإىل الف�سائيات العربية. 

ظًا  اأك��ون  اأن  اأرف�����ص  �سخ�سياً  ولكنني 
عربي.  اأو  لبناين  ممثل  لأّي 

على  واف��ق��ُت  وعندما 
)تانغو(،  م�سل�سل 

كان  اإذا  لهم  قلُت 
�ساأناً  اأق���ّل  دوري 
بطل  دور  م����ن 
ب�سرف  اآخ�����ر، 
عّمن  ال��ن��ظ��ر 

لأنه  ي��ك��ون، 
ي����ك����ن  مل 
ق������د وق����ع 
الختيار 
ع��������ل��������ى 
ب����ا�����س����ل 
خياط، 
ف�������ل�������ن 
اأق����ب����ل. 
ج����م����ال 
�����س����ن����ان 
ك�����������������ان 
�سناً  حا
هبتي  ملو

وم���وؤم���ن���اً 
ويف  ب�����������ي. 

اأن  راأي��������������ي 
املُْنِتجن  على 

اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 
مبوهبة  يوؤمنوا 

اللبناين،  امل��م��ث��ل 
واأن يكون نداً مع 
العربي  امل��م��ث��ل 

لأنه ل يقّل عنه �ساأناً.
ذلك؟ يفعلون  ل  •  وملاذا 

- هذه م�سكلة كبرية. مع حبي الكبري لكل املمثلن 
لكن جتربة  لهم،  واحرتامي  العرب 
ن���ادي���ن جن��ي��م ال���ن���دي���ة مع 
العربي جنحت  البطل 
جنومية  وح���ق���ق���ت 
كبرية على م�ستوى 
ال������ع������امل ال����ع����رب����ي 
ت�������������وازي اأ������س�����م�����اء 
اأخ�������رى، ف���ل���م���اذا ل 
م التجربة ذاتها  ُتعمَّ
مع املمثلن الرجال؟ 

اأو م�سري،  �سوري  واح��ٌد،  يكون هناك ممثٌل  عندما 
اأثبتت  ل يكون مع ممّثل لبناين نّد، ولكن التجربة 
جتربة  نن�سى  األ  يجب  كما  )ت��ان��غ��و(.  بعد  العك�ص 

يو�سف اخلال الذي �سبقني يف )ت�سيللو( و)لو(.
بقدرات  يوؤمن  ل  اللبناين  املُْنِتج  اأن  يعني  هذا    •

النجم اللبناين؟
ل  اللبناين  اأو  ال�سوري  النجم  لأن  يخاف،  هو  بل   -
يقبل اأن يكون معه بطل اآخر، بل يريد ظًا له، وهذا 
اأمر طبيعي لأن اأي ممثل يفكر بهذه الطريقة. ولكن 
با�سل خياط كانت عظيمة وهو �سديق  جتربتي مع 
وقّدمنا )ديو( ناجحاً دْعماً للعمل وجناحه. و)تانغو( 

جنح لأن كل عنا�سره كانت متكاملة اإىل حد ما.
جديدة؟ م�ساريع  من  هل  •  �سينمائياً، 

- هناك فيلم با�سرُت بكتابته منذ عامن، وهو حلم 
بالن�سبة اإيّل وي�سمل ما تعّلمُته يف الإخراج والتمثيل 
واأمت���ن���ى اأن ي��ب�����س��ر ال���ن���ور، وه����و م���ن الأف����ام 

الثقيلة.
الإنتاج؟ اأَّمْنَت  •  وهل 

َن منه 40 يف املئة. - َتاأَمَّ
عال غامن:

 اأ�ضعى اإىل االأدوار املختلفة
املختلفة،  الأدوار  اإىل  دائماً  ت�سعى  اإنها  غ��امن  عا  امل�سرية  الفنانة  قالت 
اأنها  اإىل  م�سرية  احلقيقية،  �سخ�سيتها  عن  البعد  كل  البعيدة  خ�سو�ساً 
تلعب دوراً غري عادي يف فيلمها اجلديد )خط املوت(، الذي تنتظر عر�سه 

قريباً يف دور العر�ص ال�سينمائية.
ولفتت غامن اإىل اأن الفيلم ينتمي اإىل نوعية الأك�سن واحلركة، موؤكدة على 
اأنها ترى الفيلم ككل، اإنتاجاً وق�سة واأبطاًل واإخراجاً و�سورة، عمًا مميزاً 

للغاية، متمنية يف الوقت ذاته اأن يحقق اأعلى اإيرادات وقت عر�سه.
ي�����س��ارك يف ب��ط��ول��ة )خ����ط امل�����وت( ك���ل م���ن اأح���م���د ���س��اح ح�����س��ن��ي، رزان 
مغربي،عبدالإمام عبداهلل، حممد �سليمان، اإجني خطاب، با�سم قهار، عمرو 

ممدوح، اأمرية نايف وعبداهلل م�سرف، وتاأليف واإخراج حممد عادل.

رامي �ضربي ي�ضابق الزمن 
للحاق باملو�ضم ال�ضيفي

كا�سفاً عن دخوله )�سباق الألبومات( ال�سيفي يف م�سر، قال املطرب امل�سري 
ال�ساب رامي �سري اإنه يتواجد يومياً داخل اأحد ال�ستوديوهات، من اأجل 

اختيار الأغنيات وت�سجيلها.
اأوىل جتاربه يف  ي�سهد  �سوف  الألبوم اجلديد  اإن  ل���)ال��راي(  وق��ال �سري 
هاين  كلمات  من  الأل��ب��وم  �سمن  اأغنية  وّزع  حيث  الأغ���اين،  توزيع  جم��ال 

رجب، واأحلان مديح حم�سن حتمل ا�سم )عجبي عليك يا زمن(.
رامي، اأعلن اأي�ساً اأنه يتعاون يف األبومه اجلديد مع عدد كبري من ال�سعراء 
وامللحنن واملوزعن منهم ال�سعراء اأحمد علي مو�سى، تامر ح�سن، اأمري 
طعيمة وعزيز ال�سافعي ، ومن املوزعن جال احلمداوي، الذي تعاون معه 
اأغنيتي )الراجل(، و)اأه��د الدنيا(. كما يتعاون مع طارق توكل  م�سبقاً يف 

ومتيم، ومن امللحنن مدين و�سادي ح�سن.

نادين لبكي.. رئي�ضة للجنة 
حتكيم ق�ضم )نظرة ما( يف 

مهرجان كان
م��ه��رج��ان كان  التحكيم يف  ب��ج��ائ��زة جل��ن��ة  ف���ازت  اأن  ب��ع��د 

ال�سينمائي يف دورته املا�سية، 
تعود املخرجة اللبنانية نادين لبكي هذا العام 

رئي�سة للجنة حتكيم ق�سم )نظرة ما(.
وفازت لبكي باجلائزة عن فيلم )كفر ناحوم(، 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  اإىل  اأي�����س��ا  و���س��ل  ال���ذي 

جلائزة اأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي.
ونقل املوقع الر�سمي للمهرجان،

اإنها  ق��ول��ه��ا  ال��ث��اث��اء، ع��ن لبكي  ال��ي��وم   
داأبت على ح�سور املهرجان منذ اأن كانت 
جلنة  رئي�سة  اأن��ا  )والآن  ال�سينما  تدر�ص 

حتكيم ق�سم )نظرة ما(، 
اأن احل���ي���اة تعطيك  ي���دل ع��ل��ى  وه���و م���ا 

اأحيانا اأكر من اأحامك(.
الق�سم،  ه��ذا  يف  امل��خ��ت��ارة  الأف����ام  مل�ساهدة  )مت�سوقة  واأ���س��اف��ت 
اأعمال  يف  الإل���ه���ام  وم��اح��ق��ة  الآراء  وت��ب��ادل  للنقا�ص  مت�سوقة 

الفنانن الآخرين(.
و�ستكون لبكي )45 عاما(،

 التي بداأت م�سوارها باإخراج الأغاين امل�سورة ثم قدمت عددا من 
الأفام الق�سرية والطويلة،

اأول خمرجة عربية تراأ�ص جلنة حتكيم ق�سم )نظرة ما( الذي   
يعتره بع�ص النقاد موازيا للم�سابقة الر�سمية ملهرجان كان.

وتقام الدورة الثانية وال�سبعون من مهرجان كان ال�سينمائي يف 
الفرتة من 14 اإىل 25 من مايو اأيار، بينما تبداأ عرو�ص )نظرة 
24 من  الفائزين يف  اإع��ان  التايل لافتتاح ويتم  اليوم  ما( يف 

مايو املقبل.

بعد جناحه الالفت يف عمليه الأخريين )تانغو( و)ثورة الفالحني(، يطّل املمثل اللبناين با�سم مغنية يف املو�سم الرم�ساين 
اللبنانيني، وهو من كتابة كلوديا مر�سليان واإخراج �سمري  2019 من خالل م�سل�سل )اأ�سود( اإىل جانب نخبة من املمّثلني 

حب�سي.
مغنية، الذي انتهى من ت�سوير ن�سف َم�ساهده يف امل�سل�سل، َفَر�س نف�سه عربيًا وبات من الأ�سماء املهمة التي يراهن عليه 

املُنِتجون للت�سويق لأعمالهم عربيًا وحتقيق املناف�سة الدرامية يف املو�سم الرم�ساين. 
ويف هذا احلوار اأكد اأن املُْنِتجني ي�سّوقون لأعمالهم بناء على اأ�سماء اأبطالها، م�سريًا اإىل اأن هناك الكثري من الأعمال ُكتبت 
خ�سي�سًا له. كما تطّرق اإىل م�سكلة اعتماد املُْنِتجني على النجوم ال�سوريني وامل�سريني بالدرجة الأوىل، معتربًا اأن يف هذا 
المر اإجحافًا بحق املمثل اللبناين، ومو�سحًا اأنه يرف�س اأن يكون ظاًل لأّي ممثل اآخر ب�سرف النظر عن جن�سيته، ومثنيًا 

على ثنائيته مع با�سل خياط يف )تانغو(.
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�ضغط الدم املنخف�ض يعزز وظائف املخ لدى كبار ال�ضن
ي�ساعدهم  ال�سن  ك��ب��ار  ل��دي  املنخف�ص  ال���دم  �سغط  طبية  درا���س��ة   اأف���ادت 
للعقاقري  ال�سن  كبار  تناول  اأنه عند  املخ، فقد لوحظ  تعزيز وظائف  على 
�سنوات،  ثاث  ملدة  ملم   130 بجرعة  النقبا�سي  الدم  ل�سغط  املخف�سة 
كانوا اأقل عر�سة لاإ�سابة بنوبات قلبية اأو �سكتة دماغية اأو اأمرا�ص القلب 
والأوعية الدموية، وفقا لبحث قدم فى الدورة العملية ال�سنوية 68 للكلية 

الأمريكية لأمرا�ص القلب  .
“مركز كالهون لأمرا�ص القلب” فى  الباحث فى  وق��ال ويليام ب .واي��ت، 
جامعة كونيتيكت ” اأعتقد اأنه اكت�ساف �سريرى مهم واأمل كبري بالن�سبة 
لكبار ال�سن الذين يعانون من اأمرا�ص الأوعية الدموية فى الدماغ و�سغط 

الدم املرتفع .
واو�سح اأنه  مع العاج املكثف ل�سغط الدم على مدار ال� 24 �ساعة ، متكنا 
من تقليل تراكم هذا ال�سرر فى الدماغ بن�سبة ت�سل اإىل 40 % فى فرتة 
اأن��ه على مدار  واأعتقد   .. للغاية  �سريريا  ، وه��ذا مهم  �سنوات فقط  ثاث 
فرتة زمنية طويلة ، قلل من �سغط الدم الإ�سعافى ب�سكل مكثف �سيكون له 

تاأثري كبري على الوظيفة لدى كبار ال�سن اأي�سا.

بعد نتائج خميبة.. وقف جتارب مثرية لعالج األزهامير
لختبار  عامليتن؛  جتربتن  ال��ك��ري  ال��دوائ��ي��ة  ال�سركات  اإح���دى  اأوق��ف��ت 
عاج جديد ملر�ص األزهامير، وهو العاج الذي و�سفه البع�ص يف مرحلة 
�سابقة بالعاج الواعد، وثارت حوله الكثري من النقا�سات املثرية على مدى 
الأ�سابيع وال�سهور املا�سية، الأمر الذي و�سفته و�سائل الإعام حول العامل 
باأنه مبثابة �سربة للعلماء، الذين يبحثون عن عاجات للمر�ص التنك�سي 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  فوناتو�ص،  مي�سيل  لل�سفاء .وق��ال  القابل  غري 
املخيبة لاآمال تعقيد  الأخ��ب��ار  ه��ذه  توؤكد  الأخ��ري:  بيانه   Biogenيف 
عاج مر�ص األزهامير واحلاجة اإىل زيادة تطوير املعرفة يف علم الأع�ساب 
م�ستقلة  جلنة  اأك��دت  اأن  بعد  التجارب  اإنهاء  ق��ررت  اإنها  ال�سركة  وقالت   ،
ملر�سى  فائدة  ال���دواء  ه��ذا  يقدم  اأن  املرجح  غري  من  اأن��ه  البيانات  ملراقبة 
املعريف  التدهور  معدل  اإبطاء  ي�ستهدف  املرتقب  ال��دواء  األزهامير .وك��ان 
و�سعف الوظائف لدى الأ�سخا�ص امل�سابن مبر�ص األزهامير اخلفيف، من 
خال اإزالة الأميلويد من الدماغ، وهو الروتن الذي ي�سهم يف الرتاجع 
املرتبط مبر�ص األزهامير عن طريق تكوين لويحات لزجة يف املخ، ما قد 

يعر�ص اخلايا الع�سبية للخطر، ويوؤدي اإىل اخلرف وفقدان الذاكرة.
ويف �سياق مواٍز، كانت درا�سة ملجموعة علماء من جامعة كامردج باململكة 
امل��ت��ح��دة، ق��د حت��دث��ت يف وق���ت ���س��اب��ق ع��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة ملكافحة 
األزهامير،  مر�سى  ب�سبب  الدماغ؛  خايا  تدمر  التي  ال�سامة  اجل�سيمات 
وبح�سب ما ذكر موقعinfobae الإ�سباين - يف تقرير ترجمته عاجل - 
فاإن ال�سرتاتيجية اجلديدة ترتكز على نهج مبتكر مت تطويره يف ال�سنوات 
اخلرف،  لأمرا�ص  جديدة  اأدوي��ة  اكت�ساف  على  ي�ساعد  ما  املا�سية،  الع�سر 
الدرا�سة:  يف  الباحثن  كبري  فيندر�سكولو،  مي�سيل  األزهامير .وق��ال  مثل 
التي نقرتح فيها طريقة منهجية ملهاجمة م�سببات  الأوىل  املرة  هذه هي 
اأمرا�ص اخلرف ، والتي مت حتديدها موؤخًرا على اأنها جمموعات �سغرية 
من الروتينات، املعروفة با�سم)oligomers( ، واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 
هذه الروتينات هي امل�سوؤولة عادة عن عمليات الت�سال الع�سبي، اإل اأنه 
الروتينات متمردة،  األزهامير ت�سبح هذه  ُي�ساب �سخ�ص مبر�ص  عندما 

وت�سكل جمموعات مهاجمة وتقتل اخلايا الع�سبية ال�سليمة.

؟  تتماوت  ان  الفعى  ت�ستطيع  • هل 
نعم هناك بع�ص الأفاعي ي�ستطيع ذلك مثل الأفعى خنزيرية النف 
وت�سمى احياناً ذات احلفيف او الفعى النفاحة او الثعبان النفاح فاأذا 
وك�ست هذه الأفعى لفرتة طويلة فاإنها تنقلب على ظهرها وتتلوى يف 
اأمل وا�سح ثم تهداأ وتبقى على ظهرها مفتوحة الفم مدلة الل�سان كما 
لو كانت ميتة واذا رفعها احد تتدىل يف ارتخاء دون حراك ول تعود اإىل 

طبيعتها حتى يرتكها الدخيل ويذهب بعيداً.
؟  املظلمة  القارة  ت�سمى  كانت  التى  القارة  هى  • ما 

اج��زاء كثرية  ق��ارة افريقيا لأن  املا�سي على  هذا ال�سم كان يطلق يف 
منها مل تكن قد اكت�سفت بعد ومل يكن �سكان القارات الخرى يعرفون 

عنها ال القليل 

الدم  يف  احلم�سية  الدهنيات  زيادة  اىل  يوؤّدي  واخلمور  والقهوة  ال�ساي  �سرب  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 
والذي يوؤّدي بدوره اىل ن�سبة الكول�سرتول يف الدم والعامل الأ�سا�سي يف ت�سّلب ال�سراين.

كبري. جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل(  )روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ص  اأن  تعلم  •هل 
العادية وت�سل حاجة  يوميا يف احلالت  ي�سرب 1-5،1 ليرت ماء  اأن  لكل فرد  ال�سروري  اأنه من  تعلم  •هل 
اجل�سم للماء اىل ح��وايل 3 ليرت يف الأي��ام احل��ارة وعند بذل اجلهد حيث يفقد اجل�سم يف احلالتن ن�سبة 

كبرية من العرق.
الكبار. ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  الأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  •هل 

وتزداد  الأطفال  اجناب  تكرن من  اللواتي  الن�ساء  عند  تقل  الثدي  ب�سرطان  ال�سابة  ن�سبة  اأن  تعلم  •هل 
كرة  يف  عاقة  اأي  للر�ساعة  ولي�ص  واح���د،  طفل  اأجن��نب)ول��دن(  وال��ل��وات��ي  متزوجات  الغري  الن�ساء  عند 

الإ�سابة اأو قّلتها.
الأ�سبوع  يف  اأطرافه  وحتريك  املتحركة  الأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يف  يبداأ  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  •هل 

ال�ساد�ص من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب لاأ�سوات املفاجئة.
حيث  الن�سان  اأح�ساء  يف  توجد  التي  الداخلية  الأع�ساء  من  ع�سلي  ع�سو  اأكر  هو  الكبد  اأن  تعلم  •هل 

يرتاوح وزنه بن كيلو غرام واحد وثلث اأو اأربعة اأخما�ص الكيلوغرام.
اجل�سم. وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  •هل 

الثعبان 
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املوز
الغنية  ال���ف���اك���ه���ة  م�����ن  امل�������وز  ي���ع���د 
يحتوي  لكونه  الغذائية؛  بالعنا�سر 
كالزنك  امل�����ع�����ادن،  م����ن  ك���ث���ري  ع���ل���ى 
والبوتا�سيوم،  واملغن�سيوم  واحل��دي��د 
 ،)12 و)ب  )اأ(،  مثل  والفيتامينات 
على  ي���ح���ت���وي  ك���م���ا  و)د(،  و)ج���������(، 
فهو  ل��ذل��ك  والكال�سيوم؛  ال��روت��ن 

غني بالفوائد ال�سحية.
وي�����س��ت��ع��ر���ص م���وق���ع )اإي�������ت راي�����ت( 

الأنيميا  عاج  يف  امل�ساهمة  منها  للموز؛  ال�سحرية  الفوائد  من  جمموعة 
الدم  ع��اج �سغط  ي�ساهم يف  كما  احل��دي��د.  م��ن  مل��ا يحتويه  ال���دم؛  وف��ق��ر 
املرتفع؛ حيث يعمل على خف�ص ال�سغط؛ لكونه يحتوي على ن�سبة عالية 
من البوتا�سيوم وكميات قليلة من امللح؛ لذلك فهو عامل وقاية من اأمرا�ص 

القلب وال�سكتة الدماغية.
"الرتبتوفان"  م��ادة  ملا يحتويه من  الكتئاب؛  امل��وز على مقاومة  وي�ساعد 
التي يتم حتويلها اإىل مادة "ال�سريوتونن" مبا ي�ساهم يف حت�سن املزاج. 

ويعمل على تقوية العظام مبا يحتويه من الكال�سيوم.
كما اأنه ينظم ن�سبة ال�سكر يف الدم ويحمي من ال�سكري من النوع الثاين، 
وي�ساعد على خف�ص الوزن على عك�ص ال�سائع من كونه يزيد الوزن ويقلل 
ويعالج  للحمو�سة  طبيعي  م�ساد  اأن��ه  كما  احل��وام��ل  عند  ال�سباح  غيثان 

قرحة املعدة.
ا  ك��ذل��ك م��ف��ي��ًدا جدًّ ال��ع�����س��ات. وي��ع��د  مل��ق��اوم��ة ت�سنج  اأن م���وز مفيد  ك��م��ا 
النتباه  على  الطفل  وي�ساعد  ال��ذك��اء  م�ستوى  ي��رف��ع  لكونه  ل��اأط��ف��ال؛ 

واليقظة خال املذاكرة.

رائد الف�ساء الهولندي اأندريه كوبرز واملمثلة املو�سيقية الهولندية واملغنية كيم ليان فان دير ميخ خالل اإطالقهما رائد ف�ساء قابل 
للنفخ ، ذهبي اللون ميثل اأندريه كويرب يف معداته الف�سائية احتفال ببداية اأ�سبوع املتحف الوطني اخلام�س يف �سا�سنهامي ا ف ب

كان الثعبان نائما بن �سخرتن عندما اهتزت احداهما ف�سقطت على الأخرى وانح�سر الثعبان فيما بينهما ل 
ي�ستطيع اخلروج ومل ير�ص احد باأن ينقذه حتى مر يف املكان رجل عجوز وجاء لي�سرتيح على ال�سخره فناداه 
الثعبان لينقذه فنظر اليه العجوز وعرف ما هو فيه فاأف�سح له مكانا واخرجه.. وقف الثعبان الكبري ال�سخم 
امام العجوز و�ساأله امل تخف منى فقال العجوز ومل اخاف ما دام اهلل اقوى منك؟ فقال الثعبان نعم.. ولكن 
انا لن اوؤذيك بل �ساأقدم لك عر�سا: لك ان تتمنى امنية فاأحققها لك. فقال العجوز: ا�سكرك مل انقذك لتقدم 
يل مكافاأة بل انقذتك لوجه اهلل. فقال الثعبان ا�سكرك مرة ثانية وخذ هذه احللقة التي على رقبتي فالب�سها 
يف رقبتك او امنحها ملن ت�ساء فتحميه وحتقق له ما يريد و�سيعي�ص حياة هانئة.. ف�سكره العجوز واخذ احللقة 

وان�سرف.
 وملا ذهب لبيته حكى لبنه �سلطان ما حدث ومنحه احللقة وقال �سبعت من الدنيا اما انت فاأمامك الكثري 
لتفعله فيها ف�سكره ابنه البار واخذ احللقة وو�سعها يف رقبته وخرج حلراثة ار�سه فاأح�ص باأن يده تعمل كاأنها 
يد 100 رجل ويف وقت ق�سري كان قد انتهى من عمله، اراد ان يحمل غلته لبيته فلم يحتج مل�ساعدة احد وكاأنه 

مارد ي�ستطيع ان يحمل جبا .. فاأخفى مافيه من قوة حتى ل يطمع فيها احد .
القرية ف�سادا  فاأخذ يعيث يف  الأ���س��رار  الرجال  القرية رج��ل جبار عنيد ميلك جي�سا من  اإىل  ن��زل  ج��اء وق��ت 
وياأخذ ما فيها ملكا له ومل ي�ستطع احد ان يت�سدى له لقوته وجروته وهنا جل�ص �سلطان ليا يحدث نف�سه 
ب�سوت عال هل ي�ستطيع هذا الطوق ان ي�ساعدين فخرج له يف احلال الثعبان وقد ماأ ن�سف الغرفه وقال وهل 
حت�سبني �ساأترك هذه الوليمة تفوتني، ذلك الرجل اجلبار يل ولأعواين جي�سه حال علينا و�سحك �سحكة 
مدوية اختفى بعدها وخرج �سلطان ملواجهة الرجل اجلبار يف الوقت الذي هاجم الثعبان واعوانه رجاله فاأخذوا 
العابا �سغرية يف يد اطفال م�ساغبن فق�سوا عليهم متاما عندما كان جبارهم يغم�ص  وكاأنهم  يعت�سروهم 
عينيه اي�سا يف رحلة ابدية بعدما ق�سى عليه �سلطان وخرج من مكانه ليعيد لأهل قريته ممتلكاتهم و�سط 

تهليلهم به زعيما و�سلطانا عليهم فجل�ص يحكم بينهم بعدل اهلل و�سريعة ا�سامه .

هل النوم اأف�ضل من الريا�ضة الإنقا�ض الوزن؟
ك��اف من  ق��در  الأط��ب��اء باحل�سول على  اأح���د  ن�سح 
ال���وزن، وع��دم الإف���راط يف ممار�سة  ال��ن��وم لإنقا�ص 
منا�سب  ق��در  على  احل�سول  ح�ساب  على  التمارين، 

من النوم حلياة �سحية.
ويف هذا ال�سياق، قال الدكتور غاي ميدوز، املوؤ�س�ص 
“مريور  م��ع  ح��دي��ث��ه  يف  “النوم”،  لكلية  امل�����س��ارك 
الوقت الذي نعي�ص فيه جميعا حياة  يف  اأوناين”، 
ال�ستيقاظ  ك��ان  اإذا  عما  اأُ���س��األ  م��ا  غالبا  مزدحمة، 
قبل �ساعة من الذهاب اإىل العمل، للقيام بالتمارين 

الريا�سية فكرة جيدة اأم ل.“
الريا�سي  التمرين  يعد  نظري،  وجهة  من  وت��اب��ع: 
ولكن  ال��ب��دن��ي��ة،  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  ح��ق��ا  مهما 

على  م�سيفا  م��ط��ل��ق��ا،  ال��ن��وم  م��ع  ي��ت��داخ��ل  اأن  دون 
اأه����داف  ب��ل��وغ  اإىل  ت�سعى  ك��ن��ت  اإذا  مت��ام��ا،  ال��ع��ك�����ص 
اللياقة البدنية، فاإن احل�سول على ق�سط كاف من 
النوم اجليد يجب اأن يكون جزءا اأ�سا�سيا من خطة 

التدريب اخلا�سة بك.
ال���ن���وم الذي  اأن م���ق���دار  واأو����س���ح ال��دك��ت��ور م���ي���دوز 
اأن يختلف من �سخ�ص لآخ��ر، ولكن  نحتاجه ميكن 
ب�سكل عام يجب اأن نح�سل على 8 �ساعات من النوم 

لن�سعر بحيوية طوال اليوم.
الهدف  ك��ان  “اإذا  قائا:  حديثه  الطبيب  ويوا�سل 
من الذهاب اإىل �سالة الألعاب الريا�سية هو اإنقا�ص 
ال����وزن، ف���اإن احل�����س��ول ع��ل��ى ق�سط ك���اف م��ن النوم 

النوم  اأن  اإىل  م�سريا  اأي�����س��ا،  احل��ل  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
عن  امل�سوؤولة  ال�سهية،  هرمونات  لتنظيم  ���س��روري 

التحكم بالإح�سا�ص باجلوع والمتاء )ال�سبع(.
بعد  اأن��ه  ي��وؤك��دون  العلماء  اإن  بقوله:  ميدوز  وختم 
للطعام  �سهيتنا  ت���زداد  اأن  ميكن  ف��ق��رية،  ن��وم  ليلة 
بن�سبة ت�سل اإىل %45، وهو ما يف�سر تناول النا�ص 
ل� 300 �سعرة حرارية يف املتو�سط باليوم الواحد، ما 
يتنا�سب مع الأبحاث الأخرى التي وجدت اأن الأفراد 
الذين ينامون اأقل من 8 �ساعات يف املتو�سط، لديهم 
اأن  مو�سحا  اجل�����س��م،  يف  ال��ده��ون  م��ن  عالية  ن�سبة 
للدماغ  النوم، مفيد  احل�سول على ق�سط كاف من 

والقلب وي�ساعد على تقوية جهاز املناعة.


