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ممار�سة الريا�سة باعتدال تقي من ال�سرطان
خطر  يقلل  �أن  ميكن  �ل�صحي  �حل��ي��اة  من��ط  �أن  �إىل  �لأب��ح��اث  ت�صري 
تاأثري  على  �لأبحاث  ورك��زت  �ل�صرطان،  من  خمتلفة  باأنو�ع  �لإ�صابة 

�لتمارين �لريا�صية �صد �ل�صرطان ودورها يف تقليل �ملخاطر.
�أن  و�لعلم" �لربيطانية  "�لطب  جملة  يف  ن�صرت  مر�جعة  و�أظ��ه��رت 
�لن�صاط �لبدين �ملعتدل و�ملنتظم يلعب دور�ً �أ�صا�صياً يف تقليل خماطر 
�ل��ب��اح��ث��ون بيانات  �ل�����ص��رط��ان. ور�ج���ع  �أن����و�ع  �لإ���ص��اب��ة بالعديد م��ن 
وخطر  �ل��ب��دين  �لن�صاط  عالقة  ح��ول  �ملن�صورة  �لوبائية  �ل��در����ص��ات 
بدنياً  �لن�صطني  و�لن�صاء  �ل��رج��ال  �أن  وت��ب��ني  بال�صرطان،  �لإ���ص��اب��ة 
كانو� �أقل عر�صة ل�صرطان �لقولون بحو�يل %40 مقارنة مع غري 
�لن�صطني. و�أكد �لباحثون �حلاجة �إىل ما بني 30 و 60 دقيقة من 
�لن�صاط �لبدين �ملعتدل �إىل �لقوي، لتقليل خطر �لإ�صابة باأمر��ض 
خطرية، مثل �ل�صرطان. ويتميز �لن�صاط �لبدين �ملعتدل بقدرته على 

رفع معدل �صربات �لقلب و�لتنف�ض ب�صكل �أ�صرع و�ل�صعور بالدفء.
�ل�����ص��ري��ع، و�لتمارين  �مل�����ص��ي  �ل��ب��دن��ي��ة �مل��ع��ت��دل��ة،  وت�����ص��م��ل �لأن�����ص��ط��ة 
�لريا�صية �ملائية، وركوب �لدر�جة، و�لرق�ض، و�لتن�ض، وجز �لع�صب، 
�ل�صريعة،  و�ل�صباحة  �جلري،  فت�صمل  �لقوية  �لأن�صطة  �أما  و�لتزلج. 
وكرة  �ل�صالمل،  و�صعود  �ملنحدر�ت،  على  �ل�صريع  �ل��در�ج��ات  ورك��وب 

�لقدم، �إ�صافة �إىل �لقفز على �حلبل، و�لآيروبيك�ض.

احلوامل يعطني اأج�سامًا م�سادة واقية من كورونا لأطفالهن
بفريو�ض  �مل�صابات  �حلو�مل  �لن�صاء  �أن  �إىل  جديدة  در��صة  تو�صلت 
لأطفالهن  و�قية  م�صادة  �أج�صام  �إعطاء  باإمكانهن  يكون  قد  كورونا 
�لأج�صام  �أن  فيالدلفيا  يف  �لباحثون  ووج��د  بعد.  ي��ول��دو�  مل  �لذين 
�إذ�  �جل��ن��ني  م�صيمة  �إىل  تنتقل  �أن  ميكن  ك��ورون��ا  لفريو�ض  �مل�����ص��ادة 
�لنتائج  هذه  تكون  �أن  وميكن  �حلمل،  �أثناء  بالفريو�ض  �لأم  �أ�صيبت 
�إنهم  جيدة لالأمهات �ملقبالت على �لإجن��اب، لكن �لباحثني يقولون 
غري قادرين على �لتاأكيد على وجه �ليقني من �أن مولود �لأم �مل�صابة 
ب��ك��ورون��ا �آم���ن مت��اًم��ا م��ن �لإ���ص��اب��ة. وبحثت �ل��در����ص��ة ع��ن �لأج�صام 
�ملخا�ض  بعد  �ل�����ص��ري  �حل��ب��ل  دم  وك��ذل��ك  �لأم  دم  عينات  يف  �مل�����ص��ادة 
مبا�صرة، حيث �أن دم �حلبل �ل�صري هو �نعكا�ض دقيق لدم �لوليد وقت 
�لولدة. وثبتت �إ�صابة 83 �مر�أة من �أ�صل 1،471 �مر�أة يف �لدر��صة، 
�لعام  )�آب( من  �أغ�صط�ض   8 و  )ني�صان(  �أبريل   9 ��صتمرت بني  �لتي 
�ملا�صي بفريو�ض كورونا، ومت �لعثور على �أج�صام م�صادة يف دم �حلبل 
�أن  ا  �أي�صً �لباحثون  ووج��د  �أطفالهن.  من   )87%( 72 ل�  �ل�صري 
�لطفل يرث �ملزيد من �لأج�صام �مل�صادة �إذ� كان لدى �لأم عدد كبري 
من �لأج�صام �مل�صادة، يف حني �أن �لأم �لتي لديها عدد قليل فقط من 
�خلاليا �ملناعية �صتنقل عدد �أقل منها لطفلها. وقالت �لدكتورة كارين 
بوبولو "يجب و�صع هذه �لنتائج يف �صياق حقيقة �أن فريو�ض كورونا 
هو فريو�ض جديد، لذلك مل يكن �لوقت بني تعر�ض �لأم للفريو�ض 
وولدة �لأطفال حديثي �لولدة �أطول من ثالثة �إىل �أربعة �أ�صهر يف 
ا  در��صتنا، ويف معظم �حلالت كان �لوقت �أق�صر من ذلك. ويجب �أي�صً
�أن يكون هناك وقت كاٍف بني �إ�صابة �لأم و�لولدة ل�صنع نوع �لأج�صام 

�مل�صادة �لتي تعرب �مل�صيمة، ولكي يحدث هذ� �لعبور".

اجتاه يوتيوب جديد ي�ساعد على ال�سرتخاء 
ظهر توجه جديد من مقاطع �لفيديو على موقع يوتيوب منذ بدء 
ملو�صيقى  ت�صغيل  قو�ئم  بتجميع  �ملحتوى  من�صئو  يقوم  حيث  �لوباء، 
�أربعينيات �لقرن �لع�صرين، مع تاأثري�ت  �إىل  قدمية، من ع�صرينيات 
�صوتية للمطر و�لرعد ونري�ن �ملوقد خللق �صعور مريح ي�صجع على 
�ل�صرتخاء. �إحدى هذه �لقنو�ت �لتي تتمتع مباليني �مل�صاهد�ت �لتي 
�أن�صاأتها �صابة تطلق على نف�صها “يل بريزي”، �إنها متحم�صة ملا ميكن 
�أن تفعله �ملو�صيقى لنا كاأفر�د من حيث تخفيف �لتوتر و�ل�صرتخاء 
مل�صاعدة  ه��ذه  �لفيديو  مقاطع  على  �ملبدعون  ويحر�ض  و�ل��رتك��ي��ز. 
مدى  معرفة  وميكن  بالهدوء،  و�ل�صعور  �ل�صرتخاء  على  �مل�صتمعني 
��صتفادو� من  �أنهم  �أكدو� على  �ملتابعني �لذين  فعاليتها من تعليقات 

هذه �ملقاطع للتخل�ض من �لقلق و�لتوتر.
من جهته قال من�صئ قناة “دميو�صكيب�ض” على يوتيوب، و�لتي ت�صم 
�إن��ه لح��ظ �أن ه��ذ� �ل��ن��وع من  �أل��ف م�صرتك،  �أك��ر م��ن 103  حالياً 
مقاطع �لفيديو موجود منذ ب�صع �صنو�ت حتى �لآن، لكنها �أ�صبحت 

�أكر �صيوعاً منذ بد�ية جائحة كورونا.
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مفيدة يف فقدان الوزن املوز  لتناول  طرق   3
�لعديد من  توفر  �لتي  �لأ�صا�صية  و�ملعادن  بالفيتامينات  باأنه غني  �ملوز  يتميز 
�لفو�ئد �ل�صحية للج�صم، كما �أنه غني بالألياف ويحتوي على كمية قليلة من 

�لدهون، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لإنقا�ض �لوزن.
و�ل�صعر�ت  �لكربوهيدر�ت  من  �لعايل  حمتو�ه  هي  �مل��وز  يف  �لوحيدة  �مل�صكلة 
�حلر�رية، حيث حتتوي موزة و�حدة متو�صطة �حلجة على 105 �صعرة حر�رية 
و27 غر�ماً من �لكربوهيدر�ت. فيما يلي ثالث طرق لتناول �ملوز بعيد�ً عن 
�آثاره �ل�صلبية على تخفي�ض �لوزن، وفق ما ورد يف �صحيفة تاميز �أوف �إنديا:  

و�لأكر  �لأوىل  �لوجبة  هو  �لإف��ط��ار  �لإف��ط��ار:  على  �مل��وز  مع  �ل�صوفان  دقيق 
�أهمية يف �ليوم. يف �ل�صباح، وبعد �صاعات طويلة من �ل�صيام يف �لليل، يحتاج 
ج�صمنا �إىل �صيء ما لإعادة تن�صيط نف�صه. لذ� ُين�صح بتناول وجبة فطور ثقيلة 

وغنية بالربوتينات و�لألياف و�لعنا�صر �لغذ�ئية �لأخرى.
�ملوز مع زبدة �جلوز �أو �ملك�صر�ت: يتفق �لعديد من �خلرب�ء على �أن �ملوز يعترب 
�لذي  بالغلوكوز،  غني  فهو  وب��ع��ده،  �لتمرين  قبل  �ملثالية  �خلفيفة  �لوجبة 
يعطي طاقة فورية مطلوبة ب�صدة بعد جل�صة مترين مكثفة. �إىل جانب ذلك، 
فاإن حمتوى �لبوتا�صيوم فيه ميكن �أن ي�صاعد يف درء تقل�صات �لع�صالت بعد 

�لتمرين و�لدوخة.
 لكن هذه �لفاكهة �ل�صفر�ء ل حتتوي على كمية كبرية من �لربوتينات، وهي 
مغذيات �صرورية لبناء �لع�صالت. للتعوي�ض عن ذلك، ميكن تناول �ملوز �إىل 

جانب كمية من زبدة �جلوز �أو حفنة من �ملك�صر�ت.
ع�صائر �ملوز غري �لنا�صج: وفًقا للدر��صات، ميكن �أن ي�صاعد حمتوى �لن�صا يف 
ا على تعزيز عملية �لتمثيل �لغذ�ئي لديك. حتى حمتوى �لبوتا�صيوم  �ملوز �أي�صً
يزيد من  قد  �خلاليا، مما  �إىل  �لغذ�ئية  �لعنا�صر  نقل  ينظم  �أن��ه  ُيعتقد  فيه 
�أند  نيوتري�صن   “ جملة  يف  ن�صرت  در����ص��ة  ك�صفت  �ل��غ��ذ�ئ��ي.  �لتمثيل  عملية 
�ليوم مب�صدر من  �لكربوهيدر�ت يف  ��صتبد�ل ٪5 فقط من  ميتابوليزم” �أن 

�لن�صا �ملقاوم ميكن �أن يزيد من حرق �لدهون بعد �لوجبة بن�صبة 23 %. 

حل »لغز الومبت« الذي اأثار حرية العلماء
�صبب  يت�صاءلون عن  �لعلماء  كان  ل�صنو�ت، 
�ت��خ��اذ ف�����ص��الت ح��ي��و�ن �ل��وم��ب��ت �ل�صهري 
يقولون  و�لآن  مكعبا،  �صكال  �أ�صرت�ليا  يف 
قد  �ل���ذي  �لأم���ر  تف�صري  �إىل  و�صلو�  �إن��ه��م 
يفيد �لب�صرية. وذكرت �صبكة "�صي �إن �إن" 
�لإخبارية �لأمريكية، �أن علماء �أ�صرت�ليني 
�أجرو� �ختبار�ت معملية ومناذج �لريا�صية 
ع��ل��ى ف�����ص��الت �حل���ي���و�ن �ل����ذي ي��ع��ي�����ض يف 

�لقارة �لنائية.
وينتمي حيو�ن �لومبت �إىل ف�صيلة �لثدييات 
�جلر�بية ذ�ت �لفرو �لكبري، ومنها �لكنغر 
تاأخذ  �إنتاج ف�صالت  و�لكو�ل، ويعرف عنه 
�أو ت�صبه متو�زي �مل�صتطيالت  �صكال مكعبا 
ويعتقد  �لعلماء.  �أث��ار حرية  ما  نوعا، وهو 
ت�صتخدم  �حل��ي��و�ن��ات  ه���ذه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون 
�لتو��صل  �أج��ل  تكتيكا من  �لف�صالت  �صكل 
�لعلماء  و�ك��ت�����ص��ف  �ل��ب��ع�����ض.  بع�صهم  م��ع 
بعد �لخ��ت��ب��ار�ت �لتي �أج��روه��ا، ب��اأن هناك 
مرنتني  ومنطقتني  قا�صيتني  منطقتني 
حول �أمعاء هذ� �حليو�ن، �لتي يبلغ طولها 
�أ�صعاف عن   10 نحو  �أي  �أمتار،   33 نحو 
ع��امل �حلياة  وق���ال  نف�صه.  �ل��وم��ب��ت  ط��ول 
�لأ�صرت�لية  ت�صمانيا  جامعة  م��ن  �ل��ربي��ة 
تكوين  على  �ل��ق��درة  "هذه  ك��ارف��ر:  �صكوت 
ف�صالت مت�صاوية �لأوجه ن�صبيا �أمر فريد 

من نوعه يف مملكة �حليو�نات".

اأطباء يو�سون بفيتامني
)D(  ملقاومة كورونا �ص 23

الكتئاب لدى الآباء اجلدد 
يرتبط بانعدام الثقة

�أن ي�صبح �ملرء �أباً هو �أمر غالباً ما يجلب �صعادة غامرة، ولكن هذ� لي�ض 
�لكتئاب  ت�صبب  �أن  وميكن  وتوتر،  حتديات  على  تنطوي  فالأبوة  د�ئماً، 

لبع�ض �لأ�صخا�ض.
�لكتئاب  �أن  بال�صويد  "لوند"  جامعة  �أجرتها  حديثة  در����ص��ة  و�أظ��ه��رت 
�لذي ي�صيب �لرجال، يف فرتة ما بعد �لولدة، �أكر �صيوعا بني �لذين ل 

ي�صعرون بالثقة يف عالقاتهم ب�صريكاتهم.
وي�صيب �لكتئاب ما يرت�وح بني 1 و%12 من �لأمهات �جلدد و8%، 

على �لأقل، من �لآباء �جلدد.
وتزيد هذه �لأرقام عند �لنظر �إىل �أعر��ض �لكتئاب، حيث �إن و�حد�ً من 
�لدر��صة  بح�صب  لأعر��ض مزعجة،  يتعر�صون  �آب��اء جدد  كل خم�صة  بني 
يف  �لنف�ض  لعلم  �مل�صاعدة  �لأ�صتاذة  ب�صوين،  �إيليا  �أجرتها  �لتي  �جلديدة 

�جلامعة، و�آنا �أي�صبي�صلر �إخ�صائية علم �لنف�ض �ل�صريري.
وركزت �لدر��صة على �لأ�صباب ور�ء �لأعر��ض �لكتئاب لدى �لآباء. وغالباً 
عن  �صلبية  نظر  وجهة  بالكتئاب  ي�صابون  �لذين  �لآب���اء  ل��دى  يكون  ما 
�أنف�صهم وهم ي�صعرون بالقلق خ�صية �أن يت�صمو� بعدم �لكفاية يف عالقاتهم 
�حلميمية، وهو خوف نا�صئ عن خرب�ت مرو� بها مع و�لديهم �أثناء فرتة 

�لطفولة.

املغامر ال يعرف اخلوف ال�صديق   .1
نحن نعي�ض يف عامل كبري حيث يوجد �لكثري من �لأماكن 
�ل��ذي��ن نلتقي بهم،  �ل��ت��ي مي��ك��ن روؤي��ت��ه��ا، و�لأ���ص��خ��ا���ض 
�لكثري  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع  �لتي يجب جتربتها،  و�خل���رب�ت 
منا عالق يف روتيننا �خلا�ض ونن�صى �لعي�ض ب�صكل جيد. 
قوقعتنا  من  ي�صحبنا  مغامر  �صديق  �إىل  جميًعا  نحتاج 

ويعرفنا على �أفكار وثقافات وفل�صفات و�أن�صطة جديدة.

�صادق مقرب  �صديق   .2
هناك مو�قف معينة يف �حلياة نحتاج فيها ل�صماع �حلقيقة 
�ل�صادق.  �ل�صخ�ض  ه��ذ�  من  �لغر�ض  هو  ه��ذ�  �لقا�صية. 
بع�صهم  مع  �صادقني  �لأ�صدقاء  يكون  �أن  �ملفرت�ض  من 
ا �صادًقا معك )بطريقة بناءة(،  �لبع�ض. �إذ� وجدت �صخ�صً
فتم�صك بهذ� �ل�صخ�ض! ي�صعب �لو�صول �إىل مثل هوؤلء 

�لأ�صخا�ض يف هذه �لأيام.

ال�صديق احلكيم  .3
يف  لالإعجاب  ومثري  وملهم  ذك��ي  �صخ�ض  لديك  ك��ان  �إذ� 
حياتك، فاأنت حمظوظ للغاية. نحتاج جميًعا �إىل �صديق 
ا �أف�صل دون �أن يجعلنا ن�صعر بعدم  يلهمنا لنكون �أ�صخا�صً
�ل��ت��و�ج��د ح��ول مثل  ف��اإن  �إىل ذل��ك،  �ل��ك��ف��اءة. بالإ�صافة 
�أنف�صنا كل يوم.  بنا لتح�صني  �ل�صخ�ض �صوف يتحد  هذ� 

لي�ض من �ل�صروري �أن يكون �ل�صديق �حلكيم يف حياتك 
بب�صاطة  �إن��ه  �لهو�يات.  �أو  �ملهنة  نف�ض  ي�صاركك  ا  �صخ�صً
�صخ�ض ي�صبقك بخطو�ت قليلة يف �حلياة ولديه ما يكفي 

من �حلكمة و�ل�صرب لإر�صادك يف �لجتاه �ل�صحيح.

املخالف ال�صديق   .4
يف بع�ض �لأحيان قد يتخذ �لإن�صان بع�ض �لقر�ر�ت �لتي 
ميكن �أن تكون غري �صحيحة �أو �صائبة، ويف تلك �حلالة 
من �ملهم جًد� �أن يكون لدى �لإن�صان هذ� �لنوع من �أنو�ع 
�لأ�صدقاء، �لذين ل يخافون من قول �لر�أي �ل�صائب �أو 
خمالفتك يف �لكثري من �لأمور و�لقر�ر�ت �لتي ميكن �أن 

تتخذها يف حياتك.

ال�صديق املرح  .5
هذ� �لنوع من �أن��و�ع �لأ�صدقاء هو من �أهم �لأن��و�ع �لتي 
يجب على �لإن�صان �أن يختارها يف حياته، لأن هذ� �لنوع 
من �أنو�ع �لأ�صدقاء هو �لوحيد �لذي ميكنه �أن يخرجك 

من �لكثري من �لأوقات �ل�صيقة يف حياتك.
ففي �لكثري من �لأوقات قد يتعر�ض �لإن�صان �إىل بع�ض 
�أو �لكتئاب،  �ل��ت��ي تدخله يف ح��ال��ة م��ن �حل���زن  �مل��و�ق��ف 
ووج���ود مثل ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �لأ���ص��دق��اء كفيل ب��اأن يغري 
�أن  �لطرق  بكل  ويحاول  لالإن�صان  �ملز�جي  �لعام  �لو�صع 

يخرجك من تلك �حلالة �لتي �أنت فيها.

كيفية التعامل مع االأ�صدقاء يف حياتك
نتبعها يف  �أن  �لتي ميكن  و�لن�صائح  �لطرق  بع�ض  هناك 
نعي�صها  �لتي  �ليومية  �حلياة  يف  �أ�صدقائنا  مع  �لتعامل 

وهي:
�لأ�صخا�ض  �أن  �لطبيعي  فمن  �لنظر،  يف  �لوجهات  تقبل 
ل ميكن �أن تكون لديهم �لأفكار �أو �أ�صلوب �لتفكري �لذي 
�أ�صدقائنا  تقبل  علينا  يجب  ولهذ�  غريهم،  مع  يتماثل 

بكل ما فيها من �ختالفات.
يجب علينا حماية �لأ�صدقاء من �لتعر�ض لأي نوع من 
�أن يتدخلو� فيها، و�لتي ميكن  �أنو�ع �مل�صاكل �لتي ميكن 

�أن تعر�صهم لالأذى باأي �صكل من �لأ�صكال.
نحاول  و�أن  فقط  لر�أينا  نتع�صب  �أل  كذلك  علينا  يجب 
و�أن  نظر،  وجهة  �صخ�ض  لكل  �أن  نتقبل  �أن  �لطرق  بكل 
يريدونه  ما  بقول  يقومو�  باأن  لأ�صدقائنا  �ملجال  نرتك 
�لن��ت��ق��اد�ت موجهة  تلك  ك��ان��ت  و�إن  �ن��ت��ق��اد�ت حتى  م��ن 

�إلينا.
ك��م��ا ي��ج��ب علينا �أن ن��ظ��ه��ر �له��ت��م��ام ب��ك��ل م��ا ي��ه��ت��م به 
�أ�صدقاوؤنا و�أن ن�صاركهم تلك �لهتمامات �لتي يحبونها، 
�مل�صاركة بني �لأ�صدقاء من �أجمل �لأ�صياء �لتي ميكن �أن 

تقوي �ل�صد�قة بني �لنا�ض.

لقاح جديد يقتحم 
معركة كورونا.. ما 

هو وكيف يعمل؟
�ن�صم لقاح جديد �إىل �ملعركة �صد 
فريو�ض كورونا �مل�صتجد و�صاللته 
�لقو��صم  ب��ع�����ض  ل��دي��ه  �مل��ت��ح��ورة، 
و�لخ������ت������الف������ات م�����ع �ل���ل���ق���اح���ات 

�لأخرى.
نيوز"  "�صكاي  ل�����ص��ب��ك��ة  ووف����ق����ا 
منحت  بريطانيا  ف��اإن  �لإخ��ب��اري��ة، 
لقاح  �����ص���ت���خ���د�م  ع���ل���ى  �مل����و�ف����ق����ة 
�صركة  ت�صنعه  "نوفافاك�ض" �لذي 
مليون   60 وط��ل��ب��ت  �أم���ريك���ي���ة، 

جرعة منه.
وه�����ذ� �ل���ل���ق���اح ه���و �ل����ر�ب����ع �ل���ذي 
جون�صون،  ب��وري�����ض  حكومة  ت��ق��ره 
بيونتك"،  "فايزر  ل��ق��اح��ات:  بعد 
�أ�صرت�زينيكا"  و"�أك�صفورد 
توزيع  ب��د�أ  حني  ويف  و"موديرنا"، 
بالفعل،  و�ل��ث��اين  �لأول  �للقاحني 
�ل��ث��ال��ث ح�����ص��ل ع��ل��ى �ل�صوء  ف����اإن 

�لأخ�صر فقط.
مليون   7.5 تلقى  بريطانيا،  ويف 
وينظر  �لآن،  حتى  �للقاح  �صخ�ض 
�أنها  ع��ل��ى  �ل��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة  �إىل 
�مل��ت��ح��دة يف  للمملكة  �أم���ل  �أف�����ص��ل 
بحياة  �أودت  �لتي  �جلائحة  �إن��ه��اء 

�أكر من 100 �ألف بريطاين.
"نوفافاك�ض"،  ل��ل��ق��اح  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ت�صل  فعالية  ن�صبة  على  حاز  فقد 

�إىل 89 باملئة يف �ملجمل.
بن�صبة  فعال  �أن��ه  �لنتائج  و�أظهرت 
�ل�صاللة  ����ص���د  ب���امل���ئ���ة   95.6
�لأ�صلية لفريو�ض كورونا �ملنت�صرة 
�صد  ب��امل��ئ��ة  و86.6  �ل����ع����امل،  يف 
�ل�صاللة �جلديدة �لتي �ك�صفت يف 
بريطانيا خالل دي�صمرب 2020.

�أجريت  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ات  و�صملت 
ع��ل��ى �ل��ل��ق��اح، �أك���ر م��ن 15 �ألف 
م�صارك ترت�وح �أعمارهم بني 18 
 27 و84 ع���ام���ا، وي��ت��ج��اوز ع��م��ر 

باملئة منهم 65 عاما.
"نوفافاك�ض"  ل����ق����اح  ي���خ���ت���ل���ف 
بيونتك"  "فايزر  ل���ق���اح���ي  ع����ن 
ي�صتعمال �ل��ل��ذي��ن  و"موديرنا"، 
�لريبوزي  �ل���ن���ووي  �حل��م�����ض   k
�إن���ه  �إذ   ،"mRNA" �مل���ر����ص���ال 
معطال،  ف�����ريو������ص�����ا  ي�������ص���ت���خ���دم 
وحتديد� عن طريق بروتني معدل 
مع  للوباء،  �مل�صبب  �لفريو�ض  من 
��صتجابة  ل��ت��ول��ي��د  ن��ب��ات��ي  م���ك���ون 
فاإذ�  �جل�صم،  ل��دى  �أق���وى  مناعية 
�مل�صتقبل  يف  ف����ريو�����ص����ات  و�ج�������ه 

�صيكون م�صتعد� لذلك.

اأنواع الأ�سدقاء وكيفية التعامل معهم

التعارف على النا�س وتكوين �صداقات جيدة 
يجد  فعندما  ول��ه��ذا  ال�صعبة،  االأم����ور  م��ن 
الذين يتحلون  املنا�صبني  االإن�صان االأ�صخا�س 
بال�صفات املمتازة التي يتمناها، فيجب عليه 
اأن ال يرتكهم اأبًدا، اأو اأن يحاول باأي طريقة 

من الطرق اأن يخ�صرهم.
اإىل  النا�س  ت�صنيف  يحب  املجتمع  ول��ك��ن 

الفئات،  حتب  ال  كنت  اإذا  حتى  فئات، 
فمن ال�صعب عدم االعرتاف بوجود 

من  االآالف  يف  م��ت��ك��ررة  ���ص��م��ات 
على  تقابلهم  الذين  االأ�صخا�س 
تغادر  كنت  العمر...�صواء  مدار 
الكلية،  اأو  الثانوية  املدر�صة 
اإل��ي��ك االأن�����واع اخل��م�����ص��ة من 

�صتك�صبها  ال��ت��ي  االأ���ص��دق��اء 
على مدار حياتك وفقًا ملوقع 

:lifehack
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�ش�ؤون حملية

اأطلق يف 2004 اأول م�صابقة دولية الأجمل �صقور العامل املكاثرة يف االأ�صر

معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية وجهة ل�سقاري العامل
ة دولية يف اأبوظبي ت�صتعر�س اأجود اأنواع ال�صقور املكاثرة يف االأ�صر مزاد ال�صقور، من�صّ

•• اأبوظبي – الفجر:

يوؤكد �ملعر�ض �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية �لذي ُتنّظمه 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  ري���ادة  على  �صنوياً،  �أب��وظ��ب��ي 
�ملتحدة على م�صتوى �لعامل يف ريا�صة �ل�صيد بال�صقور 
و�حلفاظ على ��صتمر�ريتها وتو�رثها جياًل بعد جيل، 
وت��ع��زي��ز ج��ه��ود ���ص��ون �ل�����ص��ق��ارة ك���رت�ث �إن�����ص��اين، مع 
حر�صها �لو��صح على �لتو�زن �لطبيعي و�حلفاظ على 

�لنوع من خالل تطبيق �ل�صيد �ملُ�صتد�م.
وُي�صفي قطاع �ل�صقارة و�صناعة و�بتكار ُم�صتلزماتها، 
�أهمية بالغة على �لدورة �لقادمة من معر�ض �أبوظبي 
�لدويل لل�صيد و�لفرو�صية، وهو �لفعالية �لأبرز �لتي 
ينتظرها ُع�ّصاق �ملعر�ض يف كل عام ُمنذ دورته �لأوىل 
�أه��م عو�مل �جلذب  �أح��د  �صّكلت  و�لتي   ،2003 �لعام 

و�لنجاح على مدى �لدور�ت �لالحقة.
وُتقام �لدورة �ل� )18( من �ملعر�ض، حتت رعاية �صمو 
�حل��اك��م يف  نهيان، ممثل  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ 
منطقة �لظفرة رئي�ض نادي �صقاري �لإم��ار�ت، وذلك 
�أكتوبر   3 ول��غ��اي��ة  �صبتمرب   27 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
�لقادمني يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض، بتنظيم 

من نادي �صقاري �لإمار�ت.
وقد متكنت �ل�صركات �لعار�صة يف هذ� �لقطاع من زيادة 
�ل�صخ�صيات  كبار  لقاء  عرب  كبري  نحٍو  على  مبيعاتها 
�ل�صناعة  وق���ادة  بال�صقور،  �ل�صيد  بريا�صة  �ملُهتمة 
�أبرز  مع  و�صر�كات  �صفقات  وعقد  �لت�صويق،  وخ��رب�ء 
من  ُمنتجاتها  لت�صويق  �ملحليني،  و�مل��وزع��ني  �ل��وك��الء 
�ل�صقارة  وُم�صتلزمات  �أدو�ت  �ل�صقور وخمتلف  مز�رع 

�لتقليدية و�لتقنية �حلديثة.
و�أكد معايل ماجد علي �ملن�صوري، رئي�ض �للجنة �لعليا 
�أّن  �لإم����ار�ت،  ل��ن��ادي �صقاري  �ل��ع��ام  و�لأم���ني  �ملنظمة 
�لدويل  �ملعر�ض  به  �ل��ذي يحظى  �ل��الحم��دود  �لدعم 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  قبل  م��ن  و�لفرو�صية  لل�صيد 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
على  �ملحافظة  جلهود  يوليه  �ل��ذي  �لكبري  و�لهتمام 
�لرت�ث �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة، 
�ل�صيخ  �صمو  �ملعر�ض  ر�عي  قبل  �لد�ئمة من  و�ملتابعة 
منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
�لعامل  مُتّثل  �لإم���ار�ت،  ن��ادي �صقاري  رئي�ض  �لظفرة 
لهذ�  و�ل��ع��امل��ي  �لإقليمي  �ل��ن��ج��اح  حتقيق  يف  �لأ���ص��ا���ض 
�أنه  �أثبت وم��ن خ��الل دور�ت���ه �ل�صابقة،  �ل��ذي  �حل��دث 
�لعا�صمة  �أر���ض  �إىل  �لعامل  �أنظار  ��صتقطاب  ��صتطاع 
و�صون  �ملُ�����ص��ت��د�م  �ل�صيد  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �لإم���ار�ت���ي���ة، 

�لرت�ث.
و�عترب �أّن معر�ض �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية 
يكت�صب �أهمية خا�صة كونه من �ملعار�ض �لفريدة على 
م�صتوى �لعامل، �لتي حتر�ض على �صون تر�ث �ل�صقارة 
و�حلفاظ على �لبيئة وتعزيز �ل�صيد �ملُ�صتد�م و�ملتو�زن 
للمو�رد �لطبيعية يف ظّل �لأنظمة و�لتفاقيات �لدولية 
�ملُعرتف بها. ومن هنا يحظى �ملعر�ض مب�صاركة دولية 
بالرتويج  �ملعنية  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �مل��ن��ظ��م��ات  م��ن  و����ص��ع��ة 

لريا�صات �ل�صيد و�حلفاظ على �لأنو�ع.

اأبوظبي، حمطة جاذبة ل�صقاري العامل..
و�ملُخت�صني  �ل�صقور  مربي  م��ن  كبري  ع��دد  ويحر�ض 
بتكاثرها وتدريبها ورعايتها، �إ�صافة ملُ�صّنعي وُمبتكري 
�ل�صرق  منطقة  م��ن  وُم�صتلزماتها،  �ل�����ص��ق��ارة  �أدو�ت 
فعاليات هذ�  للتو�جد يف  �ل��ق��ار�ت،  �لأو���ص��ط وخمتلف 
�لعامل  ف��ري��دة ل�صقاري  �أ���ص��ب��ح وج��ه��ة  �ل���ذي  �حل���دث 
وحمطة جاذبة ملربي �ل�صقور، وُملتقى للت�صاور وتبادل 

�خلرب�ت حول عامل �ل�صقارة و�ل�صيد �ملُ�صتد�م.
و�عتاد جمهور �ملعر�ض من خمتلف �جلن�صيات و�لفئات 
�لعمرية، �أفر�د�ً وعائالت، على ح�صور فعالياته ب�صكل 
�لفلكلورية  �ل�صقارة  عرو�ض  ت�صتقطبه  حيث  �صنوي، 
�لأ�صر،  �ملُ���ك���اث���رة يف  ل��ل�����ص��ق��ور  �مل��خ�����ص�����ص��ة  ��ات  و�مل��ن�����صّ

و�مل�صابقات �لرت�ثية �ل�صيقة.
ُتقّدم  ودول��ي��ة  �إقليمية  ���ص��رك��ات  �مل��ع��ر���ض  يف  وُت�����ص��ارك 
وُم�صتلزماتها  ب��ال�����ص��ق��ارة  �ملتعلقة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث 
ب�صحة  �ملُهتمة  لل�صركات  �إ�صافة  و�حلديثة،  �لقدمية 
�لطيور وعالجها و�أدويتها، ف�صاًل عن جمعيات ونو�دي 
خمت�صة برتبية �ل�صقور وتدريبها و�ل�صيد بها، تنتمي 
ل��الحت��اد �ل��ع��امل��ي ل��ل�����ص��ق��ارة و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لطيور 
�صقار  �أل����ف   75 ع�صويته  يف  ي�����ص��م  �ل����ذي  �جل���ارح���ة 

مُيّثلون 110 نادياً وموؤ�ص�صة من 87 دولة.
قار�ت  خمتلف  يف  بال�صقور  �ل�صيد  ريا�صة  ومُت��ار���ض 
�ل���ع���امل، وق���د جن��ح��ت ج��ه��ود دول��ي��ة ق��ادت��ه��ا �لإم�����ار�ت 
و�لعلم  ل��ل��رتب��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  ب��ت�����ص��ج��ي��ل 
حي  �إن�صاين  ك��رت�ث  لل�صقارة  )�ليون�صكو(  و�لثقافة 
�ملادي  غري  �لثقايف  للرت�ث  �لتمثيلية  �لقائمة  �صمن 
للب�صرية، وذلك يف نوفمرب 2010، لتح�صل �ل�صقارة 
م��ن خ��الل ذل��ك على �أرق���ى و�أه���م �ع���رت�ف ع��امل��ي مبا 
مُتثله من تقاليد وقيم جمتمعية متو�رثة تعود لآلف 
�ل�صنني. وكان لنادي �صقاري �لإمار�ت، �جلهة �ملُنظمة 
ملعر�ض �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية دور �أ�صا�ض 
لغاية  �إليها  �ن�صمت  �لتي  �لت�صجيل  عملية  يف  وُم��ه��م 
�ليوم 22 دولة.كما ويتعّرف زو�ر �ملعر�ض �صنوياً على 
ُيعترب من  و�ل��ذي  �لربية،  �ل�صقور يف  �إط��الق  برنامج 
�لتقاليد �لعريقة �لتي �أ�ص�صها و�أر�صاها �ملغفور له -باإذن 
�هلل- �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان- طيب �هلل ثر�ه- 
يف جمال حماية �لكائنات، وما ز�ل م�صتمر�ً بنجاح منذ 
�ل��ي��وم، ح��ي��ث مت��ّك��ن �لربنامج  1995 ول��غ��اي��ة  �ل��ع��ام 
نوعي  م��ن  ���ص��ق��ر�  يف �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي م��ن �إط����الق 76 
جمهورية  يف  للمخاطر  �مل��ع��ر���ص��ني  و�ل�����ص��اه��ني  �حل���ر 
�أوزبك�صتان، لريتفع �لعدد �لإجمايل بذلك �إىل 2002 
�صقر منذ �إطالق �لربنامج لأول مرة، مما �أتاح ل�صقور 
وزيادة  �لأ�صلية  مو�طنها  يف  �لتكاثر  و�ل�صاهني  �حلر 

�أعد�دها.

ة دولية يف اأبوظبي مزاد ال�صقور، من�صّ
�أطلقته  �ل����ذي  �مل���ع���ر����ض،  �ل�����ص��ق��ور يف  م����ز�د  وُي��ع��ت��رب 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة يف �ل������دورة �لأخ������رية بهدف 
�أكر  من  �مل�صتد�م،  و�ل�صيد  �ل�صقارة  ممار�صة  تعزيز 
�لوقت  يف  �مل���ز�د  وي��ه��دف  للجمهور.  ج��ذب��اً  �لفعاليات 
�أنحاء  خمتلف  يف  �ل�����ص��ق��ور  م����ز�رع  ل�صتقطاب  ذ�ت����ه  
�أف�صل  لتقدمي  بينها  فيما  تتناف�ض  باتت  �لتي  �لعامل 

ما ُتنتجه خالل ُم�صاركتها يف معر�ض �أبوظبي �لدويل 
لل�صيد و�لفرو�صية.وُي�صارك يف �ملز�د �لفريد من نوعه، 
مالك �ل�صقور ومز�رع �ل�صقور، و�ل�صقارون من دولة 
�أع��م��ال مهتمون  �لإم���ار�ت و�صائر دول �ل��ع��امل، ورج��ال 
معر�ض  �ل�صخ�صيات.وحتّول  وكبار   ، �ل�صقارة  بقطاع 
ة دولية ت�صتعر�ض  �أبوظبي لل�صيد و�لفرو�صية، �إىل من�صّ
�أجود �أنو�ع �ل�صقور �ملكاثرة يف �لأ�صر يف �أبوظبي بعد �أن 
كان �صقارو �لإمار�ت و�ملنطقة ُي�صافرون للخارج ل�صر�ء 
�ل�صقور من مز�رع خا�صة يف �أوروبا. حيث بات �ملعر�ض 
ة مثالية دولية لبيع و�صر�ء  يوفر لهم يف �أبوظبي من�صّ
يف  �ل�صقور  �إك��ث��ار  م���ز�رع  �أف�صل  م��ن  �ملنتجة  �ل�صقور 
�جلن�صيات  جلميع  �أبوظبي  معر�ض  يف  �ل��ع��امل.وُي��ت��اح 
�ل�صيد،  و�أد�ء مميز يف  ذ�ت ج��ودة عالية  �قتناء �صقور 
�ل�صتثمار يف جمال  �لأع��م��ال على  رو�د  �صجع  وه��و ما 

�إكثار �ل�صقور يف �لأ�صر حول �لعامل.

اأّول ُم�صابقة يف العامل الختيار اأجمل ال�صقور
ومنذ �نطالق دورته �لثانية يف �لعام 2004، �كت�صبت 
عاملية  �صهرة  �ملعر�ض  �أطلقها  �لتي  �ملبتكرة  �مل�صابقات 
�أب��وظ��ب��ي يف  و�ل���ري���ادة لإم����ارة  �ل�صبق  و����ص��ع��ة وحققت 
�لرت�ث  على  للحفاظ  ت�صعى  �ل��ت��ي  �لفعاليات  جم��ال 

�لثقايف و�صون �لأنو�ع وحماية �لبيئة يف �آٍن و�حد.
و�أكرب  �أجمل  ُم�صابقة  �مل�صابقات،  تلك  طليعة  يف  وج��اء 
ُي��ح�����ص��ب ملعر�ض  �ل�����ص��ق��ور �مل��ك��اث��رة يف �لأ����ص���ر، ح��ي��ث 
�أّول من �أطلق  �أّنه  �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية 
هذه �لفعالية �لفريدة من نوعها على م�صتوى �لعامل، 

ومن خالله �نتقلت فكرة �ملُ�صابقة للعديد من �لدول.
�ل�صقارين  ت�صجيع  �مل�صابقة من منطلق  �إط��الق  وجاء 
ريا�صتهم  ممار�صة  يف  �ملهجنة  �ل�صقور  ��صتخد�م  على 
�ملف�صلة، وحتفيز خرب�ء �إكثار �ل�صقور ومز�رعها على 
�إنتاج �صقور �أكرب حجماً و�أجمل �صكاًل من حيث �لري�ض 
و�ل���ل���ون، و�ل���ص��ت��غ��ن��اء ب��ال��ت��ايل ع��ن ����ص��ت��خ��د�م �صقور 
ب�صكل  �لتكاثر  فر�ض  لها  يتيح  �لربية مبا  �لوح�ض يف 

�أكرب.
�لأ�صر  يف  �ملكاثرة  �ل�صقور  �أجمل  م�صابقة  حققت  وقد 

�مل�صاركني  �لعديد من  �صهرة عاملية و��صعة و��صتقطبت 
�أف�صل ما لديهم  على تقدمي  �صنوياً  �لذين يحر�صون 
من �ل�صقور �ملكاثرة يف مز�رع مت تاأ�صي�صها يف �ملنطقة 
و�ل��ع��دي��د م��ن �ل���دول يف �أوروب����ا وغ��ريه��ا، وح���ازت على 
ب�صون  �ملعنية  و�ل��دول��ي��ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �جل��ه��ات  ت��ق��دي��ر 
م��ن حتفيز كبري  �صكلته  مل��ا  �ل��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة  �ل����رت�ث 

لل�صقارين للمحافظة على �ل�صقور �لربية.
�إمار�تيني  خ���رب�ء  م��ن  م��ك��ون��ة  حتكيم  جل��ن��ة  وت��ت��وىل 
�ل�صقور  تقييم  و�إكثارها،  �ل�صقور  جمال  يف  ودوليني 
�لوزن  منها  �ل�صروط  من  �لعديد  وفق  بدقة  �مل�صاركة 
�لري�ض  تنا�صق  �إىل  بالإ�صافة  �لطري،  ج�صم  وقيا�صات 
ول���ون���ه، وت��ف��ا���ص��ي��ل �ل���ر�أ����ض و�جل�����ص��م و�أرج�����ل �لطري، 
وكذلك �ملظهر �جلمايل �لعام، ف�صاًل عن �صحة �لطري 

وخلوه من �لأمر��ض.
�لقادمة  ل��ل��دورة  �ع��ت��م��اد ثيمة �حل���دث  مّت  �أّن����ه  ُي��ذك��ر 
�نعكا�صاً جلهود  ُمتجّددة"،  ب��روٍح  وت��ر�ث..  "��صتد�مة 
و�ل�صيد  �لبيئة  ��صتد�مة  تعزيز  يف  و�ل��ع��امل  �أبوظبي 
�ل�صلة،  ذ�ت  �لتجارية  و�لأعمال  �لرت�ثية  و�لريا�صات 
و�بتكار  �حل��دث  لتطوير  �صاملة  ��صرت�تيجية  وب��ل��ورة 
�مل��زي��د م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ص��ط��ة �ل��ت��ي ت��رت��ك��ز على 

جناحات �لدور�ت �ملا�صية بروح ُمتجّددة ُمبدعة.
وُي��ع��ت��رب �مل��ع��ر���ض �ل����ذي وّج����ه ب��اإق��ام��ت��ه �ل�����ص��ي��خ ز�ي���د، 
يف  متو��صلة  جن��اح  ق�صة   ،2003 �ل��ع��ام  يف  باأبوظبي 
�صون �لبيئة و�ل�صيد �ملُ�صتد�م وتقدمي �لرت�ث وتعزيز 
�لإمار�تية  و�لثقافة  بالتقاليد  و�لأجيال  �ل�صباب  وعي 
�أ�صبحت  �لتي  �لكربى  للفعاليات  ومنوذجاً  �لأ�صيلة، 

ُتنظمها دولة �لإمار�ت على مدى �ل�صنو�ت �لالحقة.
 11 �ل���  �لأق�صام  يف  و�صموليته  �ملعر�ض  غنى  ويتجّلى 
�ملُتنوعة �لتي ي�صّمها، وهي: �لفنون و�حلرف �ليدوية، 
�لفرو�صية، �ل�صقارة، رحالت �ل�صيد و�ل�صفاري، ُمعّد�ت 
�حلفاظ  م�صاريع  �ل�صيد،  �أ�صلحة  و�لتخييم،  �ل�صيد 
مركبات  لها،  و�ل��رتوي��ج  �لثقايف  و�ل���رت�ث  �لبيئة  على 
وُمعّد�ت �لرتفيه يف �لهو�ء �لطلق، �ملنتجات و�خلدمات 
�لبيطرية، ُمعّد�ت �صيد �لأ�صماك و�لريا�صات �لبحرية، 

ة. وو�صائل �لإعالم �ملُخت�صّ

اأكادميية البطني ت�ست�سيف جل�سة افرتا�سية مع 
خبرية اإماراتية متخ�س�سة يف جمال حتليل ال�سلوك

•• اأبوظبي - الفجر 

�خلبرية  للتعليم  �ل����د�ر  ملوؤ�ص�صة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ب��ط��ني  �أك��ادمي��ي��ة  ت�صت�صيف 
جل�صة  يف  �ل�صلوك  حتليل  جم��ال  يف  �ملتخ�ص�صة  يتيم  �صريفة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لأطفال  على  توؤثر  �لتي  �لتحديات  �أب��رز  على  �ل�صوء  ت�صلط  �فرت��صية 
�لثنني  غ��د�  وذل��ك  ملو�جهتها،  �ل�صبل  �أف�صل  ��صتك�صاف  بهدف  و�أ�صرهم 

�ل�صاعة 1:00 ظهر�ً
وتت�صمن "جل�صة �ل�صلوك" عر�صاً تقدميياً تفاعلياً بالإ�صافة �إىل �لإجابة 
رئي�صي  ب�صكل  و�صرتكز  �لبطني،  �أكادميية  طلبة  �أم��ور  �أول��ي��اء  �أ�صئلة  عن 
على �أهم �ملهار�ت �لتي يحتاجونها مل�صاعدة �أطفالهم �أثناء �لتعلم عن بعد، 

�صيتم  �لتي  �ملو�صوعات  وت�صمل 
تناولها خالل �جلل�صة

تعلم  �أ����ص���ل���وب  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف 
�لطفل مهار�ت �لتعزيز مهار�ت 

�مل�صاعدة �لذ�تية 
)Tokenat( تطبيق

�لرئي�ض  ك��وب��ر  ���ص��ح��ر  و�أك�����دت 
�لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �لد�ر للتعليم 
ببناء  �لل�����ت�����ز�م  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
�لآباء و�لطالب  جمتمع ميّكن 
على حد �صو�ء، وقالت: "نهدف 
تعزيز  للتعليم" �إىل  "�لد�ر  يف 
رف�����اه�����ي�����ة ط����الب����ن����ا ومت���ك���ني 

�لتي متكنهم من دعم �لأطفال لتنمية مهار�تهم  ب��الأدو�ت  �لأم��ور  �أولياء 
بدورنا يف متكني جمتمعنا من  ونفخر  �لغد.  ق��ادة  ي�صبحو�  �أن  �أج��ل  من 
�لزدهار ومو�جهة كافة �لتحديات عرب بناء بيئة تعليمية ملهمة وحمفزة 

لالأطفال"
يف  و�خل����رب�ء  �ملتحدثني  م��ن  متنوعة  جمموعة  �لأك��ادمي��ي��ة  وت�صت�صيف 
خمتلف جمالت �خلربة يف �أول يوم �ثنني من كل �صهر، بهدف توفري �صبكة 
دعم قوية لالآباء و�ملجتمع �ملدر�صي وت�صليط �ل�صوء على خمتلف �جلو�نب 

�لتي توؤثر على �لطالب و�أولياء �أمورهم
 )ABA( تتمتع �صريفة يتيم بخربة و��صعة يف حتليل �ل�صلوك �لتطبيقي
يف خمتلف �ملجالت مثل مهار�ت �لت�صال، و�ملهار�ت �لجتماعية، ومهار�ت 
ذلك  وغري  �ملدر�صية،  و�ل�صت�صار�ت  �ملنزلية،  و�لربجمة  �ليومية،  �حلياة 
�لهمم  و�أ���ص��ح��اب  بالتوحد  �مل�صابني  ع��الج  يف  متخ�ص�صة  وه��ي  �ل��ك��ث��ري. 
يتيم  �صريفة  مركز  على  ت�صرف  �أن��ه��ا  كما  �لعمرية.  �لفئات  خمتلف  م��ن 
ل��ال���ص��ت�����ص��ار�ت �ل��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ت��وف��ري خ��دم��ات �ل���ص��ت�����ص��ار�ت و�لتدريب 

و�لإ�صر�ف
وحول م�صاركتها يف هذه �جلل�صة، قالت �صريفة يتيم: "ت�صهم هذه �ملبادرة 
وبناء  �ملطلوبة  �مل���و�رد  توفري  يف  �لبطني  �أكادميية  تنظمها  �لتني  �ملميزة 
مهماً  ُبعد" مو�صوعاً  ع��ن  "�لتعلم  يعد  حيث  و�لأم��ه��ات.  �لآب���اء  م��ه��ار�ت 
باأبرز  �لأم���ور  �أول��ي��اء  لتعريف  ر�ئعة  فر�صة  �جلل�صة  ه��ذه  وتوفر  للغاية، 
�إر�صاد�ت ومهار�ت حتفيز عملية �لتعلم. وقد فر�صت جائحة "كوفيد19-" 
�لعديد من �لتحديات �جلديدة لالأهايل يف �إد�رة تعلم �أطفالهم. و�صنناق�ض 
�أ�صاليب �لتعلم �ملختلفة و�إجر�ء�ت  يف هذه �جلل�صة جمموعة متنوعة من 

�لتعزيز �ملقرتحة للم�صاعدة يف تخفيف �صعوبات �لتعلم عن بعد"
توفر �أكادميية �لبطني �صبكة دعم �صاملة لأولياء �لأمور و�ملجتمع �ملدر�صي 
�ملبادرة  �نطلقت هذه  من خالل تقدمي جل�صات �فرت��صية منتظمة. وقد 
توكر  �أن���ري  مب�صاركة  �ل��ن��وم  مو�صوع  ح��ول  عمل  ور���ص��ة  بتنظيم  يناير  يف 
�ملتخ�ص�صة يف هذ� �ملجال. ومن �ملقرر �أن ت�صت�صيف �جلل�صة �ملقبلة يف �صهر 

مار�ض �أخ�صائية تغذية �لأطفال مرينا �ل�صباغ

لدعم الباحثني ال�صباب 

جامعة الإمارات تنظم ندوة دولية للدرا�سات العليا بالتعاون مع جامعتني �سينية وفنلندية 
مبوجب حقوق هيئة االعتماد جلوبال جاب االأملانية

الزراعة وال�سالمة الغذائية متنح 550 مزرعة �سهادة اأبوظبي جاب املعتمدة عامليًا
•• العني - الفجر

�لعربية  �لإم���ار�ت  بجامعة  �لرتبية  كلية  نظمت 
حتت  �لعليا  للدر��صات  �لدولية  �ل��ن��دوة  �ملتحدة 
و�لتعلم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  م��ب��ت��ك��رة  "�أ�صاليب  ���ص��ع��ار 
�لرتبية  جامعة  مع  بالتعاون  �لعلمي"،  و�لبحث 
هل�صنكي  وج��ام��ع��ة   ، �ل�����ص��ي��ن��ي��ة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف 
�لدر��صات  لطلبة  دعماً  ج��اءت  و�لتي  �لفنلندية، 
�لعليا و�صغار �لباحثني، لت�صررهم جر�ء جائحة 
كوفيد 19، و�نخفا�ض فر�ض م�صاركتهم وتقدمي 
و�لتي  �لعلمية  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  �لعلمية  �أعمالهم 
�لتعليم  موؤ�ص�صات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  تنعقد  ك��ان��ت 
-26 �أيام من   3 �لعايل دولياً، وذلك على مدى 

�لزوم. من�صة  عرب   ،2021 يناير   28
و�أ�صارت �لدكتورة جنوى �حلو�صني – عميد كلية 
�لفعالية  ه��ذه  تنظيم  �أن  �إىل  بالإنابة-  �لرتبية 
�إ�صر�ك  على  �لإم����ار�ت  جامعة  م��ن  حر�صاً  ي��اأت��ي 
�ملوؤمتر�ت  ه��ذه  مثل  يف  �لعليا،  �ل��در����ص��ات  طلبة 
�لتي من �صاأنها منحهم فر�صة لتبادل �خلرب�ت، 
وت��ل��ق��ي �مل���الح���ظ���ات، م���ن خ����الل �ل��ت��ق��ائ��ه��م مع 
طلبة  م��ن  �أق��ر�ن��ه��م  وم��ع  و�لباحثني  �ملخت�صني 

�لدر��صات �لعليا".
و�أ�صافت �لدكتورة �حلو�صني: " �إن كلية �لرتبية 
ت�صعى لتفعيل عالقاتها مع �صركائها من موؤ�ص�صات 
�لتعليم �لعايل مثل �صر�كتنا �لفعالة مع جامعة 
�لرتبية يف هونغ كونغ �ل�صينية وجامعة هل�صنكي 
�ل�صامل  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �أخرجت  و�لتي  �لفنلندية، 
و�ملناق�صات  �لعلمية  �ملو��صيع  ملجموعة غنية من 

�خلالقة يف جمال �لتعليم و�لتعلم".
�لبحثية  �لأور�ق  من  ع��دد�ً  �ل��ن��دوة  و��صتعر�صت 
�لأي������ام �لثالثة  �ل��ت��ق��دمي��ي��ة خ���الل  و�ل���ع���رو����ض 
من  و��صعة  جمموعة  فيها  �صارك  �نعقادها،  من 
�جلامعات  يف  و�لطلبة  �لتدري�ض  هيئة  �أع�����ص��اء 

مهمة  مو��صيع  �مل�صاركون  تناول  حيث  �لثالث، 
مثل: "جتاوز �حللول �لتقليدية لتح�صني �لتعلم 
�لتعليم  تو�جه  �لتي  �مل�صاكل  ومو�جهة  بعد،  عن 
�جلامعي و�لبحث �لعلمي، و�إعادة ر�صم ت�صور�ته 
مل��م��ار����ص��ات �ل��ت��دري�����ض و�ل��ت��ع��ل��م، ب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
�لعاطفية  و�مل�����ص��اك��ل  �لتعلم  �صعوبات  مو��صيع 

و�ل�صلوكية �لتي تاأثر على تعلم �لأطفال، كما مت 
�لباحثني  لرعاية  وعلمية  مفيدة  ط��رق  �ق���رت�ح 
م����ن �ل�������ص���ب���اب، م����ن خ�����الل ع���ق���د ور�������ض �لعمل 
يح�صل  بحثية  جم��م��وع��ات  و�إن�����ص��اء  و�ل���ن���دو�ت، 
�ل�صباب �لباحثني فيها على فر�ض حقيقية لكتابة 

�لبحوث ون�صرها يف �ملجالت �لعاملية �ملرموقة.

•• اأبوظبي  - الفجر

م���ن���ح���ت ه���ي���ئ���ة �أب����وظ����ب����ي ل���ل���زر�ع���ة 
مزرعة   550 �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�����ص��الم��ة 
�لن�صخة  جاب"،  "�أبوظبي  ���ص��ه��ادة 
للممار�صات  �لعاملي  للربنامج  �ملحلية 
جاب"  "جلوبال  �جل���ي���دة  �ل���زر�ع���ي���ة 
�لنتاج  ج���ودة  معايري  يطبق  و�ل���ذي 
�لزر�عي ل�صمان �صالمة و�أمان �لغذ�ء 
و�ملحافظة  للبيئة  �مل�صتد�مة  و�لإد�رة 
على �صحة �لعاملني على �إنتاجه وفق 
�أ�ص�ض م�صتد�مة للممار�صات �لزر�عية 
حيث يتم منح �ملَز�رع �لتي تطبق هذه 

�ملعايري �صهادة معتمدة عاملياً. 
�صهادة  على  �حلا�صلة  �مل���ز�رع  ومتثل 
من  �لأوىل  �لدفعة  جاب"  "�أبوظبي 
برنامج  ���ص��م��ن  �مل�����ص��ت��ه��دف��ة  �مل�������ز�رع 
�أب����وظ����ب����ي ل���ل���م���م���ار����ص���ات �ل���زر�ع���ي���ة 
�جليدة، حيث تخطط �لهيئة لتاأهيل 
نحو  1500 مزرعة حتى نهاية عام 
500 مزرعة �صنوياً،  2022، بو�قع 
و�ع��ت��م��اده��ا ك���م���ز�رع ت��ط��ب��ق  �ملعايري 
�خلا�صة بربنامج �أبوظبي للممار�صات 

�لزر�عية �جليدة "�أبوظبي جاب".
للزر�عة  �أب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  وك����ان����ت   
ح�صلت  ق����د  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة  و�ل�������ص���الم���ة 
�خلا�صة  �ملعايري  �عتماد  حقوق  على 
�لعتماد  هيئة  ق��ب��ل  م��ن  ب��امل��و����ص��ف��ة 
�جليدة  �لزر�عية  للممار�صات  �لعاملية 
"جلوبال جاب" )مقرها يف �أملانيا( مبا 
�ملمار�صات  �صهادة  منح  ح��ق  لها  يتيح 
�لزر�عية �جليدة ملز�رع �إمارة �أبوظبي 
و�ملو��صفة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ق��و�ع��د  وف���ق���ا 

�أبوظبي للممار�صات  �ملحلية لربنامج 
�ل��زر�ع��ي��ة �جل��ي��دة )�أب��وظ��ب��ي جاب(، 
كما وقعت �لهيئة �تفاقية مع منظمة 
"جلوبال جاب" لتمنحها حق تطبيق 
�جليدة  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملمار�صات  معايري 
ومنح  �أب����وظ����ب����ي،  �إم��������ارة  م�������ز�رع  يف 
�صهادة  �ل��ربن��ام��ج  يف  �مل�صاركة  �مل���ز�رع 
"�أبوظبي  �ملمار�صات �لزر�عية �جليدة 
�ملحلية  �ل�������ص���ه���ادة  ومت���ث���ل  جاب"، 
�ملز�رعني  على  ي�صهل  وطنياً  منوذجاً 
�أقل  بتكلفة  �لعاملية  �ملعايري  تطبيق 
يف  �ل��زر�ع��ة  طبيعة  تنا�صب  وبطريقة 
�ل�صتد�مة  ومتطلبات  �أبوظبي  �إم��ارة 
�لعتماد  جهة  تقوم  حيث   ، �لزر�عية 
و�إج��ر�ء عمليات  و�لتفتي�ض  بالتدقيق 
�لتقييم على عمليات �لإنتاج ومتابعة 
�مل��م��ار���ص��ات �مل��ط��ب��ق��ة يف م����ز�رع �إم���ارة 
مطابقتها  م���ن  و�ل��ت��ح��ق��ق  �أب���وظ���ب���ي 
"�أبوظبي  ومعايري  �لعامة  للقو�عد 
جاب" ومن ثم �إ�صد�ر �صهادة معتمدة 
جانبه  م����ن  جاب".  "جلوبال  م����ن 
�لق�صيلي  ع��ل��ى  م���ب���ارك  ���ص��ع��ادة  ق���ال 

لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ن�����ص��وري 
�أبوظبي  هيئة  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل�����ص��وؤون 
"هدفنا  �لغذ�ئية  و�ل�صالمة  للزر�عة 
هو ��صتد�مة قطاع �لزر�عة مع تعزيز 
متطلبات �ل�صالمة �لغذ�ئية و�لبيئية 
�أن �صهادة  يف �إمارة �بوظبي" مو�صحاً 
�أب��وظ��ب��ي ج���اب ه��ي �ل�����ص��ه��ادة �ملحلية 
لإنتاج  �أبوظبي  م��ز�رع��ي  تدعم  �لتي 
�أف�صل  ووفق  عالية  بجودة  حما�صيل 
ت�صمن جودة  �لتي  �لعاملية  �ملمار�صات 
�ملنتج و�صالمته بالإ�صافة �إىل حت�صني 
و�ملبيد�ت  �لأ���ص��م��دة  ��صتخد�م  ك��ف��اءة 
ي���وف���ر ف��ر���ص��ة عظيمة  و�مل����ي����اه، مب���ا 
تتما�صى  حم��ل��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت�����ص��وي��ق 
�ل�صالمة  م�������ص���ت���وي���ات  �أف�������ص���ل  م����ع 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة �ل���ع���امل���ي���ة.   و�أ������ص�����اف �أن 
للممار�صات  �أبوظبي  برنامج  تطبيق 
جاب"  "�أبوظبي  �جل��ي��دة  �ل��زر�ع��ي��ة 
�أهم �لأولويات لتنمية قطاع  �أحد  هو 
�أب��وظ��ب��ي، ل�صمان  �إم����ارة  �ل��زر�ع��ة يف 
تطبيق �ملمار�صات �لزر�عية �مل�صتد�مة 
�مل�����ز�رع م���ع �لرتكيز  وزي�����ادة رب��ح��ي��ة 

و�مل�صوؤولية  �مل�صتهلك  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 
�أن  لف��ت��اً  �لبيئة،  وحماية  �ملجتمعية 
�صهادة  على  �مل��ز�رع��ني  �صغار  ح�صول 
"�أبوظبي جاب" �صتمكنهم من تطبيق 
وتطوير  �جليدة  �لزر�عية  �ملمار�صات 
معايري  �أف�صل  وف��ق  �ل��زر�ع��ة  �أنظمة 
ج��ودة �لإن��ت��اج �ل��زر�ع��ي مما ي�صهم يف 
�أكرب  ت�صويقية  ق��ن��و�ت  وف��ت��ح  �إي��ج��اد 
تناف�صية  وتعزيز  �ملحلية  �لأ���ص��و�ق  يف 
�أن  �ملن�صوري  و�أو���ص��ح  �ملحلي.  �ملنتج 
للممار�صات  جاب"  "�أبوظبي  �صهادة 
�ل��زر�ع��ي��ة �جل��ي��دة ه��ي ع��الم��ة جودة 
وح�صاده  زر�عته  مت  �ملنتج  �أن  ت�صمن 
وفقاً ملعايري �صالمة �لأغذية و�لبيئة 
�ملعايري  متطلبات  م��ع  تتما�صى  �لتي 
�لربنامج  ي��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا  �ل���ع���امل���ي���ة 
�صحة  على  للحفاظ  و��صحة  قو�عد 
وجودة منتجات �لفاكهة و�خل�صرو�ت 
�لطازجة �لتي يتم توريدها لالأ�صو�ق 
لتعزيز  ج��ي��دة  فر�صة  ميثل  م��ا  وه��و 
�ل�صوق.  يف  �مل���ح���ل���ي  �مل���ن���ت���ج  م���ك���ان���ة 
جاب"  "جلوبال  �أن  بالذكر  و�جلدير 
هي منظمة عاملية ت�صم يف ع�صويتها 
وت�صويق  ب��اإن��ت��اج  �ملعنيني  م��ن   486
بتقدمي  وتعنى   ، �ل��زر�ع��ي��ة  �ملنتجات 
روؤية م�صرتكة لتطبيق جمموعة من 
كافة  يف  �جليدة  �لزر�عية  �ملمار�صات 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل، ح��ي��ث حت���دد �ملعايري 
�ملعتمدة للممار�صات �لزر�عية �جليدة 
مع تطبيقات خمتلفة ح�صب نوع �ملنتج 
�لأع�صاء  �ملنظمة  وت�����ص��م  �ل���زر�ع���ي، 
و�حلائزين  �مل��ع��اي��ري  ل��ه��ذه  �ملطبقني 

على �صهادة "جلوبال جاب" �لعاملية.
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امل�صابون  عاناها  عينية  اأعرا�س   3 اإىل  حديثة  درا�صة  تو�صلت 
بفريو�س كورونا امل�صتجد امل�صبب ملر�س “كوفيد-19″، فما هي؟ وما 

ن�صبة حدوثها؟
 Anglia( ”واأجرى الدرا�صة باحثون من جامعة “اأجنليا رو�صكني
�صخ�صا   83 �صملت  املتحدة،  اململكة  يف   )Ruskin University
مت ت�صخي�صهم ب�”كوفيد-19″، ون�صرت يف جملة “بي اإم جي اأوبن 

.)BMJ Open Ophthalmology( ”اأوبثالوموجي
ووجد الباحثون اأن االأعرا�س العينية الثالثة االأكرث �صيوعا التي 

عاناها امل�صاركون هي:

-1 رهاب �ل�صوء “photophobia” )�لنزعاج من �ل�صوء( �إذ عاناه 
�مل�صاركني. من   18%

.16% كانت  ون�صبته   ،”sore eyes“ �لعني  �لتهاب   2-
.17% �لعني  حكة   3-

و�أفاد %81 من �مل�صاركني باأنهم عانو� �أعر��صا عينية يف غ�صون �أ�صبوعني 
 ،)66%( �جل���اف  �ل�صعال  وه��ي  �لأخ����رى،  “كوفيد19-”  �أع��ر����ض  م��ن 
�ل�صم-�لتذوق  ح��ا���ص��ة  وف���ق���د�ن   ،)90%( و�ل��ت��ع��ب   ،)76%( و�حل��م��ى 
عن  تقل  م��دة  ��صتمرت  �لعينية  �لأع��ر����ض  ب���اأن   80% و�أف����اد   .)70%(

�أ�صبوعني.
ويو�صح �لر�صم �لآتي 9 من �أبرز �أعر��ض فريو�ض كورونا، وملعرفة �لقائمة 

�لتف�صيلية لأعر��ض عدوى كورونا ��صغط على هذ� �لر�بط.

نطاق االنت�صار
وقال �لباحثون �إن هناك �لعديد من �لتقارير �ملتعلقة بالأعر��ض �لعينية، 
�لتي تظهر نطاقا و��صعا من حيث �لنت�صار. ولكن من �ملحتمل �أن �لأعر��ض 
�لعينية مل توؤخذ يف �لعتبار يف ظل وجود �أعر��ض �أخرى �أكر خطورة عند 

دخول �ملر�صى �إىل �مل�صت�صفى.�عالن
وذكر �لباحثون �أن در��صة �صابقة �أجريت على 56 مري�صا م�صابا ب�”كوفيد-
�لعني  يف  �أع��ر����ض   )27%( �صخ�صا   15 ل��دى  ك��ان  �أن��ه  �أظ��ه��رت   19″
�لدم  و�حتقان  غريب،  بج�صم  و�لإح�صا�ض  و�حل��ك��ة،  �لعني،  �لتهاب  ت�صمل 
نوع  مالحظة  ع��دم  م��ن  �ل��رغ��م  )على  و�لإف����ر�ز�ت   ،)hyperaemia(
�أعر��ض  �أعر��ض عينية ظهرت قبل  6 مر�صى عن  �أبلغ  �لإف���ر�ز�ت(، حيث 

�جلهاز �لتنف�صي �أو �حلمى.
لكّن در��صة �أخرى يف �ل�صني، �صملت 534 حالة موؤكدة من “كوفيد19″-، 
�أعر��صا  �أقل بكثري )%5( من �لأ�صخا�ض �لذين يعانون  �أبلغت عن ن�صبة 

عينية، مثل �لإح�صا�ض بج�صم غريب وعدم و�صوح �لروؤية.
���ص��دة �مل��ر���ض و�نت�صار  �ل��در����ص��ت��ني، مت �لإب����الغ ع��ن �رت��ب��اط ب��ني  ويف كلتا 

�لأعر��ض �لعينية.

-و��صمه  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�ض  وج��ود  عن  �ل��در����ص��ات  بع�ض  �أبلغت  كما 
�مللتحمة  “�صار�ض كوف SARS-CoV-2( 2″(- يف م�صحات  �لعلمي 
لدى �لأ�صخا�ض �لذين يعانون �أعر��صا يف �لعني، و�أي�صا لدى �أولئك �لذين 

مل تظهر عليهم �أي �أعر��ض ب�صرية.
�لعر�ض  ت��ك��ون  ق��د  �لعينية  �لأع���ر�����ض  �أن  �ل���در�����ص���ات  �إح����دى  و�ق���رتح���ت 
�لوحيد ل�”كوفيد″19-. ونظر� لأن �لأعر��ض �لعينية ل تعد خطرة مثل 
�لأعر��ض �لأخرى ل�”كوفيد″19- �لتي تهدد �حلياة، فمن �ملحتمل �أنه مل 

يتم �لإبالغ عنها يف �صوء �أعر��ض �أخرى �أكر خطورة.

فيتامني )D( �صروري لتعزيز جهاز املناعة
عن�صر�  وع���ّدوه   )D( “دي”  فيتامني  بتناول  بالهتمام  باحثون  �أو���ص��ى 
�ملناعة ومقاومة �لتهابات �جلهاز �لتنف�صي، ويعتقد  �صروريا لتعزيز جهاز 
�خلرب�ء �أن من �ل�صروري �لهتمام بتناول �لأطعمة �لغنية بهذ� �لفيتامني 

لتخفيف �لأ�صكال �حلادة من “كوفيد19-”.
يناير/كانون   18 يف  �لفرن�صية  �أجنيه  جامعة  م�صت�صفى  ن�صره  بيان  ويف 
فيتامني  باإعطاء  علمية،  جمعيات  و6  خبري�   73 �أو�صى  �جل��اري،  �لثاين 

�ملناعة. تعزيز  �أجل  من  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  “دي” للم�صابني 
بع�ض  �لفرن�صية   )Le Figaro( “لوفيغارو”  �صحيفة  وت�صتعر�ض 
�لأطعمة �لتي متّدنا بكميات وفرية من فيتامني دي وت�صاعدنا على تعزيز 
�ملناعة يف ظل ��صتمر�ر تف�صي وباء “كوفيد19-”. ول يعّد ذلك بديال من 
�لأم���ان لجتناب  ت��رك م�صافة  بها خا�صة  �ملو�صى  �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة 

�لعدوى، و�حل�صول على �للقاح.

الدهنية االأ�صماك   1-
 )Mackerel( ���ُق���م���ري  و�لإ����صْ  )Herring( �ل��رجن��ة  �أ���ص��م��اك  ت��ع��ّد 
و�ل�صردين )Sardines( و�ل�صلمون )Salmon( من �لأ�صماك �لغنية 

جد� بفيتامني دي.

احلليب م�صتقات   2-
م�����ن �أه��������م �مل�����������ص�����ادر �أي�������ص���ا 
بفيتامني  �مل����ع����زز  �حل���ل���ي���ب 
 fortified with( دي 
�صو�ء   ،)vitamin D
نباتيا،  �أو  ح���ي���و�ن���ي���ا  ك�����ان 
تناول  يف  ت�����رتدد  ل  ل���ذل���ك 
�أو  �لنباتي  �ل�صوفان  حليب 
�أو  �ل�����ص��وي��ا  �أو  �ل��ل��وز  حليب 
�حتياجاتك  لتغطية  �لأرز 
�ليومية. كما حتتوي �لزبدة 

و�جلنب على فيتامني دي.

ال��ذب��ائ��ح  اأح�������ص���اء   3-
و�صفار البي�س

تعد �أح�صاء �لذبائح، مثل �لكبد 
و�لبنكريا�ض  و�ل��ق��ل��ب  و�ل��ك��ل��ى 

و�ل�����ن�����خ�����اع �ل���������ص����وك����ي و�ل�����دم�����اغ 
بالربوتينات  ج���د�  غنية  و�ل��ل�����ص��ان، 

فيتامني  خا�صة  و�لفيتامينات  و�مل��ع��ادن 
دي �لذي جنده كذلك يف �صفار �لبي�ض.

كل ما حتتاج اإىل معرفته عن فيتامني دي
�ملو�د،  بل ي�صمل جمموعة من  و�ح��دة،  م��ادة كيميائية  لي�ض  وفيتامني دي 
مبا يف ذلك فيتامني دي2 ودي3، وفيتامني دي3 هو �لنوع �لذي ي�صنع يف 
�جللد عندما يتعر�ض �ل�صخ�ض لأ�صعة �ل�صم�ض، ويوجد �أي�صا يف �حليو�نات، 
�أ�صا�صي  �أما �مل�صادر غري �حليو�نية مثل �لفطريات و�خلمائر فتنتج ب�صكل 

فيتامني دي2.
وفيتامني دي مهم يف �مت�صا�ض �لكال�صيوم و�لفو�صفات، و�صروري ل�صحة 
ن�صبة  م��ن  م��ع��دلت �صحية  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  وي�صهم  و�ل��ع�����ص��الت.  �ل��ع��ظ��ام 
فيتامني دي يف �مل�صاعدة على �مت�صا�ض �لكال�صيوم من �لطعام، و�حلد من 
يومية  جرعة  تناول  حال  يف  �لكبار  عند  وه�صا�صتها  �لعظام  ك�صور  ح��دوث 

منه.�عالن
وبالن�صبة لالأطفال؛ فهو ي�صاعد على بناء عظام قوية، ومينع �لك�صاح �لذي 

يت�صبب يف تقّو�ض �لأرجل و�لركبتني و�صعف �لأرجل.
فوق   )B( ”بي“ لأ�صعة  �لتعر�ض  نتيجة  �جل�صم  يت�صكل يف  دي  وفيتامني 
�لبنف�صجية من �ل�صم�ض، كما ميكن �حل�صول عليه من �لأ�صماك �لدهنية، 
وك��ذل��ك م��ن ���ص��ف��ار �ل��ب��ي�����ض وك��ب��د �ل��ب��ق��ر و�لأط��ع��م��ة �مل��دع��م��ة كاحلبوب 

و�حلليب.
مليار  نحو  فهناك  و����ص��ع،  ن��ط��اق  على  منت�صر�  دي  فيتامني  نق�ض  وي��ع��د 
�صخ�ض من جميع �لأعمار و�لعرقيات يعانون ذلك �لنق�ض، حتى يف �لبلد�ن 

�لتي ت�صرق فيها �ل�صم�ض على مد�ر �لعام.
�أن  �إل  �خلفيف،  دي  فيتامني  لنق�ض  ملحوظة  �أع��ر����ض  توجد  ل  وغالبا 
يف  و�آلم  بو�صوح،  �لتفكري  يف  �ل�صعوبة  مثل  باأعر��ض  ي�صعر  قد  �لإن�صان 

�لعظام، وك�صور متعددة، و�صعف يف �لع�صالت، و�إرهاق م�صتمر.

 كيف نقي�صه؟
من �أكر �لطرق دقة يف قيا�ض ن�صبة فيتامني دي فح�ض “25 هايدروك�صي” 

بالدم، حيث تعد ن�صبة 30 نانوغر�ما/مّليلرت �إىل 50 نانوغر�ما/مّليلرت 
كافية لالأ�صخا�ض �لأ�صحاء، �أما ن�صبة 12 نانوغر�ما/مّليلرت فما دون تعد 

ا يف فيتامني دي، وهذ� وفقا ملوؤ�ص�صة حمد �لطبية يف قطر. نق�صً
و�أف�صل طريقة للح�صول على فيتامني دي هي تناول �لأطعمة �لغنية به، 
تبلغ  ن�صبة  على  معظمها  يحتوي  �لتي  �لغذ�ئية  �ملكمالت  �إىل  بالإ�صافة 

دي. فيتامني  “IU” من  دولية   وحدة   400
للبالغني  غ��ذ�ئ��ي��ة  بح�صة  �إجن��ل��رت�  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�صحة  موؤ�ص�صة  وت��و���ص��ي 
400 وحدة  �إىل  ت�صل  و�ح��دة،  �صنة  �أعمارهم على  تزيد  �لذين  و�لأطفال 
وللتاأكد من حاجتك  ع��ام،  رقم  وه��ذ�  يوميا.  ميكروغر�مات(   10( دولية 

�ليومية، ر�جع �لطبيب.
و�ملكمالت �لغذ�ئية لفيتامني دي توؤخذ فقط بعد ��صت�صارة �لطبيب، وذلك 
عندما يكون هناك نق�ض يف فيتامني دي لدى �ل�صخ�ض، ول يكون قادر� على 

�حل�صول على كمية كافية من �مل�صادر �لأخرى كاأ�صعة �ل�صم�ض و�لغذ�ء.
يجوز  ل  فاإنه  �لأملانية،  �ل�صفلى  �صاك�صونيا  بولية  �ل�صيادلة  لغرفة  ووفقا 
�لكمية  لأن  نظر�  �لطبيب؛  �إ�صر�ف  حتت  �إل  دي  فيتامني  مكمالت  تناول 
�لز�ئدة عن �حلد قد ت��وؤدي �إىل تز�يد �ل�صعور بالعط�ض وزي��ادة �لرغبة يف 

�لتبول، ف�صال عن �ل�صعور بالغثيان �أو �ل�صعف.
و�ملكمالت �لغذ�ئية لفيتامني دي يف حال ��صتعمالها ب�صكل خاطئ قد توؤدي 

�إىل �أ�صر�ر �أكر من �لنفع، وهذ� ينطبق على جميع �ملكمالت �لغذ�ئية.
وقد يحتاج بع�ض �لنا�ض �إىل ما هو �أكر من �حل�صة �لغذ�ئية �ملو�صى بها، 
كمن يعانون �ل�صمنة �أو يتناولون �لأدوية �مل�صادة للت�صنج �أو مثبطات �ملناعة 
�أدوية مر�ض نق�ض  “كيتوكونازول” �أو  �أو �لأدوي��ة �مل�صادة للفطريات مثل 

�ملناعة �ملكت�صب )�لإيدز(، فمن �ملهم ��صت�صارة طبيب قبل بدء ذلك.
و�لتناول �ملفرط لفيتامني دي -�أكر من 10 �آلف وحدة دولية باليوم- قد 
يلحق �ل�صرر بالكلية و�لأن�صجة، ويوؤدي �إىل هايربكالي�صميا )�رتفاع ن�صبة 

�لكال�صيوم بالدم(.

بالفايرو�س اإ�صابتك  على  تدل  العني  يف  عالمات   3

اأطباء يو�سون بفيتامني)D(  ملقاومة كورونا

�أن يكون �صار�  �لقهوة ميكن  �لكثري من  �أن �صرب  ويف حني 
ب�صرطان  �لإ�صابة  يقلل من خطر  �أنه  فقد وجد  ب�صحتك، 
�ل��ك��ب��د و�لأم���ع���اء و�ل��ث��دي - وح��ت��ى ه���ذه �ل��در����ص��ة مل يكن 
ه��ن��اك دل��ي��ل ك���اف لإث��ب��ات �أن��ه��ا ق��د تفيد م��ر���ص��ى �صرطان 

�لربو�صتات.
يف  �لربو�صتات  ب�صرطان  �مل�صابني  �أولئك  �أن  �لفريق  ووج��د 

بن�صبة  باملر�ض  للوفاة  عر�صة  �أق��ل  كانو�  متقدمة،  مرحلة 
�لقهوة. �صربو�  لو   16%

و�أجرى �لدر��صة، �لتي ُن�صرت يف �ملجلة �لطبية �لربيطانية 
�ل�صني  جامعة  يف  و�نغ  كيفنغ  �لدكتور   ،BMJ Open

�لطبية.
16 در��صة ذ�ت  �لعمل يف بيانات من  �لباحثون على  و�نكب 

مقارنة   15 ووج���دو�   ،2020 �صبتمرب  قبل  ُن�صرت  �صلة 
بني �ل�صتهالك �ملرتفع و�ملنخف�ض للقهوة وخطر �لإ�صابة 
�ملرتبطة  �ملقا�صة  �ملخاطر  من   13  - �لربو�صتات  ب�صرطان 

بفنجان من �لقهوة كل يوم.
�أكر  �إىل  �لفريق  حللها  �لتي  �ملختلفة  �ل��در����ص��ات  و�أ���ص��ارت 
ب�صرطان  م�����ص��اب��ا   57732 بينهم  م��ن  رج���ل  م��ل��ي��ون  م��ن 

�لربو�صتات.
�أق��ل من فنجانني  �أو  وت��ر�وح ��صتهالك �لقهوة من ل �صيء 
�أك���ر ي��وم��ي��ا، وفقا  �أو  �أ���ص��ا���ض ي��وم��ي، �إىل 9 ف��ن��اج��ني  ع��ل��ى 

للدكتور و�نغ.
وقال: "ت�صري هذه �لدر��صة �إىل �أن زيادة ��صتهالك �لقهوة قد 

يرتبط بانخفا�ض خطر �لإ�صابة ب�صرطان �لربو�صتات".
بال�صرطان  لالإ�صابة   9% بن�صبة  �أقل  فر�صة  هناك  وكانت 
بن�صبة  �لإ�صابة  خطر  و�نخفا�ض  يوميا،  �لقهوة  �صرب  عند 

�لقهوة. من  �لكثري  ما  �صخ�ض  �صرب  �إذ�   12%
�أ�صيبو� بالفعل ب�صرطان  �لذين  �إن �ملر�صى  �لباحثون  وقال 
للوفاة  عر�صة  �أق��ل  كانو�  متقدمة،  مر�حل  يف  �لربو�صتات 

بن�صبة %16 عند �صرب فنجان من �لقهوة كل يوم.
وقد توؤدي �لختالفات بني �لدر��صات �لتي �أجريت يف �أمريكا 

�ل�صمالية و�أوروبا و�ليابان �إىل �نحر�ف �لنتائج.
وقال �لدكتور و�نغ: "ب�صبب �لت�صميم �لقائم على �ملالحظة 
للدر��صات �مل�صمولة، رمبا تكون �لعو�مل غري �ملقا�صة �أو غري 
تقدير  �ن��ح��ر�ف  �إىل  �أدت  �لأ�صلية  �لدر��صات  يف  �ملن�صبطة 
�ملخاطر �ملجمعة. رمبا مت ت�صنيف كمية �لقهوة ب�صكل خاطئ 
�أنو�ع �لقهوة وطرق  لأنها تعتمد على �ل�صرتجاع. وتباينت 

�لتخمري بني �لدر��صات. كما تنوع ت�صميم وطرق �لدر��صات 
�مل�صمولة، لذ� فاإن �حلذر يف تف�صري �لنتائج له ما يربره".

وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك ت��ف�����ص��ري ب��ي��ول��وج��ي ل��ن��ت��ائ��ج��ه��م، �أو�صح 
حت�صني  على  تعمل  �لقهوة  �أن  �مل��ع��روف  و�ن��غ.م��ن  �ل��دك��ت��ور 
لاللتهابات  م�صادة  فو�ئد  ولها  �ل��دم،  يف  �ل�صكر  م�صتويات 
وم�صادة لالأك�صدة. كما �أنها توؤثر على م�صتويات �لهرمونات 

�جلن�صية، وكلها ميكن �أن ت�صاعد يف �حلماية من �ل�صرطان.
و�أ���ص��اف و�ن���غ: "ما ي���ز�ل ه��ن��اك م��ا ي��ربر �إج���ر�ء م��زي��د من 
�لأبحاث ل�صتك�صاف �لآليات �لأ�صا�صية و�ملركبات �لن�صطة يف 
�لقهوة. �إذ� ثبت �أي�صا �أن �لرتباط له تاأثري �صببي، فقد يتم 
ت�صجيع �لرجال على زيادة ��صتهالكهم للقهوة لتقليل خطر 

�لإ�صابة ب�صرطان �لربو�صتات.

�سرب القهوة يوميا قد يحمي الرجال من �سرطان خطري!
ك�صفت درا�صة جديدة اأن تناول ب�صعة اأكواب من القهوة كل يوم ميكن اأن ي�صاعد يف الوقاية من �صرطان الربو�صتات وحت�صني فر�س البقاء على قيد احلياة بن�صبة %16.

ووجدت الدرا�صة، التي اأجرتها جامعة ال�صني الطبية، اأن �صاربي القهوة كانوا اأقل عر�صة بن�صبة 10% لالإ�صابة ب�صرطان الربو�صتات، من الذين ال ي�صربون القهوة بانتظام.
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العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1022(

�ملنذرة : يونايتد ملعد�ت �ملطابخ - ذ م م - بوكالة �ملحامية / موزة �خلظر 
�ملنذر �ليها : �صركة مركز �ملعد�ت �لإن�صائية - ذ م م 

جئنا بكتابنا هذ� ننذركم للمرة �لأخرية ونكلفكم بالوفاء للمنذرة مببلغ 1.101.519.77 درهم )مليون 
ومائة و�لف وخم�صمائة وت�صعة ع�صر درهما و�صبعة و�صبعون فل�صا( �ملرت�صد يف ذمتكم نتيجة تعامالت 
تاريخ  �صر�ء  وطلب   2017/8/6 تاريخ  �صر�ء  تاأكيد  طلب  ومبوجب  �ليهما  و�مل��ن��ذر  �مل��ن��ذرة  بني  جتارية 
2017/12/26 وخطاب تاأكيد �صر�ء تاريخ 2018/5/8 و�أو�مر �صر�ء �خرى �إ�صرتت مبوجبها �ملنذر �ليهما 
تبلغكم هذ�  تاريخ  تلي  �ي��ام  ، وذل��ك يف غ�صون خم�صة  �ملطابخ  �ملنذرة كمية من جتهيز�ت ومعد�ت  من 
�ملخت�صة  �لق�صائية  �ملر�جع  �م��ام  �لالزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �آ�صفني  �صن�صطر  و�إل  �لإن��ذ�ر 
و�صيتم  �ليهما  �مل��ن��ذر  ب��ني  فيما  و�لت�صامن  بالتكافل  �مل��ذك��ور  �ملبلغ  ولتح�صيل  �مل��ن��ذرة  حقوق  حلماية 
تكبيدكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف و�لنفقات �لقانونية و�تعاب �ملحاماة بالإ�صافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية 

بو�قع 12٪ �صنويا من تاريخ �لإ�صتحقاق وحتى تاريخ �ل�صد�د �لفعلي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1027(

�ملنذر : حممد �ح�صان نعمت على - باك�صتان �جلن�صية 
�ملنذر �ليه : حممد عبد�لقيوم �صلطان �صلطان �حمد 

2( باب �لربكة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 
لذلك : يكلف �ملنذر �ملنذر �ليهم ب�صد�د مبلغ وقدره )100000( درهم )مائة �لف 
�يام من تاريخ ��صتالمه هذ� و�إل �صي�صطر  درهم( خالل مدة �ق�صاها خم�صة 
�مل��ن��ذر لت��خ��اذ ك��اف��ة �لإج������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي حت��ف��ظ ل��ه ح��ق��ه و�ملطالبة 
�ملنذر  حتميل  مع  �ملنذر  له  تعر�ض  �صرر  �و  عطل  �ي  عن  �ملنا�صب  بالتعوي�ض 

�ليهم بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
انذار عديل بالن�سر )955/2021(

رقم )2020/188345-1(
�ملنذرة / �ت�ض �ت�ض �م ملقاولت �لبناء - �ض ذ م م 

�ملنذر �ليهما : 1( درمي �رت ملقاولت �لبناء - �ض ذ م م 
ملقاولت  �رت  درمي   / �صركة  مدير  ب�صفته   - كمر�ن  نياز  حممد  �حمد  كا�صف   )2
�ملرت�صد  بقيمة  بالوفاء  �ليهما وتكلفهما  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   - م   م  ذ  - �ض  �لبناء 
بذمتهما مبلغ وقدره )10906500( درهم )مليون وت�صعمائة و�صتة �لف وخم�صمائة 
درهم( وذلك يف خالل ��صبوع من تاريخ �عالنهما بهذ� �لإنذ�ر ، و�إل �صوف ت�صطر 
�ملنذر �ليهما نتيجة تقاع�صهما  �ملنذرة �ىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية جتاه 

عن �ل�صد�د للمبلغ �مل�صغول به ذمتهما. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
 دعوة حل�سور اإجتماع جلنة اخلربة الثنائية ح�سابية هند�سية  

يف الدعوى رقم )2020/813( جتاري كلي
ب�صفتي �أنا/ رمي حممد كاجور خبري� حما�صبيا  �صمن جلنة �خلربة �لثنائية �حل�صابية �لهند�صية �ملكلفة من 
قبل مقام حمكمة دبي �لإبتد�ئية �ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�صابية �لهند�صية يف �لدعوى رقم 2020/813 جتاري 

كلي - دبي 
�ملرفوعة من �ملدعية / دريك �آند �صكل �نرتنا�صيونال )�صركة م�صاهمة عامة( 

�صد �ملدعي عليه �لثاين / �صالح م�صطفى �صالح مر�دويج 
فاإننا قد قررنا دعوة �ل�صيد/ �صالح م�صطفى �صالح مر�دويج 

�لإلكرتوين  �لربيد  عرب  �خلرب�ء  جلنة  مع  لالإجتماع  �ملذكورة  بالدعوى  �لثاين  عليه  �ملدعي  ب�صفته 
atmauditing@gmail.com يوم �خلمي�ض �لقادم �ملو�فق 2021/2/4 �ل�صاعة �حلادية ع�صر �صباحا

  )11:00( عرب برنامج �لتو��صل zoom من خالل �لر�بط �لتايل  
https://us04web.zoom.us/j/7693636794?pwd=OS9Tc2ZUZk5TQlpVQ1JLNURVb3FUZz09

�أو �لإت�صال على هاتف رقم 04/2517720 وذلك لتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت �أو دفوع �أو مذكر�ت
عن جلنة اخلربة الثنائية    
اخلبرية احل�سابية / رمي حممد كاجور  

اإعالن بالن�سر 
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

 اخطار دفع بالن�سر
رقم امللف 2021/54 تنفيذ جتاري  

بناء على طلب / �ملحكوم له / جمموعة �لنعيمي - �ض ذ م م - �جلن�صية 
�ىل �ملحكوم عليه / غريب حمدى غريب عبد�ل�صمد �جلن�صية / م�صر 

�ملحكم عليه / �لأهر�مات ملقاولت �لبناء - �جلن�صية 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��صدرت بحقك حكما بتاريخ 2020/5/27 يف �لق�صية 

)2020/75(  جتاري كلي ،بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 131324.85 درهما �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 
ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم �مل�صار �عاله ،  

فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم �لتايل 
لتنفيذ  �ملنا�صبة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  بحقك  �صتتخذ  �ملحكمة  فان  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف  للتبليغ 

�حلكم ، و�لر�صوم �ملرتبة عليك. 
�ملالحظات : �لإمار�ت / ر�أ�ض �خليمة / �ل�صاحلية - ر�أ�ض �خليمة / �ل�صارع �لعام - منزل �أحمد عي�صى 

�حمد نعيم 
 ق�سم التنفيذ
مرمي النقبي  

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر

رقم الدعوى  2021/1 جتاري كلي 
بناء على طلب  مدعي / �حمد عبد�لرحمن معاذ ح�صن �ل�صحي - �جلن�صية / �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
�ىل / مدعي عليه / �لعارفني ملقاولت �لبناء - �جلن�صية 

 فاأنت مكلف باحل�صور �مام حمكمة ر�أ�ض �خليمة �لإبتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد عنك يف �ل�صاعة 9.00 من يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2021/2/4 لالإجابة على �لدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن �حل�صور �و �ر�صال وكيلي عنك 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �لدعوى غيابيا. 
�ملالحظات : �لإمار�ت / ر�أ�ض �خليمة / �ملعريي�ض - بالقرب من �ل�صوق

 ق�سم التنفيذ
مرمي النقبي  

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/932(
�ملنذرة : عرب �إفريقيا للتجارة �لعامة - �ض م ح 

متيم  بن  فهد  �ملحامي   بوكالة   -  Tranc Afrique General Trading FZCO
�ملنذر �ليها : تي �ت�ض �أو �إي للتطوير �لعقاري - �ض ذ م م 

 T H O E REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC
تنفيذ  وتعذر   ، �ليها  �ملنذر  عنو�ن  على  �ل�صتدلل  بعدم   2021/1/21 بتاريخ  �ر�ميك�ض  معلن  �ف��ادة  وردت  حيث 
�ل��و�رد يف �لإن��ذ�ر �لقانوين ، علما بان �ملر�صد ل يعرف �صوي هذ� �لعنو�ن و�ل��و�رد برخ�صة  �لع��الن يف �لعنو�ن 
�ملنذر �ليها ، وحيث مت �لتحري من �ل�صجل �لإقت�صادي �لوطني ومل ترد �أيه عناوين جديدة ، لذلك نلتم�ض �إعالن 
�ملنذر �ليها بالإنذ�ر �لقانوين عن طريق �لن�صر وذلك وفقا للقو�نني �ملرعيه ، كما تود �ملنذرة �أن تنتهي �ىل علم 
�ملنذر �ليها ب�صد�د مبلغ 1.500.000.00 )مليون وخم�صمائة �لف درهم باعتبارها قيمة �ليجار �ملتفق عليه بو�قع 
125.000.00 مائة خم�ض وع�صرون �لف درهم �صنويا لكل وحده بعدد �أربعة وحد�ت ملدة ثالثة �عو�م 2018 و 2019 و 
2020 وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن وبالعدم �صوف تتخذ �ملنذرة كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية 

�لالزمة وحتمليكم �لر�صوم و�مل�صروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/931(
�ملنذر / م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي - �ض م ع 

بوكالة �ملحامي  فهد بن متيم 
FOUR LINES INDUSTRIES - LLC - ملنذر �ليها : �خلطوط �لربعة لل�صناعات - �ض ذ م م�

حيث وردت �فادة معلن �ر�ميك�ض بتاريخ 2021/1/3 بعدم �ل�صتدلل على عنو�ن �ملنذر �ليها ، وحيث تعذر تنفيذ 
�لعالن يف �لعنو�ن �لو�رد يف �لإنذ�ر �لقانوين ، علما بان �ملر�صد ل يعرف �صوي هذ� �لعنو�ن و�لو�رد برخ�صة �ملنذر 

�ليها ، وحيث مت �لتحري من �ل�صجل �لإقت�صادي �لوطني ومل ترد �أيه عناوين جديدة ،
لذلك :-

نلتم�ض �إعالن �ملنذر �ليها بالإنذ�ر �لقانوين عن طريق �لن�صر وذلك وفقا للقو�نني �ملرعيه ، كما تود �ملنذرة �أن 
تنتهي �ىل علم �ملنذر �ليها ب�صد�د �ملديونية �لبالغ قدرها )1.22.957.00( درهم )مليون ومائتان و�حد وع�صرون 
�لف وت�صعمائة �صبعة وخم�صون درهم( خالل مدة �أق�صاها خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر ويف حال ف�صلكم 
يف �صد�د كامل �ملديونية خالل �ملدة �ملذكورة ، فاإنه �صيبادر �ملنذر �ىل رفع �لأمر �ىل �ملحكمة �ملخت�صة و�تخاذ كافة 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم مع حتميلكم �لأتعاب ور�صوم �لتقا�صي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية 
اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCIPOR2020 /0001344 تنفيذ جتاري  

�إىل �ملحكوم عليه : ر�يف �صاندر�ن ماين 
حيث �نه قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ بنك دبي �لتجاري - �ض م ع - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 354235 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي    
حمكمة عجمان  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCIPOR2020 /0001345 تنفيذ جتاري  
�إىل �ملحكوم عليه : 1( �ملطبعة �ل�صيوية - ذ م م    2 - �صوندري�صان جناردنان ناير  3 - �صركة 

تر�ن�صكون للتجارة �لعامة - ذ م م  4 - فيلوبيال ر�ما�صاندر�ن جوفيند� بيالي 
دبي  بنك  �ملنفذ  �ملدعي  ل�صالح  �صدك  عنه  �صورة  �ملرفق  �صدك  �حلكم  �صدر  قد  �نه  حيث 

�ل�صالمي - �ض م ع  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 8840185.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي 

حمكمة عجمان  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCEFICICPL2020 /0002966 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليهم /1- �بر�هيم �صليمان عبد�لرحمن يو�صف �حلمادي  2-كر�ج �وتو لند موؤ�ص�صة 
فردية  3-مرمي جا�صم عبد�لرحمن �حمد �لبلو�صي - �لعنو�ن : ر�صالة ن�صية 

نحيطكم علما بانه قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح بنك دبي 
�لتجاري - �ض م ع  بالتايل :  بان يوؤدو� - بالت�صامن - للطرف �لطالب )بنك دبي �لتجاري - �ض م ع( 
: مبلغا وقدره 907.924.09 درهما )ت�صعمائة و�صبعة �لفا وت�صعمائة و�ربعة وع�صرون درهما وت�صعة 
فل�صا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 7٪ من تاريخ �ملطالبة �ملو�فق 2020/10/27 وحتى متام �ل�صد�د ، مع 

�لإلز�م بامل�صروفات ومبلغ �لف درهما مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

القا�سي / وجدي ال�ساذيل بن احمد 
حمكمة عجمان 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0004936 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه : �بت�صام رحمة حممد رحمه �حلنطوبي 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/12/10   2020/12/10 

قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح 
د�ر �لتمويل �ض م ع بالتايل :  

ن�ض �حلكم  :- حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري : بالز�م �ملدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 
�لفا  وت�صعمائة و�صتة و�ربعني درهما وو�حد وخم�صني فل�صا  75946.51 درهم خم�صة و�صبعني 
ورف�ض �ملطالبة مبا ز�د عن ذلك و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى 

�ل�صد�د �لتام و�لز�مها مبا ينا�صب �لر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم �تعاب حماماة. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية

القا�سي / غالب احمد الكلوب 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 5493/2020/60  امر اداء    
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�صد�د مبلغ 30000 درهم 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12٪ �صنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام.   

طالب �لإعالن : �ميك�ض )�ل�صرق �لو�صط( �ض م ب )م( �لإمار�ت - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- طارق �قبال بن �قبال ح�صني �صديقي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

�أد�ء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة بتاريخ  �أم���ر  ����ص��ت�����ص��د�ر  م��و���ص��وع �لإع����الن : ط��ل��ب 
2020/12/10 بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 30.000 )ثالثون �لف درهم( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ ��صتحقاق �ل�صيك �حلا�صل يف 2020/12/3 وحتى 

متام �ل�صد�د ، مع �لز�مه بالر�صوم و�مل�صاريف ، ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اعالن بالن�سر        

 5141/2020/16 جتاري جزئي  
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليهما : 1- يا�صر حممد حممد عو�ض
2-��ض تي كلري للو�صاطة �لعقارية - �ض ذ م م

جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : حممد �كمل �لدين عبد�لعظيم معني �لدين  

وميثله : عبد�هلل نا�صر من�صور حمد �لكعبي  
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد 
195.000 درهم )مائة وخم�صة وت�صعون �لف درهم( قيمة �لعربون بالإ�صافة �ىل �لر�صوم و�لفو�ئد 
�لقانونية ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2021/2/7 �ل�صاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن  �لتقا�صي  قاعة  يف  �صباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 26/2020/230 عقاري كلي  

)مليون  دره��م   1.398.963  .37 وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �لأم��ر  باإ�صد�ر  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�صوع 
وثالثمائة وثمانية وت�صعون �لفا وت�صعمائة وثالثة و�صتون درهما و�صبعة وثالثون فل�صا( وما ي�صتجد من فائدة بو�قع 9٪ �صنويا �عتبار� 
من 2020/2/9 حتى متام �ل�صد�د.  �حتياطيا : �إحالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �لق�صائية �ملخت�صة باإ�صت�صد�ر �مر �لأد�ء يف �ملحكمة ، وعلى 
�صبيل �لحتياط �لكلي.  يف حالة عدم تو�فر �صروط ��صت�صد�ر �مر �لد�ء نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة �حلكم وفقا للطلبات �خلتامية �ملعدلة 
�لفا وت�صعمائة  بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 37. 1.398.963 درهم )مليون وثالثمائة وثمانية وت�صعون  بالز�م �ملدعي عليها   ،

وثالثة و�صتون درهما و�صبعة وثالثون فل�صا( وما ي�صتجد من فائد بو�قع 9٪ �صنويا �عتبار� من 2020/2/9 حتى متام �ل�صد�د.
طالب �لإع��الن : بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني - �ض م ع - �صفته بالق�صية : مدعي   �ملطلوب �إعالنهم : 1- علي �حمد �صودهري غالم 

ح�صني - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة باإ�صد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 37. 
1.398.963 درهم )مليون وثالثمائة وثمانية وت�صعون �لفا وت�صعمائة وثالثة و�صتون درهما و�صبعة وثالثون فل�صا( وما ي�صتجد من فائدة 
بو�قع 9٪ �صنويا �عتبار� من 2020/2/9 حتى متام �ل�صد�د.  �حتياطيا : �إحالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �لق�صائية �ملخت�صة باإ�صت�صد�ر �مر 
�لأد�ء يف �ملحكمة ، وعلى �صبيل �لحتياط �لكلي.  يف حالة عدم تو�فر �صروط ��صت�صد�ر �مر �لد�ء نلتم�ض من عد�لة �ملحكمة �حلكم وفقا 
للطلبات �خلتامية �ملعدلة ، بالز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 37. 1.398.963 درهم )مليون وثالثمائة وثمانية 
 2020/2/9 �عتبار� من  �صنويا   ٪9 بو�قع  فائد  ي�صتجد من  وما  فل�صا(  وثالثون  و�صبعة  درهما  و�صتون  وثالثة  وت�صعمائة  �لفا  وت�صعون 
حتى متام �ل�صد�د.  وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/2/3  �ل�صاعة 8.30 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد. لذ� فاأنت مكلف 

باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

طلب اإعالن بالن�سر
 3814/2020/60 اأمر اأداء 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر
�ىل �ملدعي عليه / 1- �صركة �لعلمني للمقاولت - ذ م م   

مبا �ن �ملدعي / م�صنع �فق �لأق�صى لالملنيوم و�لزجاج - �ض ذ م م  
وميثله / عبد�لعزيز حممد عبد�هلل حممد بن خلفان �لزعابي  

طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/9/16 �أول : �نفاذ 
�لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني.  ثانيا : �لز�م �ملدعي عليها �صركة �لعلمني للمقاولت 
- ذ م م  بان توؤدي للمدعية م�صنع �فق �لأق�صى لالملنيوم و�لزجاج - �ض ذ م م مبلغ وقدره 
677.400 درهم )�صتمائة و�صبعة و�صبعون �لف و�ربعمائة درهم( و�لفو�ئدة �لقانونية بو�قع 
وبالر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   2015/1/11 يف  �حلا�صل  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   ٪9
و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 

يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/6654 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3071/2019 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )863385 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : �صولوم يورب جي �م بي �ت�ض - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

بالق�صية :  م( - �صفته  م  ذ  للتجارة )�ض  �صي�صتم�ض  : 1- ماي كوم  �إعالنهم  �ملطلوب 
منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �أقام عليكم �لدعوى  مو�صوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )863385( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م  �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1165/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2017/2114 جتاري كلي 
و�ملعدل بالإ�صتئناف رقم 2018/1759 �إ�صتئناف جتاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)953681 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : ف�صة �بو�ل�صعود حلوم - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

عي�صى  2-�صمري  م   م  ذ  �ض   - �لتجارية  �خلليل  خ��ري�ت  �صركة   -1 �إعالنهما:  �ملطلوب 
عبد�هلل �بو علي - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما  - جمهويل حمل �لإقامة 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )953681( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 304/2021/60 امر اداء    

مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة با�صد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�صد�د مبلغ 100000 درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و 12٪ من تاريخ �لمتناع وحتى �ل�صد�د �لتام  

طالب �لإعالن : نظام بن �أحمد بن حممد نايته - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �صن جر��ض للتجارة  - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لإقامة 
بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  �أد�ء  �أم��ر  ��صت�صد�ر  طلب   : �لإع���الن  مو�صوع 
2021/1/17 بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 100000 درهم )مائة �لف درهم( 
وحتى  ح��د�  على  �صيك  كل  ��صتحقاق  �لمتناع  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  �لقانونية  فائدة  وم��ع 
�ملحاماة. ولكم �حلق يف  �تعاب  �لف درهم مقابل  �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ  �ل�صد�د 

�إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اعالن بالن�سر        
 10/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �حمد �صامبه حممد علي �لبلو�صي  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :بنك دبي �ل�صالمي �ض.م.ع 
ق����د �أق�������ام ع��ل��ي��ك �ل����دع����وى وم���و����ص���وع���ه���ا �مل���ط���ال���ب���ة ب����ال����ز�م �مل����دع����ي ع��ل��ي��ه مببلغ 
وقدره)636078.62( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �صباحا   08:30 �ل�صاعة   2021/2/7 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 5408/2020/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :طلب ��صد�ر �أمر �أد�ء للز�م �ملطلوب ��صد�ر �لمر �صدهما ب�صد�د مبلغ وقدره )97.787.25( 
درهم �صبعة وت�صعون �لف و�صبعمئة و�صبعة وثمانون وخم�صة وع�صرون فل�ض - بالتكافل و�لت�صامن فيما بينهما 

بال�صافة �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12٪ �صنويا من تاريخ ��صتحقاق �ل�صيكات وحتى تاريخ �ل�صد�د �لفعلي مع 
�صمول �لقر�ر بالنفاذ �ملعجل عمال باحكام �ملادة 67 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لز�م 

�ملطلوب �صدهما بكافة �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  
طالب �لإعالن : بوليمد للتجارة م.م.ح -  �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 2- مونو�صامي �صاندر� بركا�ض مونو �صامي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن :طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2020/12/9 بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�صامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )97.787.25( درهم  �صبعة وت�صعون �لف و�صبعمئة 
و�صبعة وثمانون وخم�صة وع�صرون فل�ض - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ 2019/12/14 وحتى متام 

�ل�صد�د مع �لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب لنفاذ �ملعجل
ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

 اعالن بالن�سر
            يف  االإ�ستئناف رقم 26/2020/392 اأمر على عري�سة - حتكيم 

مو�صوع �لإ�صتئناف: دعوى تعيني حمكم ��صتناد� �ىل �ملادة 11 من قانون 
�حتادي رقم 6 ل�صنة 2018 ب�صاأن �لتحكيم  

طالب �لإعالن : �صركة بيكون لالن�صاء�ت فرع دبي  - �صفته بالق�صية : مدعي
�ملطلوب �إعالنه : 1- عثمان حممد �صريف عبد�هلل زمان  - �صفته بالق�صية : 

مدعي عليه. جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : 

وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/2/17  �ل�صاعة 16.00 م�صاء� بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1301/2019/20 جتاري كلي  

مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�صامن فيما بينهما بان يوؤدو� للبنك 
�ملدعي قيمة مبلغ وقدره )2.589.395.35( درهم بال�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع ٪12 
�صنويا من تاريخ �ل�صتحقاق حتى �ل�صد�د �لتام و�لز�مهم �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب 

�ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن :  �لبنك �لعربي �ملتحد  - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- �صركة �صيلي ويلي �لتجارية �ض.ذ.م.م 2- �صاتي�صا فينكاتار�مانا 3- مامتا 
 - ����ض.ذ.م.م  �ند�صرتيز  بيفري�ج  �آن��د  ف��ود  ويلي  �صيلي   -5 جانيغا  جاجاناث  كومباثي  �صاتي�صه 

�صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/6/28 يف �لدعوى 
�ملذكورة �أعاله ل�صالح/�لبنك �لعربي �ملتحد   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

 اعالن بالن�سر
يف  االإ�ستئناف رقم 927/2020/322 ا�ستئناف عقاري 

مو�صوع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 523/2019 و�لق�صاء جمدد� 
باعالن بطالن عقد �لتمويل �صند �لدعوى ورف�ض �لدعوى مو�صوعا - ثانيا:و�حتياطيا �لغاء 

�حلكم �مل�صتاأنف و�لق�صاء جمدد� برف�ض �لدعوى لعدم �ل�صحة و�لثبوت - ثالثا:ويف جميع 
�لحو�ل �لز�م �مل�صتاأنف �صدهم وبالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة  

طالب �لإعالن : ماجد لو�ر �لعريدي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
 �ملطلوب �إعالنه : 2- بفاريا جلف �صندوفال ليمتد  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.

جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد ��صتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2019/523 عقاري جزئي ، 
وحددت لها جل�صه يوم �لثنني �ملو�فق 2021/2/1  �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد 

وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  يناير 2021 العدد 13152

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  يناير 2021 العدد 13152

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  يناير 2021 العدد 13152

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  يناير 2021 العدد 13152

دولة االإمارات العربية املتحدة
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اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 209/2020/156 تنفيذ عمايل  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 48/2006   
عمايل كلي ، ب�صد�د �ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها )362590.19 درهم( 

�صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : كابى ب�صارة �صامات - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- موؤ�ص�صة �لنخبة للدعاية و�لإعالن )�يليت( ومالكها / عبد�هلل �صعيد 
حممد �لكندي ، 2- عائ�صة حممد حارب ب�صفته من ورثة �ملتويف / عبد�هلل �صعيد حممد 
�لكندي ،  3- �صما عبد�هلل حميد �لقا�صمي ب�صفته من ورثة �ملتويف/ عبد�هلل �صعيد حممد 
�لكندي ، 4- نورة عبد�هلل �صعيد حممد �لكندي ب�صفتها من ورثة �ملتويف/ عبد�هلل �صعيد 
�ملتويف/  ورث��ة  من  ب�صفته  �لكندي  حممد  �صعيد  عبد�هلل  عبد�لعزيز   -5  ، �لكندي  حممد 
عبد�هلل �صعيد حممد �لكندي ، 6- حممد عبد�هلل �صعيد حممد �لكندي ب�صفته من ورثة 
�لكندي ب�صفته من ورثة  ، 7- �صعيد حممد �صعيد  �لكندي  �ملتويف/ عبد�هلل �صعيد حممد 
مي�صون   / �لقا�صر  على  �ل�صرعي  �ل��ويل  وب�صفته  �لكندي  حممد  �صعيد  عبد�هلل  �ملتوفى/ 

عبد�هلل �صعيد حممد �لكندي  -  �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )362590.19( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• ال�شارقة-الفجر:

بح�صور �ل�صيخ �صلطان بن �أحمد �لقا�صمي، 
يعقد  ل���الإع���الم،  �ل�����ص��ارق��ة  رئ��ي�����ض جمل�ض 
�ل�صارقة،  حل���ك���وم���ة  �لإع�����الم�����ي  �مل���ك���ت���ب 
غٍد  ي����وم  ب��ال�����ص��ارق��ة،  �حلكمة”  “بيت  يف 
10 �صباحاً،  �ل�صاعة  1 فرب�ير(،  )�لثنني 
تفا�صيل  ع���ن  ل��ل��ك�����ص��ف  ���ص��ح��ف��ي��اً  م���وؤمت���ر�ً 
“�ك�صبوجر”  للت�صوير  �ل���دويل  �ملهرجان 
10 حتى  �لفرتة من  �ل��ذي ينطلق خ��الل 
م�صت�صيفاً  �خلام�صة،  بدورته  فرب�ير   13
�لذين  �ل��ع��امل،  م�صوري  �أف�صل  م��ن  نخبة 
بالعديد  ت��ع��ّرف  �لتي  باأعمالهم  ي�صاركون 
و�لجتماعية  �لإن�����ص��ان��ي��ة  �ل��ق�����ص��اي��ا  م���ن 
ويقدمون  وغ��ريه��ا،  و�لريا�صية  و�لبيئية 
لهو�ة وع�صاق �لت�صوير �لفوتوغر�يف �صل�صلة 
�لتدريبية  و�جل��ل�����ص��ات  �ل��ع��م��ل  ور�����ض  م���ن 

و�حلو�رية. 

وحممد �لها�صمي ماج�صتري �لعلوم و�لثقافة من 
�لعلمي  �لبحث  يف  عليا  �صهادة  ولديه  بريطانيا، 
عمل يف �لإعالم �لتلفزيوين ملدة 12 عاما و�صدر 
له كتب �أدبية ومقالت يف �ل�صيا�صة و�لأدب و�لفكر 
�لأدنى  لل�صرق  �إقليمي  مدير  ويعمل  و�لثقافة، 
منظمة  يف  و�مل��ع��رف��ة  لالت�صال  �إفريقيا  و�صمال 

)�لفاو( �لتابعة لالأمم �ملتحدة.
ذك�����رت ���ص��احل��ة ع��ب��ي��د �أن �لإم���������ار�ت �ل���ي���وم يف 
هائلة  ح�صارية  م�صرية  تد�صن  �خلم�صني  عامها 
�أمر ل جد�ل عليه، وتتو�زي  ومت�صارعة وملفتة، 
�إعالمية عك�صتها جمموعة من  مع ذلك م�صرية 
�لقنو�ت �لإعالمية و�حلكومية و�خلا�صة يف رحلة 
و�لأ�صئلة  جانب،  من  �لالفتة  بالتطور�ت  مليئة 
�أن  �أح��ي��ان��اً  ن�صمع  وق��د  �آخ���ر.  م��ن جانب  �ل�صائكة 
�لإع��الم �ملحلي قد ل يلبي �لتطلعات �حل�صارية 
للدولة ويتجلى ذلك يف بع�ض �لأزم��ات، يف حني 
هناك يطل جدل �آخر يقول �إن �لإعالم �لر�صمي 
�لإعالمية  �ل���ت���ط���ور�ت  ي��ل��ب��ي  ل  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �أو 
�أطلت  ح��ني  �ل��ع��امل. يف  بها  �ل��ت��ي مي��ر  �ملت�صارعة 
�ملتنوعة  باأ�صكالها  �لجتماعي  �لتو��صل  من�صات 

لت�صكل منحى �آخر يجب �أن يو�كبه �لإعالم. لذ� 
نت�صاءل ما �لذي يريده �ل�صباب من �إعالم �ليوم؟
لإعالم  �ملن�صود  �ل�صكل  هو  ما  �صاحلة  وت�صاءلت 
�ليوم مع كافة �لتطور�ت �ملت�صارعة على �مل�صتوى 
�أن  �ملحلي  ل��الإع��الم  �صبق  وه��ل  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني 
ينق�صه  �ل����ذي  وم���ا  م��ث��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة  �إىل  و���ص��ل 

ملو�كبة �لإعالم �لعاملي.
�إعالميني  نكن  ل��و مل  �أن��ه  �ل�صحي  �صفية  ذك��رت 
على  تقت�صر  ل  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  ع��الق��ة  ه��ن��اك 
كاأفر�د  ولكننا  �لإعالمي،  �ملنتج  ��صتهالك  جمرد 
�صناع جزء كبري من �ملحتوى �لذي يتم تد�وله، 
حتى �أن �ملوؤ�ص�صات �لإعالمية ب�صكلها �لكال�صيكي 
�لفرد  يقدمه  ما  عن  بنف�صها  �ل��ن��اأي  ت�صتطيع  ل 
معرفة  من  به  للم�صاركة  ي�صعى  وما  �ملو�طن،  �أو 

و�أخبار و�أحد�ث وق�ص�ض.
له  ك�صخ�ض  مهني  منطلق  م��ن  �أن��ه��ا  و�أ���ص��اف��ت 
و�لت�صويقي، تطمح  �لإعالمي  جتربة يف �جلانب 
�أن ترى �إعالم متحرر من قيود �لأد�ة و�لقو�لب 
�ملهنة،  باأخالقيات  حمتفظ  ولكنه  �لكال�صيكية، 
ما  للجمهور  يقدم  �إع���الم  �لتقليد،  م��ن  متحرر 

يحتاجه ولي�ض ما يريده، لأنه لي�ض دور �لإعالم، 
للفل�صفة  حا�صن  للتجدد  وق��اب��ل  يتجدد  �إع���الم 
�لتو��صل  �أي  �لإع����الم  م��ف��ه��وم  عليها  ب��ن��ي  �ل��ت��ي 
بالدرجة �لأوىل لالرتقاء بالنف�ض و�لفكر وجمع 

�ملجتمع ل تفرقته.
�ليوم  �إع���الم  يف  �لثقافية  �ل��رب�م��ج  تغييب  وع��ن 
باآخر  �أو  ب�صكل  �ل��وع��ي  �إ�صعاف  يف  �صاهم  و�ل���ذي 
�أ�صا�صية،  ق�صية  �لتعميم  م�صكلة  �أن  �صفية  ر�أت 
لأن����ه ل ي��وج��د ���ص��ك��ل م��ع��ني ل��ل��رب�م��ج ول يعني 
ف��ق��ط على  يقت�صر  �أن  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ربن��ام��ج  جن���اح 
�حلو�ر مع �أ�صخا�ض بعينها، وهذه قو�لب ت�صببت 
�لتلفزيونية،  �ل���رب�م���ج  يف  �ل��ث��ق��اف��ة  ت���ر�ج���ع  يف 
حيوية  �أك���ر  ت��ك��ون  �أن  يجب  �لثقافية  �ل��رب�م��ج 
�لإح�صاء�ت  غياب  �أي�صاً  و�ل�صبب  قوي،  م�صمون 
�مل�صاهد  حاجة  تقي�ض  �لتي  �لعلمية  و�ل��در����ص��ات 

للرب�مج وكيفية تلبية تلك �حلاجة.
و�أكدت �أن �لثقافة كائن ينمو ل ميكن �أن يحدث 
وه��ذ� متوفر  ك��ان حامليه مبدعني،  �إذ�  �إل  ذل��ك 
ول��ك��ن ط��ري��ق��ة �ل��ت��ق��دمي و�لإخ������ر�ج ل��ه��ذ� �ملبدع 
كفاء�ت  تتطلب  �لثقافية  و�لرب�مج  �مل�صكلة،  هي 

�إع���الم���ي���ة م���ن م��ق��دم��ني وم���ع���دي���ن وخمرجني 
�جلمهور  حلاجة  ود�ر�صني  مدركني  وم�صورين، 
ون��وع��ي��ة �ل���رب�م���ج �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن ت��ق��دم. حتتاج 
�لقناة �لتلفزيونية و�ل�صحافة ذر�ع تعمل على مد 
حاجة �جلمهور مبا يلبي �صغفه، و�صر�ع تتعامل 
�لتي  �لتو��صل  من�صات  عرب  �جلديد  �جليل  مع 
�أن  وممكن  تتمدد  فالثقافة  حاجاتهم،  تخاطب 

تكون قريبة لقب �جلمهور.
و�أكدت �أن �لإعالم �جلديد يتطلب حماور �لرقمنة 
و�ل�����ص��خ�����ص��ن��ة وحت��ل��ح��ل �ل���ق���ي���ود، وي��ع��ت��م��د على 
�ل�صطناعي  و�لذكاء  �ملحمولة  �لذكية  �لأجهزة 

و�مل�صتهلك �لذكي وغريها من �لأمور.
وت�صاءل حممد �لها�صمي هل حكمنا على �لإعالم 
مطلق، �أم ميكن ت�صنيف ما هو جيد �أو ما هو �صيء 
�إعالميا ب�صكل �صحيح؟ وهذ� يخ�صع لل�صوؤ�ل ما 
يريده جمتمع  و�ل��ذي  �لإع���الم  �ملطلوب من  هو 
�لإمار�ت من �ملجتمع، و�لأمر يختلف من مرحلة 
�إىل �لإعالم �لتقليدي  �إىل مرحلة، �لكثري ينظر 
ي��ط��رح يف و���ص��ائ��ل �لتو��صل  ب��ع��ي��د ع��ن م��ا  ب��اأن��ه 
�لتو��صل  �أن و�صائل  �لجتماعي، و�لبع�ض يعتقد 

هي �ملر�آة �لو�قعية لهموم �لنا�ض، وهذ� قد يكون 
غري �صحيح لأنها �أحيانا ت�صخم �مل�صكالت ب�صكل 

مبالغ فيها.
و�أ����ص���اف �أن���ه ع��ا���ص��ر م��رح��ل��ة ذه��ب��ي��ة يف �لإع���الم 
مركز  �إىل  �أبوظبي  قناة  فيها  و�صلت  �لإم��ار�ت��ي 
وكثري  �لعر�ق  لغزو  متابعتها  يف  �إعالميا  متقدم 
�أبوظبي  ق��ن��اة  و�أ���ص��ب��ح��ت  �لعاملية  �لأح����د�ث  م��ن 
مناف�ض قوي لكثري من �لقنو�ت �لإعالمي، و�لآن 
هناك �لكثري من �لت�صاوؤلت هل ما يطرح �إعالميا 
من �أعمال ثقافية �أو بر�مج هو �ملطلوب يف �لوقت 
�حلايل وهل �لرتفيه �ملعرو�ض حالياً هو �ملطلوب 
�لت�صاوؤلت  من  �لكثري  هناك  �إل��ي��ه..  نحتاج  وه��ل 

�ملت�صعبة و�لتي تتطلب �لنظر �إليها.
�لإع��الم م�صوؤولية  �لق�صوة حتميل  �أن��ه من  و�أك��د 
�ل�صعف �لثقايف، لأن م�صاحة �لرب�مج و�ل�صفحات 
�ملتطلبات  ع���ن  ن���اجت  وه����ذ�  ت��ت��ق��ل�����ض،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
من  كثري  �أن  وخا�صة  �ملوؤ�ص�صات،  لهذه  �لأخ���رى 
نتيجة  رب��ح��ي��ة،  وغ���ري  �مل��وؤ���ص�����ص��ات حكومية  ه���ذه 
وعدم  �ملوؤ�ص�صات  بع�ض  يف  و�صعفه  �لت�صويق  �أث��ر 
وجود رعاة للرب�مج �لثقافية ب�صكل خا�ض. وهذ� 

�لت�صويقية  �جلهة  ب��ني  تكافلية  معادلة  يتطلب 
و�جلهات غري �لربحية و�لرب�مج �لثقافية.

�أكد  �لإمار�تية  �لإعالمية  �لكفاء�ت  تو�فر  وعن 
موجود  منها  �لكثري  هناك  �أن  �لها�صمي  حممد 
�لقنو�ت  م���ن  ك��ث��ري  �لأخ����ب����ار يف  غ����رف  وت�����ص��ه��د 
�لإخبارية بتو�فر هذه �لكفاء�ت �صو�ء مذيعني �أو 
�لكثري  قدمت  و��صتوديوهات  فنيني  �أو  مقدمني 
�لتي تتحدث عن هموم  من �لأ�صو�ت �لإمار�تية 
�لإمار�تي وحاجته �صو�ء على �جلانب �لجتماعي 
ق�صور  ه��ن��اك  �أن  ي���رى  وع��ل��ي��ه  �لق��ت�����ص��ادي.  �أو 
�لإم����ار�ت  �ملخ�ص�صة لأب��ن��اء  �ل��رب�م��ج  ت��ق��دمي  يف 
و�لتي تناق�ض �أمورهم �أو تقدم ثقافتهم وحياتهم 
من  كثري  ت�صم  �ل��دول��ة  و�أن  خا�صة  �لجتماعية 
�لثقافة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  يعنيها  �ل��ت��ي  �جلن�صيات 
�لإم��ار�ت��ي��ة مبختلف �لأ���ص��ك��ال. وه��ذ� ما يتطلب 

�إيجاد مزيد من �لفر�ض للكفاء�ت �لإمار�تية.
�لإم���ار�ت قدمت منوذج  دول��ة  �أن  �لها�صمي  و�أك��د 
�لعاملية ومثال  �لأح��د�ث  �إعالمياً خا�صة يف  ر�ئع 
على ذلك ما قدم يف ظل جائحة كورونا من نز�هة 

�إعالمية وخربة علمية وكفاءة مو�جهة.

ماذا يريد ال�سباب من اإعالم اليوم يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�شارقة-الفجر:

�ن��ط��ل��ق��ت ي���وم )�جل��م��ع��ة( �ل�����دورة �لف��ت��ت��اح��ي��ة من 
ينظمها  �لتي  �لأطفال”،  ل�صينما  �لعاملي  “�ملنتدى 
�لدويل  �ل�صينمائي  �ل�صارقة  “مهرجان  بعد(  )عن 
“مهرجان  م��ع  ب��ال�����ص��ر�ك��ة  و�ل�صباب”،  ل��الأط��ف��ال 
باك�صتان،  يف  �ل��دويل لالأطفال”  �ل�صينمائي  له��ور 
مب�صاركة جمموعة من مدر�ء �ملهرجانات �لدولية، 
ب�صناعة  و�مل��ت��خ�����ص�����ص��ني  و�مل��ن��ت��ج��ني  و�مل���خ���رج���ني 

�ل�صينما، و�لأطفال و�ل�صباب.
�لذي  �مل��ن��ت��دى  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  فعاليات  و���ص��ه��دت 
ي�صتمر على مد�ر يومني ويقدم �صل�صلة من �جلل�صات 
حو�ريتني  جل�صتني  �مللهمة،  و�حل��و�ري��ة  �لنقا�صية 
�ملا�صي  ب���ني  �لأط����ف����ال  “�صينما  ب���ع���ن���و�ن  �لأوىل 
م�صتقبل  يف  �ل�صينما  دور  وت��ن��اول��ت  و�مل�صتقبل”، 
“�ملهرجانات يف  �لتعليم، فيما جاءت �لثاين بعنو�ن 

عام 2020 وما بعد كورونا«.
ف���ي���م���ون، خمرج  �ل��ربوف��ي�����ص��ور در�ج�������ان م.  وق�����ال 

�جلل�صة  خ���الل  ل��ه  م��د�خ��ل��ة  يف  فرن�صي  و�أك���ادمي���ي 
على  يتوجب  �لأط���ف���ال،  متكني  “ل�صمان  �لأوىل: 
�ملرئية  �ل��و���ص��ائ��ط  بتعليم  �ملتخ�ص�صني  �مل��در���ص��ني 
�ليومية  �حل���ي���اة  م���ن  ق�����ص�����ض  ب�����ص��رد  ي��ق��وم��و�  �أن 
ل��الأط��ف��ال �لرت��ب��اط بها و�ل��ت��ي ت�صكل  �ل��ت��ي ميكن 
يعد  �إذ  و�ل��ث��ق��ايف،  �لجتماعي  حميطهم  م��ن  ج���زء�ً 
و�صمان  �لأف��الم  �صناعة  عملية  يف  �لأطفال  تفاعل 
م�صاركتهم �لفاعلة �صرورة مهمة لتقدمي �لق�ص�ض 
م���ن وج���ه���ة ن���ظ���ره���م«.م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ف����ريدوز 
لأفالم  مانديال  نيل�صون  “مهرجان  من  بولبوليا 
من  �ل��رغ��م  “على  �أف��ري��ق��ي��ا:  ج��ن��وب  يف  �لأطفال” 
�لتحديات �لعديدة �لتي تو�جه �لعاملني يف �صناعة 
�صينما �لأطفال، �لتي ت�صمل �صعوبة و�صول �لأطفال 
�ل��ظ��روف �حلالية،  �لإن��رتن��ت يف ظ��ل  �إىل خ��دم��ات 
جنوب  يف  م�صرقاً  �لأطفال  �صينما  م�صتقبل  �صيبقى 
�أفريقيا، فاجلهد و�لوقت �لذي نكر�صه، و�لإمكانيات 
�لتي منتلكها، و�ل�صر�كات �لتي جتمعنا مع �جلهات 
�ملختلفة يف جميع �أنحاء �لعامل لتعزيز جودة �صينما 

�لأطفال، تعد بارقة �أمل لنا جميعاً«.
مديرة  ر�ي،  ف��ي��ن��اي  م��ي��ن��اك�����ص��ي  ق���ال���ت  ب����دوره����ا، 
يف  لالأطفال”  �ل�صينمائي  �لهند  ت�صني  “مهرجان 
�لهند: “�إن م�صتقبل �ل�صينما ل يعتمد على �لأفالم 
يحتاجون  �لذين  لالأطفال  �لبالغون  ي�صنعها  �لتي 
�إل  �لطاقة ل ميكن حتقيقها  نوع خمتلف من  �إىل 
�لقيام به هو  �إبد�عاتهم، وكل ما ميكننا  من خالل 
�لبناء  لالأطفال  ميكن  �إر���ص��ادي  عمل  �إط���ار  توفري 
و�ق���ع جت��رب��ت��ي عملت مع  “من  ع��ل��ي��ه«.و�أ���ص��اف��ت: 
و�صادقة  جريئة  �صينما  �ب��ت��ك��ار  ��صتطاعو�  �أط��ف��ال 
تعك�ض و�قعهم وي�صعب على �لبالغني فهم �أعماقها، 
لقبول  و�ل�صجاعة  �جل��ر�أة  هو  جيلنا  من  و�ملطلوب 

�لأ�صياء �لتي ل نفهمها«.

مهرجانات االأفالم يف مرحلة ما بعد كورونا
وما   2020 ع��ام  يف  “�ملهرجانات  جل�صة  وناق�صت 
كبار  و�ج��ه��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب���رز  كورونا”  بعد 
�أرقى �ملهرجانات �ل�صينمائية على �مل�صتوى  منظمي 
�لعامل  �صهدها  �صحية  �أزم��ة  �أ�صو�أ  �أعقاب  يف  �لعاملي 
�أك��ر من قرن.و�صارك يف �جلل�صة كلٌّ من د�ن  منذ 
“لو�ض �أجنلو�ض �ل�صينمائي  بينيت، مدير مهرجان 
�ملتحدة، وكالوديو  �لوليات  يف  �لدويل لالأطفال” 
�ل�صينمائي  جيفوين  “مهرجان  مدير  جوبيتو�صي، 
بيني، مدير  وكيث  �إيطاليا،  يف  �ل��دويل لالأطفال” 
�جلمهور و�ملجتمع يف “مهرجان تورنتو �ل�صينمائي 

�لدويل” يف كند�، و�أد�رها �صعيب �إقبال.
�أجنلو�ض  لو�ض  “مهرجان  �أن  �إىل  بينيت  د�ن  و�أ�صار 
لفتتاح  كان جاهز�ً  �ل��دويل لالأطفال”  �ل�صينمائي 
دورة عام 2020 يف دي�صمرب، وفجاأة �ت�صح �أن تلك 
�لدورة لن تنعقد، لأن �لإجر�ء�ت �لحرت�زية كانت 
�لفر�صة  للمهرجان  ت���رتك  ومل  وح��ا���ص��م��ة  ف��وري��ة 

لتنظيم دورته �ل�صنوية.
قال  �ل�صعب،  �ل��ت��ح��دي  ه��ذ�  م��و�ج��ه��ة  �صبل  وح���ول 

بينيت: “�صعيت بالتعاون مع فريقي �إىل �ل�صتثمار 
يف كافة �ملن�صات �لرقمية �ملتوفرة و�أبرزها في�صبوك 
م��ع �جل��م��ه��ور من  للتو��صل  و�إن�����ص��ت��غ��ر�م،  وت��وي��رت 
�لفر�صة  �أت��اح  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعمرية،  �لفئات  جميع 
حول  �آر�ئ��ه��م  ع��ن  للتعبري  و�مل�صاهدين  للمنظمني 
�لأفالم �ملختارة من ناحية، كما عززت �لتو��صل بني 
�صناع �لأفالم وجمهورهم من ناحية �أخرى، و�ليوم 
�أر�ض  على  دي�صمرب  يف  �ملهرجان  �إق��ام��ة  �إىل  نتطلع 
�إر�صاد�ت  وف��ق  م�صموحاً  ذل��ك  ك��ان  ح��ال  �ل��و�ق��ع يف 
جوبيتو�صي،  ك��الودي��و  و�أ���ص��ار  و�ل�����ص��الم��ة«  �ل�صحة 
�ل�����ذي ي�����ص��غ��ل م��ن�����ص��ب م���دي���ر م��ه��رج��ان جيفوين 
�ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي �ل�����دويل ل���الأط���ف���ال يف �إي��ط��ال��ي��ا منذ 
تاأ�صي�صه، �إىل �أن وباء كورونا �صرب �لعامل يف �لوقت 
ي��خ��ط��ط��ون ف��ي��ه لالحتفال  �مل��ن��ظ��م��ون  ك���ان  �ل����ذي 
“�أدركنا  ق��ال:  حيث  للمهرجان،  �خلم�صني  بالدورة 
�إىل خ��ط��ة بديلة  ب��ح��اج��ة  �أن���ن���ا  �مل��ا���ص��ي  م���ار����ض  يف 
للتو��صل مع �أفر�د �ملجتمع وع�صاق �صينما �لأطفال 
يف جميع �أنحاء �لعامل، وكان علينا �أن جند طريقة 
هذ�  مكانة  على  ونحافظ  كانو�  �أينما  �إليهم  لن�صل 
�لأول و�لتي  �لإغ��الق  �ملهرجان، فقمنا خالل فرتة 
�متدت من مار�ض �إىل مايو بتنظيم جل�صات حو�رية 
مع عدد من �ملمثلني و�ل�صيا�صيني و�لأطباء و�صانعي 
بجميع  �ملجتمع  �أف���ر�د  من  قريبني  لنبقى  �لأف���الم 

فئاته ونعزز �صعورهم بالتما�صك و�مل�صاركة.«
و�ملجتمع  �ل�صينما  “و�جه كل من �صناعة  و�أ�صاف: 
على ح��د ���ص��و�ء �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��دي��ات، ففي ذلك 
�آلية  �مل��خ��اوف ح��ول  �لكثري من  �حل��ني كانت هناك 
تنظيم فعالية على �أر�ض �لو�قع يلتقي فيها �لنا�ض 
�إىل  دفعنا  ما  و�صحتهم،  �صالمتهم  �صمان  مع  معاً 
�إقامة مهرجان هجني ح�صره �صخ�صياً  �لعمل على 
من  ماليني  �ن�صم  فيما  �إيطاليا،  يف  طفل  �آلف   3
من  �فرت��صياً  �ملهرجان  �إىل  �لأطفال  �أف��الم  ع�صاق 
بقوله:  جوبيتو�صي  �لعامل.«و�ختتم  �أنحاء  خمتلف 

“�أتاحت لنا �أزمة كوفيد -19 �لفر�صة للبحث عن 
تق�صيم  يف  ذل��ك  متثل  وق��د  ومبتكرة،  جديدة  �أفكار 
�أن�صطة �ملهرجان �إىل �أوقات خمتلفة على مد�ر �لعام 
بدًل من �إقامته على �صكل فعالية و�حدة كما جرت 
بيني  كيث  قال  �ملا�صية«.وبدوره  �ل�صنو�ت  يف  �لعادة 
�لذي �ن�صم للجل�صة من تورنتو: “كان عام 2020 
مليًئا بالتحديات، و�ليوم نركز على �إيجاد �لطريقة 
�جلمهور  �إىل  و�إي�صالها  �لأف���الم  لعر�ض  �ملالئمة 
تورنتو  م��ه��رج��ان  ت���اأث���ر  �إىل  م�����ص��ري�ً  و�ملجتمع”، 
�ملهرجانات  �أب����رز  �أح����د  وه���و  �ل�����دويل،  �ل�صينمائي 
�لعاملية،  �ل�صحية  بالظروف  �لعامل،  يف  �ل�صينمائية 
�إىل  مار�ض  �صهر  يف  �ملنظمة  �لهيئة  ��صطرت  حيث 
�لتي  �ل�����ص��ت  �ل�صينما  دور  وب��ال��ت��ايل  �مل��ب��ن��ى  �إغ����الق 
تعر�ض فيها �لأفالم، ومل تكن تتوفر يف ذلك �لوقت 
�إىل  ل��ل��و���ص��ول  �ل��الزم��ة  �ل��رق��م��ي��ة  �لتحتية  �لبنية 
�لقائمون  “متكن  و�أ���ص��اف:  منازلهم.  يف  �جلمهور 
حتديات  �إىل  �صريعاً  �ل�صتجابة  من  �ملهرجان  على 
�لتكنولوجية  �حللول  من  و�ل�صتفادة  �ملرحلة  تلك 

م��ن خ���الل �إط����الق �أول خ��دم��ة ب��ث وط��ن��ي��ة ت�صمى 
 ،)Stay-At-Home( �ملنزل«  يف  “�بق  �صينما 
وقد  “نتفليك�ض”،  من�صة  �صاكلة  على  تعمل  وه��ي 
كبري�ً  جن��اح��اً   2020 لعام  �ملهرجان  دورة  حققت 
باعتمادها طريقة �ل�صينما �لرقمية و�صينما �لهو�ء 
�ل�صعور  �ملجتمع  �أف���ر�د  “ملنح  ق��ائ��اًل:  �لطلق.وتابع 
مو�صيقى  حفلة  بتنظيم  قمنا  �جلماعية،  بامل�صاركة 
�إليها عرب  �إمكانية �ل�صتماع  و�أحتنا للجمهور   DJ
�لأطفال  ��صتمتع  كما  �ل�صوت يف منازلهم،  مكرب�ت 
ك��ن��د� بفيلم خ��ا���ض بهم مت  �أم��اك��ن خمتلفة م��ن  يف 
جناحاً  حقق  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان،  من�صة  على  عر�صه 
�صريحة  �إىل  م���رة  ولأول  و���ص��ول��ه  ع��رب  ��صتثنائياً 

و��صعة من �جلمهور يف جميع �أنحاء كند�«.
فعالياته  �لأط��ف��ال  ل�صينما  �لعاملي  �ملنتدى  و�ختتم 
)�ل�صبت( بجل�صة حتت عنو�ن “م�صتقبل �ملهرجانات 
تعقد  و�أث��ره �لجتماعي”  ورعاية مو�هب �لأطفال 
“�لفر�ض  جل�صة  ت��ق��ام  ف��ي��م��ا  م�����ص��اًء،   6:00 ع��ن��د 

وجمالت �لتعاون” يف �ل�صاعة 7:30 م�صاًء. 

يقام املنتدى بتنظيم مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي الدويل لالأطفال وال�صباب

ال�سارقة جتمع كبار مدراء املهرجانات الفنّية وال�سينمائيني
 يف انطالق املنتدى العاملي ل�سينما الأطفال 

»اك�سبوجر 2021« يك�سف تفا�سيل دورته اخلام�سة غدًا يف بيت احلكمة 

•• دبي -د.حممود علياء 

“ماذا يريد  ناق�صت ندوة الثقافة والعلوم يف جل�صة افرتا�صية مو�صوع 
اإدارة  جمل�س  ع�صو  عبيد  �صاحلة  قدمتها  اليوم؟”  اإع��الم  من  ال�صباب 
اإعالمية  ال�صحي  �صفية  مب�صاركة  ال�صبابية  اللجنة  ورئي�س  الندوة 
اإماراتية حا�صلة على ماج�صتري ات�صال جماهريي وتعمل مديرة الت�صويق 
وامل�صرفية،  املالية  للدرا�صات  االإمارات  معهد  يف  اجلماهريي  واالت�صال 
عملت يف دبي لالإعالم ولها الكثري من الربامج التلفزيونية، واالإ�صدارات 
االأدبية، حا�صلة على عدة جوائز، وحا�صلة على جائزة اأوائل االإمارات 

عن اإجنازاتها يف تعزيز القراءة.
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اأحمد عز ومنة �سلبي... 
يلتقيان يف )اجلرمية(

�لت�صوير  م��و�ق��ع  ومعاينة  �ختيار  م��ن  ع��رف��ة  �صريف  �مل�صري  �مل��خ��رج  �نتهى 
لفيلمه �جلديد )�جلرمية( �لذي ينتمي �إىل فئة )�لأك�صن( و�ملغامرة، و�لذي 

يلعب بطولته �لفنان �أحمد عز، �إىل جانب منة �صلبي 
�ل��ك��دو�ين و�صيد رج���ب، وغ��ريه��م �لكثري  وم��اج��د 

�ل�صركة  �مل�صرية.م�صادر يف  �ل�صينما  من جنوم 
�ملنتجة قالت: )�إّن �مل�صاهد �لأوىل للفيلم �صيتم 

�لغردقة،  م��دي��ن��ة  يف  �أي����ام  خ���الل  ت�صويرها 
�أخرى  مو�قع  �إىل  �لتنقل  قبل  م�صر،  �صرق 
�لفنانة  ع��رّبت  ح��ني  �لت�صوير(.يف  ملو��صلة 

جمدد�ً  بالعمل  �صعادتها  ع��ن  �صلبي  منة 
بعدما  ع��ز،  �أح��م��د  �ل��ف��ن��ان  م��ع زميلها 

�لتقيا يف فيلمني �صابقني، كما �أثنت 
على تعاونها مع �ملخرج �صريف 

عرفة، �لذي �لتقته �أي�صاً 
بعنو�ن  �صابق  فيلم  يف 
)�ل��ن��م�����ض و�لإن���������ض(، 
متمنية �أن يكون �لفيلم 

�جل��دي��د �إ���ص��اف��ة �إىل 
�لقوية  )�ل�صينما 

و�مل����ت����م����ي����زة(، 
ع�������ل�������ى ح����د 

قولها.

ُيعر�س قريبًا على )يوتيوب(

)طبيب الغالبة( ... فيلم يوثِّق
 حياة الدكتور م�سايل

�أ�صهر طبيب  رحلة  يوثِّق  �ل��ذي  �لغالبة(  �لق�صري )طبيب  �لفيلم 
�إيجابياً  منوذجاً  باعتباره  وفاته  �أعقاب  يف  كفكرة  �نطلق  م�صري، 
به،  ُيحتذى  �أن  ويجب  �ملجتمع،  يف  �لالحمدود  �لإن�صاين  للعطاء 
يف زمن يت�صارع فيه �جلميع من �أج��ل �مل��ادة وجمع �مل��ال، من دون 
�كرت�ث بظروف �ملر�صى �لفقر�ء �أو غري �لقادرين على ق�صد عيادة 

طبيب طلباً للعالج.
من  �أب��رز  يجدو�  مل  �لتميز،  عن  �لباحثني  �ل�صباب  من  جمموعة 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د م�����ص��ايل لإل��ق��اء �ل�����ص��وء ع��ل��ى ���ص��ريت��ه وم�صريته 
كطبيب �إن�صان من خالل فيلم مدته 50 دقيقة فقط تلخ�ض هذه 

�لرحلة، وعلى �لرغم من �لتكلفة �ملادية �لكبرية لإنتاج فيلم 
بحلمهم  �ل�صباب ومت�صكو�  ه��وؤلء  �لنوع، غامر  من هذ� 

باأقل  �صينمائي  �صريط  �ل�صخ�صية على  يف تقدمي هذه 
�لإمكانات.

�أحد هوؤلء �ل�صباب �لذين تو��صلت معهم )�جلريدة(، 
�ل�صكري،  �أم�����ري  و�حل��������و�ر،  �ل�����ص��ي��ن��اري��و  ك���ات���ب  ه���و 
و�آمال  ب��دوي،  بطولة ع�صام  �لفيلم  �أن  �أو���ص��ح  �ل��ذي 
عبد�للطيف  حممد  ب��اإخ��ر�ج��ه  وي��ق��وم  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز، 

�ل�صهري ب�(حممد تيفا(،
م�صايل  �لدكتور  ق�صة حياة  �أحد�ثه حول  ت��دور  فيما   

منذ مولده يف مدينة )�إيتاي �لبارود( مبحافظة �لبحرية 
)�صمال غربي �لقاهرة(، مرور�ً بتعليمه وعمله ثم زو�جه 

و�نتهاًء بوفاته يف يوليو 2019، ويركز �لفيلم على �إبر�ز 
�لأدو�ر �لإن�صانية �ملهمة �لتي لعبها �لدكتور م�صايل يف 

حياته �لعملية كطبيب، ومو�قفه �لعظيمة يف خدمة 
�لب�صطاء.

�لإعالم  وو�صائل  �ل�صحافة  �هتمام  وم��ع 
�مل�صرية باحلديث عن هذ� �لفيلم �ملرتقب 
�إطالقه خالل �أيام، ظن كثريون �أن جهة 

�إنتاجية كربى تقف ور�ءه، لكن �حلقيقة 
�أن ذلك مل يكن �صحيحاً على �لإطالق، 
�أنه لي�صت هناك جهة  �ل�صكري  �أكد  فقد 
حيث  ذ�ت����ي،  ف��الإن��ت��اج  للفيلم،  �إن��ت��اج��ي��ة 

تعاون مع زمالئه يف فريق عمل لإنتاج هذ� 
وحتقيق  �لنور،  �إىل  خروجه  �آم��اًل  �ل�صريط، 

�صرية  تخليد  وه��ي  ور�ئ��ه،  من  �لأ�صا�صية  �لغاية 

هذ� �لطبيب كرمز للعطاء و�لعمل �لإن�صاين وم�صاعدة �لب�صطاء، 
لتكون ق�صته م�صدر �إلهام للجميع.

نظر�ً  حت��دي��د�ً،  م�صايل  حممد  �لدكتور  )�خ��رتن��ا  �ل�صكري:  وق��ال 
لأع��م��ال��ه �ل���ب���ارزة �ل��ت��ي ل ت��ق��در ب��ث��م��ن يف 

وتوجيه  �لب�صطاء،  �ل��ن��ا���ض  خ��دم��ة 
�إمكانات  م��ن  م��ا مي��ل��ك  ك��ل 

وم�����ص��اع��ر ف��ي��ا���ص��ة جتاه 
خدمتهم، و�لتخفيف 

عنهم يف ظل ظروفهم �ملادية �ل�صعبة(.
و�أ�صاف: )�أبرز �ل�صعوبات �لتي و�جهتنا يف �صبيل خروج هذ� �لفيلم 
�إىل �لنور �لتكلفة �لإنتاجية، لكننا بف�صل �هلل �أوًل، وبتعاوننا �ملثمر 

جنحنا يف عبور هذه �مل�صكلة(.
ق�����ص��ة ط��ب��ي��ب �ل��غ��الب��ة ي��ع��رف��ه��ا �مل���الي���ني من 
�إليه  ت��ع��رف��و�  �ل��ذي��ن  و�ل��ع��رب  �مل�صريني 
قبيل وفاته باأ�صهر قليلة من خالل 
�أجريت معه يف  تلفزيونية  لقاء�ت 
عيادته �لب�صيطة باإحدى �لقرى 
يف ريف م�صر، وحتول بعدها 
على  )ت����رن����د(  �إىل  �ل����رح����ل 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، 
خ�����ص��و���ص��اً م���ع رف�����ص��ت��ه �أي 
م�صاعد�ت مالية من جهات 
و�أ�صخا�ض، على �لرغم من 
ب�صيطاً يف مظهره،  بد�  �أن��ه 
كما كانت عيادته متو��صعة.

�ل����ذي يقدمه  ل��ك��ن �جل��دي��د 
�إلقاء هالة من  �لفيلم هو  هذ� 
�خلا�صة  حياته  على  �ل�صوء 
وه��������و�ي��������ات��������ه وظ����������روف 
جانب  �إىل  م���ع���ي�������ص���ت���ه 
م����و�ق����ف����ه �لإن�������ص���ان���ي���ة، 
فريق  ت����و������ص����ل  ح����ي����ث 
و�أق���ارب  �أ���ص��رة  م��ع  �لعمل 
�لطبيب �لر�حل للح�صول على 

معلومات دقيقة عنه.
ع���ل���ى موقع  �ل���ف���ي���ل���م  ع����ر�����ض  و����ص���ي���ت���م 
�لتو��صل  من�صات  من  وغ��ريه  )يوتيوب( 
�صيكون  �أنه  �أكد �صّناعه  �لجتماعي، حيث 

متاحاً للجميع، 
و�أنهم لن يناف�صو� به يف �أي من �ملهرجانات �لفنية 
�ملتخ�ص�صة، مكتفني باإبر�ز رحلة )طبيب �لغالبة(، 

�لذي وهب نف�صه لعالج �لفقر�ء و�ملحتاجني.

يرتقب قطاع كبري من امل�صريني اإطالق فيلم )طبيب الغالبة(، الذي ي�صتعر�س ق�صة حياة الطبيب امل�صري الراحل 
حممد م�صايل، الذي ا�صُتهر بلقب )طبيب الغالبة( يف م�صر، الأنه كّر�س حياته لعالج الفقراء باأ�صعار رمزية، وقدم 
خدماته باملجان لغري القادرين يف اإحدى قرى الريف امل�صري، على مدار �صنوات طويلة قبل رحيله يف يوليو 2019 

عن عمر ناهز 76 عامًا، تاركًا وراءه �صرية طيبة.

كا�صفة عن  �رحمه،  �ل�صاأن، �صرحت  ويف هذ� 
هوية �لعمل و�لدور �لذي تتقم�صه بالقول: 
�جتماعي  طابع  ذو  حقبوي  م�صل�صل  )ه��و 
�أ�صرة متما�صكة  يتكلم ب�صورة عامة عن 
)كل و�حد فيهم ي�صيل �لثاين( حتت �أي 

ظرف من �لظروف،
وهي  ه���ن���ادي،  �صخ�صية  �أج�����ص��د  وف��ي��ه   
�لأخ�������ت �ل���و����ص���ط���ى ب����ني ه���ب���ة �ل�����دري 
و�إميان �حل�صيني، يف حني يج�صد كل من 
�صقيقّي،  دوري  �لبناي  وفهد  فريد  في�صل 
�ل��رتك��م��اين ف�صيكون و�ل����دي ويف  �أم���ا ع��ب��د�هلل 

�ل�صرقاوي و�لدتي(.
�صخ�صية  يف  ك��ث��ري�ً  �لغو�ض  �أري���د  )ل  وتابعت: 

هنادي، 
عائلتها  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �ل��ف��ت��اة  ه��ي  لكنها 
وتخاف على �أفر�دها وت�صحي من �أجلهم 
و�لأخت  �لأم  �صرت�ها  �إذ  �لكل(،  )�صايلة 
و�ل���زوج���ة يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه، وم���ع تو�يل 
حدث  لها  �صيكون  �لأح���د�ث  وت�صاعد 
يف حياتها تنتقل فيه من مرحلة �إىل 

�أخرى(.
و�أكملت �رحمه: )�صخ�صياً، متفائلة 

كثري�ً بهذ� �مل�صل�صل �لذي بذلنا فيه جميعنا من دون ��صتثناء جمهود�ً كبري�ً، بدء�ً 
من �ل�صركة �ملنتجة �لتي يديرها �ل�صقيقان حم�صن و�أحمد مال ح�صني،

حقبوي،  م�صل�صل  �صلفاً  ذك��رت  كما  فهو  �ملمثلني،  وحتى  و�مل��خ��رج  بالفنيني  م���رور�ً   
وبالتايل بحاجة �إىل تركيز كبري، �إىل جانب �أن �ل�صخ�صية �لتي �أقدمها �صعبة كثري�ً 
منري  ك��ان  �لنتائج  ه��ذه  كل  �إىل  وللو�صول  عليها(،  تعبت  )حيل  �حلجم  حيث  من 

�لزعبي حا�صر�ً يف كل حلظة،
 وعلى �ل�صعيد �ل�صخ�صي �صاعدين للو�صول �إىل مرحلة معينة �أمتنى �أن تنال �إعجاب 
�إيجابية جترب  �مل�صاهد، و�أن يكون �مل�صل�صل برمته خفيفاً لطيفاً ونح�صد ردود فعل 

خو�طرنا(.
�أكرب  �أح��د  �إن  �لقول  )�أ�صتطيع  قالت:  )م��ارغ��ري��ت(،  م�صل�صل  يف  م�صاركتها  وح��ول 
حياة  �لفنانة  مع  وعملي  �مل�صل�صل  ه��ذ�  يف  م�صاركتي  خ��الل  من  حتقق  قد  �أحالمي 

�لفهد �لتي تربيت على م�صاهدة �أعمالها وفّنها �لر�قي،
 فهذه �ملرة �لأوىل �لتي �صاأقف �إىل جانبها يف عمل تلفزيوين وهو فخر يل و�إ�صافة 

كبرية �إىل م�صريتي �لفنية.
ففي �ملا�صي حزنت كثري�ً لأنني مل �أحظ بفر�صة �لعمل مع �لعمالق �لر�حل �لفنان 
عبد�حل�صني عبد�لر�صا، لهذ� كنت حري�صة على �أل �أفّوت هذه �لفر�صة �صو�ء مع �أم 

�صوز�ن وكذلك مع �لفنانة �صعاد عبد�هلل(.
و�أكملت �رحمه يف حديثها: )�جلميل و�ملفرح يف �لأمر �أنني كما ذكرت �صلفاً هو عملي 
�لبحرين  �لغالية  �مل�صل�صل �صيتم ت�صويره يف بلدي  �أن  �لآخر  �أم �صوز�ن، و�لأم��ر  مع 

)�لفرحة �صارت فرحتني(.
�أما عن �صخ�صيتي �لتي �صاأقدمها، ففي هذه �للحظة ل�صت خمولة بالك�صف عنها �إىل 

حني بدء �لت�صوير ر�صمياً(.

�إد�رة  �صاأكون حتت  �أنني  �أخفي �صعادتي  �أن  وختمت �رحمه قائلة: )طبعاً ل ميكنني 
خمرج خم�صرم مثل �ل�صوري با�صل �خلطيب �لذي �أعتربه مدر�صة كبرية )و�حلكي 

مو حماولة متلق(، فعاًل يف هذ� �ملو�صم �أعترب نف�صي حمظوظة جد�ً(.

رمي ارحمه: متفائلة كثريًا بـ)الروح والرّية(
�صارفت املمثلة البحرينية رمي ارحمه على االنتهاء من ت�صوير كامل م�صاهدها �صمن �صياق امل�صل�صل الدرامي )الروح والرّية(، من 
تاأليف اأنفال الدوي�صان واإخراج منري الزعبي، ومن بطولتها اإىل جانب نخبة جنوم منهم هبة الدري، فاطمة احلو�صني، �صيماء علي، 
يعقوب عبداهلل، عبداهلل الرتكماين، حممد الدو�صري، فهد البناي، يف ال�صرقاوي، �صهاب حاجية، في�صل فريد، اإميان احل�صيني، 

�صمود املوؤمن، نواف العلي، اإبراهيم ال�صيخلي وغريهم الكثري.
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الت�سلب اللويحي املتعدد... اأ�سبابه وطرق عالجه
و�لأع�صاب  �ل�صوكي  و�حل��ب��ل  �مل��خ  على  �مل��ت��ع��دد  �للويحي  �لت�صلب  ي��وؤث��ر 
�لب�صرية يف �لعني، وميكن �أن ي�صبب م�صاكل يف �لروؤية و�لتو�زن و�لتحكم 
يف �لع�صالت، ووظائف �جل�صم �لأ�صا�صية �لأخرى. غالًبا ما تكون �لتاأثري�ت 
من  �لأ���ص��خ��ا���ض  بع�ض  ي��ع��اين  حيث  و�آخ����ر،  م�صاب  �صخ�ض  ب��ني  خمتلفة 
�آخ��رون �صعوبة يف  يو�جه  فيما  ع��الج،  �إىل  يحتاجون  ول  �أعر��ض خفيفة 
�لتنقل و�لقيام باملهام �ليومية. ت�صمل �لأعر��ض �ملبكرة للت�صلب �للويحي 
�إىل جانب  �لروؤية،  �ل�صعف و�لوخز و�خل��در وعدم و�صوح  �ملتعدد كاًل من 
�لبويل،  و�جل��ه��از  �لتفكري  م�صاكل  �ل��ع�����ص��الت،  كت�صلب  �أخ���رى  ع��الم��ات 

وميكن �أن يخفف �لعالج من �أعر��ض �ملر�ض ويوؤخر تطوره.
 

اأ�صباب مر�س الت�صلب اللويحي املتعدد
�لتدخني قد يرفع خطر �لغ�صابة مبر�ض �لت�صلب �ملتعدد

ل يعرف �لأطباء على وجه �ليقني ما �لذي ي�صبب مر�ض �لت�صلب �للويحي 
�ملتعدد، ولكن هناك �لعديد من �لأ�صياء �لتي يبدو �أنها تزيد من �حتمال 
�لإ�صابة باملر�ض، مثل �جلينات وعامل �لتدخني قد يوؤدي �أي�صاً �إىل زيادة 
�ملتعدد  �للويحي  �لت�صلب  �لأ�صخا�ض مبر�ض  بع�ض  ي�صاب  وقد  �ملخاطر. 
فريو�ض  �أو  ب��ار  �إب�صتاين  ف��ريو���ض  مثل  فريو�صية  ب��ع��دوى  �إ�صابتهم  بعد 
�لهرب�ض �لب�صري، مما يجعل جهاز �ملناعة لديهم يتوقف عن �لعمل ب�صكل 
�لعلماء  ويدر�ض  �نتكا�صات،  ت�صبب  �أو  �ملر�ض  �لعدوى  ت�صبب  وقد  طبيعي. 
�ل�صلة بني �لفريو�صات ومر�ض �لت�صلب �لع�صبي �ملتعدد، لكن لي�ض لديهم 
�إجابة و��صحة حتى �لآن. يف حني ت�صري بع�ض �لدر��صات �إىل �أن فيتامني دي 
D، �لذي ميكن �حل�صول عليه من �أ�صعة �ل�صم�ض �أو من �ملكمالت �لغذ�ئية، 

قد يقوي جهاز �ملناعة ويحميك من مر�ض �لت�صلب �للويحي �ملتعدد.

 ت�صخي�س الت�صلب اللويحي املتعدد
قد يكون من �ل�صعب يف �لبد�ية ت�صخي�ض مر�ض �لت�صلب �للويحي �ملتعدد، 
�لأع�صاب  ��صطر�بات  من  للعديد  مماثلة  �أعر��صه  تكون  �أن  ميكن  حيث 

�لأخرى.
لكن �إذ� �عتقد �لطبيب �ملعالج وجود �ملر�ض، فيحّول �ملري�ض �إىل �خت�صا�صي 
يف �أمر��ض �لدماغ و�جلهاز �لع�صبي، ي�صمى طبيب �لأع�صاب؛ في�صاأل عن 
�لتاريخ �لطبي للمري�ض ويفح�صه �صريرياً؛ بحثاً عن �لعالمات �لرئي�صية 

لتلف �لأع�صاب يف �لدماغ و�حلبل �ل�صوكي و�لأع�صاب �لب�صرية.
ول يوجد �ختبار و�حد ميكن �أن يثبت �لإ�صابة مبر�ض �لت�صلب �للويحي 
�ملتعدد، �إمنا �صي�صتخدم �لطبيب عدة �أنو�ع خمتلفة من �لفحو�ض، ت�صمل:

مثل  مت�صابهة،  ا  �أعر��صً ت�صبب  �لتي  �لأمر��ض  ل�صتبعاد  �لدم  �ختبار�ت   -
لمي و�لإيدز.

- �لت�صوير بالرنني �ملغناطي�صي للج�صم باأكمله.
- �لت�صوير �ملقطعي �لب�صري �لذي ي�صتخدم لكت�صاف �لتغري�ت يف �صبكية 

�لعني �لتي ميكن �أن حتذر من �صمور �لدماغ.
 

عالج الت�صلب اللويحي املتعدد
ولكن  �حل��ايل،  �لوقت  يف  �ملتعدد  �للويحي  �لت�صلب  ملر�ض  ع��الج  يوجد  ل 
ميكن لعدد من �لعالجات �ملتوفرة حت�صني �لأعر��ض و�حلفاظ على عمل 
ا �أن ي�صف �لأدوية �لتي قد ُتبطئ  �جل�صم ب�صكل جيد. وميكن للطبيب �أي�صً
م�صار �ملر�ض، �أو متنع �أو تعالج �لنوبات، �أو تخفف �لأعر��ض، �أو ت�صاعد يف 

�لتغلب على �لإجهاد �لذي ميكن �أن ي�صاحب �حلالة.

من هو ما�صبريو؟
ه���و م�����ص��ت�����ص��رق ف��رن�����ص��ي در������ض �ل��ل��غ��ات �ل�����ص��رق��ي��ة ف�����ص��ل��ع يف �للغة 
�لهريوغليفية و�ن�صاأ �ملعهد �لفرن�صي بالقاهرة وعمل مدير� للمتحف 
�لآثار  لدر��صة  �مل�صرية  للبعثة  كرئي�ض  م�صر  قدم  قد  وك��ان  �مل�صري 
كما �ن له جهود� يف �لك�صف عن بع�ض �لثار �مل�صرية و�أهمها مومياء 
يف  �لرئي�صية  �ل�����ص��و�رع  �ح��د  على  ��صمه  �أط��ل��ق  كما  �ل��ث��اين،  رم�صي�ض 

�لقاهرة و�ملطلة على كورني�ض �لنيل. 
من هو جوتنربج ؟

�لطباعة باحلروف  �خ��رت�ع  �ليه يف  �لف�صل  �مل��اين يرجع  هو خم��رتع 
�ملتحركة.

ماهما �لدولتان �للتان حتمالن ��صم معادن ؟
�لدولة  ،�ما  �لنحا�ض  ��صمها �لالتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
�ي  �رج��ان��ت  �ل�صبانية  م��ن  م�صتق  و��صمها  �لرجنتني  فهي  �لخ���رى 

�لف�صة. 

- �أن �لكاأ�ض �ل�صميك معر�ض للك�صر �أكر من �لكاأ�ض �لرقيق فيما �إذ� و�صع به م�صروب �صاخن
حول  �لأر����ض  بها  ت��دور  �لتي  �ل�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دق��ائ��ق   7 م��ن  �أك��ر  ي�صتمر  ل  �لك�صوف  �أن   -

�ل�صم�ض.
- �أن �لغاز يف طبيعته غاز ل ر�ئحة له ، ولكن ت�صاف �إليه هذه �لر�ئحة لدى ت�صفيته وتخزينه من �أجل عامل 

�لأمان و�حلماية لالنتباه �إليه
- �أن طائر �لكيوي هو �لطائر �لوحيد �لتي تقع فتحة �أنفه يف مقدمة منخاره

- �أن �ملاء �لبارد هو �أخف من �ملاء �ل�صاخن
- �أن مايخ�ض �جلمل من مفرد�ت وتعابري يف �للغة �لعربية يقرب من 1000 كلمة

- �أن �لبعد بني �ل�صم�ض و�لأر�ض يعادل 385 �صعفا من بعد �لأر�ض عن �لقمر
- �أن زجاجة �حلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتو�ها من فيتامني )ب( �إذ� ما و�صعت حو�يل

�صاعتني يف �صوء �لنهار
- �أن �صعر �للحية لدى �لرجل قوي جد� ويعادل يف قوته ومتانته متانة �صلك من �لنحا�ض يف نف�ض قطر �صعره
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العنب 
حديثة  طبية  در����ص��ة  ك�صفت 
�أ����ص���رف ع��ل��ي��ه��ا ب��اح��ث��ون من 
�لأمريكية  م��ي��ام��ى  ج��ام��ع��ة 
�صحية  ف��و�ئ��د  ل��ه  �لعنب  �أن 
م�����ث�����رية ل����ل����ع����ني ووظ�����ائ�����ف 

�لإب�صار.
و�أو�صحت �لدر��صة �أن �لعنب 
غنى جد� مب�صاد�ت �لأك�صدة 
خ���الي���ا ج�صم  �ل���ت���ى حت���م���ى 

�لإن�صان من تلف �حلم�ض �لنووى DNA لفتة �أن تناول هذه �لفاكهة 
ب�صكل منتظم ي�صاهم فى تعزيز �صحة �صبكية �لعني وتقليل فر�ض �لإ�صابة 
بتدهور وظائف �لإب�صار و�نخفا�ض خطر حدوث �لعمى وهو ما يعد �أمر�ً 

مثري� للغاية. 
خالل   ”Nutrition“ �ل�صهرية  �لعلمية  باملجلة  �لنتائج  هذه  ون�صرت 
�صهر مار�ض �جلارى وكما ن�صرت موؤخر� على �ملوقع �لإلكرتونى ل�صحيفة 
“ديلى ميل” �لربيطانية. جدير بالذكر �أن �لأبحاث �ل�صابقة ك�صفت �أي�صا 
عن �لكثري من فو�ئد �لعنب حيث �أ�صارت در��صة طبية �أ�صرف عليها باحثون 
من جامعة جال�صكو �لربيطانية �أن تناول ع�صري �لعنب ب�صكل منتظم يحد 
ك�صفت  فيما  و�لزهامير.  و�ل�صرطان  �لقلب  باأمر��ض  �لإ�صابة  خطر  من 
در��صة �أخرى �أ�صرف عليها باحثون من جامعة و��صنطن �صتيت �لأمريكية 
نظر�  �ل��وزن  بزيادة  �لإ�صابة  من  يقى  متو�صطة  بكميات  �لعنب  تناول  �أن 
لحتو�ئه على مركب “resveratrol” �لذى يحول جزء� من �لدهون 
�لبي�صاء �ل�صارة �إىل �لدهون �لبنية �ملعروفة بفاعليتها فى تعزيز معدلت 

حرق �ل�صعر�ت �حلر�رية.

�رتعد �لثعلب وهو ي�صمع زئري �لأ�صود فقد كان عالياً جد�ً و�ي�صاً غا�صباً جد�ً .. �صاأل نف�صه يا ترى ماذ� حدث 
مايل ��صمع �لأ�صود تز�أر وهى غا�صبة �صاأذهب لأعرف فاأنا ل ��صتطيع �ن �جل�ض و�نتظر.

ذهب �لثعلب �إىل عرين �لأ�صود وهو يحاول ت�صمم �لأخبار وحني و�صل وجد �مامه �لأ�صد �لكبري وهو �صديقاً 
له ف�صاأله بقلق مايل �ر�كم تز�أرون هل حدث �صيئاً فقال �لأ�صد �ختفى �صبلي �ل�صغري .. ل تقف �مامي هكذ� 
�ذهب و�بحث عنه .. �ذهب و�أل قتلتك، يجب �ن تبحث �لغابة كلها عن �بني، جرى �لثعلب من �مام �لأ�صد و�خذ 
ي�صرخ وهو يف �لطريق عن �ل�صبل �ل�صغري �ل�صائع وكلما تقابل مع �حد �حليو�نات �صاأل هل وجدمتوه ولكن 
�جلميع كانو� يجيبون بالنفي و�لغابة كلها من�صغله بالبحث عن �ل�صبل �ل�صغري .. مل ترتك �حليو�نات مكاناً 
�ل وبحثت فيه فوق �لأ�صجار وحتتها ..بني �ل�صجري�ت وو�صط �ملياه �ل�صحلة، من �طر�ف �لغابة لأطر�فها ومن 
�صرقها �إىل غربها ولكن دون فائدة و�جتمع �جلميع حول �لأ�صد يقولون رمبا وقع يف يد �صياد ف�صرخ �ل�صقر 
وقال ل مل ياأتي �إىل غابتنا �صيادون �ليوم ول حتى �م�ض فقال �لقرد رمبا �صقط يف �لنهر فرد �لتم�صاح وقال 
ل ��صرف على �لنهر بنف�صي مل ي�صقط فيه �أي حيو�ن �ليوم ف�صرخ �لأ�صد وقال ح�صناً هل تبخر �بني يف �لهو�ء 
�يها �ملغفلون ..�صمت �جلميع رمبا خوفاً منه ورمبا �حرت�ماً لدموع �لأم �ملنكوبة .. وو�صط هذ� �ل�صمت �ملطبق 
جاء �ل�صبل �ل�صغري ووقف و�صط �لزحام وهو يقول ماذ� حدث ملاذ� تبكون، �نده�ض �جلميع وتعجبو� ثم نظرو� 
�إىل �لأ�صد وهم يكتمون �صحكاتهم خوفاً من �لأ�صد �لذي برزت عيناه وهو ينظر �إىل �صبه �لذى كان يبكيه منذ 
حلظات .. �صرخ فيه �ين كنت �يها �ل�صقي فقال كنت �نام يف �لتجويف �على �ل�صجرة من �خللف، كم كان �لنوم 
فيه د�فئاً ومريحاً ومازلت �ح�ض برغبتي يف �لنوم مرة �خرى .. �ن�صحب �ل�صبل بهدوء و�لتف خلف �ل�صجرة 
فت�صلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�صتكمل نومه تاركاً �مه و�باه و�حليو�نات كلها ت�صحك وت�صحك حيث 
�صرخ �لثعلب وقال كان ينام فوق ر�أ�ض �بيه وهو ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، �آه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
�لثالثه فقد لطمه �لأ�صد لطمه قوية فقتله يف �حلال فقد ظن �ن �لأ�صد يق�صده هو بالغباء ول يق�صد �بنه 
وعندما عاتبته زوجته قال هذ �ل�صبل من ظهر ذ�ك �لأ�صد ول ي�صح �ن يو�صف بالغباء �بد�ً .. فهل دفع �لثعلب 

حياته ثمناً لغبائه �م غباء �لأ�صد ؟ 

مي��ت��از �ل���ق���رع �لأخ�������ص���ر ب��اح��ت��و�ئ��ه على 
�لعديد من �لعنا�صر �لغذ�ئية �لأ�صا�صية؛ 
�لتي متنح  �لأطعمة  يعترب من  ل��ذ�، فهو 
�جل�����ص��م ف���و�ئ���د ���ص��ح��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة، لعل 

�أبرزها حماية �لقلب.

االأخ�����ص��ر يف حماية  ال��ق��رع  ف��وائ��د 
القلب

يقي �لقرع �لأخ�صر من حدوث �جللطات، 
وي�صاهم يف تقلي�ض �صربات �لقلب وذلك 
�ملغنيزيوم  مادتي  على  �حتو�ئه  �إىل  يعود 
�صوياً  تعمالن  �للتني   C �صي  و�لفيتامني 

�لقلب،  و�صالمة  �صحة  على  �حل��ف��اظ  يف 
وعلى خف�ض م�صتوى �صرباته �ل�صريعة.

االأخ�����ص��ر يف خف�س  ال��ق��رع  ف��وائ��د 
الوزن

ت���ن���اويل �ل���ق���رع �لأخ�������ص���ر ���ص��م��ن حمية 
�لوزن  على  للح�صول  م��درو���ص��ة  غ��ذ�ئ��ي��ة 
�إنقا�ض  ع��ل��ى  يعمل  �ل��ق��رع  ف����اإنَّ  �مل��ث��ايل؛ 
�ل��وزن فهو يحتوي على وح��د�ت حر�رية 
منخف�صة، ويحتوي على �ألياف وعلى �ملاء 
�إىل  ت�صل  به  �ملياه  ن�صبة  �إن  حيث  بوفرة 
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حماربة  يف  �لأخ�������ص���ر  �ل����ق����رع  ف����و�ئ����د 
عالمات �لتقدم بال�صن

لعل �أحد �أبرز فو�ئد �لقرع �لأخ�صر �أنه 
�لتقدم  ع��الم��ات  حم��ارب��ة  ع��ل��ى  ي�صاعد 
ب��ال�����ص��ن و�ل�����ص��ي��خ��وخ��ة �مل���ب���ك���رة وذل���ك 
بف�صل �حتو�ئها على ن�صب مرتفعة من 

. C م�صاد�ت �لأك�صدة و�لفيتامني �صي

فوائد القرع االأخ�صر يف حماية العني
ت���ط���ال ف���و�ئ���د �ل���ق���رع �لأخ�������ص���ر �صحة 
�ل���ع���ي���ون، ح��ي��ث حت���اف���ظ ع��ل��ى �صالمة 
�ل��ب�����ص��ر وح��م��اي��ت��ه م���ن �ل�����ص��رر، وذلك 

وعلى   ،C �صي  فيتامني  على  لحتو�ئها 
مادة �لبيتا كاروتني وعلى مادة �للوتني.

فوائد القرع االأخ�صر يف حماربة التعب
ف��و�ئ��د �ل��ق��رع �لأخ�����ص��ر ل ح�����ص��ر لها، 
بالإجهاد  �لإح�����ص��ا���ض  و�أب���رزه���ا حم��ارب��ة 
يف  قدرته  عن  ناهيك  و�لك�صل،  و�لتعب 
زيادة ن�صاط �جل�صم وطاقته، وذلك لأنه 
يحتوي على فيتامني بي B وعلى مادة 
�لفوليك؛  حم�ض  ومادة  �لريبوفالفني 
وه����ذه �مل�����و�د ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة ن�صاط 

�جل�صم.

فوائد القرع الخ�سر ل�سحة القلب وحماربة ال�سيخوخة

موظفو متجر مالب�س يفرغون دالء ماء اأثناء تنظيفهم ملتجرهم الذي غمرته املياه بعد ارتفاع الفي�صانات 
بالقرب من فرانكفورت باأملانيا. رويرتز


