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ال�سكر ي�سبب الوفاة والعقم
ي�ستهلكه  ال��ذي  الطعام  يف  ال�سكر  زي��ادة  اإن  اأمريكيون  باحثون  ق��ال 
يف  يخلف  �سحته،  على  حالياً  خم��اط��ر  ب��ا  يعترب  وال���ذي  الإن�����س��ان، 
الوفاة  وي��زي��د خطر  الثدييات  ك��ل  على  ك��ب��رياً  �سلبياً  ت��اأث��رياً  ال��واق��ع 

والعقم.
وقال املعد الرئي�سي للدرا�سة واين بوت�س، من جامعة يوتا، اإنه عند 
ب�25%،  تقدر  اإ�سافية  �سكر  غ��ذاًء يحتوي على كمية  اإعطاء فئران 
وهو ما يعادل 3 زجاجات �سودا ت�ساف يومياً اإىل الغذاء ال�سحي عند 
الب�سر، فقد ارتفعت ن�سبة الوفيات عند الإناث مرتني، يف حني اأن ربع 

الذكور ما عادوا قادرين على الإجناب.
واأو�سح الباحثون اأنه بالرغم من اأن وزن الفئران مل ي�سهد اختافاً 
واأك���ر عر�سة  اإجن��اب��اً  اأق���ل  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  اإل  بدينة  ك��ب��رياً ومل ت�سبح 

للموت.
وكانت درا�سة ن�سرت موؤخراً اأظهرت اأن تناول ذرة �سكر واحدة جتهد 
القلب وحتدث تغريات يف الربوتينات املوجودة فيه ما يت�سّبب ب�سعف 

�سخ الدم وبالتايل توقف القلب عن العمل.

اأوالد البدينات عر�سة 
للموت قبل الـ55 

اأمهات  من  املولودين  الأ�سخا�س  اأن  من  ا�سكتلنديون  باحثون  ح��ّذر 
الإ�سابة  نتيجة  عاماً  ال�55  عمر  قبل  للوفاة  عر�سة  اأك��ر  بدينات 

باأمرا�س القلب.
وذكرت هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( اأن باحثني ا�سكتلنديني 
اأجروا درا�سة اأظهرت اأن الأ�سخا�س اللواتي كانت اأمهاتهم بدينات عند 
% للموت قبل عمر ال�55 عاماً. احلمل هم اأكر عر�سة بن�سبة 35 

و�سملت الدرا�سة التي ن�سرت يف الدورية الربيطانية للطب 28450 
امراأة مت ت�سجيل وزنهن عند الإجناب ويرتاوح اأعمار اأبنائهم حالياً 

بني 34 و61 عاماً.
اأنها تعاين من وزن زائد ويرتاوح  5 على  اأ�سل  و�سّنفت واح��دة من 
كتلة  موؤ�سر  بدينات   % و4  و29.9   25 بني  ج�سمها  كتلة  موؤ�سر 

ج�سمهم فوق ال�30.
لأمهات  ول���دوا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  ب��ني  املبكر  امل��وت  ن�سبة  اأن  وت��ب��نّي 
ال��ل��وات��ي كان  ب��الأم��ه��ات  م��ق��ارن��ًة   %  35 اأع��ل��ى بن�سبة  ك��ان  بدينات 
الأ�سخا�س كانوا عر�سة  اأن ه��وؤلء  ال��ولدة. كما  وزنهن طبيعي عند 
م�ساكل  من  ليعاجلوا  امل�ست�سفى  اإىل  للدخول   %  42 بن�سبة  اأك��ر 

على �سلة بالقلب.
الدرا�سة  نتائج  اإن  ادن��ربة  رينولدز من جامعة  ريبيكا  الباحثة  وقال 
فرتة  خ��ال  والن�ساط  �سحي  وزن  على  احل��ف��اظ  اأهمية  على  ت��وؤك��د 

احلمل.

اأوجاع البطن قد تزيد االكتئاب
الطفولة، قد  البطن خال مرحلة  اأوج��اع  اأن  درا�سة جديدة  وجدت 

تزيد خطر اإ�سابة البع�س بالقلق والكتئاب يف �سن الر�سد.
وذكر موقع هلث دي نيوز الأمريكي، اأن باحثني يف جامعة فاندربيلت 
20 عاماً، عانوا من  332 را�سداً يف عمر يقارب  الأمريكية، راقبوا 
امل�سكلة،  ه��ذه  يعانوا من  و147 مل  الطفولة،  خ��ال  البطن  اأوج��اع 
القلق  با�سطراب  اأ�سيبوا  الأوىل  املجموعة  م��ن   51% اأن  وظ��ه��ر 

لحقاً، مقابل %20 فقط من املجموعة الثانية.
وق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة امل�����س��وؤول��ة ع��ن ال��درا���س��ة ل��ني ووك����ر: اإن���ه ب��ع��د عقد 
عند  عالية  القلق  با�سطرابات  الإ�سابة  معدلت  تبقى  ال��زم��ن،  من 
الأ�سخا�س الذين عانوا من اأوجاع املعدة، حتى واإن مل يعودوا يعانون 
من هذه الأوجاع وظهر اأن %40 من ال�سباب الذين عانوا من اأوجاع 
البطن يف فرتة الطفولة عانوا من الكتئاب لحقاً يف حياتهم وما زال 

غري وا�سح للعلماء هذا الرابط بني اأوجاع البطن والقلق.

�سبكة موا�سالت 
اأ�سرع من ال�سوت

ك�سف رجل اأعمال باأمريكا عن �سبكة 
موا�سات اأطلق عليها هايربلووب ، 
تعترب اأ�سرع من ال�سوت وتربط بني 
و�سان فران�سي�سكو،  لو�س اجنيلي�س 

بح�سب �سحيفية الراي الكويتية. 
الرحلة  زم��ن  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
بني الوليتني اللتني ت�سل امل�سافة 
كليومرتات  اىل610  ب��ي��ن��ه��م��ا 
ت�����س��ت��غ��رق م���دة زم��ن��ي��ة ق��دره��ا 30 
امل�سروع  تكلفة  وتبلغ  فقط،  دقيقة 
رجل  واأو����س���ح  دولر.   م��ل��ي��ارات   6
�سبكة  اأن  م�����س��ك  اي���ل���ون  الأع����م����ال 
اأ�سرع  �ستكون  املقرتحة  املوا�سات 
تكلفة،  واأق��ل  و�سامة  اأمانا  واأك��ر 
ف�����س��ا ع���ن ك��ون��ه��ا ط��ري��ق��ة اأك���ر 
ب���ني لو�س  ل��ل��م��وا���س��ات  ف��اع��ل��ي��ة 
من  فران�سي�سكو  و���س��ان  اجنيلي�س 
القطار فائق ال�سرعة اجلاري الآن. 

بريطانيا تواجه نق�سًا 
حادًا يف معلمي الريا�سيات 
تقرير  يف  اإن��دب��ن��دن��ت  �سحيفة  اأ����س���ارت 
نق�سا  تواجه  بريطانيا  اأن  اإىل  ح�سري 
يف  والعلوم  الريا�سيات  معلمي  يف  ح��ادا 
دول  �سيحول  النق�س  ه��ذا  واأن  امل��دار���س 

تعلم التاميذ موا�سيع رئي�سية.
خرباء  حت��ذي��ر  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
األف طالب   100 اأكر من  التعليم باأن 
لهم  ����س���ي���در����س  ال���ث���ان���وي���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
معلمني  بوا�سطة  وال��ع��ل��وم  الريا�سيات 
غ��ري م��درب��ني يف ه��ات��ني امل��ادت��ني ب�سبب 

النق�س املزمن يف املنت�سبني اجلدد.
اأجريت  درا�سة  بعد  التحذير  وياأتي هذا 
وموؤ�س�سة  بروك�س  اأوك�����س��ف��ورد  بجامعة 
متخ�س�سة يف حتليل توجهات التوظيف 
وظائف  م���ن   30% ن��ح��و  اأن  ك�����س��ف��ت 
معلمي  ت��دري��ب  دورات  يف  ال��ري��ا���س��ي��ات 
�سبتمرب- يف  املزمعة  الثانوية  ال�سهادة 
اأيلول ما زالت �ساغرة، وهو ما قد ي�سبب 

نق�سا بنحو 700 موظف العام املقبل.
وهناك م�سكلة مماثلة مع مادة الفيزياء، 
حيث اإن ال��دورات اجتذبت ع��ددا اأق��ل يف 
بالن�سبة  الأم���ر  وك��ذل��ك   2012 ال��ع��ام 
الأجنبية  ال���ل���غ���ات  م���ث���ل  اأخ�������رى  مل������واد 

احلديثة واللغة الإجنليزية.

ا�ستعمال  ميكنك  امل��ن��زل  يف  ال��ط��ع��ام  ��ري��ن  حت�����سّ ع��ن��دم��ا   -
التهبيل  اأن  اإىل  وُي�����س��ار  امل��ث��ل��ج��ة.  اأو  ال��ط��ازج��ة  اخل�����س��ار 

)الطهي على البخار( ي�سمح باحلفاظ على الفيتامينات 
اأكر من ال�سلق.

وابدئي  الأوىل،  الأ�سهر  خ��ال  الطعام  متّلحي  ل   -
�سهره  بلوغه  منذ  امللح  م��ن  �سغرية  كمية  باإ�سافة 

الثامن. 
- جتنبي الطهي يف مواد دهنية، ميكنك اأن ت�سيفي 

بعد الطهي قليًا من الزبدة اأو الزيت الطازج.
لاأطفال،  خم�س�سة  واأطعمة  املختلفة  احل�ساء  اأن��واع  اعتماد  ميكنك   -

�سرط األ حتتوي على اأي مواد حافظة، ملونات، نكهات ا�سطناعية، قد حتتوي على 
كميات �سغرية جداً من امللح والنيرتات.

- ل تقدمي لطفلك اخل�سار املنزلية التح�سري اأو املنتجات الغذائية اخلا�سة بالأطفال 
اإذا م�سى على وجودها يف الرباد 48 �ساعة.

اأن  اأنه يعاين من احل�سا�سية، انتظري اإىل اأن ينق�سي عامه الأول قبل  اإذا لحظت   -
تقدمي له الكرف�س والبازياء، واتبعي ن�سائح الطبيب.

الوقت املنا�سب
قّدمي اخل�سار اإىل طفلك منذ بلوغه �سهره ال�ساد�س، ول تفعلي ذلك اأبداً قبل اأن يتم 
جتنباً  الغذائية  والتعددية  التنوع  اإىل  تعريفه  عملية  توؤّخرين  وهكذا  الرابع،  �سهره 
الفرتة  ه��ذه  ط��وال  الأطعمة.  من  معينة  اأن���واع  حيال  يظهرها  قد  التي  للح�سا�سية 

ا�ست�سريي الطبيب لتقدمي ن�سائحه يف هذا املجال. 

- بني 5 و7 اأ�سهر
ع��ادة عند  الأ�سا�سية،  الوجبات  واح��دة من  ب��اإدخ��ال اخل�سار يف  ع��ادة  الأط��ب��اء  ين�سح 
اأنواع  اأح��د  اإىل ثاث ماعق �سغرية من  الأي��ام الأوىل، ن�سيف ملعقتني  الظهر. يف 
اخل�سار امل�سلوقة واملطحونة اإىل قنينة حليب الطفل، وميكننا اأي�ساً اأن نحاول تقدمي 
هذا ال�سنف من اخل�سار اإىل الطفل بامللعقة. نزيد الكمية تدريجياً اإىل اأن ت�سل اإىل 
ل الخت�سا�سيون اأن تعّريف الطفل اإىل اأنواع  اأو اإىل 150 غراماً. يف�سّ 130 غراماً 
اخل�سار املختلفة، كل على حدة، لتعريف مدى تقبله لها. كذلك ين�سحون باأن تقدمي 
له اخل�سار التي ي�سهل ه�سمها: جزر )لكن لي�س بكمية كبرية اإذا كان يعاين اإكتاماً(، 
اإ�سهاًل(، كو�سا، قرع كبري،  اإذا كان يعاين  فا�سولياء، �سبانخ )لكن لي�س بكمية كبرية 

بطاطا، �سلق، هندباء بكميات �سغرية.

- بني 7 و8 اأ�سهر
150 غراماً،  اإىل   130 قّدمي لطفلك اخل�سار يف كل وجبة من وجباته الرئي�سة: 
م له بامللعقة. جتّنبي اخل�سار ذات الطعم احلاد، اأو التي  مُتزج بقنينة احلليب اأو تقدَّ
ت�سبب احل�سا�سية )لأنها غنية بالألياف(. منذ �سهره ال�سابع، ميكنك اأن ت�سيفي اإىل 
الزيت  من  �سغرية  ملعقة  اأو  ال��زب��دة،  من  �سغرية  كمية  التح�سري  املنزلية  اخل�سار 

)كولزا، �سويا، دوار ال�سم�س( الغني باأحما�س دهنية اأ�سا�سية تكمل دور احلليب.

- بني 9 اأ�سهر وعامه الأول
زيدي كمية اخل�سار التي تقدمينها له �سمن الوجبة اإىل 200 غرام تقريباً. عّرفيه 
اأو  اهر�سيها  طهيها  بعد  الآخ��ر،  تلو  الواحد  اخل�سار،  من  جديدة  اأن��واع  اإىل  تدريجاً 
قّطعيها اإىل �سرائح �سغرية جداً: لب طماطم، اأر�سي �سوكي، باذجنان، بازياء، كرف�س، 
ملفوف، بروكويل، فليفلة، �سمندر. ميكنك اأي�ساً اإ�سافة بع�س الأع�ساب الناعمة اإليها: 

بقدون�س، ثوم، حبق اأو نعناع.

- بني �سنة وثالث �سنوات
اأي�ساً اخل�سار غري املطهية  ا�ستمري يف تقدمي اخل�سار له مرتني يومياً وقدمي له 
له  تقدمي  اأن  قبل  �سهراً   18 انتظري  ثم  اخل�سراء..  ال�سلطة  اخليار،  كالطماطم، 
اخل�سار املجففة التي يعترب ه�سمها اأ�سعب نوعاً ما: عد�س، حبوب منزوعة الق�سرة، 
ال�سنتني، من  ابتداًء من عمر  �سكل مهرو�سة.  على  له  بي�ساء حت�سرينها  فا�سولياء 
املحتمل اأن يبداأ الطفل برف�س بع�س اأنواع اخل�سار، وهذا اأمر طبيعي جداً يف م�سريته 

الغذائية. ل جتربيه على تناولها، بل حاويل تقدميها له بانتظام من حني اإىل اآخر.
- و�سفة اجلزر واللفت يف عامه الأول

املقادير
100 غرام جزر.

80 غراماً من اللفت الأ�سفر.
قليل من الزبدة.

ر�سة �سكر.
ر�سة ملح.

بقدون�س مفروم.
الطريقة 

- اغ�سلي اخل�سار وق�ّسريها.
- قطعي اجلزر اإىل مربعات �سغرية واللفت اإىل �سرائح م�ستطيلة �سغرية. 

- اإطهي اخل�سار على البخار ل�25 دقيقة. 
- يف قدر على نار هادئة، ذّوبي الزبدة.

- اأ�سيفي امللح وال�سكر ثم اخل�سار.
- اأتركيها على النار لأربع دقائق.

- ر�ّسي عليها البقدون�س املفروم جيداً.

�سراء  التكلف يف  يعني  الإتيكيت ل  اأن  اإل  التيكيت  �سيئا من  والرجل يحتاج  امل��راأة  الهدايا مابني  تبادل 
امل�ستوى  م��راع��اة  اإىل  بالإ�سافة  الآخ��ري��ن،  مع  ولياقة  ب��ذوق  التعامل  فن  هو  واإمن��ا  وتقدميها،  الهدية 

الجتماعي يف ذلك كله.
تن�سح اإميان العفيفي خبرية الإتيكيت الرجل باتباع 6 خطوات عند �سرائه هدية للمراأة:

1- مراعاة عن�سر املفاجاأة اأهم �سيء يف تقدمي الهدية للمراأة، لأن �سوؤال املراأة عن ما تف�سلة فكرة حمرجة 
وغري لئقة.

امل��راأة مبلغا من املال ل�سراء هديتها، فاإعطاء  اأن يعطي الرجل  2- لي�س من قواعد الإيتيكيت 
الهتمام للزوجة ميثل لها ال�سعادة اأكر من الهدية.

3- من اأكر الهدايا �سيوعا هي العطور، واملجوهرات باأنواعها، ولكن هناك بع�س الن�ساء 
حتب تربية احليوانات الأليفة، اأو تقدمي جمموعة من �سيحات املو�سة يف املاب�س.

خا�سة،  اأ�سياء  العك�س  اأو  للمراأة  ال��رج��ل  ي�سرتي  اأن  الإط���اق  على  ال��ائ��ق  غ��ري  م��ن   -4
وخ�سو�سا املاب�س الداخلية قبل الزواج.

تكون  اأن  ال�سروري  ولي�س من  ب�سكل مرتب ولئ��ق،  امل��راأة مغلفة  تكون هدية  اأن  5- يجب 
باهظة الثمن على قدر ما هي ب�سيطة ورقيقة.

بداخل  تعرب عن مدى احلب  رقيقة  بابت�سامة  الهدايا  تقدم  ان  الظروف يجب  كانت  اأي��ا   -6
ال�سخ�س. 

ل اخل�سار.. اجعليه طعام طفلك املف�سّ

ن�سائح للرجل عند �سراء هدية املراأة
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ن�سائح فعالة لعالج طفلك يف املنزل
يتعر�س الأطفال اإىل عوار�س مر�سية كثرية عادة ما تكون موؤقتة، ويف بع�س 

الأحيان ت�ستمر مع الطفل ونحتاج اإىل راأي الطبيب.
البداية،  يف  منزليا  العوار�س  ه��ذه  من  بع�س  ع��اج  حماولة  عن  مو�سوعنا 
الدكتورة رهام عمار طبيبة اأطفال اأطلقت جمموعة من الن�سائح املهمة عند 

الإ�سابة ببع�س الأمرا�س، ميكن تلخي�سها يف النقاط التالية:
الإ�سهال الإ�سراع بتعوي�س الطفل ما فقده ج�سمه من ماء بتقدمي املاء اإليه 
اإذابة  ويف�سل  ج��داً  وبكميات �سغرية  ث��اث،  اأو  �ساعتني  كل  بانتظام  ويف�سل 

حملول للجفاف فيه ب�سرط اأن يكون غنياً بالأماح املعدنية.
النيئ  التفاح  اأو  املهرو�س  املوز  مثل  لاإ�سهال  اأطعمة م�سادة  الطفل  -اإعطاء 

املب�سور.
- اخلبز ال�سمر املحم�س.

الإم�ساك
- �سرب ال�سوائل

- الكثار من الألياف و اخل�سروات و الفاكهة و احلبوب.
- التمارين الريا�سية والرك�س.

- �سوء اله�سم و املغ�س.
الطفل  لدى  املغ�س  اأو  الغازات  بحدوث  تت�سّبب  قد  التي  الغذائية  امل��واد  من 
وحليب  وال�سوكولتة  وامللفوف  النباتية  وال��رباع��م  والقرنبيط  ال��ربوك��ويل 

البقر والب�سل والفاكهة احلم�سية والطماطم.
اأنواع املواد الغذائية باإ�سابة الطفل باملغ�س،  اأحد  اإذا كان لديك �سك بت�سّبب 

فعليك التوّقف عن تناوله ليومني ومراقبة تاأثريه.
- حاويل لّف الطفل قبل تهدئته.

- ماء الغريب اأو Gripe water عبارة عن عاج قدمي، ولكن ل يوجد ما 
الطفل من م�سكلة ما،  الأمهات عند معاناة  يثبت فعاليته، ت�ستخدمه بع�س 

فهو ي�ساعد على تدفئة البطن وا�سرتخائه ولديه تاأثري مقاوم للحمو�سة.

الأطعمة  اإىل  بتعريفه  تبدئني  عندما  طفلِك  يتناوله  الطعام  من  �سنف  اأول  اخل�سار 
اإليك  تختارين؟  نوع  واأي  كميات،  وباأي  اخل�سار؟  بتناول  له  ت�سمحني  متى  املتنوعة.. 

بع�ض الن�سائح.
 Eو C باإدخال اخل�سار والفاكهة اإىل وجبات طفلك متّدينه بكميات اأكرب من الفيتامني

باأن تبدئي  التغذية  ين�سحِك خرباء   .A البيتا كاروتني والربوفيتامني  ومركب 
الأقل  على  اأ�سبوعني  وتنتظري  اخل�سار،  اإىل  بتعريفه 

جتازفني  العك�ض،  فعلت  اإذا  الفاكهة.  اإىل  لتعّرفيه 
اإىل طعمها احللو  نظرًا  الفاكهة  بتف�سيل  له  بال�سماح 

والنفور من اخل�سار.
تارة  التح�سري  املنزلية  اخل�سار  له  تقدمي  اأن  ميكنك 

من  ذوق��ه  فلتهذيب  اأخ��رى،  ت��ارة  املعلبة  واخل�سار 
األ تعّوديه على طريقة حت�سري حمددة  املفيد 

التزلج على املاء يحتاج دون �سواها. اإليك بع�ض الإر�سادات:
لياقة بدنية وتدريبًا 

اأ�سار اخلبري الريا�سي اإنغو فروبوزه 
الريا�سيون  يتمتع  اأن  �سرورة  اإىل 
املبتدئون يف ممار�سة ريا�سة التزلج 
اللياقة  م��ن  معني  ب��ق��در  امل���اء  على 
بالعتماد  ُي��ك��ت��ف��ى  ل  اإذ  ال��ب��دن��ي��ة، 
والأذرع  الأي��������دي  ع�������س���ات  ع���ل���ى 
هذه  ممار�سة  عند  فقط  والأك��ت��اف 
اأي�سا  الأمر  ي�ستلزم  اإمنا  الريا�سة، 
ك���ل م���ن ع�سات  ال��ت��ح��م��ي��ل ع��ل��ى 
البطن وال�ساقني ب�سورة م�ستمرة. 
واأو�������س������ى ف������روب������وزه م�����ن امل���رك���ز 
ال�سحي التابع للجامعة الريا�سية 
من  باأنه  كولونيا  مبدينة  الأملانية 
الأف�سل األ يقدم على ممار�سة هذه 
الريا�سة �سوى ال�سباحني املاهرين، 
وذل�������ك ك�����ي ي��ت�����س��ن��ى ل���ه���م اإن����ق����اذ 
ال�ساطئ  اإىل  وال��و���س��ول  اأن��ف�����س��ه��م 
املاء.  يف  لل�سقوط  تعر�سوا  م��ا  اإذا 
اأو�سح  الريا�سة،  ه��ذه  ف��ائ��دة  وع��ن 
تدريب  ع��ل��ى  تعمل  اأن��ه��ا  ف���روب���وزه 
قدرة اجل�سم على التوازن والتنا�سق 
ال��ع�����س��ب��ي ال��ع�����س��ل��ي وك���ذل���ك على 
اأثناء  الريا�سي  يقف  اإذ  ال��رتك��ي��ز، 
ممار�ستها على لوح تزلج م�سابه ملا 
يتم ا�ستخدامه عند ممار�سة التزلج 
املاء  يف  �سحبه  وي��ت��م  اجل��ل��ي��د  ع��ل��ى 
وتعتمد  ال��ق��وارب.  اأح��د  با�ستخدام 
ا�ستغال  على  الريا�سة  هذه  فكرة 
الأمواج املتولدة من حمرك الزورق 
املاء. وعند ممار�سة  التزلج على  يف 
فروبوزه  يو�سي  امل���اء  على  التزلج 
ب�����األ ي��ت��م الق��ت�����س��ار ع��ل��ى ارت�����داء 
ب���ل يف�سل  ����س���رتة جن����اة ف��ح�����س��ب، 
الراأ�س  خ��وذة حلماية  ارت��داء  اأي�سا 
من اأي��ة اإ���س��اب��ات، م��وؤك��دا اأن��ه يجب 
يف  املبتدئون  الأ�سخا�س  يلتحق  اأن 
تدريبية  ب���دورة  الريا�سة  ممار�سة 
التزلج  يف  ال�سروع  قبل  البداية  يف 

على املاء. 



22

اخلميس  -  15   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10870
Thursday    15    August     2013  -  Issue No   10870

الزراعة املائية م�ستقبل االإنتاج الزراعي يف دولة االإمارات
�سعت دولة المارات يف اعتماد وتنفيذ خطط تهدف 
اإىل زيادة العتماد على الذات وتقليل العتماد على 
اأدن��ى حد ممكن. حيث متثل م�سكلة  اإىل  ال�سترياد 
واملناخ  ل��ل��زراع��ة،  ال��رتب��ة  وقلة �ساحية  امل��ي��اه،  �سح 
الزراعة  تقنيات  واملياه  البيئة  وزارة  تتبنى  اجل��اف، 
املنظومة  واإدخ��ال��ه��ا �سمن  ت��رب��ة(،  )ب����دون  امل��ائ��ي��ة 
ال���زراع���ي���ة يف ال���دول���ة ك��اأ���س��ل��وب ل��ل��زراع��ة ي��ت��م فيه 
التف  ال��رتب��ة مثل  غ��ري  ب��اأو���س��اط  ال��رتب��ة  ا�ستبدال 

الربكاين اأو البريليت مع الت�سميد املائي. 
الوزارة  وك��ي��ل  ال�سرع  حممد  �سيف  املهند�س  وق���ال 
امل�ساعد لل�سوؤون الزراعية واحليوانية باأن هذا النوع 
من الزراعة ميتاز بالكفاءة العالية يف خف�س كميات 
بن�سبة  اخل�����س��ار  حما�سيل  ل��ري  امل�ستخدمة  امل��ي��اه 
% على ح�سب نوع املح�سول  توفري ت�سل اإىل 70 
ال����ذي ي��ت��م زراع���ت���ه م��ق��ارن��ة ب��امل��ي��اه امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
يف  العالية  الكفاءة  اإىل  بالإ�سافة  احلقلية  الزراعة 
يف  الكبرية  الزيادة  على  ع��اوة  الأ�سمدة،  ا�ستخدام 
الإنتاج نتيجة حت�سني منو النباتات، وزيادة العروات 
خف�س  اإىل  اأي�����س��ا  وب��الإ���س��اف��ة  ال�سنة  يف  ال��زراع��ي��ة 
ا�ستخدام املبيدات الكيماوية ب�سكل كبري من خال 
تايف م�ساكل الرتبة، مع ا�ستخدام حمدود ومنظم 
للمبيدات مما ينتج عن ذلك ارتفاع جودة املح�سول 

وحماية البيئة. 
وقد قامت الوزارة بتبني تقنية الزراعة املائية ونقلها 
اإىل املزارعني يف الدولة وت�سجيعهم على تبنيها منذ 
2009، وياأتي ذل��ك من خ��ال تقدمي الدعم  ع��ام 
وم�ستلزمات  املائية  للزراعة  الأنظمة  لإن�ساء  املادي 
الأ�سمدة،  املواد  ال�سعر. وت�سمل هذه  بن�سف  النتاج 
واملغطاة  املحمية  وال�����س��الت  وال���ب���ذور،  وامل��ب��ي��دات، 
بال�سبك، مما زاد من اهتمام املزارعني بهذه التقنية 
والذي نتج منها يف ال�سنوات الأخرية زيادة امل�ساحات، 

وعدد البيوت املزروعة بدون تربة. 
 70 الدولة  املائية يف  امل��زارع  اإجمايل عدد  بلغ  وقد 

تنوعت  وق��د   .2012 ع��ام  نهاية  يف  مائية  م��زرع��ة 
بينها  م��ن  امل�����زارع،  لتلك  امل��ائ��ي��ة  ال���زراع���ة  منتجات 
اخل���ي���ار، وال��ط��م��اط��م، وال��ف��ل��ف��ل الخ�����س��ر وامللون، 

وال�سمام، والفراولة، واخل�س باأنواعه، وغريها.
لاإنتاج  املتكاملة  الإدارة  مفاهيم  ن�سر  اأج��ل  وم��ن 
اجليدة  وامل��م��ار���س��ات  املحمية  ال��ب��ي��وت  يف  وال��وق��اي��ة 
ال��وزارة على تنفيذ  املائية، عملت  الزراعة  وت�سجيع 
من  ال��ه��ام  القطاع  ه��ذا  لتطوير  وم��ب��ادرات  اأن�سطة 
يف  الزراعي  الإنتاج  م�ستقبل  ميثل  وال��ذي  الزراعة، 

الدولة. 
برناجماً  ن��ف��ذت  ق���د  ال������وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
تدريبياً متكامًا خال هذا العام لتدريب املزارعني 
اأ�سا�سيات  على  ال��زراع��ي��ني  واملر�سدين  واملهند�سني 
ال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. ح��ي��ث �سمل 
املائية  الزراعة  م�ساريع  اإن�ساء  متطلبات  الربنامج 

وكيفية اإدارتها،
للعمليات  متكامل  برنامج  اتباع  خ��ال  من  وذل��ك   
الزراعية من اإنتاج وزراعة الأ�ستال، وتربية النباتات، 
الآفات،  واإدارة  امل��غ��ذي،  املحلول  وا�ستخدام  واإدارة 
واخ��ت��ي��ار اأن�����س��ب ب��ي��ئ��ات ال���زراع���ة وغ���ريه���ا، بهدف 
والنوعية  النتاجية  وزي���ادة  النمو  عملية  حت�سني 

للمحا�سيل املنتجة. 
املمار�سات  ل��دع��م  ال�����وزارة ج��ه��وده��ا  ه���ذا وت��وا���س��ل 
الزراعية ذات التقنيات العالية بالتعاون مع �سركاء 
الوزارة من اجلهات املحلية والقطاع اخلا�س. وتعمل 
والفنية  الإر���س��ادي��ة  ال���وزارة على تقدمي اخل��دم��ات 
التي  امل���ج���الت  ال���س��ت�����س��اري��ة يف جميع  واخل���دم���ات 
تتطلبها حاجات مزارعي الزراعة املائية يف مزارعهم 
احللول  و�سع  على  والعمل  مناطق عملهم،  وح�سب 
املائمة للم�ساكل التي يواجهها املزارع ب�سكل عاجل 
والدعم  الإر�سادية،  اخلدمة  تنفيذ  ويتم  ومنا�سب. 
بالزراعة  متخ�س�س  فني  ك���ادر  خ��ال  م��ن  ال��ف��ن��ي، 

املائية.

عر�ض اآي دي االأول ل�سريك اإيلواز ينطلق 
اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي 

•• دبي-الفجر:

تنطلق اليوم عرو�س اآي دي ل�سريك اإيلواز، اأحد فنون ال�سريك املعا�سر يف 
اأغ�سط�س يف مركز دبي   24 اأيام حتى   10 العامل. وت�ستمر العرو�س ملدة 

التجاري العاملي.
ل�ست�سافة  �سخمة  ا�ستعدادات  �سملت  لفرتة  وترقب  انتظار  ط��ول  وبعد 
اأنحاء  جميع  يف  وع�ساقه  ال�سريك  جمهور  باإمكان  �سيكون  الكبري  احل��دث 
م�ساهدة  الأو���س��ط  ال�سرق  الإط���اق يف منطقة  على  م��ره  لأول  الإم����ارات 
واأكرها  اإي��ل��واز  �سريك  ع��رو���س  اأح���دث  يعد  ال��ذي  العاملي  دي  اآي  عر�س 
جناحاً. وي�سمل العر�س تقدمي فنون ال�سريك العاملية والأكروبات املذهلة 
واحلركات اخلطرة التي حتب�س الأنفا�س، ما يعد اإ�سافة جديدة يف �سل�سلة 
على  وتعمل  دبي  ت�ست�سيفها  التي  واملمتعة  ال�سيقة  الرتفيهية  الفعاليات 

تعزيز مكانتها كوجهة ترفيهية رئي�سة للعائات هذا العام.
اإ���س��اف��ة عر�سيني  امل�����س��ب��وق، مت��ت  وا���س��ت��ج��اب��ًة للطلب اجل��م��اه��ريي غ��ري 
من  اأغ�سط�س   23 املوافق  اجلمعة  ليوم  الفعاليات  اأجندة  على  اإ�سافيني 
9 م�ساًء اإىل ال�ساعة  6 م�ساًء، ومن ال�ساعة  اإىل ال�ساعة  4 ع�سراً  ال�ساعة 

11 م�ساًء.
وبهذه املنا�سبة قال جانو بين�سو، رئي�س �سريك اإيلواز وخمرجه الفني: اإن 
جميع الفنانني والعاملني ب�سريك اإيلواز يف غاية احلما�س لتقدمي عر�س 
اآي دي  املنطقة، فعلى مدار عامني كاملني قدم عر�س  اآي دي لع�ساقه يف 
واآ�سيا،  واأوروب���ا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��دن يف  ع��دة  �سملت  وا�سعة  فنية  جولة 
التالية لتقدمي عرو�سنا مبدينة  املنطقية  الأو�سط اخلطوة  ال�سرق  وكان 
العامل  على  مفتوحة  مدينة  باأنها  العاملي  امل�ستوى  على  ت�ستهر  التي  دبي 
اأكرب  اأح��د  جعلها  ما  رائعة،  �سياحية  ووجهة  التجارية  لاأعمال  وم��رك��زاً 
اأن نختار هذه املدينة  مراكز الرتفيه يف العامل. ولهذا كان من الطبيعي 
الرائعة لنقدم على اأر�سها عر�سنا املثري الذي يت�سمن الأكروبات املده�سة 
وفنون ال�سريك املختلفة والرق�س واملو�سيقى، ونحن نتطلع اإىل اأن مننح 

امل�ساهدين جتربة الدخول اإىل عامل غني بالت�سويق والده�سة والإبهار.
اإدارة ال�سراكات ال�سرتاتيجية مبوؤ�س�سة دبي  وقال �سعيد الفا�سي، مدير 
الت�سويق التجاري  ال�سياحة  للمهرجانات والتجزئة: لأننا جزء من دائرة 
اأو  دائماً يف موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة خللق  ن�سعى  فاإننا  بدبي، 
اجتذاب الفعاليات العاملية التي تنا�سب الطبيعة الثقافية والعاملية ملدينة 
دبي التي تعي�س على اأر�سها خمتلف الثقافات واجلن�سيات من جميع اأنحاء 

العامل.
واأ�ساف الفا�سي قائا: من دواعي �سرورنا جناحنا يف اجتذاب هذا احلدث 
الرائع لتقدميه اإىل جمهور دبي متعدد الثقافات، فجلب اأف�سل الفنانني 
والعرو�س العاملية مثل �سريك اإيلواز اإىل دبي هو اأف�سل طريقة للرتويج 
لها كوجهٍة لل�سياحة العائلية، وهو ما يعزز من مكانة املدينة بني وجهات 
على  ياأتي  اإيلواز  �سريك  مع  تعاوننا  اإن  بقوله:  واختتم  العاملية.  الرتفيه 
اأ�سا�س �سعي كل منا اإىل نف�س الهدف املتمثل يف تقدمي اأعلى م�ستوى ترفيهي 

لإبهار جمهورنا، ما ميكنهم من م�ساركة اأحبائهم اأجمل الذكريات.
را�سد  ال�سيخ  بقاعة  اأغ�سط�س   24 اإىل   15 من  الفرتة  يف  العرو�س  تقام 
من  اأ�سلوباً   12 بتقدمي  فنان   15 وي��ق��وم  العاملي،  التجاري  دب��ي  مبركز 
واللتواء،  القفز،  وحائط  وال��دراج��ة  ليد،  يد  من  منها  ال�سريك  اأ�ساليب 
واأكروبات احلبال وقذف الكرات والرق�س، و�سوف يعي�س اجلمهور جتربة 
غنية غاية يف املتعة والت�سويق خال هذا العر�س الذي ي�سمل العديد من 

الأ�ساليب الفنية املختلفة.
حتماً   .. ال�سيف  حملة  فعاليات  من  ج��زءاَ  ال��رائ��ع  ال�سريك  عر�س  ميثل 
دبي التي ت�ستمر طول اأ�سهر ال�سيف، وتنظمها موؤ�س�سة دبي للمهرجانات 
والتجزئة التابعة لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي، والهادفة اإىل 
جعل دبي الوجهة الأوىل يف ال�سيف للعائات، كما تعزز احلملة مكانة دبي 

كوجهة عاملية للثقافة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.



كثرية هي احللول املقرتحة التي ت�ساعدك على ال�ستمتاع بحياة اأف�سل كاأن تعرف حدودك، وتعامل 
نف�سك برفٍق ولطف، وتتقّبل املديح، وتبحث عن امل�ساعدة املنا�سبة.

يقول اأحد املحللني النف�سيني: )العودة اإىل نقاط ال�سعف التي ت�سوبك والتي حتيط بك ت�ساعدك 
على اإعادة اكت�ساف احلقيقة املخفية يف حماولتك لإثبات قوتك ووحدتك: يتاأثر النا�س بالآخرين، 
اأجهل حقيقة  ولأعمالهم وزنها وجاذبيتها يف ما يتعلق بالذات وبالعاقة التي جتمعهم بالآخرين. 
نف�سي من دون العاقة احلية التي تربطني بالآخر. يوؤثر وجود الآخر على اإدراكي لهويتي، فالغري 
يقرتب جداً من النقاط احلميمة يف �سخ�سيتي(. يقّدم املحلل النف�سي بهذا ال�سكل فكرة ح�سا�سة عن 

الو�سائل التي ت�ساعد على ا�ستعادة توا�سع الأ�سياء الب�سيطة وحريتها وعلى تثقيف روح الطفولة.

الأحالم والطموح
العامل من حوله،  ويكت�سف  يتعلم  فيما  ينمو  لذاته.  قبوله  يت�ساءل حول  اأن  دون  الطفل من  يكرب 
وذلك يف ظّل حماية والديه الذين يوؤمنان له بيئة منا�سبة ت�سمح له بالنمو ومبواجهة الآخرين بثقة 

كاملة.
مما ل �سّك فيه اأن التعليم ي�سكل جزءاً اأ�سا�سياً من العملية هذه: حتى واإن متتع الأطفال غالباً باملحبة 
والدلل والرعاية، فا عجب يف اأن يتعر�سوا اأحياناً لبع�س النتهاكات التي ترتك اأثرها عليهم على 

رغم اأنها غالباً ما تكون انتهاكات ب�سيطة.
يعي�س بع�س الأطفال كملوك يف مملكة 
اإىل  في�سعون  تقريباً  لها  ح��دود  ل 
البحث عن احل��دود بني املعقول 
يتعني  املقابل،  يف  وامل�ستحيل. 
ع���ل���ى اأط����ف����ال اآخ����ري����ن اأن 
يواجهوا والدين يرغبان 
اأطفالهم  ح��ي��اة  طبع  يف 
ب����ط����اب����ع امل����ث����ال����ي����ة ويف 
ب�سكٍل  ب���ه���ا  ال���ت���ح���ك���م 
ك��ام��ل اأي�����اً ك���ان عمر 

الطفل.

ال�سعف والعجز
على  ال���ع���ج���ز  ي������دّل 
القدرة على  عدم 
ف����ع����ل �����س����يٍء 
م�����ع�����ني 

وعلى افتقاد الأ�ساليب ال�سرورية للقيام بعمٍل ما. يرتبط مفهوم العجز باختبارات الواقع ويظهر 
وا�سحاً حني ترغب يف جتربة اأمٍر معني من دون اأن تتو�سل اإىل ذلك. تتنوع الأ�سياء هذه: اإذ تتاألف 
التي  املعقولة  الأم��ور  العاطفي والتي ل تتنا�سب مع  اأو  املهني  ال�سعيد  اأم��ور توّد حتقيقها على  من 
ميكنك حتقيقها فقد حتّب �سخ�ساً من دون اأن يبادلك ال�سعور اأو ت�سعى اإىل النجاح يف م�سابقة �سبق 
وف�سلت فيها مرات عدة، اأو ت�سع ن�سب عينيك مركزاً مل يعر�سه اأحد عليك. وقد يتوقف عجزك على 
حدودك امللمو�سة، ل يكون النجاح دائماً حليف اجلميع. اأحياناً، ُيعزى العجز اإىل حدود الواقع وظلمه 
)فوز �سخ�ٍس حظي مب�ساعدة معينة على املركز الذي �سعيت اإليه(. قد يح�سل اأي�ساً اأن يكون العجز 
جمرد عجز مو�سوعي )ل اأمتتع مب�ستوى ينا�سب مدر�سة كبرية كهذه، اأياً كانت نوعية العمل الذي 
اأقدمه(، اأو عجٍز اأخاقي )اأنا لمع، اإل اأنني مل اأجنح قط يف الن�سمام اإىل فريق يعمل على م�سروع 
طويل الأمد(. �سواء مو�سوعياً كان اأو ل، يوؤدي العجز دائماً اإىل خيبة الأمل. ل �سيء اأق�سى من اإدراك 
حقيقة قوتك الفكرية واجل�سدية والأخاقية. حان الوقت لتعرف ما ال�سبيل لت�ستفيد من ال�سغط 
اأو تتخل�س منه. يقول نيت�سه: )كن ما اإنت عليه(، ل بّد اإذاً من اأن تذهب مع ذاتك اإىل اأق�سى احلدود 

يف الوقت الذي تعرف فيه حدودك متام املعرفة.

الوالدين: ناحية  • من 
حمل الأهل لأولدهم على مّر الع�سور اأحاماً وطموحاً كبرياً. تراهم يرغبون جميعاً يف تقدمي اأف�سل 
حياة لذريتهم وي�سعون دائماً اإىل جتنيبهم قدر امل�ستطاع م�ساعب احلياة وهفواتها. يف جمتمع اليوم، 
ي�سغط بع�س الأهل على اأولدهم يف ما يتعلق باأمور الدرا�سة، ل �سيما حني ي�سعرون اأن اأولدهم غري 
لمعني فيها. يرمي الأهل من خال ال�سغط اإىل ت�سجيع اأولدهم على اتباع منهٍج عام ينالون تبعاً 
له �سهادة جيدة، اأن يتابعوا درا�ستهم اجلامعية واأن يحظوا مبديح الأ�ساتذة اأو يحتلون مركزاً مرموقاً 
يف املجتمع... اإنهم بعيدون كّل البعد عن فر�س �سغط على اأولدهم بغ�س النظر عن اأن النتيجة هي 
غالباً ما تكون اإغراق الطفل يف وابٍل خميف من ال�سغط. تبعاً لذلك، يتعني على الأهل اأن يحدوا 

قليًا من طموحهم واأن يخرجوا من احللم ويعودوا اإىل عامل احلقيقة.

الأطفال: ناحية  • من 
ملهنتهم  مبكر  وق��ٍت  يف  منهم  البع�س  يخطط  مب�ستقبلهم.  يتعلق  ما  يف  اأي�ساً  طموحهم  لاأطفال   
اآخرون  فيما مييل  البيطري  الطّب  درا�سة  واآخ��رون يرغبون يف  التمري�س،  امتهان  يوّد  فمنهم من 
اإىل مهنة رجل الإطفاء. من ناحية اأخرى، قد ت�سمع اأطفاًل يتحدثون عن طموحات عامة فيحلمون 
بالعثور على عمٍل اأو بجمع ثروٍة كبرية اأو حتقيق حياة اأف�سل من تلك التي تو�سل اإليها اأخيه الأكرب 
اأو اأمه اأو اأبيه. اإنها اأي�ساً اأحام تتعار�س مع احلقيقة لتتحقق اأحياناً ولتبقى اأحياناً اأخرى حمجوزة 
بني جدران احللم. غري ذلك، تبقى اأحام الأطفال حمدودة لأنه ل بّد من اأن تتوافق مع اأحام الأهل 
وطموحاتهم، فهم يدركون اأن الف�سل يف جمال عزيز على قلب الوالدين �سي�سبب لهم خيبة اأمل كبرية 
اإمنا  اأن اخلوف هذا لي�س حكراً على الأطفال  اأن يفقدوا حبهم واهتمامهم، علماً  فيخ�سون بالتايل 

يطاول املراهقني اأي�ساً.

م�ساألة وراثة
ما�سي الطفولة الذي ي�سمل يف الوقت عينه اأحاماً لطاملا راودت الآباء من دون اأن جتد لها 
طريقاً اإىل اأر�س الواقع، وطموحاتهم ال�سخ�سية التي خابت اأحياناً اأو التي كانت اأ�سعب من 
اإنه يف  األ يتّم جتاهله.  ُي�ستح�سن  اأمل  اإىل حقيقة، ذلك كله ي�سّكل مهد خيبة  اأن تتحول 
احلقيقة اأول اإرث يح�سل عليه الأولد من الوالدين، اإل اأنه اإرث ثقيل ي�سعب حمله وحتّمل 
تبعاته. لكن �سعوبة حمله قد تزول حني يقيم الأهل حواراً مع اأولدهم ُيبت اأن احلّب بني 

الطرفني قوي ول يعتمد على ف�سٍل اأياً كان نوعه.
ومن اأنواع الإرث الأخرى التي يح�سل عليها الطفل نذكر قدرته على اإدارة نف�سه، مبعنى 
التعليم على جوانب معينة من  يركز  قد  اإدارة مزاجه اخلا�س.  على  ق��ادراً  يكون  اأن  اآخ��ر 
ال�سخ�سية، لكل فرد خ�سائ�س معينة تظهر معه عند الولدة. من هنا ميكن متييز الطفل 
الغا�سب من الطفل امل�ستقل والطفل ال�سحوك... تنمو اخل�سائ�س هذه مع الطفل اإىل اأن 
تتحول اإىل ميزات حقيقية متّيز طابعه. ل غرابة يف اأن يكون البالغون، كباراً كانوا اأو �سغاراً، 
اأرادوا يف خالها اأن يت�سرفوا بطريقة معينة اإل اأنهم مل ُيفِلحوا يف ذلك  قد اختربوا اأوقاتاً 

وبدوا اأقل من اأن يقدروا على القيام بالت�سرف الذي راأوا فيه الت�سّرف املثايل.

خيبات ل ميكن جتّنبها
التناق�س بني اإدراك املرء لذاته وما هو عليه يف احلقيقة، والتناق�س بني الفكرة التي يكّونها الآخرون 

عن اإن�سان معني وما هو عليه باحلقيقة يعادلن فكرة خيبة الأمل، مبعنى اآخر فكرة الرف�س.
الت�سديد على الطفل وا�ستعادة زمام �سيطرتهم عليه حني  املثال، قد ُيجرب الأهل على  فعلى �سبيل 
ُيفاجئونه يكذب اأو يغ�ّس اأو ل يقوم بعمله ب�سكٍل �سحيح، يف حني يتعني على الطفل اأن يفهم اأن احلّب 
الذي يقدّمه له وال��داه غري معر�س لتغريات عميقة، اإمنا على العك�س من ذلك هو حّب ويّف وغري 
اأم��ٍل ذات �سلة بطموح  اإىل خيبة  اأدى  اإن  اأو  بع�س العقوبات  اأحياناً  م�سروط حتى واإن فر�سوا عليه 

معني ُوِلد يف قلب الأهل منذ ولدة الطفل.
كفرد، قد تتعر�س للعمل على بع�س �سفات طبعك التي تبدو غري مقبولة اأو حممولة اأو التي تعيق 
تطورك وتقدمك يف احلياة، ولكن ل بّد من اأن تتذكر دائماً اأنه ل مُيكنك دائماً اأن تغرّي كِل �سيء، فاأنت 

على غرار غريك من النا�س، حتمل تاريخاً، ما�سياً وجينات �سنعت منك الإن�سان الذي اأنت هو.
كثرية هي الو�سائل التي قد ت�ساعدك على اإحراز التقّدم، كاأن تتعلم قواعد الكام واأن تتابع درو�ساً يف 
التنف�س اأو اأن متار�س اليوغا للحفاظ على �سيطرتك على نف�سك واأن تعتاد �سيئاً ف�سيئاً على التعبري 
الأمل والرتكيز  اأن تبداأ بتحليل خيبة  الدرب  لتنطلق يف هذا  اأي�ساً  ال�سروري  عن م�ساعرك. ومن 
غ�سبك  ج��ام  �سّب  اإىل  ودفعتك  غ�سبك  اأث��ارت  التي  الكلمات  لذلك  خافاً  اأو  العوائق،  تقييم  على 
على الآخرين. لكن لاأ�سف، �ستاحظ اأنك غالباً متيل اإىل اأمور اأخرى، اإذ ت�سعى اإىل ن�سيان الأمر 
الذي يزعجك وحموه من ذاكرتك. ُيعترب رد الفعل هذا اأمراً مقبوًل يف ظّل ندرة الأ�سخا�س الذين 
يحا�سبون اأنف�سهم. مع ذلك، ما اإن يزول الإحباط الأول، �ستتمكن من احلّد منها ما اإن جترب نف�سك 

على اأخذها جمدداً بعني العتبار.

التفكري جمددًا يف اخليبة
اأن الأم��ر ل يبدو  اأن تعود اإىل مرحلٍة اّت�سمت بالف�سل ومل تكن على قدر توقعاتك، علماً  ل بّد من 
طبيعياً على الإط��اق، اإذ اإنك متيل يف املقام الأول اإىل جتاهل احلديث عنها والتفكري فيها خمافة 
ال�سعور بالغ�سب املّر جتاه الآخرين. لذلك، متيل اإىل دفن الأمر املخجل يف اإحدى زوايا عقلك كاأف�سل 
حّل لإنكاره. ولكن تاأكد اأنك لن تنجح اإطاقاً يف ن�سياته متاماً. من ناحية اأخرى، قد مييل اأ�سخا�س 
اآخرون ممن يتمتعون مبزاج اأكر انفتاحاً اإىل فعل العك�س متاماً فيتحدثون عن جتربتهم املخجلة 

وكاأنها موقف عظيم اأو حدث م�سٍل يحلو له اأن يحدث الآخرون عنه لإ�سحاكهم واإمتاعهم.
لتوؤمن لنف�سك حياة اأف�سل بعد جتربة تراها خمجلة، ينبغي اأن متتلك �سجاعة اإعادة التفكري فيها 
جمدداً، علماً اأن تفا�سيل التجربة �ستجتاح فكرك من دون اأن تق�سد اأو تعي الأمر يف وقٍت جتد فيه 
اأن يكّونها  التي ترغب يف  نف�سك غري قادٍر على مناق�ستها مع الآخرين خوفاً من تقوي�س ال�سورة 
الآخرون عنك. يف الواقع، حني حتاول اأن جترب نف�سك على اإعادة التفكري يف هذه التجربة املزعجة، 

واإعادة �سماع الكلمات، واإعادة اإحياء التفا�سيل، �ستتمكن مما يلي:
• العثور على ال�سبب الأول الكامن وراء رد الفعل غري املنتظر الذي قمت به والتو�سل اإىل ا�ستنتاجات 

ذات �سلة بامل�ستقبل.
• اإدراك اأن موقفك اأتى كنتيجة ب�سيطة لعودة �سخ�سيتك احلقيقية اإزاء �سغٍط غري متوقع وكرد فعٍل 

مل تكن تنتظره اإطاقاً لأنه مل ي�سبق لك اأن تعر�ست قّط لنوع مماثل من املحن.
• خيبة اأمل ناجتة من طموح يفوق باأ�سواط قدرتك احلقيقية.

اأمامك لتعرف نف�سك يف �سكٍل  اإع��ادة التفكري يف التجربة املجال  يف احلالتني الأوىل والثانية، تفتح 
من  ج��زٍء  ت�سحيح  على  ت�ساعدك  حلول  يف  وللتفكري  فيها  تت�سرف  التي  الطريقة  وملعرفة  اأف�سل 
اخلطاأ. تبعاً لذلك، ل بّد من اأن تدرك اأن التعبري عما هو م�سموح وغري م�سموح يف مكان العمل هو 
اأمٌر �سروري ل غنى عنه على الإطاق، ل �سيما حني يكون املحيط �سعباً. ي�سّكل ح�سن التكوين وبذل 
اجلهد لإحراز النجاح جزءاً من احللول التي يتعني عليك اكت�سافها. يف املقابل، حني جتد نف�سك يف 
موقٍف يفر�س عليك عدواناً ج�سدياً، �سي�سعب عليك اأن تنجح مبا�سرًة يف عملية الدفاع عن النف�س 
اإن مل تكن متلك اأ�سًا بذرة عدوانية يف �سلب �سخ�سيتك. ومن يدري قد يكون احلّل يف اإبقاء نف�سك 
دائماً يف موقع احلِذر املتيقظ بهدف جتّنب الوقوع يف ظروف مماثلة. عاوًة على ذلك، ل بّد من اأن 
اأب��داً بالذنب  اأن ت�سعر  اأن اخلطاأ ُيعزى اإىل املتعدي واأن ال�سحية ل يجب  تدرك يف حالت م�سابهة، 

لأنها مل تتمكن من الرّد بال�سكل العنيف عينه الذي عوملت به.
يف احلالة الثالثة، يختلف اأ�سل خيبة الأمل اإذ ُتعزى اإىل خطاأٍ يف حتديد الأهداف التي ركزت عليها 
اأمنية مكبوتة يف نف�س  التعبري عن  اإىل رغبٍة لواعية يف  اأحياناً  الأم��ر  ُيعزى  واأردت حتقيقها. وقد 
نف�سك جمرباً  �ستجد  الف�سل،  تواجه  ومكانه يف حياتك. حني  كانت طبيعته  اأي��اً  ال�سريك  اأو  الأه��ل 
على التفكري يف طريق اأخرى وخوفاً من ال�سياع جمدداً ل بّد من التفكري يف الرغبات والإمكانات 

احلقيقية.

قبول الذات
اأن تقبل نف�سك ل يعني اإطاقاً ال�ست�سام، اإل اأن كراً هم الأ�سخا�س الذي يخلطون بني الأمرين. 
تقبل الذات احلقيقية اأمر قد ي�ستلزم وقتاً طويًا قد ي�سل اإىل �سنوات كثرية، اإذ يتجلى يف اعتماد 
تقّبل  واقعية.  اأك��ر  ب�سكٍل  طريقك  تعرت�س  التي  والعوائق  تعانيها  التي  والنواق�س  قدراتك  روؤي��ة 

الذات يعني معرفتها ب�سكٍل اأف�سل.
حني يربي الأهل اأولدهم على حّب املو�سيقى اأو التزحلق على اجلليد، ما املانع من اأن يحلم الطفل يف 
امتهان العزف على الكمان اأو خو�س غمار بطولت التزحلق على اجلليد؟ ومَل ل؟ فهذا ما درج النا�س 
على فعله... فاحللم والطموح ي�سكان زخماً حيوياً ل بّد من اأن يجتاح كّل فرد جتاه ذاته �سرط اأن 

يفهم اأن احللم ل يتحقق ب�سبب نق�ٍس معني يف الو�سائل اأو القدرات.
الأم��ر وكاأنه يحمل يف  اإن بدا  التفكري يف مكوناته حتى  واإع��ادة  وها قد حان وقت مراجعة الطموح 
طياته نوعاً من الف�سل، اإل اأنه يبقى اأمراً �سرورياً ل بّد منه اإزاء حقيقة الواقع. قبل كّل �سيء، ينبغي 
اأن تدرك اأن مراجعة الطموح ل تعني اأن احلياة توقفت. فعازفة الكمان ميكن اأن ت�ستمر يف ممار�سة 
هوايتها فيما متتهن مهنة العزف �سمن اأورك�سرتا مو�سيقية �سخمة، اأو النخراط يف نوٍع اآخر من 
املو�سيقى من خال التعّلم على اآلة مو�سيقية جديدة. فاإعادة �سياغة الطموح للح�سول على فر�سة 
اأف�سل لإحراز النجاح ُتعترب طريقة جيدة و�سريعة جداً. املهم اأن ت�سع م�سروعاً يحملك اإىل الأعلى 
اأياً كان م�ستوى هذا الأعلى. باخت�سار، احر�س على اإعادة تقييم قدراتك بعدما  ومي�سي بك قدماً 
لنف�سك  اأن ت�سع  ت�ست�سلم وترتاجع قبل  األ  امل�ستطاع  نف�سك وح��اول قدر  اإىل  لتتعرف  تاأخذ وقتك 

م�سروعاً جديداً.

اعرف نف�سك جيدًا لتتقبلها
ي�سعب عليك اأحياناً اأن تقبل نف�سك متاماً كما هي اأو اإدارة ما ترى فيه ف�سًا باملقارنة مع طموحك 
الأول. حني ت�سعر اأنك غري اأهٍل بالطموح الذي ترغب يف حتقيقه قد تت�سكل اأمامك عقبة تنتهي اإىل 
اكتئاب حقيقي و�سعور بالف�سل ي�سعب حتّمله. ولكن حل�سن احلّظ، لكّل م�سكلة حلها املنا�سب. حلّل 
اإىل �سيغة ت�ساعدك على تقبل  اإحياء ثقتك بنف�سك لتتو�سل  اأن تعيد  م�ساألٍة مماثلة، يتعني عليك 

نف�سك وعلى ال�ستمتاع بحياة جديدة �سعيدة واأكر هدوءاً. اإليك بع�س الن�سائح:

نف�سك لتح�سني  • اعمل 
نعني بذلك، اأن تقوم بعمل منتظم ويومي اإن اأمكن. العملية لي�ست بهذه الب�ساطة، اإمنا ممتعة. كل 
ما يتعني عليك فعله ال�ستمتاع مبا تقوم به ومدح نف�سك بدًل من الرتكيز دائماً على اأمور ل ت�سري 

بخري. 
اأن نتائج املراحل  عاوًة على ذلك، ينبغي اأن متّر بعدٍد من املراحل لتعزز من تقديرك لذاتك علماً 
اإيجابية تدّون فيها  هذه غالباً ما تكون اإيجابية وممتازة. ين�سح علماء النف�س باإعداد قائمة نقاط 

الأمور الإيجابية التي تقوم بها يومياً و�ستنتبه تبعاً لذلك اأنك ل�ست عدماً كما تعتقد.

النف�سي • العالج 
العمل  ب��دء  ي�ستلزم  وذل��ك  اخت�سا�سي،  من  امل�ساعدة  طلب  نذكر  املطروحة  الأخ���رى  اخل��ي��ارات  من 
على نف�سك كبداية تنتهي عادًة بعاٍج جماعي. يف حال ا�ستحال القيام بالعاج اجلماعي اأو بدا غري 

منا�سب، ميكن متابعة العاج النف�سي التقليدي لأنه ي�ساعد جداً يف تعزيز التقدير بالذات.

الأمر • مناق�سة 
اأن يتقا�سما احلّب  اأن يتم العمل �سمن فريق من �سخ�سني يتعني عليهما  يف بع�س احل��الت، ميكن 
ويتبادل الكام ويعربا لبع�سهما عن حمبتهما وعن مدى رغبتهما يف حمبة الآخر وال�سعور مبحبته. 
اإنه اأ�سلوب ينبغي اأن يتبعه اجلميع بجدية تامة. ي�سكل بع�س الكتب م�ساعدة قيمة ميكن من خالها 
عا�سها  وتناق�س جت��ارب  ال��ذات  معرفة  تتناول  كتباً  ه��ذه  امل�ساعدة  تكون  وق��د  ملمو�س.  تقّدم  اإح��راز 
وت�سجعك  �سهادات لأ�سخا�س تدفعك قدماً  اأي�ساً  تكون  بنجاح وقد  الآخ��رون ومتكنوا من تخطيها 

على اتخاذ تدابري فاعلة.
التقّدم  وحت��رز  حياتك  وحت��ّب  تعي�س  لن  اأن��ك  تاأكد  باملحدودية.  يتمّيز  كائن  اأن��ك  تتذكر  اأن  ينبغي 

والنجاح اإل حني تعي نقاط �سعفك وحني تتقبل فيها ذاتك كما هي.

تطويرها ينبغي  قيم   3
• حّب الذات: ت�ساعد نف�سك حني حتّبها على تقّبل اخل�سائر والأخطاء ب�سهولة ومن دون اأن ت�سطر 
التي  للنواق�س  ال��ت��ام  اإدراك���ك  رغ��م  على  ذات���ك،  باأهمية  ال�سعور  م��ن  لتتمكن  وذل��ك  مراعاتها،  اإىل 

تعرتيك.
• تقدير الذات: ينتمي تقدير الذات اإىل جمال الكينونة. حني تفتقر نظرتك اإىل نف�سك اإىل احلّب، 
وبحقك  بنف�سك  دائماً  فت�سّك  كافًة،  مبيادينها  حياتك  ويحتّل  وا�سحاً  ال��ذات  تقدير  نق�س  يظهر 

بالتعبري عن ذاتك وباحل�سول على ال�سعادة.  
• الثقة بالذات: ت�ساعدك ثقتك بنف�سك على القتناع باأنك �ستنجح يف تخطي امل�ساكل وال�سعوبات 
ال�ستثنائية التي تزرعها احلياة يف طريقك. ت�سمل الثقة بالذات القدرة على الفعل والتحّرك والعمل، 

وهي �سرط �سروري ل بّد من توافره ملواجهة الآخرين والتغلب على اخلجل الزائد.

مــنــوعــــات
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ملاذا ل تعمل لتحّول �سعفك وعقدك اإىل قوة؟ حني تكت�سف املزيد عنها �ستتمكن من فهم ماهيتها ب�سكٍل اأف�سل وكيف تتداخل ب�سكٍل وثيق 
مع تفا�سيل حياتك ال�سخ�سية. بدًل من حماربتها وكبحها، احر�ض على معرفة جوانبها الإيجابية وتقبلها.

ت�ساعدك على اإعادة اكت�ساف احلقيقة املخفية

التوازن لتحقيق  اأفكار   10
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 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56820

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 26 يوليو 2005 امل�سجلة حتت رقم : 54780  
الفئة : 3

 ، ال�ستحمام  وج��ل  ال��رغ��وة  فيها  مب��ا  ال�ستحمام  وم�ستح�سرات   ، ال�سائل  وال�سابون  ال�سابون   : املنتجات 
واملواد العطرية والزيوت ا لطيارة ومواد التزيني )الكوزميتك( وكولونيا ، وبخاخ معطر اجل�سد والزيوت ، 
وم�ستح�سرات التواليت غري الطبية والكرميات واللو�سون اخلا�سة بالب�سرة ورغوة احلاقة وجل احلاقة 
وم�ستح�سرات احلاقة وما بعد احلاقة والأكيا�س املعطرة وم�ساحيق التجميل ولو�سون ال�سعر وم�ستح�سرات 
احلماية  وم�ستح�سرات  والكوندي�سيرنز  وال�سامبو  ال�سعر  وم�ستح�سرات  الطبية(  )غري  الأ�سنان  لتنظيف 

بالب�سرة ومزيل العرق غري الطبي وغ�سول اليد وم�ستح�سرات التواليت غري الطبية.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/06 املودعة حتت رقم : 174796  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : ذا امبتي كوارتر ذ م م

وعنوانه : قرية البوابة ، مبنى 2 ، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506697 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية ، تقدمي الأعمال الفنية الب�سرية اأو 
اإنتاج ون�سر الكتب ، خدمات  ،  خدمات املعار�س الفنية ، خدمات  اأو تعليمية  الأدب للجمهور لغايات ثقافية 
العمل  وور�سات  الدرا�سية  واحللقات  وال�سمينار  والجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  تنظيم   ، املكتبات 
والندوات لغايات تعليمية اأو ثقافية اأو ترفيهية ، اإدارة الأحداث مبا يف ذلك اإنتاج وترتيب وتنظيم امل�سرحيات 
الرقمية )غري  والأف��ام  املو�سيقى  توفري   ، والعرو�س  واملعار�س  املو�سيقية  املو�سيقية واحلفات  والأح��داث 
قابلة للتنزيل( من النرتنت ، خدمات التدري�س ، تاأجري م�ساحات للفنانني لعر�س اأعمالهم ، توفري املعلومات 

حول الفن والثقافة مبا يف ذلك توفريها عرب ال�سبكة. - الواقعة بالفئة : 41
 FINE ART حتتها   THE EMPTY QUARTER الكلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
PHOTOGRAPHY بخط اأ�سغر جميعهم باللغة الإجنليزية والعامة باأكملها داخل م�ستطيل حمدد.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم :56823

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 19 فرباير 2006 امل�سجلة حتت رقم : 57807  
الفئة : 21

والغبار  والأت��رب��ة  الأو���س��اخ  واإزال��ة  التنظيف  يف  ت�ستعمل  التي  كهربائية(  )الغري  والآلت  الأدوات   : املنتجات 
القما�س  التنظيف والأم�ساط والإ�سفنج وقطع  ال�سغرية والأوعية لغر�س  املنزلية  التلميع والأدوات  واأدوات 
النامو�س  وقتل  ال�سيد  وف��خ  و�سرك  التلوين(  فر�س  )ع��دا  والفر�س   ، التنظيف  لغر�س  وامل�سربة  املنقوعة 

واحل�سرات والهوام واحليوانات ال�سارة.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175452  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : مون�سرت انرجي كومبني

وعنوانه : 550 مونيكا �سريكل ، �سويت 201 ، كورونا ، كاليفورنيا 92880 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

�ساي ، �ساي مثلج ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، �ساي بنكهة الفواكه )غري دوائي(. 
الواقعة بالفئة : 30

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمتي MONSTER DETOX باللغة الإجنليزية. 
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57644

با�سم : ال�سيد/ رودولف ادوارد باخا�س
وعنوانه : �س.ب: 10700، جدة 21443، اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ : 17 يناير 2007 امل�سجلة حتت رقم : 78886  
الفئة : 37

املنتجات : خدمات الإن�ساء و اإ�ساح و تركيب املباين ، اأعمال ال�سباكة ، الأعما امليكانيكية و الكهربائية ، تركيب 
و �سيانة كافة اأنواع معدات تكييف الهواء ، تركيب اأجهزة ادارة املباين ، �سيانة كافة اأنواع املمتلكات العقارية ، 

تركيب معدات مكافحة احلريق ، تركيب املرافق ال�سناعية. 
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/12/15  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/12/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56817

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 26 يوليو 2005 امل�سجلة حتت رقم : 54778  
الفئة : 3

 ، ال�ستحمام  وج��ل  ال��رغ��وة  فيها  مب��ا  ال�ستحمام  وم�ستح�سرات   ، ال�سائل  وال�سابون  ال�سابون   : املنتجات 
واملواد العطرية والزيوت ا لطيارة ومواد التزيني )الكوزميتك( وكولونيا ، وبخاخ معطر اجل�سد والزيوت ، 
وم�ستح�سرات التواليت غري الطبية والكرميات واللو�سون اخلا�سة بالب�سرة ورغوة احلاقة وجل احلاقة 
وم�ستح�سرات احلاقة وما بعد احلاقة والأكيا�س املعطرة وم�ساحيق التجميل ولو�سون ال�سعر وم�ستح�سرات 
احلماية  وم�ستح�سرات  والكوندي�سيرنز  وال�سامبو  ال�سعر  وم�ستح�سرات  الطبية(  )غري  الأ�سنان  لتنظيف 

بالب�سرة ومزيل العرق غري الطبي وغ�سول اليد وم�ستح�سرات التواليت غري الطبية.
حدة  على  "WASH ، OIL" ك��ل  الكلمتني  ا�ستخدام  ع��ن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم   : ال���س��رتاط��ات 

ومبعزل عن العامة.
انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/10/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175467  
تاريخ اإيداع الأولوية

با�سم : مون�سرت انرجي كومبني
وعنوانه : 550 مونيكا �سريكل ، �سويت 201 ، كورونا ، كاليفورنيا 92880 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
مكمات غذائية ب�سكل �سائل. 

الواقعة بالفئة : 5
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة REHABITUATE باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 56824
با�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 20 فرباير 2006 امل�سجلة حتت رقم : 57914  

الفئة : 3
املاب�س  غ�سيل  يف  ت�ستخدم  التي  امل���واد  م��ن  وغ��ريه��ا  الأقم�سة  بتبي�س  اخلا�سة  امل�ستح�سرات   : املنتجات 
 ، والك�سط  الأو�ساخ  واإزال��ة  وال�سقل  الأقم�سة  ومعطرات  والن�ساء  الأقم�سة  وتبي�س  التنظيف  وم�ستح�سرات 
ومزيل البقع وال�سابون واملواد العطرية والزيوت الطيارة ، ومزيج من اأوراق الورود املجففة لإعطاء روائح 
لي�ست  معطرة  ومياه   ، الطبي  لا�ستخدام  لي�س  العرق  ومزيل  املعطرة  وامل��ي��اه   ، لاأقم�سة  ومنعم   ، طيبة 

لا�ستخدام ال�سخ�سي.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175453  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : مون�سرت انرجي كومبني

وعنوانه : 550 مونيكا �سريكل ، �سويت 201 ، كورونا ، كاليفورنيا 92880 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

م�سروبات غري كحولية الواقعة يف الفئة 32 وغري املدرجة يف فئات اأخرى. 
الواقعة بالفئة : 32

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمتي MONSTER DETOX باللغة الإجنليزية. 
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم :57645
با�سم : ال�سيد/ رودولف ادوارد باخا�س

وعنوانه : �س.ب 10700، جدة 21443، اململكة العربية ال�سعودية.
بتاريخ : 08 يناير 2005 امل�سجلة حتت رقم : 50225  

الفئة : 11
 ، الهواء  اأجهزة تربيد   ، الهواء  ، تركيبات تكييف  لل�سيارات  الهواء  ، تكييف  الهواء  اأجهزة تكييف   : املنتجات 
تركيبات تر�سيح الهواء ، اأجهزة والت تنقية الهواء ، اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء ، معقمات الهواء ، وحدات 
فاتر   ، التهوية  واأج��ه��زة  تركيبات   ، التربيد  وتركيبات  اآلت   ، التربيد  وتركيبات  معدات   ، الهواء  معاجلة 

لتكييف الهواء. 
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/12/15  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/12/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56819

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 20 فرباير 2006 امل�سجلة حتت رقم : 57915  
الفئة : 3

 ، ال�ستحمام  واجل��ل  الرغوة  فيها  مبا  ال�ستحمام  وم�ستح�سرات   ، ال�سائل  وال�سابون  ال�سابون   : املنتجات 
التزيني )الكوزميتك(  ا لطيارة وم��واد  والزيوت  العطرية  وامل��واد  بعد احلاقة  وم�ستح�سرات احلاقة وما 
واللو�سون  والكرميات  الطبية  غري  التواليت  وامل�ستح�سرات   ، وال��زي��وت  اجل�سد  معطر  وبخاخ   ، وكولونيا 
والكوندي�سيرنز  وال�سامبو  ال�سعر  و م�ستح�سرات  الأقم�سة  ، ومعطرات  املعطرة  والأكيا�س  بالب�سرة  اخلا�سة 
لتنظيف  وم�ستح�سرات  ه��ام��ي  وف��ازل��ني   ، الطبي  غ��ري  ال��ع��رق  وم��زي��ل  بالب�سرة  احلماية  وم�ستح�سرات 
الأ�سنان ) غري الطبية( وغ�سول اليد واملنظفات التي ت�ستخدم يف عمليات الت�سنع وكذلك لاأغرا�س الطبية 
وامل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�س الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املاب�س وم�ستح�سرات 

التنظيف وال�سقل واإزالة الأو�ساخ والك�سط ومزيل البقع.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

   
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175468  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : مون�سرت انرجي كومبني

وعنوانه : 550 مونيكا �سريكل ، �سويت 201 ، كورونا ، كاليفورنيا 92880 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

�ساي ، �ساي مثلج ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، �ساي بنكهة الفواكه )غري دوائي(. 
الواقعة بالفئة : 30

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة REHABITUATE باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/13 املودعة حتت رقم : 175120  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : ايكويتي ادفرتايزجن منطقة حرة ذ.م.م.

وعنوانه : مكتب رقم 1306 ، اكزكتيف هايت�س ، الطابق الثالث ع�سر ،
 �س.ب. 32603 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
واملعار�س  العمل  وور���س��ات  الدرا�سية  واحللقات  والجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�سريية والأحداث ، توفري ون�سر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة  
 ، والأح��داث  التف�سريية  واملعار�س  العمل  وور�سات  الدرا�سية  واحللقات  والجتماعات  وامل��وؤمت��رات  باملعار�س 
توفري ون�سر املعلومات وامل�ساعدة وامل�سورة لرواد املعار�س واملوؤمترات والزائرين والعار�سني مبا يف ذلك تلك 
املعلومات املقدمة اإلكرتونيا مبا يف ذلك املواقع اللكرتونية ، ن�سر املواد املتعلقة جميعها باملعار�س واملوؤمترات 

والجتماعات واحللقات الدرا�سية وور�سات العمل واملعار�س التف�سريية والأحداث.
الواقعة بالفئة : 41

اأعلى  داخ��ل  ُكتبت  الإجنليزية  باللغة   INDIA TALKS كلمتي  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
ي�سارامل�ستطيل.

.INDIA ال�سرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام ال�سم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175461  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : لريوي فو�سني ايه ا�س

وعنوانه : 5281 فالي�سرتاند�سفو�سني ، الرنويج. 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

 ، ال�سمك  ُمعدة من  ، منتجات غذائية  �سمك طرية )فيليه(  �سرائح   ، �سمك )حمفوظ(   ، �سمك )غري حي( 
منتجات ال�سمك ، �سلمون )طازج وحمفوظ( ، �سمك مملح. 

الواقعة بالفئة : 29
 Fjord Fish كلمتي  حتتها  عري�س  بخط   FOSSEN كلمة  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
والعامة  متقابلتني  ل�سمكتني  ر�سم  بينهما  يف�سل  دائ��ري  ب�سكل  مكتوبني  والإجنليزية  الرنويجية  باللغة 

داخل دائرة حمددة بخطني.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56822

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 26 يوليو 2005 امل�سجلة حتت رقم : 54781  
الفئة : 5

املنتجات : املطهرات ، امل�ستح�سرات امل�ستخدمة للق�ساء على الهوام ، ح�سرات طفيلية واحل�سرات واحليوانات 
ال�سارة بال�سحة واملواد املبيدة للفطر واجلراثيم والبكرتيا والطفيليات والطحالب وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة 

يف اإبادة احل�سائ�س والأع�ساب وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة لتعطري اجلو.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56821

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 26 يوليو 2005 امل�سجلة حتت رقم : 54782  
الفئة : 3

املاب�س  غ�سيل  يف  ت�ستخدم  التي  امل���واد  م��ن  وغ��ريه��ا  الأقم�سة  بتبي�س  اخلا�سة  امل�ستح�سرات   : املنتجات 
 ، الطيارة  والزيوت  العطرية  وامل��واد  وال�سابون  والك�سط   الأو�ساخ  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  وم�ستح�سرات 
وم�ستح�سرات تنظيف غ�سالت الأطباق ، امل�ستح�سرات لتنظيف الزجاجات ، مزيل للبقع ، املنظفات لغ�سيل 
التانكات واملوا�سري والأر�سيات والأ�سطح ، مواد عطرية لا�ستخدام ال�سخ�سي ، غ�سيل الأيدي ، مناديل مبللة 
، مزيل للق�سور التي على الأر�سيات ، مواد التزيني )الكوزميتك( ، ومزيل ال�سحم ، منظفات الأ�سنان وال�سمع. 

والواقعة يف الفئة 3 
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/10/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175469  

تاريخ اإيداع الأولوية
با�سم : مون�سرت انرجي كومبني

وعنوانه : 550 مونيكا �سريكل ، �سويت 201 ، كورونا ، كاليفورنيا 92880 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

م�سروبات غري كحولية الواقعة يف الفئة 32 وغري املدرجة يف فئات اأخرى. 
الواقعة بالفئة : 32

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة REHABITUATE باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/06 املودعة حتت رقم : 174794  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : ذا امبتي كوارتر ذ م م

وعنوانه : قرية البوابة ، مبنى 2 ، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 506697 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

مطبوعات ومن�سورات ، الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى 
، قرطا�سية ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، �سور فوتوغرافية ، �سور زيتية باإطار اأو بدون اإطار 

ونقو�س وكلي�سيهات ، هياكل �سغرية وحلي ومتاثيل ، كتيبات.
الواقعة بالفئة : 16

 FINE ART حتتها   THE EMPTY QUARTER الكلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
PHOTOGRAPHY بخط اأ�سغر جميعهم باللغة الإجنليزية والعامة باأكملها داخل م�ستطيل حمدد.

ال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2613

با�سم : �س�ركة �س�يجارتنفابريك ئي دي لورن�س بي.يف.
وعنوانه : دي بوليان 32 ، ام�س�رتدام 1083 ات�س جيه ، نذرلند .

بتاريخ : 16 يونيو 1996  امل�سجلة حتت رقم : 5305  
الفئة : 34

املنتجات : ال�سجائر ، التبغ ، ومنتجات التبغ ، الولعات ، الكربيت )الثقاب( ، وحاجات املدخنني.
ال�سرتاطات : احلماية للعامة يف جمملها.

انتهاء احلماية يف :2013/10/10  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :160084    بتاريخ : 2011/07/18
با�س������م:   ال�سيد/ عبد احلق �ساهتا مري 

وعنوانه : �س. ب: 241507 – دبي – المارات العربية املتحدة 
الدقيق   ، ال�سطناعي  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  :النب  املنتجات/اخلدمات 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر  واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل 

ال�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
. الواقعة بالفئة: 30 

العدد 133 بالرقام العربية ومكتوب بالرقام الاتينية 133 مكتوبان كا على حدة �سمن �سكل �سبيه ب�سكل 
ال�سم�س ا�سفر من الو�سط وتظهر ا�سعتها مموجه باللون الحمر من اخلارج ويوجد ر�سمة الكرة الر�سية بها 
خطوط من ن�سفها العلوي والن�سف الخر خاىل ويظهر فيه العدد 133 بالعربية وبال�سكل الآخر العدد 133 
كما يحيط �سكل مقو�س من جانبي الكرة الر�سية على �سكل مدار ويوجد �سكل �سنبلتني كل منهما يتقو�س 

ناحية اطار الكرة الر�سية من اجلانبني المين والي�سر والكل بطريقة مميزة  جدا.
ال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870
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التدابري  بع�س  يخفف  اأن  ميكن  لكن 
م�ساكل  م��ع��ظ��م  ال��ب�����س��ي��ط��ة  ال���ذات���ي���ة 
منها.  بالتعايف  ت�سمح  واأن  ال��ب��وا���س��ري 
ت��ق��رتح د. ج��اك��ل��ني وول�����ف، خ��ب��رية يف 
واأ�ستاذة  ال��ه�����س��م��ي  اجل���ه���از  اأم���را����س 
التابع  الطبي  ديكوني�س  مركز  يف  طب 
اخلطوات  ب��ع�����س  ه����ارف����ارد،  جل��ام��ع��ة 
ملعاجلة  ات��خ��اذه��ا  ميكن  ال��ت��ي  الفاعلة 
املنا�سب  ال���وق���ت  وحت���دي���د  ال��ب��وا���س��ري 

ل�ستئ�سالها عرب اجلراحة.

تعزيز ا�ستهالك الألياف
ت���اأت���ي ال��ب��وا���س��ري ع��ل��ى ن���وع���ني: النوع 
ال����داخ����ل����ي ال�������ذي ي���ظ���ه���ر م����ن داخ����ل 
اخلارجية  ال��ب��وا���س��ري  اأم����ا  امل�����س��ت��ق��ي��م. 
مطلق  يف  نف�سه.  ال�����س��رج  على  فتظهر 
الأحوال، قد يوؤدي مرور الرباز اإىل اأمل 

ونزيف.
الأمعاء،  تفريغ  اأث��ن��اء  الأمل  لتخفيف 
مي��ك��ن ال��ب��دء ب��اخ��ت��ي��ار امل���اأك���ولت التي 
ن�ستهلكها. تقول د. وولف: )اأهم ما يف 
احلمية  اإىل  الألياف  اإ�سافة  هو  الأم��ر 
الغذائية(. ميكن فعل ذلك عرب الغذاء، 

اإىل  الأ�سخا�س  بع�س  يحتاج  ق��د  لكن 
ا�ستهاك مكّمل الألياف للح�سول على 

20 اأو 30 غراماً من الألياف يومياً.
تقود الألياف املاء اإىل الرباز، ما يجعله 
اإنه عامل  اأكر طراوة وي�سّهل م��روره. 
التي  بالبوا�سري  م�ساباً  كنت  اإذا  مفيد 
تتدىل عرب ال�سرج خال عملية تفريغ 
اأن تزايد  اإىل  الأم��ع��اء. ت�سري الأب��ح��اث 

ا�ستهاك الألياف يخفف النزيف.
مكّمات  ج��������ّرب  الأول،  امل�����ق�����ام  يف 
�سيلليوم(،  )ق�����س��ر  ن���وع  م���ن  الأل���ي���اف 
م��ث��ل امل��ي��ت��ام��و���س��ي��ل اأو م���ا ي���وازي���ه من 
اأدوي��ة عامة. يف بع�س احل��الت، يوؤدي 
ال�سيلليوم اإىل نفخة اأو اإطاق الغازات، 
ل���ذا مي��ك��ن ت��ن��اول م��ك��ّم��ل ي��ح��ت��وي على 
ال�سليلوز.  ميثيل  اأو  القمح  دك�سرتين 
املنتجات  اأو  امل��ارك��ات  حتقق من غ��اف 
م�سدر  ملعرفة  ت�سرتيها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

الألياف التي حتتويها.
ثمة ن�سيحة اأخرى ميكن اأن ت�ساعدك 
يف حال اللتهابات: اخلط ملعقة كبرية 
من الزيت املعدين مع ع�سري التفاح اأو 
اللنب وتناولها على الفطور اأو الغداء. 

د. وول��ف: )ي�سمح ذلك اخلليط  تقول 
لكن  اأك���رب،  ب�سهولة  ب��الن��زلق  ل��ل��رباز 
ت���ن���اول���ه لفرتة  ي���ج���ب الم���ت���ن���اع ع����ن 
الزيت  ا���س��ت��ه��اك  ف����رتة  ط���وي���ل���ة(. يف 
بطانة  ا�ستعمال  الأف�سل  من  املعدين، 
اأي  لمت�سا�س  الداخلي  اللبا�س  على 

ت�سرب للزيت.
القنوات  تتو�ّسع  حني  البوا�سري  تظهر 
وامل�ستقيم.  ال�سرج  الدم من  التي تنقل 
تتطور  م��وق��ع��ه��ا.  وف���ق  ت�سنيفها  ي��ت��م 
ال�������س���رج  ال����ب����وا�����س����ري اخل�����ارج�����ي�����ة يف 
امل�ستقيم.  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وال���ب���وا����س���ري 

يواجه بع�س النا�س النوعني معاً.

�سّد اأقل... منافع اأكرث
اأو  ل��ف��رتات طويلة  ي���وؤدي اجللو�س  ق��د 
عموماً  يرتبط  ال���ذي  املتوا�سل  ال�سد 
ظهور  اإىل  الإ����س���ه���ال  اأو  ب���الإم�������س���اك 
وول�����ف: )عند  د.  ت��و���س��ح  ال��ب��وا���س��ري. 
املبالغة يف ال�سد، تزداد البوا�سري وتوّلد 

عوار�س اإ�سافية(.
التهاب  خال  الأمعاء  تفريغ  توؤخر  ل 
ال��ب��وا���س��ري. ي��ج��ب دخ���ول احل��ّم��ام عند 

تاأجيل  لأن  ذلك  اإىل  باحلاجة  ال�سعور 
تفريغ الأمعاء قد يزيد الإم�ساك �سوءاً، 

ما يوؤدي اإىل تفاقم البوا�سري.
كذلك، ي�ساهم رفع الأقدام قليًا اأثناء 
اجللو�س على مقعد املرحا�س يف تغيري 
موقع امل�ستقيم، ما ي�سّهل مرور الرباز.

عالجات بال و�سفة
ت��ت��واف��ر م��ن��ت��ج��ات ع����دة ل حت��ت��اج اإىل 
ال��ب��وا���س��ري مثل  مل��ع��اجل��ة  و���س��ف��ة طبية 
فة.  امللطِّ والكرميات  القطنية  الفوط 
طبيبك  ت�������س���األ  اأن  مي��ك��ن��ك  ك����ذل����ك، 
ع���ن اخل��ل��ط��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي حتتوي 
واأدوية  اللتهاب  م�سادات  اأق��وى  على 

التخدير.
املغاط�س  ف��اع��ل��ي��ة  ن��ن�����س��ى  اأن  ي��ج��ب  ل 
ي�سع حت��ت مقعد  ح��و���س  تتم يف  ال��ت��ي 
املنطقة  ت��غ��ط��ي�����س  ي��ج��ب  امل���رح���ا����س. 
10 و15  ب��ني  داف��ئ��ة  م��ي��اه  امللتهبة يف 
دقيقة، مرتني اأو ثاث مرات يف اليوم.

بالبوا�سري  امل�����س��اب��ني  بع�س  ي�ستعمل 
م��ك��م��ات غ��ذائ��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى مواد 
فافونويد.  ا�سمها  نباتية  ك��ي��م��اوي��ة 

ُيقال اإن خلطة الفافونويد التي حتمل 
ا�سم )دافلون( تخفف التهاب البوا�سري 
ال��ع��وار���س ع��رب تقلي�س حجم  وت��ه��دئ 
الأن�سجة املتورمة. ثمة اأدلة اأولية على 

فاعلية هذا العاج.
الغذائية،  امل��ك��م��ات  م��ع  يح�سل  ك��م��ا 
تزال  ل  ب��ح��ذر.  امل��ق��ارب��ة  تطبيق  يجب 
الأدل������ة ع��ل��ى ف��اع��ل��ي��ة )داف����ل����ون( غري 
الغذائية  املكمات  اأن  تذكروا  قاطعة. 
من  للتاأكد  م�سددة  لرقابة  تخ�سع  ل 

�سامتها اأو نوعيتها.

هل حان وقت ا�ستئ�سال البوا�سري؟
عن  ال���ط���ب���ي���ب  ي�����خ�����ربك  اأن  مي����ك����ن 
الإج����������راءات ال��ط��ب��ي��ة ل���س��ت��ئ�����س��ال اأو 
تقلي�س البوا�سري. ميكن التفكري بهذه 
اأو  تنزف  البوا�سري  ب��داأت  اإذا  اخليارات 
زاد الأمل الذي ت�سببه على رغم تطبيق 
التدابري العادية كلها، اأو اإذا بداأت توؤثر 

على تفريغ الأمعاء.
التدابري  ت�����س��اع��د  ذل�����ك،  غ�����س��ون  يف   
ال���ذات���ي���ة م��ع��ظ��م ال���ن���ا����س ع��ل��ى جت���اوز 

م�سكلة التهاب البوا�سري.

 ال��ك��ب��د م��ن الع�����س��اء ال��ت��ي ت��ك��ون اك���ر عر�سة 
الع�ساء  من  اليه  ال�سرطانية  اخلايا  لنتقال 
امل�سابة، ويرجع ذلك اىل كرب حجمه وتدفق كمية 
ك��ب��رية م��ن ال���دم ال��ي��ه ط���وال ال��وق��ت. وم��ن اأكر 
ال�سابة  ت�سبب  التي  �سيوعا  ال�سرطانات  ان���واع 
والثدي  الم��ع��اء  �سرطانات  ه��ي  الكبد  ب�سرطان 

انت�سر  قد  القولون  �سرطان  باأن  ويعرف  والرئة. 
الول  ال�����س��رط��ان  حاليا  لي�سبح  وحم��ل��ي��ا،  عامليا 
ال��ك��وي��ت. وق��د �ساهم ذل��ك يف ارتفاع  ب��ني رج���ال 
ن�سبة ال�سابة ب�سرطان الكبد بني الرجال ن�سبة 
اىل كونه اأول منطقة ت�سل اليها خايا �سرطان 
مليون   75 يعاين  ذلك  اىل  بالإ�سافة  القولون. 

ف��رد يف اأم��ريك��ا م��ن ت��راك��م ال��ده��ون على الكبد، 
وبينت الح�سائيات باأن 1 من بني كل 3 اأفراد اأي 
%30 من البدناء لديه�������م م�سكلة ت�سحم الكبد 

او اعتال يف الكبد.

اعتالل الكبد
100 �سكل او مر�س  هناك اكر من 
انواع  ومعظم  الكبد.  �سحة  يف  توؤثر 
ه��ذه الم��را���س ميكن ال��وق��اي��ة منها 
بها  ال�سابة  طريقة  فهم  خ��ال  من 
وت���ف���ادي���ه���ا. وم����ن اه����م الم�����ور التي 

ت�سبب ا�سرارا ل�سحة الكبد هي:
الكبد  ب����ف����ريو�����س����ات  ال������س�����اب�����ة   -
الف،  الفريو�سات  )وه��ي  الفريو�سية 
النوعان  واخ��ط��ره��ا  ودي(  ���س��ي،  ب���اء، 
ان  التنويه اىل  ب��اء و�سي. ول بد من 
تطبيق تطعيم فريو�س باء منذ اعوام 
به يف  ال�سابة  ندرة  �سبب  الت�سعينات 

اجليل احلايل. 
العقاقريي  ال��ط��ب  ت��ق��دم  ي��ظ��ل  فيما 
ع���اج���زا ع���ن ���س��ف��اء ال���س��اب��ة مبر�س 
فريو�سات باء و�سي ال انه وفر عقاقري 
حديثة لها القدرة على ال�سيطرة على 

العرا�س والوقاية من امل�ساعفات. 
- ال�سمنة. 

- ال�سطرابات املناعية. 
- ال�سرطان.

ب�سكل  العقاقري  ان��واع  بع�س  تناول   -
مفرط او التعر�س لل�سموم.

- الم���را����س ال���وراث���ي���ة، م��ث��ل مر�س 
تراكم  ي�����س��ب��ب  م���ر����س  او  وي��ل�����س��ون 

احلديد بكميات عالية يف الكبد. 

مراحل تدهور �سحة الكبد:
- اللتهاب: ي�سبب ت�سخما طفيفا يف 

بدايته وي�ستمر على مدار ال�سنني.
اأو  طفيف  وتراكم  ت�سخم  التليف:   -
متو�سط لأن�سجة الكبد وبدء التليف.

- ال��ت�����س��م��ع: ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي يف 
�سرطان الكبد. 

له  ت��ك��ون  ل  غالبا  الكبد:  �سرطان   -
اأعرا�س مر�سية وا�سحة 

الأخرية  املرحلة  ال��ك��ب��دي:  الف�سل   -
لأمرا�س الكبد.

 وي��ن��ت��ج ع��ن اأم���را����س ال��ك��ب��د ال��ت��ي مل 
كاف  ب�سكل  تعالج  او مل  يتم عاجها 

مثل: 
الفريو�سية  والل���ت���ه���اب���ات  ال��ت��ل��ي��ف 

الكبدية و�سرطان الكبد.
 ويوؤدي الف�سل الكبدي اىل الوفاة يف 
حالة عدم اخل�سوع لعملية زراعة كبد 

التي تعترب العاج الوحيد للم�ساب.

اعتالل الكبد
هناك اكر من 100 �سكل 
�سحة  يف  ت��وؤث��ر  م��ر���س  او 
هذه  ان��واع  ومعظم  الكبد. 
الوقاية  ميكن  الم��را���س 

م��ن��ه��ا م����ن خ�����ال فهم 
ط��ري��ق��ة ال���س��اب��ة بها 

وت����ف����ادي����ه����ا. وم����ن 
اه��م الم���ور التي 
ت�����س��ب��ب ا����س���رارا 
الكبد  ل�������س���ح���ة 

هي:
ال��������س�������اب�������ة   -
ب�������ف�������ريو��������س�������ات 

الفريو�سية  الكبد 
الفريو�سات  )وه����ي 

ب����اء، ���س��ي، ودي(  ال����ف، 
باء  ال����ن����وع����ان  واخ����ط����ره����ا 

اىل  التنويه  بد من  و�سي. ول 
باء  ف��ريو���س  تطعيم  تطبيق  ان 
م��ن��ذ اع�����وام ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات �سبب 
اجليل  يف  ب����ه  ال�����س����اب����ة  ن������درة 

الطب  ت��ق��دم  يظل  فيما  احل���ايل. 
العقاقريي عاجزا عن �سفاء ال�سابة 

مبر�س فريو�سات باء و�سي ال انه وفر 
عقاقري حديثة لها القدرة على ال�سيطرة 
على العرا�س والوقاية من امل�ساعفات. 

- ال�سمنة. 
- ال�سطرابات املناعية. 

- ال�سرطان.
او  مفرط  ب�سكل  العقاقري  ان���واع  بع�س  ت��ن��اول   -

التعر�س لل�سموم.
او  ويل�سون  م��ر���س  ال��وراث��ي��ة، مثل  الم��را���س   -
يف  عالية  بكميات  احل��دي��د  ت��راك��م  ي�سبب  م��ر���س 

الكبد. 

طرق انتقال
العدوى بالفريو�سات الكبدية:

- نقل دم ملوث اأو م�ستقاته.
اأو التعر�س للعدوى اأثناء  - ا�ستخدام اإبر ملوثة 
اخل�����س��وع ل��رع��اي��ة ط��ب��ي��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات غري 

املراعية ملعايري والحتياطات العاملية.
ال�ستخدام  خ����ال  م���ن  ل��اإ���س��اب��ة  ال��ت��ع��ر���س   -
امل�����س��رتك ل����اأدوات احل���ادة )م��اك��ي��ن��ات احلاقة، 

اأدوات تقليم الأظافر(.
- العاقات اجلن�سية. 

- النتقال من الأم امل�سابة لطفلها
اأثناء الولدة.

يقوم الكبد بتحليل وه�سم كل ما تتناوله او ت�سربه 
اي�سا،  بجلدك  يحتك  م��ا  وحتى  ب��ل  تتنف�سه،  او 
التخل�س منها  ال�سامه حتى ميكن  امل��واد  ويفكك 

من خال 
الكلى ب�سكل اآمن.

اأعرا�ض مر�ض الكبد
وهو  )اب��و �سفار(  بالعامية  امل�سمى  او  الريقان   -

ا�سفرار جلد املري�س ب�سكل عام وخا�سة عينيه. 
ب�سبب تكد�س  وال�����س��اق  ال��ب��ط��ن  وان��ت��ف��اخ  ت���ورم   -

ال�سوائل يف اجل�سم واحتفاظه بها.
باأمل  وال�سعور  الكبد  منطقة  ح�سا�سية  زي���ادة   -

�سديد عند مل�سها.
- الرهاق. 

- فقدان الوزن.
الأبي�س،  اأو  ال�سايف  ال���رباز  اأو  ال��داك��ن  ال��ب��ول   -

وذلك ب�سبب تراكم البيلريوبني.
- ت�سخم الكبد: وقد ل ُياحظ املري�س ت�سخم 
من  اكت�سافه  على  ق���ادر  الطبيب  اأن  ال  ال��ك��ب��د، 

خال الفح�س اجل�سدي.
- بالإ�سافة اىل اعرا�س اخرى. 

العاج 
تعتمد ن�سبة ال�سفاء من امرا�س الكبد على درجة 
املبكر  الكبد، وعليه فان الكت�ساف  تدهور �سحة 
وبدء العاج ب�سكل �سريع يزيد كثريا من فر�سة 

ال�سفاء

ماذا يفعل الكبد؟
500 وظ��ي��ف��ي��ة مهمة  ب���اأك���ر م���ن  ي��ق��وم ال��ك��ب��د 

وحيوية يف اجل�سم، من اأهمها: 

1 - تنظيف الدم: 
م�������ن ال�����ع�����ق�����اق�����ري ال�����دوائ�����ي�����ة 

واملكمات الغذائية والكحول. 
املواد  من  والتخل�س  وتدمري  -حتليل 

الكيميائية واملواد ال�سامة.
2 - تنظيم امداد اجل�سم بالطاقة.

الدم، حتى  الزائدة من غلوكوز  الكمية  -تخزين 
�سكر  معدل  ينخف�س  عندما  ا�ستخدامها  ميكن 

الدم. 
3 - ت�سنيع املواد الربوتينية ال�سا�سية للج�سم: 

اجل�سم،  يف  مهمة  مهام  الربوتينية  امل���واد  لهذه 
مثل: 

- نقل املواد يف الدم. 
اللتهابات  م����ن  وامل���ن���اع���ة  ال���وق���اي���ة  ت���وف���ري   -

واجلراثيم ب�سكل عام.
- ت�سنيع املواد التي ت�سبب جتلط الدم. 

4 - تنظيم التزان الهرموين يف اجل�سم:
- الهرمونات اجلن�سية. 

- هرمونات الغدة الدرقية.
- هرمونات الغدة الكظرية. 

- هرمونات الغدد ال�سماء ب�سكل عام.
5 - تنظيم كولي�سرتول اجل�سم: 

الكولي�سرتول،  وت���خ���زي���ن  وت�����س��ن��ي��ع  حت��ل��ي��ل   -
وحتويله اىل مواد ي�ستفيد منها اجل�سم. 

6 - ت��ن��ظ��ي��م ام������داد اجل�����س��م مب���ا ي��ح��ت��اج��ه من 
فيتامينات ومعادن: 

ف��ه��و ي��خ��زن م��ع��ظ��م ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وه���و م�سدر 
ام����داده����ا ل��ل��ج�����س��م. وم����ن اه��م��ه��ا ف��ي��ت��ام��ني دال 

والفيتامينات املذابة يف الدهون )الف، واإي(.
7 - انتاج وافراز الع�سارة ال�سفراء:

- وهي الع�سارة امل�سوؤولة عن ه�سم املواد الدهنية 
التي نتناولها. 

املرارة،  كي�س  يف  وتخزن  الع�سارة  الكبد  يفرز   -
ح��ت��ى ت��ف��رز م��ب��ا���س��رة يف الم���ع���اء ال��دق��ي��ق��ة عند 

و�سول طعام دهني اليها. 

لكن  حياتهم،  خالل  البوا�سري  م�سكلة  النا�ض  ن�سف  يواجه 
خالل  احلالة  تهدئة  يف  ال�سهلة  العالجات  بع�ض  ي�ساهم 

مرحلة التعايف.
البوا�سري م�سكلة �سائعة وميكن اأن تكون موؤملة ومزعجة جدًا 
الدموية  حني تلتهب يف بع�ض احلالت. قد تنزف الأوعية 
املتورمة يف اجلهة اخلارجية من امل�ستقيم وال�سرج وقد يتحول 

تفريغ الأمعاء اإىل جتربة موؤملة جدًا.

ف اإىل كبدك تعرَّ

طـــــــــــــــب
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وتعد جائزة ات�سالت لكتاب الطفل التي انطلقت 
من  مب���ب���ادرة   2009 ال���ع���ام  يف  الأوىل  دورت���ه���ا 
الرئي�س  القا�سمي  �سلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�سيخة 
اليافعني  ل��ك��ت��ب  الإم����ارات����ي  للمجل�س  ال��ف��خ��ري 
اجلائزة  الإم��ارات��ي��ة  ات�سالت  �سركة  م��ن  وب��دع��م 
الأكرب لكتب الأطفال على م�ستوى الوطن العربي 
اإماراتي،  يبلغ اجمايل قيمتها مليون درهم  حيث 
ويتم الإع��ان عنها خال حفل الفتتاح ال�سنوي 

ملعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب.
العقروبي،  عبيد  م���روة  ق��ال��ت  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
لكتب  الإم����ارات����ي  امل��ج��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
احلالية  ال���دورة  حتكيم  جلنة  تتاألف   « اليافعني 
جلائزة ات�سالت من خم�س كفاءات مميزة تنتمي 
واأج��ن��ب��ي واحد  ال��ع��رب��ي��ة  الأق���ط���ار  اإىل خم��ت��ل��ف 
ن��ا���س��ر واأك���ادمي���ي وم���وؤل���ف ور�سام«،  ب��ني  وت��ت��ن��وع 
م�سرية اإىل اأنه لن يتم الإعان عن اأ�سماء اأع�ساء 
املنظمة  اللجنة  ح��ر���س  ب��اب  م��ن  التحكيم  جلنة 

على �سفافية ونزاهة النتائج النهائية.
اأن جائزة ات�سالت  لكتاب  واأكدت العقروبي على 
الطفل غدت حمفًا هاماً له انعكا�ساته الإيجابية 
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة الأدب���ي���ة  وال��ف��ك��ري��ة وحت���دي���داً »يف 
جمال اأدب الطفل« الذي تطور ب�سكل نوعي خال 
ال�سنوات املا�سية، منوهة اإىل اأن دورة العام احلايل 
التحكيم،  جلنة  عاتق  على  م�ساعفة  مهام  حتمل 
بالتقييم  مكلفني  ي��ك��ون��وا  ���س��وف  واأن��ه��م  ل�سيما 
امل�ساركة  الفئات  بح�سب  املختلفة  للمعايري  وفقاً 
بالدورة، كفئة الأطفال وفئة اليافعني، واجلوائز 

الفردية.
الإماراتي  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأف����ادت 
لكتب اليافعني اأن الدورة احلالية حتظى باأهمية 
اإعادة  يف  متثل  هاماً  تطوراً  ت�سهد  كونها  خا�سة، 
هيكلة اجل��ائ��زة ع��رب اإ���س��اف��ة  ف��ئ��ات ج��دي��دة مما 
وتلبية  ج��ه��ة،  م��ن  املناف�سة  م�ستوى  م��ن  �سريفع 
معايري العدالة يف ا�ستيعاب ماميكن من الأعمال 
امل��ت��ن��اف�����س��ة وت��ك��رمي��ه��ا م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، موؤكدة 
يف  اأي�ساً  �ست�ساهم  للجائزة  اجل��دي��دة  الفئات  اأن 
�سناعة  العاملني يف  اأك��رب من  �سريحة  اإ�ستقطاب 
والإبداع  للمناف�سة  املجال  و�ستفتح  الطفل،  كتاب 
ال��ي��اف��ع��ني والتي  ك��ت��ب  لفئة ع��م��ري��ة ه��ام��ة وه���ي 
جائزة  ���س��م��ن  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ن��اف�����س��ة  ���س��ت��دخ��ل 
امل���واه���ب الفردية  اإب�����راز  ات�����س��الت، ع����اوة ع��ل��ى 
ل��ل��م��وؤل��ف��ني وال��ر���س��ام��ني وال��ن��ا���س��ري��ن م��ن خال 

جوائز مت تخ�سي�سها لأف�سل ن�س واأف�سل ر�سوم 
واأف�سل اإخراج.

وت��ت�����س��م��ن ال��ف��ئ��ات اجل���دي���دة ف��ئ��ة اأف�����س��ل كتاب 
وفئة  ع��ام(،   12-0( من  العمرية  للفئة  للطفل 
العمرية من )13- للفئة  لليافعني  كتاب  اأف�سل 

18عام(، كما مت تخ�سي�س جوائز للكتاب الفائز 
اأف�����س��ل ن�����س، وال��ك��ت��اب ال��ف��ائ��ز باأف�سل  ب��ج��ائ��زة 
ر�سوم، والكتاب الفائز باأف�سل اإخراج، والتي �سيتم 
اختيارهم من الكتب املرت�سحة لفئة اأف�سل كتاب 

لاأطفال.
و�سيتم توزيع قيمة- اجلائزة البالغة مليون درهم 
لفئة  األ���ف   300 ال��ت��ايل:  النحو  على  اإم���ارات���ي- 
النا�سر  جائزة كتاب الطفل يتم توزيعها لكل من 
جائزة  لفئة  درهم  الف  و200  والر�سام،  واملوؤلف 
من  لكل  دره��م  ال��ف   100 بواقع  اليافعني  كتاب 
األف   300 تخ�سي�س  مت  فيما  والنا�سر،  امل��وؤل��ف 
الفائز  الكتاب  م��ن  لكل  دره���م  ال��ف   100 ب��واق��ع 

بجائزة اأف�سل ن�س، والكتاب الفائز باأف�سل ر�سوم، 
والكتاب الفائز باأف�سل اإخراج، وبهذا يكون املجموع 

للجوائز. درهم  األف   800
مبلغ  الطفل  لكتاب  ات�سالت  جائزة  ر�سدت  كما 
ور�س  �سل�سلة  لتنظيم  اإماراتي  درهم  األف   200
ع��م��ل ل��ب��ن��اء ق����درات ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي يف الكتابة، 
اجلديد  اجليل  ورعاية  اكت�ساف  بهدف  والر�سم، 

من املواهب العربية يف جمال كتب الأطفال.
ي�سار اإىل اأن اجلائزة التي تعترب اأحد اأرفع اجلوائز 
العام  اأدب الط��ف��ال كانت قد منحت يف  يف جم��ال 
 « كتابها  عن  اللبنانية  احل��دائ��ق  ل��دار    2012
حميديل  نبيهة  للكاتبة  ال��غ��رف��ة«  �سقف  ك��ائ��ن��ات 
وال��ر���س��ام ح�سان زه��ر ال��دي��ن، وذه��ب��ت اجل��ائ��زة يف 
العام 2011 لكتاب طريي يا طيارة عن دار نه�سة 
م�سر للموؤلفة اأماين الع�سماوي ور�سومات هنادي 
�سليط، فيما ح�سد اجلائزة يف العام 2010 كتاب 
طاهر،  وليد  ور�سوم  تاأليف  من  ال�سوداء  النقطة 

كتاب  وك���ان  امل�سرية،  ال�����س��روق  دار  ع��ن  وال�����س��ادر 
»اأنا اأحب« اأول كتاب يح�سل على اجلائزة يف العام 
2009 وهو للكاتبة نبيهة حميديل ور�سوم نادين 
�سيداين، وال�سادر عن دار احلدائق اللبنانية التي 

فازت للمرة الثانية هذا العام.
اأبوابها جلميع دور الن�سر  اإىل ذلك تفتح اجلائزة 
حمددة  وقواعد  �سروط  �سمن  والعاملية  العربية 
باللغة  امل��ر���س��ح م��وؤل��ًف��ا  ال��ك��ت��اب  ي��ك��ون  اأن  اأه��م��ه��ا 
العربية، واأن ل يكون قد م�سى على ن�سر الكتاب 
اأكر من 3 �سنوات لفئة كتب الأطفال و 5 �سنوات 
فاز  قد  الكتاب  يكون  ل  واأن  اليافعني،  كتب  لفئة 
من قبل بجائزة حملية اأو عربية اأو عاملية، وتن�س 
ت�ستبعد  اإذ  اأ�سيًا  عما  يكون  اأن  على  ال�سروط 
دار  لكل  يحق  كما  واملقتب�سة،  املرتجمة  الأع��م��ال 
ن�سر تر�سيح 3 كتب بحد اأق�سى لفئة كتب الأطفال 
اأما لفئة كتب اليافعني فيحق لدار الن�سر بالتقدم 

باأي عدد للكتب.

اأهدى م�سروع ثقافة با حدود بالتعاون مع 
موؤ�س�سة التمكني الجتماعي الأطفال الأيتام 
مئة باقة من الكتب وق�س�س الأطفال حيث 
ا�ستلم كل طفل باقة متنوعة ت�سم 5 ق�س�س 
يف اوىل اي���ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر وذل���ك ا���س��ه��ام��ا يف 
ر���س��م ال��ف��رح��ة وامل��ت��ع��ة وال��ف��ائ��دة ع��ل��ى وجوه 
الكو�س  حممد  را�سد  وق��ال  الأيتام.  الأطفال 
م���دي���ر ع����ام م�������س���روع ث��ق��اف��ة ب���ا ح�����دود اإن 

ال�سمو  لروؤى �ساحب  انعكا�سا  تاأتي  املبادرات 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة لإ�ساءة 
كل بيت بقب�س من نور العلم واملعرفة وذلك 
امارة  ا�سرة يف  لكل  تقدمي مكتبة  من خال 
تنفيذا  تاأتي  امل��ب��ادرات  اأن  واأ���س��اف  ال�سارقة. 
بنت  ب���دور  ال�سيخة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وا���س��ت��ك��م��ال 
با  ثقافة  م�سروع  رئي�سة  القا�سمي  �سلطان 

املبادرات  م��ن  مم��ت��دة  �سل�سلة  مل��واك��ب��ة  ح���دود 
املنوعة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  والن�����س��ط��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
على  ويعمل  امل�سروع  يتبناها  التي  والهادفة 
ثقافيا  الإم���ارة  مب�ستوى  لارتقاء  تقدميها 
وفكريا حيث ت�سعى املبادرة اإىل حتقيق روؤية 
اإمارة ال�سارقة يف ح�سولها على لقب عا�سمة 
الثقافة العربية للعام 2014 . واأ�سار اإىل اأن 
املبادرة حتمل يف طياتها العديد من املفاهيم 

التي تعمل على تعزيز اأهمية القراءة ودورها 
املعرفة  وت��ع��م��ي��ق  ال��ف��ك��ري  ال��ن��م��و  عملية  يف 
القراءة  العامة وتنمية مهارة املطالعة وحب 
لدى الأبناء كما حتثهم على الإطاع الدائم 
وامل��داوم��ة على ال��ق��راءة امل��ف��ي��دة ال��ت��ي تو�سع 
لتخلق  وعقولهم  طاقاتهم  وتنمي  مداركهم 
النجاحات  يحقق  واع��دا  مثقفا  جيا  بذلك 
لوطنه. من جانبها قالت منرية عمر م�ساعدة 

الجتماعي  للتمكني  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مدير 
اإن القراءة اأ�سا�س العملية التثقيفية لكل اأمة 
وت�سعى املوؤ�س�سة من تقدمي الكتب كهدايا يف 
مبادرة فرحة العيد من خال م�سروع ثقافة 
ال��ف��ط��ر ال�سعيد  ب���ا ح����دود مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د 
وربطهم  الأيتام  لدى  القراءة  مهارة  لتنمية 
بالدور  واأ���س��ادت  ال��ق��راءة.  بالكتب ع��رب ح��ب 
الإيجابي ال��ذي تقوم به ثقافة با ح��دود يف 

الفئات  املجتمع ودعم  الثقايف يف  الوعي  ن�سر 
الإن�����س��ان��ي��ة اخل��ا���س��ة ح��ي��ث مت��ث��ل مبادرتهم 
دل���ي���ا ع��ل��ى ح���ر����س م�����س��وؤول��ي��ه��ا ع��ل��ى دعم 
اإميانهم  على  توؤكد  كما  الإن�سانية  الق�سايا 
للتمكني  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  ر���س��ال��ة  باأهمية 
تكاتف  اإىل  التي تدعو  الإن�سانية  الجتماعي 
جميع اجلهود لتحقيق الأف�سل دائما لاأبناء 

الأيتام.
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يتناول تف�سيال هاما يف اللهجة العامية 

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة 
ــن »ظــاهــرة  تــ�ــســدر كــتــابــا ع

االإبدال يف لهجات االإمارات«
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  الوطنية  الكتب  دار  اأ���س��درت 
اللهجة  يف  ه��ام��ا  تف�سيا  يتناول  ج��دي��دا  كتابا  والثقافة 
العامية وهو » ظاهرة الإبدال يف لهجات الإمارات العربية 
املتحدة » للباحث الإماراتي اأحمد حممد عبيد املتخ�س�س 

يف املوروث الإماراتي.
 ويعد الإبدال ظاهرة لغوية معروفة يف جميع اللغات وهي 
تعني لفظ حرف مكان حرف يف الكلمة نف�سها من دون اأن 
طورها  يف  العربية  اللغة  حفلت  مبعناها..وقد  ذل��ك  يخل 
هذا  وانتقل  ذلك  على  الدالة  املفردات  من  بكثري  الف�سيح 
اإىل اللهجات العربية احلديثة �سواء اأكانت الألفاظ الدالة 
على هذه الظاهرة قدمية قد بقيت فيها منذ اأيام الف�سحى 
الطور  اإىل  الف�سحى  حت��ول��ت  حينما  ذل��ك  بعد  ن�����س��اأت  اأم 

اللهجي .
 وحتتوى لهجات دولة الإم��ارات ع�سرات الأمثلة على هذه 
در�سها  ظ��اه��رة  ت�سعني  م��ن  ب��اأك��ر  امل��وؤل��ف  وثقها  الظاهرة 
درا����س���ة و���س��ف��ي��ة م��ي��دان��ي��ة ث��م درا����س���ة م��ق��ارن��ة م��ع لهجات 
اأ�سول  املعا�سرة ثم درا�سة تاريخية لتبيان  العربي  الوطن 
اللحن مع  الف�سيح ثم يف ع�سور  الظاهرة يف طورها  هذه 
تف�سري هذه الظاهرة وفق القوانني ال�سوتية املعروفة التي 
ال�سدار  ه��ذا  اأن  املقدمة  يف  امل��وؤل��ف  يذكر  تطورها.  حتكم 
هو باكورة م�سروع متكامل يعمل عليه لتوثيق اللهجات يف 
دولة الإم��ارات وتدوينها وتاأ�سيلها ودرا�ستها درا�سة لغوية 
ملفرداتها  معجم  واإع��داد  �ساملة  مقارنة  وتاريخية  و�سفية 
الأقاليم  بتنوع  التي تتنوع  اللهجات  واأطل�س لغوي لتوزيع 
ب��ني ال�����س��واح��ل واجل��ب��ال وال�����س��ح��راء وه��و »م�����س��روع عمر« 
بالن�سبة له وقد ي�ستغرق اإجنازه وقتا لي�س قليا وهو خيار 
اأف�سل من اإهمال امل�سروع كله خا�سة اأن اأغلب هذه اللهجات 
دار  تتوفر مطبوعات  يقول.  كما  الن��دث��ار  اإىل  يف طريقها 
الكتب الوطنية يف مكتبة اآل نهيان يف اأبوظبي كما تتوفر يف 

املكتبات الرئي�سية يف الدولة. 



ال�سيناري�ست تامر حبيب: )نكدب لو قلنا ما بنحب�ض( دعوة للحب!!
الإخوة  اأث���ارت غ�سب  قد  الكلمة  كانت  )ل��و   
النوبيني فهو خطاأ غري مق�سود باملرة( هذا 
ما قاله ال�سيناري�ست تامر حبيب عندما �سئل 
عن حقيقة امل�سهد، الذي اأثار غ�سب النوبيني 
اأن امل�سهد كان يف اإحدى  عليه، واأ�ساف تامر 
احللقات، وهي احللقة ال�19 التي ظهرت بها 
الفنانة رجاء اجلداوي، وهي منوذج لل�سيدة 
التي ميكن اإعتبارها اأما للجميع وهي حتدث 
العمل، وهو  اأحد ممثلي  الدين  اأمري �ساح 
لفظ مل نكن نق�سد به اية اهانة، فال�سخ�سية 
ويف  واملعرفة،  والثقافة  الفكر  حم��دودة  هنا 
�سبابها كانوا يقولون مثل هذه العبارات، واأنا 
�سخ�سيا ل�ست معه ول اأحبه، ولكنها الدراما 

التي تنا�سب هذه ال�سخ�سية.
ا�ساءة  اية  اأق�سد  كيف  قائا:  تامر  وتعجب 
للحب  دع�����وة  ن��ف�����س��ه  وم�����س��ل�����س��ل��ي  اأح�����د  لأي 
النوبي  والبيت  الأخ���ر؟!  وق��ب��ول  وللت�سامح 
وهو  وطيبة،  دافئة  عاقات  به  بيت  بالعمل 
كان  ال��ذي  والأب  امل�سري،  املجتمع  �سلب  يف 
يقول  فكيف  احل���ب،  اأم����ام  ت��راج��ع  متع�سبا 
ما  اأمتلك  واأن��ا  عن�سريني،  اأننا  عنا  البع�س 
ي��ك��ف��ي م���ن ال�����س��ج��اع��ة ل����اإع����رتاف ل���و كنت 
اأق�سدها، وهو �سيء لي�س �سحيحا، ومل اأكن 

احل��د، ومل  لهذا  �ستكون جارحة  اأنها  اأع��رف 
اأق�سد اإثارة الغ�سب.

اأبطال  اأح��د  ال��دي��ن  اأم��ري �ساح  الفنان  اأم��ا 
فقال:  بنحب�س(  ما  قلنا  لو  )نكدب  م�سل�سل 

تكن  مل  وبالتاأكيد  مق�سود،  غري  خطاأ  “اإنه 
نف�سي  �سد  عن�سريا  اك��ون  فكيف  عن�سرية، 
واأنا ك�سخ�س تنتمي جذوري لأهايل  واأهلي، 
التي  وتقاليدي  ب��ع��ادات��ي  ومتم�سك  ال��ن��وب��ة، 

اإك��ت�����س��ب��ت��ه��ا م���ن اأج�����دادي 
واأبي، فكيف؟ امل�سهد هنا �سد العن�سرية، بل 
حمدودة  لأنها  قالتها  فال�سخ�سية  ويدينها، 
ب���ل وت��ه��اج��م وتتحدث  ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ف��ك��ري، 

فالغر�س  ل��ذا  الب��ط��ال،  لكل  �سيئة  بطريقة 
م���ن���ه ه���ن���ا ه����ي ادان�������ة م���ث���ل ه�����ذه الل���ف���اظ 
والت�سرفات، وانا كع�سو يف فريق باك تيما 
وبغنائنا  بها  جميعنا  ونعتز  بجذوري،  افخر 

للرتاث النوبي”. 
اأما املخرجة غادة �سليم، فاأكدت اإتفاقها التام 
مل  كونهم  يف  حبيب  تامر  العمل  موؤلف  مع 

يق�سدوا اأبدا اأية اإهانة لأي م�سري.

الناقد طارق ال�سناوي، يرى اأن م�سل�سل 
)لأنه  الأف�����س��ل،  لقب  ا�ستحق  )ذات( 
عمل جيد مكتمل كل عنا�سر النجاح(، 
اأح�سنت �سنعاً  املوؤلفة مرمي نعوم  واأن 
اإبراهيم،  اهلل  �سنع  رواي����ة  اخ��ت��ي��ار  يف 
للموؤلف  �سديقة(  )ن���ريان  وم�سل�سل 
حم��م��د اأم����ني را���س��ي ك���ان ج���ي���داً، اأما 
للموؤلف  اأ�سماء(  ذك��ر  )ب��دون  م�سل�سل 
يتوحد  امل�ساهد  فيجعل  حامد  وحيد 

مع اأحداث ووقائع هذا املكان.
واأ����س���اد ال�����س��ن��اوي ب�����اأداء ال��ف��ن��ان��ة منى 
زكي يف م�سل�سل )اآ�سيا( واعتربه اإعادة 
اكت�ساف لها، م�سيفاً اأن غالبية الكبار 
هذا العام كانوا بعيدين عن م�ستواهم، 
قدمت  ال��ت��ي  �ساهني  اإل��ه��ام  خ�سو�ساً 

كوميديا قدمية م�ستهلكة.
احلجر،  خ��ال��د  امل��خ��رج  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
م�سل�سل  يف  املا�سي  ال��ع��ام  جناحه  بعد 
ال���ع���ام يف  ه����ذا  ف�����س��ل  ����س���ربا(  )دوران 
الفنان  اأن  كما  ليلى(،  )ف��رح  م�سل�سل 
عادل اإمام جنح جماهريياً يف م�سل�سل 
)العراف(، ولكن العمل مل يكن جيداً 
بال�سكل الذي انتظره النقاد من فنان 

بحجم عادل اإمام.
وراأى ال�سناوي اأن الفنانة روبي قدمت 
دوراً متميزاً يف )بدون ذكر اأ�سماء(، اأما 
عن م�سل�سل )حكاية حياة( لغادة عبد 
الرازق، فاأو�سح اأن الأخرية تعترب من 
الفنانات املتميزات، لكن العمل �ساخب، 
والن��ف��ع��الت يف  الأف��ع��ال  ردود  اأن  كما 

العمل �ساخبة اأي�ساً.
اأج����اد  ���س��ام��ة  ه����اين  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اإن كان  جت�سيد دور الداعية، با�ستثناء 
لديه م�سكلة بالن�سبة اإىل نظرات عينيه 
اأن  واأو���س��ح  ال��وق��ت،  ثابتة غالب  لأنها 
م�سل�سل )الزوجة الثانية( كان اختياراً 
غري موفق للمخرج خريي ب�سارة، واأنه 
مل ي�سع به اأي وجهة نظر خمتلفة عن 

الفيلم.
خري  ماجدة  الناقدة  راأت  جانبها  من 
اهلل اأن دراما رم�سان هذا العام، �سهدت 

ال�سورة وجمالياتها،  يف  كبرياً  تطوراً 
احل��ق��ي��ق��ي هو  ال��ب��ط��ل  اأن  م��و���س��ح��ة 
ال�����س��ي��ن��اري��و امل����ق����دم وك������ان م����ن اأه����م 
م�سل�سل  ال��ع��ام  ه���ذا  ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات 
الكبري  للكاتب  اأ���س��م��اء(  ذك���ر  )ب����دون 
وح���ي���د ح���ام���د، وال�����ذي مل ي��ق��م على 
جمموعة  على  اعتمد  بل  جنم  وج��ود 
وليلى  ي�سرا  اأع��م��ال  وو�سفت  �سباب. 
علوي باأنها اأعمال متو�سطة ل حتمل 
اخرتاق  اأو  الإب����داع  اأو  الب��ت��ك��ار  معها 

الأعماق الإن�سانية. 
واأ�سافت خري اهلل: )هناك اأي�ساً عمل 
جيد مثل )حتت الأر���س( وهو تنفيذ 
ج��ي��د ل���درام���ا الأك�����س��ن ع��ل��ى طريقة 
ب�سكل  موظفة  ولكنها  ال�سقا،  اأح��م��د 
م��ت��م��ّي��ز، ك��م��ا اأن خم���رج ال��ع��م��ل حامت 
لل�سورة  علي قدم م�ستوى فنياً جيداً 
اأم���ا م�سل�سل  امل��ق��دم��ة ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة، 
)ال���ع���راف( ل��ع��ادل اإم����ام، ف��ه��و اأف�سل 
م��ن ���س��اب��ق��ه )ف��رق��ة ن��اج��ي ع��ط��ا اهلل( 
م�سل�سل  م��ع  الأف�����س��ل  لقب  وي�ستحق 
نيللي  ال��ف��ن��ان��ة  اأن  واع���ت���ربت  )ذات(. 
املمثات  اأف�سل  كرمي وروبي هما من 

يف دراما رم�سان. 
ل��ك��ن��ه��ا ان��ت��ق��دت ف��ك��رة ظ��ه��ور ممثلني 
بعينهم يف اأكر من عمل، حيث اإن هذا 
مع  امل�ساهد  تركيز  على  ي��وؤث��ر  الأم���ر 

املمثل ويجعل الأمر يختلط عليه. 
وق���ال���ت ال��ن��اق��دة ال��ف��ن��ي��ة ع���زة هيكل، 
وبح�سب  ل��ل��واق��ع،  ان��ع��ك��ا���س  ال��ف��ن  اإن 
واقع  يف  نعي�س  ن��ح��ن  ف��اإن��ن��ا  ت��ع��ب��ريه��ا 
اختاف  الرئي�سة  و�سمته  ف��و���س��وي، 
الكثري من  وب��ه  اجل��وه��ر،  ع��ن  املظهر 

الرياء والنفاق.
واعتربت اأن )ما �ساهدناه على ال�سا�سة 
الكثري  اأن هناك  يف رم�سان يدل على 
الدرامية،  الأع���م���ال  يف  ال��ف��و���س��ى  م��ن 
لأن����ه����ا ق���ام���ت ب���اخل���ل���ط ب����ني ال���واق���ع 
والإبداع، حتى اأ�سبحت الدراما جمرد 
وانطباعات  واأف���ك���ار  ل�����روؤى  ت�����س��ج��ي��ل 
لكثري م��ن ���س��ب��اب امل��ب��دع��ني، م��ن دون 

اإح�سا�س  ودون  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  روؤى 
التخيل  مل��ف��ه��وم  وت���ق���دي���ر  ب���اجل���م���ال، 
والإبداع ور�سالة العمل الفني والأدبي، 
والدليل على ذلك ما حدث يف م�سل�سل 
)حكاية حياة( الذي من املفرت�س اأنه 
يجمع كثرياً من عنا�سر النجاح، ولكن 
الذي حدث هو خاف ما بني الكاتب 
فهم  يف  خمتلفني  جعلهما  وامل���خ���رج، 

م�سمون ومفهوم العمل(.
العمل  اأن  املفرت�س  اإن��ه )م��ن  وق��ال��ت، 
يتناول طبقة راقية ثرية م�سوهة بكل 
ال��ف�����س��اد والأخ���ط���اء، ل��ك��ن ل��غ��ة احلوار 
الطبقة،  ه�����ذه  ع����ن  مت����ام����اً  ت���ع���رب  ل 
ال�����س��ب��اب وج���رح  ك���م  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
حاجز  بخلق  قام  والأحا�سي�س  امل�ساعر 
بني امل�ساهد وجميع �سخ�سيات العمل، 
حتى لو كان العمل به فكرة جيدة، كما 
ي�سعر  العمل  م�ساهد  جعل  املخرج  اأن 
ث��ان، حيث حاول  نعي�س يف كوكب  اأننا 

اإبراز مظاهر الراء ب�سكل م�ستفز(.
مثل  )م�سل�سات  اإن  قالت  هيكل  ع��زة 
)ال��داع��ي��ة( و)ال��ع��راف( و)ف��رح ليلى( 
جاءت جيدة لأنها تتناول فكرة التعبري 

عن الدين باملظاهر والتفكري وال�سلوك، 
وتوجيه بع�س الذين يدعون اأنهم دعاة 
يف  ذل���ك  وي�ستخدمون  ال��دي��ن،  ب��ا���س��م 
اإفراز  اإىل  ت�سعى  متطرفة،  اأفكار  ن�سر 
اأجيال راف�سة للفن واحلياة بوجه عام، 
)ال��دع��اة اجلدد(  ه��وؤلء  ي�ستخدم  كما 
الدين بغر�س املتاجرة به وال�سعي اإىل 
وع��رّبت عن رف�سها  دنيوية(.  مكا�سب 
اأداء  مل�سل�سل )م��زاج اخل��ري( ولطريقة 
واعتربت  ���س��ع��ب��ان  م�����س��ط��ف��ى  ال��ف��ن��ان 

اأنهما ي�ستحقان لقب الأ�سواأ.
اأن  ف����راأت  الليثي  ���س��ف��اء  ال��ن��اق��دة  اأم���ا 
تاريخية  ق��ي��م��ة  ذو  )ذات(  م�����س��ل�����س��ل 
الو�سع  ت���ر����س���د  )ذات(  و���س��خ�����س��ي��ة 
املهمة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  وب��ع�����س  ال��ط��ب��ق��ي 
وا�ستعر�س  ال���ي���وم���ي���ة،  احل����ي����اة  يف 
خال  من  املتو�سطة  الطبقية  احلياة 
م�سر،  ج��وان��ب  م��ن  جانب  ا�ستعرا�س 
اأم�����ا م�����س��ل�����س��ل )ال���داع���ي���ة( ف��ه��و عمل 

يخاطب قطاعا كبريا من النا�س.
واأ�سادت الليثي مب�سل�سل )ا�سم موؤقت( 
لأن العمل متميز يف كل العنا�سر. اأما 
م�سل�سل  يف  فقدم  حامد  وحيد  املوؤلف 

اأ����س���م���اء( ط���رح���اً جيداً  )ب������دون ذك����ر 
لل�سخ�سيات املتاأ�سلمة، وطرح العاقة 
الأ�سرية من خال )عاطف( اأو )اأحمد 
وكذلك  الطموح،  ال�ساب  الفي�ساوي( 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ف��ا���س��ي��ل اخل��ا���س��ة يف 
حياة الن�ساء وال�سباب وطرح جمموعة 
كبرية من املهم�سني يف املجتمع ب�سكل 

غري منطي.
رفيق  الفني  الناقد  اعترب  جهته  م��ن 
اأن )م�سل�سل )ذات( جنح بكل  ال�سبان 
اأما  امل�ستويات،  جميع  على  املقايي�س 
اإمام  ع��ادل  للفنان  )ال��ع��راف(  م�سل�سل 
بالتكنيك  ويتمتع  للغاية  مبهر  فهو 
العايل وظهر ذلك من احللقة الأوىل، 
ليلى(  )ف����رح  م�سل�سل  اأع��ج��ب��ن��ي  ك��م��ا 

للفنانة ليلى علوي(.
اأ�سواأ  ع��ل��ى  التعليق  ال�����س��ب��ان  ورف�����س 
�سا�سة  ع��ل��ى  ظ���ه���رت  ال���ت���ي  الأع����م����ال 
رم�����س��ان، وق����ال: )م���ا ال���ذي يجربين 
يكفيني  ف��اأن��ا  �سيئ،  عمل  متابعة  على 
اأتابعها  ق���وي���ة  م�����س��ل�����س��ات   3 ف��ق��ط 

برتكيز(.
بدوره رف�س رئي�س جهاز الرقابة على 

فتحي،  ال�ستار  عبد  الفنية  امل�سنفات 
ل��ل��رق��اب��ة ب�سبب  امل��وج��ه��ة  الت���ه���ام���ات 
يف  جت���اوز  بها  ال��ت��ي  امل�سل�سات  بع�س 
احل��وار، وق��ال: اأنا مع اجل��راأة يف الفن 
اب��ت��ذال، وه��ن��اك فرق  اأو  اإ���س��ف��اف  دون 
وال�سارع  وال��ت��ج��اوز،  اجل���راأة  كبري بني 
دوما  يحاول  بطبيعته  والفن  امل�سري 
م��اح��ق��ة ال�����س��ارع، وحم��اك��ات��ه يف ظل 
بها  التي مت��ر  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه 

م�سر الآن(.
وعن راأيه يف دراما رم�سان هذا العام، 
قال: )اأنا يف موقف ل ي�سمح يل باإبداء 
لعمل  بالنحياز  اأت��ه��م  ل  حتى  ال���راأي 
دون اآخر، لكن بوجه عام تقدم لنا 27 
اإذا  الدرامية،  الأعمال  وكل  م�سل�سا، 
مل تكن اأعمال جادة وهادفة، فنجدها 
املوجودة  ال��ث��وري��ة  احل��ال��ة  يف  تتم�سح 
الدراما  امل�سري على ح�ساب  باملجتمع 

نف�سها(.
الثورة  فاإن  الأمر  واأ�ساف:)يف حقيقة 
اأعمال  مل تكتمل حتى يتم عر�سها يف 
الثورة  اإىل  يتطرق  واأي عمل  درام��ي��ة، 
النتيجة  ك��ان��ت  ول��ذل��ك  م�سوها،  ن���راه 
اأعمال  ج��ي��دة، و7  اأع��م��ال   7 اأن هناك 

متو�سطة، والبقية �سعيف جدا(.
ال���ك���ات���ب���ة ف��ت��ح��ي��ة ال���ع�������س���ال اأ�����س����ادت 
مب�سل�سات: )الداعية( و)ا�سم موؤقت( 
و)ال���وال���دة ب��ا���س��ا( و)ال���ع���راف(، بينما 
)الزوجة  م�سل�سل  اأبطال  على  اأ�سفقت 
الثانية( لأنهم وقعوا يف مقارنة ظاملة 
ال�سينمائي  الفيلم  جن��وم  وب��ني  بينهم 
على  معرت�سة  فهي  ولذلك  الأ�سلي، 
ف��ك��رة حت��وي��ل الأف�����ام ال��ن��اج��ح��ة اإىل 

م�سل�سات تلفزيونية.
اأم�����ا ال��ن��اق��د ك���م���ال رم������زي، ف���اأك���د اأن 
اأف�سل  م�����س��ت��وى الأع���م���ال ه���ذا ال��ع��ام 
واأ�ساد مب�ستوى  ال�سابقة،  الأع��وام  من 
مكتوب  عمل  لأن��ه  )الداعية(  م�سل�سل 
خمتلفة،  وح��رف��ي��ة  اإن�سانية  بطريقة 
العدل  م���دح���ت  ال���ك���ات���ب  ل���ن���ا  وق������دم 
ب�سكل  ال��داع��ي��ة  )ي��و���س��ف(  �سخ�سية 

)ذات(  م�سل�سل  اأن  واأو����س���ح  واق���ع���ي، 
وحماولة  م�سر  بتاريخ  جدا  واع  عمل 
لتفتي�س التاريخ من خال �سخ�سيات 
من حلم ودم وم�ساعر، وهو عمل اأكر 

�سجاعة واأكر جراأة.
وقال الناقد فهمي اخلويل، اإن معظم 
تناق�س  ل  ال����ع����ام  ه�����ذا  امل�����س��ل�����س��ات 
امل�����س��ك��ات ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا ع��ل��ى اأر�س 
الواقع، فنحن بحاجة اإىل اأعمال فنية 
اأن  يجب  وعما  امل�ستقبل،  عن  تتحدث 
كبار  اأن  واأع��ت��ق��د  ال��ب��اد،  عليه  ت��ك��ون 
بالدراما  يهتمون  ال�سن فقط هم من 

الرم�سانية.
واأ�ساف:) اإذا دققنا النظر على املقاهي 
وال�������س���وارع ف��ن��ج��ده��ا م��ك��ت��ظ��ة مب���ن ل 
يتابع  وم�����ن  ب��امل�����س��ل�����س��ات  ي��ه��ت��م��ون 
م�سل�سات هذا العام، ملجرد اأنه يحاول 
اأن ين�سى الظروف الع�سيبة التي متر 
حلظات  يرتقب  فجميعنا  م�سر.  بها 
الوقت  يف  م�����س��ر  وب���ن���اء  ال����س���ت���ق���رار 
اأع����داء م��ن الداخل  ال���ذي ن��واج��ه فيه 

واخلارج(.
اهتمامي  ع����دم  ���س��ب��ب  ي���رج���ع  وق�����ال: 
التوايل  على  ال��ث��ال��ث  للعام  ب��ال��درام��ا 
اأجل  اأجد فنانا يعمل من  اأنني مل  هو 
ال��ذي يقدمه  املو�سوع  �سواء يف  م�سر، 
حب  م�ستغا  اأو  ب���اأج���ره  م��ت��ربع��ا  اأو 
اجل��م��ه��ور ل��ه يف ه���ذا الإط�����ار، فالفن 
ي��ق��دم ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال��رتف��ي��ه وه����ذا ل 
يعترب فنا ول ر�سالة لكنه اأ�ستثني من 
ذلك ال�سيناري�ست مدحت العدل الذي 
يقدم م�سل�سل )الداعية( لأن به ر�سالة 
ال��دي��ن، وتابع:  ي��ح��ذر فيها م��ن جت��ار 
)الداعية والعراف وحكاية حياة( كان 
�سريحة  اهتمام  يف  الأ���س��د  ن�سيب  لها 
ا�ستحوذت  بينما  اجلمهور،  من  كبرية 
م�سل�سل  يف  )ح����زل����ق����وم(  ���س��خ�����س��ي��ة 
)ال���ك���ب���ري ق�����وي( ب��اه��ت��م��ام الأط���ف���ال 
ب��ه م��ن خفة ظل،  مل��ا يتمتع  وال�����س��ب��اب 
اأنه معروف لديهم م�سبقا من  خا�سة 
خال فيلم )ل تراجع ول ا�ست�سام(.

فــن عــربـــي

27

اأ�سادوا ب� )ذات( وبوجوه قادمة من ال�سفوف اخللفية

نقاد الدراما امل�سرية: النجوم الكبار دون امل�ستوى يف رم�سان
النجوم  من  لعدد  داعمة  بني  ما  رم�سان  �سهر  يف  عر�ست  التي  امل�سرية  الدراما  م�ستوى  حول  النقاد  اآراء  تباينت 
و�سادمة لآخرين، وعند �سوؤال عدد من النقاد عن اأهم اختياراتهم وروؤيتهم ملا عر�ض على ال�سا�سة ال�سغرية يف �سهر 
رم�سان، وكان هناك �سبه اتفاق على تقدير م�سل�سل )ذات(، واأن م�سل�سل )الداعية(، ومن بعده )حكاية حياة( كانا 

يف مقدمة امل�ساهدة.
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املخالفات االأخالقية عند ال�سباب 
قد حتدد م�ستقبلهم املهني

يت�سرفون  �سبابهم  يف  الأع��م��ال  رج��ال  اإن  وال�سويد  اأملانيا  من  علماء  ق��ال 
ب�سكل غري اجتماعي يف كثري من الأحيان.

للهروب من  بقوة  ال�سغر مييلون  الأعمال يف  فاإن رجال  الدرا�سة  وح�سب 
اأوب�سونكا  مارتن  اأو�سح  �سرقة �سغرية ح�سبما  ارتكاب عمليات  اأو  املدر�سة 

من جامعة يينا الأملانية اليوم الثاثاء.
التي  الأخاقية  املخالفات  اأن عدد  الباحثني وجدوا  اأن  اأوي�سونكا  واأو�سح 
ارتكبها رجال الأعمال يف مقتبل حياتهم كانت اأكر بكثري منها لدى غري 

امل�ستثمرين، واأن هذه الختافات تزول عند و�سول هوؤلء �سن البلوغ.
وا���س��ت��ن��د ال��ب��اح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م ال��ت��ي ن�����س��رت يف جم��ل��ة )ج���ورن���ال اوف 
فوكي�سونال بهيفيور( اإىل بيانات من ال�سويد �سملت األف �سخ�س من دفعة 

كاملة من �سباب مدينة اأوريربو على مدى نحو اأربعني عاما.

لل�سبانخ فوائد 
�سحية متعددة

   ال�سبانخ وجبة �سائعة يف العامل العربي، لكن من غري املعروف ان لل�سبانخ 
فوائد متعددة ويف ما يلي لئحة باأبرزها:

اإىل  اإ���س��اف��ًة   ،Eو  Dو  Kو  A بالفيتامينات  بغناها  ال�سبانخ  تتميز   -
املعادن.

- تعترب ال�سبانخ من امل�سادر املمتازة لاأحما�س الدهنية اأوميغا 3.
- تعترب ال�سبانخ من امل�سادر املمتازة مل�سادات الأك�سدة ما ي�ساعد يف احلد 
من خطر الإ�سابة برتقق العظام وارتفاع �سغط الدم وال�سرطان، خ�سو�ساً 

�سرطان الربو�ستات.
يف  احلمو�سة  م�ستوى  �سبط  يف  ت�ساعد  مكونات  على  ال�سبانخ  حتتوي   -
الإ�سابة  واحل��د من خطر  الطاقة  م�ستوى  زي��ادة  على  ي�ساعد  ما  اجل�سم 

بال�سمنة.
- ت�ساعد ال�سبانخ على حت�سني �سحة النظر وتقويتهما: ي�ساعد الكاروتني 

على حماية العينني من خمتلف الأمرا�س التي ميكن اأن ت�سيبهما.
�سعف  ي�ساوي  م��ا  على  حتتوي  اإذ  العظام  تقوية  على  ال�سبانخ  ت�ساعد   -
حاجة اجل�سم من الفيتامني K. اإ�سافًة اإىل الكال�سيوم واملغنيزيوم، فكّلها 

�سرورية ل�سحة العظام.
- ت�ساعد ال�سبانخ على خف�س �سغط الدم و�سبطه.

- حتتوي ال�سبانخ على ن�سبة عالية من الألياف ما ي�ساعد يف عملية اله�سم 
ويف الوقاية من الإم�ساك و�سبط م�ستوى ال�سكر يف الدم. ليزيل اآن وارين خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم وظائف يف لو�ض اأجنلو�ض. )رويرتز(

التم�ساح
حيوانات  ال��ت��م��ا���س��ي��ح   
الزواحف  م��ن  �سخمة 
تق�سى  لكنها  و  امل��ائ��ي��ة 
الرب  الوقت على  بع�س 
ح������رارة  دفء  اب����ت����غ����اء 
ال�سم�س ، وهي حيوانات 
ق�سرية  اأرج����������ل  ذات 
، وميكنها  وذن��ب طويل 
اأ�سنان  ولها   . ال�سباحة 
على  ب��ه��ا  تقب�س  ح���ادة 

الأمريكي  التم�ساح  منها   : اأن��واع  وهي   . ب�سراهة  اللحوم  تاأكل  و  فرائ�سها 
تعي�س  ج��داً.  �سغري  اأمريكي  مت�ساح  وه��و  والكيمن   ، الهندي  والتم�ساح   ،
التما�سيح يف البلدان ال�ستوائية يف العامل ، وتف�سل امل�ساحات الوا�سعة من 
التما�سيح  وعيون   . املفتوحة  وامل�ستنقعات  الراكدة  والأنهار  ال�سحلة  املياه 
وفتحات اأنوفها ترتفع عن بقية اأج�سامها . وللحنجرة �سمام ي�سبه ال�سق 
اأمام الأنبوب املوؤدي اىل الفتحات الأنفية ، ويغلق هذا ال�سمام باإحكام عندما 
يكون احليوان حتت املاء كما مينع املاء من الدخول من الفم عندما يقب�س 
على فري�سته ، تاأكل التما�سيح كثرياً من احليوانات ال�سغرية كالأ�سماك ، 
والطيور، وال�ساحف . وت�سع التما�سيح بي�ساً ي�سبه بي�س الدجاج و لكنه 
اأع�سا�س من  البي�س يف  الأنثى  وتخفي   ، ملعاناً  اأق��ل  ق�سرته  و  اأك��رب جحماً 
الف�سات والنبات اأو تدفنه يف الرمل ، وبع�س الأنواع تقوم بحرا�سته اإىل 

اأن يفق�س ومن ثم حتمل �سغارها يف اأفواهها اإىل املاء. 

• ملاذا يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ ؟ 
يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�سع للتاريخ 
فل�سفة وان كانت بدائية و�سجل احداث العامل يف زمانه وا�سياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�سانيد 
؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 

هذه الكلمة فرعونية الأ�سل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 
عني ماء يف ال�سحراء 

المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  ا�سبحت  • متى 
؟ 

عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  مدينة  ا�سبحت 

• هل تعلم اأن اأول عربي هاجر اإىل اأمريكا هو العراقي اليا�س الكلداين وذلك عندما غادر بغداد عام 1668 
فرن�سا  اإىل  ومنها  باإيطالية  فيني�س  اإىل  ا�سكندرون  من  فاأبحر  حلب،  اإىل  ذهب  ثم  ال�سريف  القد�س  اإىل  م 
اأقلع من قاد�س يف ا�سبانيا فمر على جزر الكناري و�سوًل اإىل فنزويا يف �سمايل اأمريكا  وا�سبانيا، واأخ��رياً 
اإىل كولومبيا والبريو  البحر ثم �ساح يف جهات بنما  اجلنوبية وذلك بعد خم�س وخم�سني يوماً ق�ساها يف 
وبوليفيا والأرجنتني فت�سيلي ثم عاد اإىل ليما ليكتب تفا�سيل رحلتة الأوىل كاأول اإن�سان �سرقي و�سل اإىل 

اأمريكية. ثم ما لبث اأن عاد اإىل املك�سيك فاإ�سبانيا واإيطاليا حيث قابل بابا روما.
• هل تعلم اأن ح�سن كامل ال�سباح هو اأول من �سنع جهازاً خلزن اأ�سعة ال�سم�س وحتويلها اإىل طاقة كهربائية 
اأولع  العلم.  ال�سرق وفتى  باأدي�سون  النبطية لقب  ال�سباح لبناين من مدينة  1930 وح�سن  وذلك يف عام 
املتحدة لدرا�سة  الوليات  اإىل  �سافر  العثماين  الع�سكرية يف اجلي�س  بالريا�سيات والطبيعيات. بعد خدمته 
دائرة  على  امل�سرف  اأ�سبح  حتى  فيها  وعمل  بنيويورك  الكرتيك  ج��رنال  مبوؤ�س�سة  التحق  حيث  الهند�سة 

املخرتعات حيث �سجل العديد من اخرتاعاته واكت�سافاته العلمية والتي بلغت حوايل ال�سبعني اخرتاعاً.
قتل يف حادث �سيارة هناك يف ظروف غام�سة ونقل جثمانه اإىل بلدته حيث دفن فيها.

ن فيها الأ�سعة ال�سم�سية ليحولها فيما بعد اإىل طاقة  ويعترب اأهم اجنازات ال�سباح هو اكت�سافه لطريقة يخزِّ
كهربائية. وقد فتح بهذا الخرتاع اأمام العلماء واملخرتعني اأبواباً عديدة.

حدث يف احدى املدن القدمية ان احد الرجال الفقراء ويدعي هوزان جل�س ذات يوم يحادث نف�سه ويت�ساءل 
اإىل متى �سيظل على هذا الفقر، ملاذا ل يعي�س مثل من حوله �سعيدا غنيا ي�ستطيع ان يجد كل ما يتمناه .. 
ف�سمع من يرد عليه ويقول له : عليك ان ت�سلك طريق احليلة لتغتني وتعي�س �سعيدا، فنظر حوله فوجد 
�سيطانه وقد ظهر له يف مراآته وهو يبت�سم ابت�سامة خبيثة فقال لل�سيطان: وما هي تلك احليلة التي اعي�س 

بها غنيا، ابت�سم ال�سيطان وتركه وان�سرف وطوال الليل والرجل من�سغل يفكر حتى جاءت الفكرة .
يف اليوم الثاين تظاهر باملر�س فاخذ جريانه وا�سدقاءه ياأتون لاطمئنان عليه ومنحه بع�س الطعام وهنا 
بداأ تنفيذ خطته، فاختار احدهم وكان معروفا بني النا�س بالرثرة وانه ل يكتم �سرا وقال له: يا �سديقي 
العزيز �ساأموت هنا دون ان اعي�س ولو ليومني.. رغم اين ا�ستطيع لو املك �سحتي ان اعي�س ملكا.. فاأ�ستغرب 
الرجل وقال: كيف، فقال له هوزان انه �سري، �سري اخلا�س الذي ل ابوح به ال ملن يدفع الكثري وغم�س عيناه 

وتظاهر بالنوم واملر�س ال�سديد.
ذهب الرجل ايل احد الثرياء وقال له لقد عرفت ان لدي هوزان �سر كبري من يعرفه ي�سبح اغني الغنياء 
لكن يجب ان يدفع له الكثري ليعرفه. فقال الغني: ح�سنا �سرنى.. وذهب الغني ايل هوزان وتناق�سا ثم قرر 
ان يدفع لهوزان ع�سرة الف قطعة ذهبية ويرتك له ال�سر وهو كنز خمبئ يف كهف جبلي اغلق عليه بقطعة 
كبرية من احلجر ي�سم كنوز امللك ال�سابق لتك املدينة وهو يقدر مبئات الوزان من الذهب واجلواهر من 

يذهب للبحث عنه يذهب يف ليلة قمرية .
احذ ه��وزان النقود وطلب من الغني ان ل يبوح بال�سر ويف خال ا�سبوع كان هناك ع�سرة من الغنياء كل 
منهم دفع لهوزان ع�سرة الف قطعة ذهبية ويعي�س يف انتظار اول ليلة قمرية وهي تاأتي بعد ا�سبوع.. وقبل ان 
مير ذلك اختفى هوزان وذهب اىل مدينة ل يعرفه فيها احد ليعي�س عي�سة امللوك ويفتتح جتارة كبرية وياتي 
منها بارباح ل ح�سر لها لكنه كان يعي�س مهدد بانك�ساف امره فكثريا ما �سمع من امه ان الدنيا �سغرية فهل 
ياتي يوما يعرف النا�س فيه حقيقة هذا املحتال وهل وجد الع�سرة الغنياء كنزهم املدفون حتت �سفح اجلبل 

يف ليلة قمرية.

املحتال

دينا حممد
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

نور الدين �شادي ابراهيم
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

ابراهيم �شادي ابراهيم
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلمة  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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عمليات التجميل ال تزيد اجلاذبية
الوجه  يف  التجميل  عمليات  اأّن  حديثة  كندية  درا���س��ة  ك�سفت     
تنق�س ثاث �سنوات من العمر فقط ول تزيد اجلاذبية اإل ب�سكل 

طفيف جًدا.
وقدرتها  التجميل  عمليات  عن  ال�سائد  النطباع  بعك�س  وذل��ك 
واأج����رى  ك��ب��ري.  ب�سكل  وج��اذب��ي��ت��ه  ال�سخ�س  ���س��ك��ل  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى 
الدرا�سة فريق بحثي من كلية الطب يف جامعة تورنتو، وقادها 
الباحث “جو�سوا زمي” الذي يعمل حاليًّا يف معهد العني والأذن 
ا  واحلنجرة يف منهاتن، حيث عر�س الباحثون �سوًرا ل�49 مري�سً
قبل  املري�س  �سكل  تو�سح  الوجه  يف  جتميل  جلراحات  خ�سعوا 
وبعد العملية، على خم�سني م�سارًكا لي�سوا على معرفة باأ�سحاب 

ال�سور، وطلبوا منهم تقدير عمر الأ�سخا�س يف ال�سور وحتديد 
مدى جاذبيتهم على �سلم من واحد اإىل ع�سرة.

كان  امل�ساركون  ق��دره  ال��ذي  العمر  معدل  اأّن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 
وكان  ال�سور.  العمر احلقيقي لأ�سحاب  �سنوات من  ب�3.1  اأقل 
لفًتا اأّن الزيادة يف اجلاذبية ح�سب تقدير امل�ساركني كانت قليلًة 
جًدا ول تكاد تذكر لدى املقارنة بني �سور ما قبل العمليات وما 

بعدها.
اجلدير بالذكر اأن عمليات التجميل انت�سرت بكرة يف ال�سعودية، 
اأو  ال��وج��ه  عمليات  طريق  ع��ن  اإم��ا  التغيري  اإىل  الفتيات  و�سعي 

اجل�سم.

حممد �شادي ابراهيم
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


