
�شعرت  ترجتفان،  �شاقاك  ب��د�أت  ل�شانك،  �نعقد 
�أنه  رئي�شك  ت��خ��ر  ك��ي��ف  ع��ي��ن��ي��ك..  ب��ح��رق��ة يف 
يخيفك �أو �حلبيب �أنك تخ�شى �لفر�ق من دون 
�أن تغرق يف �لدموع؟ يف �حلقيقة، ي�شعب �لكالم 

على �ملرء حني ينتابه �خلوف �أو �حلزن �أو �لغ�شب. 
�إميوليه  كاثرين  �لنف�شية  و�ملعاجلة  �لطبيبة  ت�شرح 
تتدفق  �مل�شاعر  �إن  فتقول  �لو�شع  ه��ذ�  بريي�شول، 
�لإن�شان  �أوق��ات �لطو�رئ حني ي�شعر  كنظام دفاع يف 
�أو يثابر ملكافحة �لظرف  ُمّلح فيلوذ بالفر�ر  بنق�ص 
على  و�لعثور  �لرت�جع  يبدو  نف�شه.  على  ينطوي  �أو 
�لدماغ  لأن  م�شتحيال  �أم��ًر�  ودقيقة  و��شحة  �إجابة 
هذ�  م��ن  ليحذرنا  �حل��رك��ة  ع��ن  �إع��اق��ت��ن��ا  �إىل  مييل 
يتو�نى  ول  ما  فعل  رد  �إظهار  �إىل  ويدفعنا  �لنق�ص 
دمنا ل نحرك  م��ا  فعله  و�ملبالغة يف  ذل��ك  فعل  ع��ن 
�ل�شمت  �ل��ت��ز�م  ويبقى  �لنق�ص.  ه��ذ�  لتلبية  �شاكًنا 
خري بد�ية، �إذ يبدو �لطريقة �لوحيدة �لتي متنحنا 
منّر  ما  حقيقة  ونعي  نت�شرف  كيف  لنعرف  �لوقت 

به.
 عندما يو�جه �ملرء ظرًفا معيًنا ي�شّل م�شاعره، تبقى 
عد�ئية.  ك��ان��ت  و�إن  حتى  معنى  ذ�ت  �لأخ����رية  ه��ذه 
�أن حمدثك يتلقى رد فعلك  �أن تعلم  بّد من  هنا ل 
قد  �أن��ك  لدرجة  م�شاعرك  عليك  متليه  كما  متاًما 
حتّوله �إىل رهينة معتقًد� �أنك متار�ص حًقا م�شروًعا 
تاأثري  حت��ت  ه��و  ي��ك��ون  بينما  نف�شك  ع��ن  ب��ال��دف��اع 

�شدمة كبرية.
�أم���ا يف ح���ال ع��ج��زت ع��ن �ل��ت��ز�م �ل�����ش��م��ت، فتحدث 
�ملالحظة  بعد  �أنه  �إىل  �لتو��شل  �آد�ب  ت�شري  بروية. 
و�حلديث عن �ل��ذ�ت ل بّد من طلب �أم��ٍر ما. غالًبا 
ما تتالعب �ملرحلة �لأخ��رية بنا لأننا ن�شرك �لآخر 
مب�شاكلنا ونطلب �إليه �أن يجد لها حال. لذلك من 
�أن  لالآخر  ي�شمح  مفتوًحا  �شوؤ�ل  تطرح  �أن  �لأف�شل 
�أو مل يرغب  يجيب عنه بحرية. ويف حال مل يجب 
�أن تعود  يف ذل��ك، �ت��رك ل��ه هام�ًشا م��ن �ل��وق��ت قبل 

وتطرح عليه حزنك يف �شكٍل �أكرث �إحلاًحا.
�مل���رء ل  �أن  �إىل  ب��ريي�����ش��ول  �إمي��ي��ل��ي��ه  ك��اث��ري��ن  ت�شري 
و�أن  �إليها  ي�شتمع  �أن  ميكنه  �أن��ه  �إل  م�شاعره  يختار 
يتحول  بهذ�  تك�شفه.  �ل��ذي  �لفر�غ  م��لء  �إىل  ي�شعى 
كّل حدث �إىل فر�شٍة لتقدمي �إجابة مغايرة و�إر�شال 

ر�شالة �أكرث �شدًقا �إىل �لآخر.

خائف حتى ال�شلل
ينتاب  �ل��ذي  �لأول  �ل�شعور  تعتر بريي�شول �خل��وف 

تهديد  ب��ه  يحيط  عندما  �لإن�����ش��ان 
معني. يك�شف �خلوف عن نق�ص يف 
�لأمان لدى �ملرء ويدفعه �إىل ملء 
هذ� �لنق�ص من خالل �ل�شتعد�د 
ل��ل��ه��رب. ع��ن��دم��ا ت�����ش��ت��د �لأم�����ور، 
على  بالطماأنينة  �ل�شعور  يتفوق 
ت�شرفاتنا  �شبب  تف�شري  ���ش��رورة 
عندما  �لأه�����م�����ي�����ة.  ح���ي���ث  م�����ن 
ي��ح��ا���ش��رك �أح���ده���م ب��ن��ظ��رٍة �أو 

ت�شتمد  �أن  ح�����اول  ب�������ش���وؤ�ل، 
�لطماأنينة من حميطك �أو 

�لدعم  نف�شك  متنح  �أن 
تخف�ص  �أو  �مل���ع���ن���وي 
حبل  لت�شتعيد  ن��ظ��رك 
�أما  وث��ق��ت��ك.  �أف����ك����ارك 
ع��ن��دم��ا ت�����ش��ري �لأم����ور 
�أن  ف�����ح�����اول  ب������ه������دوء، 
ت��ط��ّور م�����ش��اع��رك فهي 
تدفع خيالك �إىل حالة 
وعندما  �ل��غ��ل��ي��ان  م���ن 
تقبلها  ع����ل����ى  ت����ع����ت����اد 
�شتغذي �أمنك �لد�خلي 
ل�شتعماله يف �مل�شتقبل.

غا�شٌب حتى اجلنون
ما  م��و�ج��ه��ة  �إىل  مي��ي��ل  �مل���رء  �أن  ب��ريي�����ش��ول  تك�شف 
�إىل  �لغ�شب  ي�شري  �ل��ف��ر�ر.  ي�شتحيل  ح��ني  ي��ه��دده 
نق�ص يف �لهوية ويجعلك تعتقد �أنك خمدوع ومنبوذ 
�أن  تعتقد  قد  �ملو�قف،  بع�ص  �لأهمية. ففي  وع��دمي 
�شر�خك يدل على قوتك و�أن فر�ص �حرت�مك على 
�لآخرين ي�شاعدك على تعوي�ص �لنق�ص �لذي ت�شعر 
�لظروف،  حتتدم  عندما  �أن��ه  بريي�شول  تو�شح  ب��ه. 
�أن من �لأف�شل  �إذ يعتقد  �أن يهد�أ  �ملرء  ي�شعب على 
له �أن يهدد من �أن ينتق�ص وجوده. �أما عندما تكون 
�لأمور �أكرث هدوًء�، فرت�ه يلجاأ �إىل مهار�ته ملو�جهة 
فو�ئد  �كت�شاب  على  ��ا  �أي�����شً ي�شاعده  مم��ا  �ل��ظ��روف 

وقدرته  وو�قعيته  �إ���ش��ر�ره  كتطوير  �إ�شافية 
على �تخاذ �لقر�ر�ت.

حزين حتى الياأ�س
مما  �لخ��ت��ب��اء  �إىل  نلجاأ  �إن��ن��ا  بريي�شول  ت��ق��ول 
يهددنا حني ي�شتحيل �لفر�ر و�ملو�جهة، فرت�نا 
بلطف  و�لت�شرف  �لآخ��ري��ن  �إزع���اج  ع��ن  منتنع 
و�شرية. حتى �إننا نتمنى �لختفاء يف جحر فاأر 
حيث نغرق يف �حلزن �ل�شديد ونبكي مبر�رة. يف 
هذه �حلالة، نفتقد �إىل �حرت�م وجودنا فيبدو 
�لبكاء �لذي مينعنا عن �لكالم نافًعا وبهذه �لطريقة 
على  �لنطو�ء  ي�شاعدنا  فيما  �ل�شغط  من  نتخل�ص 
حتتدم  عندما  وكينونتنا.  باإن�شانيتنا  �ت�شالنا  �إع��ادة 
من  ب��دل  باأنف�شنا  ننفرد  �أن  �لأف�����ش��ل  م��ن  �لأم����ور، 
�لكالم ب�شوت منخف�ٍص يكاد يو�شلنا �إىل عدم �جلر�أة 
من  نتمكن  �لطريقة  بهذه  عّلنا  �أ�شال  �لكالم  على 
فيما  و��شح  ب�شوٍت  و�لكالم  جاأ�شنا  رباطة  ��شتعادة 
با�شتثناء  �ملحدث  نركز على نقطة معينة من ج�شد 
عينيه، فنظرته قد تبعث جمدًد� �شعوًر� باخلوف. �أما 
عندما تكون �لأمور هادئة فيمكننا �أن منار�ص �أعمال 
�أن نقوم  �أو  �لأطفال  نلعب مع  �أو  �ليوغا  �أو  �لب�شتنة 
باأهميتنا  باأي عمٍل مينحنا �لطاقة و�ملتعة وي�شعرنا 

يف �لعامل ويعزز فخرنا بذو�تنا وبقدر�تنا.
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اأ�سو�س تك�سف راوتر ال�سلكي �سحابي 
�إ�شار�ت ر�وتر ل�شلكي جديد  �أ�شو�ص �لتايو�نية عن حمول  ك�شفت �شركة 
�لثانية  ميغابت   300 �إىل  ت�شل  بيانات  نقل  ل�شرعة  �لو�شول  ي�شتطيع 

.802.11n عر �شبكة و�ي فاي
�أ�شو�ص  من�شة  دولر�  �شبعني  ���ش��ع��ره  ي��ت��ج��اوز  ل  �ل���ذي  �مل��ح��ول  وي��دع��م 
�ل�شعرية،  فئته  تنا�شب  متطورة  خ�شائ�ص  مع   Aicloud �ل�شحابية 
وعر�شها  وم�شاركتها  �لبيانات  نقل  للم�شتخدمني  �ملن�شة  ه��ذه  وتتيح 

و�لدخول على �ملحتويات من �أي مكان يوجد به �ت�شال بالإنرتنت.
 RT-N14U wireless N300 وياأتي �ملحول �لذي يحمل �ل�شم
مبنفذ يو �أ�ص بي ل�شهولة �لتو�شيل و�لت�شغيل مع طابعات �لكل يف و�حد 
وحمولت 3G 4G، و�أجهزة �لتخزين �خلارجية. كما �أن باإمكانه �لعمل 
�لعمل  �إمكانية  �إىل  بالإ�شافة   FTP برتوتوكل  �مللفات عر  نقل  كخادم 
و�لو��شعة   LAN �ملحلية  �ل�شبكات  لو�شالت  �حتياطية  خلوية  ك�شبكة 

.  WAN
�ل�شهل  و�ل�شبط  �ل�شريع  �لإع����د�د  برنامج  �جل��ه��از  م��ع  �أ���ش��و���ص  وت��رف��ق 
بعد،  عن  �مللفات  لتنزيل  ما�شرت  د�ون��ل��وود  وبرنامج  �ل�شبكة،  خل�شائ�ص 

وبرنامج �لرقابة �لأبوية وتنظيم دخول �لزو�ر.
ر�أ�شياً  �أو  �أفقياً  و�شعه  ميكن  حيث  د�خليان  هو�ئيان  �ملحول  وي�شتخدم 
من  �بتد�ء  ويندوز  �أنظمة  خمتلف  يدعم  وه��و  �مللحقة،  �لقاعدة  بف�شل 
دول  �أ�شو�ق  يف  �ل�شهر  هذ�  طرحه  �ل�شركة  وتنوي   ،  8 �إك�ص بي وحتى 
�ملقبل  ني�شان  �أبريل  ويف  �لهادي،  و�ملحيط  �آ�شيا  ودول  �لأوروب���ي  �لحت��اد 

باأ�شو�ق �ل�شني.

اإنقاذ حامل من االنتحار
�إنقاذ �م��ر�أة حامل ب�شهرها �لثامن ، حاولت  متكن �شرطي �شيني من 
�لنتحار بالقفز من �لطابق �لتا�شع، باإحدى �ملباين مبقاطعة زهيجيانغ 
مبدينة جينهو� �ل�شينية. وجنح �ل�شرطي �ل�شجاع يف �لإم�شاك باملر�أة 
وجرها نحو �لد�خل عر نافذة زجاجية بعد �أن باءت جميع �ملفاو�شات 
على  �ل�شرطة  رج��ال  �ج��ر  ما  بال�شفل  �شاعات  ث��الث  ��شتمرت  و�لتي 

�لتدخل وخا�شة �أن �لأجو�ء �لباردة �أ�شابت �ل�شيدة بالإرتعا�ص .
وعر�شت �شحيفة مريور �لريطانية مقطع فيديو ر�شد عملية �لإنقاذ 
�لناجحة لل�شيدة بعد �أن �و�شطت �أن توفى بوعودها يف �لنتحار �ل �أن 
�شرعة ومعارة �ل�شرطة �شاهمت يف �إنقاذ حياتها. وذكرت تقارير �إخبارية 
�أن �ملر�أة ك�شفت للمحققني بان م�شاكلها مع و�لد طفلها �أ�شابتها بحالة 
كاآبة �شديدة بعد �أن رف�ص �لأخري �لوفاء بوعده يف �لزو�ج بها وتوقف 

�لتو��شل بينهما.

الرجل الوطواط �سائق للوجبات اجلاهزة 
مت �لك�شف عن هوية �ل�شخ�ص �لغام�ص �لذي �نتحل �شخ�شية �لرجل 
�لوطو�ط و�شّلم مطلوباَ لل�شرطة �لريطانية مبدينة بر�دفورد، وتبني 

�أنه يعمل �شائقاً لت�شليم �لوجبات �جلاهزة.
وقالت هيئة �لإذ�عة �لريطانية بي بي �شي �إن �شتان ووربي، يبلغ من 
�لعمر 39 عاماً، وكان برفقة �شديقه مبدينة بر�دفورد �ثناء �رتد�ئه 
دم من �لتغطية �لتي  زي �لرجل �لوطو�ط على �شبيل �ملز�ح، �أكد باأنه �شُ

حظيت بها ماأثرته من قبل و�شائل �لعالم يف جميع �أنحاء �لعامل.
�إىل مركز   ، 27 عاماً  د�نيال فر�ين  �شتان ر�فق �شديقه،  �أن  و��شافت 
�ل�شرطة لكونه مطلوباً بعدد من �جلر�ئم، بعد �أن و�فق على ��شطحابه 
�إىل هناك �ثر ح�شوره مبار�ة لكرة �لقدم على كاأ�ص كابيتال و�ن بني 
ناديي بر�دفورد و�شو�ن�شي، و�رتدى لهذه �ملنا�شبة زي �لرجل �لوطو�ط 

وقرر عدم تغيريه بعد عودته �إىل مدينة بر�دفورد.
زي  �رت��دى  �أن��ه  يف  تي  �آي  �لريطانية  �لتلفزيونية  �لقناة  �شتان  و�بلغ 
�ملز�ح، وكان �شديقه د�نيال يريد ت�شليم  �لرجل �لوطو�ط على �شبيل 
نف�شه لل�شرطة ور�فقه �إىل هناك، وهذ� كل ما يف �لأمر . وكانت تقارير 
�نتحل �شخ�شية �لرجل �لوطو�ط  �أن رجاًل بريطانياً  �شحافية ذكرت 
�أن  قبل  ب��ر�دف��ورد  مبدينة  لل�شرطة  خمفر  �إىل  مطلوباً  �شخ�شاً  �شّلم 
يتو�رى عن �لأنظار، يف عمل و�شفته بالبطويل. و�شيمثل د�نيال �أمام 
�ل�شرطة  �أن وجهت  بعد  �ملقبل،  يوم �جلمعة  بر�دفور  حمكمة مبدينة 

�شده تهم �لتعامل مع ب�شائع م�شروقة وممار�شة �لحتيال.

االأمهات اجلديدات عر�سة للو�سوا�س القهري 
وجدت در��شة جديدة �أن �لأمهات �جلديد�ت �أكرث عر�شة خم�ص مر�ت 
لالإ�شابة بالو�شو��ص �لقهري ب�شبب خوفهن على مو�ليدهن وم�شوؤوليات 
�لأمومة. وذكرت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية �أن باحثني يف جامعة 
يجعل  �لأمومة  م�شوؤوليات  حول  �لقلق  �أن  وج��دو�  �لأمريكية  �إلينوي 
�لأمهات �جلديد�ت �أكرث عر�شة للو�شو��ص �لقهري مبعّدل خم�ص مر�ت 
يت�شمن  �لو�شو��ص  �إن هذ�  �لباحثون  وقال  �لأخريات.  بالن�شاء  مقارنة 
�إ�شابة �ملولود باأذى عن طريق �خلطاأ، وزيادة �لقلق ب�شاأن  �خلوف من 
�شبيل  فعلى  �أخطاء.  وجود  من  �ملفرط  و�لتحقق  و�لنظافة،  �جلر�ثيم 
�ملثال ت�شعر �لن�شاء باحلاجة للتحقق ب�شكل د�ئم يف ما �إن كانت �لأجهزة 
تعمل، و�إن كانت �لأغطية و�لكر��شي �لعالية �شليمة وزجاجات �لر�شاعة 
�أك���رث لدى  ر�ئ��ج��ة  ب��ات��ت  �حل��ال��ة  ه��ذه  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ���ش��ار  معّقمة. 
�أن  �ل��ولدة، وهم يعتقدون  �لأمهات �جلديد�ت مقارنة باكتئاب ما بعد 
�حلالتني مرتبطتني يف كثري من �حلالت. وقالت �لباحثة �مل�شوؤولة عن 
�لدر��شة د�نا غو�شيت�ص قد تكون بع�ص �أنو�ع �لو�شو��ص منا�شبة لالأهل 
�جلدد، مثل بع�ص �لأمور �لتي تتعلق بالنظافة و�لتعقيم ، لكنها �أ�شافت 
�أن هذ� �لو�شو��ص عندما يدخل يف �لت�شرفات �ليومية �لعادية و�لرعاية 

�ملنا�شبة للطفل، قد ي�شبح مر�شياً.

ات���ه���ام غ��وغ��ل ب��ال��روي��ج 
ل�����������������ش��������راء ال�������ع�������اج 
�ت��ه��م��ت جم��م��وع��ة ح��ق��وق��ي��ة ُتعنى 
�لأمريكية  غ��وغ��ل  �شركة  بالبيئة 
باأن لديها �شيئا م�شرتكا مع جتارة 
�ل�شني  �ل��ق��ان��ون��ي��ة يف  �ل��ع��اج غ��ري 
حمرك  �أن  و�أ�����ش����اف����ت  وت���اي���ل���ن���د. 
�ل���ب���ح���ث �ل���ع���م���الق ي�����ش��اع��د على 

�نت�شار �لطلب �لكبري على �لعاج.
�لبيئي،  �لتحقيق  وك��ال��ة  ور���ش��دت 
�أكرث من  وهي جمموعة حقوقية، 
موقع  ع��ل��ى  �إع������الن  �آلف  ع�����ش��رة 

غوغل �ليابان يروج لبيع �لعاج.
�لإعالنات  %80 من  وتعود نحو 
ل��ه��ان��ك��و وه����ي ع���ب���ارة ع���ن �أخ���ت���ام 
يف  و����ش��ع  ب�شكل  ت�شتخدم  خ�شبية 

�ليابان خلتم �لأور�ق �لر�شمية.
�لرتويج  منعت  ق��د  غوغل  وك��ان��ت 
ل����ب����ي����ع �ل������ع������اج ع����ل����ى م���و�ق���ع���ه���ا 
�لت�شويقية، ومل يرد �ملتحدث با�شم 
غ��وغ��ل �ل��ي��اب��ان على ت�����ش��اوؤل حول 

هذ� �ملو�شوع.

ك�������ارل�������و��������س ����ش���ل���ي���م 
ال����ع����امل يف  الأغ�������ن�������ى 
�شليم  ك��ارل��و���ص  �ملك�شيكي  ت�����ش��در 
قائمة جملة فورب�ص لغنى �أثرياء 
2013 وبلغت ثروته  لعام  �لعامل 
�ل�شربة  رغ����م  دولر  م��ل��ي��ار   73
�ل��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا م��ن �ن��خ��ف��ا���ص �شعر 
موفيل  �أم��ري��ك��ا  جمموعته  ����ش��ه��م 

لالت�شالت.
بيل جيت�ص  �لثاين  �ملركز  وج��اء يف 
بلغت  �لذي  مايكرو�شوفت  موؤ�ش�ص 

ثروته 67 مليار دولر.
�أثرياء  قائمة  يف  �لثالث  �ملركز  �أما 
�ل�شباين  �ح���ت���ل���ه  ف���ق���د  ف���ورب�������ص 
�م���ان���ث���ي���و �ورت����ي����ج����ا �مل���������ش����ارك يف 
وبلغت  لالزياء  �نديتك�ص  تاأ�شي�ص 
وز�دت  دولر  م��ل��ي��ار   57 ث���روت���ه 
ثروته مبقد�ر 5ر19 مليار دولر 
�أكر  2012 وهي  عن تقرير عام 
زيادة على �لطالق يحققها �ي من 

ملياردير�ت �لعامل.
وق��ف��ز �ورت��ي��ج��ا وه��و م��ن موؤ�ش�شي 
مرة  م��رك��زي��ن  ز�ر�  �أزي������اء  ���ش��رك��ة 
و�ح������دة يف ت��ق��ري��ر �ل���ع���ام �حل���ايل 
 2012 ع������ام  ب���ق���ائ���م���ة  م����ق����ارن����ة 
�أ�شهر  ب���اف���ي���ت  و�رن  م��ت��خ��ط��ي��ا 
�لبور�شة  يف  �أم���ري���ك���ي  م�����ش��ت��ث��م��ر 
هاثاو�ي  بريك�شاير  �شركة  ورئي�ص 
بلغت  �ل���ذي  �لتنفيذي  وم��دي��ره��ا 
وهبط  دولر  مليار  5ر53  ثروته 
و��شتبعد  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  �ىل  بذلك 
�ل��ث��الث��ة �لوىل لول  �مل��ر�ك��ز  م��ن 

مرة منذ عام 2000 .

ه����اري���������ش����ون ف������ورد 
����ش���ح���ايف  دور  يف 
ف��ي��ل��م حرب  �لإط�����الل�����ة يف  ق���ب���ل 
�شي�شارك  ج����دي����د،  م����ن  �ل���ن���ج���وم 
فورد  هاري�شون  �لأم��ريك��ي  �لنجم 
ي��ج�����ش��د فيه  ك���وم���ي���دي  ف��ي��ل��م  يف 

�شخ�شية �ل�شحايف توم بروكاو.
و�أفادت �شحيفة هوليوود ريبورتر 
�شي�شارك يف  ف���ورد،  �ن  �لأم��ريك��ي��ة 
من  �لكوميدي   2 �أنكورمان  فيلم 
�إنتاج ��شتوديوهات بار�ماونت حيث 

�شيج�شد �شخ�شية بروكاو.
من  �جلديد  �لفيلم  �ن  و�أو�شحت 
�إخر�ج �آدم مكاي، و�شيبد�أ ت�شويره 
�أطلنطا يف وقت لحق من هذ�  يف 

�ل�شهر.
وي�������ش���ارك يف ف��ي��ل��م �أن���ك���ورم���ان 2 
�لأول  �ل���ذي �شبق وع��ر���ص �جل���زء 
2004 كل من ويل  منه يف �لعام 
وكري�شتينا  كاريل  و�شتيف  فرييل 
�أب��ل��غ��ي��ت وك��ري�����ش��ن وي���غ وغريهم 
وكتب فرييل ومكاي ق�شة �لفيلم 

�لذي مل يك�شف عن م�شمونه.

ال�سوكوالتة تخف�س الوزن والداكنة 
تفيد القلب وتقلل الكل�سرتول

ك�شفت در��شة �أمريكية ن�شرت يف دورية �أر�شيف �لطب �لباطني �أن تناول �ل�شوكولتة بانتظام قد ي�شاعد 
يف تخفيف �لوزن. وخل�ص �لبحث �لذي �شمل �أكرث من �ألف �شخ�ص من �جلن�شني، تر�وحت �أعمارهم 
مابني �شن 20 و85 عاماً، �إىل تر�جع موؤ�شر كتلة �جل�شم BMI ، بني من تناولو� �ل�شوكولتة عدة 
مر�ت �أ�شبوعياً، مقارنة بالذين مل ياأكلوها. وبرر �لباحثون �ل�شلة باأن م�شاد�ت �لأك�شدة يف �ل�شوكولتة 
قد تكون �ل�شبب ور�ء فو�ئد �شحية، منها خف�ص �شغط �لدم و�لكول�شرتول، �إ�شافة �إىل تخفيف وزن 
�جل�شم. وقالت �أخ�شائية �لتغذية، نان�شي كوبرمان، �إن �لدر��شة توؤكد خال�شة �أبحاث �أخرى ك�شفت 
عن فو�ئد تناول قدر �شغري من �ل�شوكولتة على �لقلب، حتديد�ً �ل�شوكولتة �لد�كنة ملا تتميز به 

من خ�شائ�ص عالية م�شادة لاللتهابات و�لأك�شدة.
باأن  �شابقاً،  ن�شرت  �لعلمية  �لدر��شات  من  لعدد  حتليالت  �أظهرت   ،2006 ففي عام 

 ،HDL لكاكاو قد يخف�ص �شغط �لدم، ويزيد من �لكول�شرتول �جليد�
بياتري�ص غولومب، من  د.  LDL. وقالت  �ل�شيئ  �لكول�شرتول  ويقلل 
يف  ن�شرف  �أن  يعني  ل  ه��ذ�  �ل��ب��ح��ث:  ق���ادت  و�ل��ت��ي  كاليفورنيا،  جامعة 
من  نحذر  �أن  يجب  �أن��ه  بالذكر  �جلدير  وم��ن  �ل�شوكولتة.  ��شتهالك 

�لإفر�ط يف تناول �ل�شوكالته، فلوح �ل�شوكولتة يحوي �أكرث من 200 
�شعرة حر�رية، معظمها من �ل�شكر و�لدهون �مل�شبعة. 

وقع ال�سدمة جاء عنيًفا..
ماذا تقول؟

اأن تختار كلماتك ل يعني اأن تخفي حزنك اأو غ�شبك 
اأو خوفك. ماذا ع�شاك تفعل كي ل تغرقك اأمواج 

هذه امل�شاعر؟ ابداأ بال�شكوت.



م�ست�سفى توام تنظم دورة تدريبية 
يف اال�ست�سارات والتوا�سل التغذوي

•• العني - الفجر:

تو�م  م�شت�شفى  يف  �ل��ت��غ��ذي��ة  �إد�رة  ق��ام��ت 
ب��ال���ش��رت�ك م��ع ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز �لطبية 
حتت  ت���غ���ذوي���ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ب��ن��ت��ظ��ي��م 
ل�  �لتغذوي  عنو�ن �ل�شت�شار�ت و�لتو��شل 
تر�شيحهن  مت  تغذية  �خت�شا�شية   )20(
�لتغذية  وم���ر�ك���ز  م�شت�شفيات  ِق��ب��ل  م��ن 
�ل��دول��ة بهدف  �إم���ار�ت  �ملختلفة يف جميع 
�لإ�شت�شار�ت  م���ه���ار�ت  وت��ط��وي��ر  حت�����ش��ني 
�ل���������دورة  ل���ل���م�������ش���ارك���ني يف  �ل����ت����غ����ذوي����ة 
�لنظام  خ��ط��ة  يف  وتطبيقها  �ملتخ�ش�شة 

و  بالتغذية،  مت�شلة  �أمر��ص  من  يعانون  �لذين  لعمالء  للمر�شى  �لغذ�ئي 
طرح  مت  وقد  و�لتغذوية.  �لغذ�ئية  حالته  لتح�شني  �لفردي  �ل�شلوك  تغيري 
�لتغذية  �أق�شام  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لتخ�ش�شية  �لتغذوية  �ل��دورة  هذه 
يف �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية للرعاية �لأولية و�ملر�كز �لتغذوية �خلا�شة. 
وت�شمنت حماور �لدورة عر�ص متثيليي لتو�شيح �أ�شباب عدم �لتو��شل بني 
و  �حللول  لإيجاد  جماعية  فرق  بعمل  �مل�شاركني  قام  ثم  و�ملخت�ص.  �ملري�ص 
�لتغذوية،  عيادته  يف  تغذية  �خت�شا�شي  كل  �شتو�جه  م�شاكل  �أي  ��شتعر��ص 
وطرح �حلالت �لناجحه وغري �لناجحه يف �لأ�شت�شار�ت �لتغذوية. وذكرت د. 
�لتغذوي  �لتدريب  و�مل�شوؤولة عن وحدة  �لتغذية  �خت�شا�شية  ر�شو�ن  هادية 
�لتابع لإد�رة �لتغذية �ملجتمعية فى م�شت�شفى تو�م : �أن �لهدف من عمل هذه 
�لتغذوية ومهار�ت  �لإ�شت�شارة  �ملخت�شني لأدو�ت  �إر�شاد وتوجيه  �لدور�ت هو 
�لإت�شال يف عملية رعاية �شحة �ملري�ص، و حتديد وتطبيق �لإ�شرت�تيجيات 

و�لنظريات �ملنا�شبة عند عر�ص �مل�شكله �لتغذوية . 

•• العني - الفجر:

�أعلنت حديقة �حليو�نات بالعني عن �أنها 
�شتنظم �شل�شلة من �لن�شاطات و�لفعاليات 
�لرتفيهية و�لتثقيفية خالل عام 2013، 
�إ�شافة �إىل ��شتكمال �لتح�شري�ت لفتتاح 
�ل�شحر�ء،  ل��ع��ل��وم  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ  م���رك���ز 
�لذي حققته  �لكبري  �لنجاح  وذلك عقب 
�حلديقة خالل عام 2012، حيث قارب 

عدد زو�رها �ملليون �شخ�ص.
�أم�����ا ���ش��ه��ر م���ار����ص �حل������ايل، ف��ه��و ميتاز 
�ل��ع��ري��ق يف حديقة  ب��ال��ط��اب��ع �لأف��ري��ق��ي 
�حليو�نات بالعني، حيث ميكن للعائالت 
�لأفريقية  �لفنية  بالعرو�ص  �ل�شتمتاع 
�أرجاء �حلديقة، كما  �لتقليدية يف جميع 
يقدم مطعم زر�فة كافيه ت�شكيلة متنوعة 
�أي�شاً  �لأف��ري��ق��ي��ة، وميكن  �مل��اأك��ولت  م��ن 
للزو�ر �قتناء �لتحف و�مل�شغولت �ليدوية 
�أفارقة،  لفنانني  فنية  �أعمال  �إىل  �إ�شافة 
�حليو�نات  معر�ص  ب��زي��ارة  و�ل���ش��ت��م��ت��اع 
�لأفريقية �ملتنوعة �لذي ي�شم جمموعة 
ك��ب��رية م��ن �حل��ي��و�ن��ات �لأف��ري��ق��ي��ة �لتي 
�لرية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت�����ش��ب��ه  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��ي�����ص يف 

�حلقيقية.
��شتكمال  �حل�������ايل  �ل�����ع�����ام  و����ش���ي�������ش���ه���د 
ز�يد  �ل�شيخ  مركز  لفتتاح  �لتح�شري�ت 
لعلوم �ل�شحر�ء، �لذي يقع �شمن م�شروع 
معار�ص  و�شيت�شمن  �حل��دي��ق��ة،  تو�شعة 
و�أجنحة تثقيفية ترّكز على �حلياة �لرية 
�ل�شحر�ء وت�شلط  و�لتقاليد و�لرت�ث يف 
له  �ملغفور  وم��ب��ادر�ت  جهود  على  �ل�شوء 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

يف حماية �حليو�نات �ملهددة. 
وقالت فاطمة �لزعابي، مديرة �لعمليات 
يف حديقة �حليو�نات بالعني: �إن حديقة 
�حل���ي���و�ن���ات ب��ال��ع��ني حت��ق��ق �مل���زي���د من 
�ل��ن��ج��اح��ات ع��ام��اً بعد ع���ام، ون��ح��ن نعمل 
و�لن�شاطات  �مل��ع��ار���ص  ع���دد  زي�����ادة  ع��ل��ى 
�لرتفيهية �ملقامة بها، وكذلك نعمل على 
و�إتاحة  �ملقدمة لزو�رها  تعزيز �خلدمات 

�لطعام،  لتناول  �أمامهم  متعددة  خيار�ت 
فمن خالل �جلهود �لتي بذلناها يف �لعام 
2012، متكنت �حلديقة من ��شتقبال ما 
�أننا نخطط  ز�ئ��ر، كما  يقرب من مليون 
لإق��ام��ة �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ن�����ش��اط��ات �ملميزة 
ت�شهم يف  �أن  �شاأنها  �لعام من  ه��ذ�  خ��الل 
جذب �ملزيد من �لزو�ر . و�أ�شارت �لزعابي 
�إىل �أن �لفتتاح �ملرتقب ملركز �ل�شيخ ز�يد 
نوعية يف  نقلة  �شي�شكل  �ل�شحر�ء،  لعلوم 
حيث  �حلديقة،  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات 
يف  �لطبيعة  ب��ت��اري��خ  �ل��وع��ي  �شيزيد  �أن���ه 
و�شيعزز  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
من �جلهود �ملبذولة للحفاظ على �حلياة 

�لرية .
بالعني  �حل�����ي�����و�ن�����ات  ح���دي���ق���ة  وت�����ق�����دم 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ع��رو���ص �لأخ�����رى و�لتي 
موطناً  يعد  �ل���ذي  �ل��ق��ط��ط،  بيت  ت�شمل 
�أنه يوفر  �إىل  بالإ�شافة  �لأبي�ص،  لالأ�شد 
و�لنمور  ل��الأ���ش��ود  مذهلة  ع��ر���ص  من�شة 
و�لفهود،  �لبي�شاء  و�لنمور  �لأفريقية، 
�لعربية  �لرمال  وقطط  �لعربي،  و�لنمر 
ب�شكل  ت��ن��ظ��م  �حل��دي��ق��ة  �أن  ك��م��ا  �أي�������ش���اً. 
م�����ش��ت��م��ر ع���ر����ص �ل���ط���ي���ور و�ل�����زو�ح�����ف، 
 ،2012 �لعام  ويف  �لليليًة.  و�حليو�نات 
�شهدت حديقة حيو�نات �لعني مولد عدد 

�أن����و�ع منها  م��ن �حل��ي��و�ن��ات �شملت ع���دة 
�ل��ق��رن �لأب��ي�����ص، ح��م��ار �لوح�ص،  وح��ي��د 
غز�ل �لرمي، �لفهد، �ملها �لعربي، وميكن 
�لوقت �لذي  �أمهات يف  روؤي��ة تفاعلها مع 
�ملزيد  ل�شتقبال  ح��ي��و�ن  حديقة  ت�شتعد 

من �ملو�ليد �جلدد يف ربيع هذ� �لعام.
زو�رها  �لعني  حيو�نات  حديقة  وت�شتقبل 
يومياً من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحاً ولغاية 
مميز  موقع  يف  تقع  وهي  م�شاًء،  �لثامنة 
بالقرب من �حلدود �لإمار�تية �لعمانية، 
دبي  م��ن  بال�شيارة  �شاعة  ح���و�يل  وتبعد 
و�ل��ع��ا���ش��م��ة �أب��وظ��ب��ي، وم���ع وج����ود جبل 
ح��ف��ي��ت وح���دي���ق���ة م���ب���زرة �خل�������ش���ر�ء يف 
تعد حديقة  للحديقة،  �لو�جهة �خللفية 
�ملدينة  م���ع���امل  �أك�����رث  �ل���ع���ني  ح���ي���و�ن���ات 

�إقباًل.
حتت�شن حديقة �حليو�نات بالعني بر�مج 
�لعامل،  يف  �لأن����و�ع  على  للحفاظ  مهمة 
�لرية  �حلياة  على  خا�ص  ب�شكل  مركزة 
يف �مل��ن��اط��ق �ل��ق��اح��ل��ة ح���ول �ل��ع��امل، وهي 
على  �حلفاظ  ح��ول  �أبحاثاً  جت��ري  �أي�شا 
عن  ف�شال  و�نت�شارها،  وتكاثرها  �لأن��و�ع 
�إع��ادة �إط��الق �لأن��و�ع �ملهددة بالنقر��ص 
يف م��و�ط��ن��ه��ا �ل��ري��ة. وت��ع��ت��ر جمموعة 
�لظباء �ملوجودة يف �حلديقة �شمن �أف�شل 

�حلديقة  وتفخر  �ل��ع��امل.  يف  �ملجموعات 
حلد�ئق  �ل��ع��امل��ي  �لحت����اد  يف  بع�شويتها 
 .WAZA حل��ي��و�ن و�لأح���ي���اء �مل��ائ��ي��ة�
ك��م��ا ع��ق��دت ح��دي��ق��ة �حل��ي��و�ن��ات بالعني 
�شر�كات �إ�شرت�تيجية مع كرى �ملوؤ�ش�شات 
و�جلمعيات �لعاملية �ملعنية ب�شون وحماية 
�شمنها  م��ن  �لطبيعية،  و�حل��ي��اة  �لبيئة 
جلنة  و  �لطبيعة  ل�شون  �لعاملي  �لحت��اد 
و  �لبيئة-�أبوظبي  هيئة  و  �لأن����و�ع  ب��ق��اء 
دي��ي��غ��و و حديقة  ���ش��ان  ح��دي��ق��ة ح���ي���و�ن 
حيو�ن �دنرغ و جمعية رينجالند تر�شت 
�حلفاظ  ���ش��ن��دوق  و  كينيا  يف  �ل�شمالية 
�لتز�م  م���ن  وك���ج���زء    . �ل�����ش��ح��ر�ء  ع��ل��ى 
�لإم�����ار�ت يف �حل��ف��اظ على �حلياة  دول���ة 
�لرية يف �لدولة وخارجها، تعمل حديقة 
�ملنطقة  حتويل  على  بالعني  �حل��ي��و�ن��ات 

موؤ�ش�شة  �إىل  �حلالية  باحلديقة  �ملحيطة 
�لرية  �حلياة  لعر�ص  �شة  جديدة خم�شّ
�ل�شحر�وية وتف�شريها و�ملحافظة عليها. 
و�لرتفيه  �ل���ش��ت��ج��م��ام  وج��ه��ة  و���ش��ت��ق��دم 
�مل�����ش��م��اة مب��ت��ن��زه �ل��ع��ني للحياة �ل��ري��ة ، 
عامل  ل�شتك�شاف  ل��ل��زو�ر  ر�ئ��ع��ة  ف��ر���ش��ة 
ذ�ت  �شياحية  وج��ه��ة  �ل�����ش��ح��ر�ء وجت��رب��ة 
م�شتوى عاملي. و�شيت�شمن عامل �شحارى 
ز�يد  �ل�شيخ  م��رك��ز  �مل��ت��ن��زه  يف  �لإم������ار�ت 
ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ر�ء �ل���ذي ���ش��ي��ق��دم للزو�ر 
باحلياة  حت��ت��ف��ي  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ع��رو���ش��ات 
وتقاليدها،  وتر�ثها  �ل�شحر�وية  �لرية 
وك��ذل��ك ب����اإرث �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د يف �حلفاظ 
�ملركز  �شي�شاعد  كما  �لرية،  �حلياة  على 
للحياة  م�شتد�م  مل�شتقبل  �لتخطيط  على 

�ل�شحر�وية.

اجتماع اللجنة العلمية جلائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر

•• العني - الفجر:

جلائزة  �لتابعة  �لعلمية  �للجنة  �أك��دت 
عزمها  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ري ����ش��ت��الم طلبات 
بهدف  �جلائزة  فئات  ملختلف  �لرت�شيح 
�مل�شاركني  ب���ني  �مل��ن��اف�����ش��ة  ك���ف���اءة  رف����ع 
�شعادة  ذل��ك  �أك��د  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
�ل��دك��ت��ور عبد �ل��وه��اب ز�ي���د �أم���ني عام 
�لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 
للجائزة  �لعلمية  �للجنة  �جتماع  عقب 
�أثبتت  دور�ت  خ��م�����ص  م����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

�ملحلي  �مل�شتوى  على  جناحها  �جل��ائ��زة 
و�لإق��ل��ي��م��ي و�ل�����دويل. ج���اء ذل���ك ع��ق��ب �ج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه �للجنة �لعلمية 
بح�شور كامل �أع�شائها وهم �لدكتور فر�نز هوفمان رئي�ص �للجنة �لعلمية 
هاري�شون  و�لدكتور  فرن�شا،  من  مارتي  فر�ن�شي�ص  و�لدكتور  �أمريكا،  من 
هيوز من �أمريكا، و�لدكتور عبد �هلل وهابي من منظمة �لأغذية و�لزر�عة 
)�لفاو( و�لدكتور ح�شن �شبانة من �ل�شبكة �لدولية لنخيل �لتمر. و�أ�شاف 
�لأمني �لعام �أن �جتماع �للجنة �لعلمية جاء بتوجيهات معايل �ل�شيخ نهيان 
مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�ص جمل�ص �أمناء 
�جلائزة، وت�شمن جدول �أعمال �لجتماع مر�جعة �شاملة لأعمال �جلائزة 
خالل �خلم�ص �شنو�ت �ملا�شية و�لبحث يف �شبل تطوير �جلائزة مبا يحقق 

�أهد�فها �لإ�شرت�تيجية �لتي حددها �لنظام �لأ�شا�شي.  
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جناح كبري حققته حديقة حيوان العني مع و�شول عدد زوارها اإىل مليون �شخ�س خالل العام املا�شي

ن�ساطات وفعاليات ترفيهية متنوعة تتوا�سل طوال العام احلايل

•• العني - الفجر:

ز�ر رئي�ص جامعة حلو�ن �حلكومية �مل�شرية جامعة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وذلك بغر�ص �لطالع على جتربة �جلامعة 
�ل�شعيد  على  �جلامعتني  ب��ني  �مل�شرتكة  �ل��ع��الق��ات  وب��ح��ث 
ر��شد  علي  �لدكتور  �شعادة  �لتقى  حيث  و�لبحثي،  �لعلمي 
�جلديد  �جلامعي  باحلرم  مبكتبه  �جلامعة  مدير  �لنعيمي 
يا�شر  �لدكتور  برئا�شة  ح��ل��و�ن  جامعة  وف��د  �لعني  مبدينة 
عبد  ع�شام  �لدكتور  �للقاء  وح�شر  �جلامعة  رئي�ص  �شقر 
�حلفيظ مدير �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف جامعة �لمار�ت 
لل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لم���ني  �ل��ظ��اه��ري  خلفان  و�ل�شيد 

�ملالية. 
�شبل  �لز�ئر  �لوفد  مع  �للقاء  خالل  �جلامعة  مدير  وبحث 
�طلع  �جلامعتني حيث  �مل�شرتكة بني  �لعالقات  �طر  تعزيز 
�مل�شتجد�ت  �خ���ر  �مل�����ش��ري  �ل��وف��د  ع��ل��ى  �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور 
خالل  �جلامعة  �دخلتها  �لتي  �حلديثة  �لعلمية  �لتطور�ت 
�ل�شيخ  بالدور �لذي يقوم به معايل  �ملا�شية م�شيد�  �لفرتة 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�لعلمي �لرئي�ص �لعلى للجامعة يف تنمية وتطوير �لتعليم 
�لعايل يف دولة �لمار�ت ومتابعته �مل�شتمرة لكافة �ملوؤ�ش�شات 
�لق�شام  �ىل  �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  ����ش��ار  وك��ذل��ك   ، �لتعليمية 

�جلديدة �ىل مت �فتتاحها باجلامعة و�مل�شاقات �لتي طرحت 
�بحاثها  ب����د�أت  �ل��ت��ي  �لعلمية  �مل��ر�ك��ز  �ىل  ����ش��اف��ة  م��وؤخ��ر� 
و�لتي تعمل على رفد موؤ�ش�شات �لدولة �ملختلفة بالدر��شات 

و�لبحاث �لتي تهم حياة �لفر�د و�ملجتمع. 
�شر�كات  �ليوم  �جلامعة  متتلك  �لنعيمي  �لدكتور  و����ش��اف 
�لعامل  يف  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلامعات  من  �لكثري  مع 
و�لتي تقوم على ��شا�ص تبادل �خلر�ت و�مل�شاركة يف �لبحاث 
�هتمام  بكل  ننظر  �شك  وب��ال  و�لطلبة  �لكادمييني  وتبادل 
�ىل  نظر�  �لعربية  �جلامعات  مع  و�شر�كاتنا  عالقاتنا  �ىل 

�لرو�بط �ملهمة �لتي جتمعنا و�لهتمامات �مل�شرتكة بيننا .
رئي�ص جامعة حلو�ن  يا�شر �شقر  �لدكتور  �عرب  من جهته 
قبل  م��ن  و�ل�شيافة  �ل�شتقبال  لكرم  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن 
�د�رة جامعة �لمار�ت وقال ننحن ننظر بفخر �ىل �مل�شتوى 
�لعلمي و�لكادميي �لذي بلغته جامعة �لمار�ت ونحن هنا 
�ليوم من �جل و�شع �ل�ش�ص �لعامة لر�شم مالمح �لعالقة 
�مل�شرتكة و�لتعاون بني �جلامعتني على م�شتوى �لأكادميي 
و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي وت���ب���ادل �ل����زي����ار�ت مب���ا ي��خ��دم م�شلحة 

�جلامعتني. 
بعد ذلك قام �لوفد �لز�ئر بجولة يف �روقة �حلرم �جلامعي 
�جل��دي��د وزي�����ارة �مل��خ��ت��ر�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة و�مل��ن�����ش��اآت �خلدمية 

�لطالبية وزيارة مكتبة �جلامعة.

تعاون م�سرتك بني جامعتي حلوان امل�سرية واالإمارات

اإقامة العني حتتفل باليوم العاملي للطفل
•• العني - الفجر:

للطفل  �لعاملي  باليوم  �لعني  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  �لإق��ام��ة  �إد�رة  �حتفلت 
ومر�جعيها،  �لإد�رة  وموظفي  �لأق�شام  روؤ�شاء  مب�شاركة  �لإد�رة  مببنى 
�ل�����ش��ور �لتذكارية  حيث مت ت��وزي��ع ه��د�ي��ا لأب��ن��اء �مل��ر�ج��ع��ني و�ل��ت��ق��اط 

وم�شاركة �لعميل �خلارجي يف �لتعريف بقانون ودمية حلماية �لطفل .
كما مت توزيع برو�شور�ت ملوظفي �لإد�رة عن قانون ودمية و�لذي يحث 
على حماية حقوق �لطفل كافة وفقاً لأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية ومبادئ 
و�حلقوق  �لأ�شا�شية  �حلقوق  �لقانون  �شم  حيث  �لإم��ار�ت��ي،  �لد�شتور 
م�شاركة  تاأتي  و�لإجتماعية.  و�لثقافية  و�لتعليمية  و�ل�شحية  �لأ�شرية 
�لإد�رة يف هذه �ملنا�شبة من منطلق �حلر�ص يف حماية حقوق �لطفل يف 

كافة �ملجالت باعتبار �لطفل �شريحة �أ�شا�شية من �شر�ئح �ملجتمع.
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ل �شّك يف اأن خطر الن�شداد خارج القلب ي�شاوي ذلك اخلطر الناجت من النوبة القلبية. وقد يوؤدي جتلط الدم يف ال�شرايني التاجية 
اإىل نوبة قلبية. اإل اأن جتلط الدم يف وريٍد وا�شٍع يف مكان اآخر يف اجل�شم، اأو ما ُي�شمى الوريد اخلثاري )VTE(، قد ينتهي اأي�شًا 
يف وحدة عالج حالت الطوارئ الطبية. حل�شن احلظ، تت�شابه عوامل اخلطر التي متّيز النوبات القلبية وتلك التي تنذر ب�)نوبات 

بت ... الوريد(، بالتايل ميكن الوقاية من الوريد اخلثاري. واعلم اأنك اإذا حال اأُ�شِ

حافظوا على الن�شاط اجل�شدي وتفادوا قلة احلركة

كيف تتجنَّبون جلطات ال�ساق والرئة؟

ن�سائح مهمة لتجّنب االأخطاء الدوائية
 

 �لأخطاء �لدو�ئية حت�شل يف �أي وقت، �إذ ميكن تناول �لدو�ء يف �أوقات خاطئة 
�أو قد يوؤدي دجمه مع نوع �آخر من �لأدوية �ىل م�شاكل �شحية خطرة على 
حياة �ملري�ص. لذلك يجب جتّنب �لأخطاء �لدو�ئية وفقاً ل�منظمة �ل�شحة 

و�لدو�ء �لأمريكية، وبالتايل �حلفاظ على �شحتك و�شحة عائلتك.
�عرف ��شم �لدو�ء جيد�ً: من �ل�شروري معرفة ��شم �لدو�ء �لذي �أعطاك 
وتن�شح  �ل�شيدلية.  �آخ��ر من  دو�ء  �شر�ء  فّخ  تقع يف  �لطبيب حتى ل  �إي��اه 
قبل مغادرة  �لدو�ء جيد�ً  ��شم  �لأمريكية بقر�ءة  �لدو�ء و�ل�شحة  منظمة 

�ل�شيدلية حتى ل يعطيك �ل�شيدلين نوعاً خاطئاً من �لأدوية.
�طرح جميع �لأ�شئلة عن كيفية ��شتخد�م �لعقاقري: ماذ� يجب �أن �أفعل �إذ� 

ن�شيت تناول �لدو�ء؟ متى يجب تناول �لدو�ء؟
�ل���دو�ء؟ هذه  �آخ��ر؟ كيف يجب تخزين  �ل���دو�ء مع دو�ء  هل يتفاعل ه��ذ� 
بع�ص �لأ�شئلة �لتي يجب طرحها على �لطبيب �أو �ل�شيدلين حول كيفية 

تناول �لدو�ء من �أجل جتّنب �لوقوع يف �خلطاأ.
�عرف مفعول �لدو�ء جيد�ً: ت�شري �ملنظمة �ىل �أّن �لوقوع يف �خلطاأ ممكن، 
�إذ� مل نعرف ��شتخد�مات هذ� �لدو�ء. على �شبيل �ملثال، هناك �مر�أة كانت 
تتناول �لدو�ء �ملخ�ش�ص لعينها كدو�ء خمّفف لأوجاع �لر�أ�ص وبالتايل مل 

تتناول �لدو�ء بانتظام، ما �شبب لها م�شاكل كبرية يف عينها.
�ل��دو�ء و�لتاأكد من كيفية  ق��ر�ءة مل�شقات  �ل��دو�ء جيد�ً:  �ق��رئ مل�شقات 
ما  �ل�شرورية،  وجرعته  جيد�ً  �ل���دو�ء  معرفة  يف  ي�شاعد�نك  ��شتخد�مه 
�لتي  �لأطفال  باأدوية  يتعلق  ما  يف  �لوقوع يف �خلطاأ خ�شو�شاً  يحمي من 
تكون جرعتها وطريقة ��شتخد�مها دقيقتني جد�ً. �بقي قائمة باأدويتك يف 
حمفظتك: �إبقاء �أ�شماء �لأدوية و�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي تتناولينها معك 

�أمر �شروري يف حال حدوث �أي طارىء.

تناول تفاحة يوميا تبعد
 عن زيارة الطبيب الف يوم

 
من  �جل�شم  لتخلي�ص  هام  م�شدر  �لتفاح  �ن  حديثة  علمية  در��شة  ك�شفت 
�ل�شموم و�لفريو�شات، وهو مفيد للج�شم �إذ� ما مت تناوله با�شتمر�ر، يقال: 

�إن تفاحة يف �ليوم تبعدك عن �لطبيب �ألف يوم.
�إ�شافة  �لتفاح يومياً  بتناول  �أُ�شيب بذبحة �شدرية  �لذي  باملري�ص  ين�شح 
وب�شكل  �إىل �لر�حة و�لهدوء، وتوؤكل تفاحة على �لريق وقبل �لنوم يومياً 
منتظم لطرد �لبلغم. وللعمل على منع �خلمول و�لك�شل ُي�شرب ن�شف لرت 
من ع�شري �لتفاح �لطازج يومياً، مع تدليك �جل�شم بزيت �لزيتون و�مللح 
��شتخد�م  و�لزكام مع  �لر�شح  �لتفاح مفيد حلالت  �أن ع�شري  �لناعم، كما 
�ملزمن،  للقطرة(. ولالإم�شاك  بالن�شبة  �لطبيب  قطرة لالأنف )ومر�جعة 
توؤكل تفاحة قبل �لنوم مع �شرب ن�شف لرت من �ملاء، وجتنب �أكل �لبقول، 
�أما يف حالت �لإ�شهال، يوؤخذ لب �لتفاح  �أ�شبوعياً،  ويكرر ذلك مر�ت عدة 

من دون �لبذور ويوؤكل، ويكرر ذلك ب�شع مر�ت يف �ليوم.
بعد  تفاحة  �أك��ل  �مل��رء  على  �أ�شيد،  و�ليوريك  �ل�شموم  من  �جل�شم  ولتنقية 

�لع�شاء، وبعد �ل�شتيقاظ �شباحاً بعد تنظيف �لأ�شنان.

ماذا يعني الطب بخثارة الأوردة العميقة؟
ُتطلق  �مل�شاكل.  م��ن  نوعني  �خل��ث��اري  �ل��وري��د  ي�شمل 
�لذي  �لتجلط  على  �لعميقة  �لأوردة  خ��ث��ار  ت�شمية 
يت�شكل يف �أوردة �ليد �أو �ل�شاق �أو �حلو�ص �لو��شعة، يف 
حني ُيعرف �لن�شد�د �لذي ي�شيب �لرئتني بالن�شمام 
�لرئوي. ول بّد من �لإ�شارة �إىل �أن �لن�شمام �لرئوي 
�حل��الت �جلزء  بع�ص  ي�شّر يف  وق��د  يكون مميتاً  قد 

�لأمين من �لقلب.
�لوليات  �لأط��ب��اء يف  كبري  عليه  �أ���ش��رف  تقرير  ق��ّدر 
�لأق��ل ي�شابون  �أم��ريك��ي على  �أل��ف   600 �أن  �ملتحدة 
وفاة  �إىل  ي��وؤدي  �ل��ذي  �لعميقة  �لأوردة  بخثار  �شنوياً 
ما يرت�وح بني 100 �ألف و180 �ألف حالة. ُي�شيب 
�أكرث من ن�شف حالت خثار �لأوردة �لعميقة �لإن�شان 
بعد بلوغه �ل�شتني من �لعمر. حل�شن �حلظ، يخفف 
�تباع منط حياة �شحي للقلب من خطر هذه �حلالت 
�أطباء  كبري  غ��ول��د�ب��ر،  ز.  �شاموئيل  للدكتور  وف��ق��اً 
م�شت�شفى  �لعميقة يف  �لأوردة  �لقلب وخبري يف خثار 

�لن�شاء يف بريغهام �لتابعة جلامعة هارفارد.
�لقلب  �أمر��ص  )تت�شارك  قائال:  د. غولد�بر  ي�شيف 
حالت  �لعميقة  �لأوردة  وخ��ث��ار  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع���ي���ة 
�شوء  �لتدخني،  �ملثال  �شبيل  على  بينها  وم��ن  �خلطر 
�ل�شمنة  �ل��ع��ايل،  �لكول�شرتول  �ل���دّم،  �شغط  مر�قبة 

�لز�ئدة و�ل�شكري(.

ملاذا نتعر�س للجلطات؟
ي��ت��م��ت��ع �جل�����ش��م ب��ن��ظ��ام ت��خ��رث خ���ا����ص ب��ع��د تعر�شه 
لالإ�شابة، وهذ� �أمر جيد لأنه ُيجّنبك خ�شارة كميات 
كبرية من �لدّم. ي�شرح د. غولد�بر قائال: )�إل �أنه يف 
�أمر�ً  �لنظام  �لعميقة، يبدو هذ�  �لأوردة  حالت خثار 

جيد�ً �إىل حٍد بعيد(.
�لدّم  ي�شبب تخرث  و��شع، قد  وري��د  يت�شكل يف  عندما 
و�حمر�ر�ً  وط���ر�وة  و�أمل���اً  �مل�شاب  �ل��ط��رف  يف  ت�شخماً 
و�رتفاع �حل��ر�رة. يف حال �نتقل �لتخرث �إىل �لرئتني 
و���ش��ب��ب �ن�����ش��م��ام��اً رئ���وي���اً، ي��و�ج��ه �مل����رء ���ش��ع��وب��ات يف 
�لتنف�ص، فيتنف�ص �شريعاً ويلهث توقاً �إىل �لهو�ء 
وي�شعر بوخز�ت يف �شدره عند �لتنف�ص، 
�ع��ل��م يف ه���ذه �حل��ال��ة �أن���ك �أمام 
ي��و�ج��ه حالة  ���ش��خ�����ٍص 
ط���������ب���������ي���������ة 

هذه  يف  �لوفاة  معدل  �أن  غولد�بر  د.  وي�شري  طارئة. 
�حلالة يبلغ �شعف �ملعدل �لذي قد ينتج من �لإ�شابة 

بنوبة قلبية.
ب��ع��د تعر�شهم  �ل���ن���ا����ص  ُي�����ش��ف��ى م��ع��ظ��م  م���ا  وغ���ال���ب���اً 
�أ�شر�ر�ً يف  لالن�شمام �لرئوي �لذي قد يرتك �أحياناً 
�لقلب �أو �لرئتني، لذلك من �لأف�شل �أن ي�شعى �ملرء 

جاهد�ً �إىل جتنب �لإ�شابة بهذه �حلالة.

كيف نتجنب الوريد اخلثاري؟
كي تتجنب حالت �خلثار �لوريدي �ملوؤملة و�خلطرية، 

عليك �أن تتبع �خلطو�ت �لتالية:
قائال:  غولد�بر  د.  ين�شح  ن�شاطك.  على  حافظ   •
�إىل  و����ش��ع ج��اه��د�ً  �جل�����ش��دي  ن�شاطك  )ح��اف��ظ على 
�أنك  يعني  فالن�شاط  �حل��رك��ة.  وق��ل��ة  �ل��ث��ب��ات  ت��ف��ادي 
ُتخ�شع قلبك لرنامج متارين �شحية مفيدة، لذلك 
كامل�شي  �لتمارين  �أن���و�ع  بع�ص  ممار�شة  عليك  تتعني 

ملدة ن�شف �شاعة يومياً، �شت مر�ت يف �لأ�شبوع(.
تناول  على  �حر�ص  �شليماً.  �شحياً  طعاماً  تناول   •
طعام �شحي للقلب وعلى �حلفاظ على وزٍن منا�شب، 
يوؤدي  �ل�شمنة ت�شكل عامل خطر رئي�شاً  و�أن  ل �شيما 

�إىل �لإ�شابة بالن�شمام �لرئوي.
فم�شاكل  �أ�شرتك.  تاريخ  على  �لطالع  �إىل  �عمد   •
�إعالم  على  �حر�ص  لذلك  ور�ثية،  تكون  قد  �لتخرث 
عائلتك  �أف����ر�د  �أح���د  و�أُ���ش��ي��ب  �شبق  ح���ال  يف  طبيبك 

بحالت مماثلة.
�أو  ب��ع��د �خل�����ش��وع جل��ر�ح��ة  طبيبك.  �إىل  حت���دث   •
�لتعر�ص حلادٍث، يكون نظام �لتخرث يف �أعلى حالت 
جتد  �أن  ح���اول  حلمايتك.  منه  حم��اول��ٍة  يف  �لتيقظ 
�لإ�شابة  خطر  م��ن  �لتخفيف  على  ت�شاعدك  ط��رق��اً 
بتخرث �لدّم. وين�شحك د. غولد�بر �أن ت�شاأل طبيبك 
�ل�شوؤ�ل �لتايل: )ماذ� �شتفعل لتجّنبني �لإ�شابة بخثار 

�لأوردة �لعميقة؟(.

ما هي �شبل العالج؟
�إ�شابة  ع��ن��د  �ل��ق�����ش��وى  �لأول��ول��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ب  يعطي   
�لرئوي  �لن�شمام  �أو  �خل��ث��اري  ب��ال��وري��د  م��ا  �شخ�ٍص 
بعد  بالن�شد�د،  �مل�شابة  �ملنطقة  من  �لتجلط  لإز�ل��ة 
ذلك يعمد �إىل م�شاعدتك على جتنب �لإ�شابة بحالة 
مماثلة �أخرى. يف �حلقيقة، تبقى هذه �مل�شاألة معقدة 
ت��ت��وق��ف ع��ل��ى حالتك  �أن حم�����اولت ط��ب��ي��ب��ك  و�ع���ل���م 

�ل�شحية �لفردية وعو�مل �خلطر �ملعر�ص لها.
حقنًة  �لبد�ية  يف  �لطبيب  يعطيك  قد 
لك  ي�شف  ث��م  �لتجلط  لإذ�ب����ة 
للتخرث  م�������ش���ادة  �أدوي��������ة 

لقمع نظام �لتخرث يف ج�شمك. ظهر �أول دو�ء م�شاد 
للتخرث ُيعطى عن طريق �لدّم يف خم�شينيات �لقرن 

�لع�شرين وكان يف حينها �لو�رفارين )كومادين(.
ينقذ �لو�رفارين �آلف �حليو�ت كّل يوم �إل �أنه يوؤدي 
ن�شبته  ت���رت�وح  م��رغ��وب فيه  ن��زي��ف خطري غ��ري  �إىل 
بني 1 و%2 كل عام. لذلك يتعني عليك عند تناوله 
��شتهالك  وتنظيم  دوري  خم��ري  لتحليل  �خل�شوع 
�ل���دو�ء  �ل��ت��ي ق��د تتفاعل م��ع  �أن����و�ع �لأط��ع��م��ة  بع�ص 

وتزيد من خطر �لإ�شابة بالنزيف.

ماذا عن الأدوية وفرة تناولها؟
 يعتمد طول فرتة تناولك للو�رفارين على حالتك. 
���ب���ت ب��ال��ت��خ��رث ب��ع��د ج���ر�ح���ة خ��ط��رية �أو  يف ح���ال �أُ����شِ
تعر�شك لك�شٍر يف �إحدى عظام ج�شمك، �شتحتاج �إىل 
�ل�شتمر�ر يف تناول �لو�رفارين ملدة ترت�وح بني ثالثة 
نتيجة  باجللطة  ��ب��ت  �ُ���شِ ح��ال  يف  لكن  �أ���ش��ه��ر.  و�شتة 
د. غولد�بر: )يف  تعٍب نف�شي، فالو�شع يتغرّي. يقول 
حال كانت هذه �حلالة غري حمر�شة، فاعلم �أن ن�شبة 
�ملقبلة  �لع�شر  �ل�شنو�ت  يف  �أخ���رى  بجلطة  �إ�شابتك 

ت�شل �إىل 50%(.
تناول  ���ش��رورة  �إىل  �إر���ش��اد�ت �خل��ر�ء �حلالية  تدعو 
�لأدوي����ة �مل�����ش��ادة للتخرث ل��ف��رتٍة غ��ري حم���دودة بعد 
وقد  �ملحر�ص.  غري  �لعميقة  �لأوردة  بخثار  �لإ�شابة 
لحظ  حال  يف  �لو�رفارين  يوقف  �أن  طبيبك  يحاول 

�أنك معر�ص خلطر �لإ�شابة بالنزيف.
�أن من ينجو من حالت  �إىل  ب��ّد من �لإ���ش��ارة  لكن ل 
�لتخرث قد يعاين م�شاكل طويلة �لأمد حتى و�إن تلقى 
�لعالج �ملنا�شب. بعد مرور فرتة �شنتني على �لإ�شابة 
بخثار �لوريدي، يعاين %30 من �لنا�ص حول �لعامل 
�أمل��اً مزمناً  �لتي ت�شبب  من متالزمة ما بعد �جللطة 
يف �ل�����ش��اق وت�����ش��خ��م��اً، ويف ح���الت ن����ادرة ق��رح��ة �شاٍق 
 2 موؤملة غري قابلة لل�شفاء. يف �مل�شمار عينه، ُي�شاب 
�إىل %4 من �لناجني من �لن�شمام �لرئوي بارتفاع 
�شغط �لدم يف �ل�شريان �لذي يربط �لقلب بالرئتني، 

ما يوؤدي �إىل �شيق �لنف�ص و�إغماء عند �لإجهاد.
ي�����ش��اع��د �رت������د�ء ج������و�رب ���ش��اغ��ط��ة م��ان��ع��ة للتخرث 
�لوريدي على جتنب متالزمة ما بعد �جللطة. ي�شف 
�لأطباء يف �شكٍل عام ج��و�رب حتت �لركبة �لتي ل بّد 
قبل  م�شاًء  وخلعها  �لنهار  ف��رتة  ط��و�ل  �رتد�ئها  من 
�لنوم. ون�شري هنا �إىل �شرورة ��شتبد�ل هذه �جلو�رب 
ما  �ملرونة. وغالباً  بعد فقد�نها  �أي  �أ�شهر،  كّل ثالثة 
ين�شح �لأطباء �ملر�شى باملد�ومة على �رتد�ئها طو�ل 

فرتة �شنتني.

ما هي امل�شاكل التي قد ت�شيب الوريد العميق؟
على  ت�شاعد  �شغرية  �شمامات  �ل�����ش��اق  �أوردة  ت�شم   
�حل��ف��اظ ع��ل��ى ح��رك��ة ت��دف��ق �ل����دّم �إىل �ل��ق��ل��ب. عند 
على  تخرث  يت�شكل  �لعميقة،  �لأوردة  بخثار  �لإ�شابة 
جزء  �نطلق  ح��ال  ويف  �ل�شمامات.  �أح��د  من  مقربٍة 
با�شم �جللطة يف  ُيعرف  �ل��ذي  �لتخرث  ه��ذ�  من 
�لرئتني وي�شّد  �إىل  �ل��دم، قد ي�شل  جم��رى 
�ل�شريان فيوؤدي �إىل ما ي�شمى بجلطة 
�ل��رئ��ة وه���ي ح��ال��ة م��ن �مل��ح��ت��م��ل �أن 

تق�شي على �ملري�ص.

هل تتوافر اأدوية جديدة م�شادة للتخرث؟
�أن��ك �شمعت يف حال عانيت م�شاكل تخرث   ل �شّك يف 
بجيل جديد من �لأدوية �مل�شادة للتخرث، نذكر منها 
�إد�رة  من  ترخي�شاً  �حلائز  )ز�رل��ت��و(  ريفاروك�شابان 
�لأغذية و�لأدوية لقدرته على م�شاعدة �لإن�شان على 
جتنب �لإ�شابة باخلثار �لوريدي و�لن�شمام �لرئوي 
�لركبة  �أو  �ل���ورك  ����ش��ت��ب��د�ل  بعد �خل�����ش��وع جل��ر�ح��ة 
�لرجتاف  يعانون  �لذين  �لأ�شخا�ص  م�شاعدة  وعلى 

�لأذيني على جتنب �لإ�شابة ب�شكتات.
�لأدوية  �أن  �إىل  �حلديثة  �ل�شريرية  �لدر��شات  �أ�شارت 
��شتعمالها  �ملو�فقة في�شبح  تنال  للتخرث قد  �مل�شادة 
�أمر�ً  �ل��رئ��وي  �ل��وري��د �خل��ث��اري و�لن�����ش��م��ام  ملعاجلة 
معظم  يف  �ل��و�رف��اري��ن.  حم��ل  ب��ال��ت��ايل  فتحل  ممكناً 
�أثبت  �ل��وري��دي،  �لن�شمام  ح��ول  �حلديثة  �ل��ت��ج��ارب 
�مل�����ش��اع��دة ع��ل��ى جتّنب  ري��ف��اروك�����ش��اب��ان ف��اع��ل��ي��ة يف 
كالعالج �لذي يعتمد على  �لإ�شابة باجللطات متاماً 
بالإ�شابة  �خلطر  ن�شف  ُمظهر�ً  �لعادي  �لو�رفارين 
بنزيف حاد ينتج يف �لعادة من تناول �لأدوية �مل�شادة 

للتخرث.
للتخرث  �مل�شادة  �لأدوي���ة  �إيجابيات  تعدد  ُيخفى  ول 
�لأغذية  �إد�رة  �أن  �إىل  وُي�����ش��ار  و�شلبياتها،  �جل��دي��دة 
و�ل�شلبيات  �لإي���ج���اب���ي���ات  ل���ه���ذه  ت��ع��ط��ي  و�لأط���ع���م���ة 
�لأطباء  على  ي�شهل  �لو�رفارين،  مع  باملقارنة  حّقها. 
�أن  كما  تناوله.  �ملر�شى  وعلى  ريفاروك�شابان  و�شف 
على  �مل��خ��ري��ة  �لتحاليل  يتطلب  ل  ري��ف��اروك�����ش��اب��ان 
ُتَنبِّه  �أن  �أخ��رى، ميكن  �ل��و�رف��اري��ن. من ناحية  غ��ر�ر 
�لدو�ء  فاعلية  ع��دم  �إىل  طبيبك  �ملخرية  �لتحاليل 

�مل�شاد للتخرث وفقاً ملا هو متوقع.
باأمر��ص  �مل��دون��ة �خل��ا���ش��ة  ي��ق��ول د. غ��ول��د�ب��ر ع��ر 
blogs.theheart.org/clot- �ل��ت��خ��رث 

�لأد�ة  ه���ذه  �إز�ء  ك��ب��رية  بحما�شة  )�أ���ش��ع��ر   :blog
�إىل عتادنا  �ل��ع��ل��م ح��دي��ث��اً  �أ���ش��اف��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
نتائج  �إع���الن  عقب  ه��ذ�  ت�شريحه  وي��اأت��ي  �ل��ط��ب��ي(. 
�لعالجية  �ل���ط���رق  ع��ل��ى  �أج����ري����ت  �ل���ت���ي  �ل���ت���ج���ارب 
على  تعتمد  �لتي  �ل��رئ��وي  �لن�شمام  ملعاجلة  �ملتبعة 
2012. وي�شيف: )�شنتابع  ريفاروك�شابان يف مار�ص 
�ملجريات لنتاأكد �أن نتائج �لتجربة على �أر�ص �لو�قع 

�شتت�شابه ونتائج �لتجارب �ل�شريرية(.

خطوات لتجنب خثار الأوردة العميقة 
دون حركة لفرت�ت طويلة �شو�ء  من  �لبقاء  • جتّنب 
جلو�شاً �أو قرف�شاء �أو و��شعاً �ل�شاق على �لأخرى. ويف 
حال ��شطررت �إىل �جللو�ص لفرت�ت طويلة، �حر�ص 
على ثني ركبتك وكاحلك وكوعك وفخذك من وقٍت 

�إىل �آخر للحفاظ على تدفق �لدم.
جو�رب �شغط. �أو  مطاطية  د�خلية  مالب�ص  • �رتِد 

حني  دوري  �شكٍل  يف  وتتحرك  تنه�ص  �أن  ح��اول   •
��شتطعت.  �إن  �لطيارة  �أو  �لبا�ص  �أو  �ل�شيارة  تكون يف 
��شرب �لكثري من �ل�شو�ئل لتجر نف�شك على دخول 

�حلمام.
• يف حال كنت مدخناً حاول �لإقالع عن �لتدخني. يف 
حال كان وزنك ز�ئد�ً، حاول �أن تخ�شر بع�ص �لوزن.

كنت ل متار�ص �لريا�شة يف �شكٍل دوري،  • يف حال 
�بد�أ مبا�شرة مبمار�شة �لتمارين �لريا�شية.
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و�شف �لعالمه: �لعالمة عبارة عن كلمة CHEF و�حلروف C H باللون �لحمر و E F باللون �لخ�شر 
ويدنوها على ي�شارها LAZIZ و�حلرفني LA باللون �لخ�شر و ziz باللون �لحمر وفوق حرف i �شكل 
�شجرة �شغرية باللون �لخ�شر ويقطها باللون �لبي�ص �شكل طربو�ص حدوده باللون �لرمادي و��شفل �لكلمة 
�شيف لذيذ �حلروف �ص و ي ذ باللون �لخ�شر وباقي �لحرف باللون �لحمر وميينها مكتوب fresh باللون 

�لخ�شر Lebanese باللون �لحمر food باللون �لخ�شر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء. 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/2/6م �ملودعة حتت رقم : 186408 
با�شم:مركز بد�ية للتدريب و�لتطوير ذ.م.م     

وعنو�ن:�بوظبي ، �شارع �ملرور ، �ص.ب: 112223 ، هاتف: 024433065   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�لتدريب على �لعمال و�لنظم �لد�رية �لتدريب على �عمال �شالونات �لتجميل �لن�شائية مركز تنمية �ملو�هب 
و�لكفاء�ت .

�لو�قعة بالفئة :41
و�شف �لعالمه: �لعالمة عبارة عن كلمة بد�ية بخط مميز باللون �لزرق ونقاط �حلروف باللون �لرتقايل 
 inception center for training & development و�لتطوير  للتدريب  بد�ية  ويدنوها مركز 

باللون �لزرق وكلمة inception باللون �لرتقايل . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/12/30م �ملودعة حتت رقم : 184429 
با�شم:�شركة �ك�شل جلف للزيوت     

وعنو�ن:�ملنطقة �حلرة ، �حلمرية ، �ص.ب:41563 ، هاتف: 065263030 ، فاك�ص:065263131   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

زيوت و�شحوم �شناعية مزلقات  مركبات �مت�شا�ص وترطيب وتثبيت �لغبار وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( 
ومو�د ��شاءة �شموع وفتائل لال�شاءة .

�لو�قعة بالفئة :4
و�شف �لعالمه: كلمة LAVA باللون �ل�شفر �ل�شميك وتتخلل حروف �لكلمة خطوط حمر�ء على خلفية 

م�شتطيلة باللون �لبني �لد�كن . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/11/20م �ملودعة حتت رقم : 182235 
با�شم:موؤ�ش�شة �خلدمات �لفنية لل�شالمة     

وعنو�ن:�بوظبي ، م�شفح �ل�شناعية ، �ص.ب: 94547 ، هاتف: 0505166266   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

حقول ومن�شاأت �لنفط .
�لو�قعة بالفئة :42

�شكل  على  �ل��د�ئ��رت��ني  منت�شف  ويف  �لبنف�شجي  باللون  د�ئ��رت��ني  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمه:  و�شف 
�لبنف�شجي وحتتها  باللون   services و   maune �لحمر  وباللون   safety �لبنف�شجي  باللون  د�ئ��ري 
middle east ود�خل �شكل �لد�ئرة �شكل ون�ص باللون �لزرق و��شفل �ل�شكل �شكل باللون �لحمر مكتوب 
ب�شكل  �خل��ارج  من  �لد�ئرة  وح��ول  �لبي�ص  باللون   safet services group �لبي�ص  باللون  بد�خلة 

 . safety mudit servies د�ئري
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية : 

بتاريخ :2007/1/28م �ملودعة حتت رقم : 89923 
بتاريخ:2008/6/12م �مل�شلجة حتت رقم:89495 

با�شم:�ص.�تورنت لتاأجري �ل�شيار�ت �ص.ذ.م.م     
وعنو�ن:مكتب رقم 205 ، ملك جمموعة �شلطان لالإ�شتثمار ، بردبي ، عود ميثاء ، �ص.ب: 2692 ، دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ، هاتف:3366337-04 ، فاك�ص: 04-3374734   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

�لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحالت و�ل�شفر .
�لو�قعة بالفئة :39

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) ( - ) / / 200م(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/10/31م �ملودعة حتت رقم : 181323 
با�شم:مطعم �شو�شي �شنرت�ل ذ.م.م     

وعنو�ن:جزيرة �بوظبي - �خلالدية ، �ص.ب: 48576 ، هاتف: 0507111787   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

مطعم .
�لو�قعة بالفئة :43

و�شف �لعالمه: �لعالمة عبارة عن د�ئرة باللون �لحمر ويتقاطع حولها ��شكال �عو�د �شغريه باللون �لبي�ص 
�شو�شي  وحتتها  �لبي�ص  باللون   sushi center مكتوب  �ل�شكل  وحتت  �لد�ئرة  وي�شار  ميني  وعلى  فوق 

�شنرت باللون �لبي�ص و�ل�شكل على خلفية �شود�ء. 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مكتب حماماه / وكيل عالمات جتارية / �لمار�ت �لدولية / حمامون وم�شت�شارون قانونيون

بطلب لت�شجيل عالمة �ملر�قبة �أو �لفح�ص : 

بتاريخ :2010/8/28م �ملودعة حتت رقم : 147527 
با�شم:فندق �يال ذ.م.م     

وعنو�ن:�لعني ، منطقة �شيفيك ، �ص.ب:86990 ، ت: 0097137640111 ، فاك�ص: 0097137610333   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب وخدمات �لفنادق وترتيب �لقامة �ملوؤقتة .
�لو�قعة بالفئة :43

و�شف �لعالمه: �لعالمة عبارة )فندق �يال( مكتوبة باللغتني �لعربية و�لجنليزية )ayla Hotel( حيث 
باللونني �لزرق و�ل�شفر كما  يظهر جزء من حريف )a( يف كلمة )ayla( يف �شكل هاللني ب�شورة مميزة 

يظهر يف �ل�شورة �عاله . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ: 4 / 6 / 2009 �ملودعة حتت رقم: 130025  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :�أنفو �أدج ) �لهند ( ليمتد
وعنو�نه:�أ يه – 88  ، �شكتور 2 ، نويد� –   201  301  ، �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ت�شلح يف خدمات مو�قع  �لتي  �لر�مج  و  �لبيانات  قو�عد  �مل�شتملة على  �لنرتنت  �شبكة  خدمات عن طريق 
مزود  بني  �لربط  و  �لنرتنت  �شبكة  على  �ملعامالت  لب��ر�م  �لبائع  و  �مل�شرتي  بني  �لربط  بغر�ص  �لنرتنت 

�ملحتوى و �مل�شتخدم لالغر��ص و �خلدمات �ملختلفة بالفئة ) 35 (.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف �لعالمة    : Naukri   "   بحروف لتينية .
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 130027   بتاريخ: 4 / 6 / 2009
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :�أنفو �أدج ) �لهند ( ليمتد
وعنو�نه:�أ يه – 88  ، �شكتور 2 ، نويد� –   201  301  ، �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ت�شلح يف خدمات مو�قع  �لتي  �لر�مج  و  �لبيانات  قو�عد  �مل�شتملة على  �لنرتنت  �شبكة  خدمات عن طريق 
مزود  بني  �لربط  و  �لنرتنت  �شبكة  على  �ملعامالت  لب��ر�م  �لبائع  و  �مل�شرتي  بني  �لربط  بغر�ص  �لنرتنت 

�ملحتوى و �مل�شتخدم لالغر��ص و �خلدمات �ملختلفة بالفئة ) 35 (.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف �لعالمة : Naukri.com " بحروف لتينية .
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 130026   بتاريخ: 4 / 6 / 2009
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :�أنفو �أدج ) �لهند ( ليمتد
وعنو�نه:�أ يه – 88  ، �شكتور 2 ، نويد� –   201  301  ، �لهند. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ت�شلح يف خدمات مو�قع  �لتي  �لر�مج  و  �لبيانات  قو�عد  �مل�شتملة على  �لنرتنت  �شبكة  خدمات عن طريق 
مزود  بني  �لربط  و  �لنرتنت  �شبكة  على  �ملعامالت  لب��ر�م  �لبائع  و  �مل�شرتي  بني  �لربط  بغر�ص  �لنرتنت 

�ملحتوى و �مل�شتخدم لالغر��ص و �خلدمات �ملختلفة بالفئة ) 35 (.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف �لعالمة : " Naukrigulf " بحروف لتينية .
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 142283  بتاريخ:  11 / 5 / 2011
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :�ل�شركة �ل�شرقية ) �ي�شرتن كومباين ( �ص.ت.م.م.
وعنو�نه:450  �شارع �لهر�م ، جمهورية م�شر �لعربية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شجائر ، �ل�شيجار ، �ل�شجائر �لرفيع و �لتبغ �خلام �و �مل�شنع و �لتبغ �ملع�شل.

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 34 (
�لعلوي. ن�شفه  مظلل  ر�شم  خلفية  على  لتينية   " بحروف    1  4 U APPLE " : و�شف �لعالمة

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 153217  بتاريخ: 20 / 2 / 2011
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :هاربني فارما ، جروب �شاجنينج فارما�شتيكال كو.، �أل تي دي..
وعنو�نه:منر 76 ، هينج�شان رود ، ناجناجن دي�شرتيكت ، هاربني ، �ل�شني.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مقويات  ) �دوية ( ، �أدوية لالغر��ص �لب�شرية ، �شر�ب دو�ئي ، هالم ملكي ) لغايات طبية ( ، م�شتح�شر�ت 
حيوية لغايات طبية ، مبيد�ت جر�ثيم ، م�شتح�شر�ت �شيدلنية لعالج ق�شرة �ل�شعر، م�شتح�شر�ت تعقيم ، 

مو�د حمية معدة لال�شتخد�م �لطبي ، �أغذية للر�شع و �لطفال.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�شف �لعالمة : " SANJING" بحروف لتينية و �شينية و ر�شم مثلث بد�خليه ثالثة خطوط و ر�شم 
ثالثه خطوط و �جلميع د�خل حميط خطني د�ئريني كما بال�شكل �ملو�شح

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 172853  بتاريخ: 1 / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 
با�ش��م :بر �حلكمان لل�شيافة.

وعنو�نه:�ص.ب 49463 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب ، خدمات ترتيب �لإقامة �ملوؤقتة.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

ور�شم  مميز  ب�شكل  لتينية  بحروف   :"  Shang Thai Fine Thai cuisine " و�شف �لعالمة: 
ثالثة �شفقات �شجر ور�شم د�ئرة  و �لعالمة باللو�ن �لخ�شر و �لحمر و �ل�شود. 

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 160268  بتاريخ: 24 / 7 / 2011
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :عبد �لر�فية عبد �لرحمن حممد عبد �حلميد
وعنو�نه:�ص.ب  96720 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنب ، �ل�شاي ، �ل�شكر ، �لكاكاو ،  �لرز ، �لتابيوكا ، �ل�شاجو ، �لنب �ل�شناعي ، �لدقيق و �مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب و �خلبز و �لفطائر و �حللويات و �حللويات �ملثلجة ، ع�شل �لنحل و �لع�شل �ل�شود ، �خلمرية و 

م�شحوق �خلمريه ، �مللح و �خلردل ، �خلل ،  �ل�شل�شات ) �لتو�بل ( ، �لبهار�ت ، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف �لعالمة : " Filli  فيلي " بحروف عربية و لتينية  ب�شكل خا�ص  باللون �لحمر
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 174503  بتاريخ: 31 / 5 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 

با�ش��م :مالبار  جولد بريفيد ليمتد.  .  
وعنو�نه:منر 41 /2299  �لطابق �لثالث ، مالبار جيت ، ر�م موهان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، كري�ل ، �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أو �ملطلية بها غري �مل�شنفة يف فئات   �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�لب�شائع �مل�شنوعة من تلك �ملعادن 

�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�ص �لوقت و�لزمن �لدقيقة
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

لتينية  بحروف   "  PRECIA PRECIOUS GEM JEWELLERY  " و�شف �لعالمة : 
ب�شكل مميز ور�شم د�ئرة �شغرية على حرف " C " �لالتيني  .

�ل�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2012/12/30م �ملودعة حتت رقم : 184427 
با�شم:�شركة �ك�شل جلف للزيوت     

وعنو�ن:�ملنطقة �حلرة ، �حلمرية ، �ص.ب:41563 ، هاتف: 065263030 ، فاك�ص:065263131   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

زيوت و�شحوم �شناعية مزلقات  مركبات �مت�شا�ص وترطيب وتثبيت �لغبار وقود )مبا يف ذلك وقود �ملحركات( 
ومو�د ��شاءة �شموع وفتائل لال�شاءة .

�لو�قعة بالفئة :4
و�شف �لعالمه: كلمة wusliw بخط �شميك باللون �ل�شود وحتتها كلمتي SUPER OIL بخط ��شغر 

باللون �ل�شود على خلفية بي�شاء . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/2/4م �ملودعة حتت رقم : 186110 
با�شم:�لفا لل�شحن ذ.م.م     

وعنو�ن:�أبوظبي ، �شارع �لنادي �ل�شياحي ، �ص.ب:25301 وهاتف:026762530   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات �ل�شحن �لبحري للب�شائع خدمات �ل�شحن �لري للب�شائع خدمات �ل�شحن �جلوي للب�شائع خدمات 
تخلي�ص �لب�شائع .
�لو�قعة بالفئة :39

�شكل  وفوقهما  كبري  �زرق  بخط  بع�شهما  مع  ملت�شقني   AL حرفني  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمه:  و�شف 
طائرة باللون �لزرق وملت�شق بها من �لناحية �لمامية �شكل �شفينة باللون �لرمادي �لفاحت و�لزرق �لفاحت 

و�لبي�ص مربوطة ب�شل�شلة مع �حلرفني AL و��شفل �ل�شكل ALPHA CARGO باللون �لزرق . 
�ل�شرت�طات: .

على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 
بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ :2013/2/4م �ملودعة حتت رقم : 186109 
با�شم:�لباب �مللكي لل�شحن     

وعنو�ن:�أبوظبي ، �شارع ز�يد �لول ، �ص.ب:34805   
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات/ �ملنتجات :

خدمات �ل�شحن �لبحري للب�شائع خدمات �ل�شحن �لري للب�شائع خدمات �ل�شحن �جلوي للب�شائع .
�لو�قعة بالفئة :39

�شبه  ب�شكل  ومق�شمة  �لغامق  �لزرق  باللون  �لر�شية  �لكرة  ر�شمة  �شكل  عبارة عن  �لعالمة  �لعالمه:  و�شف 
د�ئري د�خل �ل�شكل بخطوط بي�شاء و�شط �ل�شكل على خلفية بي�شاء مكتوب RGC باللون �لزرق . 

�ل�شرت�طات: .
على من لديه �عرت��ص على ذلك  �لتقدم به مكتوبا لأد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �و �ر�شاله 

بالريد �مل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 51467     
با�ش��م: �ص.�ك�شل جلف م م ح      

وعنو�نه :�ص.ب:41563 ، �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 41124(  بتاريخ:2003/6/29 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :2013/2/8  وحتى تاريخ :2023/2/8

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733

تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / رجائي �لدقي خلدمات  �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 175162  بتاريخ: 14 / 6 / 2012
تاريخ �إيد�ع �لأولوية :    /    / 
با�ش��م :ري�شما �شودري ناند لل

وعنو�نه:�ص.ب 186729 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 خدمات �لدعاية و�لإعالن؛  �إد�رة �لأعمال �لتجارية؛  �إد�رة �لأن�شطة �لتجارية؛ �لأعمال �ملكتبية
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (

و�شف �لعالمة    : " copper " بحروف لتينية ��شفل ر�شم مربع مظلل باللون �لبني 
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  6  مار�س 2013 العدد 10733
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•• دبي –الفجر:

وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  �طلقت 
�ملجتمع يف �ل�شابعة من م�شاء �أم�ص �لأول 
�لثنني �ملو�فق 4 مار�ص باملركز �لثقايف 
برنامج  م��ن  �لأوىل  �لليلة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
بعر�ص  �لمار�تية(  �ل�شينما  من  )ليلة 
6 �أفالم من �ل�شينما �لإمار�تية من بني 
�لتي �شاركت يف  20 فيلماً  ما يزيد عن 
�ملهرجانات �ملحلية و�لقليمية و�لدولية 
خالل  �شتعر�ص  ج��و�ئ��ز،  على  وح�شلت 
�ل��ل��ي��ال �ل��ق��ادم��ة م���ن �ل��رن��ام��ج �لذي 
ولغاية  م��ار���ص   4 م��ن  �ل��ف��رتة  ميتد يف 

نهاية مايو 2013.
حممد  ع��ب��د�هلل  �لأوىل  �لليلة  وح�شر 
�لنعيمي مدير �إد�رة �لت�شال �حلكومي 
بوز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، 
و�مل��ه��ن��د���ص ول��ي��د �ل��زع��اب��ي م��دي��ر �إد�رة 
و�لدكتور حبيب غلوم  و�لفنون  �لرت�ث 
�لثقافية  �لأن�شطة  �إد�رة  مدير  �لعطار 
�لوز�رة  قياد�ت  من  ولفيف  و�ملجتمعية 
و�ملخرجني  �ل���ف���ن���ان���ني  م����ن  و�ل���ع���دي���د 
�أبرزهم  من  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�شينمائيني 
�لفنانني  وبع�ص  ح�شني  هيفاء  �لفنانة 
�مل�شاركني يف �لأعمال �ملقدمة وعدد من 

�شناع �ل�شينما �لإمار�تية.
�ل�شينمائية  �ل�����ش��ه��رة  ج��م��ه��ور  وت���اب���ع 
�لأف����الم �ل�����ش��ت وه���ي: ط��ري��ق لعبد�هلل 
وغيمة  �ل���ع���و����ش���ي،  وح��م��ي��د  �جل��ن��ي��ب��ي 
�شروق من �إخر�ج �أحمد زين، و�ي�شكرمي 

خلالد �لعبد�هلل، و�شبيل خلالد �ملحمود، 
�إبر�هيم �ملرزوقي  �إخ��ر�ج  �أمل من  و�آخر 

وعربانة للمخرجة نايلة �خلاجة.
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  وتعمل 
�لليال  ب���رن���ام���ج  خ�����الل  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع 
�لأن�شطة  ودعم  تعزيز  على  �ل�شينمائية 
�لثقافية ورفع م�شتوى �لوعي بالثقافة 
بعنا�شر  �ملجتمع  وتعريف  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
وت�شجيع  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �ل�شينما  و�شناع 
�أو  كانو� خمرجني  �شو�آء  �لأف��الم  �شّناع 

كتاب �أو منتجني.
مبا�شرة،  �لف��������الم  ع����رو�����ص  ع���ق���ب  و 
�ملخرجني  م��ع  تطبيقية  ن���دوة  �أق��ي��م��ت 
��شتعر�شو� فيها فنيات �لأعمال �ملقدمة 
�لإمار�تية  �لهوية  عن  تعبريها  وم��دى 

وحم���اولت���ه���م �مل���ت���ك���ررة ل���ل���خ���روج من 
�ل����رو�ئ����ي����ة  �إىل  �ل���ق�������ش���رية  �لأف����������الم 
�ل��ط��وي��ل��ة، وع���ر ع��ام��ر ���ش��امل��ني رئي�ص 
لالإنتاج  �ل�شينمائية  �ل��روؤي��ة  جمموعة 
رغبته  عن  �لإعالمي  و�خلدمات  �لفني 
للخروج  �حل��ك��وم��ي  �ل���دع���م  ت��وف��ري  يف 

بالفيلم �لإمار�تي �لطويل �إىل �لنور.
�جلنيبي  ع����ب����د�هلل  �����ش���ت���ع���ر����ص  ف��ي��م��ا 
حت���دي���ات �ل��ع��م��ل يف ف��ي��ل��م م��ث��ل طريق 
وحماولتهم   )THE BATH(
�لبحث عن �لهوية يف فيلم بني �لق�شري 

و�لطويل.
غلوم  حبيب  �لدكتور  �نتقد  جانبه  من 
�لعطار نرة �حلزن و�لكاآبة �لتي ت�شيطر 
�خلليجية  �لأع�����م�����ال  م����ن  ك���ث���ري  ع���ل���ى 
�ل�شينمائية  �مل��ه��رج��ان��ات  �إىل  �مل��ق��دم��ة 
�خلليجية ب�شكل عام وطالب �ملخرجني 
من  �لأف����الم  من��ط  بنقل  �ل�شينمائيني 

�لإيقاع �لبطيء �إىل �ل�شريع.
�ل�����ذي قدمته  ب���ال���دع���م  �ل���ع���ط���ار  ون�����وه 
�ملجتمع  �لثقافة و�ل�شباب وتنمية  وز�رة 
بالدولة  �ل�شينمائية  �مل��ه��رج��ان��ات  �إىل 
�شبيل  يف  عاماً   12 قبل  �نطلقت  و�لتي 
مبدياً  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني،  �ل�����ش��ب��اب  دع����م 

ملثل  �ل��دع��م  م��ن  ملزيد  �ل���وز�رة  ��شتعد�د 
�لرو�ئي  �لفيلم  ودع��م  بل  �لأعمال  تلك 

�لطويل. 
�مل���ه���ن���د����ص وليد  �أو�����ش����ح  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
و�لفنون  �ل���رت�ث  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي 
بوز�رة �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
�لعرو�ص  يقت�شر على  لن  �لرنامج  �أن 
عدد  �شيو�كبها  ب��ل  ف��ق��ط،  �ل�شينمائية 
ت�����ش��ب يف �شالح  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
�شناعة �لفيلم، ولعل �أهمها تنظيم ندوة 
�مل�����ش��ارك��ني يف  �مل��خ��رج��ني  م��ع  تطبيقية 
�لرنامج لتقدمي جتربة �لعاملني على 
على  �لتعقيب  ي��ت��اح  وللجمهور  �لفيلم 
�لفالم ومناق�شة �لق�شايا �لتي تتبناها 
�ل�شينما �لمار�تية و�شبل تطوير �شناعة 

�ل�شينما يف �لدولة و�لرقي بها.
ودع���ا �ل��زع��اب��ي �شباب �ل��دول��ة م��ن ذوي 
هذ�  ي�شتغل  �أن  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  �ل��ط��م��وح 
�ل���رن���ام���ج و�ل�����ذي ي�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى مد�ر 
�إم��ك��ان��ات��ه��م من  لتطوير  �أ���ش��ه��ر  ث��الث��ة 
و�لعاملني  باملخرجني  �لحتكاك  خالل 
�لرنامج  وح�شور  �ل�شينمائي،  باملجال 
ومتابعة �لعرو�ص �ل�شينمائية و�لندو�ت 
�مل�شاحبة، وذلك لإغناء جتاربهم وزيادة 

خ��ر�ت��ه��م مم���ا ي��ه��ي��ئ��ه��م لإن���ت���اج �أف����الم 
�لوز�رة  �أن  م��وؤك��د�ً  طموحاتهم،  تر�شي 
�ملو�هب  وت�����ش��ج��ي��ع  رع���اي���ة  يف  ت�����ش��اه��م 
�ملحلية يف �إطار حر�شها على ن�شر �شورة 

حية معرة عن ثقافتنا وح�شارتنا.
بال�شينما  �له��ت��م��ام  �أن  �ل��زع��اب��ي  �أك���د  و 
�أهميتها  ب���و�ق���ع  �لع������رت�ف  م���ن  ي��ن��ب��ع 
ول  ث���ق���ايف،  م�������ش���روع  �أي  يف  وم��وق��ع��ه��ا 
يكتمل �لقطاع �لثقايف بالإمار�ت باآفاقه 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، و�مل��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى �لآخ�����ر �إل 
بات  �ل���ذي  �ل�شابع  للفن  ب���ارز  بح�شور 

ي�شكل �أحد �أ�شالع �لثقافة �ملعا�شرة.
�شينمائي  ب��رن��ام��ج  تنظيم  �أن  و�أو����ش���ح 
�أ�شهر يتيح عر�شا جديد�ً   3 على مدى 
�أ�شحاب  ل��ي�����ش��اه��م  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب 
�خل�����ر�ت �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة �لم���ار�ت���ي���ة يف 
و�إعادة  حملياً  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  تطوير 
�لالزمة للجميع وفق  تقدمي �خل��ر�ت 
ت�شمل  و�ل��ت��ي  عليها  �مل��ت��ع��ارف  �مل��ع��اي��ري 
ع��ن��ا���ش��ر �ل�������ش���ورة و�مل���ون���ت���اج و�لإن���ت���اج 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة للعمل  ك��م��ك��ون��ات  و�لإخ�������ر�ج 

�لفني �جلماعي.
مدير  �لنعيمي  حم��م��د  ع��ب��د�هلل  وق����ال 
وز�رة  يف  �حل���ك���وم���ي  �لت�������ش���ال  �إد�رة 

�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�������ش���ب���اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
من  ليلة  ل��رن��ام��ج  �ل�����وز�رة  تنظيم  �إن 
�ل�شينما �لمار�تية ياأتي �شمن �لهد�ف 
-2011( ل����ل����وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ملوهوبني  رعاية  يف  وتتمثل   )2013
�ل�شينما  �أهمية  على  م��وؤك��د�  و�ملبدعني 
�إدر�ك����ا  �مل��ت��ح��رك��ة يف ع�شرنا  و�ل�����ش��ورة 
عاملياً  �ل�شابع  �ل��ف��ن  ملكانة  �ل����وز�رة  م��ن 
�لتاأثري  على  وق��درت��ه  لأهميته  و�إدر�ك����اً 
يف �ملجتمع،  و�إثبات �ل�شورة قدرتها على 
�أنتجها،  �ل���ذي  �ملجتمع  ثقافة  جت�شيد 
�ل��ذي رمبا  و�لإب����د�ع �جل��م��ايل �ملتكامل 

تعجز �لفنون �لأخرى عن نقله.
عرو�ص  ت��ق��دمي  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أ����ش���اف 
�لتي  �لم��ار�ت��ي��ة  �ل�شينمائية  ل��الأف��الم 
و�قليمية  حم��ل��ي��ة  ج���و�ئ���ز  ع��ل��ى  ح����ازت 
ودول���ي���ة ت��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���ش��ب��ة لعر�ص 
وت�شجيع  �ل�شينمائية  �لإبد�عات  �أح��دث 
���ش��ن��اع �ل��ف��ي��ل��م ع��ل��ى م��زي��د م��ن �لتميز 
�ل�شينما  من  ليلة  برنامج  �أن  �إىل  لفتاً 
�ملر�كز  من  �لعديد  �شيجوب  �لمار�تية 
�لكليات و�جلامعات  �لثقافية وعدد من 
فئات  �أغ��ل��ب  منها  لي�شتفيد  ب��ال��دول��ة؛ 

�ملجتمع وحمبي �ل�شينما يف �لإمار�ت.

ثقافة وفن�ن

26

تنظمها مبراكز الوزارة وبع�س جامعات الدولة حتى نهاية مايو

وزارة الثقافة تطلق برنامج )ليلة من ال�سينما االإماراتية( من اأبوظبي 
20 عمال �سينمائيا متنوعا مع ور�س نقا�س وجل�سات حوارية

مركز االمارات ينظم حما�سرة عن البيئة 
االأمنية الدولية وكيفية �سناعة اال�سرتاتيجية

نظم مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية حما�شرة عن �لبيئة 
عبد�حلق  �لدكتور  �ألقاها  �ل�شرت�تيجية  �شناعة  وكيفية  �لدولية  �لأمنية 
للدر��شات  �لتخ�ش�شات  �مل��ت��ع��دد  �مل��غ��رب��ي  �مل��رك��ز  ورئ��ي�����ص  موؤ�ش�ص  ع���زوزي 
باخلطط  �ملحا�شر  و�أ�شاد  �ملغربية.  فا�ص  مبدينة  و�لدولية  �ل�شرت�تيجية 
�لتنموية �ل�شرت�تيجية �لتي تتبناها دولة �لإمار�ت على �ل�شعد �ل�شيا�شية 
�ل�شعاب  على  �لتغلب  يف  وبنجاحها  و�لأمنية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
على  �لقائمون  يحمله  �لذي  �ل�شرت�تيجي  �لفكر  بف�شل  كافة  و�لتحديات 
�لتنمية �مل�شتد�مة فيها. وقال �لدكتور عبد�حلق عزوزي يف �ملحا�شرة �لتي 
�ألقاها يف قاعة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف مقر �ملركز يف �أبوظبي �إن 
مركز �لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية مل يعد مفخرة لدولة 
�لإمار�ت وح�شب بل بات �ليوم �شرحا علميا وفكريا ��شرت�تيجيا على �شعيد 
�لفكري  �إىل �جلهد  �ل�شدد  �لعامل م�شري� يف هذ�  وبلد�ن  �لعربية  �ملنطقة 
و�لعلمي �لذي يبذله �شعادة �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي مدير عام مركز 
منر�  �مل��رك��ز  ه��ذ�  جعل  يف  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �لإم����ار�ت 
�إمار�تيا وعربيا ودوليا من �لطر�ز �لأول ملناق�شة �لق�شايا �لفكرية و�ل�شيا�شية 
و�لق��ت�����ش��ادي��ة و�لأم��ن��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن تلك �ل��ت��ي تثري �جل���دل �ل��ف��ك��ري يف 
�لأو�شاط �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية. وعن �لبيئة �لأمنية �لدولية وكيفية 
�لتي  ع��زوزي يف حما�شرته  �لدكتور عبد�حلق  �أك��د  �ل�شرت�تيجية  �شناعة 
ح�شرها �شفري �ململكة �ملغربية لدى �لدولة �شعادة حممد �أيت وعلي وعدد 
يف  �ل�شرت�تيجيني  و�ملخططني  �ملفكرين  �أهمية  و�لباحثني  �ملهتمني  من 
ر�شم ��شرت�تيجية حلماية �مل�شالح �لوطنية �لعليا للدولة وفق خطط متتد 
خلم�شني عاما ومئة عام �شابرين �أغو�ر م�شتقبل جمهول يكتنفه �لغمو�ص 
و�لتعقيد وو��شعني م�شالح بالدهم �لعليا فوق كل �عتبار وهدف فيما ياأتي 
�لتنفيذية بحيث  �لأجهزة  �ل�شرت�تيجية من  �ل�شيا�شة  بعدها منفذو هذه 
دون  ليحول  �ل�شرت�تيجي  �لتنفيذ  م��ع  �ل�شرت�تيجي  �لفكر  يتقاطع  ل 
حتقيق �لهدف �ل�شرت�تيجي يف نهاية �ملطاف. و�أكد �لباحث �ل�شرت�تيجي 
عبد�حلق عزوزي �أن �أهم ما ميكن �أن يعول عليه �شانع �لقر�ر �لرئي�شي يف 
�أي دولة هو �عتماده على م�شت�شارين م�شتقلني غري حم�شوبني على حزبه 
�مل�شلمني يف م�شر  �لإخ��و�ن  �أتوقع ف�شل حكم  .. وقال  �ل�شيا�شي  �أو �جتاهه 
وتون�ص ب�شبب عدم �عتمادهم على ��شرت�تيجيني م�شتقلني لدى �تخاذهم 
�لقر�ر�ت �مل�شريية ذ�ت �لعالقة مب�شتقبل �لبالد وخططها �ل�شرت�تيجية 
�لإ�شالمية  �أحز�بهم  و��شرت�تيجييهم من  م�شت�شاريهم  يختارون  ر�حو�  بل 
بحيث ل ينقلون �إىل �شاحب �لقر�ر �لأول �إل ما ير�شيه ويعجبه ويتناغم 
مع �أفكاره وبالتايل ترت�كم �لأخطاء لي�شبح من �ل�شعب �إيجاد حل لها فيما 
�أن �لرئي�ص �لفرن�شي �ل�شابق نيكول �شاركوزي �ختار وزير  بعد. و��شار �إىل 
خارجيته من خ�شومه من �لي�شار �نطالقا من �أن م�شالح فرن�شا �لعليا هي 
�لباحث عزوزي ميكن فهم �ل�شرت�تيجية كحقل  و�أ�شاف  فوق كل �عتبار. 
�أنها  يف جمال �لعلوم �لإن�شانية ويف جمال �لعالقات �لدولية حتديد� على 
و�لقت�شادية و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �لقوى  و��شتخد�م  و علم تطوير  فن 
و�لع�شكرية لدولة ما ب�شورة من�شجمة مع توجيهات �ل�شيا�شة �ملعتمدة فيها 
لإيجاد تاأثري�ت وجمموعة ظروف حتمي �مل�شالح �ل�شيا�شية و�لقت�شادية 
و�لجتماعية و�لفكرية وتعززها مقابل �لدول �لأخرى �أو �لأطر�ف �لفاعلة 
�لتاآزر  �إيجاد  �إىل  �أو يف جمابهة �مل�شتجد�ت وت�شعى �ل�شرت�تيجية  �لأخرى 
و�لتنا�شق و�لتكامل بني �لأهد�ف و�لطر�ئق و�ملو�رد لزيادة �حتمالية جناح 
�ل�شيا�شة و�لنتائج �لإيجابية �لتي تنجم عن ذلك �لنجاح فهي عملية ت�شعى 
�إىل تطبيق درجة عالية من �لعقالنية و�لت�شاق ملو�جهة ظروف قد حتدث 
�ل�شرت�تيجية  ف��اإن  �ملهمة  ه��ذه  تعقيد�ت  �لرغم من  وق��د ل حت��دث وعلى 
عقالنية  م�شطلحات  يف  ومنطقها  م��رر�ت��ه��ا  ع��ر���ص  خ��الل  م��ن  حتققها 
و�أف�شل  وو�شائل.  وط��ر�ئ��ق  غايات  باأنها  بب�شاطة  و�شفها  ميكن  ومت�شقة 
�لهدف  لبلوغ  �شيا�شي  دليل  باأنها  طريقة لفهم �ل�شرت�تيجية هي و�شفها 
�ملن�شود. وبني �أنه يتفق كليا مع �ملخت�شة جوزيفا لرو�ص حينما ت�شري �إىل 
تدر�ص  �أن  ميكنها  �لدولية  �لعالقات  �أن  يظن  عندما  يخطئ  �لباحث  �أن 
ويكتب عنها ب�شفة منفردة.. فاأي ت�شور دويل هو جزء من �لعلوم �لإن�شانية 
و�ل�شيا�شية و�أي جهل لهذ� �ملنطق قد يوؤدي �إىل جعل �لبحث مبتور� يفتقر 
در��شات عامة  باإفقاره ويجعله عبارة عن  ويقوم  �مل�شد�قية  �إىل كل معاين 
وو�شفية �إن مل نقل �شحفية ف�شعود فاعلني جدد يف �ل�شوؤون �لدبلوما�شية 
و�ل�شيا�شات �خلارجية يفر�ص علينا لي�ص فقط �لتكاء على �شرورة تد�خل 
عمل �ملخت�ص يف �لتاريخ و�لعلوم �ل�شيا�شية �أو �لعالقات �لدولية �أو �لعلوم 
�لإن�شانية و�إمنا �لتطبيق �جلذري لل�شو�شيولوجيا �لفيرية ن�شبة �إىل عامل 
�لجتماع �لأملاين ماك�ص فير على ما هو عاملي �أي�شا. وقال �ملحا�شر �إن من 
تو�شيع  ي�شاعدنا على  �أن  �ل��ذي ميكن  �لتنظري  �ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف  بني 
�ملنظر  كالوزفيت�ص  ف��ون  ك��ارل  كلمات  هنا  و�أ�شتح�شر  وتنظيمه  تفكرينا 
�لع�شكري �لرو�شي عندما يكتب عن �لنظرية من حيث �إنها يجب �أن تكون 
ت�شبح  وحينئذ  عقيدة  ه��ي  حيث  م��ن  لتبنيها  ولي�ص  للدر��شة  خم�ش�شة 
تنري  فهي  �لكتب  خ��الل  م��ن  يتعلم  �أن  يريد  �شخ�ص  لكل  دليال  �لنظرية 
طريقه وت�شهل تقدمه وتدربه على �حلكم �ل�شليم وت�شاعده على جتنب �ملاأزق 
وتتكون �لنظرية بحيث ل يحتاج �ملرء �إىل �لبدء من جديد كل مرة للتعرف 
ترتيب  ووف��ق  يديه  بل يجدها جاهزة بني  تفا�شيلها  �مل�شاألة وحتليل  على 
جديد و�لغاية منها تدريب عقل �ملر�شح ليكون قائد� يف �مل�شتقبل. وت�شاءل 
�لقرن  ��شرت�تيجيا ون�شوغ �ل�شرت�تيجية يف  �أن نفكر  �لباحث كيف ميكن 
�لب�شاطة  بعيد� عن  �لعقول  تثقيف  يعني  وقال هذ�  و�لع�شرين؟..  �حلادي 
�ل�شرت�تيجيات  تخفق  مل���اذ�  و�إل  و�ل��ت��ن��ظ��ريي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  و�ل��ت��ف��ك��ري 
�مللمو�شة  �لنتائج  وحتقيق  �لو�قعية  �ختبار  �جتياز  يف  �لعديدة  �حلكومية 
وكوريا  �ل�شني  يف  �لقت�شادية  �ل�شرت�تيجية  تنجح  ومل��اذ�  تنفيذها؟  عند 
مثال؟  و�إيطاليا  و�إ�شبانيا  �ليونان  يف  تطبق  �لتي  تلك  وتخفق  �جلنوبية 
م�شري� �إىل �أن �ل�شرت�تيجية علم وفن وهي ت�شتلزم من �شاحبها �لإملام بكل 
�لتفا�شيل �ملوجودة يف �لو�قع �لظاهرة و�لباطنة وتفا�شيل �لعامل �حلديث 
�أو حو�ر فكري وطني  �أخ�شعت لعملية موؤ�ش�شاتية  �إذ�  و�ختالفاته وخا�شة 
بل وعاملي وهي م�شاألة �شديدة �لأهمية. يذكر �أن �لدكتور عبد�حلق عزوزي 
ح�شل على درجة �لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�شيا�شية من جامعة تولوز يف فرن�شا 
عام 2005. كما ح�شل على دبلوم �لعلوم �ل�شيا�شية و�لعالقات �لدولية من 
معهد �لعلوم �ل�شيا�شية يف �جلامعة نف�شها عام 2002 .. وهو من خريجي 
كلية �حلقوق وكلية �ل�شريعة جامعة �شيدي حممد بن عبد�هلل كلية �لعلوم 

�لقانونية و�لقت�شادية و�لجتماعية يف فا�ص �ململكة �ملغربية.

ن���ظ���م���ت �جل���م���ع���ي���ة �مل���������ش����ري����ة ل�������الأدب 
ترجمة  نقد  ح��ول  نقا�شية  حلقة  �مل��ق��ارن 
�لأوج���اع  ت��رج��م��ان  �لق�ش�شية  �ملجموعة 
للرتجمة  كلمة  م�����ش��روع  �أ���ش��دره��ا  �ل��ت��ي 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  لهيئة  �لتابع 
 .. له���ريي  جومبا  �لأم��ريك��ي��ة  للموؤلفة 
للثقافة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  م��ق��ر  يف  وذل���ك 
يف  �شارك  �لقاهرة.  �لعا�شمة  يف  �مل�شري 
�لدكتور  تر�أ�شها  �لتي  �لنقا�شية  �حللقة 
�أح���م���د ع��ث��م��ان..�مل��رتج��م��ة م����روة ها�شم 
�ل��ت��ي ن��ق��ل��ت �مل��ج��م��وع��ة �ل��ق�����ش�����ش��ي��ة �إىل 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��دك��ت��ورة �آم����ال مظهر 
جامعة  يف  �لإجن���ل���ي���زي  �لأدب  �أ����ش���ت���اذة 
و�ل��دك��ت��ورة عبري عبد �حلافظ  �ل��ق��اه��رة 
�أ�شتاذة �لأدب �لإ�شباين يف جامعة �لقاهرة 
خليل  فاطمة  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ن��دوة  و�أد�رت 
�لفرن�شي يف جامعة حلو�ن  �لأدب  �أ�شتاذة 
وبح�شور نخبة من �أ�شاتذة �لأدب �ملقارن 
و�ل��رتج��م��ة و�ل��ن��ق��د و�مل��ه��ت��م��ني باحلركة 
�لثقافية. وحتدثت �ملرتجمة مروة ها�شم 
وجتربتها  �لرتجمة  عامل  يف  رحلتها  عن 
بتكليف  �لعمل  ه��ذ�  ترجمة  يف  �خل��ا���ش��ة 

للرتجمة..مو�شحة  كلمة  م�����ش��روع  م��ن 
�ل�����دور �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ل��ع��ب��ه �مل�����ش��روع يف 
باأعمال  �ل��ع��رب��ي  �ل��ث��ق��ايف  �مل��ح��ت��وى  رف���د 
خمتارة بعناية ودقة حتقق �لتو��شل بني 
�لثقافات �ملختلفة يف �لعديد من �ملجالت 
�ل��ن��اجت��ة عن  �ل��ث��ق��اف��ات �جل��دي��دة  خا�شة 
�أك��رث م��ن ثقافة.. ب��ني  �لثقايف  �لم��ت��ز�ج 
�مل�شروع  ه��ذ�  يف  �ملتبع  �ملنهج  على  مثنية 
���ش��و�ء يف �ن��ت��ق��اء �لأع���م���ال �أو �ل��ت��اأك��د من 
وتتاألف  �لنقل.  و�شالمة  �لرتجمة  ج��ودة 
ق�ش�ص  ت�شع  م��ن  �لق�ش�شية  �ملجموعة 
يف  در��شتها  �أثناء  �ملوؤلفة  كتبتها  ق�شرية 
جمموعة  حياة  لت�شف  بو�شطن  جامعة 
من �لهنود �ملغرتبني يف �لوليات �ملتحدة 
يف  �حلياة  مالمح  من  وبع�شا  �لأمريكية 
ومفاهيم  �لثقافات  عمق  لتعك�ص  �لهند 
�لغرت�ب و�لبحث عن �لهوية حيث تقدم 
�لثقافة  بني  متزج  جديدة  ثقافة  �ملوؤلفة 
�لإجنليزية  و�لثقافة  وتقاليدها  �لهندية 
بتحررها  �لأمريكية  و�لثقافة  ور�شانتها 
�إن�شانية  ملو�قف  تناولها  وذلك من خالل 
يف  حت��دث  �أن  ميكن  �خل�شو�شية  �شديدة 

�أي ثقافة . وحول جودة �لرتجمة ومدى 
تطابقها وتكافوؤها مع �مل�شتويات �للغوية 
�لأ�شلي  �لن�ص  مع  و�لثقافية  و�لدللية 
�أ�شادت �لدكتورة �آمال مظهر �أ�شتاذة �لأدب 
بدقة   .. �ل��ق��اه��رة  جامعة  يف  �لإجن��ل��ي��زي 
و�أمانة �لرتجمة وجناح �ملرتجمة يف نقل 
دون  �لعربية  �للغة  �إىل  �لن�ص  حم��ت��وى 
طم�ص �أو تغيري ملذ�ق لغة و�أ�شلوب �ملوؤلفة 
.. موؤكدة �شرورة �لهتمام بنقد �لرتجمة 
من و�إىل �لعربية و�أثر ذلك على �لرتقاء 

مب�شتوى حركة �لرتجمة �لعربية.
�ل��دك��ت��ورة عبري عبد �حلافظ  وت��ن��اول��ت   
جامعة  يف  �لإ�����ش����ب����اين  �لأدب  �أ�����ش����ت����اذة 
�لقاهرة نقد �لعمل �ملرتجم وفق معايري 
�ل��رتج��م��ة و�خل���ط���اب وحتليل  ن��ظ��ري��ات 
�لتمايز  �إ���ش��ك��ال��ي��ات  �ل��ن�����ص م��رك��زة ع��ل��ى 
�لعربية  و�ل��ل��غ��ة  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل��ل��غ��ات  ب���ني 
�ل�شعوبات  تخطي  يف  �ملرتجمة  وب��ر�ع��ة 
�للغوية دون �مل�شا�ص مبذ�ق �للغة �لأ�شلية 
للموؤلفة �أو �أ�شلوبها رغم ما حفل به �لن�ص 
و�أ�شلوبية  لغوية  تكوينات  م��ن  �مل��رتج��م 
متزج بني �لثقافات �لهندية و�لإجنليزية 

و�لأم��ري��ك��ي��ة. وو���ش��ف��ت �ل��رتج��م��ة �لتي 
�أن  �مل��زدوج��ة حيث  ب�  �ملرتجمة  بها  قامت 
�مل��رتج��م��ة مل ت��رتج��م �ل��ن�����ص م��ن �للغة 
�لن�ص  ترجمت  و�إمن���ا  فقط  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
�ملجموعة  ن�����ص  �أن  �إذ  �أي�������ش���ا  �ل���ه���ن���دي 
�لثقايف  ب��ال��رت�ث  مغلفا  ك��ان  �لق�ش�شية 
فاطمة  �لدكتورة  فيما عر�شت  �لهندي.. 
�لأ�شلوب  ن��ق��ل  جل�����ودة  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  خ��ل��ي��ل 
�لن�شوي �لذي ��شطبغت به كتابات �ملوؤلفة 
و��شت�شعارها  �مل��رتج��م��ة  ت��وف��ي��ق  وم����دى 
بدقائق  و�إمل��ام��ه��ا  �ل�شخ�شيات  مكنونات 

�ل�شيغ �ل�شردية وم�شتويات �خلطاب. 
يذكر �أن ترجمان �لأوج��اع تعد �ملجموعة 
جومبا  ل��ل��ك��ات��ب��ة  �لأوىل  �ل��ق�����ش�����ش��ي��ة 

له������ريي ه���ن���دي���ة �لأ�����ش����ل �����ش����درت عام 
كبرية  مبيعات  ن�شبة  وح��ق��ق��ت   1999
ف��ي��م��ا ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ج���ائ���زة ب��ول��ي��ت��زر يف 
كاأف�شل  و�شنفت   2000 �لعام  يف  �لأدب 
2000 وفق جملة  �أدب��ي للعام  �أول عمل 
�لعديد  عن  ف�شال  �لأمريكية  نيويوركر 
هيمنجوي  بن  جائزة  منها  �جل��و�ئ��ز  من 
يف عام 1999 و�أدرج ��شم موؤلفتها �شمن 
قائمة �أف�شل ع�شرين موؤلف خالل �لقرن 
�ملجموعة  وتعد هذه  و�لع�شرين.  �حلادي 
�أدب����ي  ل��ع��م��ل  ت��رج��م��ة  �أول  �ل��ق�����ش�����ش��ي��ة 
للمرتجمة مروة ها�شم �لتي در�شت �لأدب 
وترجمت  �لقاهرة  جامعة  يف  �لإجنليزي 

عدد� من �لكتب. 
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زوجها  لرعاية  البيت  يف  اأو  فني  بعمل  اإما  ان�شغالها  ب�شبب  اإعالميًا  ظهورها  قلة  اأن  العزيز  عبد  يا�شمني  امل�شرية  الفنانة  اأو�شحت 
وطفلتها، لفتة اإىل اأن زوجها يقّدر عملها ويقف اإىل جانبها وهذا �شّر جناحها.

ينتظر  واجلميع  مطولة  وحلقاته  بالأحداث  مليء  الركي؛  امل�شل�شل  ي�شبه  حاليًا  م�شر  يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  اإن  العزيز  عبد  وقالت 
احللقة الأخرية.. 

مقّومات العمل اجليد هو الن�س واملخرج والبطل 

يا�سمني عبد العزيز: امل�سهد ال�سيا�سي يف م�سر حاليًا ي�سبه امل�سل�سل الرتكي

فريال يو�سف والدة )امللك النمرود(
تعاقدت �لفنانة فريال يو�شف، على �مل�شاركة يف بطولة �مل�شل�شل �لتاريخي 
)�مللك �لنمرود(، يف ثاين لقاء يجمعها مع �ملخرج حممد زهري رجب، بعد 
تعاونهما من قبل يف م�شل�شل )�مللكة نازيل(. جت�شد )يو�شف( يف �مل�شل�شل 
يف  �مل�شل�شل  ويجمع  �لنمرود،  �مللك  و�أم  كنعان  �مللك  زوج��ة  )�شلخاء(  دور 
بطولتة عدد�ً كبري�ً من فناين م�شر و�لوطن �لعربي منهم عابد �لفهد، 
�شتيوي،  �أ�شرف  �مل�شل�شل  كتب  �شعبان.  يو�شف  �شابرين،  يا�شني،  حممود 
�لذي  �لإي��ر�ين  �ملاكياج  بفريق  �ل�شتعانة  و�شتتم  �شفنك�ص،  �شركة  وتنتجه 

قدم من قبل م�شل�شل )يو�شف �ل�شديق(.

خالد �سالح رجل اأعمال
 يف م�سل�سل حممد علي

يبد�أ �ملخرج حممد علي �أول مار�ص �ملقبل ت�شوير م�شل�شله �جلديد )م�شو�ر 
�شالح  خالد  بطولة  �لع��الم��ي.  �لنتاج  مدينة  بالتوهات  باأحد  فرعون( 

وجومانا مر�د و�أحمد �شفوت و�أحمد فوؤ�د �شليم و�شامي مغاوري. 
�لأحد�ث  يتناول  �جتماعي  عمل  �مل�شل�شل  �ن  علي:  حممد  �ملخرج  يقول 
و�لتاريخ  �ل�شاحة.  على  يجري  عما  بعيد�ً  لي�ص  وه��و  �حلالية  و�ملتغري�ت 
�لذي ل يكف فيه �لب�شر عن �شنع �لفر�عنة.. ي�شيف �ن �مل�شل�شل  عموماً 
�شالح  خالد  فيه  ويلعب  �ل�شامي.  وعمرو  عبد�ملجيد  يا�شر  �لثنائي  كتبه 
�ملخرج  �ن  يذكر  جنمه..  وي�شعد  �حل��ال  به  يتبدل  �أعمال  رج��ل  �شخ�شية 
حممد علي قد �أخرج يف رم�شان �ملا�شي م�شل�شل )�لهروب( بطولة كرمي 
�أعماله لل�شينما  عبد�لعزيز ودلل عبد�لعزيز وعبد�لعزيز خميون. و�آخر 
�لذي مثل م�شر وعر�ص يف مهرجان كان يف  �لتحفة )18 يوماً(  �لفيلم 
دورته �ملا�شية.  حممد علي يقول: �ن حال �ل�شينما حالياً متوقف ونتمنى 

�ن تنتع�ص من جديد.

رم�شان  در�م����ا  م��و���ش��ة  �شتكون  )�ل���ف���و�زي���ر(  �أن  ي��ب��دو 
�مل��ق��ب��ل ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن �ل��ف��ن��ان��ني ك��ب��دي��ل عن 
�ل��ت��و�ج��د ب��اأع��م��ال در�م���ي���ة، وذل����ك ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �لذي 
ح��ق��ق��ت��ه )�ل���ف���و�زي���ر( خ����الل �لأع�������و�م �مل��ا���ش��ي��ة د�خل 
وخ����ارج م�����ش��ر... ف��ه��ن��اك �أك���رث م��ن ف��ن��ان �جت��ه��و� هذ� 
حممد  �لفنان  بينهم  وم��ن  )�ل��ف��و�زي��ر(  لتقدمي  �ل��ع��ام 
هنيدي �لذي و�فق على تقدمي فو�زير بعنو�ن )فو�زير 

هنيدي( مع �لفنانة يا�شمني رحمي و�شيقدم هنيدي يف 
وعربية  م�شرية  م�شل�شالت  م��ن  �شخ�شيات  �ل��ف��و�زي��ر 
وتركية و�شورية لعل �أ�شهرها على �شبيل �ملثال �شخ�شية 
حيث  �ل�شلطان(  )حرمي  �لرتكي  �مل�شل�شل  يف  �ل�شلطان 
�ل�شلطان.  يرتديها  كان  �لتي  نف�شها  �ملالب�ص  �شريتدي 
كما �شيوؤدي �شخ�شيات من )�لع�شق �ملمنوع( و)فاطمة( 
كايرو(  )�أهل  �شخ�شيات من م�شل�شالت  �أي�شاً  و�شيقدم 

و)�ل����ري����ان( و)خ���ط���وط ح���م���ر�ء( و)ل���ي���ايل �حللمية( 
وغريها من �لأعمال �لتي لفتت نظر �مل�شاهد، و�جلديد 
�أن يف بع�ص هذه �حللقات �شيظهر جنوم حقيقيون �شبق 
وج�شدو� هذه �لأعمال مثل خالد �شالح �لذي �شيظهر 
و�شيعتمد  و�آخ��رون.  وي�شر�  )�لريان(  يف حلقة م�شل�شل 
�لب�شرية  و�خلدع  على عن�شر �جلر�فيك  كثري�ً  �لعمل 
و�لأك�شن من خالل فريق عمل متخ�ش�ص. ومن �ملقرر 

ب���دء �ل��ت�����ش��وي��ر ق��ري��ب��ا وه���و م��ن �إن���ت���اج ���ش��رك��ة �لوريث 
و�إخر�ج �أحمد �ملهدي.

كما تقرتب �ملطربة �للبنانية هيفاء وهبي، من �مل�شاركة 
يف فو�زير رم�شان �لقادم، بعد �ن�شحاب �ملطربة �شريين 
عبد�لوهاب، نتيجة تعرث خطو�ت �لتح�شري للفو�زير، 
و�لتي ياأتي على ر�أ�شها عدم �ل�شتقر�ر على خمرج �لعمل 

حتى �لآن، حيث مت تر�شيح عدد من �ملخرجني.

فوازير 2013 بتوقيع هنيدي وهيفاء و�سريين

�جت��اه��ك �إىل �لأع��م��ال �ل��ت��ي ي�����ش��ارك فيها  �شبب  • م��ا 
�لأطفال؟

- �أع���رتف ب���اأن �لطفلة �ل��ت��ي ت��وج��د يف د�خ��ل��ي ه��ي من 
�لنجاح  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �لأع��م��ال  ه��ذه  نحو  حتّركني 
�ل��ذي حققته تلك �لأع��م��ال ب��د�ي��ة م��ن )�ل���د�دة دودي( 
)�لآن�شة مامي(، جعلني  و)�لثالثة ي�شتغلونها( و�أخري�ً 
�أ�شعر باإعجاب �جلمهور، خ�شو�شاً �لأ�شر �لتي ت�شطحب 
�أطفالها مل�شاهدة �أفالمي و�أ�شتمتع �أي�شاً بتعليقاتهم يف 

�ل�شارع.
كاأم؟ �لعزيز  عبد  يا�شمني  تبدو  • كيف 

و�لقلق،  باخلوف  �شعور  ينتابني  ك��ان  �لأم��ر  بد�ية  يف   -
فلم �أكن �أعرف كيف يتّم حمل �لطفل بني ذر�عي وكيفية 
�إطعامه وغريها من �لأم��ور، وقد مر وقت طويل حتى 
�أقول  �أن  �أ�شتطيع  �لآن  ولكن  �لأ�شياء،  ه��ذه  كل  تعلمت 
�أن  و�أمتنى  �للقب  بهذ�  �أحظى  لأنني  ج��د�ً  �شعيدة  �إنني 

�أرى طفلتي فتاة جيدة ولها م�شتقبل عظيم.
�إعالمياً؟ �لظهور  قليلة  �أنت  • ملاذ� 

�أم��ور كثرية ت�شغلني،  - مل يكن عن ق�شد، ولكن هناك 
فاأنا يف معظم �لوقت �إما م�شغولة بعمل �أقوم بت�شويره �أو 
يف �لبيت لرعاية زوجي وطفلتي وهذ� ما يجعل �ملعادلة 
�شعبة يف بع�ص �لأوقات، ولكن زوجي يقّدر عملي ود�ئماً 
يقف بجانبي وهذ� �شر جناحي، ومع ذلك فاأنا حري�شة 

على عدم �لتق�شري.
�ل�شبكي  �شركة  م��ع  �لعمل  يحمل  �لأح��ي��ان  بع�ص  يف   •
�ملقاولت، كيف  باأفالم  �لأف��الم  خماطرة لت�شنيف تلك 

ترين �لأمر؟
فمقّومات  �لإط�����الق،  ع��ل��ى  يزعجني  ل  �مل�شمى  ه���ذ�   -
تو�فرت  و�إذ�  و�لبطل.  و�ملخرج  �لن�ص  هو  �لعمل �جليد 
�جلميع  عنه  يتحدث  فيلم  �إخ���ر�ج  �شيتم  �لعو�مل  ه��ذه 
تتعامل  �أنها  �إل  �ل�شبكي،  و�إذ� كانت هناك نظرة لأفالم 
مع �ل�شوق �ل�شينمائية بعملية ربح وخ�شارة، فهذ� طابع 
�أي منتج يريد د�ئماً �لربح، ولكن �شركة �ل�شبكي قدمت 
�لعديد من �لأعمال �لتي �أ�شعدتني �أنا �شخ�شياً منها فيلم 
)�شاعة ون�ص( ملحمد �إمام و�شمية �خل�شاب و)مهمة من 
�لأعمال  فيفي عبده وغريها من  للفنانة  ق��دمي(  فيلم 

�جليدة، لذلك فاأنا �شعيدة بالعمل مع �ل�شبكي.
�شرنى يا�شمني يف عمل تلفزيوين؟ • متى 

- �أمتنى ذلك، ولكن ل بد �أن تكون جتربة فريدة جتعلني 
ر له  �أعود لرتك ب�شمة يف تاريخي �لفني، وهذ� ما �أح�شّ
قريباً  ت�شويره  �شيتم  در�م���ي  م�شل�شل  خ��الل  م��ن  �لآن 

حتى يلحق برم�شان 2014.
• ملاذ� غاب �مل�شرح، هل لزيادة �لنفالت �لأمني �أم ب�شبب 

�لو�شع �لقت�شادي؟
- من �ملمكن �أن نقول �إن جمهور �مل�شرح هو من �ختفى 
هو  �آخ��ر  مب�شهد  �ن�شغاله  بعد  خ�شو�شاً  �ل�شاحة،  ع��ن 
�لرتكية  بامل�شل�شالت  �أ�شبه  هو  و�ل��ذي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد 
�حللقة  ينتظر  ولكنه  �شريعة  و�أحد�ثه  مطولة  حلقاته 

�لأخرية.
ملاذ�؟ �ل�شيا�شة  يف  �حلديث  رف�شت  �حلو�ر  بد�ية  • يف 

�أفتي بذلك.  �أل  �ل�شيا�شة، و�أح��ب  �أفهم �شيئاً يف  �أنا ل   -
د�ئماً ما كنت �أهرب من �لتعليق عن �لأحد�ث �جلارية، 
ن��زل��و� �إىل  �أ���ش��دق��اء  �أن��ن��ي م�شرية ول���دّي  فبالرغم م��ن 
�أن��ن��ي مل �أف��ع��ل، وحتى �لآن مل  �مل��ي��د�ن وق��ت �ل��ث��ورة �إل 
�أ���ش��ت��وع��ب م��ا �ل���ذي ي��ح��دث يف م�شر م��ن��ذ ق��ي��ام �لثورة 

وحتى �لآن.
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تناول الفريز والتوت 3 مرات اأ�سبوعيا 
يخف�سان خطر اإ�سابة املراأة باأزمة قلبية

 
مر�ت   3 و�لتوت  �لفريز  فاكهة  �مل��ر�أة  تناول  �ن  در��شة جديدة  وج��دت 

�أ�شبوعياً على �لأقل ، يخف�ص خطر �إ�شابتها باأزمة قلبية. 
�أل��ف �مر�أة   94 ن��ي��وز( �لأم��ري��ك��ي �ن ح��و�يل  و�أف���اد موقع )هيلث د�ي 
�شاركن يف در��شة، ُطلب منهن خاللها �لإجابة على بع�ص �لأ�شئلة كل 4 

�شنو�ت طو�ل 18 �شنة، �أظهرت �أن 405 منهن �أ�شنب باأزمة قلبية. 
و�أظهرت �لدر��شة �ن �لن�شاء �للو�تي �أكلن �أكر كمية من �لتوت و�لفريز 
�للو�تي  �لأخ��ري��ات  قلبية من  باأزمة  �أق��ل عر�شة لالإ�شابة   82% كن 

�أكلنها مرة �أو �أقل �شهرياً. 
تو�شيع  ت�شاعد يف  يحتويان على مركبات  و�لتوت  �لفريز  �ن  �إىل  ي�شار 
�ل�شر�يني، ما ي�شاهم يف �حلوؤول دون تكون �أية عو�ئق �أمام تدفق �لدم 

�إىل �لقلب. 
�لتوت و�لفريز هما  �إن  �آيدين كا�شيدي،  للدر��شة  �لرئي�شي  �ملعد  وقال 

من �أف�شل �ملو�رد للمركبات �حليوية �ملفيدة. 
و�أو�شى �لباحثون بتناول �خل�شار و�لفاكهة وخ�شو�شاً �لغنية بالألو�ن 

نظر�ً لفو�ئدها �لكثرية.

الكاري لإ�شالح اأ�شرار ال�شكتات الدماغية 

�أعد باحثون دو�ء يحتوي 
ع����ل����ى م����������ادة ف����ع����ال����ة يف 
�لكاري، ��شتطاع �أن ي�شل 
�لتي  �لفئر�ن  �أدم��غ��ة  �إىل 
�أ�شيبت بجلطات دماغية 
جتديد  �إع���ادة  يف  و�شاعد 

خاليا �ملخ وحمايتها.
و�أف���������ادت ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع�������ة 
‘بي بي �شي’  �لريطانية 
مركز  يف  �ل��ب��اح��ث��ني  �أن 

‘�شيد�رز �شيناء’ �لطبي بلو�ص �جنلو�ص متكنو� من ت�شنيع هذ� �لدو�ء �لذي 
��شتطاع �أن ي�شل �إىل �خلاليا �لدماغية للفئر�ن �لتي �جري �لختبار عليها 
و�أعاد جتديدها، وقل�ص من م�شاكل �حلركة �لتي تلي �جللطات �لدماغية. 
وقال �لباحث �مل�شوؤول عن �لدر��شة، بول لب�شاك، ‘يبدو �ن للدو�ء تاأثري�ً 
�لتعر�ص  بعد  حية  �ل��دم��اغ  خاليا  على  حتافظ  ح�شا�شة  �آل��ي��ات  ع��دة  على 

جللطة’. و�أ�شار �إىل �ن �لدو�ء ما ز�ل بحاجة لختباره على �لب�شر.
وقالت �لطبيبة �شارلني �أحمد من �جلمعية �لريطانية لل�شكتة �لدماغية 
�إنه من �ملعروف وجود فو�ئد �شحية للكاري، لكنها �أ�شافت �أنه ‘�أول بحث 
بال�شكتات  �أ�شيبو�  للذين  م��ف��ي��د�ً  ي��ك��ون  ق��د  �ل��ك��اري  �أن  يظهر  ن��وع��ه  م��ن 
�خلاليا  موت  ومنع  �لنمو  على  �جلديدة  �خلاليا  حتفيز  عر  �لدماغية، 

بعد �لتعر�ص لهذه �ل�شكتات’.
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لرعاية  دار  في   115 ميالدها  بعيد  جينيس حتتفل  العالم حسب موسوعة  في  معمرة  أكبر  أوكاوا  ميزاو 
املسنني في أوساكا بغرب اليابان. )ا ف ب(

موؤلف كتاب “ الأطواق الأزهار على �شدور الأنهار “ ؟ •  من 
- �لأب�شيهي

القائل “ لو فارق ذكر املوت قلبي خل�شيت اأن يف�شد علّي قلبي “ ؟ •  من 
- �شعيد بن جبري

؟ عينا  احليوانات  اأكرب  •  ما 
) Squid شمك �لكلمار �لعمالق ) �حلبار� -

؟ اجلمل  يعي�س  �شنة  •  كم 
- حو�يل 40 عاما

؟ الأبل  حمل  فرة  تبلغ  •  كم 
- �شنة

•  ما اكرب فتحة جناحني لطائر ؟
- 3.60 م

�جل�شم وزن  من  باملائة   90 حو�يل  يكّون  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 
�أو  �ل�شاعة  يف  خفقة   432. �أو  �لدقيقة  يف  خفقة   72 �ىل  ي�شل  �لقلب  خفقات  م��ع��ّدل  �أن  تعلم  ه��ل   •

�ل�شنة يف   37843200
حجم �لقلب يختلف من �شخ�ص �ىل �آخر وكذلك �أبعاده . �أما وزنه �ملتو�شط فهو 325غم  �أن  تعلم  • هل 

بالن�شبة للرجال �أما متو�شط وزنه عند �لن�شاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�شم ووزنه
تعلم �أن �لفو�كه كافة وبالأخ�ص �حلم�شيات و�لطماطم -�لبندورة- حتوي كمّية كبرية من فيتامني ج  • هل 

ل �أكل �خل�شرو�ت �حلاوية على �لفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني ويف�شّ
ب �ملوجود يف �خلمائر و�للنب و�لبي�ص و�للحم و�لأجا�ص و�لفول و�حلنطة  فيتامني  نق�ص  �أن  تعلم  • هل 
غري �مل�شّنعة و�حلبوب كالفا�شولياء و�للوبياء و�لبطاطا يوؤخر �لنمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات و��شطر�بات 

يف �لأع�شاب و�م�شاكا حاّد� 
• هل تعلم �أن فيتامني ج 2 حيوي ول غنى عنه للج�شم وي�شاهم يف �لكل�ص وتنظيم �لدورة �لدموية ونق�شه 

يوؤّدي �ىل مر�ص �ل�شقربوط و�لنزلت �ل�شدرية على �أنو�عها
و�لق�شدة  و�ل��زب��دة  �لبي�ص  وزي��ت كبد �حل��وت و�شفار  �ل�شمك  زي��ت   ، �ملوجود يف  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  هل   •
عملية  �لنمو  يعوق  ونق�شه  �لطفل  لنمو  لزم  و�لكمرثى  و�جل��زر  �لأور�ق  طويلة  �ل�شفر�ء  و�خل�شرو�ت 
و�لفر�ط يف تناوله ي�شبب �شغطا متز�يد يف �لدماغ ودو�ر و�شد�ع وت�شاقط �ل�شعر وي�شقق �جللد و�ل�شفاه 

ويغري يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�شل

جتدها  فلم  بيتها،  فت�شت  مكانها..  يف  �لأ�شاور  جتد  مل  �ل�شباح  ويف  ونامت..  �أ�شاورها  فرفورة  خلعت 
فقالت: �بلغ �ل�شرطة.. دخلت مكتب �شابط �ملباحث، فوجدت �ل�شابط قطا يلب�ص مالب�ص �ل�شباط.. 
تعاىل  فناد�ها:  خوفها،  �شبب  ع��رف  �لقط  لكن  جت��ري..  وخرجت  لياأكلنى!!  جئت  ياخر!!  فقالت: 
�أ�شاوري..  �أنا هنا يف خدمة �ل�شعب.. �طماأنت ورجعت تقول له: �شرق بيتي.. �شاعت  لتخافى منى.. 
خرج �ل�شابط وم�شاعده مع فرفورة.. خرج ليعاين �لبيت، ويعرف كيف حدثت �ل�شرقة.. وكان يفكر 
وهو مي�شي معها يف �لطريق و�شلو� �إىل حديقة �لبيت.. ونظر �مل�شاعد �إىل �لر�ص و�شاح قائال.. كان 
�إىل  �لثعبان حتى و�شلو�  ور�ء طريق  �لثالثة  �لل�ص �خلبيث.. م�شى  يكون هو  �ن  بد  ثعبان!! ل  هنا 
�جلحر،  يحفر  ور�ح  جمرفة  و�أم�شك  �مل�شروقات..  و�أخفى  �لل�ص،  �ختفى  هنا  �مل�شاعد:  فقال  جحره، 
بعيد� حفر  ووقفت  ياأكلني..  �لثعبان  فقالت:  فرفورة  �ما  بامل�شد�ص..  �لثعبان  لقتل  �ل�شابط  و��شتعد 
�لثعبان ومل يجد �ل�شاور.. فقال �ل�شابط: نبحث يف  �مل�شاعد حفر، حتى قلب �جلحر لكنه مل يجد 
مكان �آخر.. وطلع �لثالثة �إىل حجرة �لنوم، ونظر �ل�شابط يف كل مكان فيها، ثم �شاأل فرفورة قائال: 
�أين و�شعت �ل�شاور بعد خلفها؟ فاأ�شارت �إىل �ل�شباك وقالت: هنا، هنا و�شعتها كما تعودت �ن ��شعها 
كل ليلة.. نظر �ل�شابط من �ل�شباك و�شحك.. ونزل �لثالثة يجرون، وقال �ل�شابط مل�شاعده: ت�شلق 
هذه �ل�شجرة و�نظر يف ع�ص �لغر�ب �لذي عليها.. وجد �مل�شاعد �ل�شاور يف �لع�ص، فاأم�شكها بيده و�شاح: 

وجدتها.. وجدتها.. فقال �ل�شابط لفرفورة: ل ترتكي �ل�شباك مفتوحاً عند �لنوم!!.

�ضابط املباحث

تناول وجبة االفطار مفيدة لذكاء االطفال

كرثة ال�سكر ترفع �سغط الدم
 

�إىل م�شتويات  �ل��دم  يرفع �شغط  �مللح  تناول  �لإك��ث��ار من  �أن  �مل��ع��روف  من 
�ل�شكر  تناول  �لإف��ر�ط يف  �أن  �أك��دت  �أمريكية جديدة  در��شة  خطرية، لكن 
و�حللويات قد يكون له تاأثري مماثل، يف تطور قد يبدل �لنظرة نحو مر�ص 

�شغط �لدم �لذي يقلق مئات �ملاليني حول �لعامل. 
وذكرت �شبة )�شي �ن �ن( �لأمريكية �أن �لدر��شة �جلديدة �لتي �أعدها فريق 
�لتي  �لأغ��ذي��ة  تناول كميات كبرية من  �أن  �أظ��ه��رت  ك��ول��ور�دو  من جامعة 
حتتوي على �شكر )فركتوز( �ملوجود يف �لفاكهة و�لذرة، �أو �شرب �أكرث من 
عبوتني من �مل�شروبات �لغازية يومياً يزيد خطر �رتفاع �شغط �لدم بن�شبة 

 .30%
وقال �لطبيب �مل�شوؤول عن �لدر��شة مايكل �شون�شل �إن �مل�شكلة �أن �لفركتوز 
منت�شر بكرثة يف �لأطعمة، م�شيفاً �أن نتائج در��شته جاءت بعد م�شح �شمل 
يعانون من �أمر��ص  ل  �ملتحدة،  �لوليات  �أنحاء  كل  من  �شخ�ص   4500

�ل�شغط، و��شتمرت عمليات �ملر�قبة �لطبية لهوؤلء �أربع �شنو�ت تقريباً. 
جامعة  مركز  يف  �لباطنية  �لأم��ر����ص  �أخ�شائية  لف��ر،  �شاريل  �شككت  وقد 
�أنها ل ت�شرح  �إىل  �م( للطب يف تك�شا�ص بنتائج �لدر��شة، م�شرية  �ند  )�يه 

�لأ�شباب �لفزيولوجية �لتي تدفع �ل�شكر للت�شبب بارتفاع �ل�شغط.

روان مربوك مبارك 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اأن�ار بدر احلب�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عهد م�شفر الأحبابي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�أج���رت���ه ك��ل��ي��ة �لتمري�ص  ب��ح��ث ج��دي��د  ن��ت��ائ��ج  ك�����ش��ف��ت 
بجامعة بن�شلفانيا �أن �لطفال �لذين يتناولون �لفطار 
بانتظام ب�شكل �شبه يومي ح�شلو� على درجات �أعلى يف 

�ختبار�ت م�شتوى �لذكاء.
وذكرت جملة �شاين�ص ديلي  �ملعنية ب�شوؤون �لعلوم �أنه يف 
�أول �لدر��شات ملعرفة �لعالقة بني م�شتوى  و�حدة من 
بيانات  بفح�ص  �لباحثون  ق��ام  �لفطار  وتناول  �لذكاء 
�ل�شاد�شة من �لعمر يف �ل�شني ، حيث  1269 طفال يف 
 ، �أهمية خا�شة لوجبة �لفطار  يوىل �ل�شينيون هناك 
�إفطارهم  �أن �لطفال �لذين ل يتناولون  �إىل  وخل�شو� 
ع��ل��ى درج����ات م��ت��دن��ي��ة يف �ختبار�ت  ب��ان��ت��ظ��ام ح�����ش��ل��و� 

م�شتوى �لذكاء مقارنة بالطفال �لذين كثري� �أو د�ئما 
ما يتناولون �لفطار .

ويقول جياجن هوجن - ليو �أ�شتاذ م�شاعد طب �لتمري�ص 
بجامعة بن�شلفانيا تعد مرحلة �لطفولة فرتة حا�شمة 
حيث تت�شكل فيها �أمناط �لغذ�ء و�حلياة وهذه �لعاد�ت 
وطويلة  فورية  مهمة  ت��اأث��ري�ت  على  تنطوي  �أن  ميكن 

�لمد .
تتطور  للطفل  �لدر�كية  �لقدرة  �أن  �لباحثون  و�أو�شح 
�لفطار  وجبة  وت��ن��اول  �ل�شاد�شة  �شن  يف  �شريع  ب�شكل 
يلعب دور� يف ذلك حيث �أنه بعد �ل�شيام عن �لكل طو�ل 

�لليل ميثل �لفطار وقود� للمخ .

دانية حامت
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


