�ص 22

تعاون م�شرتك بني
جامعتي حلوان
امل�صرية والإمارات
�ص 27
يا�سمني عبد العزيز:

امل�شهد ال�سيا�سي يف م�صر
ً
حاليا ي�شبه امل�سل�سل الرتكي
األربعاء  6 -مارس  2013م  -العـدد 10733
2013 - Issue No 10733

March

Wednesday 6

�إنقاذ حامل من االنتحار
متكن �شرطي �صيني من �إنقاذ ام��ر�أة حامل ب�شهرها الثامن  ،حاولت
االنتحار بالقفز من الطابق التا�سع ،ب�إحدى املباين مبقاطعة زهيجيانغ
مبدينة جينهوا ال�صينية .وجنح ال�شرطي ال�شجاع يف الإم�ساك باملر�أة
وجرها نحو الداخل عرب نافذة زجاجية بعد �أن باءت جميع املفاو�ضات
والتي ا�ستمرت ث�لاث �ساعات بال�شفل ما اج�بر رج��ال ال�شرطة على
التدخل وخا�صة �أن الأجواء الباردة �أ�صابت ال�سيدة بالإرتعا�ش .
وعر�ضت �صحيفة مريور الربيطانية مقطع فيديو ر�صد عملية الإنقاذ
الناجحة لل�سيدة بعد �أن او�شطت �أن توفى بوعودها يف االنتحار اال �أن
�سرعة ومعارة ال�شرطة �ساهمت يف �إنقاذ حياتها .وذكرت تقارير �إخبارية
�أن املر�أة ك�شفت للمحققني بان م�شاكلها مع والد طفلها �أ�صابتها بحالة
ك�آبة �شديدة بعد �أن رف�ض الأخري الوفاء بوعده يف الزواج بها وتوقف
التوا�صل بينهما.

الرجل الوطواط �سائق للوجبات اجلاهزة
مت الك�شف عن هوية ال�شخ�ص الغام�ض الذي انتحل �شخ�صية الرجل
الوطواط و�س ّلم مطلوباَ لل�شرطة الربيطانية مبدينة برادفورد ،وتبني
�أنه يعمل �سائقاً لت�سليم الوجبات اجلاهزة.
وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي �إن �ستان ووربي ،يبلغ من
العمر  39عاماً ،وكان برفقة �صديقه مبدينة برادفورد اثناء ارتدائه
زي الرجل الوطواط على �سبيل املزاح� ،أكد ب�أنه ُ�صدم من التغطية التي
حظيت بها م�أثرته من قبل و�سائل االعالم يف جميع �أنحاء العامل.
وا�ضافت �أن �ستان رافق �صديقه ،دانيال فراين  27عاماً � ،إىل مركز
ال�شرطة لكونه مطلوباً بعدد من اجلرائم ،بعد �أن وافق على ا�صطحابه
�إىل هناك اثر ح�ضوره مباراة لكرة القدم على ك�أ�س كابيتال وان بني
ناديي برادفورد و�سوان�سي ،وارتدى لهذه املنا�سبة زي الرجل الوطواط
وقرر عدم تغيريه بعد عودته �إىل مدينة برادفورد.
وابلغ �ستان القناة التلفزيونية الربيطانية �آي تي يف �أن��ه ارت��دى زي
الرجل الوطواط على �سبيل املزاح ،وكان �صديقه دانيال يريد ت�سليم
نف�سه لل�شرطة ورافقه �إىل هناك ،وهذا كل ما يف الأمر  .وكانت تقارير
�صحافية ذكرت �أن رج ً
ال بريطانياً انتحل �شخ�صية الرجل الوطواط
�س ّلم �شخ�صاً مطلوباً �إىل خمفر لل�شرطة مبدينة ب��رادف��ورد قبل �أن
يتوارى عن الأنظار ،يف عمل و�صفته بالبطويل .و�سيمثل دانيال �أمام
حمكمة مبدينة برادفور يوم اجلمعة املقبل ،بعد �أن وجهت ال�شرطة
�ضده تهم التعامل مع ب�ضائع م�سروقة وممار�سة االحتيال.

الأمهات اجلديدات عر�ضة للو�سوا�س القهري
وجدت درا�سة جديدة �أن الأمهات اجلديدات �أكرث عر�ضة خم�س مرات
للإ�صابة بالو�سوا�س القهري ب�سبب خوفهن على مواليدهن وم�س�ؤوليات
الأمومة .وذكرت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية �أن باحثني يف جامعة
�إلينوي الأمريكية وج��دوا �أن القلق حول م�س�ؤوليات الأمومة يجعل
الأمهات اجلديدات �أكرث عر�ضة للو�سوا�س القهري مبعدّل خم�س مرات
مقارنة بالن�ساء الأخريات .وقال الباحثون �إن هذا الو�سوا�س يت�ضمن
اخلوف من �إ�صابة املولود ب�أذى عن طريق اخلط�أ ،وزيادة القلق ب�ش�أن
اجلراثيم والنظافة ،والتحقق املفرط من وجود �أخطاء .فعلى �سبيل
املثال ت�شعر الن�ساء باحلاجة للتحقق ب�شكل دائم يف ما �إن كانت الأجهزة
تعمل ،و�إن كانت الأغطية والكرا�سي العالية �سليمة وزجاجات الر�ضاعة
مع ّقمة .و�أ� �ش��ار العلماء �إىل �أن ه��ذه احل��ال��ة ب��ات��ت رائ�ج��ة �أك�ث�ر لدى
الأمهات اجلديدات مقارنة باكتئاب ما بعد ال��والدة ،وهم يعتقدون �أن
احلالتني مرتبطتني يف كثري من احلاالت .وقالت الباحثة امل�س�ؤولة عن
الدرا�سة دانا غو�سيت�س قد تكون بع�ض �أنواع الو�سوا�س منا�سبة للأهل
اجلدد ،مثل بع�ض الأمور التي تتعلق بالنظافة والتعقيم  ،لكنها �أ�ضافت
�أن هذا الو�سوا�س عندما يدخل يف الت�صرفات اليومية العادية والرعاية
املنا�سبة للطفل ،قد ي�صبح مر�ضياً.

ه� ��اري � �� � �س� ��ون ف�� ��ورد
يف دور �� �ص� �ح ��ايف
ق �ب��ل الإط �ل��ال � ��ة يف ف �ي �ل��م حرب
ال �ن �ج��وم م ��ن ج ��دي ��د� ،سي�شارك
النجم الأم�يرك��ي هاري�سون فورد
يف ف �ي �ل��م ك ��وم �ي ��دي ي �ج �� �س��د فيه
�شخ�صية ال�صحايف توم بروكاو.
و�أفادت �صحيفة هوليوود ريبورتر
الأم�يرك�ي��ة ان ف��ورد� ،سي�شارك يف
فيلم �أنكورمان  2الكوميدي من
�إنتاج ا�ستوديوهات باراماونت حيث
�سيج�سد �شخ�صية بروكاو.
و�أو�ضحت ان الفيلم اجلديد من
�إخراج �آدم مكاي ،و�سيبد�أ ت�صويره
يف �أطلنطا يف وقت الحق من هذا
ال�شهر.
وي �� �ش��ارك يف ف�ي�ل��م �أن� �ك ��ورم ��ان 2
ال��ذي �سبق وع��ر���ض اجل��زء الأول
منه يف العام  2004كل من ويل
فرييل و�ستيف كاريل وكري�ستينا
�أب�ل�غ�ي��ت وك��ري���س�تن وي��غ وغريهم
وكتب فرييل ومكاي ق�صة الفيلم
الذي مل يك�شف عن م�ضمونه.
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ات��ه��ام غ��وغ��ل ب��ال�تروي��ج
ل � � � �� � � � �ش� � � ��راء ال�� � �ع� � ��اج

وقع ال�صدمة جاء ً
عنيفا..
ماذا تقول؟

ات�ه�م��ت جم�م��وع��ة ح�ق��وق�ي��ة ُتعنى
بالبيئة �شركة غ��وغ��ل الأمريكية
ب�أن لديها �شيئا م�شرتكا مع جتارة
ال �ع��اج غ�ير ال�ق��ان��ون�ي��ة يف ال�صني
وت��اي �ل �ن��د .و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن حمرك
ال �ب �ح��ث ال �ع �م�ل�اق ي �� �س��اع��د على
انت�شار الطلب الكبري على العاج.
ور��ص��دت وك��ال��ة التحقيق البيئي،
وهي جمموعة حقوقية� ،أكرث من
ع �� �ش��رة �آالف �إع �ل��ان ع �ل��ى موقع
غوغل اليابان يروج لبيع العاج.
وتعود نحو  80%من الإعالنات
ل �ه��ان �ك��و وه� ��ي ع� �ب ��ارة ع ��ن �أخ �ت��ام
خ�شبية ت�ستخدم ب�شكل وا��س��ع يف
اليابان خلتم الأوراق الر�سمية.
وك��ان��ت غوغل ق��د منعت الرتويج
ل� �ب� �ي ��ع ال � � �ع� � ��اج ع � �ل� ��ى م ��واق� �ع� �ه ��ا
الت�سويقية ،ومل يرد املتحدث با�سم
غ��وغ��ل ال�ي��اب��ان على ت���س��ا�ؤل حول
هذا املو�ضوع.

�أن تختار كلماتك ال يعني �أن تخفي حزنك �أو غ�ضبك
�أو خوفك .ماذا ع�ساك تفعل كي ال تغرقك �أمواج
هذه امل�شاعر؟ ابد�أ بال�سكوت.
انعقد ل�سانك ،ب��د�أت �ساقاك ترجتفان� ،شعرت
ب�ح��رق��ة يف ع�ي�ن�ي��ك ..ك�ي��ف ت�خ�بر رئي�سك �أنه
يخيفك �أو احلبيب �أنك تخ�شى الفراق من دون
�أن تغرق يف الدموع؟ يف احلقيقة ،ي�صعب الكالم
على املرء حني ينتابه اخلوف �أو احلزن �أو الغ�ضب.
ت�شرح الطبيبة واملعاجلة النف�سية كاثرين �إميوليه
بريي�سول ،ه��ذا الو�ضع فتقول �إن امل�شاعر تتدفق
كنظام دفاع يف �أوق��ات الطوارئ حني ي�شعر الإن�سان
بنق�ص ُم ّلح فيلوذ بالفرار �أو يثابر ملكافحة الظرف
�أو ينطوي على نف�سه .يبدو الرتاجع والعثور على
�إجابة وا�ضحة ودقيقة �أم � ًرا م�ستحيال لأن الدماغ
مييل �إىل �إع��اق�ت�ن��ا ع��ن احل��رك��ة ليحذرنا م��ن هذا
النق�ص ويدفعنا �إىل �إظهار رد فعل ما وال يتوانى
ع��ن فعل ذل��ك واملبالغة يف فعله م��ا دمنا ال نحرك
�ساكنًا لتلبية ه��ذا النق�ص .ويبقى ال�ت��زام ال�صمت
خري بداية� ،إذ يبدو الطريقة الوحيدة التي متنحنا
الوقت لنعرف كيف نت�صرف ونعي حقيقة ما من ّر
به.
عندما يواجه املرء ظر ًفا معينًا ّ
ي�شل م�شاعره ،تبقى
ه��ذه الأخ�ي�رة ذات معنى حتى و�إن ك��ان��ت عدائية.
هنا ال ب ّد من �أن تعلم �أن حمدثك يتلقى رد فعلك
متا ًما كما متليه عليك م�شاعرك لدرجة �أن��ك قد
حت ّوله �إىل رهينة معتقدًا �أنك متار�س حقًا م�شرو ًعا
ب��ال��دف��اع ع��ن نف�سك بينما ي �ك��ون ه��و حت��ت ت�أثري
�صدمة كبرية.
�أم ��ا يف ح��ال ع�ج��زت ع��ن ال �ت��زام ال���ص�م��ت ،فتحدث
بروية .ت�شري �آداب التوا�صل �إىل �أنه بعد املالحظة
واحلديث عن ال��ذات ال ب ّد من طلب �أم��رٍ ما .غال ًبا
ما تتالعب املرحلة الأخ�يرة بنا لأننا ن�شرك الآخر
مب�شاكلنا ونطلب �إليه �أن يجد لها حال .لذلك من
مفتوحا ي�سمح للآخر �أن
الأف�ضل �أن تطرح �س�ؤاال
ً
يجيب عنه بحرية .ويف حال مل يجب �أو مل يرغب
ً
هام�شا م��ن ال��وق��ت قبل �أن تعود
يف ذل��ك ،ات��رك ل��ه
�شكلٍ
إحلاحا.
�
أكرث
�
يف
حزنك
وتطرح عليه
ً
ت�شري ك��اث��ري��ن �إمي�ي�ل�ي��ه ب�يري���س��ول �إىل �أن امل ��رء ال
يختار م�شاعره �إال �أن��ه ميكنه �أن ي�ستمع �إليها و�أن
ي�سعى �إىل م��لء الفراغ ال��ذي تك�شفه .بهذا يتحول
ّ
كل حدث �إىل فر�ص ٍة لتقدمي �إجابة مغايرة و�إر�سال
ر�سالة �أكرث �صد ًقا �إىل الآخر.
خائف حتى ال�شلل
تعترب بريي�سول اخل��وف ال�شعور الأول ال��ذي ينتاب

الإن���س��ان عندما يحيط ب��ه تهديد
معني .يك�شف اخلوف عن نق�ص يف
الأمان لدى املرء ويدفعه �إىل ملء
هذا النق�ص من خالل اال�ستعداد
ل �ل �ه��رب .ع �ن��دم��ا ت���ش�ت��د الأم � ��ور،
يتفوق ال�شعور بالطم�أنينة على
��ض��رورة تف�سري �سبب ت�صرفاتنا
م� ��ن ح� �ي ��ث الأه � �م � �ي� ��ة .عندما
ي �ح��ا� �ص��رك �أح ��ده ��م ب �ن �ظ��ر ٍة �أو
ب� ��� �س� ��ؤال ،ح � ��اول �أن ت�ستمد
الطم�أنينة من حميطك �أو
�أن متنح نف�سك الدعم
امل� �ع� �ن ��وي �أو تخف�ض
ن�ظ��رك لت�ستعيد حبل
�أف� �ك ��ارك وث �ق �ت��ك� .أما
ع �ن��دم��ا ت���س�ير الأم� ��ور
ب� � �ه � ��دوء ،ف � �ح� ��اول �أن
ت �ط � ّور م���ش��اع��رك فهي
تدفع خيالك �إىل حالة
م��ن ال �غ �ل �ي��ان وعندما
ت� �ع� �ت ��اد ع� �ل ��ى تقبلها
�ستغذي �أمنك الداخلي
ال�ستعماله يف امل�ستقبل.
غا�ضب حتى اجلنون
ٌ
تك�شف ب�يري���س��ول �أن امل ��رء مي�ي��ل �إىل م��واج�ه��ة ما
ي �ه��دده ح�ين ي�ستحيل ال �ف��رار .ي�شري الغ�ضب �إىل
نق�ص يف الهوية ويجعلك تعتقد �أنك خمدوع ومنبوذ
وع��دمي الأهمية .ففي بع�ض املواقف ،قد تعتقد �أن
�صراخك يدل على قوتك و�أن فر�ض احرتامك على
الآخرين ي�ساعدك على تعوي�ض النق�ص الذي ت�شعر
ب��ه .تو�ضح بريي�سول �أن��ه عندما حتتدم الظروف،
ي�صعب على املرء �أن يهد�أ �إذ يعتقد �أن من الأف�ضل
له �أن يهدد من �أن ينتق�ص وجوده� .أما عندما تكون
الأمور �أكرث هدو ًءا ،فرتاه يلج�أ �إىل مهاراته ملواجهة
ال �ظ��روف مم��ا ي�ساعده �أي��ً��ض��ا على اكت�ساب فوائد

ال�شوكوالتة تخف�ض الوزن والداكنة
تفيد القلب وتقلل الكل�سرتول
ك�شفت درا�سة �أمريكية ن�شرت يف دورية �أر�شيف الطب الباطني �أن تناول ال�شوكوالتة بانتظام قد ي�ساعد
يف تخفيف الوزن .وخل�ص البحث الذي �شمل �أكرث من �ألف �شخ�ص من اجلن�سني ،تراوحت �أعمارهم
مابني �سن  20و 85عاماً� ،إىل تراجع م�ؤ�شر كتلة اجل�سم  ، BMIبني من تناولوا ال�شوكوالتة عدة
مرات �أ�سبوعياً ،مقارنة بالذين مل ي�أكلوها .وبرر الباحثون ال�صلة ب�أن م�ضادات الأك�سدة يف ال�شوكوالتة
قد تكون ال�سبب وراء فوائد �صحية ،منها خف�ض �ضغط الدم والكول�سرتول� ،إ�ضافة �إىل تخفيف وزن
اجل�سم .وقالت �أخ�صائية التغذية ،نان�سي كوبرمان� ،إن الدرا�سة ت�ؤكد خال�صة �أبحاث �أخرى ك�شفت
عن فوائد تناول قدر �صغري من ال�شوكوالتة على القلب ،حتديداً ال�شوكوالتة الداكنة ملا تتميز به
من خ�صائ�ص عالية م�ضادة لاللتهابات والأك�سدة.
ففي عام � ،2006أظهرت حتليالت لعدد من الدرا�سات العلمية ن�شرت �سابقاً ،ب�أن
الكاكاو قد يخف�ض �ضغط الدم ،ويزيد من الكول�سرتول اجليد ،HDL
ويقلل الكول�سرتول ال�سيئ  .LDLوقالت د .بياتري�س غولومب ،من
جامعة كاليفورنيا ،وال�ت��ي ق��ادت ال�ب�ح��ث :ه��ذا ال يعني �أن ن�سرف يف
ا�ستهالك ال�شوكوالتة .وم��ن اجلدير بالذكر �أن��ه يجب �أن نحذر من
الإفراط يف تناول ال�شوكالته ،فلوح ال�شوكوالتة يحوي �أكرث من 200
�سعرة حرارية ،معظمها من ال�سكر والدهون امل�شبعة.

ك � � ��ارل � � ��و� � � ��س �� �س� �ل� �ي ��م
الأغ� � � �ن � � ��ى يف ال � �ع� ��امل

�إ�ضافية كتطوير �إ� �ص��راره وواقعيته وقدرته
على اتخاذ القرارات.
حزين حتى الي�أ�س
ت�ق��ول بريي�سول �إن�ن��ا نلج�أ �إىل االخ�ت�ب��اء مما
يهددنا حني ي�ستحيل الفرار واملواجهة ،فرتانا
منتنع ع��ن �إزع ��اج الآخ��ري��ن والت�صرف بلطف
و�سرية .حتى �إننا نتمنى االختفاء يف جحر ف�أر
حيث نغرق يف احلزن ال�شديد ونبكي مبرارة .يف
هذه احلالة ،نفتقد �إىل احرتام وجودنا فيبدو
البكاء الذي مينعنا عن الكالم ناف ًعا وبهذه الطريقة
نتخل�ص من ال�ضغط فيما ي�ساعدنا االنطواء على
�إع��ادة ات�صالنا ب�إن�سانيتنا وكينونتنا .عندما حتتدم
الأم� ��ور ،م��ن الأف���ض��ل �أن ننفرد ب�أنف�سنا ب��دال من
منخف�ض يكاد يو�صلنا �إىل عدم اجلر�أة
الكالم ب�صوت
ٍ
على الكالم �أ�صال ع ّلنا بهذه الطريقة نتمكن من
ا�ستعادة رباطة ج�أ�شنا والكالم ب�صوتٍ وا�ضح فيما
نركز على نقطة معينة من ج�سد املحدث با�ستثناء
عينيه ،فنظرته قد تبعث جمددًا �شعو ًرا باخلوف� .أما
عندما تكون الأمور هادئة فيمكننا �أن منار�س �أعمال
الب�ستنة �أو اليوغا �أو نلعب مع الأطفال �أو �أن نقوم
ب�أي عملٍ مينحنا الطاقة واملتعة وي�شعرنا ب�أهميتنا
يف العامل ويعزز فخرنا بذواتنا وبقدراتنا.

ت���ص��در املك�سيكي ك��ارل��و���س �سليم
قائمة جملة فورب�س الغنى �أثرياء
العامل لعام  2013وبلغت ثروته
 73م �ل �ي��ار دوالر رغ ��م ال�ضربة
ال �ت��ي ت�ل�ق��اه��ا م��ن ان�خ�ف��ا���ض �سعر
ا��س�ه��م جمموعته �أم��ري�ك��ا موفيل
لالت�صاالت.
وج��اء يف املركز الثاين بيل جيت�س
م�ؤ�س�س مايكرو�سوفت الذي بلغت
ثروته  67مليار دوالر.
�أما املركز الثالث يف قائمة �أثرياء
ف��ورب ����س ف �ق��د اح �ت �ل��ه اال�سباين
ام��ان �ث �ي��و اورت� �ي� �ج ��ا امل� ��� �ش ��ارك يف
ت�أ�سي�س انديتك�س لالزياء وبلغت
ث ��روت ��ه  57م �ل �ي��ار دوالر وزادت
ثروته مبقدار 5ر 19مليار دوالر
عن تقرير عام  2012وهي �أكرب
زيادة على االطالق يحققها اي من
مليارديرات العامل.
وق�ف��ز اورت�ي�ج��ا وه��و م��ن م�ؤ�س�سي
��ش��رك��ة �أزي � ��اء زارا م��رك��زي��ن مرة
واح � ��دة يف ت �ق��ري��ر ال� �ع ��ام احل ��ايل
م� �ق ��ارن ��ة ب �ق��ائ �م��ة ع � ��ام 2012
م �ت �خ �ط �ي��ا وارن ب ��اف� �ي ��ت �أ�شهر
م���س�ت�ث�م��ر �أم��ري �ك��ي يف البور�صة
ورئي�س �شركة بريك�شاير هاثاواي
وم��دي��ره��ا التنفيذي ال ��ذي بلغت
ثروته 5ر 53مليار دوالر وهبط
بذلك اىل املركز ال��راب��ع وا�ستبعد
م��ن امل��راك��ز ال�ث�لاث��ة االوىل الول
مرة منذ عام . 2000

�أ�سو�س تك�شف راوتر ال�سلكي �سحابي
ك�شفت �شركة �أ�سو�س التايوانية عن حمول �إ�شارات راوتر ال�سلكي جديد
ي�ستطيع الو�صول ل�سرعة نقل بيانات ت�صل �إىل  300ميغابت الثانية
عرب �شبكة واي فاي .802.11n
وي��دع��م امل �ح��ول ال ��ذي ال ي�ت�ج��اوز ��س�ع��ره �سبعني دوالرا من�صة �أ�سو�س
ال�سحابية  Aicloudمع خ�صائ�ص متطورة تنا�سب فئته ال�سعرية،
وتتيح ه��ذه املن�صة للم�ستخدمني نقل البيانات وم�شاركتها وعر�ضها
والدخول على املحتويات من �أي مكان يوجد به ات�صال بالإنرتنت.
وي�أتي املحول الذي يحمل اال�سم RT-N14U wireless N300
مبنفذ يو �أ�س بي ل�سهولة التو�صيل والت�شغيل مع طابعات الكل يف واحد
وحموالت  ,3G 4Gو�أجهزة التخزين اخلارجية .كما �أن ب�إمكانه العمل
كخادم نقل امللفات عرب برتوتوكل  FTPبالإ�ضافة �إىل �إمكانية العمل
ك�شبكة خلوية احتياطية لو�صالت ال�شبكات املحلية  LANوالوا�سعة
. WAN
وت��رف��ق �أ��س��و���س م��ع اجل�ه��از برنامج الإع ��داد ال�سريع وال�ضبط ال�سهل
خل�صائ�ص ال�شبكة ،وبرنامج داون�ل��وود ما�سرت لتنزيل امللفات عن بعد،
وبرنامج الرقابة الأبوية وتنظيم دخول الزوار.
وي�ستخدم املحول هوائيان داخليان حيث ميكن و�ضعه �أفقياً �أو ر�أ�سياً
بف�ضل القاعدة امللحقة ،وه��و يدعم خمتلف �أنظمة ويندوز ابتداء من
�إك�س بي وحتى  ، 8وتنوي ال�شركة طرحه هذا ال�شهر يف �أ�سواق دول
االحت��اد الأوروب��ي ودول �آ�سيا واملحيط الهادي ,ويف �أبريل ني�سان املقبل
ب�أ�سواق ال�صني.
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اجتماع اللجنة العلمية جلائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
•• العني  -الفجر:

�أك��دت اللجنة العلمية التابعة جلائزة
خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل التمر عزمها
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر م�ع��اي�ير ا� �س �ت�لام طلبات
الرت�شيح ملختلف فئات اجلائزة بهدف
رف ��ع ك �ف ��اءة امل �ن��اف �� �س��ة ب�ي�ن امل�شاركني
على م�ستوى ال�ع��امل� ،أك��د ذل��ك �سعادة
ال��دك�ت��ور عبد ال��وه��اب زاي��د �أم�ي�ن عام
ج��ائ��زة خليفة ال��دول�ي��ة لنخيل التمر
عقب اجتماع اللجنة العلمية للجائزة
مب�ن��ا��س�ب��ة م ��رور خ�م����س دورات �أثبتت
اجل��ائ��زة جناحها على امل�ستوى املحلي
والإق�ل�ي�م��ي وال� ��دويل .ج��اء ذل��ك ع�ق��ب اج�ت�م��اع ع�ق��دت��ه اللجنة العلمية
بح�ضور كامل �أع�ضائها وهم الدكتور فرانز هوفمان رئي�س اللجنة العلمية
من �أمريكا ،والدكتور فران�سي�س مارتي من فرن�سا ،والدكتور هاري�سون
هيوز من �أمريكا ،والدكتور عبد اهلل وهابي من منظمة الأغذية والزراعة
(الفاو) والدكتور ح�سن �شبانة من ال�شبكة الدولية لنخيل التمر .و�أ�ضاف
الأمني العام �أن اجتماع اللجنة العلمية جاء بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان
مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء
اجلائزة ،وت�ضمن جدول �أعمال االجتماع مراجعة �شاملة لأعمال اجلائزة
خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية والبحث يف �سبل تطوير اجلائزة مبا يحقق
�أهدافها الإ�سرتاتيجية التي حددها النظام الأ�سا�سي.

�إقامة العني حتتفل باليوم العاملي للطفل

جناح كبري حققته حديقة حيوان العني مع و�صول عدد زوارها �إىل مليون �شخ�ص خالل العام املا�ضي

ن�شاطات وفعاليات ترفيهية متنوعة تتوا�صل طوال العام احلايل
•• العني  -الفجر:

�أعلنت حديقة احليوانات بالعني عن �أنها
�ستنظم �سل�سلة من الن�شاطات والفعاليات
الرتفيهية والتثقيفية خالل عام ،2013
�إ�ضافة �إىل ا�ستكمال التح�ضريات الفتتاح
م��رك��ز ال���ش�ي��خ زاي� ��د ل �ع �ل��وم ال�صحراء،
وذلك عقب النجاح الكبري الذي حققته
احلديقة خالل عام  ،2012حيث قارب
عدد زوارها املليون �شخ�ص.
�أم � ��ا � �ش �ه��ر م ��ار� ��س احل � ��ايل ،ف �ه��و ميتاز
ب��ال�ط��اب��ع الأف��ري �ق��ي ال�ع��ري��ق يف حديقة
احليوانات بالعني ،حيث ميكن للعائالت
اال�ستمتاع بالعرو�ض الفنية الأفريقية
التقليدية يف جميع �أرجاء احلديقة ،كما
يقدم مطعم زرافة كافيه ت�شكيلة متنوعة
م��ن امل ��أك��والت الأف��ري�ق�ي��ة ،وميكن �أي�ضاً
للزوار اقتناء التحف وامل�شغوالت اليدوية
�إ�ضافة �إىل �أعمال فنية لفنانني �أفارقة،
واال��س�ت�م�ت��اع ب��زي��ارة معر�ض احليوانات
الأفريقية املتنوعة الذي ي�ضم جمموعة
ك�ب�يرة م��ن احل �ي��وان��ات الأف��ري�ق�ي��ة التي
ت�ع�ي����ش يف ب �ي �ئ��ة ت���ش�ب��ه ال �ب �ي �ئ��ة الربية
احلقيقية.
و� �س �ي �� �ش �ه��د ال � �ع� ��ام احل � � ��ايل ا�ستكمال
التح�ضريات الفتتاح مركز ال�شيخ زايد
لعلوم ال�صحراء ،الذي يقع �ضمن م�شروع
تو�سعة احل��دي�ق��ة ،و�سيت�ضمن معار�ض
و�أجنحة تثقيفية تر ّكز على احلياة الربية
والتقاليد والرتاث يف ال�صحراء وت�سلط
ال�ضوء على جهود وم�ب��ادرات املغفور له
ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
يف حماية احليوانات املهددة.
وقالت فاطمة الزعابي ،مديرة العمليات
يف حديقة احليوانات بالعني� :إن حديقة
احل� �ي ��وان ��ات ب��ال �ع�ين حت �ق��ق امل ��زي ��د من
ال�ن�ج��اح��ات ع��ام�اً بعد ع��ام ،ون�ح��ن نعمل
ع�ل��ى زي� ��ادة ع ��دد امل �ع��ار���ض والن�شاطات
الرتفيهية املقامة بها ،وكذلك نعمل على
تعزيز اخلدمات املقدمة لزوارها و�إتاحة

خيارات متعددة �أمامهم لتناول الطعام،
فمن خالل اجلهود التي بذلناها يف العام
 ،2012متكنت احلديقة من ا�ستقبال ما
يقرب من مليون زائ��ر ،كما �أننا نخطط
لإق��ام��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�ن���ش��اط��ات املميزة
خ�لال ه��ذا العام من �ش�أنها �أن ت�سهم يف
جذب املزيد من الزوار  .و�أ�شارت الزعابي
�إىل �أن االفتتاح املرتقب ملركز ال�شيخ زايد
لعلوم ال�صحراء� ،سي�شكل نقلة نوعية يف
اخل��دم��ات التي تقدمها احلديقة ،حيث
�أن ��ه �سيزيد ال��وع��ي ب�ت��اري��خ الطبيعة يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،و�سيعزز
من اجلهود املبذولة للحفاظ على احلياة
الربية .
وت � �ق� ��دم ح ��دي� �ق ��ة احل � �ي� ��وان� ��ات بالعني
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��رو���ض الأخ � ��رى والتي
ت�شمل بيت ال�ق�ط��ط ،ال��ذي يعد موطناً
للأ�سد الأبي�ض ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يوفر
من�صة ع��ر���ض مذهلة ل�ل�أ��س��ود والنمور
الأفريقية ،والنمور البي�ضاء والفهود،
والنمر العربي ،وقطط الرمال العربية
�أي �� �ض �اً .ك�م��ا �أن احل��دي �ق��ة ت�ن�ظ��م ب�شكل
م���س�ت�م��ر ع ��ر� ��ض ال �ط �ي��ور وال� ��زواح� ��ف،
واحليوانات الليلي ًة .ويف العام ،2012
�شهدت حديقة حيوانات العني مولد عدد

م��ن احل �ي��وان��ات �شملت ع��دة �أن ��واع منها
وح�ي��د ال �ق��رن الأب �ي ����ض ،ح�م��ار الوح�ش،
غزال الرمي ،الفهد ،املها العربي ،وميكن
ر�ؤي��ة تفاعلها مع �أمهات يف الوقت الذي
ت�ستعد حديقة ح�ي��وان ال�ستقبال املزيد
من املواليد اجلدد يف ربيع هذا العام.
وت�ستقبل حديقة حيوانات العني زوارها
يومياً من ال�ساعة التا�سعة �صباحاً ولغاية
الثامنة م�ساءً ،وهي تقع يف موقع مميز
العمانية،
بالقرب من احلدود الإماراتية
املجموعات يف ال�ع��امل .وتفخر احلديقة املحيطة باحلديقة احلالية �إىل م�ؤ�س�سة
دبي
�ن
�
م
بال�سيارة
وتبعد ح��وايل �ساعة
خم�ص�صة لعر�ض احلياة الربية
بع�ضويتها يف االحت ��اد ال�ع��امل��ي حلدائق جديدة
ّ
وال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي ،وم ��ع وج ��ود جبل احل �ي��وان والأح �ي��اء امل��ائ�ي��ة  .WAZAال�صحراوية وتف�سريها واملحافظة عليها.
ح �ف �ي��ت وح��دي �ق��ة م� �ب ��زرة اخل �� �ض��راء يف ك�م��ا ع �ق��دت ح��دي�ق��ة احل �ي��وان��ات بالعني و��س�ت�ق��دم وج �ه��ة اال��س�ت�ج�م��ام والرتفيه
الواجهة اخللفية للحديقة ،تعد حديقة �شراكات �إ�سرتاتيجية مع كربى امل�ؤ�س�سات امل���س�م��اة مب�ت�ن��زه ال�ع�ين للحياة ال�بري��ة ،
ح �ي ��وان ��ات ال �ع�ي�ن �أك �ث��ر م �ع��امل املدينة واجلمعيات العاملية املعنية ب�صون وحماية ف��ر��ص��ة رائ �ع��ة ل �ل��زوار ال�ستك�شاف عامل
�إقبا ًال.
البيئة واحل �ي��اة الطبيعية ،م��ن �ضمنها ال���ص�ح��راء وجت��رب��ة وج�ه��ة �سياحية ذات
حتت�ضن حديقة احليوانات بالعني برامج االحت��اد العاملي ل�صون الطبيعة و جلنة م�ستوى عاملي .و�سيت�ضمن عامل �صحارى
مهمة للحفاظ على الأن ��واع يف العامل ،ب�ق��اء الأن ��واع و هيئة البيئة�-أبوظبي و الإم � ��ارات يف امل�ت�ن��زه م��رك��ز ال�شيخ زايد
مركزة ب�شكل خا�ص على احلياة الربية ح��دي �ق��ة ح �ي��وان � �س��ان دي �ي �غ��و و حديقة ل�ع�ل��وم ال���ص�ح��راء ال ��ذي ��س�ي�ق��دم للزوار
يف امل�ن��اط��ق ال�ق��اح�ل��ة ح��ول ال �ع��امل ،وهي حيوان ادنربغ و جمعية رينجالند تر�ست م �ع��رو� �ض��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة حت�ت�ف��ي باحلياة
�أي�ضا جت��ري �أبحاثاً ح��ول احلفاظ على ال�شمالية يف كينيا و ��ص�ن��دوق احلفاظ الربية ال�صحراوية وتراثها وتقاليدها،
الأن��واع وتكاثرها وانت�شارها ،ف�ضال عن ع �ل��ى ال �� �ص �ح��راء  .وك �ج��زء م��ن التزام وك��ذل��ك ب � ��إرث ال���ش�ي��خ زاي ��د يف احلفاظ
�إع��ادة �إط�لاق الأن��واع املهددة باالنقرا�ض دول��ة الإم� ��ارات يف احل�ف��اظ على احلياة على احلياة الربية ،كما �سي�ساعد املركز
يف م��واط�ن�ه��ا ال�بري��ة .وت�ع�ت�بر جمموعة الربية يف الدولة وخارجها ،تعمل حديقة على التخطيط مل�ستقبل م�ستدام للحياة
الظباء املوجودة يف احلديقة �ضمن �أف�ضل احل�ي��وان��ات بالعني على حتويل املنطقة ال�صحراوية.

•• العني  -الفجر:

احتفلت �إدارة الإق��ام��ة و��ش��ؤون الأج��ان��ب العني باليوم العاملي للطفل
مببنى الإدارة مب�شاركة ر�ؤ�ساء الأق�سام وموظفي الإدارة ومراجعيها،
حيث مت ت��وزي��ع ه��داي��ا لأب �ن��اء امل��راج�ع�ين وال�ت�ق��اط ال���ص��ور التذكارية
وم�شاركة العميل اخلارجي يف التعريف بقانون ودمية حلماية الطفل .
كما مت توزيع برو�شورات ملوظفي الإدارة عن قانون ودمية والذي يحث
على حماية حقوق الطفل كافة وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئ
الد�ستور الإم��ارات��ي ،حيث �ضم القانون احلقوق الأ�سا�سية واحلقوق
الأ�سرية وال�صحية والتعليمية والثقافية والإجتماعية .ت�أتي م�شاركة
الإدارة يف هذه املنا�سبة من منطلق احلر�ص يف حماية حقوق الطفل يف
كافة املجاالت باعتبار الطفل �شريحة �أ�سا�سية من �شرائح املجتمع.

م�ست�شفى توام تنظم دورة تدريبية
يف اال�ست�شارات والتوا�صل التغذوي

تعاون م�شرتك بني جامعتي حلوان امل�صرية والإمارات

•• العني  -الفجر:

ق��ام��ت �إدارة ال�ت�غ��ذي��ة يف م�ست�شفى توام
ب��اال� �ش�تراك م��ع ج��ون��ز ه��وب�ك�ن��ز الطبية
ب�ن�ت�ظ�ي��م دورة ت��دري �ب �ي��ة ت �غ��ذوي��ة حتت
عنوان اال�ست�شارات والتوا�صل التغذوي لـ
( )20اخت�صا�صية تغذية مت تر�شيحهن
م��ن ِق �ب��ل م�ست�شفيات وم��راك��ز التغذية
املختلفة يف جميع �إم��ارات ال��دول��ة بهدف
حت���س�ين وت�ط��وي��ر م �ه��ارات الإ�ست�شارات
ال � �ت � �غ ��ذوي ��ة ل� �ل� �م� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ال� � � ��دورة
املتخ�ص�صة وتطبيقها يف خ�ط��ة النظام
الغذائي للمر�ضى لعمالء الذين يعانون من �أمرا�ض مت�صلة بالتغذية ،و
تغيري ال�سلوك الفردي لتح�سني حالته الغذائية والتغذوية .وقد مت طرح
هذه ال��دورة التغذوية التخ�ص�صية على م�ستوى الدولة يف �أق�سام التغذية
يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية للرعاية الأولية واملراكز التغذوية اخلا�صة.
وت�ضمنت حماور الدورة عر�ض متثيليي لتو�ضيح �أ�سباب عدم التوا�صل بني
املري�ض واملخت�ص .ثم قام امل�شاركني بعمل فرق جماعية لإيجاد احللول و
ا�ستعرا�ض �أي م�شاكل �ستواجه كل اخت�صا�صي تغذية يف عيادته التغذوية،
وطرح احلاالت الناجحه وغري الناجحه يف الأ�ست�شارات التغذوية .وذكرت د.
هادية ر�ضوان اخت�صا�صية التغذية وامل�س�ؤولة عن وحدة التدريب التغذوي
التابع لإدارة التغذية املجتمعية فى م�ست�شفى توام � :أن الهدف من عمل هذه
الدورات هو �إر�شاد وتوجيه املخت�صني لأدوات الإ�ست�شارة التغذوية ومهارات
الإت�صال يف عملية رعاية �صحة املري�ض ،و حتديد وتطبيق الإ�سرتاتيجيات
والنظريات املنا�سبة عند عر�ض امل�شكله التغذوية .

•• العني  -الفجر:

زار رئي�س جامعة حلوان احلكومية امل�صرية جامعة االمارات
العربية املتحدة وذلك بغر�ض االطالع على جتربة اجلامعة
وب�ح��ث ال�ع�لاق��ات امل�شرتكة ب�ين اجلامعتني على ال�صعيد
العلمي والبحثي ،حيث التقى �سعادة الدكتور علي را�شد
النعيمي مدير اجلامعة مبكتبه باحلرم اجلامعي اجلديد
مبدينة العني وف��د جامعة ح�ل��وان برئا�سة الدكتور يا�سر
�صقر رئي�س اجلامعة وح�ضر اللقاء الدكتور ع�صام عبد
احلفيظ مدير التخطيط اال�سرتاتيجي يف جامعة االمارات
وال�سيد خلفان ال�ظ��اه��ري االم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد لل�ش�ؤون
املالية.
وبحث مدير اجلامعة خالل اللقاء مع الوفد الزائر �سبل
تعزيز اطر العالقات امل�شرتكة بني اجلامعتني حيث اطلع
ال��دك �ت��ور النعيمي ع�ل��ى ال��وف��د امل���ص��ري اخ ��ر امل�ستجدات
التطورات العلمية احلديثة التي ادخلتها اجلامعة خالل
الفرتة املا�ضية م�شيدا بالدور الذي يقوم به معايل ال�شيخ
نهيان ب��ن م�ب��ارك ال نهيان وزي��ر التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي الرئي�س االعلى للجامعة يف تنمية وتطوير التعليم
العايل يف دولة االمارات ومتابعته امل�ستمرة لكافة امل�ؤ�س�سات
التعليمية  ،وك��ذل��ك ا��ش��ار ال��دك�ت��ور النعيمي اىل االق�سام

اجلديدة اىل مت افتتاحها باجلامعة وامل�ساقات التي طرحت
م ��ؤخ��را ا��ض��اف��ة اىل امل��راك��ز العلمية ال�ت��ي ب ��د�أت ابحاثها
والتي تعمل على رفد م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة بالدرا�سات
واالبحاث التي تهم حياة االفراد واملجتمع.
وا��ض��اف الدكتور النعيمي متتلك اجلامعة اليوم �شراكات
مع الكثري من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف العامل
والتي تقوم على ا�سا�س تبادل اخلربات وامل�شاركة يف االبحاث
وتبادل االكادمييني والطلبة وب�لا �شك ننظر بكل اهتمام
اىل عالقاتنا و�شراكاتنا مع اجلامعات العربية نظرا اىل
الروابط املهمة التي جتمعنا واالهتمامات امل�شرتكة بيننا .
من جهته اعرب الدكتور يا�سر �صقر رئي�س جامعة حلوان
ع��ن �شكره وت�ق��دي��ره لكرم اال�ستقبال وال�ضيافة م��ن قبل
ادارة جامعة االمارات وقال ننحن ننظر بفخر اىل امل�ستوى
العلمي واالكادميي الذي بلغته جامعة االمارات ونحن هنا
اليوم من اجل و�ضع اال�س�س العامة لر�سم مالمح العالقة
امل�شرتكة والتعاون بني اجلامعتني على م�ستوى الأكادميي
وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وت �ب��ادل ال ��زي ��ارات مب��ا ي �خ��دم م�صلحة
اجلامعتني.
بعد ذلك قام الوفد الزائر بجولة يف اروقة احلرم اجلامعي
اجل��دي��د وزي � ��ارة امل �خ �ت�برات ال�ع�ل�م�ي��ة وامل �ن �� �ش ��آت اخلدمية
الطالبية وزيارة مكتبة اجلامعة.
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حافظوا على الن�شاط اجل�سدي وتفادوا قلة احلركة

كيف تتج َّنبون جلطات ال�ساق والرئة؟
ال ّ
�شك يف �أن خطر االن�سداد خارج القلب ي�ساوي ذلك اخلطر الناجت من النوبة القلبية .وقد ي�ؤدي جتلط الدم يف ال�شرايني التاجية
وا�سع يف مكان �آخر يف اجل�سم� ،أو ما ُي�سمى الوريد اخلثاري ( ،)VTEقد ينتهي �أي�ض ًا
وريد
�إىل نوبة قلبية� .إال �أن جتلط الدم يف ٍ
ٍ
يف وحدة عالج حاالت الطوارئ الطبية .حل�سن احلظ ،تت�شابه عوامل اخلطر التي مت ّيز النوبات القلبية وتلك التي تنذر بـ(نوبات
الوريد) ،بالتايل ميكن الوقاية من الوريد اخلثاري .واعلم �أنك �إذا حال �أُ ِ�صبت ...
ماذا يعني الطب بخثارة الأوردة العميقة؟
ي�شمل ال��وري��د اخل�ث��اري نوعني م��ن امل�شاكلُ .تطلق
ت�سمية خ�ث��ار الأوردة العميقة على التجلط الذي
يت�شكل يف �أوردة اليد �أو ال�ساق �أو احلو�ض الوا�سعة ،يف
حني يُعرف االن�سداد الذي ي�صيب الرئتني باالن�صمام
الرئوي .وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن االن�صمام الرئوي
قد يكون مميتاً وق��د ي�ض ّر يف بع�ض احل��االت اجلزء
الأمين من القلب.
ق �دّر تقرير �أ��ش��رف عليه كبري الأط�ب��اء يف الواليات
املتحدة �أن � 600أل��ف �أم�يرك��ي على الأق��ل ي�صابون
�سنوياً بخثار الأوردة العميقة ال��ذي ي ��ؤدي �إىل وفاة
ما يرتاوح بني � 100ألف و� 180ألف حالة .يُ�صيب
�أكرث من ن�صف حاالت خثار الأوردة العميقة الإن�سان
بعد بلوغه ال�ستني من العمر .حل�سن احلظ ،يخفف
اتباع منط حياة �صحي للقلب من خطر هذه احلاالت
وف�ق�اً للدكتور �صاموئيل ز .غ��ول��داب��ر ،كبري �أطباء
القلب وخبري يف خثار الأوردة العميقة يف م�ست�شفى
الن�ساء يف بريغهام التابعة جلامعة هارفارد.
ي�ضيف د .غولدابر قائال( :تت�شارك �أمرا�ض القلب
والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة وخ�ث��ار الأوردة العميقة حاالت
اخلطر وم��ن بينها على �سبيل املثال التدخني� ،سوء
مراقبة �ضغط ال��دمّ ،الكول�سرتول ال�ع��ايل ،ال�سمنة
الزائدة وال�سكري).
ملاذا نتعر�ض للجلطات؟
ي�ت�م�ت��ع اجل �� �س��م ب �ن �ظ��ام ت �خ�ثر خ��ا���ص ب �ع��د تعر�ضه
للإ�صابة ،وهذا �أمر جيد لأنه يُج ّنبك خ�سارة كميات
كبرية من الدمّ .ي�شرح د .غولدابر قائال�( :إال �أنه يف
حاالت خثار الأوردة العميقة ،يبدو هذا النظام �أمراً
جيداً �إىل حدٍ بعيد).
عندما يت�شكل يف وري��د وا�سع ،قد ي�سبب تخرث الد ّم
ت�ضخماً يف ال�ط��رف امل�صاب و�أمل �اً وط��راوة واحمراراً
وارتفاع احل��رارة .يف حال انتقل التخرث �إىل الرئتني
و��س�ب��ب ان���ص�م��ام�اً رئ��وي �اً ،ي��واج��ه امل ��رء ��ص�ع��وب��ات يف
التنف�س ،فيتنف�س �سريعاً ويلهث توقاً �إىل الهواء
وي�شعر بوخزات يف �صدره عند التنف�س،
اع�ل��م يف ه��ذه احل��ال��ة �أن ��ك �أمام
��ش�خ��� ٍ�ص ي��واج��ه حالة
ط � � � �ب � � � �ي� � � ��ة

طارئة .وي�شري د .غولدابر �أن معدل الوفاة يف هذه
احلالة يبلغ �ضعف املعدل الذي قد ينتج من الإ�صابة
بنوبة قلبية.
وغ��ال �ب �اً م ��ا ُي �� �ش �ف��ى م�ع�ظ��م ال �ن��ا���س ب �ع��د تعر�ضهم
لالن�صمام الرئوي الذي قد يرتك �أحياناً �أ�ضراراً يف
القلب �أو الرئتني ،لذلك من الأف�ضل �أن ي�سعى املرء
جاهداً �إىل جتنب الإ�صابة بهذه احلالة.
كيف نتجنب الوريد اخلثاري؟
كي تتجنب حاالت اخلثار الوريدي امل�ؤملة واخلطرية،
عليك �أن تتبع اخلطوات التالية:
• حافظ على ن�شاطك .ين�صح د .غولدابر قائال:
(ح��اف��ظ على ن�شاطك اجل���س��دي وا��س��ع ج��اه��داً �إىل
ت�ف��ادي ال�ث�ب��ات وق�ل��ة احل��رك��ة .فالن�شاط يعني �أنك
ُتخ�ضع قلبك لربنامج متارين �صحية مفيدة ،لذلك
تتعني عليك ممار�سة بع�ض �أن��واع التمارين كامل�شي
ملدة ن�صف �ساعة يومياً� ،ست مرات يف الأ�سبوع).
• تناول طعاماً �صحياً �سليماً .احر�ص على تناول
طعام �صحي للقلب وعلى احلفاظ على وزنٍ منا�سب،
ال �سيما و�أن ال�سمنة ت�شكل عامل خطر رئي�ساً ي�ؤدي
�إىل الإ�صابة باالن�صمام الرئوي.
• اعمد �إىل االطالع على تاريخ �أ�سرتك .فم�شاكل
التخرث قد تكون وراثية ،لذلك احر�ص على �إعالم
طبيبك يف ح��ال �سبق و�أُ� �ص �ي��ب �أح ��د �أف ��راد عائلتك
بحاالت مماثلة.
• حت��دث �إىل طبيبك .ب�ع��د اخل���ض��وع جل��راح��ة �أو
التعر�ض حلادثٍ  ،يكون نظام التخرث يف �أعلى حاالت
التيقظ يف حم��اول � ٍة منه حلمايتك .ح��اول �أن جتد
ط��رق�اً ت�ساعدك على التخفيف م��ن خطر الإ�صابة
بتخرث الدمّ .وين�صحك د .غولدابر �أن ت�س�أل طبيبك
ال�س�ؤال التايل( :ماذا �ستفعل لتج ّنبني الإ�صابة بخثار
الأوردة العميقة؟).
ما هي �سبل العالج؟
يعطي ال�ط�ب�ي��ب الأول��ول �ي��ة ال�ق���ص��وى ع�ن��د �إ�صابة
�شخ�ص م��ا ب��ال��وري��د اخل�ث��اري �أو االن�صمام الرئوي
ٍ
لإزال��ة التجلط من املنطقة امل�صابة باالن�سداد ،بعد
ذلك يعمد �إىل م�ساعدتك على جتنب الإ�صابة بحالة
مماثلة �أخرى .يف احلقيقة ،تبقى هذه امل�س�ألة معقدة
واع �ل��م �أن حم� ��اوالت ط�ب�ي�ب��ك ت�ت��وق��ف ع�ل��ى حالتك
ال�صحية الفردية وعوامل اخلطر املعر�ض لها.
قد يعطيك الطبيب يف البداية حقنةً
لإذاب ��ة التجلط ث��م ي�صف لك
�أدوي � � ��ة م �� �ض��ادة للتخرث

لقمع نظام التخرث يف ج�سمك .ظهر �أول دواء م�ضاد
للتخرث يُعطى عن طريق الد ّم يف خم�سينيات القرن
الع�شرين وكان يف حينها الوارفارين (كومادين).
ينقذ الوارفارين �آالف احليوات ك ّل يوم �إال �أنه ي�ؤدي
�إىل ن��زي��ف خطري غ�ير م��رغ��وب فيه ت�ت�راوح ن�سبته
بني  1و 2%كل عام .لذلك يتعني عليك عند تناوله
اخل�ضوع لتحليل خم�بري دوري وتنظيم ا�ستهالك
بع�ض �أن ��واع الأط�ع�م��ة ال�ت��ي ق��د تتفاعل م��ع ال��دواء
وتزيد من خطر الإ�صابة بالنزيف.

تق�ضي على املري�ض.
هل تتوافر �أدوية جديدة م�ضادة للتخرث؟
ال ّ
�شك يف �أن��ك �سمعت يف حال عانيت م�شاكل تخرث
بجيل جديد من الأدوية امل�ضادة للتخرث ،نذكر منها
ريفاروك�سابان (زارل�ت��و) احلائز ترخي�صاً من �إدارة
الأغذية والأدوية لقدرته على م�ساعدة الإن�سان على
جتنب الإ�صابة باخلثار الوريدي واالن�صمام الرئوي
بعد اخل���ض��وع جل��راح��ة ا��س�ت�ب��دال ال ��ورك �أو الركبة
وعلى م�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يعانون االرجتاف
الأذيني على جتنب الإ�صابة ب�سكتات.
�أ�شارت الدرا�سات ال�سريرية احلديثة �إىل �أن الأدوية
امل�ضادة للتخرث قد تنال املوافقة في�صبح ا�ستعمالها
ملعاجلة ال��وري��د اخل �ث��اري واالن���ص�م��ام ال��رئ��وي �أمراً
ممكناً فتحل ب��ال�ت��ايل حم��ل ال��وارف��اري��ن .يف معظم
ال�ت�ج��ارب احلديثة ح��ول االن�صمام ال��وري��دي� ،أثبت
ري �ف��اروك �� �س��اب��ان ف��اع�ل�ي��ة يف امل �� �س��اع��دة ع �ل��ى جت ّنب
الإ�صابة باجللطات متاماً كالعالج الذي يعتمد على
الوارفارين العادي مُظهراً ن�صف اخلطر بالإ�صابة
بنزيف حاد ينتج يف العادة من تناول الأدوية امل�ضادة
للتخرث.
وال يُخفى تعدد �إيجابيات الأدوي ��ة امل�ضادة للتخرث
اجل��دي��دة و�سلبياتها ،و ُي���ش��ار �إىل �أن �إدارة الأغذية
والأط �ع �م��ة ت�ع�ط��ي ل �ه��ذه الإي �ج��اب �ي��ات وال�سلبيات
ح ّقها .باملقارنة مع الوارفارين ،ي�سهل على الأطباء
و�صف ريفاروك�سابان وعلى املر�ضى تناوله .كما �أن
ري�ف��اروك���س��اب��ان ال يتطلب التحاليل امل�خ�بري��ة على
غ��رار ال��وارف��اري��ن .من ناحية �أخ��رى ،ميكن �أن ُت َن ِّبه
التحاليل املخربية طبيبك �إىل ع��دم فاعلية الدواء
امل�ضاد للتخرث وفقاً ملا هو متوقع.
ي�ق��ول د .غ��ول��داب��ر ع�بر امل��دون��ة اخل��ا��ص��ة ب�أمرا�ض
ال �ت �خ�ثر blogs.theheart.org/clot-
�( :blogأ� �ش �ع��ر بحما�سة ك �ب�يرة �إزاء ه��ذه الأداة
اجل��دي��دة ال �ت��ي �أ� �ض��اف �ه��ا ال�ع�ل��م ح��دي �ث �اً �إىل عتادنا
ال�ط�ب��ي) .وي ��أت��ي ت�صريحه ه��ذا عقب �إع�ل�ان نتائج
ال �ت �ج ��ارب ال �ت��ي �أج ��ري ��ت ع �ل��ى ال� �ط ��رق العالجية
املتبعة ملعاجلة االن�صمام ال��رئ��وي التي تعتمد على
ريفاروك�سابان يف مار�س  .2012وي�ضيف�( :سنتابع
املجريات لنت�أكد �أن نتائج التجربة على �أر�ض الواقع
�ستت�شابه ونتائج التجارب ال�سريرية).

ماذا عن الأدوية وفرتة تناولها؟
يعتمد طول فرتة تناولك للوارفارين على حالتك.
يف ح ��ال �أُ�ِ��ص �ب��ت ب��ال�ت�خ�ثر ب�ع��د ج��راح��ة خ �ط�يرة �أو
تعر�ضك لك�س ٍر يف �إحدى عظام ج�سمك� ،ستحتاج �إىل
اال�ستمرار يف تناول الوارفارين ملدة ترتاوح بني ثالثة
و�ستة �أ��ش�ه��ر .لكن يف ح��ال اُ�ِ��ص�ب��ت باجللطة نتيجة
تعبٍ نف�سي ،فالو�ضع يتغيرّ  .يقول د .غولدابر( :يف
حال كانت هذه احلالة غري حمر�ضة ،فاعلم �أن ن�سبة
�إ�صابتك بجلطة �أخ��رى يف ال�سنوات الع�شر املقبلة
ت�صل �إىل .)50%
تدعو �إر� �ش��ادات اخل�براء احلالية �إىل ��ض��رورة تناول
الأدوي ��ة امل���ض��ادة للتخرث ل�ف�تر ٍة غ�ير حم ��دودة بعد
الإ�صابة بخثار الأوردة العميقة غري املحر�ض .وقد
يحاول طبيبك �أن يوقف الوارفارين يف حال الحظ
�أنك معر�ض خلطر الإ�صابة بالنزيف.
لكن ال ب� ّد من الإ��ش��ارة �إىل �أن من ينجو من حاالت
التخرث قد يعاين م�شاكل طويلة الأمد حتى و�إن تلقى
العالج املنا�سب .بعد مرور فرتة �سنتني على الإ�صابة
بخثار الوريدي ،يعاين  30%من النا�س حول العامل
من متالزمة ما بعد اجللطة التي ت�سبب �أمل�اً مزمناً
يف ال���س��اق وت���ض�خ�م�اً ،ويف ح ��االت ن ��ادرة ق��رح��ة �ساقٍ
م�ؤملة غري قابلة لل�شفاء .يف امل�ضمار عينه ،يُ�صاب 2
�إىل  4%من الناجني من االن�صمام الرئوي بارتفاع
�ضغط الدم يف ال�شريان الذي يربط القلب بالرئتني،
ما ي�ؤدي �إىل �ضيق النف�س و�إغماء عند الإجهاد.
ي���س��اع��د ارت� � ��داء ج � ��وارب ��ض��اغ�ط��ة م��ان �ع��ة للتخرث
الوريدي على جتنب متالزمة ما بعد اجللطة .ي�صف
الأطباء يف �شكلٍ عام ج��وارب حتت الركبة التي ال ب ّد
من ارتدائها ط��وال ف�ترة النهار وخلعها م�سا ًء قبل
النوم .ون�شري هنا �إىل �ضرورة ا�ستبدال هذه اجلوارب
ك ّل ثالثة �أ�شهر� ،أي بعد فقدانها املرونة .وغالباً ما
خطوات لتجنب خثار الأوردة العميقة
ين�صح الأطباء املر�ضى باملداومة على ارتدائها طوال
• جت ّنب البقاء من دون حركة لفرتات طويلة �سواء
فرتة �سنتني.
جلو�ساً �أو قرف�صاء �أو وا�ضعاً ال�ساق على الأخرى .ويف
ما هي امل�شاكل التي قد ت�صيب الوريد العميق؟ حال ا�ضطررت �إىل اجللو�س لفرتات طويلة ،احر�ص
ت�ضم �أوردة ال���س��اق �صمامات �صغرية ت�ساعد على على ثني ركبتك وكاحلك وكوعك وفخذك من وقتٍ
احل �ف��اظ ع�ل��ى ح��رك��ة ت��دف��ق ال ��د ّم �إىل ال�ق�ل��ب .عند �إىل �آخر للحفاظ على تدفق الدم.
الإ�صابة بخثار الأوردة العميقة ،يت�شكل تخرث على • ارتدِ مالب�س داخلية مطاطية �أو جوارب �ضغط.
مقرب ٍة من �أح��د ال�صمامات .ويف ح��ال انطلق جزء • ح��اول �أن تنه�ض وتتحرك يف �شكلٍ دوري حني
من ه��ذا التخرث ال��ذي يُعرف با�سم اجللطة يف تكون يف ال�سيارة �أو البا�ص �أو الطيارة �إن ا�ستطعت.
جم��رى ال��دم ،قد ي�صل �إىل الرئتني وي�س ّد ا�شرب الكثري من ال�سوائل لتجرب نف�سك على دخول
ال�شريان في�ؤدي �إىل ما ي�سمى بجلطة احلمام.
ال��رئ��ة وه��ي ح��ال��ة م��ن امل�ح�ت�م��ل �أن • يف حال كنت مدخناً حاول الإقالع عن التدخني .يف
حال كان وزنك زائداً ،حاول �أن تخ�سر بع�ض الوزن.
• يف حال كنت ال متار�س الريا�ضة يف �شكلٍ دوري،
ابد�أ مبا�شرة مبمار�سة التمارين الريا�ضية.

ن�صائح مهمة ّ
لتجنب الأخطاء الدوائية
الأخطاء الدوائية حت�صل يف �أي وقت� ،إذ ميكن تناول الدواء يف �أوقات خاطئة
�أو قد ي�ؤدي دجمه مع نوع �آخر من الأدوية اىل م�شاكل �صحية خطرة على
حياة املري�ض .لذلك يجب جت ّنب الأخطاء الدوائية وفقاً لـمنظمة ال�صحة
والدواء الأمريكية ،وبالتايل احلفاظ على �صحتك و�صحة عائلتك.
اعرف ا�سم الدواء جيداً :من ال�ضروري معرفة ا�سم الدواء الذي �أعطاك
�إي��اه الطبيب حتى ال تقع يف ف ّخ �شراء دواء �آخ��ر من ال�صيدلية .وتن�صح
منظمة الدواء وال�صحة الأمريكية بقراءة ا�سم الدواء جيداً قبل مغادرة
ال�صيدلية حتى ال يعطيك ال�صيدالين نوعاً خاطئاً من الأدوية.
اطرح جميع الأ�سئلة عن كيفية ا�ستخدام العقاقري :ماذا يجب �أن �أفعل �إذا
ن�سيت تناول الدواء؟ متى يجب تناول الدواء؟
هل يتفاعل ه��ذا ال��دواء مع دواء �آخ��ر؟ كيف يجب تخزين ال ��دواء؟ هذه
بع�ض الأ�سئلة التي يجب طرحها على الطبيب �أو ال�صيدالين حول كيفية
تناول الدواء من �أجل جت ّنب الوقوع يف اخلط�أ.
اعرف مفعول الدواء جيداً :ت�شري املنظمة اىل �أنّ الوقوع يف اخلط�أ ممكن،
�إذا مل نعرف ا�ستخدامات هذا الدواء .على �سبيل املثال ،هناك امر�أة كانت
تتناول الدواء املخ�ص�ص لعينها كدواء خم ّفف لأوجاع الر�أ�س وبالتايل مل
تتناول الدواء بانتظام ،ما �سبب لها م�شاكل كبرية يف عينها.
اق��رئ مل�صقات ال��دواء جيداً :ق��راءة مل�صقات ال��دواء والت�أكد من كيفية
ا�ستخدامه ي�ساعدانك يف معرفة ال��دواء جيداً وجرعته ال�ضرورية ،ما
يحمي من الوقوع يف اخلط�أ خ�صو�صاً يف ما يتعلق ب�أدوية الأطفال التي
تكون جرعتها وطريقة ا�ستخدامها دقيقتني جداً .ابقي قائمة ب�أدويتك يف
حمفظتك� :إبقاء �أ�سماء الأدوية واملكمالت الغذائية التي تتناولينها معك
�أمر �ضروري يف حال حدوث �أي طارىء.

تناول تفاحة يوميا تبعد
عن زيارة الطبيب الف يوم
ك�شفت درا�سة علمية حديثة ان التفاح م�صدر هام لتخلي�ص اجل�سم من
ال�سموم والفريو�سات ،وهو مفيد للج�سم �إذا ما مت تناوله با�ستمرار ،يقال:
�إن تفاحة يف اليوم تبعدك عن الطبيب �ألف يوم.
ين�صح باملري�ض الذي �أُ�صيب بذبحة �صدرية بتناول التفاح يومياً �إ�ضافة
�إىل الراحة والهدوء ،وت�ؤكل تفاحة على الريق وقبل النوم يومياً وب�شكل
منتظم لطرد البلغم .وللعمل على منع اخلمول والك�سل يُ�شرب ن�صف لرت
من ع�صري التفاح الطازج يومياً ،مع تدليك اجل�سم بزيت الزيتون وامللح
الناعم ،كما �أن ع�صري التفاح مفيد حلاالت الر�شح والزكام مع ا�ستخدام
قطرة للأنف (ومراجعة الطبيب بالن�سبة للقطرة) .وللإم�ساك املزمن،
ت�ؤكل تفاحة قبل النوم مع �شرب ن�صف لرت من املاء ،وجتنب �أكل البقول،
ويكرر ذلك مرات عدة �أ�سبوعياً� ،أما يف حاالت الإ�سهال ،ي�ؤخذ لب التفاح
من دون البذور وي�ؤكل ،ويكرر ذلك ب�ضع مرات يف اليوم.
ولتنقية اجل�سم من ال�سموم واليوريك �أ�سيد ،على امل��رء �أك��ل تفاحة بعد
الع�شاء ،وبعد اال�ستيقاظ �صباحاً بعد تنظيف الأ�سنان.
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
مكتب حماماه  /وكيل عالمات جتارية  /االمارات الدولية  /حمامون وم�ست�شارون قانونيون
بطلب لت�سجيل عالمة املراقبة �أو الفح�ص :

بتاريخ 2010/8/28:م

املودعة حتت رقم 147527 :
با�سم:فندق ايال ذ.م.م
وعنوان:العني  ،منطقة �سيفيك � ،ص.ب ، 86990:ت ، 0097137640111 :فاك�س0097137610333 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب وخدمات الفنادق وترتيب االقامة امل�ؤقتة .
الواقعة بالفئة 43:
و�صف العالمه :العالمة عبارة (فندق ايال) مكتوبة باللغتني العربية واالجنليزية ( )ayla Hotelحيث
يظهر جزء من حريف ( )aيف كلمة ( )aylaيف �شكل هاللني ب�صورة مميزة باللونني االزرق واال�صفر كما
يظهر يف ال�صورة اعاله .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/11/20:م
املودعة حتت رقم 182235 :
با�سم:م�ؤ�س�سة اخلدمات الفنية لل�سالمة
وعنوان:ابوظبي  ،م�صفح ال�صناعية � ،ص.ب ، 94547 :هاتف0505166266 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
حقول ومن�ش�أت النفط .
الواقعة بالفئة 42:
و�صف العالمه :العالمة ع�ب��ارة ع��ن �شكل دائ��رت�ين باللون البنف�سجي ويف منت�صف ال��دائ��رت�ين على �شكل
دائ��ري باللون البنف�سجي  safetyوباللون االحمر  mauneو  servicesباللون البنف�سجي وحتتها
 middle eastوداخل �شكل الدائرة �شكل ون�ش باللون االزرق وا�سفل ال�شكل �شكل باللون االحمر مكتوب
بداخلة باللون االبي�ض  safet services groupباللون االبي�ض وح��ول الدائرة من اخل��ارج ب�شكل
دائري . safety mudit servies
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 181323 :
با�سم:مطعم �سو�شي �سنرتال ذ.م.م
وعنوان:جزيرة ابوظبي  -اخلالدية � ،ص.ب ، 48576 :هاتف0507111787 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
مطعم .
الواقعة بالفئة 43:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن دائرة باللون االحمر ويتقاطع حولها ا�شكال اعواد �صغريه باللون االبي�ض
فوق وعلى ميني وي�سار الدائرة وحتت ال�شكل مكتوب  sushi centerباللون االبي�ض وحتتها �سو�شي
�سنرت باللون االبي�ض وال�شكل على خلفية �سوداء.
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم 186109 :
با�سم:الباب امللكي لل�شحن
وعنوان�:أبوظبي � ،شارع زايد االول � ،ص.ب34805:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات ال�شحن البحري للب�ضائع خدمات ال�شحن الربي للب�ضائع خدمات ال�شحن اجلوي للب�ضائع .
الواقعة بالفئة 39:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن �شكل ر�سمة الكرة االر�ضية باللون االزرق الغامق ومق�سمة ب�شكل �شبه
دائري داخل ال�شكل بخطوط بي�ضاء و�سط ال�شكل على خلفية بي�ضاء مكتوب  RGCباللون االزرق .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/12/30:م

املودعة حتت رقم 184429 :
با�سم�:شركة اك�سل جلف للزيوت
وعنوان:املنطقة احلرة  ،احلمرية � ،ص.ب ، 41563:هاتف ، 065263030 :فاك�س065263131:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
زيوت و�شحوم �صناعية مزلقات مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار وقود (مبا يف ذلك وقود املحركات)
ومواد ا�ضاءة �شموع وفتائل لال�ضاءة .
الواقعة بالفئة 4:
و�صف العالمه :كلمة  LAVAباللون اال�صفر ال�سميك وتتخلل حروف الكلمة خطوط حمراء على خلفية
م�ستطيلة باللون البني الداكن .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 186110 :
با�سم:الفا لل�شحن ذ.م.م
وعنوان�:أبوظبي � ،شارع النادي ال�سياحي � ،ص.ب 25301:وهاتف026762530:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات ال�شحن البحري للب�ضائع خدمات ال�شحن الربي للب�ضائع خدمات ال�شحن اجلوي للب�ضائع خدمات
تخلي�ص الب�ضائع .
الواقعة بالفئة 39:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن حرفني  ALملت�صقني مع بع�ضهما بخط ازرق كبري وفوقهما �شكل
طائرة باللون االزرق وملت�صق بها من الناحية االمامية �شكل �سفينة باللون الرمادي الفاحت واالزرق الفاحت
واالبي�ض مربوطة ب�سل�سلة مع احلرفني  ALوا�سفل ال�شكل  ALPHA CARGOباللون االزرق .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

بتاريخ 2007/1/28:م
املودعة حتت رقم 89923 :
بتاريخ2008/6/12:م
امل�سلجة حتت رقم89495:
با�سم�:ش.اتورنت لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
وعنوان:مكتب رقم  ، 205ملك جمموعة �سلطان للإ�ستثمار  ،بردبي  ،عود ميثاء � ،ص.ب ، 2692 :دولة االمارات
العربية املتحدة  ،هاتف ، 04-3366337:فاك�س04-3374734 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر .
الواقعة بالفئة 39:
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية 200 / / ( - ) ( :م)
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2013/2/6:م
املودعة حتت رقم 186408 :
با�سم:مركز بداية للتدريب والتطوير ذ.م.م
وعنوان:ابوظبي � ،شارع املرور � ،ص.ب ، 112223 :هاتف024433065 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
التدريب على االعمال والنظم االدارية التدريب على اعمال �صالونات التجميل الن�سائية مركز تنمية املواهب
والكفاءات .
الواقعة بالفئة 41:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن كلمة بداية بخط مميز باللون االزرق ونقاط احلروف باللون الربتقايل
ويدنوها مركز بداية للتدريب والتطوير inception center for training & development
باللون االزرق وكلمة  inceptionباللون الربتقايل .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

املودعة بالرقم 51467 :
با�ســم� :ش.اك�سل جلف م م ح
وعنوانه �:ص.ب ، 41563:ال�شارقة  ،االمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )41124 ( :بتاريخ2003/6/29:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/2/8:وحتى تاريخ 2023/2/8:
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 142283 :بتاريخ2011 / 5 / 11 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :ال�شركة ال�شرقية ( اي�سرتن كومباين ) �ش.ت.م.م.
وعنوانه� 450:شارع االهرام  ،جمهورية م�صر العربية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،ال�سجائر الرفيع و التبغ اخلام او امل�صنع و التبغ املع�سل.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة  " 1 4 U APPLE " :بحروف التينية على خلفية ر�سم مظلل ن�صفه العلوي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 130027 :بتاريخ2009 / 6 / 4 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم �:أنفو �أدج ( الهند ) ليمتد
وعنوانه�:أ يه – � ، 88سكتور  ، 2نويدا –  ، 301 201الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات عن طريق �شبكة االنرتنت امل�شتملة على قواعد البيانات و الربامج التي ت�صلح يف خدمات مواقع
االنرتنت بغر�ض الربط بني امل�شرتي و البائع الب��رام املعامالت على �شبكة االنرتنت و الربط بني مزود
املحتوى و امل�ستخدم لالغرا�ض و اخلدمات املختلفة بالفئة ( .) 35
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة  " Naukri.com :بحروف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 130026 :بتاريخ2009 / 6 / 4 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم �:أنفو �أدج ( الهند ) ليمتد
وعنوانه�:أ يه – � ، 88سكتور  ، 2نويدا –  ، 301 201الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات عن طريق �شبكة االنرتنت امل�شتملة على قواعد البيانات و الربامج التي ت�صلح يف خدمات مواقع
االنرتنت بغر�ض الربط بني امل�شرتي و البائع الب��رام املعامالت على �شبكة االنرتنت و الربط بني مزود
املحتوى و امل�ستخدم لالغرا�ض و اخلدمات املختلفة بالفئة ( .) 35
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة  " Naukrigulf " :بحروف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

املودعة حتت رقم 175162 :بتاريخ2012 / 6 / 14 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :ري�شما �شودري ناند الل
وعنوانه�:ص.ب  ، 186729دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن؛ �إدارة الأعمال التجارية؛ �إدارة الأن�شطة التجارية؛ الأعمال املكتبية
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة  " copper " :بحروف التينية ا�سفل ر�سم مربع مظلل باللون البني
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2013/1/10:م

املودعة حتت رقم 184918 :
با�سم:مطعم �شيف لزيز ذ.م.م
وعنوان:املرور  ،امل�شرف مول � ،ص.ب ، 109845 :هاتف ، 026737010 :فاك�س026737013 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
مطعم .
الواقعة بالفئة 43:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن كلمة  CHEFواحلروف  C Hباللون االحمر و  E Fباللون االخ�ضر
ويدنوها على ي�سارها  LAZIZواحلرفني  LAباللون االخ�ضر و  zizباللون االحمر وفوق حرف � iشكل
�شجرة �صغرية باللون االخ�ضر ويقطها باللون االبي�ض �شكل طربو�ش حدوده باللون الرمادي وا�سفل الكلمة
�شيف لذيذ احلروف �ش و ي ذ باللون االخ�ضر وباقي االحرف باللون االحمر وميينها مكتوب  freshباللون
االخ�ضر  Lebaneseباللون االحمر  foodباللون االخ�ضر وال�شكل على خلفية بي�ضاء.
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/12/30:م

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

بتاريخ 2012/10/31:م

بتاريخ 2013/2/4:م

بتاريخ 2013/2/4:م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

املودعة حتت رقم 184427 :
با�سم�:شركة اك�سل جلف للزيوت
وعنوان:املنطقة احلرة  ،احلمرية � ،ص.ب ، 41563:هاتف ، 065263030 :فاك�س065263131:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
زيوت و�شحوم �صناعية مزلقات مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار وقود (مبا يف ذلك وقود املحركات)
ومواد ا�ضاءة �شموع وفتائل لال�ضاءة .
الواقعة بالفئة 4:
و�صف العالمه :كلمة  wusliwبخط �سميك باللون اال�سود وحتتها كلمتي  SUPER OILبخط ا�صغر
باللون اال�سود على خلفية بي�ضاء .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733
تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ2009 / 6 / 4 :

املودعة حتت رقم130025 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم �:أنفو �أدج ( الهند ) ليمتد
وعنوانه�:أ يه – � ، 88سكتور  ، 2نويدا –  ، 301 201الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات عن طريق �شبكة االنرتنت امل�شتملة على قواعد البيانات و الربامج التي ت�صلح يف خدمات مواقع
االنرتنت بغر�ض الربط بني امل�شرتي و البائع الب��رام املعامالت على �شبكة االنرتنت و الربط بني مزود
املحتوى و امل�ستخدم لالغرا�ض و اخلدمات املختلفة بالفئة ( .) 35
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة  " Naukri :بحروف التينية .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االربعاء  6مار�س  2013العدد 10733

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 174503 :بتاريخ2012 / 5 / 31 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :ماالبار جولد بريفيد ليمتد. .
وعنوانه:منرب  2299/ 41الطابق الثالث  ،ماالبار جيت  ،رام موهان رود  ،كاليكوت –  ، 673 004كرياال  ،الهند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها والب�ضائع امل�صنوعة من تلك املعادن �أو املطلية بها غري امل�صنفة يف فئات
�أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية � ،أدوات قيا�س الوقت والزمن الدقيقة
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 14
و�صف العالمة  " PRECIA PRECIOUS GEM JEWELLERY " :بحروف التينية
ب�شكل مميز ور�سم دائرة �صغرية على حرف "  " Cالالتيني .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 172853 :بتاريخ2012 / 5 / 1 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :بر احلكمان لل�ضيافة.
وعنوانه�:ص.ب  49463دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب  ،خدمات ترتيب الإقامة امل�ؤقتة.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 43
و�صف العالمة :" Shang Thai Fine Thai cuisine " :بحروف التينية ب�شكل مميز ور�سم
ثالثة �صفقات �شجر ور�سم دائرة و العالمة بااللوان االخ�ضر و االحمر و اال�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 160268 :بتاريخ2011 / 7 / 24 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :عبد الرافية عبد الرحمن حممد عبد احلميد
وعنوانه�:ص.ب  ، 96720دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب  ،ال�شاي  ،ال�سكر  ،الكاكاو  ،االرز  ،التابيوكا  ،ال�ساجو  ،النب ال�صناعي  ،الدقيق و امل�ستح�ضرات امل�صنوعة
من احلبوب و اخلبز و الفطائر و احللويات و احللويات املثلجة  ،ع�سل النحل و الع�سل اال�سود  ،اخلمرية و
م�سحوق اخلمريه  ،امللح و اخلردل  ،اخلل  ،ال�صل�صات ( التوابل )  ،البهارات  ،الثلج.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 30
و�صف العالمة  Filli " :فيلي " بحروف عربية و التينية ب�شكل خا�ص باللون االحمر
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 153217 :بتاريخ2011 / 2 / 20 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم :هاربني فارما  ،جروب �ساجنينج فارما�ستيكال كو� ،.أل تي دي..
وعنوانه:منرب  ، 76هينج�شان رود  ،ناجناجن دي�سرتيكت  ،هاربني  ،ال�صني.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مقويات ( ادوية ) � ،أدوية لالغرا�ض الب�شرية � ،شراب دوائي  ،هالم ملكي ( لغايات طبية )  ،م�ستح�ضرات
حيوية لغايات طبية  ،مبيدات جراثيم  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج ق�شرة ال�شعر ،م�ستح�ضرات تعقيم ،
مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي � ،أغذية للر�ضع و االطفال.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة  "SANJING " :بحروف التينية و �صينية و ر�سم مثلث بداخليه ثالثة خطوط و ر�سم
ثالثه خطوط و اجلميع داخل حميط خطني دائريني كما بال�شكل املو�ضح
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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تنظمها مبراكز الوزارة وبع�ض جامعات الدولة حتى نهاية مايو

وزارة الثقافة تطلق برنامج (ليلة من ال�سينما الإماراتية) من �أبوظبي
 20عمال �سينمائيا متنوعا مع ور�ش نقا�ش وجل�سات حوارية
•• دبي –الفجر:

26
مركز االمارات ينظم حما�ضرة عن البيئة
الأمنية الدولية وكيفية �صناعة اال�سرتاتيجية
نظم مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية حما�ضرة عن البيئة
الأمنية الدولية وكيفية �صناعة اال�سرتاتيجية �ألقاها الدكتور عبداحلق
ع ��زوزي م�ؤ�س�س ورئ�ي����س امل��رك��ز امل�غ��رب��ي امل�ت�ع��دد التخ�ص�صات للدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية مبدينة فا�س املغربية .و�أ�شاد املحا�ضر باخلطط
التنموية اال�سرتاتيجية التي تتبناها دولة الإمارات على ال�صعد ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والأمنية وبنجاحها يف التغلب على ال�صعاب
والتحديات كافة بف�ضل الفكر اال�سرتاتيجي الذي يحمله القائمون على
التنمية امل�ستدامة فيها .وقال الدكتور عبداحلق عزوزي يف املحا�ضرة التي
�ألقاها يف قاعة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف مقر املركز يف �أبوظبي �إن
مركز الإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية مل يعد مفخرة لدولة
الإمارات وح�سب بل بات اليوم �صرحا علميا وفكريا ا�سرتاتيجيا على �صعيد
املنطقة العربية وبلدان العامل م�شريا يف هذا ال�صدد �إىل اجلهد الفكري
والعلمي الذي يبذله �سعادة الدكتور جمال �سند ال�سويدي مدير عام مركز
الإم ��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية يف جعل ه��ذا امل��رك��ز منربا
�إماراتيا وعربيا ودوليا من الطراز الأول ملناق�شة الق�ضايا الفكرية وال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة والأم�ن�ي��ة وغ�يره��ا م��ن تلك ال�ت��ي تثري اجل��دل ال�ف�ك��ري يف
الأو�ساط املحلية والإقليمية والدولية .وعن البيئة الأمنية الدولية وكيفية
�صناعة اال�سرتاتيجية �أك��د الدكتور عبداحلق ع��زوزي يف حما�ضرته التي
ح�ضرها �سفري اململكة املغربية لدى الدولة �سعادة حممد �أيت وعلي وعدد
من املهتمني والباحثني �أهمية املفكرين واملخططني اال�سرتاتيجيني يف
ر�سم ا�سرتاتيجية حلماية امل�صالح الوطنية العليا للدولة وفق خطط متتد
خلم�سني عاما ومئة عام �سابرين �أغوار م�ستقبل جمهول يكتنفه الغمو�ض
والتعقيد ووا�ضعني م�صالح بالدهم العليا فوق كل اعتبار وهدف فيما ي�أتي
بعدها منفذو هذه ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية من الأجهزة التنفيذية بحيث
ال يتقاطع الفكر اال�سرتاتيجي م��ع التنفيذ اال�سرتاتيجي ليحول دون
حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي يف نهاية املطاف .و�أكد الباحث اال�سرتاتيجي
عبداحلق عزوزي �أن �أهم ما ميكن �أن يعول عليه �صانع القرار الرئي�سي يف
�أي دولة هو اعتماده على م�ست�شارين م�ستقلني غري حم�سوبني على حزبه
�أو اجتاهه ال�سيا�سي  ..وقال �أتوقع ف�شل حكم الإخ��وان امل�سلمني يف م�صر
وتون�س ب�سبب عدم اعتمادهم على ا�سرتاتيجيني م�ستقلني لدى اتخاذهم
القرارات امل�صريية ذات العالقة مب�ستقبل البالد وخططها اال�سرتاتيجية
بل راحوا يختارون م�ست�شاريهم وا�سرتاتيجييهم من �أحزابهم الإ�سالمية
بحيث ال ينقلون �إىل �صاحب القرار الأول �إال ما ير�ضيه ويعجبه ويتناغم
مع �أفكاره وبالتايل ترتاكم الأخطاء لي�صبح من ال�صعب �إيجاد حل لها فيما
بعد .وا�شار �إىل �أن الرئي�س الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي اختار وزير
خارجيته من خ�صومه من الي�سار انطالقا من �أن م�صالح فرن�سا العليا هي
فوق كل اعتبار .و�أ�ضاف الباحث عزوزي ميكن فهم اال�سرتاتيجية كحقل
يف جمال العلوم الإن�سانية ويف جمال العالقات الدولية حتديدا على �أنها
فن و علم تطوير وا�ستخدام القوى ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والع�سكرية لدولة ما ب�صورة من�سجمة مع توجيهات ال�سيا�سة املعتمدة فيها
لإيجاد ت�أثريات وجمموعة ظروف حتمي امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والفكرية وتعززها مقابل الدول الأخرى �أو الأطراف الفاعلة
الأخرى �أو يف جمابهة امل�ستجدات وت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل �إيجاد الت�آزر
والتنا�سق والتكامل بني الأهداف والطرائق واملوارد لزيادة احتمالية جناح
ال�سيا�سة والنتائج الإيجابية التي تنجم عن ذلك النجاح فهي عملية ت�سعى
�إىل تطبيق درجة عالية من العقالنية واالت�ساق ملواجهة ظروف قد حتدث
وق��د ال حت��دث وعلى الرغم من تعقيدات ه��ذه املهمة ف��إن اال�سرتاتيجية
حتققها م��ن خ�لال ع��ر���ض م�بررات�ه��ا ومنطقها يف م�صطلحات عقالنية
ومت�سقة ميكن و�صفها بب�ساطة ب�أنها غايات وط��رائ��ق وو�سائل .و�أف�ضل
طريقة لفهم اال�سرتاتيجية هي و�صفها ب�أنها دليل �سيا�سي لبلوغ الهدف
املن�شود .وبني �أنه يتفق كليا مع املخت�صة جوزيفا الرو�ش حينما ت�شري �إىل
�أن الباحث يخطئ عندما يظن �أن العالقات الدولية ميكنها �أن تدر�س
ويكتب عنها ب�صفة منفردة ..ف�أي ت�صور دويل هو جزء من العلوم الإن�سانية
وال�سيا�سية و�أي جهل لهذا املنطق قد ي�ؤدي �إىل جعل البحث مبتورا يفتقر
�إىل كل معاين امل�صداقية ويقوم ب�إفقاره ويجعله عبارة عن درا�سات عامة
وو�صفية �إن مل نقل �صحفية ف�صعود فاعلني جدد يف ال�ش�ؤون الدبلوما�سية
وال�سيا�سات اخلارجية يفر�ض علينا لي�س فقط االتكاء على �ضرورة تداخل
عمل املخت�ص يف التاريخ والعلوم ال�سيا�سية �أو العالقات الدولية �أو العلوم
الإن�سانية و�إمنا التطبيق اجلذري لل�سو�سيولوجيا الفيربية ن�سبة �إىل عامل
االجتماع الأملاين ماك�س فيرب على ما هو عاملي �أي�ضا .وقال املحا�ضر �إن من
بني �أه��داف اال�سرتاتيجية التنظري ال��ذي ميكن �أن ي�ساعدنا على تو�سيع
تفكرينا وتنظيمه و�أ�ستح�ضر هنا كلمات ك��ارل ف��ون كالوزفيت�س املنظر
الع�سكري الربو�سي عندما يكتب عن النظرية من حيث �إنها يجب �أن تكون
خم�ص�صة للدرا�سة ولي�س لتبنيها م��ن حيث ه��ي عقيدة وحينئذ ت�صبح
النظرية دليال لكل �شخ�ص يريد �أن يتعلم م��ن خ�لال الكتب فهي تنري
طريقه وت�سهل تقدمه وتدربه على احلكم ال�سليم وت�ساعده على جتنب امل�أزق
وتتكون النظرية بحيث ال يحتاج املرء �إىل البدء من جديد كل مرة للتعرف
على امل�س�ألة وحتليل تفا�صيلها بل يجدها جاهزة بني يديه ووف��ق ترتيب
جديد والغاية منها تدريب عقل املر�شح ليكون قائدا يف امل�ستقبل .وت�ساءل
الباحث كيف ميكن �أن نفكر ا�سرتاتيجيا ون�صوغ اال�سرتاتيجية يف القرن
احلادي والع�شرين؟ ..وقال هذا يعني تثقيف العقول بعيدا عن الب�ساطة
وال�ت�ف�ك�ير اال��س�ترات�ي�ج��ي وال�ت�ن�ظ�يري و�إال مل ��اذا تخفق اال�سرتاتيجيات
احلكومية العديدة يف اجتياز اختبار الواقعية وحتقيق النتائج امللمو�سة
عند تنفيذها؟ ومل��اذا تنجح اال�سرتاتيجية االقت�صادية يف ال�صني وكوريا
اجلنوبية وتخفق تلك التي تطبق يف اليونان و�إ�سبانيا و�إيطاليا مثال؟
م�شريا �إىل �أن اال�سرتاتيجية علم وفن وهي ت�ستلزم من �صاحبها الإملام بكل
التفا�صيل املوجودة يف الواقع الظاهرة والباطنة وتفا�صيل العامل احلديث
واختالفاته وخا�صة �إذا �أخ�ضعت لعملية م�ؤ�س�ساتية �أو حوار فكري وطني
بل وعاملي وهي م�س�ألة �شديدة الأهمية .يذكر �أن الدكتور عبداحلق عزوزي
ح�صل على درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة تولوز يف فرن�سا
عام  .2005كما ح�صل على دبلوم العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية من
معهد العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة نف�سها عام  .. 2002وهو من خريجي
كلية احلقوق وكلية ال�شريعة جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل كلية العلوم
القانونية واالقت�صادية واالجتماعية يف فا�س اململكة املغربية.

اطلقت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع يف ال�سابعة من م�ساء �أم�س الأول
االثنني املوافق  4مار�س باملركز الثقايف
يف �أب��وظ�ب��ي الليلة الأوىل م��ن برنامج
(ليلة من ال�سينما االماراتية) بعر�ض
� 6أفالم من ال�سينما الإماراتية من بني
ما يزيد عن  20فيلماً التي �شاركت يف
املهرجانات املحلية واالقليمية والدولية
وح�صلت على ج��وائ��ز� ،ستعر�ض خالل
ال �ل �ي��ال ال �ق��ادم��ة م��ن ال�برن��ام��ج الذي
ميتد يف ال �ف�ترة م��ن  4م��ار���س ولغاية
نهاية مايو .2013
وح�ضر الليلة الأوىل ع �ب��داهلل حممد
النعيمي مدير �إدارة االت�صال احلكومي
بوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع،
وامل�ه�ن��د���س ول�ي��د ال��زع��اب��ي م��دي��ر �إدارة
الرتاث والفنون والدكتور حبيب غلوم
العطار مدير �إدارة الأن�شطة الثقافية
واملجتمعية ولفيف من قيادات الوزارة
وال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ف �ن��اني��ن واملخرجني
ال�سينمائيني الإم��ارات�ي�ين من �أبرزهم
الفنانة هيفاء ح�سني وبع�ض الفنانني
امل�شاركني يف الأعمال املقدمة وعدد من
�صناع ال�سينما الإماراتية.
وت��اب��ع ج �م �ه��ور ال �� �س �ه��رة ال�سينمائية
الأف �ل�ام ال���س��ت وه ��ي :ط��ري��ق لعبداهلل
اجل �ن �ي �ب��ي وح �م �ي��د ال �ع��و� �ض��ي ،وغيمة
�شروق من �إخراج �أحمد زين ،واي�سكرمي
خلالد العبداهلل ،و�سبيل خلالد املحمود،
و�آخر �أمل من �إخ��راج �إبراهيم املرزوقي
وعربانة للمخرجة نايلة اخلاجة.
وتعمل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
امل �ج �ت �م��ع م ��ن خ�ل��ال ب��رن��ام��ج الليال
ال�سينمائية على تعزيز ودعم الأن�شطة
الثقافية ورفع م�ستوى الوعي بالثقافة
الإم��ارات�ي��ة ،وتعريف املجتمع بعنا�صر
و�صناع ال�سينما الإم��ارات �ي��ة ،وت�شجيع
�صنّاع الأف�لام �سو�آء كانوا خمرجني �أو
كتاب �أو منتجني.
و ع �ق��ب ع ��رو� ��ض االف� �ل ��ام مبا�شرة،
�أق�ي�م��ت ن ��دوة تطبيقية م��ع املخرجني
ا�ستعر�ضوا فيها فنيات الأعمال املقدمة
وم��دى تعبريها عن الهوية الإماراتية

وحم ��اوالت� �ه ��م امل� �ت� �ك ��ررة ل �ل �خ��روج من
الأف� � �ل� ��ام ال� �ق� ��� �ص�ي�رة �إىل ال ��روائ� �ي ��ة
ال �ط��وي �ل��ة ،وع�ب�ر ع��ام��ر ��س��امل�ين رئي�س
جمموعة ال��ر�ؤي��ة ال�سينمائية للإنتاج
الفني واخلدمات الإعالمي عن رغبته
يف ت��وف�ير ال��دع��م احل �ك��وم��ي للخروج
بالفيلم الإماراتي الطويل �إىل النور.
ف �ي �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض ع � �ب� ��داهلل اجلنيبي
حت��دي��ات ال �ع �م��ل يف ف�ي�ل��م م �ث��ل طريق
( )THE BATHوحماوالتهم
البحث عن الهوية يف فيلم بني الق�صري
والطويل.
من جانبه انتقد الدكتور حبيب غلوم
العطار نربة احلزن والك�آبة التي ت�سيطر
ع �ل��ى ك �ث�ي�ر م ��ن الأع � �م� ��ال اخلليجية
امل�ق��دم��ة �إىل امل �ه��رج��ان��ات ال�سينمائية
اخلليجية ب�شكل عام وطالب املخرجني
ال�سينمائيني بنقل من��ط الأف �ل�ام من
الإيقاع البطيء �إىل ال�سريع.
ون� ��وه ال �ع �ط��ار ب��ال��دع��م ال� ��ذي قدمته
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
�إىل امل�ه��رج��ان��ات ال�سينمائية بالدولة
والتي انطلقت قبل  12عاماً يف �سبيل
دع� ��م ال �� �ش �ب��اب ال���س�ي�ن�م��ائ�ي�ين ،مبدياً

ا�ستعداد ال ��وزارة ملزيد م��ن ال��دع��م ملثل
تلك الأعمال بل ودع��م الفيلم الروائي
الطويل.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه �أو� � �ض ��ح امل �ه �ن��د���س وليد
ال��زع��اب��ي م��دي��ر �إدارة ال�ت�راث والفنون
بوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
�أن الربنامج لن يقت�صر على العرو�ض
ال�سينمائية ف�ق��ط ،ب��ل �سيواكبها عدد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي ت���ص��ب يف �صالح
�صناعة الفيلم ،ولعل �أهمها تنظيم ندوة
تطبيقية م��ع امل�خ��رج�ين امل���ش��ارك�ين يف
الربنامج لتقدمي جتربة العاملني على
الفيلم وللجمهور ي�ت��اح التعقيب على
االفالم ومناق�شة الق�ضايا التي تتبناها
ال�سينما االماراتية و�سبل تطوير �صناعة
ال�سينما يف الدولة والرقي بها.
ودع��ا ال��زع��اب��ي �شباب ال��دول��ة م��ن ذوي
ال �ط �م��وح ال���س�ي�ن�م��ائ��ي �أن ي�ستغل هذا
الب��رن��ام��ج وال � ��ذي ي���س�ت�م��ر ع �ل��ى مدار
ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر لتطوير �إم�ك��ان��ات�ه��م من
خالل االحتكاك باملخرجني والعاملني
باملجال ال�سينمائي ،وح�ضور الربنامج
ومتابعة العرو�ض ال�سينمائية والندوات
امل�صاحبة ،وذلك لإغناء جتاربهم وزيادة

خ�برات �ه��م مم��ا ي�ه�ي�ئ�ه��م لإن� �ت ��اج �أف�ل�ام
تر�ضي طموحاتهم ،م��ؤك��داً �أن الوزارة
ت �� �س��اه��م يف رع ��اي ��ة وت���ش�ج�ي��ع املواهب
املحلية يف �إطار حر�صها على ن�شر �صورة
حية معربة عن ثقافتنا وح�ضارتنا.
و �أك��د ال��زع��اب��ي �أن االه�ت�م��ام بال�سينما
ي�ن�ب��ع م��ن االع �ت��راف ب��واق��ع �أهميتها
وم��وق �ع �ه��ا يف �أي م �� �ش��روع ث� �ق ��ايف ،وال
يكتمل القطاع الثقايف بالإمارات ب�آفاقه
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وامل�ن�ف�ت��ح ع�ل��ى الآخ� ��ر �إال
بح�ضور ب��ارز للفن ال�سابع ال��ذي بات
ي�شكل �أحد �أ�ضالع الثقافة املعا�صرة.
و�أو� �ض��ح �أن تنظيم ب��رن��ام��ج �سينمائي
على مدى � 3أ�شهر يتيح عر�ضا جديداً
ل �ل �ت �ج��ارب ال �ف �ن �ي��ة ل �ي �� �س��اه��م �أ�صحاب
اخل �ب��رات ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة االم ��ارات� �ي ��ة يف
تطوير امل��واه��ب ال�شابة حملياً و�إعادة
تقدمي اخل�برات الالزمة للجميع وفق
امل�ع��اي�ير امل�ت�ع��ارف عليها وال �ت��ي ت�شمل
ع�ن��ا��ص��ر ال �� �ص��ورة وامل��ون �ت��اج والإن� �ت ��اج
والإخ � � ��راج ك �م �ك��ون��ات �أ� �س��ا� �س �ي��ة للعمل
الفني اجلماعي.
وق ��ال ع �ب��داهلل حم�م��د النعيمي مدير
�إدارة االت� ��� �ص ��ال احل �ك��وم��ي يف وزارة

ال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب وت �ن �م �ي��ة املجتمع
�إن تنظيم ال� ��وزارة ل�برن��ام��ج ليلة من
ال�سينما االماراتية ي�أتي �ضمن االهداف
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل � �ل� ��وزارة (-2011
 )2013وتتمثل يف رعاية املوهوبني
واملبدعني م��ؤك��دا على �أهمية ال�سينما
وال �� �ص��ورة امل�ت�ح��رك��ة يف ع�صرنا �إدراك ��ا
م��ن ال ��وزارة ملكانة ال�ف��ن ال�سابع عاملياً
و�إدراك� �اً لأهميته وق��درت��ه على الت�أثري
يف املجتمع ،و�إثبات ال�صورة قدرتها على
جت�سيد ثقافة املجتمع ال��ذي �أنتجها،
والإب ��داع اجل�م��ايل املتكامل ال��ذي رمبا
تعجز الفنون الأخرى عن نقله.
و�أ�� �ض ��اف ال�ن�ع�ي�م��ي �أن ت �ق��دمي عرو�ض
ل�ل�أف�لام ال�سينمائية االم��ارات�ي��ة التي
ح� ��ازت ع �ل��ى ج��وائ��ز حم�ل�ي��ة واقليمية
ودول� �ي ��ة ت�خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة م�ن��ا��س�ب��ة لعر�ض
�أح��دث الإبداعات ال�سينمائية وت�شجيع
��ص�ن��اع ال�ف�ي�ل��م ع�ل��ى م��زي��د م��ن التميز
الفتاً �إىل �أن برنامج ليلة من ال�سينما
االماراتية �سيجوب العديد من املراكز
الثقافية وعدد من الكليات واجلامعات
ب��ال��دول��ة؛ لي�ستفيد منها �أغ �ل��ب فئات
املجتمع وحمبي ال�سينما يف الإمارات.

حلقة يف املجل�س الأعلى للثقافة امل�صري تناق�ش كتابا مل�شروع كلمة

ن� �ظ� �م ��ت اجل� �م� �ع� �ي ��ة امل� ��� �ص ��ري ��ة ل �ل� ��أدب
امل�ق��ارن حلقة نقا�شية ح��ول نقد ترجمة
املجموعة الق�ص�صية ت��رج�م��ان الأوج ��اع
ال�ت��ي �أ� �ص��دره��ا م���ش��روع كلمة للرتجمة
التابع لهيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة
للم�ؤلفة الأم�يرك�ي��ة جومبا اله�ي�ري ..
وذل ��ك يف م�ق��ر املجل�س الأع �ل��ى للثقافة
امل�صري يف العا�صمة القاهرة� .شارك يف
احللقة النقا�شية التي تر�أ�سها الدكتور
�أح �م��د ع �ث �م��ان..امل�ترج �م��ة م ��روة ها�شم
ال �ت��ي ن�ق�ل��ت امل �ج �م��وع��ة ال�ق���ص���ص�ي��ة �إىل
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وال��دك �ت��ورة �آم ��ال مظهر
�أ�� �س� �ت ��اذة الأدب الإجن� �ل� �ي ��زي يف جامعة
ال�ق��اه��رة وال��دك�ت��ورة عبري عبد احلافظ
�أ�ستاذة الأدب الإ�سباين يف جامعة القاهرة
و�أدارت ال �ن��دوة ال��دك�ت��ورة فاطمة خليل
�أ�ستاذة الأدب الفرن�سي يف جامعة حلوان
وبح�ضور نخبة من �أ�ساتذة الأدب املقارن
وال�ترج�م��ة وال�ن�ق��د وامل�ه�ت�م�ين باحلركة
الثقافية .وحتدثت املرتجمة مروة ها�شم
عن رحلتها يف عامل الرتجمة وجتربتها
اخل��ا��ص��ة يف ترجمة ه��ذا العمل بتكليف

م��ن م���ش��روع كلمة للرتجمة..مو�ضحة
ال� ��دور ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي�ل�ع�ب��ه امل �� �ش��روع يف
رف ��د امل �ح �ت��وى ال �ث �ق��ايف ال �ع��رب��ي ب�أعمال
خمتارة بعناية ودقة حتقق التوا�صل بني
الثقافات املختلفة يف العديد من املجاالت
خا�صة ال�ث�ق��اف��ات اجل��دي��دة ال�ن��اجت��ة عن
االم �ت��زاج الثقايف ب�ين �أك�ثر م��ن ثقافة..
مثنية على املنهج املتبع يف ه��ذا امل�شروع
� �س��واء يف ان�ت�ق��اء الأع �م��ال �أو ال�ت��أك��د من
ج��ودة الرتجمة و�سالمة النقل .وتت�ألف
املجموعة الق�ص�صية م��ن ت�سع ق�ص�ص
ق�صرية كتبتها امل�ؤلفة �أثناء درا�ستها يف
جامعة بو�سطن لت�صف حياة جمموعة
من الهنود املغرتبني يف الواليات املتحدة
الأمريكية وبع�ضا من مالمح احلياة يف
الهند لتعك�س عمق الثقافات ومفاهيم
االغرتاب والبحث عن الهوية حيث تقدم
امل�ؤلفة ثقافة جديدة متزج بني الثقافة
الهندية وتقاليدها والثقافة الإجنليزية
ور�صانتها والثقافة الأمريكية بتحررها
وذلك من خالل تناولها ملواقف �إن�سانية
�شديدة اخل�صو�صية ميكن �أن حت��دث يف

�أي ثقافة  .وحول جودة الرتجمة ومدى
تطابقها وتكاف�ؤها مع امل�ستويات اللغوية
والداللية والثقافية مع الن�ص الأ�صلي
�أ�شادت الدكتورة �آمال مظهر �أ�ستاذة الأدب
الإجن�ل�ي��زي يف جامعة ال�ق��اه��رة  ..بدقة
و�أمانة الرتجمة وجناح املرتجمة يف نقل
حم�ت��وى الن�ص �إىل اللغة العربية دون
طم�س �أو تغيري ملذاق لغة و�أ�سلوب امل�ؤلفة
 ..م�ؤكدة �ضرورة االهتمام بنقد الرتجمة
من و�إىل العربية و�أثر ذلك على االرتقاء
مب�ستوى حركة الرتجمة العربية.
وت�ن��اول��ت ال��دك�ت��ورة عبري عبد احلافظ
�أ�� �س� �ت ��اذة الأدب الإ�� �س� �ب ��اين يف جامعة
القاهرة نقد العمل املرتجم وفق معايري
ن �ظ��ري��ات ال�ترج �م��ة واخل �ط ��اب وحتليل
ال�ن����ص م��رك��زة ع�ل��ى �إ��ش�ك��ال�ي��ات التمايز
ب�ي�ن ال �ل �غ��ات الأج �ن �ب �ي��ة وال �ل �غ��ة العربية
وب��راع��ة املرتجمة يف تخطي ال�صعوبات
اللغوية دون امل�سا�س مبذاق اللغة الأ�صلية
للم�ؤلفة �أو �أ�سلوبها رغم ما حفل به الن�ص
امل�ترج��م م��ن تكوينات لغوية و�أ�سلوبية
متزج بني الثقافات الهندية والإجنليزية

والأم��ري �ك �ي��ة .وو� �ص �ف��ت ال�ترج �م��ة التي
قامت بها املرتجمة بـ امل��زدوج��ة حيث �أن
امل�ترج �م��ة مل ت�ترج��م ال�ن����ص م��ن اللغة
الإجن�ل�ي��زي��ة فقط و�إمن��ا ترجمت الن�ص
ال �ه �ن��دي �أي �� �ض��ا �إذ �أن ن ����ص املجموعة
الق�ص�صية ك��ان مغلفا ب��ال�تراث الثقايف
الهندي ..فيما عر�ضت الدكتورة فاطمة
خ�ل�ي��ل ت�ق�ي�ي�م�ه��ا جل� ��ودة ن �ق��ل الأ�سلوب
الن�سوي الذي ا�صطبغت به كتابات امل�ؤلفة
وم ��دى ت��وف�ي��ق امل�ترج �م��ة وا�ست�شعارها
مكنونات ال�شخ�صيات و�إمل��ام�ه��ا بدقائق
ال�صيغ ال�سردية وم�ستويات اخلطاب.
يذكر �أن ترجمان الأوج��اع تعد املجموعة
ال �ق �� �ص �� �ص �ي��ة الأوىل ل �ل �ك��ات �ب��ة جومبا

اله �ي��ري ه �ن��دي��ة الأ� � �ص� ��ل �� �ص ��درت عام
 1999وح�ق�ق��ت ن�سبة مبيعات كبرية
ف�ي�م��ا ح���ص�ل��ت ع �ل��ى ج��ائ��زة ب��ول �ي �ت��زر يف
الأدب يف العام  2000و�صنفت ك�أف�ضل
�أول عمل �أدب��ي للعام  2000وفق جملة
نيويوركر الأمريكية ف�ضال عن العديد
من اجل��وائ��ز منها جائزة بن هيمنجوي
يف عام  1999و�أدرج ا�سم م�ؤلفتها �ضمن
قائمة �أف�ضل ع�شرين م�ؤلف خالل القرن
احلادي والع�شرين .وتعد هذه املجموعة
ال�ق���ص���ص�ي��ة �أول ت��رج �م��ة ل �ع �م��ل �أدب� ��ي
للمرتجمة مروة ها�شم التي در�ست الأدب
الإجنليزي يف جامعة القاهرة وترجمت
عددا من الكتب.
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يا�سمني عبد العزيز :امل�شهد ال�سيا�سي يف م�صر ً
حاليا ي�شبه امل�سل�سل الرتكي
�أو�ضحت الفنانة امل�صرية يا�سمني عبد العزيز �أن قلة ظهورها �إعالمي ًا ب�سبب ان�شغالها �إما بعمل فني �أو يف البيت لرعاية زوجها
�سر جناحها.
وطفلتها ،الفتة �إىل �أن زوجها ّ
يقدر عملها ويقف �إىل جانبها وهذا ّ
وقالت عبد العزيز �إن امل�شهد ال�سيا�سي يف م�صر حالي ًا ي�شبه امل�سل�سل الرتكي؛ مليء بالأحداث وحلقاته مطولة واجلميع ينتظر
احللقة الأخرية..
• م��ا �سبب اجت��اه��ك �إىل الأع �م��ال ال�ت��ي ي���ش��ارك فيها
الأطفال؟
 �أع�ت�رف ب ��أن الطفلة ال�ت��ي ت��وج��د يف داخ�ل��ي ه��ي منحت ّركني نحو ه��ذه الأع �م��ال وعلى ال��رغ��م م��ن النجاح
ال��ذي حققته تلك الأع�م��ال ب��داي��ة م��ن (ال ��دادة دودي)
و(الثالثة ي�شتغلونها) و�أخرياً (الآن�سة مامي) ،جعلني
�أ�شعر ب�إعجاب اجلمهور ،خ�صو�صاً الأ�سر التي ت�صطحب
�أطفالها مل�شاهدة �أفالمي و�أ�ستمتع �أي�ضاً بتعليقاتهم يف
ال�شارع.
• كيف تبدو يا�سمني عبد العزيز ك�أم؟
 يف بداية الأم��ر ك��ان ينتابني �شعور باخلوف والقلق،فلم �أكن �أعرف كيف يت ّم حمل الطفل بني ذراعي وكيفية
�إطعامه وغريها من الأم��ور ،وقد مر وقت طويل حتى
تعلمت كل ه��ذه الأ�شياء ،ولكن الآن �أ�ستطيع �أن �أقول
�إنني �سعيدة ج��داً لأنني �أحظى بهذا اللقب و�أمتنى �أن
�أرى طفلتي فتاة جيدة ولها م�ستقبل عظيم.
• ملاذا �أنت قليلة الظهور �إعالمياً؟
 مل يكن عن ق�صد ،ولكن هناك �أم��ور كثرية ت�شغلني،ف�أنا يف معظم الوقت �إما م�شغولة بعمل �أقوم بت�صويره �أو
يف البيت لرعاية زوجي وطفلتي وهذا ما يجعل املعادلة
�صعبة يف بع�ض الأوقات ،ولكن زوجي يقدّر عملي ودائماً
يقف بجانبي وهذا �سر جناحي ،ومع ذلك ف�أنا حري�صة
على عدم التق�صري.
• يف بع�ض الأح�ي��ان يحمل العمل م��ع �شركة ال�سبكي
خماطرة لت�صنيف تلك الأف�لام ب�أفالم املقاوالت ،كيف
ترين الأمر؟
 ه��ذا امل�سمى ال يزعجني ع�ل��ى الإط�ل��اق ،فمق ّوماتالعمل اجليد هو الن�ص واملخرج والبطل .و�إذا توافرت
ه��ذه العوامل �سيتم �إخ��راج فيلم يتحدث عنه اجلميع
و�إذا كانت هناك نظرة لأفالم ال�سبكي� ،إال �أنها تتعامل
مع ال�سوق ال�سينمائية بعملية ربح وخ�سارة ،فهذا طابع
�أي منتج يريد دائماً الربح ،ولكن �شركة ال�سبكي قدمت
العديد من الأعمال التي �أ�سعدتني �أنا �شخ�صياً منها فيلم
(�ساعة ون�ص) ملحمد �إمام و�سمية اخل�شاب و(مهمة من
فيلم ق��دمي) للفنانة فيفي عبده وغريها من الأعمال
اجليدة ،لذلك ف�أنا �سعيدة بالعمل مع ال�سبكي.
• متى �سرنى يا�سمني يف عمل تلفزيوين؟
 �أمتنى ذلك ،ولكن ال بد �أن تكون جتربة فريدة جتعلني�أعود لرتك ب�صمة يف تاريخي الفني ،وهذا ما � ّ
أح�ضر له
الآن م��ن خ�لال م�سل�سل درام��ي �سيتم ت�صويره قريباً
حتى يلحق برم�ضان .2014
• ملاذا غاب امل�سرح ،هل لزيادة االنفالت الأمني �أم ب�سبب
الو�ضع االقت�صادي؟
 من املمكن �أن نقول �إن جمهور امل�سرح هو من اختفىع��ن ال�ساحة ،خ�صو�صاً بعد ان�شغاله مب�شهد �آخ��ر هو
امل�شهد ال�سيا�سي وال��ذي هو �أ�شبه بامل�سل�سالت الرتكية
حلقاته مطولة و�أحداثه �سريعة ولكنه ينتظر احللقة
الأخرية.
• يف بداية احلوار رف�ضت احلديث يف ال�سيا�سة ملاذا؟
 �أنا ال �أفهم �شيئاً يف ال�سيا�سة ،و�أح��ب �أال �أفتي بذلك.دائماً ما كنت �أهرب من التعليق عن الأحداث اجلارية،
فبالرغم م��ن �أن�ن��ي م�صرية ول��ديّ �أ��ص��دق��اء ن��زل��وا �إىل
امل�ي��دان وق��ت ال�ث��ورة �إال �أن�ن��ي مل �أف�ع��ل ،وحتى الآن مل
�أ��س�ت��وع��ب م��ا ال ��ذي ي�ح��دث يف م�صر م�ن��ذ ق�ي��ام الثورة
وحتى الآن.
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فريال يو�سف والدة (امللك النمرود)
تعاقدت الفنانة فريال يو�سف ،على امل�شاركة يف بطولة امل�سل�سل التاريخي
(امللك النمرود) ،يف ثاين لقاء يجمعها مع املخرج حممد زهري رجب ،بعد
تعاونهما من قبل يف م�سل�سل (امللكة نازيل) .جت�سد (يو�سف) يف امل�سل�سل
دور (�سلخاء) زوج��ة امللك كنعان و�أم امللك النمرود ،ويجمع امل�سل�سل يف
بطولتة عدداً كبرياً من فناين م�صر والوطن العربي منهم عابد الفهد،
حممود يا�سني� ،صابرين ،يو�سف �شعبان .كتب امل�سل�سل �أ�شرف �شتيوي،
وتنتجه �شركة �سفنك�س ،و�ستتم اال�ستعانة بفريق املاكياج الإي��راين الذي
قدم من قبل م�سل�سل (يو�سف ال�صديق).

خالد �صالح رجل �أعمال
يف م�سل�سل حممد علي

فوازير  2013بتوقيع هنيدي وهيفاء و�سريين
ي�ب��دو �أن (ال �ف��وازي��ر) �ستكون م��و��ض��ة درام ��ا رم�ضان
امل �ق �ب��ل ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن ال �ف �ن��ان�ين ك �ب��دي��ل عن
ال �ت��واج��د ب ��أع �م��ال درام �ي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د ال�ن�ج��اح الذي
ح�ق�ق�ت��ه (ال� �ف ��وازي ��ر) خ�ل�ال الأع� � ��وام امل��ا� �ض �ي��ة داخل
وخ ��ارج م���ص��ر ...ف�ه�ن��اك �أك�ث�ر م��ن ف�ن��ان اجت �ه��وا هذا
ال�ع��ام لتقدمي (ال�ف��وازي��ر) وم��ن بينهم الفنان حممد
هنيدي الذي وافق على تقدمي فوازير بعنوان (فوازير

هنيدي) مع الفنانة يا�سمني رحمي و�سيقدم هنيدي يف و(ال ��ري ��ان) و(خ �ط��وط ح �م��راء) و(ل �ي��ايل احللمية)
ال�ف��وازي��ر �شخ�صيات م��ن م�سل�سالت م�صرية وعربية وغريها من الأعمال التي لفتت نظر امل�شاهد ،واجلديد
وتركية و�سورية لعل �أ�شهرها على �سبيل املثال �شخ�صية �أن يف بع�ض هذه احللقات �سيظهر جنوم حقيقيون �سبق
ال�سلطان يف امل�سل�سل الرتكي (حرمي ال�سلطان) حيث وج�سدوا هذه الأعمال مثل خالد �صالح الذي �سيظهر
�سريتدي املالب�س نف�سها التي كان يرتديها ال�سلطان .يف حلقة م�سل�سل (الريان) وي�سرا و�آخ��رون .و�سيعتمد
كما �سي�ؤدي �شخ�صيات من (الع�شق املمنوع) و(فاطمة) العمل كثرياً على عن�صر اجلرافيك واخلدع الب�صرية
و�سيقدم �أي�ضاً �شخ�صيات من م�سل�سالت (�أهل كايرو) والأك�شن من خالل فريق عمل متخ�ص�ص .ومن املقرر

ب��دء ال�ت���ص��وي��ر ق��ري�ب��ا وه��و م��ن �إن �ت��اج ��ش��رك��ة الوريث
و�إخراج �أحمد املهدي.
كما تقرتب املطربة اللبنانية هيفاء وهبي ،من امل�شاركة
يف فوازير رم�ضان القادم ،بعد ان�سحاب املطربة �شريين
عبدالوهاب ،نتيجة تعرث خطوات التح�ضري للفوازير،
والتي ي�أتي على ر�أ�سها عدم اال�ستقرار على خمرج العمل
حتى الآن ،حيث مت تر�شيح عدد من املخرجني.

يبد�أ املخرج حممد علي �أول مار�س املقبل ت�صوير م�سل�سله اجلديد (م�شوار
فرعون) ب�أحد بالتوهات مدينة االنتاج االع�لام��ي .بطولة خالد �صالح
وجومانا مراد و�أحمد �صفوت و�أحمد ف�ؤاد �سليم و�سامي مغاوري.
يقول املخرج حممد علي :ان امل�سل�سل عمل اجتماعي يتناول الأحداث
واملتغريات احلالية وه��و لي�س بعيداً عما يجري على ال�ساحة .والتاريخ
عموماً الذي ال يكف فيه الب�شر عن �صنع الفراعنة ..ي�ضيف ان امل�سل�سل
كتبه الثنائي يا�سر عبداملجيد وعمرو ال�شامي .ويلعب فيه خالد �صالح
�شخ�صية رج��ل �أعمال يتبدل به احل��ال وي�صعد جنمه ..يذكر ان املخرج
حممد علي قد �أخرج يف رم�ضان املا�ضي م�سل�سل (الهروب) بطولة كرمي
عبدالعزيز ودالل عبدالعزيز وعبدالعزيز خميون .و�آخر �أعماله لل�سينما
الفيلم التحفة ( 18يوماً) الذي مثل م�صر وعر�ض يف مهرجان كان يف
دورته املا�ضية .حممد علي يقول :ان حال ال�سينما حالياً متوقف ونتمنى
ان تنتع�ش من جديد.
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تناول وجبة االفطار مفيدة لذكاء االطفال
ك���ش�ف��ت ن�ت��ائ��ج ب�ح��ث ج��دي��د �أج��رت��ه ك�ل�ي��ة التمري�ض
بجامعة بن�سلفانيا �أن االطفال الذين يتناولون االفطار
بانتظام ب�شكل �شبه يومي ح�صلوا على درجات �أعلى يف
اختبارات م�ستوى الذكاء.
وذكرت جملة �ساين�س ديلي املعنية ب�ش�ؤون العلوم �أنه يف
واحدة من �أول الدرا�سات ملعرفة العالقة بني م�ستوى
الذكاء وتناول االفطار ق��ام الباحثون بفح�ص بيانات
 1269طفال يف ال�ساد�سة من العمر يف ال�صني  ,حيث
يوىل ال�صينيون هناك �أهمية خا�صة لوجبة االفطار ,
وخل�صوا �إىل �أن االطفال الذين ال يتناولون �إفطارهم
ب��ان�ت�ظ��ام ح���ص�ل��وا ع�ل��ى درج� ��ات م�ت��دن�ي��ة يف اختبارات

م�ستوى الذكاء مقارنة باالطفال الذين كثريا �أو دائما
ما يتناولون االفطار .
ويقول جياجن هوجن  -ليو �أ�ستاذ م�ساعد طب التمري�ض
بجامعة بن�سلفانيا تعد مرحلة الطفولة فرتة حا�سمة
حيث تت�شكل فيها �أمناط الغذاء واحلياة وهذه العادات
ميكن �أن تنطوي على ت��أث�يرات مهمة فورية وطويلة
االمد .
و�أو�ضح الباحثون �أن القدرة االدراكية للطفل تتطور
ب�شكل �سريع يف �سن ال�ساد�سة وت�ن��اول وجبة االفطار
يلعب دورا يف ذلك حيث �أنه بعد ال�صيام عن االكل طوال
الليل ميثل االفطار وقودا للمخ .

كرثة ال�سكر ترفع �ضغط الدم
من امل�ع��روف �أن الإك�ث��ار من تناول امللح يرفع �ضغط ال��دم �إىل م�ستويات
خطرية ،لكن درا�سة �أمريكية جديدة �أك��دت �أن الإف��راط يف تناول ال�سكر
واحللويات قد يكون له ت�أثري مماثل ،يف تطور قد يبدل النظرة نحو مر�ض
�ضغط الدم الذي يقلق مئات املاليني حول العامل.
وذكرت �شبة (�سي ان ان) الأمريكية �أن الدرا�سة اجلديدة التي �أعدها فريق
من جامعة ك��ول��ورادو �أظ�ه��رت �أن تناول كميات كبرية من الأغ��ذي��ة التي
حتتوي على �سكر (فركتوز) املوجود يف الفاكهة والذرة� ،أو �شرب �أكرث من
عبوتني من امل�شروبات الغازية يومياً يزيد خطر ارتفاع �ضغط الدم بن�سبة
.30%
وقال الطبيب امل�س�ؤول عن الدرا�سة مايكل �شون�شل �إن امل�شكلة �أن الفركتوز
منت�شر بكرثة يف الأطعمة ،م�ضيفاً �أن نتائج درا�سته جاءت بعد م�سح �شمل
� 4500شخ�ص من كل �أنحاء الواليات املتحدة ،ال يعانون من �أمرا�ض
ال�ضغط ،وا�ستمرت عمليات املراقبة الطبية له�ؤالء �أربع �سنوات تقريباً.
وقد �شككت �شاريل الف��ر� ،أخ�صائية الأم��را���ض الباطنية يف مركز جامعة
(ايه اند ام) للطب يف تك�سا�س بنتائج الدرا�سة ،م�شرية �إىل �أنها ال ت�شرح
الأ�سباب الفزيولوجية التي تدفع ال�سكر للت�سبب بارتفاع ال�ضغط.

الكاري لإ�صالح �أ�ضرار ال�سكتات الدماغية
�أعد باحثون دواء يحتوي
ع � �ل� ��ى م � � � ��ادة ف � �ع� ��ال� ��ة يف
الكاري ،ا�ستطاع �أن ي�صل
�إىل �أدم�غ��ة الفئران التي
�أ�صيبت بجلطات دماغية
و�ساعد يف �إع ��ادة جتديد
خاليا املخ وحمايتها.
و�أف� � � ��ادت ه �ي �ئ��ة الإذاع� � ��ة
الربيطانية ‘بي بي �سي’
�أن ال �ب��اح �ث�ين يف مركز
‘�سيدارز �سيناء’ الطبي بلو�س اجنلو�س متكنوا من ت�صنيع هذا الدواء الذي
ا�ستطاع �أن ي�صل �إىل اخلاليا الدماغية للفئران التي اجري االختبار عليها
و�أعاد جتديدها ،وقل�ص من م�شاكل احلركة التي تلي اجللطات الدماغية.
وقال الباحث امل�س�ؤول عن الدرا�سة ،بول الب�شاك‘ ،يبدو ان للدواء ت�أثرياً
على ع��دة �آل�ي��ات ح�سا�سة حتافظ على خاليا ال��دم��اغ حية بعد التعر�ض
جللطة’ .و�أ�شار �إىل ان الدواء ما زال بحاجة الختباره على الب�شر.
وقالت الطبيبة �شارلني �أحمد من اجلمعية الربيطانية لل�سكتة الدماغية
�إنه من املعروف وجود فوائد �صحية للكاري ،لكنها �أ�ضافت �أنه ‘�أول بحث
م��ن ن��وع��ه يظهر �أن ال �ك��اري ق��د ي�ك��ون م�ف�ي��داً للذين �أ�صيبوا بال�سكتات
الدماغية ،عرب حتفيز اخلاليا اجلديدة على النمو ومنع موت اخلاليا
بعد التعر�ض لهذه ال�سكتات’.

• من م�ؤلف كتاب “ الأطواق الأزهار على �صدور الأنهار “ ؟
 الأب�شيهيعلي قلبي “ ؟
• من القائل “ لو فارق ذكر املوت قلبي خل�شيت �أن يف�سد ّ
 �سعيد بن جبري• ما �أكرب احليوانات عينا ؟
 �سمك الكلمار العمالق ( احلبار ) Squid• كم �سنة يعي�ش اجلمل ؟
 حوايل  40عاما• كم تبلغ فرتة حمل الأبل ؟
 �سنة• ما اكرب فتحة جناحني لطائر ؟
 3.60 -م

تناول الفريز والتوت  3مرات �أ�سبوعيا
يخف�ضان خطر �إ�صابة املر�أة ب�أزمة قلبية

ميزاو أوكاوا أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة جينيس حتتفل بعيد ميالدها  115في دار لرعاية
املسنني في أوساكا بغرب اليابان( .ا ف ب)

وج��دت درا�سة جديدة ان تناول امل��ر�أة فاكهة الفريز والتوت  3مرات
�أ�سبوعياً على الأقل  ،يخف�ض خطر �إ�صابتها ب�أزمة قلبية.
و�أف��اد موقع (هيلث داي ن�ي��وز) الأم��ري�ك��ي ان ح��وايل � 94أل��ف امر�أة
�شاركن يف درا�سةُ ،طلب منهن خاللها الإجابة على بع�ض الأ�سئلة كل 4
�سنوات طوال � 18سنة� ،أظهرت �أن  405منهن �أ�صنب ب�أزمة قلبية.
و�أظهرت الدرا�سة ان الن�ساء اللواتي �أكلن �أكرب كمية من التوت والفريز
كن � 82%أق��ل عر�ضة للإ�صابة ب�أزمة قلبية من الأخ��ري��ات اللواتي
�أكلنها مرة �أو �أقل �شهرياً.
ي�شار �إىل ان الفريز والتوت يحتويان على مركبات ت�ساعد يف تو�سيع
ال�شرايني ،ما ي�ساهم يف احل�ؤول دون تكون �أية عوائق �أمام تدفق الدم
�إىل القلب.
وقال املعد الرئي�سي للدرا�سة �آيدين كا�سيدي� ،إن التوت والفريز هما
من �أف�ضل املوارد للمركبات احليوية املفيدة.
و�أو�صى الباحثون بتناول اخل�ضار والفاكهة وخ�صو�صاً الغنية بالألوان
نظراً لفوائدها الكثرية.

• هل تعلم �أن املاء يك ّون حوايل  90باملائة من وزن اجل�سم
• ه��ل تعلم �أن م�ع�دّل خفقات القلب ي�صل اىل  72خفقة يف الدقيقة �أو  432.خفقة يف ال�ساعة �أو
 37843200يف ال�سنة
• هل تعلم �أن حجم القلب يختلف من �شخ�ص اىل �آخر وكذلك �أبعاده � .أما وزنه املتو�سط فهو 325غم
بالن�سبة للرجال �أما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه
• هل تعلم �أن الفواكه كافة وبالأخ�ص احلم�ضيات والطماطم -البندورة -حتوي كم ّية كبرية من فيتامني ج
ّ
ويف�ضل �أكل اخل�ضروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني
• هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة
غري امل�ص ّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا ي�ؤخر النمو وي�ش ّوه وي�سبب تهيجات وا�ضطرابات
يف الأع�صاب وام�ساكا حادّا
• هل تعلم �أن فيتامني ج  2حيوي وال غنى عنه للج�سم وي�ساهم يف الكل�س وتنظيم الدورة الدموية ونق�صه
ي�ؤدّي اىل مر�ض اال�سقربوط والنزالت ال�صدرية على �أنواعها
• هل تعلم �أن فيتامني �أ املوجود يف  ،زي��ت ال�سمك وزي��ت كبد احل��وت و�صفار البي�ض وال��زب��دة والق�شدة
واخل�ضروات ال�صفراء طويلة الأوراق واجل��زر والكمرثى الزم لنمو الطفل ونق�صه يعوق عملية  النمو
واالفراط يف تناوله ي�سبب �ضغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�صداع وت�ساقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه
ويغري يف تكوين العظام وي�ؤمل املفا�صل

�ضابط املباحث

�أنوار بدر احلب�سي

دانية حامت

روان مربوك مبارك

عهد م�سفر الأحبابي

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح معلمة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مديرة مدر�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح طبيبة �أطفال يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مهند�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

خلعت فرفورة �أ�ساورها ونامت ..ويف ال�صباح مل جتد الأ�ساور يف مكانها ..فت�شت بيتها ،فلم جتدها
فقالت :ابلغ ال�شرطة ..دخلت مكتب �ضابط املباحث ،فوجدت ال�ضابط قطا يلب�س مالب�س ال�ضباط..
فقالت :ياخرب!! جئت لي�أكلنى!! وخرجت جت��ري ..لكن القط ع��رف �سبب خوفها ،فناداها :تعاىل
التخافى منى� ..أنا هنا يف خدمة ال�شعب ..اطم�أنت ورجعت تقول له� :سرق بيتي� ..ضاعت �أ�ساوري..
خرج ال�ضابط وم�ساعده مع فرفورة ..خرج ليعاين البيت ،ويعرف كيف حدثت ال�سرقة ..وكان يفكر
وهو مي�شي معها يف الطريق و�صلوا �إىل حديقة البيت ..ونظر امل�ساعد �إىل االر�ض و�صاح قائال ..كان
هنا ثعبان!! ال بد ان يكون هو الل�ص اخلبيث ..م�شى الثالثة وراء طريق الثعبان حتى و�صلوا �إىل
جحره ،فقال امل�ساعد :هنا اختفى الل�ص ،و�أخفى امل�سروقات ..و�أم�سك جمرفة وراح يحفر اجلحر،
وا�ستعد ال�ضابط لقتل الثعبان بامل�سد�س ..اما فرفورة فقالت :الثعبان ي�أكلني ..ووقفت بعيدا حفر
امل�ساعد حفر ،حتى قلب اجلحر لكنه مل يجد الثعبان ومل يجد اال�ساور ..فقال ال�ضابط :نبحث يف
مكان �آخر ..وطلع الثالثة �إىل حجرة النوم ،ونظر ال�ضابط يف كل مكان فيها ،ثم �س�أل فرفورة قائال:
�أين و�ضعت اال�ساور بعد خلفها؟ ف�أ�شارت �إىل ال�شباك وقالت :هنا ،هنا و�ضعتها كما تعودت ان ا�ضعها
كل ليلة ..نظر ال�ضابط من ال�شباك و�ضحك ..ونزل الثالثة يجرون ،وقال ال�ضابط مل�ساعده :ت�سلق
هذه ال�شجرة وانظر يف ع�ش الغراب الذي عليها ..وجد امل�ساعد اال�ساور يف الع�ش ،ف�أم�سكها بيده و�صاح:
وجدتها ..وجدتها ..فقال ال�ضابط لفرفورة :ال ترتكي ال�شباك مفتوحاً عند النوم!!.

