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علماء يك�شفون فوائد 
التباعد االجتماعي 

الب�شر يف  اإىل تغيري منط حياة ماليني  انت�شار فريو�س كورونا  اأدى 
تف�شي  م��ن  للحد  حم��اول��ة  يف  االجتماعي،  التباعد  وف��ر���س  ال��ع��امل، 

الوباء، فما هو التباعد االجتماعي؟ وما هي فوائده؟
ممار�شة  اأن���ه  على  االجتماعي  التباعد  "ويب�شرت"  ق��ام��و���س  ي��ع��ّرف 
تهدف للحفاظ على م�شافة ج�شدية اأكرب من املعتاد عن االأ�شخا�س 
االآخرين، اأو جتنب االت�شال املبا�شر باالأ�شخا�س اأو االأ�شياء يف االأماكن 
العامة اأثناء تف�شي مر�س معد، من اأجل تقليل االإ�شابة به اأو انتقال 

العدوى.
اأن احلياة اجلديدة يف ظل التباعد االجتماعي قد  وعلى الرغم من 
اأن  اأنه من املهم  تبدو جديدة للكثريين، فاإن علماء النف�س يوؤكدون 

نفهم اأن ال�شعور بالقليل من البعد يف الوقت احلايل اأمر طبيعي.
النف�شي  الطب  ق�شم  يف  الرئي�س  ونائبة  االأ�شتاذة  اإب��ل،  اإلي�شا  وتقول 
االجتماعي  التباعد  اإن  فران�شي�شكو  ���ش��ان  يف  كاليفورنيا  بجامعة 
"ي�شاعدنا على التاأقلم والتكاتف معا من اأجل اإبطاء انت�شار الفريو�س، 

خا�شة اإذا متكنا من اإدارته ب�شكل جيد".
بالذات  للتفرد  فر�شة  "ي�شكل  االجتماعي  التباعد  اأن  اإب��ل  وت��وؤك��د 
كان  التي  املنزلية  االأن�شطة  ومم��ار���ش��ة  ال��راح��ة  م��ن  ق�شطا  ومنحها 
االإن�شان يتوق لها خالل زحمة ان�شغاالته اليومية العادية"، وفق ما 

ذكر موقع "يو اإ�س نيوز" االأمريكي.
وتن�شح اإبل بعدم التعر�س ب�شكل مفرط لو�شائل التوا�شل االجتماعي 
اأثناء فرتة التباعد  اأو املتابعة االإخبارية املتوا�شلة الأخبار الفريو�س 
وتعزز  النا�س،  لدى  القلق  تزيد  االأم��ور  هذه  اأن  موؤكدة  االجتماعي، 
للجهاز  املناعية  اال�شتجابة  ي�شعف  مم��ا  ع��ن��ده��م،  اخل���وف  م�شاعر 

الع�شبي للت�شدي للفريو�شات.
اأف�شل ما لدينا واأن نكثف احلديث  اأن نركز على  "ميكننا  وت�شيف: 

عن االأ�شياء االإيجابية والهادفة التي حتدث االآن".

الواقي ال�شم�شي �شروري 
حتى يف العزل 

يعتقد الكثريون اأن ا�شتخدام الواقي ال�شم�شي يجب اأن يقت�شر على 
اأوقات اخلروج من املنزل حتت اأ�شعة ال�شم�س.

ومع فر�س العديد من الدول العزل ال�شحي، واإجبار املواطنني على 
الواقي  ا�شتخدام  عن  بالتخلي  الكثريون  �شيبداأ  منازلهم،  يف  البقاء 

ال�شم�شي.
ولكن وفقاً خلبرية جتميل، فاإن القيام بذلك ميكن اأن يجعل ب�شرتنا 
عر�شة لالأ�شعة فوق البنف�شجية ال�شارة، على الرغم من حقيقة اأننا 

نق�شي وقتاً اأقل يف الهواء الطلق.
التجارية  ال��ع��الم��ة  يف  التعليم  م��دي��رة  غ��اردن��ر،  كاندي�س  واأخ����ربت 
للعناية بالب�شرة Dermalogica يف حديث ل�شحيفة ديلي ميل 
بالن�شبة  ال�شم�شي ال يزال �شرورة  بالواقي  "االلتزام  اأن  الربيطانية 

للكثريين، حتى مع القيود احلالية على حركتنا".
واحدة  النقي مرة  الهواء  البحث عن  ن�شجع على  زلنا  "ما  واأ�شافت 
ال  ق��د  ال�شم�س.  اأ�شعة  م��ن  ب�شرتك  حتمي  اأن  ���ش��روري  وم��ن  يومياً، 
االأ�شعة  لكن  احل��ايل،  الوقت  يكفي يف  ال�شم�س قوية مبا  اأ�شعة  تكون 

فوق البنف�شجية ال تزال قوية مبا يكفي الإحداث ال�شرر باجللد".
وقالت كاندي�س اأنه من املهم اأي�شاً التفكري يف املكان الذي اأعددت فيه 
بالقرب  كان مكتبك  "اإذا  قائلة  واأو�شحت  املنزل،  العمل من  منطقة 
ال�شتخدام  اليومي  نظامك  يف  اال���ش��ت��م��رار  امل��ه��م  فمن  ال��ن��اف��ذة،  م��ن 

الواقي ال�شم�شي".
ورغم اأن البع�س يعتقدون اأنه ال ميكن االإ�شابة بحروق ال�شم�س من 
خالل الزجاج، لكن هذا ال يعني اأن الزجاج ميكنه حجب كامل االأ�شعة 
النافذة  عبور  االأ�شعة  لهذه  ميكن  حيث  ال�����ش��ارة،  البنف�شجية  ف��وق 

لت�شبب اأذى للعينني واجللد.
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ملاذا ال يوجد لقاح 
لكورونا حتى االآن؟

ينتظر العامل بفارغ ال�شرب االإعالن عن لقاح للوقاية من فريو�س كورونا، 
يف وقت يت�شائل كثريون، ملاذا ال يوجد م�شل حتى االآن رغم التقدم العلمي 

والتكنولوجي الذي �شهدته الب�شرية يف العقود القليلة املا�شية؟
قبل الدخول يف تفا�شيل االأ�شباب، يتوجب تو�شيح الفرق بني الدواء الذي 
الوقاية من  اأو  للمنع  ي�شتخدم  ال��ذي  واللقاح  االأم��را���س،  لعالج  ي�شتخدم 

مر�س حمتمل.
وعلى الرغم اأن حجم �شوق االأم�شال واللقاحات ي�شل اإىل 35 مليار دوالر 
اأمريكي، فاإنه ميثل ن�شبة �شئيلة ترتاوح بني 2 اإىل 3 يف املئة من اإجمايل 

�شوق الدواء العاملي البالغ قيمته 1.2 تريليون دوالر.
وهنا، ميكن التوقف عند �شاآلة �شوق اللقاحات العاملي، فاإنتاج لقاح واحد 
اأط��ول من  وقتا  وياأخذ  تكنولوجيا معقدة،  اإىل  ما، يحتاج  ملواجهة مر�س 
اإنتاج االأدوية العادية حتى ي�شل اللقاح اإىل امل�شتهلك النهائي، وي�شمل ذلك 
واحل�شول  للقاح  الب�شري  اال�شتخدام  �شالمة  و�شمان  والتجربة  البحث 

على املوافقات احلكومية الالزمة.
ويتطلب هذا الوقت يف مرحلة االإنتاج ا�شتثمارات �شخمة، قد ترتاوح بني 

مليار و4 مليارات دوالر على اأقل تقدير.
اأما عن اال�شتهالك، فاإن اللقاح قد ي�شتخدم مرة واحدة يف العمر اأو كل عام، 
االأمر الذي يف�ّشر تف�شيل ال�شركات اإنتاج االأدوية ذات اال�شتخدام اليومي 

الذي ي�شمن تدفقا م�شتمرا لالإيرادات.

حتذير من العنف 
االأ�شري يف زمن كورونا

موؤخرا،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال�شلطات  ق��ال��ت 
اإنها �شتوا�شل اعتقال االأ�شخا�س الذين 
االأ�شري،  ال��ع��ن��ف  ح����وادث  ي��ت��ورط��ون يف 
كورونا  لفريو�س  احلرجة  الفرتة  رغ��م 
كثرية  دول  وا���ش��ط��رت   .)19 )ك��وف��ي��د 
ال�شجناء  ���ش��راح  اإط����الق  اإىل  ال��ع��امل  يف 
نظرا  كبرية،  ي�شكلون خطورة  ال  الذين 
اإليهم  ال����ع����دوى  ان���ت���ق���ال  اح���ت���م���ال  اإىل 
وقالت  املكتظة.  ال�شجنية  املن�شاآت  داخل 
وي�شت  منطقة  يف  ال�شرطة  رئي�س  نائبة 
جتربتي  اإن  رول���ف،  ل��وي��زا  منالندن�س، 
ال�����ش��ني واإي��ط��ال��ي��ا اأظ��ه��رت��ا ارت��ف��اع��ا يف 
ح����وادث االع���ت���داء االأ����ش���ري ع��ن��د فر�س 
اإغ���الق على امل���دن. واأ���ش��اف اأن��ه يف حال 
�شارت االأم��ور على غرار كل من ال�شني 
واإي���ط���ال���ي���ا؛ ف�����اإن ع����دد ح�����وادث العنف 
خالل  مرات  ثالث  �شيت�شاعف  االأ�شري 
االأ�شابيع املقبلة. ويف وقت �شابق، ك�شفت 
اأرقام �شينية، عن ارتفاع يف عدد حاالت 
الطالق، بعد فر�س احلجر املنزيل على 
يف  االأمنية  امل�شوؤولة  واأوردت  املواطنني. 
بريطانيا، اأن عدة حاالت تعنيف �شجلت، 
خ���الل االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ورف�����س اأحد 

االأ�شخا�س اأن ين�شاع الأوامر ال�شرطة.

الزجنبيل والكركم والفلفل االأ�شود .. 
حلرق دهون البطن ونحت اخل�شر �ص 23

درا�شة: الكالب تقوي مناعة 
االأطفال �شد اأمرا�ض اجللد والربو

ات�شال  لديهم  الذين  االأطفال  اأن  حديثة  علمية  درا�شة  نتائج  اأك��دت 
وت�شاعد  باحل�شا�شية.  اأقل عر�شة لالإ�شابة  يكونوا  الكالب  مبكر مع 
فما  والربو.  اجللد  اأمرا�س  �شد  االأطفال  مناعة  تقوية  على  الكالب 

ال�شر يف ذلك؟
خل�س باحثون يف جامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور بالواليات املتحدة 
االأمريكية اأن العائالت التي لديها كالب يف البيت يكون اأطفالها اأكرث 
اأن االأطفال حديثي  حماية �شد االأكزميا والربو. وا�شتنتج الباحثون 
كلب  هناك  يكون  عندما  اجللد  بح�شا�شية  ي�شابون  ما  ن��ادراً  ال��والدة 
براك�شي�س  "هايل  االأمل���اين  الطبي  امل��وق��ع  ع��ن  نقال  البيت،  يف  معهم 

نيت".
مع  �شغار،  اأطفال  على  تتوفر  اأ�شرة   180 ل�  عينات  الباحثون  واأخ��ذ 
مراعاة اأن تكون �شمنها عائالت ال تتوفر على حيوانات داخل البيت 
واأخرى لديها حيوانات. وخل�س الباحثون اإىل نتيجة مثرية لالهتمام 
التي ال  الكالب  ب�شنف  االأطفال  ات�شال  اأن  وهي 
اإىل  ي��وؤدي  اأ�شال،  احل�شا�شية  تت�شبب يف 
�شد  االأط��ف��ال  عند  وقائي  تاأثري  ظهور 

الربو.

طرق  اأف�شل  على  التعرف  اأملانية  بحوث  مراكز  وحت��اول 
الوطني  املركز  علماء  ويجري  اخلبيث.  املر�س  مكافحة 
الأب��ح��اث ال�����ش��رط��ان يف ج��ام��ع��ة ه��اي��دي��ل��ربغ اأب��ح��اث��اً حول 
اأ�شلوب  يوؤثر  اإذ  احلياة،  واأ�شلوب  ال�شرطان  بني  العالقة 
اأثبتت  كما  ب�شاأنه،  والتوقعات  املر�س  م�شار  على  احلياة 

جتارب املركز.
وتقول الباحثة االأملانية الدكتورة كارين �شتايندورف من 
املركز اإن هناك ن�شبة كبرية من اأمرا�س ال�شرطان ميكن 
الوقاية منها، فال�شرطان مل يعد قدراً حمتوماً ننقاد اإليه. 
وتتوقع �شتايندورف اأن تكون ن�شبة ال�شفاء من ال�شرطان 
امل��ئ��ة، م��ا يعني جت��ن��ب ن�شف  50 يف  ع��رب ال��وق��اي��ة ن��ح��و 

حاالت ال�شرطان.
الريا�شة  اأهمية  يف  مثاًل،  �شتايندورف،  الدكتورة  وتبحث 
تزداد  اجل�����ش��دي  فالعامل  اخل��ب��ي��ث،  امل��ر���س  م��ن  للوقاية 
اأهميته يف الوقاية من ال�شرطان، وخا�شة �شرطانات الفم 
االأوروبية  ال��درا���ش��ة  بحثت  كما  والربو�شتاتا.  وال��ق��ول��ون 
مليون  ن�شف  م��ن  اأك���رث  ع����ادات  يف  وال�����ش��رط��ان  للتغذية 
مر�شهم.  ب��ظ��روف  وقارنتها  بال�شرطان  م�شاب  �شخ�س 
وع���رب ذل���ك، مت��ك��ن ال��ب��اح��ث��ون م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأمناط 

احلياة التي ت�شاعد يف الوقاية من ال�شرطان.
اتباع اأ�شلوب حياة �شحي يفيد اأي�شاً مع حاالت ال�شرطان 

الوراثية.  كاالأمرا�س  يتجنبها،  اأن  للج�شم  التي ال ميكن 
ت�شاعد  التي  ال��ع��وام��ل  اأه��م  م��ن  تعدُّ  ال�شحية  فالتغذية 
على الوقاية من ال�شرطان، ح�شب ما ي�شري علماء املركز 
بتجنب  االأط���ب���اء  وين�شح  ال�����ش��رط��ان.  الأب��ح��اث  ال��وط��ن��ي 
ال��ل��ح��وم احل��م��راء وال��ك��ح��ول وال��ت��دخ��ني، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

االإكثار من احلركة وتناول اخل�شروات واالأ�شماك.
النظام الغذائي ال�شحي وممار�شة الريا�شة مهمان ب�شكل 
اأ�شا�شي، الأن ال�شمنة هي اأحد العوامل الرئي�شية لالإ�شابة 
الهرمونات وااللتهابات  اإف��راز  بال�شرطان، فهي تزيد من 
قد  ال�شمنة  من  التخل�س  ف��اإن  لذلك،  لل�شرطان.  امل�شببة 

ي�شاعد على التخل�س من ال�شرطان.

العالج املناعي .. اأخريًا �سيهزم ال�سرطان؟
على  االعتماد  وه��و  اأال  حقيقة،  ب��ات  االأط��ب��اء  جميع  حلم 
العالج  ب��دل  ال�شرطانية،  االأورام  ملحاربة  اجل�شم  مناعة 
الكيماوي املرهق للمري�س. العالج املناعي بداأ يف حتقيق 
باختالف  تختلف  ل��ه  اال�شتجابة  ول��ك��ن  مده�شة،  نتائج 

املر�شى ونوع ال�شرطان.
تن�شيط اجلهاز املناعي يف ج�شم االإن�شان ملحاربة ال�شرطان 
روؤية قدمية �شائدة بني االأطباء. لكن امل�شكلة التي ا�شتمرت 
عقوداً من الزمن كانت النجاح يف ذلك. ويف القرن املا�شي، 

جتارب  يف  اليائ�شني  ال�شرطان  مر�شى  من  الكثري  �شارك 
العالج املناعي، اإال اأنهم توفوا يف نهاية االأمر.

لكن املركز االأملاين الأبحاث ال�شرطان يف هايدلربغ اأكد اأن 
اجلهاز املناعي يف اجل�شم يتعرف على بع�س اأنواع االأورام 
املثال،  �شبيل  فعلى  االأخ����رى.  االأن����واع  م��ن  اأف�����ش��ل  ب�شكل 
ال�شبغية  اخل��الي��ا  �شرطان  حم��ارب��ة  على  ال��ت��درب  ميكنه 

)امليالنوما(، الذي يعترب اأخطر اأنواع �شرطان اجللد.
ت��ط��وي��ر ع���الج���ات مناعية  ي��ج��ري  ال���راه���ن،  ال���وق���ت  ويف 
لهوؤالء  االأدوي��ة خ�شي�شاً  �شركات  جديدة من قبل كربى 
ال�شهرية  "�شاين�س" العلمية  دوري��ة  اأدرج��ت  كما  املر�شى. 
لالإجنازات  قائمتها  راأ���س  على  لل�شرطان  املناعي  العالج 
العلمية لعام 2013، بعدما "عززت ا�شرتاتيجية العالج 

اإمكانياتها يف النهاية".
وبعد مرور عام على ذلك، ما تزال اأغلب العالجات يف طور 
حني  ويف  التطوير.  م��ن  خمتلفة  م��راح��ل  ويف  التجريب 
اخلا�شة  لالأدوية  مده�س  ب�شكل  املر�شى  بع�س  ي�شتجيب 
يف  يعمل  ال��ذي  في�شتلر،  اأومت���ار  بح�شب  املناعي،  بالعالج 
املركز االأملاين الأبحاث ال�شرطان، اإال اأنه يرى باأن "ال اأحد 
هذه  كانت  اإذا  مب��ا  احلا�شر  ال��وق��ت  يف  التنبوؤ  ميكنه  منا 
اال�شتجابات طويلة االأمد. وعندها ميكن القول بكل يقني 

اإننا تو�شلنا اإىل عالج".

�شئمت من املكوث يف املنزل.. 
قم بجولة افرتا�شية

 ال يعني كونك يف احلجر املنزيل اأنه 
مل يعد باإمكانك ا�شتك�شاف االأماكن. 
النظر  تختل�س  ال  مل����اذا  ال���واق���ع  يف 
بربيطانيا  ب��اك��ن��غ��ه��ام  ق�����ش��ر  داخ����ل 
م��ن خالل  اأري��ك��ت��ك  ت���رتك  اأن  دون 

جولة افرتا�شية.
اإمكانية  امل��ل��ك��ة  اإق���ام���ة  م��ق��ر  ي��ق��دم 
االأيقونية  غ���رف���ه  ع���ل���ى  االط�������الع 
اإلكرتونية  ج���ول���ة  يف  وال���ف���خ���م���ة 
ذلك  يف  مب���ا  درج����ة   360 ب���زاوي���ة 
غرفة العر�س والدرج الكبري وغرفة 
الر�شم البي�شاء، ح�شبما ذكر موقع 

�شحيفة "مريور" الربيطانية. 
وعلى �شبيل املثال، ميكن ا�شتك�شاف 
غ����رف����ة ال���ع���ر����س ح���ي���ث ب���االإم���ك���ان 
على  ال��ت��ق��ري��ب  زر  ع��ل��ى  ال�����ش��غ��ط 
العر�س وابحث عن الرموز  كر�شيّي 
امللكة  اإىل  ت��رم��ز  ال��ت��ي   "EIIR"
وترمز   "P"و ال��ث��ان��ي��ة  اإل��ي��زاب��ي��ث 
على  منقو�شان  فيليب  االأم���ري  اإىل 

ظهري املقعدين.
النزول  ميكن  ذل��ك  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
افرتا�شياً على الدرج الكبري والنظر 
الربونزي  ال���دراب���زي���ن  اإىل  ب��دق��ة 
اإىل  ي��ع��ود  ال���ذي  بالتفا�شيل  امل��ل��يء 
اأو  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  ع�شرينيات 
واملثري  ال��ف��خ��م  ال���دي���ك���ور  ت��ف��ح�����س 
لالإعجاب يف غرفة الر�شم البي�شاء. 
وت��ت��ي��ح اجل���ول���ة االف���رتا����ش���ي���ة اأن���ه 
الغرفة  يف  وقته  اأخ��ذ  للمرء  ميكن 
طريقه  ل�����ش��ق  اال�����ش����ط����رار  ب������دون 
ال�����زوار جميعهم  و���ش��ط ح�����ش��د م��ن 
يحاول اجتياز احل�شود للو�شول اإىل 
الواقع،  اأف�شل.  ويف  ل��روؤي��ة  االأم���ام 
تخلو  ال  االفرتا�شية  اجل��ول��ة  ه��ذه 
م���ن ن��ق��اط م��ع��ل��وم��ات ح��ي��ث ميكن 
حقائق  ل��ك  لتقدم  عليها  ال�شغط 
م��ث��رية ع��ن اأه���م م��ا يف الغرفة وهو 
ما من املرجح اأن يقوله لك املر�شد. 

جولة �شعيدة

دمييت اأوزدمري 
تنف�شل عن حبيبها 

ك�شفت ال�شحف الرتكية اأّن املمثلة 
اأوزدمري انف�شلت  الرتكية دمييت 
عن حبيبها اجلديد رجل االأعمال 
مل  ع��الق��ة  بعد  تا�شريوغلو  مي��ان 

تدم �شوى اأ�شابيع ق�شرية.
ووف����ق ال�����ش��ح��ف، مل ت��ك��ن دمييت 
ج���اه���زة ل��ع��الق��ة ج���دي���دة يف تلك 
بت�شوير  م�شغولة  كانت  اإذ  الفرتة 
الذي  "املنزل  اجل��دي��د  م�شل�شلها 
يت�شنَّ  مل  و  قدرك"،  ف��ي��ه  ول����دت 
ل���ف���رتة طويلة  ل���ق���اء مي�����ان  ل���ه���ا 
وال��ت��ع��رف اإل��ي��ه ع��ن ق��ري��ب، ومع 
ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س ك���ورون���ا وفر�س 
احلجر املنزيل من قبل احلكومة، 
ابتعدا عن بع�شهما فاتخذت قرار 
االنف�شال يف الوقت احلايل كونها 

لن ت�شتطيع اأن تطور العالقة

هل تعلم اأن تغيري اأ�شلوب احلياة قد يقيك ال�شرطان؟

للوقاية  و�سيلة  اأف�سل  هو  احلياة  اأ�سلوب  تغيري 
اإليه علماء مركز  ، ح�سب ما تو�سل  ال�سرطان  من 
الأملانية،  هايديلربغ  جامعة  يف  ال�سرطان  اأبحاث 
اإ�سافة اإىل التقليل من اللحوم احلمراء والكحول 

وجتنب التدخني والإكثار من احلركة.
املبكر  الت�سخي�ص  على  ع��دي��دة  ت��غ��ريات  ط���راأت 
يف  ممكنًا  عليه  التعرف  واأ�سبح  ال�سرطان،  ملر�ص 
مراحله الأوىل. الت�سخي�ص املبكر هذا قد يفيد يف 
معاجلته والق�ساء عليه. لكن للوقاية من الإ�سابة 
يلعب  بل  املبكر،  الت�سخي�ص  يكفي  ل  بال�سرطان، 
اأ�سلوب احلياة كذلك دورًا هامًا، اإذ بالإمكان جتنب 
اتباع  طريق  عن  تقريبًا  اخلبيثة  الأورام  ن�سف 

اأ�سلوب حياة �سحي.
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مركز حممد بن را�سد للف�ساء يدعو املجتمع العلمي لتقدمي اأبحاث لختبارها يف حمطة الف�ساء الدولية22

فر�شة لتقدمي اأبحاث علمية يف جمايّل علوم �شحة االإن�شان وعلوم االأر�ض والف�شاء

مب�ساركة 1000 متطوع من موظفيها

»الزراعة وال�شالمة الغذائية« تنفذ 1300 �شاعة تطوعية العام املا�شي
»جواز �سفر عون« ... اأداة مبتكرة لرت�سيخ مفهوم التطوع يف بيئة العمل

مركز النور يقّدم الربامج التعليمية والتاأهيلية عن بعد للطالب من اأ�شحاب الهمم

•• دبي - الفجر

اأم�س عن فتح  اأعلن مركز حممد بن را�شد للف�شاء   
اأبحاث  لتقدمي  العلمي  املجتمع  اأم���ام  امل�شاركة  ب��اب 
املعرفة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اه��م  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  اأو  ع��ل��م��ي��ة 
ا�شتك�شاف  جم���ال  يف  امل��ح��ل��ي��ة  وال���ك���ف���اءات  ال��ب�����ش��ري��ة 
الف�شاء يف جماالت علوم �شحة االإن�شان علوم االأر�س 
املُقّدمة  البحثية  امل�شاريع  حتظى  و�شوف  والف�شاء،. 
الدولية  الف�شاء  منت حمطة  على  بفر�شة جتربتها 

من قبل رواد الف�شاء
وتهدف املبادرة يف جمملها اإىل منح الفر�شة للجهات 
لتعزيز  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  البحثية 
الطريق  ومتهيد  الف�شاء  قطاع  يف  الب�شرية  املعرفة 
امل�شتقبلية من خالل  الف�شاء  ا�شتك�شاف  لدعم مهام 
التي  التحديات  معاجلة  على  مبنية  اأب��ح��اث  اإج���راء 
الب�شرية  اإع���داد  �شاأنها  من  والتي  املنطقة،  تواجهها 

ال�شتك�شاف النظام ال�شم�شي
وق�����ال ي��و���ش��ف ح��م��د ال�����ش��ي��ب��اين، م���دي���ر ع����ام مركز 
للغاية  متحم�شون  "اإننا  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد 
العلمي  املجتمع  اأم��ام  الباب  تفتح  التي  املبادرة  لهذه 
النمو.  االآخ��ذ يف  الف�شاء  لتقدمي االأبحاث  يف قطاع 
�شاأنها   من  الأبحاث  مقرتحات  ا�شتقبال  اإىل  ونتطلع 
اأن ت�شع ب�شمة ب�شرية فيها." واأ�شاف ال�شيباين "تعد 
العلمي  للمجتمع  مثالية  املبادرة مبثابة فر�شة  هذه 
الإ�شراكهم يف االأبحاث العلمية و التكنولوجية املتعلقة 
فريدة  من�شة  ك��ون��ه��ا  اىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف�����ش��اء،  ب��ق��ط��اع 
بثمن  ُت��ق��ّدر  وم��ع��ارف ج��دي��دة ال  م��ه��ارات  الإك�شابهم 

�شتجعل منهم قوة موؤثرة يف قطاع علوم الف�شاء."
ه����ذا، وت���رك���ز م�����ش��اري��ع ع��ل��وم االأر�������س وال��ف�����ش��اء يف 
تقنيات  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الدولية  الف�شاء  حمطة 
اأهمية حيوية �شواء ملهام  االختبار وامل��واد التي ت�شكل 
البيانات  اأو عمليات جمع  االأم��د،  اال�شتك�شاف طويلة 

اإىل  املتعلقة بعلوم االأر�س والف�شاء من ارتفاع ي�شل 
�شاملة.   معلومات  توفري  بغر�س  تقريًبا،  كم   400
ياأتي ذلك مقارنًة ببيانات يتم جمعها من االأقمار  اأو 

املرا�شد الفلكية االأر�شية
و���ش��ّرح ���ش��امل امل���ري، م��دي��ر برنامج االإم����ارات لرواد 

الف�شاء يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء "
نفخر بدعوة العقول النابغة يف جماالت البحث العلمي 
ا�شتك�شاف  رح��ل��ة  غ��م��ار  يف  للم�شاركة  االإم�����ارات  م��ن 
املُبتكر واملبني على  الف�شاء. و�شي�شكل هذا الربنامج 
اأ�ش�س تخدم اأهداف م�شتقبلية، منوذًجا جديًدا يف بناء 
قدرات االإمارات يف علوم و تكنولوجيا الف�شاء، والذي 
واأ�شاف  القادمة."  ل��الأج��ي��ال  اإل��ه��ام  م�شدر  �شيكون 
يتم  التي  االإن�شان  اأبحاث علوم �شحة  تركز  "و  املري 
حت�شني  على  ال��دول��ي��ة  الف�شاء  حمطة  يف  اإج���راوؤه���ا 
االإج����راءات  وت��ط��وي��ر  واأدائ���ه���م،  الف�شاء  رواد  �شحة 
االحرتازية، باالإ�شافة اإىل تطوير التقنيات اجلديدة 

اال�شتك�شاف  مهمات  متطلبات  لتلبية  منها  والتحقق 
ب�شكل  الف�شاء  ا�شتك�شاف  مهام  ومتكني  امل�شتقبلية، 

اآمن وفّعال .
تقت�شر الدعوة لتقدمي امل�شاريع على اجلهات البحثية 
م��ن داخ���ل دول���ة االإم�����ارات ف��ق��ط. وع��ل��ي��ه ي��رج��ى من  
الباحثني الراغبني يف التقدمي التوا�شل على الربيد 
 science@mbrsc.ae ال��ت��ايل:  االل��ك��رتوين 

حتى املوعد النهائي  9 اإبريل 2020
اأحد  ه��و  الف�شاء  ل���رواد  االإم����ارات  برنامج  اأن  ُي��ذك��ر 
م�شاريع الربنامج الوطني للف�شاء، ويحظى بتمويل 
مبا�شر من �شندوق تطوير قطاع االت�شاالت وتقنية 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اب��ع ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
اإىل دعم جهود  االت�شاالت )TRA(، والذي يهدف 
الدولة،  يف  االت�����ش��االت  ق��ط��اع  يف  وال��ت��ط��وي��ر  البحث 
وتعزيز  التقنية،  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  ودع���م  واإث�����راء 

اندماج الدولة يف االقت�شاد العاملي

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية من  نفذت هيئة 
خالل برناجمها اخلا�س باخلدمة املجتمعية )عون(، 
�شاعة   1300 الت�شامح(،  2019 )عام  املا�شي  العام 
الهيئة  اأق��ام��ت��ه��ا  خمتلفة  فعالية   56 ع��رب  تطوعية 
مب�����ش��ارك��ة اأك���رث م��ن 1000 م��وظ��ف وم��وظ��ف��ة من 
األف   130 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  خاللها  ق��دم��ت  منت�شبيها، 
امل��وظ��ف��ني واالأن�شطة  اإ���ش��ه��ام��ات  اإم���ارات���ي م��ن  دره���م 
املا�شي،  ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة  نظمتها  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
وذلك موا�شلة جلهودها يف تطوير وحت�شني ظروف 
املجتمع ورفع م�شتوى املعي�شة واالرتقاء بجودة احلياة، 
والتزاماً منها بتعزيز �شراكتها مع املوؤ�ش�شات والهيئات 
اخلريية واالإن�شانية والتنموية يف الدولة، لرت�شيخ دور 
االإمارات عاملياً يف جماالت العمل االإن�شاين واخلريي. 
اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي  �شلمان  ال��دك��ت��ور حممد  وق���ال 
هيئة  " تفخر  ب��االإن��اب��ة:  املجتمع  وخ��دم��ة  االت�����ش��ال 
اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية باالهتمام الكبري 
التطوعي  ال��ع��م��ل  مل��ي��ادي��ن  ف���رق عملها  ت��ول��ي��ه  ال���ذي 
م�شاركتها  خ��الل  م��ن  املجتمعية  امل�شوؤولية  وب��رام��ج 
عون،  برنامج  عرب  ننظمها  التي  املختلفة  بالفعاليات 
موؤكداً اأن الهيئة جنحت يف اإر�شاء قيم ومفهوم العمل 

اإط��الق��ه��ا لربنامج  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل��ه��ا م��ن��ذ  ال��ت��ط��وع��ي يف 
الربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شهد  ح��ي��ث   ،2009 ع���ام  ع���ون 
م��ن منت�شبي الهيئة،  اإق��ب��ااًل م��ت��زاي��داً  اآخ��ر  بعد  ع��ام��اً 
وثيقة  باإ�شدار  موؤخراً  ب��ادرت  الهيئة  اأن  اإىل  وم�شرياً 
عون"  �شفر  "جواز  ع��ن��وان  حت��ت  متطوع  لكل  خا�شة 
العمل  بيئة  التطوع يف  ك��اأداة مبتكرة لرت�شيخ مفهوم 
وتنظيم اجلهود التطوعية وتوجيهها لتحقيق الفائدة 

الق�شوى للمجتمع.
وب���ني احل���م���ادي اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ت��ي مت 
تنفيذها خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي رك����زت ع��ل��ى ع���دد من 
اجلوانب الرئي�شية التي تت�شل مبا�شرة بجميع فئات 
على  منها  التثقيفي  اجلانب  ا�شتحوذ  حيث  املجتمع، 
اخلريية  اجلوانب  ا�شتهدفت  منها  و41%   ،59%
حر�شت  الهيئة  اأن  اإىل  الفتاً  والتنموية،  واالإن�شانية 
على تنفيذ هذه الفعاليات بالتعاون والتن�شيق مع عدد 
الرعاية  وموؤ�ش�شات  واالإن�شانية  الهيئات اخلريية  من 
اخلدمة  وم��راك��ز  ال��دول��ة  يف  واالجتماعية  ال�شحية 
املجتمعية يف اإمارة اأبوظبي حتقيقاً لعن�شر التكاملية 
يف تنفيذ اخلطط والربامج وتعظيماً ملفهوم امل�شاركة 
وموؤ�ش�شات  هيئات  م�شتوى  على  والتعاون  املجتمعية 

املجتمع املحلي.
التي  اخل��ريي��ة  الفعاليات  اأب���رز  اإىل  احل��م��ادي  واأ���ش��ار 

الت�شامح وفعالية  الهيئة واملتمثلة يف م�شرية  نظمتها 
) قطرة ت�شامح ( للتربع بالدم ، ومبادرة اأطعم توؤجر 
لتوزيع وجبات االإفطار على عدد من العمال، وفعالية 
زراع���ة اأ���ش��ج��ار ال��غ��اف يف ع��دد م��ن امل��دار���س واملرافق 
اإىل جانب  ال��رم�����ش��اين،  امل���ري  احل��ك��وم��ي��ة، وف��ع��ال��ي��ة 
ونعاون"  "نعني  وفعالية  االأيتام،  مع  االإفطار  فعالية 
للتربع باحلقائب املدر�شية بالتعاون مع هيئة الهالل 
االأحمر االإماراتية، وحملة نظافة مدينتي، باالإ�شافة 
امل��ل��ي��ون مت�شامح،  ال��ه��ي��ئ��ة مب���ب���ادرة وث��ي��ق��ة  مل�����ش��ارك��ة 
وتنظيمها لفعاليتها ال�شنوية "طبق اخلري" بالتعاون 
م���ع م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وه��ي��ئ��ة الطريان 
املدين والتي يعود ريعها للمحتاجني واملعوزين ودعم 
م�شاريع الهيئة اخلريية باالإ�شافة لع�شرات الفعاليات 

املختلفة.
وك�شف احلمادي عن اإجمايل املبالغ التي مت تقدميها 
اإن�شائه  منذ  ع��ون،  املجتمعية  اخلدمة  برنامج  �شمن 
درهم  م��ل��ي��ون   4.502 ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي   2009 ع����ام 
االإن�شانية  الرعاية  برامج  على  اإنفاقها  مت  اإم��ارات��ي، 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وا���ش��ت��ه��دف��ت ف��ئ��ات ه��ام��ة م��ن املجتمع 
ك��امل��ر���ش��ى وال���غ���ارم���ني واأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م واالأي����ت����ام 
االإغاثية  الربامج  دع��م  جانب  اإىل  اجل��دد،  واملهتدين 
للموؤ�ش�شات اخلريية  الداخلية واخلارجية  والتنموية 

واالإن�شانية يف الدولة، ودعم جهود اجلمعيات اخلريية 
ودور الرعاية على م�شتوى الدولة.

العام  يف  املجتمعية  جهودها  �شمن  الهيئة  ب��ادرت  كما 
 10 اأمنية  وحتقيق  اأي��ت��ام،   8 بكفالة   2019 املا�شي 
منا�شك  الأداء  املقد�شة  لالأرا�شي  الذهاب  اأ�شخا�س يف 
التطوعي،  اأبوظبي  فخر  فريق  مع  بالتن�شيق  العمرة 
اإف��ط��ار على مرتادي  400 وج��ب��ة  اأك���رث م��ن  وت��وزي��ع 
الطرق خالل �شهر رم�شان املبارك بالتعاون مع فريق 
اأب�شر يا وطن التطوعي، ف�شاًل عن تنظيمها لفعالية 
من  ل��ع��دد  االإم���ارات���ي  الطفل  ي��وم  مبنا�شبة  ترفيهية 
مبدينة  القمح  ح�شا�شية  مبر�س  امل�شابني  االأط��ف��ال 
اأمورهم وعدد  اأولياء  ال�شيخ خليفة الطبية وبح�شور 

من متطوعي الهيئة وامل�شت�شفى.
املجتمعية  اخل��دم��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  االإ����ش���ارة  جت���در 
الثاين ع�شر  الهيئة يف  قبل  من  اإطالقه  مت  "عون" 
من اأكتوبر عام 2009 للم�شاهمة يف تطوير وحت�شني 
من  النوعية  احل��ي��اة  م�شتوى  ورف���ع  املجتمع  ظ���روف 
خالل الو�شائل املتاحة �شواء املادية اأو املعنوية وتاأ�شيل 
ممار�شات اخلدمة العامة وامل�شوؤولية املجتمعية لدى 
كافة �شرائح املجتمع االإماراتي لتكون الهيئة منوذجاً 
املجتمعية  التنمية  اأع��م��ال  يف  للموؤ�ش�شات  ي��ح��ت��ذى 

وخدمة املجتمع.

•• دبي - الفجر

وتاأهيل  ل���ت���دري���ب  ال����ن����ور  م���رك���ز  ك�����ش��ف   
االأ�شخا�س ذوي االإعاقة يف دبي عن تو�شعة 
وذل��ك من  واأ�شرهم،  للطالب  دعمه  نطاق 
خالل توفري برامج اإعادة التاأهيل عن بعد 
والتي  االجتماعي  التباعد  ف��رتات  خ��الل 
العربية  االإم������ارات  وّج��ه��ت ح��ك��وم��ة دول����ة 
املنزيل  التعليم  باعتماد  خاللها  املتحدة 

عرب االإنرتنت جلميع الطالب.
اأب��واب��ه��ا متا�شياً مع  اإغ���الق امل��دار���س  وم��ع 
�شالمة  ل�شمان  الرامية  الوطنية  اجلهود 
ال��ط��الب يف ال���دول���ة، ي��وظ��ف م��رك��ز النور 
ا�شتمرارية  ل�����ش��م��ان  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث 
من  وذل����ك  ل��ط��الب��ه،  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة 
االإلكرتوين  التعليم  حلول  تقدمي  خ��الل 
من  ومتكينهم  ط��ال��ب،   200 م��ن  الأك���رث 

الدرا�شة يف منازلهم.
واملتطلبات  امل�����ش��ت��وي��ات  ل��ت��ن��ّوع  وب��ال��ن��ظ��ر 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  للطالب  التعليمية 

تقييم  ب���اإج���راء عملية  ال��ن��ور  م��رك��ز  ي��ق��وم 
دورية كل عام بهدف و�شع خطط التعليم 
املخ�ش�شة، مبا يلبي احتياجات كل طالب. 
امل��خ�����ش�����س خمتلف  ال���ربن���ام���ج  وي���غ���ط���ي 
التعليمي  امل��ن��ه��ج  ي�شملها  ال��ت��ي  امل���ج���االت 
تعزيز  من  الطالب  ميكن  ب�شكٍل  للمركز، 
حياتهم.  ج����ودة  وحت�����ش��ني  ا�شتقالليتهم 
اأ�شر الطالب باإجراءات  ومع التزام معظم 
ال��ت��ب��اع��د االج���ت���م���اع���ي وال����ع����زل ال���ذات���ي، 
اإعادة  برامج  و�شع  على  املركز  فريق  عمل 
التعليم  بناًء على خطط  بعد  التاأهيل عن 
عملية  ا���ش��ت��م��رار  ي�شمن  مب��ا  املخ�ش�شة، 

اإعادة التاأهيل عن بعد. 
من  ورق��ي��ة  ن�شٍخ  على  ال��ربن��ام��ج  وي�شتمل 
خم��ت��ل��ف امل������واد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
البطاقات واأوراق العمل وكتيبات الوظائف 
امل��ن��زل��ي��ة ال���ع���الج���ي���ة، ف��ي��م��ا ت���دع���م امل����واد 
الرقمية مثل العرو�س التقدميية ومقاطع 
الرقمية  وال���وظ���ائ���ف  امل���ت���ع���ددة  ال��ف��ي��دي��و 
كما  التعليمية.  م�شريتهم  ملتابعة  الطالب 

ويقوم فريق مدر�شي ومعاجلي مركز النور 
ب��ت��ق��دمي اجل��ل�����ش��ات ال��ف��ردي��ة ع��رب من�شة 

االت�شال بالفيديو "زوم".
للتاأهيل  النور  برنامج مركز  وي�شتمل  كما 
ع���ن ب��ع��د اال���ش��ت�����ش��ارات واالر������ش�����ادات ذات 
م�شاعدتهم  م��ع  ال���ط���الب،  ل����ذوي  ال�����ش��ل��ة 
املواد  ا�شتخدام  و�شبل  اأبنائهم  متابعة  يف 
لذلك،  باالإ�شافة  �شكل.  باأف�شل  التعليمية 
عرب  تدريبياً  برناجماً  املركز  فريق  يقّدم 
من  ال����ط����الب  ذوي  ل��ت��م��ك��ني  االإن�����رتن�����ت 
باأف�شل  اجلديدة  املنظومة  من  اال�شتفادة 
�شكٍل ممكن. وت�شتمل جمموعة املواد التي 
يقدمها املركز لذوي الطالب على الروابط 
التعليمية  اخل��ط��ط  وقائمة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�شلة  ذات  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  امل��خ�����ش�����ش��ة 
التقدميية  وال��ع��رو���س  الفيديو  ومقاطع 
واآل���ي���ات ال��ت��دخ��ل ال��ع��الج��ي��ة ال��ت��ي ت�شاعد 
ذوي الطالب يف تنفيذ ذات املنهجيات التي 

يعتمدها املركز.
برنامج  بتنظيم  ال���ن���ور  م��رك��ز  وق����ام  ك��م��ا 

ا�شت�شافته  االإن������رتن������ت،  ع����رب  ت���دري���ب���ي 
لتقدمي  املركز  ل��دى  النف�شية  االأخ�شائية 
الدعم النف�شي والعاطفي للطالب وذويهم 
خ���الل ف���رتة ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وبقاء 

اجلميع يف منازلهم.

اجلهات  تقدمها  التي  امل�شاهمات  وبف�شل 
الدعم  النور  للمركز، يقدم مركز  الراعية 
االعاقات  ذوي  م���ن  ط��ال��ب   200 ل��ن��ح��و 
متالزمة  ح��االت  مثل  وامل��ت��ع��ددة،  الذهنية 

داون وال�شلل الدماغي والتوّحد.

الباحثون عن املعرفة ل توقفهم الأزمات
ال�شيخة �شما بنت حممد بن خالد اآل 

نهيان تعقد اأول جمل�ض اأمهات عن بعد
•• العني - الفجر

عقدت ال�شيخة د. �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان يف اإطار �شل�شلة مبادراتها عرب 
اأطلقتها متا�شيا مع الظروف احلالية  �شبكات التوا�شل االجتماعي والتي 
والتي كانت حتمل �شعار )الباحثون عن املعرفة ال توقفهم االأزم��ات( لقاء 
ع��ن بعد م��ع )جم��ال�����س االأم��ه��ات ( ك���اأول اج��ت��م��اع م��ن ن��وع��ه يتم ع��ن بعد 
مناق�شة  اإط��ار  يف   2020 مار�س   30 امل��واف��ق  االثنني  االأول  اأم�س  م�شاء  
االأمهات حول تطبيق جتربة ) التعلم عن بعد ( حيث �شارك يف االجتماع 
ع�شوات من جمال�س االأمهات باملدار�س واإدارات ومعلمات وتربويات بهدف  
تبادل الروؤى حول التجربة التي اأقرتها الدولة بهدف �شمان ا�شتمرارية 
التعليم يف ظل الظروف اال�شتثنائية ، واحلفاظ على اأمن و�شالمة الطلبة  
الثاين  االجتماع  ه��ذا  يعد  حيث  احتياجاتهم  ومعرفة  املدر�شي  واملجتمع 
لل�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان مع جمال�س االأمهات 
واالأول عن بعد ، فيما افتتحته بكلمة جاء فيها : ) �شعيدة بحواري معكن 
اليوم يف ظل االأزمة احلالية التي نتعاي�شها والتي نثبت فيها اأننا جمتمع 
واع ( موجهة  �شكرها لالأمهات على تلبية الدعوة م�شيدة بالوعي والتكاتف 
امل��رور من هذا املنحنى ب�شالم ، وحتدثت عن جتربتها اخلا�شة  اأج��ل  من 
يف التعليم عن بعد مع طالبات كلية التقنية موؤكدة مدى جناح التجربة 
اليوم  هنا  )نحن  �شموها  وق��ال��ت   ، وتعاونهن  ا�شتجابتهن  وم��دى  معهن 
لنتحدث عن جتاربنا من كل الزوايا وهي زاوية االأم وزاوية املعلم وزاوية 
اأن  يجب  التي  التحديات  نبحث عن  و  للتجربة  تقييم  على  لنقف  االإدارة 
نعمل عليها وخا�شة اأن التعليم عن بعد �شي�شتمر لنهاية العام( ، كما اأعربت 
عن �شعادتها مبا و�شلت له الدولة من ا�شتعداد تام ببنية حتتية تكنولوجية 
مي�شي  بعد  عن  التعليم  اإىل  املبا�شر  التعليم  من  االنتقال  جعلت   ، قوية 
والرتبويات  االأمهات  مع  احل��وار  باب  فتحت  ثم   ، و�شل�شة  ناجحة  ب�شورة 
بهدف الو�شول اإىل اأف�شل ال�شبل ملزيد من جناح التجربة م�شرية ل�شعادتها 
باخلروج  من هذا اللقاء بتو�شيات ت�شاهم يف حت�شني اأداء التجربة وزيادة  
اأجل  امل�شتقبل، من  اأجيال  بناء  االأ�شمى  اأهم مهمة هدفها  اأداء  كفاءتها يف 

االإمارات.
امل�شاركات يف االجتماع تراوحت حول كيفية وكفاءة  وكانت املداخالت من 
اأن��ه��ا ح��ل م��ن��ا���ش��ب و�شريع  تنفيذ ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د ، ف��ي��م��ا اأج��م��ع��ن ع��ل��ى 
يحتاج  وا�شتمراريتها  التجربة  جن��اح  واأن  التعليم  بنية  على  للمحافظة 
لروؤية  بدعم   والتعليمية  الرتبوية  االأجهزة  وكافة  االأم��ور  اأولياء  مل�شاندة 
واالأزمات  الطوارئ  ظل  يف  فعالية  اأك��رث  ب�شورة  التجربة  الإجن��اح  القيادة 
اأهم  ، وج��اء من  ب�شكل خا�س  واالإم���ارات  ب�شكل عام  العامل  يواجهها  التي 
التو�شيات اأن يتحلى اجلميع بال�شرب والتعاون من اأجل تخطي التحديات 
من  الغالبية  واأثنت  احلالية  الظروف  يف  التعليمية  العملية  تواجه  التي 
االأمهات على التجربة وما اأجنزت والتحديات الكبرية التي ا�شتطاع اأولياء 
االأمور واملعلمني واإدارات املدار�س  خو�شها دون تدريب م�شبق حر�شا منهم 
على اأن التعليم من اأولويات نهو�س االأمم موجهني ال�شكر لقيادات الدولة 
ومواكبة   ال�شعوبات  حتد  على  ق��ادرون  اأنهم  الإثبات  الفر�شة  اإتاحة  على 
التعلم االإلكرتوين مل�شتقبل اأف�شل والعمل على حت�شني التجربة  للو�شول 
التجربة يف  اأن تكون  توؤكد على  الغالبية  ، فيما كانت  النتائج  اأف�شل  اإىل  
اإث��رائ��ي ومعريف  النظامي م��ن م���ردود  التعليم  مل��ا يف  االأزم���ات فقط  ف��رتة 
يو�شع مدارك الطلبة وينمي �شخ�شيتهم العلمية والثقافية واالجتماعية 

واملهارية، وكان من اأبرز التو�شيات :
) مراعاة توقيت احل�ش�س مبا يتوافق مع عمر الطفل ، و تخفيف �شغط  
ُبعد  عن  الدرا�شة  برامج  واإدراج  االأف�شل،  تقدمي  ل��الأم  ليت�شنى  الواجبات 
وتطويرها؛ لتكون �شفية داخلية وال�شفية خارجية يف ال�شنوات القادمة، 
اال�شتفادة من خربات  بهدف  اللقاءات احلوارية   ا�شتمرار  وتطويرها مع 

االآخرين للتغلب على ال�شعوبات التي تواجه البع�س (

�ش�ؤون حملية

لأول مرة منذ تاأ�سي�ص اجلامعة
طالبة بجامعة نيويورك اأبوظبي 

حت�شل على منحة »اآكر« الرنويجية 
•• اأبوظبي - الفجر 

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي، عن ح�شول الطالبة ترييل هوي ران من 
دفعة عام 2020 على منحة "اآكر" الرنويجية املرموقة، لتكون بذلك اأول 
طالبة حتقق هذا االإجناز منذ تاأ�شي�س اجلامعة، حيث �شتن�شم اإىل برنامج 

العالقات  يف  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  م��اج�����ش��ت��ري 
اعتباراً  اأوك�شفورد  بجامعة  الدولية 
من اخلريف املقبل. و�شرتكز ران من 
ن�شوب  �شبل منع  بحثها على   خ��الل 
االأمن  اإج����راءات  وتعزيز  ال�شراعات 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 

اأفريقيا.
نيويورك  جامعة  اإىل  ران  وان�شمت 
املزيج  م���ن  ج�����زءاً  لت�شبح  اأب��وظ��ب��ي 
�شتتخرج  ح��ي��ث  امل��ت��م��ي��ز،  ال��ط��الب��ي 
العلوم  بتخ�ش�س   2020 م��اي��و  يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وت��خ�����ش�����س ث����ان����وي يف 
العامة  وال�شيا�شات  ال�شالم  درا���ش��ات 

واالإدارة.
اأملانيا، حيث  �شي" يف  دبليو  "يو  الثانوية يف مدر�شة  درا�شتها  ران  واأكملت 
املتنوعة على العمل نحو بناء م�شريتها املهنية يف  �شجعتها هيئة الطالب 
نيويورك يف  درا�شتها يف جامعة  التحقت خالل  الدبلوما�شي. كما  القطاع 
مدينة نيويورك بربنامج التدريب اخلا�س ببعثة اململكة املتحدة اإىل االأمم 

املتحدة، حيث �شاركت يف العديد من مبادرات منع ن�شوب ال�شراعات. 
وبهذه املنا�شبة، قالت ران: "�شعيدة بح�شويل على منحة )اآكر( التي �شتتيح 
يل الفر�شة لدرا�شة املجال الذي اأحب يف واحدة من اأف�شل جامعات العامل، 
اأوك�����ش��ف��ورد يف جم��ال حفظ  العليا يف جامعة  درا���ش��ات��ي  ب��دء  اإىل  واأت��ط��ل��ع 
االإجراءات  وتعزيز  ال�شراعات  ن�شوب  منع  على  خا�س  تركيز  مع  ال�شالم، 

االأمنية يف املنطقة".
"�شاأوا�شل تعلم اللغة العربية اإىل جانب درا�شة املاج�شتري،  واأ�شافت ران: 
االأو�شط واالأبحاث  ال�شرق  اإىل موا�شلة تو�شيع معرفتي مبنطقة  واأتطلع 

اخلا�شة مبنع ن�شوب النزاعات".
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اإىل جانب الريجيم، التمارين الريا�سّية وغريها من الطرق 
تلعب  البطن،  دهون  من  التخّل�ص  يف  ت�ساعد  التي 
التخّل�ص  يف  مهّمًا  دورًا  الطبيعّية  الو�سفات 
املنطقة.  ه��ذه  يف  املتكّد�سة  ال��ده��ون  من 
�سراب الزجنبيل، الكركم والفلفل الأ�سود 
التي ت�ساعدِك  مثاًل، هو من بني اخللطات 
يف التمّتع ببطن م�سّطح وخ�سر منحوت.

الزجنبيل والكركم والفلفل االأ�شود .. حلرق دهون البطن ونحت اخل�شر

ونالحظ اأن حوايل 95 % من اليابانيني وال�شعوب االأ�شلية 
يف ال�شني وال�شرق االأو�شط واأمريكا اجلنوبية وجنوب اأوروبا 

واأوقيانو�شيا، اأعينهم بنية. 
اأعينا  ال�شكان  ن�شف  يقارب  ما  ميلك  املتحدة،  ال��والي��ات  ويف 

بنية.
ال��ع��ي��ون ال��زرق��اء ه��م االأك���رث �شمال  ب���اأن ذوي  واأف����ادت املجلة 
اأوروبا، %89 منهم من �شكان اإ�شتونيا والدامنارك وفنلندا، 
%50 من  وتقريبا  اأملانيا،  �شكان  %75 منهم من  وح��وايل 

�شكان اململكة املتحدة.
%2 من  العيون اخل�شراء ح��وايل  اأ�شحاب  املقابل، ميثل  يف 

�شكان الكوكب. 
واإيرلندا  اإ�شبانيا  �شكان  �شفوف  يف  �شائعا  ال��ل��ون  ه��ذا  ويعد 

ورو�شيا والربازيل واآي�شلندا وباك�شتان.
وال يعلم اجلميع اأن الكثري من العوامل، مبا يف ذلك الطعام 
التقرير،  هذا  ويف  القزحية.  لون  تغري  اأن  ميكن  والعواطف، 
عينيك  ل��ون  جتعل  التي  االأ�شباب  على  ال�شوء  املجلة  �شلطت 

يتغري:

املزاج  -  1
يتغري  ال�شديد، ال  الغ�شب  اأو  للغاية  بفرح قوي  ال�شعور  عند 
يحدث  بل  التنف�س،  يت�شارع  اأو  فح�شب  القلب  �شربات  معدل 
ت�شبح  اأن  ميكن  التي  القزحية  ل��ون  يف  ملحوظ  تغري  اأي�شا 

اأكرث ت�شّبعا،
 اأو داكنة، اأو فاحتة يف بع�س االأحيان. ورمبا لوحظ اأن الذين 
اأكرث  اأعينهم  ل��ون  يكون  ما  غالبا  �شعيدة  حلظات  يواجهون 

حا  �شو و
و�شفاء.

ال�سن  -  2
اأن  اأزرق، فمن املحتمل  ُولد الطفل بعينني لونهما رمادي  اإذا 

يتغري مبرور الوقت.
 يكمن ال�شر يف كون مثل هذه العيون حتتوي على ن�شبة �شئيلة 
من امليالنني بالقزحية، ناهيك عن اأن كثافة االألياف اللحمية 
من  قريبا  يبدو  لونها  يجعل  مما  العني،  يف  منخف�شة  تكون 
اأع��م��اره��م بني  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  ل��دى معظم االأط��ف��ال  االأزرق 
تراكمت  اإذا  اأغمق  العني  ل��ون  يكون  وق��د  �شهرا.  و18  ثالثة 

اخلاليا ال�شباغية يف القزحية.
يف  االأزرق  ال��ل��ون  يتحول  م��ا  غالبا  اجلبلية  امل��ن��اط��ق  و���ش��ك��ان 

اأعينهم اإىل البني اخل�شبي.
ال��وال��دي��ن. ويف  اأع���ني  ل��ون  اإىل ح��د كبري على   ويعتمد ذل��ك 
�شن  ال�شخ�س  بلوغ  عند  اللون متاما  يتطور  االأح��ي��ان،  بع�س 

العا�شرة اأو �شن 12.
اأما الر�شع الذين يولدون باأعني بنية فاإن هذا اللون يظل كما 

هو طول حياتهم.
 ونظرا الرتفاع ن�شبة امليالنني لديهم، فاإن الطبقة اخلارجية 
يتكون  الطريقة  وب��ه��ذه  وتعك�شه،  ال�شوء  متت�س  للقزحية 

اللون البني.
يعانون  حيث  خا�شة،  مب��ي��زة  البنية  العيون  ذوو  يتمتع  كما 
ارتداء  ال�شروري  من  لكن  العيون،  اأم��را���س  من  اأق��ل  بن�شبة 

النظارات ال�شم�شية.

الغذاء   -  3
وفقا للدكتور روبرت مور�س، فاإن وفرة الفواكه واخل�شراوات 
الطازجة يف النظام الغذائي ميكن اأن تغري لون العينني ب�شكل 

ملحوظ.
اأ�شلوبا  �شنوات  �شت  اتبعت  �شابة  حالة  اإىل  الكاتبة  وتطرقت 
اأظهرت  غذائيا قائما على االأطعمة الطازجة، ون�شرت �شورا 
فيها كيفية تغري لون عينيها. ومن خالل حت�شني اأداء االأمعاء، 
الحظت تغيريا يف لون عينيها من البني املخ�شر اإىل لون اأفتح 

واأكرث حيوية.
يف الوقت ذاته، ي�شري الطبيب اإىل اأن ت�شبغ عيون كل �شخ�س 

حالة فريدة تتطلب حتليال فرديا.
وفيما يتعلق باالأطعمة،

ت�شاعد على احلفاظ على مظهر  “ال�شبانخ  د. مور�س   يقول 
اأفتح،  لونهما  الع�شل  ويجعل  اللمعان،  ومتنحهما  العينني 
اأك��رث حيوية.  العينني  لون  البحرية  املاأكوالت  يف حني جتعل 
كما يوؤثر زيت الزيتون والب�شل واملك�شرات املختلفة على لون 

العني”.
البع�س.  ل��دى  اأحيانا  يتغري  العينني  ل��ون  اأن  املجلة  وذك���رت 
ورغ���م اأن���ه ال درا���ش��ة بعد ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة غ��ري ال��ع��ادي��ة، فاإن 
�شمة  لي�شت مر�شا لكنها  اأن هذه احلالة  اتفقوا على  العلماء 

فريدة من نوعها خا�شة ببع�س االأ�شخا�س.
ويظهر هذا بو�شوح اأكرب لدى الذين يكون لون اأعينهم اأخ�شر 
مييل اإىل االأزرق اأو بندقيا مييل اإىل االأخ�شر. واأكد االأطباء 
اأن هوؤالء ال يواجهون اأي م�شاكل متعلقة بالروؤية، كما ال يوجد 

اأي تاأكيد على اأن هذه “امليزة” تنتقل وراثيا.

االأ�شباب التي جتعل لون عينيك يتغري
�سواء كنت اأ�سقر واأزرق العينني اأو اأ�سمر وكان لون عينيك بنيا، فمن املوؤكد اأنك ترغب من وقت لآخر يف 

معرفة كيف �ستبدو لو كنت اأخ�سر العينني مثال.
ووفقا ملجلة )خينيال( الإ�سبانية فاإن العيون ذات اللون البني هي الأكرث �سيوعا، حيث اإن حوايل %70 

من �سكان العامل يف جميع القارات، من اأ�سرتاليا اإىل اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية، لون اأعينهم بني.

مكّونات و�سفة الزجنبيل والكركم والفلفل الأ�سود
- كوبان من املياه.

- ربع ملعقة من الكركم.
- ربع ملعقة من الفلفل االأ�شود.

- قطعة من الزجنبيل.
طريقة عمل و�شفة الزجنبيل والكركم والفلفل االأ�شود

قومي بغلي املياه مع الزجنبيل والكركم والفلفل االأ�شود.
ثّم انقعي القرفة بال�شراب ملّدة 15 دقيقة قبل تناوله.

ا���ش��رب��ي ه���ذا امل��زي��ج ي��وم��ّي��اً ل��ت��الح��ظ��ي ال��ن��ت��ائ��ج املرجّوة 
بغ�شون اأّيام قليلة فقط!

كيف ت�شاعد و�شفة الزجنبيل والكركم والفلفل االأ�شود يف 
التخّل�س من دهون البطن؟

يحتوي كل من الزجنبيل، الكركم، الفلفل االأ�شود والقرفة 
على 

خ�������ش���ائ�������س ت�������ش���اع���د يف 
ح��������������رق ال���������ده���������ون 
بع�س  وخ�������������ش������ارة 
ال����ك����ي����ل����وغ����رام����ات، 

اكت�شفيها اأدناه:

الزجنبيل  فوائد 
خل�سارة الوزن

ال�����زجن�����ب�����ي�����ل حل�����رق 
الدهون

يحتوي الزجنبيل على خ�شائ�س 
حل���رق ال��ده��ون وخ�����ش��و���ش��اً تلك 
البطن  م��ن��ط��ق��ة  ع��ن��د  امل��ت��ك��ّد���ش��ة 

واخل�شر، كما اأّنه غنّي بن�شبة عالية 
من االألياف التي ت�شّرع عملّية 

����ن اجل���ه���از  االأي�����������س وحت���������شّ
ال���ه�������ش���م���ي. ه�����ذا االأم��������ر ال����ذي 

منحوت  بخ�شر  التمّتع  يف  ي�شاهم 
وبطن م�شّطح اإ�شافًة اإىل التخّل�س 
بع�س  م�������ن 

الكيلوغرامات.

الزجنبيل يكبح ال�سهّية
يح�ّشن من  الزجنبيل  ان  ال��درا���ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اك���دت 
التاأثري احلراري للطعام الذي نتناوله، مما يعزز ال�شعور 
يلعب  االأم���ر  ه��ذا  ال�شهّية.  كبح  يف  وي�شاعد  بال�شبع 
اخلفيفة،  الوجبات  تناول  لتجّنب  مهّماً  دوراً 
اكت�شاب  ع���دم  يف  ب��ال��ت��ايل  ي�شاعد  مّم���ا 

الكيلوغرامات وخ�شارة الوزن.

ملكافحة  ال��زجن��ب��ي��ل 
تراكم ال�سموم

اخل�شائ�س  بف�شل 
اإليها  يحتوي  التي 
الزجنبيل وامل�شادة 
للكبد، ي�شاعد هذا 
امل��ك��ّون يف مكافحة 
ت��راك��م ال�����ش��م��وم يف 

الكبد.

فوائد الكركم خل�سارة 
الوزن

الكركم حلرق الدهون

يحتوي الكركم على مادة )الكركمني( التي ت�شاعد يف اإزالة 
ال�شموم من اجل�شم، وتق�شي على الوزن الزائد وذلك عن 
طريق تك�شري وتفتيت الدهون يف اجل�شم وخ�شو�شاً عند 

منطقة البطن.

الكركم للتخّل�ص من ال�سموم
اجلهاز  م�شاكل  ع��الج  على  امل��ك��ّون  ه��ذا  يعمل 
الذي  االأم��ر  القولون،  واأم��را���س  اله�شمي 
ي�شاعد يف التخّل�س من ال�شموم وخ�شارة 

الوزن بالتايل.

لكبح  ال������ك������رك������م 
ال�شهية

الكركم  ي�شاهم 
ال���������ش����ع����ور  يف 

ب���ال�������ش���ب���ع، مّم����ا 
كبح  يف  ي�����������ش�����اع�����دِك 

���ش��ه��ّي��ت��ِك وع����دم االإف�����راط يف 
تناول الطعام خالل اليوم. 
ه�����ذا االأم�������ر مي���ن���ع���ِك من 
الكيلوغرامات  اك��ت�����ش��اب 

االإ�شافّية!

االأ�شود خل�شارة  الفلفل  فوائد 
الوزن

فوائد الفلفل االأ�شود خل�شارة الوزن
بيبريونال  م����رّك����ب  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  اأو������ش�����ح 

Piperonal املوجود يف الفلفل االأ�شود يلعب دوراً 
م��ه��ّم��اً يف احل���ّد م��ن االآث����ار ال�����ش��ارة لنظام غ��ذائ��ي عايل 
عميلة  ت�شريع  على  يعمل  املرّكب  ه��ذا  اأن  تبنّي  ال��ده��ون. 
خاليا  ت�شكيل  مينع  م��ا  اله�شم،  عملية  ي�شّهل  االأي�����س، 
الوزن  خ�شارة  يف  ي�شاعد  كما  اجل�شم،  يف  جديدة  دهنية 

تدريجياً وتخ�شي�س البطن للتمّتع مبعدة م�شّطحة.

فوائد القرفة خل�سارة الوزن
القرفة للتخّل�س من الدهون

اجل�شم  يف  الدهون  تكّد�س  مينع  البهارات  من  النوع  هذا 
يف  ي�شاعدِك  ال��ذي  االأم���ر  البطن،  منطقة  عند  �شّيما  ال 
م�شّطح  ببطن  والتمّتع  املنطقة  ه��ذه  عند  الدهون  ح��رق 

وم�شدود.

القرفة لكبح ال�سهية
هذا املكّون غنّي مب�شادات االأك�شدة واإدخاله �شمن روتينِك 
الغذائّي ي�شاعدِك على خ�شارة الوزن من خالل املحافظة 
على ن�شبة معتدلة لل�شكر يف الدم وبالتايل ال�شعور بال�شبع 

ملّدة اأطول.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات االأولوية:  املودعة بالرقم: 326216بتاريخ: 2020/02/24 

اال�شم: �شركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�شحية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �شي، �شارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شن�اعية، 
اأنظمة  و�شيانة  وتطوير  بت�شميم  املتعلقة  اال�شت�شارات  الكمبيوت�ر،  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�شميم  خدم�ات 
الكمبيوتر، حتليل البيانات التقنية بوا�شطة الكمبيوتر، اختبار اأو فح�س اأو بحث اخلوادم واأجهزة الكمبيوتر 
االأخرى وبرامج الكمبيوتر، حتميل وحتديث و�شيانة برجميات الكمبيوتر، برجمة الكمبيوتر لالآخرين، 
الكمبيوتر،  اأنظمة  ت�شميم  الكمبيوتر،  اأنظمة  حتليل  الكمبيوتر،  برجميات  �شيانة  الكمبيوتر،  برجمة 
اال�شت�شارات املتعلقة بربجميات الكمبيوتر، خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�شات، اال�شت�شارات املتعلقة 
بتكنولوجيا الكمبيوتر، اال�شت�شارات املتعلقة باأمن الكمبيوتر، اال�شت�شارات يف جمال ت�شميم وتطوير معدات 
الكمبيوتر، ا�شت�شارات يف جمال توفري الطاقة، حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�شاط مادية اإىل اإلكرتونية، 
�شبكة  على  املواقع  و�شيانة  اإن�شاء  امل��ادي(،  التحويل  )بخالف  ومعلوماته  الكمبيوتر  برامج  بيانات  حتويل 
لالآخرين،  االإن��رتن��ت  �شبكة  على  امل��واق��ع  اأ�شا�شها  املعلومات  فهار�س  وت�شميم  اإن�شاء  لالآخرين،  االإن��رتن��ت 
خدمات تكنولوجيا املعلومات، ا�شت�شارات اأمن البيانات، خدمات ت�شفري البيانات، تطوير من�شات الكمبيوتر، 
ن�شخ برامج الكمبيوتر، تخزين البيانات االلكرتونية، احلو�شبة ال�شحابية، تاأجري اأجهزة الكمبيوتر، تاأجري 
االأبحاث  اأو  االختبار  االآخرين،  موا�شفات  ح�شب  امل�شممة  الكمبيوتر  برامج  توفري  الكمبيوتر،  برجميات 
اأ�شا�شها الويب لوظائف احل�شاب،  على االآالت واالأجهزة واالأدوات، توفري ا�شتخدام موؤقت للتطبيقات التي 
توفري برامج كمبيوتر يف �شبكات البيانات، تفعيل مواقع االإنرتنت، تفعيل مواقع االنرتنت على الكمبيوتر، 
ا�شت�شارات تكنولوجيا املعلومات، توفري املعلومات عن تكنولوجيا وبرجمة الكمبيوتر عرب مواقع االنرتنت، 
اأنظمة  مراقبة  االنرتنت،  اأمن  ا�شت�شارات  الكمبيوتر،  برجميات  حتميل  الذاكرة،  م�شاحات  وتاأجري  تفعيل 
اأجهزة الكمبيوتر من خالل الو�شول اإليها عن ُبعد، مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�شف عن االأعطال، 
مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�شف عن الو�شول غري امل�شرح به اأو اخرتاق البيانات، الن�شخ االحتياطي 
ُبنى  كخدمة،  من�شات  كخدمة،  برجميات  اخلارجية،  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  املوقع،  خارج  للبيانات 
اأبحاث يف جمال  اأبحاث وتطوير املنتجات اجلديدة لالآخرين،  حتية كخدمة، ا�شرتجاع بيانات الكمبيوتر، 
ا�شت�شارات  ال�شبكة،  خ��وادم  تاأجري  الكمبيوتر،  برجميات  حتديث  اخل���وادم،  تفعيل  االت�شاالت،  تكنولوجيا 

ت�شميم املواقع االنرتنت.
باللغة  ملفي  كلمة  حتتها  االإجنليزية  باللغة    MALAFFI كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 

العربية.
  اال�شرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143538

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بيانات االأولوية:  املودعة بالرقم: 326229بتاريخ: 2020/02/24 

اال�شم: �شركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�شحية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق 10- برج اأي بي اأي �شي، �شارع املرور، �س.ب.8230 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شن�اعية، خدم�ات 
ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر، اال�شت�شارات املتعلقة بت�شميم وتطوير و�شيانة اأنظمة الكمبيوتر، حتليل 
وبرامج  االأخ���رى  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  اخل���وادم  بحث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  الكمبيوتر،  بوا�شطة  التقنية  البيانات 
الكمبيوتر،  برجمة  لالآخرين،  الكمبيوتر  برجمة  الكمبيوتر،  برجميات  و�شيانة  وحتديث  حتميل  الكمبيوتر، 
�شيانة برجميات الكمبيوتر، حتليل اأنظمة الكمبيوتر، ت�شميم اأنظمة الكمبيوتر، اال�شت�شارات املتعلقة بربجميات 
اال�شت�شارات  الكمبيوتر،  بتكنولوجيا  املتعلقة  اال�شت�شارات  الفريو�شات،  من  الكمبيوتر  حماية  خدمات  الكمبيوتر، 
توفري  جمال  يف  ا�شت�شارات  الكمبيوتر،  معدات  وتطوير  ت�شميم  جمال  يف  اال�شت�شارات  الكمبيوتر،  باأمن  املتعلقة 
الطاقة، حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�شاط مادية اإىل اإلكرتونية، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته 
)بخالف التحويل املادي(، اإن�شاء و�شيانة املواقع على �شبكة االإنرتنت لالآخرين، اإن�شاء وت�شميم فهار�س املعلومات 
خدمات  البيانات،  اأمن  ا�شت�شارات  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  لالآخرين،  االإنرتنت  �شبكة  على  املواقع  اأ�شا�شها 
احلو�شبة  االلكرتونية،  البيانات  تخزين  الكمبيوتر،  برامج  ن�شخ  الكمبيوتر،  من�شات  تطوير  البيانات،  ت�شفري 
ال�شحابية، تاأجري اأجهزة الكمبيوتر، تاأجري برجميات الكمبيوتر، توفري برامج الكمبيوتر امل�شممة ح�شب موا�شفات 
اأ�شا�شها  التي  للتطبيقات  موؤقت  ا�شتخدام  توفري  واالأدوات،  واالأجهزة  االآالت  على  االأبحاث  اأو  االختبار  االآخرين، 
الويب لوظائف احل�شاب، توفري برامج كمبيوتر يف �شبكات البيانات، تفعيل مواقع االإنرتنت، تفعيل مواقع االنرتنت 
على الكمبيوتر، ا�شت�شارات تكنولوجيا املعلومات، توفري املعلومات عن تكنولوجيا وبرجمة الكمبيوتر عرب مواقع 
االنرتنت، تفعيل وتاأجري م�شاحات الذاكرة، حتميل برجميات الكمبيوتر، ا�شت�شارات اأمن االنرتنت، مراقبة اأنظمة 
اأجهزة الكمبيوتر من خالل الو�شول اإليها عن ُبعد، مراقبة اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�شف عن االأعطال، مراقبة 
اأنظمة اأجهزة الكمبيوتر للك�شف عن الو�شول غري امل�شرح به اأو اخرتاق البيانات، الن�شخ االحتياطي للبيانات خارج 
املوقع، خدمات تكنولوجيا املعلومات اخلارجية، برجميات كخدمة، من�شات كخدمة، ُبنى حتية كخدمة، ا�شرتجاع 
تفعيل  االت�شاالت،  تكنولوجيا  جمال  يف  اأبحاث  لالآخرين،  اجلديدة  املنتجات  وتطوير  اأبحاث  الكمبيوتر،  بيانات 

اخلوادم، حتديث برجميات الكمبيوتر، تاأجري خوادم ال�شبكة، ا�شت�شارات ت�شميم املواقع االنرتنت.
واالأخ�شر  االأزرق  باالألوان  العربية بخط وطريقة مميزة  باللغة  ملفي  كلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�شف 
 CONNECTINGباللغة االإجنليزية باللون االأزرق ثم كلمات MALAFFI واالأخ�شر الفاحت حتتها كلمة

HEALTHCARE   باللغة االإجنليزية بخط �شغري باللون الفريوزي.
اال�شرتاطات: 

اإر�شاله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143543

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 140526
 باإ�شم : كاتربيلر موتورين جي ام بي  اإت�س & كو. كي جي
 وعنوانه: فالكين�شتايرن �شرتا�شي  2، 24159 كييل، اأملانيا.

بتاريخ: 2011/09/25 وامل�شجلة حتت الرقم: 140526 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/03/25 

وحتى تاريخ: 2030/03/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 145873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
عالمة للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 060885 بتاريخ : 2004/05/19
امل�شجلة بتاريخ : 2005/07/19

با�ش��م: �س . طاهر الطاهري للتجارة العامة ذ م م.
وعنوانه:   فندق انرتكونتننتال ، مدخل املكاتب رقم 304 الطابق الثالث ، ديرة

، دبى ، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

الواق�عة بالفئة: 34
بيانات التعديل: 

ا�شم من انتقلت له امللكية: الراية لالإ�شتثمار.
عنوانه: مكتب رقم 501 ملك عمري علي حممد، بردبي - برج خليفة، �شندوق بريد 29940 دبي، 

االإمارات العربية املتحدة 
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/02/18

تاريخ التا�شري يف ال�شجل: 27 /2020/02
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1999(

املنذر : بدر غرام اهلل رداد الزهراين 
املنذر اليه : �شاموراي ايغيل للتجارة العامة - ذ م م 

فاأننا نطلب مايلي:
يخطر املخطر املخطر اليه ب�شداد كامل القيمة االيجارية والر�شوم امل�شتحقة 

عليه والبالغة 685.924 درهم. 
وذل���ك خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ررة ق��ان��ون��ا ب��ي 30 ي��وم��ا حت��ت ط��ائ��ل��ة اإت��خ��اذ كافة 
االإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوق املخطر مبا فيها اإقامة الدعاوى 
من  واإخالئه  ذمته  يف  امل�شتحقة  املبالغ  ب�شداد  اليه  املخطر  الإل��زام  الق�شائية 
العني املوؤجرة واملطالبة بالتعوي�شات املقررة قانونا ، مع حتميل املخطر اليه 

كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 926/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3390 جتاري جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )224668.30 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : م�شرف االإمارات االإ�شالمي م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عنود �شعيد احمد �شامل - �شفته   بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإع��الن : مبوجب احلكم ال�شادر من م�شرف االإم��ارات االإ�شالمي م�شاهمة عامة يف 
الدعوى اأعاله فاأنت مكلف باالآتي بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3390 جتاري 
جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )224668.30 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف. او خزئنة 
املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فان املحكمة �شتتخذ االإجراءات 

القانونية بحقكم.
  رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2009/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1454 ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )636500.87 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : طبا�شكو للمقاوالت الفنية - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �شفته بالق�شية : وكيل
بالق�شية : منفذ  ذ م م - �شفته   ان��د �شكل اجنينريجن - �س  اإعالنه : 1- دري��ك  املطلوب 

�شده    - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )636500.87( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1486/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/962 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 3533720.94 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : دار التمويل االإ�شالمي - �س م خ  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : �شيخه حممد �شيف علي املحرز ي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- �شركة دبي للتخلي�س وال�شحن والنقليات - ذ م م 2-زاهدة عبداهلل 3-كرم 
عبداهلل بن بي ار عبداهلل  4-عبداهلل بازهايا راندوبورابيل - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم

جمهويل حمل االإقامة 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )3533720.94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1963(

املنذر :جاد �شرف الدين - بوكالة املحامية / موزة اخلظر
املنذر اليه : ميالن�شيكال عبداهلل زبري 

املنذر اليه : �شركة بيكرز اأند كونفيك�شونرز  )ذ م م( 
وب�����ش��ف��ت��ن��ا وك����الء ع���ن امل���ن���ذر ف��ن��ح��ن ن��ن��ذرك��م ، ون��ك��ل��ف��ك��م ب��ال��وف��اء ب�����ش��رورة م��ب��ل��غ وق�����دره / 
8.296.632.00/ درهم )ثمانية ماليني ومائتني و�شتة وت�شعون الف و�شتمائة واثنني وثالثون 
درهم( املرت�شد يف ذمتكم ل�شالح املنذر ، وذلك يف غ�شون خم�شة ايام من تاريخ اعالنكم قانونيا 
بهذا االإنذار واإال �شن�شطر ا�شفني باللجوء اىل الق�شاء املخت�س ال�شتيفاء مبلغ املطالبة املرت�شد 
يف ذمتكم ل�شالح املنذر ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والفوائد القانونية املرتتبة على 
عن  التعوي�شات  لكافة  حتميلكم  اىل  اي�شا  وباالإ�شافة   ، املديونية  لقيمة  ب�شدادكم  تاأخركم 

االأ�شرار التي تكبدتها املنذر من جراء تقاع�شكم عن �شداد قيمة مبلغ هذه املديونية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3391/2019/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 105.000 درهم مع الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2018/3/8 حتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف.   
طالب االإعالن : �شركة املدائن لالعمال امليكانيكيه والكهرباء - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي وميثله 

:  �شعيد حممد عبداهلل �شامل ال�شايغ الغافري - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- خمي�س بن الحج للعقارات - موؤ�ش�شة فردية 2-خمي�س عتيق غامن �شعيد بن الحج - 

عن نف�شه وب�شفته مالك ومدير - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/12/20 بالزام املدعى عليهما مت�شامنني بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ 105000 درهم )مائة وخم�شة اآالف درهم( والفائدة 9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام والزمتهما بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 806/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2727/2019 امر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )540820 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإع��الن : الغرير لالن�شاءات خر�شانة - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ - املطلوب اإعالنه : 1- �شركة خليفة الفهد للمقاوالت - ذ م م - �شفته بالق�شية 

: منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )540820( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1360/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3890 جتاري جزئي ، واملعدل 
باالإ�شتئناف رقم 453/2019 ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 478028 درهم( ، �شامال للر�شوم 

وامل�شاريف 
طالب االإعالن : ديال لتوريد احلديد - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ  - وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع -  �شفته بالق�شية : وكيل
: منفذ �شده - جمهول  بالق�شية  م - �شفته  م  ذ  للهند�شة - �س  الن�شر   -1 : اإعالنه  املطلوب 

حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )478028( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2003/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1145/2019 امر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )8613550.81 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : علم للحديد ليمتد - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي   �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة جلف تكنيكال كون�شرتك�شن - �س ذ م م  - �شفته   بالق�شية : 

منفذ �شده - جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )8613550.81(  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1659/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/418 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 38319 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

 : بالق�شية  �شفته   - املحدودة  والبال�شتيك  لالنابيب  يونيفر�شال  �شناعات   : االإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه   : 1- طائف املدينة للمقاوالت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - 

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )38319( وق��دره  به 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1805/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/909 امر اأداء واملرتبط بالدعوى 

رقم 456/202 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )981090 درهم( ، 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : ميفا كي اإت�س كي فورم وورك �شي�شتم�س - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ  وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - �شفته بالق�شية : وكيل

�شفتهما    - ابوعيده  احمد  �شالح  احمد   -2 م(  م  ذ  )���س  زون  ال��ك��رتو   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )981090( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 483/2020/16 جتاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )77550 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والزامها مببلغ 500 درهم تعوي�س عن االأ�شرارا الناجتة عن التاأخري يف ال�شداد والفائدة 9% من تاريخ 

ت�شجيل وحتى ال�شداد التام.  
طالب االإعالن : م�شنع دوكا�شت  - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- اخلط اخلليجي االأول ملقاوالت الطرق - ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/3/10 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/م�شنع دوكا�شت - �س ذ م م - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 77550 �شبعة و�شبعون 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   2020/1/25 م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م  وخم�شون  وخم�شمائة  ال��ف 
حكما  طلبات.    من  ذلك  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي  وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : اوريجنال تي�ستي لتجارة اللحوم - �ص ذ م م  
دب��ي - ديرة  ف��رع  م(  م  ذ  ال��ع��ق��ارات )���س  ال�شقر الدارة  رق��م 703 ملك  العنوان : مكتب 
-بور�شعيد - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 711419 رقم 
القيد بال�شجل التجاري : 1138505 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2020/3/24   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ 2020/3/24  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
علي  لطفي  �شلمان  ملك   902 مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  لطفي  فتحيه 
الهرموزي - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 2663321-04  فاك�س : 04-2626722 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : فتحيه لطفي حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب 902 ملك �شلمان لطفي علي الهرموزي - بردبي - اخلليج 
التجاري -  هاتف : 2663321-04  فاك�س : 2626722-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة 
وذلك مبوجب  اوريجنال تي�ستي لتجارة اللحوم - �ص ذ م م  لت�شفية 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/3/24 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/3/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن معر�س421 الوجهة الثقافية والفنية يف منطقة ميناء زايد باأبوظبي، عن اإطالق �شل�شلة من 
الربامج والتجارب االفرتا�شية التي ت�شم جمموعة من الفيديوهات التعليمية، والن�شرات ال�شوتية 
بودكا�شت ، وقراءات الكتب واملحادثات املجتمعية وجوالت افرتا�شية ملعر�س421، وذلك بهدف اإ�شراك 

املجتمع يف اأن�شطة املعر�س الفنية والثقافية املتنوعة.
واأطلق معر�س421 بتاريخ 25 مار�س 2020، اأوىل الن�شرات ال�شوتية بودكا�شت ، حتت عنوان: الفن 
والفنانون يف االأوق��ات الع�شيبة ، والتي �شلطت ال�شوء على التحديات احلالية التي تواجهها الفنون 
على امل�شتوى املحلي، وكيفية التغلب عليها من خالل جمموعة من االأ�شاليب املتنوعة التي ت�شهم يف 
اإحياء الفنون يف ظل هذه الظروف ال�شعبة. وتتوفر الن�شرة على موقع املعر�س وتطبيق �شبوتيفاي ، 

كما �شتتوفر على كافة من�شات املعر�س الرقمية قريباً. 

ويف هذا ال�شياق، قال في�شل احل�شن مدير معر�س421: اإن مهمة معر�س421 االأ�شا�شية تكمن يف 
ن�شر الثقافة وم�شاركة اخلربات االإبداعية يف جماالت الفنون املتنوعة، وتهدف هذه املبادرة اإىل توفري 
من�شة متكاملة ملحبي الفنون مل�شاعدتهم على �شقل مواهبهم من خالل العديد من االأن�شطة الرقمية 

التفاعلية التي تطبق خالل فرتات التباعد االجتماعي املفرو�شة حالياً . 
واأ�شاف احل�شن: ن�شعى من خالل توفري هذه االأن�شطة االفرتا�شية اإىل متكني املبتكرين والفنانني 
املحليني على تطوير مهاراتهم الفنية، والتوا�شل مع غريهم من املبدعني يف تعلم طرق وفنون مبتكرة 

وجديدة .
و�شي�شتمر الربنامج خالل �شهر اأبريل بالتفاعل مع اجلمهور، حيث �شيقدم ن�شائح متنوعة للحفاظ 
على ال�شحة وتعزيز االإنتاجية خالل فرتات التباعد االجتماعي، و�شيوفر الربنامج فر�شة للم�شاركني 
املوا�شيع مثل حياكة املالب�س، و�شناعة وت�شميم  تتناول عدداً من  التي  العمل  ملتابعة عدد من ور�س 

املجوهرات، اإىل جانب جوالت افرتا�شية ملعر�س421.

بث  �شيبداأ  حيث  االفرتا�شية،  اجل��والت  من  جمموعة  معر�س421  ينظمها  التي  االأن�شطة  وت�شمل 
الت�شكيلي  والفنان  ال�شايغ  منرية  الفنانة  تقدمها  التي  عبثية   �شياقات  التاأرجح:  معر�س  عن  ن�شرة 
ها�شل اللمكي يف االأول من اأبريل ملناق�شة موا�شيع خا�شة باملعر�س، يف حني �شيناق�س مرت�شى فايل يف 
اخلام�س من اأبريل اأهمية معر�س الك�شارة  الذي جرى تنظيمه يف معر�س421  وامل�شتوحى من دور 

التجارة البحرية التاريخي وامل�شتمر يف تطور املدن.
وينظم معر�س421 ن�شرة بودكا�شت  باإدارة �شارة بن �شفوان ومب�شاركة الفنان ها�شل اللمكي والفنانة 
منرية ال�شايغ وذلك يف كل يوم اثنني من �شهر اأبريل، للبحث يف م�شتجدات معر�س التاأرجح: �شياقات 

عبثية  الذي ي�شت�شيفه معر�س421  حالياً.
وكان معر�س421 قد اأغلق اأبوابه اأمام اجلمهور حتى ا�شعار اآخر، وذلك يف اإطار م�شوؤوليته يف احلفاظ 
على �شحة و�شالمة املجتمع، وان�شجاماً مع التدابري الوقائية التي اتخذتها دولة االإمارات للحد من 

.COVID-19 انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي عن بثه  اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك   
ل�شل�شلة عرو�س اأر�شيفية ت�شم اأهم ما قدمه املركز حتت 
بعنوان لنعيد توا�شلنا ، والتي �شيتم عر�شها للجمهور عرب 
اإطار  باملركز، وذلك يف  االإلكرتونية اخلا�شة  البث  من�شة 
#خلك_يف_البيت  حملة  حملة  دعم  نحو  املركز  جهود 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي. و�شيقوم مركز الفنون ببث 
عرو�س املوا�شم ال�شابقة يوم االأربعاء من كل اأ�شبوع، على 
 1 املوافق  املقبل  االأرب��ع��اء  يوم  العرو�س  اأوىل  بث  يبداأ  اأن 
اأبريل من خالل �شفحته الر�شمية على موقع في�شبوك ، 
يف متام ال�شاعة الثامنة م�شاًء بتوقيت غرينت�س، مع عر�ٍس 

ملمثلة الكوميديا االرجتالية مي�شون زايد.
وتتيح جمموعة العرو�س، التي �شيتم بثها عرب االإنرتنت 
جم���اًن���ا م���ن خ����الل ال�����ش��ف��ح��ة ال��ر���ش��م��ي��ة مل���رك���ز الفنون 
م�شاحة  يف  التوا�شل  فر�شة  للجماهري   ، في�شبوك  على 
افرتا�شية يف الوقت الراهن الإلهامهم، ومد ج�شور بينهم، 
االجتماعي.  التباعد  باإر�شادات  االلتزام  اأثناء  وحتفيزهم، 
اأمام اجلمهور  املجال  العرو�س على فتح  �شل�شلة  و�شتعمل 
الفنون،  ملركز  االأوىل  اخلم�شة  االأع���وام  عرو�س  مل�شاهدة 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ال��درد���ش��ة وت��ب��ادل االأف���ك���ار وال��ت��ف��اع��ل مع 

الفنانني الذين يقدمون العرو�س.
اخلام�س  املو�شم  من   ، توا�شلنا  لنعيد  �شل�شلة  وا�شتلهمت 
لعرو�س اأداء مركز الفنون يف جامعة نيويورك والذي جاء 
حتت �شعار التوا�شل ، حيث ي�شلط ال�شوء على دور الفن 
هذه  وت��اأت��ي  البع�س.   بع�شهم  من  االأ�شخا�س  تقريب  يف 
الرامية  الفنون  روؤية ومهمة مركز  ان�شجاماً مع  ال�شل�شة 
اإىل ت�شجيع التوا�شل بني النا�س، وتعزيز االإبداع واحلوار 
الثقايف املنفتح، ف�شاًل عن دعم املواهب النا�شئة، افرتا�شياً 

اأو على اأر�س الواقع. 
التنفيذي  الفني  املدير  براغني  بيل  قال  ال�شياق  هذا  ويف 
اجلمهور  اإن  اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  ملركز 
لفتح  و�شيلة  باعتبارها  الفنية  املن�شات  اإىل  يتوق  ال��ي��وم 
احلوار وبناء املجتمع واإلهام اأفراده. وعلى الرغم من توفر 
ال��ذي ميكن م�شاهدته يف  ق��در غري حم��دود من املحتوى 
اأك��رث متيزاً هو  اأن��ه ما يجعل ه��ذه التجربة  اإال  اأي وق��ت، 
مل�شاهدة  البع�س  بع�شهم  مع  املجتمع  اأف���راد  يتوا�شل  اأن 
اأر�شيفنا  حمتوى بعينه يف الوقت ذاته. وخالل البحث يف 
�شابقاً،  الفنون  مركز  قدمها  التي  املذهلة  العرو�س  عن 
اأدركنا  والتي مل تتم م�شاهدة العديد منها منذ حدوثها، 
العرو�س  تقدمي  احلاجة عرب  تلك  �شد  على  املركز  ق��درة 

على من�شات االإنرتنت .
واأ����ش���اف ب���راغ���ني: ن�����ش��ك��ر ال��ف��ن��ان��ني ال���ذي���ن ���ش��م��ح��وا لنا 
مب�شاركة مقاطع الفيديو االأر�شيفية هذه، يف الوقت الذي 
اأ�شبح فيه البقاء على توا�شل اأكرث �شعوبة واأكرث اأهمية .

و�شيبداأ عر�س �شل�شلة لنعيد توا�شلنا  مع عر�س للممثلة 
زايد، وهي كوميدية وكاتبة ومدافعة عن حقوق  مي�شون 
والية  جامعة  م��ن  تخرجت  اخل��ا���ش��ة.  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
كوميدية  فنانة  ب�شفتها  اأي�شاً  لها  تنتمي  والتي  اأريزونا، 
املنفذ  وامل��ن��ت��ج  امل�����ش��ارك  امل��وؤ���ش�����س  مي�شون  وت��ع��د  مقيمة. 
االأمريكية  العربية  للكوميديا  نيويورك  امل�شارك ملهرجان 
ل��ه��ا م�شاهمة  ل��ل�����ش��ح��ك، وك����ان  االإ����ش���الم���ي  وامل���ه���رج���ان 
م�شتمرة على الهواء مبا�شرة يف برنامج العد العك�شي مع 
ككاتبة يف موقع  عملها  اإىل جانب  ه��ذا   ، اأول��ربم��ان  كيث 
ديلي بيي�شت . وظهرت موؤخراً على �شبكة اأوبرا وينفري يف 

برامج اإن دييب �شفت ، و 60 دقيقة  و اأخبار اآي بي �شي .
على   2014 لعام  تيد   موؤمتر  يف  مي�شون  كلمة  ح�شدت 
املركز االأول من حيث عدد امل�شاهدات، ومت اختيارها �شمن 

هيئة  قبل  م��ن   2015 ل��ع��ام  متميزة  ام����راأة   100 اأك���رث 
اإىل  االإذاع��ة الربيطانية )بي بي �شي(. و�شتن�شم مي�شون 
العر�س من خالل جل�شة اأ�شئلة واأجوبة مبا�شرة، تديرها 
من  انطالقاً  العر�س  ه��ذا  على  اأ�شرفت  التي  ب��راج،  اآالن��ا 

عملها ال�شابق كمنتج اأول يف مركز الفنون.
وي��ت�����ش��م��ن ج����دول ���ش��ل�����ش��ل��ة ل��ن��ع��ي��د ت��وا���ش��ل��ن��ا  العرو�س 

التالية:
 47 �شول – يوم االأربعاء 8 اأبريل، ال�شاعة الثامنة م�شاًء 

بتوقيت غرينت�س

يوم  ���ش��ول    47 فرقة  عر�س  يف  الدبكة  باأنغام  ا�شتمتعوا 

م�شاًء.  الثامنة  ال�شاعة  عند  املقبل  اأب��ري��ل   8 يف  االأرب��ع��اء 
ع��ي�����ش��وا حل��ظ��ات وق���وف ال��ف��رق��ة ع��ل��ى امل�����ش��رح وتقدميها 
التي قدموها يف مهرجان  الراق�شة  االأنغام  ملجموعة من 
برزخ مبركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يف حفلة 
�شيتم  ال���ذي  العر�س  �شيقدم  كما  ا�شتثنائية.  مو�شيقية 
بثه عرب االإنرتنت كل من زيد ذا بيبول  يف الغناء وعزف 
ال�شنث�شيز، و الفارعي  يف الغناء واأداء الدبكة، ووالء �شبيت 

يف القرع والغناء، و اجلهاز  يف عزف الغيتار والغناء.

ومو�شيقاها  ال��ع��رب��ي  ب�شوتها  ���ش��ول    47 ف��رق��ة  ت�شتهر 
املميزة منذ اأن مت تاأ�شي�س الفرقة يف عّمان باالأردن يف عام 
2013، وياأتي اأع�شاء الفرقة من بالد ال�شام، متجاوزين 
فل�شطني،  وبقية  اهلل  ورام  اىل اجلليل  احل��دود من عمان 
لتمزج كلمات اأغانيهم بني العربية واالإجنليزية داعيًة اإىل 
يف  امل�شاواة  ن�شر  اأج��ل  من  الن�شال  حرية  واىل  االحتفال 

بالد ال�شام وجميع اأنحاء العامل.

امل�شروع الكوبي اخلليجي اأرتورو اأوفاريل واأورك�شرتا اجلاز 
االآفروالتينية + ياز اأحمد + فرقة غازي املليفي لالإيقاعات 
 15 االأرب��ع��اء  ي��وم   ، عبيد  علي   + زارا  مليكة   + ال��رتاث��ي��ة 
والتي  غرينت�س،  بتوقيت  م�شاًء  الثامنة  ال�شاعة  اأب��ري��ل، 

تقدم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

الكوبي  امل�شروع  بعر�س  الفنون  مركز  جمهور  �شي�شتمتع 
خمتلف  ب��ني  ال��رواب��ط  ي�شتك�شف  ال��ذي  املميز  اخلليجي  
العربي من اخلليج و�شمال  العامل  املو�شيقية يف  الثقافات 
اأفريقيا وحتى كوبا، وذلك يوم االأربعاء 15 اأبريل ال�شاعة 
امل�شروع  ل���  االأول  العر�س  اأن  اإىل  وي�شار  م�����ش��اًء.  الثامنة 
مركز  من  وبتكليف  عاملي  بتعاون  ج��اء  اخلليجي   الكوبي 

مو�شيقية  بحلة  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  ال��ف��ن��ون يف 
اأفريقية  وال�شمال  واالأندل�شية  العربية  ت�شتك�شف اجلذور 

للمو�شيقى االآفروالتينية واالآفروكوبية.

البيانو  ع���ازف  ب��ق��ي��ادة  ال��ك��وب��ي اخلليجي   امل�����ش��روع  وج���اء 
جرامي  جوائز   6 على  احلائز  اأوفاريل  املو�شيقي  واملوؤلف 
، واالأورك�شرتا املوؤلفة من 18 عازفاً، برفقة اأربعة فنانني 
وعازفة  الربيطانية-البحرينية  الفنانة  وه��م  مرموقني 
اأحمد،  ي��از  ال��ب��وق وم��وؤل��ف��ة مو�شيقى اجل��از االإل��ك��رتون��ي��ة 
، واملغنية الفرن�شية املغربية  والفرقة الكويتية بوم ديوان 

مليكة زارا، اإ�شافة اإىل عازف العود االإماراتي علي عبيد.
و�شيتم االإعالن عن املزيد من العرو�س الحقاً.

تابعوا  توا�شلنا   لنعيد  �شل�شلة  ح��ول  املعلومات  من  ملزيد 
ال�شفحة الر�شمية ملركز الفنون على فاي�شبوك، تويرت، و 

اإن�شتغرام  
NYUADArtsCenter@

اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ال��ف��ن��ون يف ج��ام��ع��ة  اأن م��رك��ز  ي��ذك��ر   
يدعم مبادرة #الثقافة_عن_قرب، التي اأطلقتها وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة على من�شات التوا�شل االجتماعي، 
املجتمع  واأف����راد  الثقافية  للموؤ�ش�شات  الفر�شة  الإت��اح��ة 
مل�شاركة جتاربهم الثقافية واالإبداعية واإي�شالها ل�شريحة 

اأو�شع من اجلمهور واملهتمني حول العامل.
املعرفة يف  الثقافة وتنمية  وزارة  املبادرة من  وج��اءت هذه 
اإطار جهودها يف توفري طرق وو�شائل جديدة لتعزيز ودعم 
املواهب االإبداعية الوطنية، يف ظل التحديات العاملية التي 
 19 كوفيد  ب�شبب  وموؤ�ش�شاتنا  وزمالئنا  عائالتنا  تواجه 
، فقد ا�شطرت العديد من االأماكن واملوؤ�ش�شات واملتاحف 
االحرتازية  اإجراءاتها  اأبوابها �شمن  اإغالق  اإىل  الثقافية 

ملنع تف�شي فريو�س كورونا. 

بهدف مد ج�سور التوا�سل بني اأفراد املجتمع واإلهامهم يف ظل اللتزام بالتباعد الجتماعي

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقدم �شل�شلة لنعيد توا�شلنا 

•• ال�شارقة-الفجر: 

يف اإطاللة على جماليات ال�شعر النبطي االإماراتي 
واخلليجي، تبّث قناة ال�شرقية من كلباء، التابعة 
برناجمها  والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�شارقة  لهيئة 
ال�شعري ال�شياحي م�شك احل��روف، كّل جمعة يف 
متام ال�شاعة التا�شعة م�شاًء، لت�شّلط ال�شوء على 
جتارب ال�شعراء وحلظاتهم امللهمة، ويجول برفقة 
امل�شاهدين حول اأهم املعامل ال�شياحية والتاريخية 

التي حتت�شنها مدينة كلباء وخورفكان. 

بن  عيظة  ي��ق��ّدم��ه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وي�شتعر�س 
ال�شعراء  م��ن  نخبة  وخ���ربات  م��ن��ج��زات  م�شعود، 
�شعادة  االإماراتيني واخلليجيني منهم  واملبدعني 
الدكتور عبد العزيز امل�شّلم، رئي�س معهد ال�شارقة 
املذروب  �شيف  االإع��الم��ي��ني  وال�����ش��ع��راء  ل��ل��رتاث، 
عبد  وال�شاعر  حممدي،  ال���رزاق  وعبد  الري�شي، 
امل��ري�����ش��ي، اإىل ج���ان���ب جم��م��وع��ة من  ال��رح��م��ن 
ال�شيوف املبدعني اأ�شحاب التجارب واحل�شور يف 

عديد من امل�شابقات ال�شعرية العربية. 
بت�شوير  القناة  ب���داأت  -ال���ذي  الربنامج  وي��ع��ّرف 

املناطق  اأبرز  امل�شاهدين على  الثاين-  وبّث جزئه 
مثل  ال�شرقية  املنطقة  يف  وال�شياحية  اجلمالية 
مربزاً  وغ��ريه��ا،  �شي�س  ووادي  ال��رف��ي�����ش��ة،  ���ش��ّد 
كما  وال��رتاث��ي��ة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وع��راق��ت��ه��ا  مكانتها 
ال�����ش��ع��ر النبطي  ال��ع��دي��د م���ن ق�����ش��اي��ا  ي��ن��اق�����س 

وت�شابكاته وجمالياته. 
ح�شاري  اإرث  على  قيمته  يف  الربنامج  وي�شتند 
وم��ع��ريف ك��ب��ري ت�����ش��ت��م��ّده ال�����ش��ع��وب م��ن تاريخها 
وهويتها، حيث متتلك االإم��ارات العربية املتحدة 
الذي  ال��ن��ب��ط��ي  بال�شعر  يتعلق  مب��ا  ك��ب��رياً  اإرث�����اً 

تربط  التي  الوثيقة  العالقة  جتلياته  يف  يعك�س 
اأبناء ال�شحراء ببيئتهم وحميطهم، ومن منطلق 
على هذه  امل�شاهدين  تعريف  على  الهيئة  حر�س 
لالإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  ارت����اأت  الغنية  الثقافة 
اأن  كلباء  من  ال�شرقية  بقناة  ممثلة  والتلفزيون 
ت��ب��ّث اجل���زء ال��ث��اين م��ن ال��ربن��ام��ج ليكون نافذة 
تعّرف بهذا النوع من االأ�شالة الثقافية واملعرفية.
ويحاور الربنامج ال�شعراء واالأدباء واملتخ�ش�شني 
يف جماالت ال�شعر االإماراتي واخلليجي ويناق�س 
ي�شّلط  كما  وت�شابكاته،  وخ�شو�شيته  خباياه  يف 

ال�شوء على التجارب ال�شخ�شية لهوؤالء املبدعني 
وينقلها ملا لها من اأهمية يف التعريف بهذا النوع 
من االأدب، كما ينقل املالمح اجلمالية للمنطقة 

ال�شرقية وما متتلكه من اأ�شالة تاريخية وتراثية 
تتجلى يف معاملها ال�شياحية املختلفة، التي تعّرف 

بطبيعة وثقافة العي�س لدى اأبناء املنطقة. 

تبّثه قناة ال�سرقية من كلباء

برنامج )م�شك احلروف( �شوء على �شرفات ال�شاحة 
ال�شعرية االإماراتية واخلليجية

بهدف اإ�سراك املجتمع يف اأن�سطته الفنية والثقافية 

 معر�ض421 يطلق �شل�شلة من الربامج االإبداعية والفنية عرب االنرتنت
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مادلني مطر: الفنان هو اكرث 
من يتاأثر باالأو�شاع ال�شعبة

مطر  م��ادل��ني  اللبنانية  الفنانة  تتواجد   ، النا�س  ككل 
حاليا يف منزلها فترتقب الو�شع احلايل وتنتظر الفرج 
اأك��دت مادلني ان الفنان هو من اكرث اال�شخا�س  . وقد 
ال��ذي��ن ي��ت��اأث��رون ب��ال��و���ش��ع ال�����ش��ع��ب ال���ذي ق��د نواجهه 
وال�شحية  واالجتماعية  االقت�شادية  االأ���ش��ع��دة  بكافة 
يح�شل  مبا  ومذهولة  "م�شدومة  .وا���ش��اف��ت:  وغريها 
اأ�شهر  حاليا ونحن ا�شال يف املنزل منذ بدء الثورة منذ 
الدولة  م���ن  م���وج���ود وال ح��ل��ول م��ط��روح��ة  واالن���ه���ي���ار 

لل�شعب".ويف ت�شريح �شابق ، قالت : "هناك اأ�شخا�س يف 
ماذا عن  اإمنا  اأفكاري  تنا�شب  واأفكارهم  اأحبهم  ال�شلطة 
التنفيذ؟، فاأي �شخ�س يف ال�شلطة ال ميكنه اأن ينفذ حلماً 
الرئا�شة،  اإىل  ي�شل  ننتخبه وحتى من  اأن  قبل  لنا  قاله 
فعندما ي�شل اإىل كر�شي الرئا�شة ي�شبح ال ميكنه ب�شبب 
فالن وفالن، فقبل اأن ي�شل اإىل �شدة الرئا�شة اأمل يدرك 
اإال  هو  ما  احلقيقة  ويف  م�شدود؟  مكان  اإىل  �شي�شل  اأن��ه 

�شخ�س لديه ج�شع احلكم وج�شع ال�شلطة".

جنات تروي ق�شة 
ارتباطها بزوجها

)من اأغرب ق�ش�س احلب هي التي يكون فيها االإ�شرار 
ذلك  اإّن  اإذ  حمبوبته(؛  ر�شا  لنيل  الطرفني  اأح��د  م��ن 
ارتباطها  ق�شة  املغربية جنات يف  النجمة  ما حدث مع 
منى  "معكم  برنامج  يف  ا�شت�شافتها  .وخ���الل  بزوجها 
حياتها  اأ���ش��رار  م��ن  بالكثري  جنات  ّرحت  �شَ ال�شاذيل"، 
وِق�شة زواجها، حيث قالت يف لقائها مع االإعالمية منى 
عندما  زوجي  مبحمد  ارتباطي  ق�شة  "بداأت  ال�شاذيل: 
�شكنت يف نف�س العقار الذي كان ي�شكن فيه، حيث قابلني 
اأخ��ذ رقم هاتفي  ذات مرة واأخ��ربين باأّنه ج��اري ويريد 
اجتماع  ع��ق��د  و�شيتم  ب��ال��ع��ق��ار،  امل�����ش��اك��ل  بع�س  ل��وج��ود 
)احت��اد مالك( ومن ثم لكي يبقيني على اإط��الع باآخر 
امل�شتجدات".واأ�شافت جنات: "وافقت على الفور بح�شن 
نية واأعطيته رقم هاتفي، ثم اّت�شل بي ليخربين باآخر 
التطورات، ثم كلمني بعدها مرتني و�شاألني: )هل لديِك 
م�شكلة يف اأن تتزوجي بي، وتقيمي يف م�شر با�شتمرار؟(، 
فرددت عليه ب�)ال عادي(، اإذ اإّنني وقتها مل اأكن اأفكر يف 
"ب�س مكنت�س وقتها  االرتباط والزواج".وتابعت جنات: 
بفكر يف اجلواز، وكنت كمان �شايفة م�شتحيل اأن حتدث 
معينة  فكرة  عندي  ك��ان  وقتها  الأّن���ه  بيننا  ح��ب  عالقة 
ما  عمره  يبقى  نظرة  اأول  م��ن  احل��ب  حم�شل�س  ل��و  اإن 
املرة  يف  حممد  ب��ي  "ات�شل  اأبداً".واأ�شارت:  هيح�شل 
ال����زواج، ورف�����ش��ت واع��ت��ذرت له،  الثالثة وَع���َر����َس ع��ل��ّي 
الأيّن اأح��ب اأك��ون وا�شحة وال اأك��ذب اأو اأخ��دع اأح���داً مع 
كله  الف�شل  لكن  االرتباط.  االأم��ل يف مو�شوع  واأعطيه 

يف ارتباطنا هو �شديقنا املطرب ه�شام عبا�س الأنه قريب 
مني واأعتربه مبثابة اأخي الكبري".

قائلة:  منها  التقرب  يف  زوجها  بخطة  جنات  ّرحت  و�شَ
اأ�شده  ظللت  اأيّن  يف  بالياأ�س  حممد  زوجي  ي�شعر  "مل 
الأكرث من 4 �شنوات، حيث اإّن ه�شام عبا�س كان �شديقاً 
اأقابله  ك��ل م��رة  ل��ه ج���داً، ويف  ل��ه، وك��ان خمل�شاً  مقرباً 
الأن��ه �شخ�س طيب وخمل�س(".  ي��ق��ول: )ف��ك��ري ج��ي��داً 
واأو�شحت جنات: "عندما رف�شت الزواج به اأخذ يفكر يف 
اأّي �شخ�س يكون قريباً ِمّني ليتحدث معي، حيث حتدث 
اأنا�ٍس كثريين، منهم اأمين بهجت قمر، وغادة عبد  مع 
اإن��ه حماميها  اإذ  به  لتقنعني  التي جل�شت معي  ال��رازق 
وحمامي اأغلب الفنانني، ثم ظل بعدها ه�شام عبا�س 4 
�شنوات يقنعني، حتى قربنا من بع�س كاأ�شدقاء، ثم بعد 
4 �شهور َتَزّوجنا، )وم�س عارفة ح�شل اإزاي كده(، ولكّني 

اكت�شفت اأّنه بالفعل اأح�شن زوج يف الدنيا".
قائلة:  بزوجها  وارتباطها  ُحّبها  ة  ِق�شّ جنات  وختمت 
حممد  يا  جداً  بحبك  اأنا  حممد  لزوجي  اأقول  "اأحب 
و�شعيدة بالفعل معك، وعندما كنت بجوار الكعبة دعوت 
اهلل اأن ي��رزق��ن��ي ب��ال��زوج ال�����ش��ال��ح، وك��ذل��ك ك��ان��ت دعوة 
والدي يل بالزوج ال�شالح. واحلمد هلل على ما نحن فيه 

من حب وتفاهم".
يذكر اأن اآخر اأعمال جنات الغنائية غنائها اأغنية "بطلة 
االإيد"  "بخط  م�شل�شل  لترت  �شعد،  وليد  حدوتك" مع 

الأحمد رزق واإميان العا�شي و�شو�شن بدر واآخرين.

ريهام حّجاج تلتزم منزلها 
انت�شار  من  للحّد  منازلهم،  يلتزمون  والفّنانات  الفّنانني  جميع  اأّن  يبدو 
فريو�س كورونا، داعمني لفكرة )خليك يف البيت(. وعرب ح�شابها ال�شخ�شي 
على "ان�شتقرام"، ن�شرت الفّنانة ريهام حجاج �شورة جتمعها بزوجها رجل 

االأعمال حممد حالوة، وهو يحت�شن وجهها وهي نائمة.
كنبتك.. جوزك..  )بيتك..  كتبت حجاج:  �شتوري"،  "ان�شتا  وعرب خا�شية 

تلفزيونك(. 

اجتياح  واق��ع  تقبل  وال�سرق  الغرب  م�ساهري  يحاول  ل��الآن 
غريبة،  قيا�سية  و�سرعة  بوح�سية  العامل  كورونا  فريو�ص 
خطر  مواجهة  كيفية  يف  اخلا�ص  راأي��ه  منهم  واح��د  ولكل 

كورونا" "فريو�ص 
املعروف عامليًا با�سم "كوفيد 19" .

هند �شربي تبحث عن بديل يف ظل كورونا

ان��ت�����ش��ار فريو�س  ال��ت��ون�����ش��ي��ة، ه��ن��د ���ش��ربي، ع��ل��ى  امل��م��ث��ل��ة  فعلقت 
"كورونا" امل�شتجد امل�شبب ملر�س "كوفيد19-"، وا�شتمرار تف�شيه 

حول العامل يف ح�شابها ال�شخ�شي .
واكتفت هند بجملتها ال�شهرية من اجلزء الثاين من فيلم "الفيل 
تن�شح  اأنها  اإىل  منها  اإ���ش��ارة  يف  احذر"،  ولكن  تخف  "ال  االأزرق": 

جمهورها بعدم اخلوف من "كورونا"، مع �شرورة اأخذ االإجراءات 
االحرتازية الوقائية منه .

كما اعتربت هند �شربي اأن جملتها ملخ�س الأحداث عام 2020 
حتى االآن .

ويعترب فيلم " الفيل االأزرق 2" ،هو �شاحب اأعلى اإيراد يف تاريخ 
ال�شينما امل�شرية،

بعد اأن بلغت اإيراداته يف �شباك التذاكر 100 مليون جنيه م�شري 
يف عام 2019 .

�شربي  وهند  العزيز  عبد  كرمي  بطولة  2" من  االأزرق  و"الفيل 
ونيللي كرمي واإياد ن�شار، وهو من تاأليف اأحمد مراد، ومن اإخراج 

مروان حامد .
غري  حقيقية  باأزمة  مي��ّرون  الرم�شانية  الدراما  �شّناع  اأن  ويبدو 

متوقعة؛
املو�شم  يف  عر�شها  املنتظر  االأع��م��ال  من  الكثري  هناك  اأن  خا�شة   
الرم�شاين اجلديد كان من املقّرر اأن يتم ت�شويرها يف كثري من 

الدول االأوروبية بناًء على اأحداث العمل،
 ف��ه��ل ���ش��ي��غ��ي��ب ك���ل م���ن ه��ن��د ���ش��ربي واأح���م���د ع���ز ع���ن املناف�شة 

الرم�شانية للمو�شم اجلديد؟

موقف موؤقت
رغم اأن فريق عمل م�شل�شل )هجمة مرتّدة( 
ح�شل على اإجازة موؤقتة حلني مرور االأيام 
اأزمة  هناك  خ�شائر،  دون  من  احلالية 

امل�شل�شل  ���ش��ّن��اع  ي��واج��ه��ه��ا  ك��ب��رية 
اخلارجية  امل�شاهد  بع�س  يف 

العمل؛  اأح������داث  ���ش��م��ن 
حيث هناك ما يقرب 
من ن�شف م�شاهد 

تدور  العمل 

يتم  مل  االآن  وحتى  امل�شل�شل،  لق�شة  وف��ق��اً  م�شر  خ��ارج  اأح��داث��ه��ا 
اإمكانية ت�شوير هذه امل�شاهد يف اإحدى املناطق اخلارجية  حتديد 

بعد قرار منع ال�شفر نهائياً، اأو �شيتم اإلغاوؤها.
للخروج من  فيه  �شريع  ق��رار  ات��خ��اذ  اإىل  العمل  فريق  دف��ع  ه��ذا   

الورطة واللحاق بالعر�س الرم�شاين.
 ومن املقرر اأن تدور اأحداث امل�شل�شل حول �شابط خمابرات يج�ّشده 
اأحمد عز يعي�س العديد من ال�شعاب بواقع مهنته وتتحّملها معه 
امل�شرية  للمراأة  من��وذج  وه��ي  �شربي،  هند  جت�ّشدها  التي  زوجته 
القوية التي تقف بجوار زوجها دائماً وال تتخلى عنه رغم االأزمات 

التي تواجهها معه.

هند تقبل التحّدي
على �شعيد اآخر، قبلت هند �شربي التحدي الذي اأطلقه جمموعة 
بع�س  ل��دى  امل��ادي��ة  اخل�شائر  مواجهة  يف  للم�شاركة  النجوم  م��ن 

االأ�شر بالتعاون مع اإحدى املوؤ�ش�شات اخلريية.
لتت�شّلم حت��ّدي اخلري  ر�شح هند �شربي  قد  يو�شف  وك��ان عمرو   
اأ�شرة مادياً   100 التحّدي وترّبعت بتكفل  من بعده وقبلت هند 

ملدة �شهر.
للعامل  كله  ودوام اخلري  العاملية،  املحنة  "زوال هذه   ومتنت هند 

عموماً والأوطاننا العربية خ�شو�شاً".
 وحتدت هند كال من حممد هنيدي واأمينة خليل وحنان مطاوع 

وفيفي عبده واإجني املقدم. 
وكانت هند �شربي قد تربعت اأي�شاً لوزارة 
ملقاومة  حملتها  يف  التون�شية  ال�شحة 

الوباء العاملي.
اجلنايني  ط����ارق  امل��ن��ت��ج  اأن  ي��ذك��ر 
ر�شالة،  جمعية  حتدي  قبل  اأي�شاً 
ال�شيناري�شت  ل���ه  وج��ه��ه  ال����ذي 
رئي�س  حفظي  حممد  وامل��ن��ت��ج 
ال�شينمائي  القاهرة  مهرجان 
الدويل ليكفل جمموعة من 
وباء  م��ن  املت�شررة  االأ���ش��ر 

كورونا اقت�شادياً.
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من  لتتمّكني  ن�شائح   5
رعاية طفلني اأحدهما ر�شيع

اإذا كنِت يف انتظار مولودِك الثاين، بالتاأكيد تراودِك خماوف ب�شاأن رعاية 
طفلني يف نف�س الوقت، اأحدهما ر�شيع. فما بني تغيري احلفا�شات، الر�شاعة 
اأو امل�شاركة يف االأن�شطة املختلفة، �شوف  الطبيعية، التدريب على النونية، 
ت�شعرين بت�شتت وحرية، والكثري من م�شاعر الذنب جتاه الطفلني، ولكنِك 
املطلوب  ال��ت��وازن  خلق  من  تتمكنني  �شوف  الن�شائح،  وبع�س  ال��وق��ت،  مع 
لرعاية طفلني يف اآن واحد، اأحدهما حديث الوالدة. وفيما يلي 5 ن�شائح 

قد ت�شاعدِك يف مهمتك اأيتها البطلة..
 

االأكرب لطفلك  وقتاً  �شي  خ�شّ  -  1
الطفل االأول يح�شل على وقت كبري مبفرده مع االأم، لهذا تكون العالقة 
فرد جديد  هناك  ي�شبح  عندما  له  ب�شدمة  يت�شبب  وه��ذا  بينهما خا�شة، 
ي��ح�����ش��ل ع��ل��ى ج���زء ك��ب��ري م���ن وق���ت وجم���ه���ود االأم، ل��ه��ذا اح��ر���ش��ي على 
وت�شاركينه  تدّللينه  االأك��رب،  فيه طفلك  بِك  ينفرد  يومي  وقت  تخ�شي�س 
هذا  اجلديد،  املولود  جتاه  واأف��ك��اره  م�شاعره  عن  معه  احلديث  االأن�شطة، 

ي�شعر طفلك بالطماأنينة، ف�"ماما" ما زالت موجودة من اأجله.
 

جديداً يومياً  جدواًل  اأن�شئي   -  2
احتياجاته  اإىل  نظراً  كبري  وق��ت  اإىل  يحتاج  جديد  مولود  وج��ود  بالطبع 
املتكررة، �شوف يتطّلب منِك تعديل جدولك الزمني، وجدول طفلك طبعاً، 
افعلي هذا ب�شرعة حتى يعتاد الطفل على جدوله اجلديد، وال تقلقي من 

هذا التغيري، فال بد منه، واالأطفال يتاأقلمون �شريعاً.
 

خا�شة اأن�شطة   -  3
واأخ��رى من  الر�شاعة،  م��رات من  احتياجاته كثرية، عدة  املولود اجلديد 
ميار�شها  خا�شة  اأن�شطة  يف  تفكري  اأن  يجب  وغ��ريه��ا،  احل��ف��ا���س  تغيري 
ال  حتى  امل��ول��ود،  احتياجات  بتلبية  م�شغولة  تكونني  بينما  االأك��رب  الطفل 

ي�شعر باالإهمال، ويظل من�شغاًل وال ي�شعر بامللل.
 

امل�شاعدات اقبلي   -  4
اأحد  رع��اي��ة  يف  امل�شاعدة  عائلتك  اأف���راد  اأو  اأ���ش��دق��اوؤك  عليِك  يعر�س  ق��د 
وقت  على  واح�شلي  امل�شاعدة،  قبول  يف  ت��رتددي  ال  كالهما،  اأو  الطفلني 
خا�س بِك، واإذا مل يعر�س عليِك اأحد امل�شاعدة، فال باأ�س يف طلبها، فهذا 

حقك.
 

املهام تب�شيط   -  5
طاقتك  يوفر  هذا  �شغرية،  التنظيف  مهام  واجعلي  �شهلة،  وجبات  اأع��ّدي 
ليت�شّنى لِك رعاية املولود اجلديد، مع االهتمام بطفلك االأكرب الذي مير 

مب�شاعر مت�شاربة ويكون بحاجة اإليِك يف هذا الوقت.

القروي؟  بال�ساعر  امللقب  ال�ساعر  • من 
- ر�شيد �شليم اخلوري

بالروتني؟  املق�سود  • ما 
- العادة املتكررة الرتيبة 

ال�سعر؟  عبيد  هم  • من 
اأح�شن  يف  يبدو  حتى  �شعرهم  يف  ويغريون  يبدلون  الذين  ال�شعراء   -

�شورة. 
ي�سوع؟  كلمة  اأ�سل  • ما 

- اأ�شلها عربية 
باك�ستان؟  دولة  لقيام  مهد  الذي  ال�ساعر  • من 

- ال�شاعر حمّمد اإقبال. 
هو  النقاد  فيه  قال  الذي  البيت  �ساحب  هو  من   •

البيت الوحيد الذي لي�ص فيه مطعن؟ 
- احلطيئة.

• اإذا ذاب كل اجلليد املوجود يف القارة القطبية اجلنوبية فاإن م�شتوى املحيطات والبحار �شريتفع مبعدل 
املاء.  �شيغمره  الياب�شة  ربع  اأن  يعني  الذي  االأمر  وهو  مرتاً،   70

ومتييز  ال�����ش��ور  ال��ت��ق��اط  ع��ن  م�شئولة  ح�شية  خلية  مليون   135 نحو  على  ال��ع��ني  �شبكية  حت��ت��وي   •
االألوان. 

برته.  على  �شاعة  ن�شف  مرور  بعد  حتى  يلدغ  اأن  الثعبان  راأ�س  • ي�شتطيع 
الزهرة  كوكب  با�شتثناء  ال�شرق  اإىل  الغرب  من  حمورها  حول  تدور  ال�شم�شية  املجموعة  كواكب  • جميع 

الذي يدور من ال�شرق اإىل الغرب. 
�شخ�س.  ملياري  نحو  يبلغ  العامل  م�شتوى  على  االأميني  • عدد 

االأ�شلي.  م�شدرها  من  مرتا  كيلو   25 اإىل  ت�شل  مل�شافة  اجلراثيم  تنقل  اأن  املنزلية  الذبابة  • ت�شتطيع 
العامل  دول  جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  • جمموع 

جمتمعة. 
كونها  بتهمة  ر�شميا  حوكمت  اأن  بعد  دجاجة  اإعدام  ال�شوي�شرية  بازل  مدينة  �شهدت   1471 العام  • يف 

�شيطانا متنكراً يف �شورة دجاجة وذلك الأنها و�شعت بي�شة ذات األوان غريبة. 

بائع ال�سعادة
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اللوز
اأك�����دت ال���دك���ت���ورة ال��ف��رن�����ش��ي��ة مارى 
الفرن�شية  التغذية  خ��ب��رية  ب��ل��وم��ي، 
اأهمية الفوائد ال�شحية للوز والزيت 
اخل����ا�����س ب������ه، وال��������ذي ي���ع���م���ل على 
املعدة،  ع�����ش��ارة  حمو�شة  امت�شا�س 
بعد  ال��ل��وز  زي��ت  ت��ن��اول  يف�شل  حيث 

تناول الطعام حلماية جدار املعدة.
واأو���ش��ح��ت اخل��ب��رية ال��ف��رن�����ش��ي��ة، اأن 
ال���ل���وز غ��ن��ى ب���االأل���ي���اف وال���ربوت���ني 

الغذائية، حيث  الوجبات  تناوله بني  ال�شبع، ويف�شل  اأنه ي�شاعد على  كما 
 – باأوميجا  اأنه غنى  160 �شعرا حراريا، كما  20 حبة لوز على  حتتوى 
9 وفيتامني ه� ، ولديه القدرة على اإيقاف اجللطات التي ت�شد ال�شرايني 
على  يعمل  الذي  للبوتا�شيوم  املرتفعة  امل�شتويات  بف�شل  لل�شغط  ومنظم 
ا�شتبعاد امللح كما يعمل على اخرتاق الكولي�شرتول ال�شيئ والتخل�س منه 

يف الرباز.
واأ�شافت بلومي اأن اللوز عبارة عن كوكتيل من م�شادات االأك�شدة، ويحتوي 
على الزنك واحلديد وفيتامني ه� و ب – 9 وهو، مفيد للع�شالت ب�شبب 
املاغن�شيوم ومفيد للعظام بف�شل الكال�شيوم، ومفيد للجلد ومن االأف�شل 
خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامني �شي، مثل الربتقال والكيوي واملاجنو، 

وهو كذلك غنى بفيتامني بى – 3 وي�شهل عملية اله�شم.

توين �سرتيت ، 40 عاًما ، يعي�ص يف �ساحنته، مع ال�ساك�سفون و�سط تف�سي مر�ص فريو�ص كورونا يف �سانتا كروز ، كاليفورنيا.   )رويرتز(

هناك من اأعلن انه يبيع ال�شعادة ومن ي�شعر انه بحاجة اليها فلياأتي اليه .. وهكذا حدث يف مدينتنا لذلك فلم 
ينتظر عم م�شعود �شاحب البقالة الكبرية يف مدينتنا فذهب اإىل احلكيم بائع ال�شعادة وهوحزين مكتئب واخذ 
ي�شرخ ويقول ال ياأتي اإىل دكاين احد ،ال يحدثني احد ،لي�س يل ا�شدقاء كثريون ،ب�شاعتي �شتف�شد ان مل ابعها 
،ال اك�شب وال ا�شتطيع العي�س هكذا فلماذا يقاطعني النا�س انا ا�شري على �شراط م�شتقيم وبكى بحرقة ،كاأنه 
طفل �شغري..ا�شتمع اليه احلكيم بائع ال�شعادة ثم قال له اذهب ثم تعال بعد ثالثة ايام �شتجد الدواء، ويف هذه 
الفرتة كان احلكيم مير كل يوم من ال�شارع الذي يقع به دكان عم م�شعود ويجل�س طويال ينظر اليه ويراقبه 
بدون ان يراه وبعد 3 ايام ذهب عم م�شعود اإىل احلكيم وقال جئت طالبا الدواء فاأين هو فقال له هو داخل هذه 
الزجاجة عليك ان ت�شعها يف املحل وتخبئها وال متد يدك عليها ا�شبوعني بعدها عندما تفتحها وتتناول ما 
فيها �شت�شبح ا�شعد رجل ولكن ب�شرط ان تبت�شم ال ترتك االبت�شامة خ�شرت او ك�شبت �شع على وجهك ابت�شامة 
جميلة وال ترتك كلمات احلمد وال�شكر وا�شتقبل النا�س باأح�شن ما يكون الرتحاب والتهليل ولو مر يوم عليك 
بدون ذلك �شيف�شد الدواء، والن عم م�شعود كان م�شتعدا لكل �شيء فقال ح�شنا هذا امر ب�شيط ويف ال�شباح وجد 
النا�س عم م�شعود يقف يف دكانه يرحب بهم ويلقي حتيته هنا وهناك وعلى وجهه ابت�شامة جميلة فبداأ النا�س 
يقرتبون منه للحديث معه او ل�شراء بع�س احتياجاتهم وهكذا مر اال�شبوعان ويف نهايتهما كان عم م�شعود 
قد اعتاد االبت�شام وال�شحك ومقابلة النا�س بوجه ب�شو�س �شعيد بعدها ذهب واتى بالزجاجة فلم يجد فيها 
�شيئا فعاد م�شرعا ايل احلكيم الذي قال له نعم مل يكن فيها �شيء، ال�شعادة �شاعت منك لعدم وجود االبت�شامة 

والر�شا وعندما عادوا اليك عادت ال�شعادة .. االن هم ا�شدقاء ومازال احلكيم يبيع ال�شعادة. 

االإ�شابة  ف��ر���س  ي�����زداد  ال��ط��ق�����س  ت��ق��ل��ب��ات  يف ظ���ل 
يف  يت�شبب  االأم���ر  وه��ذا  االأن���ف،  لنزيف  والتعر�س 
فقدان كميات كبرية من الدم يف حالة عدم االحلاق 
وعالج امل�شكلة، وخالل هذا التقرير �شنتعرف علي 

اأبرز عالجات نزيف االأنف .
اأ�شار التقرير، اأن بع�س االأ�شخا�س مي�شكون اجلزء 
اللني من االأنف عند تعر�شهم لنزيف االأنف، وهذا 
جلطة  لتكوين  التعر�س  ف��ر���س  م��ن  ي��زي��د  االأم���ر 
ملثل  االأم��ث��ل  ال��ع��الج  لي�س  ولكنه   ، النزيف  ووق���ف 
هذه احلالة. واأ�شاف التقرير، اأن بع�س االأ�شخا�س 
اأ�شباب،  لعددة  االأن��ف  بنزيف  لالإ�شابة  يتعر�شون 
وم��ن��ه��ا مت���زق االأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يف االأن����ف، وهذا 
االأمر يكون ب�شبب النفخ اأو العط�س بقوة اأو عندما 

يتعر�س ال�شخ�س الرتفاع �شغط الدم.

عالج نزيف النف
االأنف  االإ�شابة بنزيف  اأنه يف حالة  التقرير،  واأك��د 
الأن  للخلف  راأ�شك  متيل  اأو  اال�شتلقاء  ع��دم  عليك 
الدم �شي�شتقر  يف اجلزء اخللفي من احللق وي�شد 
جمرى الهواء، وهذا االأمر يعر�س حياتك للخطر 
تنحني لالأمام  اأو  اأن جتل�س  ولكن عليك  ال�شديد، 
وا�شغط على اجلزء الناعم من االأنف، وذلك لوقف 
ا�شغط  الن�شيحة وهي   باتبع هذه  ولكن  النزيف، 
عليه ملدة 10 دقائق ، ثم اتركه ملعرفة ما اإذا كان قد 

توقف اإذا مل يكن كذلك ، فا�شغط مرة اأخرى.
ويف حالة اأن  النزيف حاًدا اأو ا�شتمر الأكرث من 30 
الدم  لتخفيف  ا  اأقرا�شً تتناول  كنت  اإذا  اأو   ، دقيقة 
مما قد يت�شبب يف فقدان املزيد من الدم ، فعليك 
التقرير،  واأو���ش��ح   . الطبيب  م��ن  امل�����ش��اع��دة   طلب 

اأنه  ميكنك ا�شتخدام كي�س ثلج اأو  اأي �شيء جممد 
عندك يف الفريرز وو�شعه  علي االأنف، فاأي�شا هذه 
واأ�شار   . االأن��ف  يف  الزنيف  ن�شبة  من  تقلل  احليلة 
اأنه يف حالة  كان نزيف االأن��ف ناجًتا عن  التقرير، 
 ، رقيًقا ومائًيا  ال��دم  يكون  ، فقد  الراأ�س  اإ�شابة يف 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال�����ش��وائ��ل  ت�شرب  يعني  ق��د  مم��ا 
اإ�شابة خطرية  على  ه��ذا عالمة  يكون  ق��د  و  امل��خ، 
الذهاب  بالتاأكيد  عليك  يجب  لذلك   ، ال��راأ���س  يف 
اإىل امل�شت�شفى. واأكد التقرير اأنه يف حالة التعر�س 
لنزيف االأنف،  فعليك جتنب نفخ االأنف، اأو ممار�شة 
اأو االإ�شراف يف  الريا�شة وخا�شة التمارين ال�شاقة 
ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات ال�����ش��اخ��ن��ة  مل���دة 24 ���ش��اع��ة بعد 
ل��ع��الج االأوع����ي����ة الدموية   االأن������ف،  ن��زي��ف  ت��وق��ف 

وتقليل فر�س التعر�س مرة اأخري للنزيف.

عالج نزيف االأنف بال�شغط عليه واجللو�ض ب�شكل م�شتقيم


