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حليب املاعز للتخل�ص من انتفاخ املعدة
تناول  �أو  �لأطعمة،  بع�ض  تناول  طريق  عن  �ملعدة  �نتفاخ  يحدث  قد 
�لكثري من �لطعام دفعة و�حدة، ورمبا يكون �سبب �آلم �لغاز�ت و�لبطن 
باإجر�ء  لالنتفاخ  �حل��ل  يكون  ق��د  ولكن  �حلليب،  ت��ن��اول  ع��ن  ناجمة 
"�إك�سرب�ض"  �سحيفة  ذك��رت  ما  بح�سب  وحا�سمة،  �سريعة  مقاي�سة 
�أن �نتفاخ �ملعدة يوؤثر على كثري من �لنا�ض يف  �لربيطانية. ول �سك 
مرحلة ما من حياتهم �لأمر �لذي يجعلهم يعانون من �آلم يف �ملعدة 

و�لبطن و�لأمعاء، بح�سب هيئة �ل�سحة �لوطنية �لربيطانية.
تناول  �ملعدة هو  و�نتفاخ  ب��اآلم  �سبب معروف لالإ�سابة  �أكرث  �أن  غري 

كاأ�ض من �حلليب على �لأقل، وفقا ملا ذكرته �ل�سحيفة �لربيطانية.
�أي�سا، ويتمثل يف  ووفقا خلرب�ء �لتغذية، فاإن �حلل ب�سيط ورخي�ض 
�ملاعز،  بحليب  عنه  و�ل�ستعا�سة  �لأب��ق��ار،  حليب  تناول  عن  �لتوقف 
و�سيجد �ملرء �أن هذ� �حلل �ل�سريع و�لب�سيط قد يكون كافيا لتجنب 
�ملاعز  حليب  �أن  هاملتون،  �أماند�  �لتغذية،  خبرية  وترجح  �ل��غ��از�ت. 
يكون �أقل قدرة على �لت�سبب بانتفاخ �ملعدة، مقارنة مع حليب �لأبقار 
 1 �أ���ض  �ألفا  بروتني  لوجود  نتيجة  �حل�سا�سية  �أع��ر����ض  يحفز  �ل��ذي 
كا�سني. وتعتقد خبرية �لتغذية �أن حليب �ملاعز �أ�سهل على �له�سم من 
حليب �لأبقار، لأنه يحتوي على جزيئات دهنية �أ�سغر من �جلزيئات 
"�إن �لتحول من حليب  �لدهنية يف حليب �لأبقار. وقالت هاميلتون 
�لعامة..  لل�سحة  مفيد�  ي��ك��ون  �أن  ميكن  �مل��اع��ز  حليب  �إىل  �لأب��ق��ار 
قليلة  �سكريات  �أو  لله�سم  �لقابلة  غري  �ل�سكريات  تعمل  �أن  وميكن 

�لتعدد �ملوجودة يف حليب �ملاعز مثل �لربيبايوتك".

توقف عن هذه الو�ضعية يف النوم فورا
نبه باحثون، موؤخر�، �إىل �أن بع�ض و�سعيات �لنوم توؤثر ب�سكل �سلبي 
على �سحة �لإن�سان، وحثو� على �تباع بع�ض �لإر�ساد�ت �ل�سليمة �أثناء 
�خللود ليال �إىل �لر�حة. وبح�سب منظمة �لنوم؛ وهي هيئة �أمريكية 
�أما  �سليما،  لي�ض  �أو على �جلانب  �ملعدة  �لنوم على  ف��اإن  ربحية،  غري 

�ملفيد لل�سحة فهو �أن ي�ستلقي �لإن�سان على ظهره.
وعموده  وعنقه  ر�أ���س��ه  يجعل  �أن  لالإن�سان  �لظهر  على  �ل��ن��وم  ويتيح 
من  �لوقاية  على  ي�ساعد  �لأم���ر،  وه��ذ�  طبيعية،  و�سعية  يف  �لفقري 
�جل�سم  تعاين ع�سالت  ل  �لظهر،  على  �لنوم  �لظهر. ويف حالة  �آلم 
�لأخرى �ملذكورة مثل �لعنق �أي �سغوط، وبالتايل، يتفادى �ل�سخ�ض 

�لنائم عدة م�ساكل �ل�سحية.
وتظهر �لأبحاث �أن 8 يف �ملئة فقط من �لأ�سخا�ض �لبالغني ينامون 
على �لظهر، �أما �لباقون فينامون يف و�سعيات غري �سحية يف �لغالب. 
لكن �لنوم على �لظهر لي�ض منا�سبا للجميع، فاملر�أة �حلامل مثال ل 
تنطبق عليها �لن�سيحة، ولذلك يو�سي �خلرب�ء، �حلبلى بالنوم على 
هيئة �جلنني يف �لرحم، لأن هذه �لو�سعية ت�ساعد على دور�ن �لدم يف 
ج�سم �لأم و�جلنني. ف�سال عن ذلك، ت�ساعد و�سعية �لنوم �جلنيني 
�أما من ي�سخرون  �لكبد،  �لدم على  �مل��ر�أة �حلامل على تفادي �سغط 

فمن �ملفيد لهم �أي�سا �أن ينامو� على �ملعدة.
�لظهر من  ينامون على  �لذين ل  �لأ�سخا�ض  �ملئة من  7 يف  ويعاين 
�إىل  ي��وؤدي��ان  �لأم����ر�ن  وه���ذ�ن  و�ل��ظ��ه��ر،  �لعنق  م�ستوى  على  �سغط 

�لتخدر و�لآلم وتهيج �لأع�ساب.

جتنب النوم وال�ضماعات داخل اأذنيك
�آ�سيا يف  �أبلغ ق�سم طب �لأنف و�لأذن و�حلنجرة يف م�ست�سفى جامعة 
تايو�ن موؤخر�ً عن حالة طالب جامعي �أ�سيب بال�سمم ب�سبب ��ستماعه 

للمو�سيقى عرب �سماعات �لأذن وهو نائم على مدى عام كامل. 
حذر �لدكتور تيان هويجي، مدير ق�سم طب �لأنف و�لأذن و�حلنجرة 
�سماعات  ��ستخد�م  من  �لنا�ض  ت��اي��و�ن،  يف  �آ�سيا  جامعة  م�ست�سفى  يف 
�أ�سيب طالب طب  �لنوم، وذلك بعدما  �أثناء  �لر�أ�ض  �لأذن و�سماعات 
��ستخد�مه  ب�سبب  �أذن��ي��ه  �إح��دى  يف  �لتام  بال�سمم  �لثانية  �ل�سنة  يف 

�ل�سماعة لال�ستماع للمو�سيقى �أثناء �لنوم ملدة عام كامل. 
طويلة  لفرتة  �ل�سماعات  ��ستخد�م  ف��اإن  هويجي،  �لدكتور  وبح�سب 
�أن فعل  �إل  �ل�سمع،  على  �أي�ساً  �سلبي  تاأثري  له  �لنهار قد يكون  �أثناء 
�ل�سيء نف�سه �أثناء �لنوم يكون �أكرث خطورة.  ون�سح هويجي بتجنب 
�إىل  بالت�سرب  �سوت  لأي  ت�سمح  ل  لأن��ه��ا  �لأذن  �سماعات  ��ستخد�م 
�خلارج، و��ستبد�لها ب�سماعات �لر�أ�ض �ملبطنة �لتي تو�سع على �لر�أ�ض، 

و�لتي ت�سمح جلزء من �ل�سوت بالتبدد �أثناء �لنهار. 
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�ضر العالقة بني اجليوب االأنفية واالكتئاب
�أ�سارت در��سة كورية �إىل �أن من يعانون من �لتهاب �جليوب �لأنفية �ملزمن 

رمبا يكونون �أكرث عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب و�لتوتر عن غريهم.
وكتب باحثون يف دورية غاما لطب �لأنف و�لأذن و�حلنجرة وجر�حة �لعنق 
تتعلق  وم�ساكل  �ملعي�سة  م�ستوى  بتدين  �رتبطت  لطاملا  �حل��ال��ة  ه��ذه  �إن 

بال�سحة �لبدنية و�لجتماعية و�لعاطفية و�ملعرفية.
�لأنفية  �جليوب  �لتهاب  ي�ساحبان  و�لقلق  �لكتئاب  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�ملزمن يف كثري من �لأحيان فاإنه لي�ض و��سحا ما �إذ� كانت م�ساكل �ل�سحة 

�لنف�سية �سبقت �ملعاناة من هذ� �للتهاب �أم �أعقبته.
وركزت هذه �لدر��سة على 16244 مري�سا كوريا جنوبيا خ�سعو� للعالج 
م��ن �ل��ت��ه��اب �جل��ي��وب �لأن��ف��ي��ة �مل��زم��ن م��ن ع��ام 2002 �إىل ع��ام 2013 
لالإ�سابة  �سجل  منهم  لأي  يكن  ومل  منه.  يعانون  ل  �سخ�سا  و32448 

بالكتئاب �أو �لقلق.
11 عاما تبني  �لأنفية خالل فرتة  �لتهاب �جليوب  وبعد متابعة مر�سى 
�أكرب،  �لتوتر  �أو  بالكتئاب  منهم  �ملئة  يف  �أن �حتمال �إ�سابة �أكرث من 50 

وفقا لوكالة "رويرتز".
كوريا  يف  هاليم  بجامعة  �ل��ط��ب  كلية  م��ن  كيم  كيو  دوجن  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�أف�سل ع��الج طبي  �ل��رغ��م م��ن تلقي  "على  �ل��در����س��ة  ق��اد  �ل��ذي  �جلنوبية 
�ملزمن  �لأنفية  �جل��ي��وب  بالتهاب  �مل�سابني  �ملر�سى  بع�ض  ف��اإن  وج��ر�ح��ي 

يعانون �أعر��سا م�ستمرة فت�سبح �ل�سيطرة على هذه �حلالة حتديا".
و�أ�ساف �أن �ملر�سى �لذين يعانون من م�ساكل نف�سية "ي�سعرون باأمل �أكرب 
يف  �سعوبة  �إىل  بالإ�سافة  �لطاقة  م�ستويات  يف  �سديد  و�نخفا�ض  كثري� 
ممار�سة �أن�سطة �حلياة �ليومية �أكرث من �ملر�سى... غري �مل�سابني مب�ساكل 

نف�سية".
وكان كل من �سملتهم �لدر��سة من �مل�سابني بالتهاب �جليوب �لأنفية يعانون 

من �لأعر��ض ملدة 12 �أ�سبوعا على �لأقل حني مت ت�سخي�ض �إ�سابتهم.

م�ضكلة خ�ضوبة مل حتدث منذ 200 عام
ك�����س��ف��ت ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ي��ة ج���دي���دة، �أن 
�لرنويج تعاين من م�سكلة يف �خل�سوبة 
�لبالد  �لإح�ساء يف  �لأك��رب من بدء  هي 

منذ �لقرن �لتا�سع ع�سر.
�إنها  �لرنويجية  �لإح�ساء  وكالة  وقالت 
�مل��و�ل��ي��د �جلدد،  م��ن  ع���دد  �أق���ل  �سجلت 
منذ �أن بد�أت �لإح�ساء يف �لقرن �لتا�سع 
باأن  �لأ���س��رة  وز�رة  �عرتفت  حيث  ع�سر، 

ذلك ميثل "م�سكلة".
وه��ب��ط ع����دد �مل���و�ل���ي���د يف �ل���رنوي���ج من 
�إىل   2017 ع���ام  م���ول���ود�   56633
عام 2018،  يف  ولدو�  طفاًل   55120
�لبالغ عدد �سكانه  �لبلد �لإ�سكندنايف  يف 

مليون ن�سمة.  5.3
موؤ�س�سة  م���ن  �أن���در����س���ن،  �إ����س���ن  وق�����ال 
�لنخفا�ض  �إن  �ل��رنوي��ج��ي��ة،  �لإح�����س��اء 
يتوقف  �ل��ب��الد مل  �مل��و�ل��ي��د يف  ع���دد  يف 
�أن  �أندر�سن  و�أو�سح   .2009 �لعام  منذ 
معدل �خل�سوبة �لإجمايل �نخف�ض من 
 1970 �لعام  �م��ر�أة يف  لكل  2.5 طفل 

�إىل 1.5 خالل �لعام �ملا�سي.
و����س���رح وزي����ر �ل��ط��ف��ل و�لأ�����س����رة، كييل 
�إنغولف روبا�ستاد، لوكالة �أنباء �لرنويج، 
لل�سحة  �لرنويجي  �ملعهد  �أنه طلب من 
عدد  يف  �لنخفا�ض  �سبب  بحث  �لعامة 

�ملو�ليد.
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النظام الغذائي النباتي 
يفيد يف عالج ال�ضكري

نظام  �تباع  �أن  �لأمريكية،  لند�  لوما  بجامعة  �لطبي  �ملركز  علماء  �أثبت 
غذ�ئي نباتي له مفعول عالجي ملر�ض �ل�سكري.

و�أجرى �لباحثون يف �ملركز �لطبي جتارب ��ستمرت 16 �أ�سبوعا، مب�ساركة 
م�سابني بالنوع �لثاين ملر�ض �ل�سكري.

و�ت�سح �أن �إفر�ز هرمون �لإن�سولني �زد�د بن�سبة عالية عند �لذين �تبعو� 
حمية نباتية.

�ل�سيء  �لنباتي هو  "�لنظام  �لباحثون:  �لنتيجة، يقول  �إىل هذه  و��ستناد� 
�لذي يجب �أن يجربه �مل�ساب بال�سكري".

تفرز  �ل��ت��ي  بيتا  خ��الي��ا  ن�ساط  ي��زي��د  �لنباتي  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �لعلماء  وي���رى 
�لإن�سولني، ويوؤثر يف زيادة م�ستوى هرمون �إنكرتني �مل�سوؤول عن تخفي�ض 

�لغلوكوز يف �جل�سم.
نتائج  م��ع  تتطابق  عليها  ح�سلو�  �لتي  �لنتائج  �أن  على  �لباحثون  و�أك���د 
در��سات �أخرى توؤكد قدرة �لتغذية �لنباتية على حت�سني مقاومة �لإن�سولني 

ووظيفة خاليا بيتا.

تذويب اللحم
ميكن للميكروويف �أن يحرق �أطر�ف قطعة �للحم يف حني 
�ل�سارة  �لبكرتيا  بنمو  ي�سمح  مما  هو،  كما  �لو�سط  يبقى 

لل�سحة.
الفواكه املجمدة

حتويل  يف  �مليكروويف  يف  �ملجمدة  �لفو�كه  و�سع  يت�سبب 
�ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة يف �لفو�كه �إىل �أخرى م�سرطنة.

البي�ض
ي��ن��ب��ه خ�����رب�ء �ل��ت��غ��ذي��ة م���ن خ���ط���ورة و����س���ع �ل��ب��ي�����ض يف 
�مليكروويف، لكون ذلك يت�سبب يف تكوين مو�د �سامة، �لأمر 

�لذى ي�سر باجلهاز �له�سمي.
احلليب

تن�سح در��سات طبية بتجنب ت�سخني �حلليب يف �مليكروويف 
�لغذ�ئية  �مل���و�د  ف��و�ئ��د  م��ن  ج��ي��دة  ن�سبة  يتلف  ذل��ك  ك��ون 

�ملوجودة فيه.
اآنية حتتوي معادن

على  حتتوي  �لتي  �لورقية  �لطعام  �آنية  حت��دث  �أن  ميكن 
ين�سح  ل��ذ�  �مل��ي��ك��رووي��ف،  د�خ���ل  حريقا  معدنية  مقاب�ض 
بالتاأكد من �أن يكون �لإناء �مل�ستخدم خم�س�سا لال�ستعمال 
�أ�سفل  �أن جت���ده م��ك��ت��وب��ا  �مل��ي��ك��رووي��ف، وه���و م��ا مي��ك��ن  يف 

�لإناء.
الأواين البال�ستيكية

حتتوي �لعديد من �لأو�ين �لبال�ستيكية على مو�د كيماوية 
ميكن �أن تت�سرب �إىل طعامك عند ت�سخني �لبال�ستيك. و�إن 
كنت تقوم بت�سخني �مل�سروبات با�ستخد�م �أكو�ب بال�ستيكية 

فعليك �لتوقف عن ذلك فور�.
اآنية الفلني

�لكيماوية  �مل��و�د  �إط��الق  �لأو�ن  �لنوع من  ه��ذ�  ملثل  ميكن 
�ل�سارة يف طعامك عند ت�سخينها، وين�سح بتفريغ �لطعام 

على طبق زجاجي بدل من ذلك.
الأكواب القدمية

بع�ض �لأكو�ب �لقدمية حتتوي على مو�د كيماوية م�سعة، 
مثل �لر�سا�ض و�ملعادن �لثقيلة �ل�سارة �لأخرى، لذ� ين�سح 

�خلرب�ء بعدم و�سع مثل هذه �لأكو�ب يف �مليكروويف.

هل ت�سخني الطعام يف امليكروويف �سار فعاًل؟
ب��امل��ي��ك��رووي��ف �سار  �ل��ط��ع��ام  ت�����س��خ��ني  �أن  ك���ث���ريون  ي��ظ��ن 
بال�سحة و�أن �إ�سعاعه �لكهرومغناطي�سي يوؤدي �إىل تكوين 
مو�د يف �لأكل تت�سبب مبر�ض �ل�سرطان، فهل هذ� �سحيح 
�ل��ن��ا���ض؟ وه��ل ثمة وجبات  �أذه���ان  �أن��ه جم��رد ظنون يف  �أم 

معينة ُين�سح بطهوها بهذ� �جلهاز؟
بد�أ �لنا�ض يظنون �أن جهاز ت�سخني �لطعام �ملنزيل بالأمو�ج 
�لكهرومغناطي�سية �ملخت�سة باملو�د �لغذ�ئية )�مليكروويف( 
لباحث  در�����س���ة،  �أظ���ه���رت  �أن  ب��ع��د  �لإن�����س��ان  ب�سحة  ���س��ار 
�مليكروويف  �أن   ،1989 �ل�سوي�سري هريتيل عام  �لتغذية 
هيموغلوبني  �أن  لح��ظ  قد  هريتل  وك��ان  قاتلة.  م�سيدة 
�لدم وم�ستوى �لكولي�سرتين يف �جل�سم يتاأثر�ن �سلبياً بعد 

تناول �لطعام �مل�سّخن يف هذ� �جلهاز.
�إثبات �سحة ذلك ومل يتم تاأكيده  لكن، مل يتم حتى �لآن 
علمياً. وكذلك رف�ست �ل�سركات ذ�ت �ل�ساأن هذه �لأطروحة، 
لأن �لتحقق من ذلك مل يتم �إطالًقا من قبل طرف ثالث، 
�خلبري  �سد  ق�سية  وُرفعت  مبنتجاتها،  �إ�سر�ر�ً  و�عتربته 
�أدى كذلك �إىل ن�سوء مثل هذه  �لغذ�ئي يف �ملحاكم. ومما 
�لظنون، �أن رو�سيا حظرت يف منت�سف �ل�سبعينات ��ستخد�م 

�مليكروويف، لكنها ما لبثت �أن �ألغت هذ� �حلظر.

الغذاء ولي�ض امليكروويف هو الأ�سا�ض
ول��ك��ن ه��ل ه��ن��اك خ��ط��ورة ل��ل��م��ي��ك��رووي��ف؟ يف �حلقيقة ل 
للمو�د  �جل��ه��از  ه���ذ�  ت�سخني  �آل��ي��ة  يف  خ��ط��ورة  �أي���ة  تكمن 
�ملرء  على  وم��ا  �مل�سرطنة.  ب��امل��و�د  ل��ه  عالقة  ول  �لغذ�ئية 
�مل����و�د �لغذ�ئية  ت��ن��اول  ع��ل��ى  �إل ع���دم �لع��ت��م��اد ك��ل��ي��اً  ه��ن��ا 
�مليكروويف  يف  ت�سخينها  يتم  �ل��ت��ي  �جل��اه��زة،  �ل�سناعية 

باأ�ض من تناولها  لحتو�ئها على قيمة غذ�ئية قليلة. ول 
�أحياناً، لأن �لعتماد �لكلي على �لأغذية �جلاهزة يزيد من 
�لأملانية، فتزد�د دهون  وزن �جل�سم، بح�سب وز�رة �ل�سحة 
�لبطن، ويزد�د �حتمال �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب، ولكن هذ� 

يختلف من �سخ�ض �إىل �آخر.
1947. ومبد�أ عمله يتمثل يف �أن طاقة  �لطعام منذ عام 
�لأمو�ج �لكهرومغناطي�سية حترك جزيئات �لطعام وتتولد 
حر�رة نتيجة �حتكاك �جلزيئات بع�سها ببع�ض، وينجم عن 
ذلك ت�سخني �ملادة �لغذ�ئية دون �لوعاء نف�سه. وبالإمكان 
وبذلك  �سحية،  �أغ��ذي��ة  لتح�سري  �مل��ي��ك��رووي��ف  ��ستخد�م 
�حلر�رية  �ل�����س��ع��ر�ت  م��ن  و�لتقليل  �ل��وق��ت  ت��وف��ري  مي��ك��ن 

و�لدهون �لز�ئدة. ومن هذه �لو�سفات:
- �لبي�ض: يتم خلط �لبي�ض بالتو�بل بح�سب �لطلب، ثم 
و�سعها يف �مليكروويف ملدة دقيقة و�حدة فقط. وتناول ذلك 
يف �ل�سباح �لباكر يوفر طاقة جل�سم �لإن�سان طو�ل �ليوم.

حبوب  و�سع  بالإمكان  �حلليب:  مع  �ملجرو�سة  -�حل��ب��وب 
�ل�����س��وف��ان �مل��ج��رو���س��ة يف �حل��ل��ي��ب ث��م ت�سخني �ل��وج��ب��ة يف 
�إ�سافة  �أو �ثنتني فقط، وبعد ذلك  �مليكروويف ملدة دقيقة 
�لقرفة و�ل�سكر. وهكذ� ميكن �سمان وجبة فطور �سحية.

�ل��غ��د�ء و�سع  وق���ت  �مل�ستعجلني  ب��اإم��ك��ان  ب��ي��ت��ز�:  �مل��ي��ن��ي   -
�سحن  يف  "�لت�سيب�ض"  �جل��اه��زة  �ملقلية  �لبطاطا  رق��ائ��ق 
و�إ����س���اف���ة ط��ب��ق��ة م���ن ن��ب��ات �جل���رج���ري و���س��ل�����س��ة �لبيتز� 
دقيقة يف  ملدة  ُت��رتك  ذلك  وبعد  �ملوتز�ريال عليها،  وجبنة 
�مليكروويف. وينبغي ر�ض �جلن ب�سكل خفيف بحيث تتكون 
�لكمية  �ساأن  ف��اإن من  و�إل  طبقة رفيعة فقط من �جل��ن، 

�لز�ئدة تلطيخ �لوجبة باجلن.
-ت��دف��ئ��ة �خل�����س��رو�ت �مل��ج��م��دة: ل م��ان��ع م��ن �إذ�ب����ة �لثلج 
قبل  �مليكروويف،  بو��سطة  �ملجمدة  �خل�سار  على  �لعالق 
�خل�سرو�ت  �أن  �ل��در����س��ات  �أظ��ه��رت  وق��د  بطبخها.  �ل��ب��دء 
�ملجمدة �سحيًة �أكرث من �خل�سرو�ت �لطازجة، فالتجميد 

يحفظ �لفيتامينات يف �لأغذية �لنباتية ب�سكل �أف�سل.

كثريون يقعون فيها.. اأخطاء خطرية نرتكبتها مع امليكروويف

امليكروويف  يف  الأطعمة  بع�ض  كثريون  يطهو 
اإىل  اآخ���رون  يلجاأ  حني  يف  للوقت،  ا�ستغالل 
اأن تو�سع يف  اأوان ل ي�سلح  اأغذية يف  ت�سخني 
باأ�سرار  لهم  يت�سبب  قد  ال��ذي  الأم��ر  اجلهاز، 

�سحية خطرية.
دايج�ست"  "ريديرز  موقع  ن�سره  تقرير  ووفق 
اأن  ينبغي  ل  الأطعمة  من  جمموعة  فهناك 
موادا  تولد  قد  كونها  امليكروويف  يف  تو�سع 

كيماوية �سارة كما يف القائمة التالية:

هذه العالمات تنذر باإدمان 
الطفل األعاب الفيديو 

ح������������ذرت ب��������و�ب��������ة �لت�������������س������الت 
�لأملانية   "Klicksafe.de"
�لفيديو  �أل����ع����اب  ب��ع�����ض  �أن  م����ن 
�إدم�������ان �لأط���ف���ال  �إىل  ت������وؤدي  ق���د 

و�ملر�هقني لها.
باأمان  �ملعنية  �ل��ب��و�ب��ة  و�أو���س��ح��ت 
�لإنرتنت �أن �لعالمات، �لتي ت�سري 
�إىل �إ�سابة �لطفل باإدمان �لألعاب، 
�لطفل  ذه����ن  �ن�����س��غ��ال  ت��ت��م��ث��ل يف 
و�للجوء  �ل�������دو�م،  ع��ل��ى  ب��ال��ل��ع��ب��ة 
للتخل�ض  و���س��ي��ل��ة  ه��ا  ب��ع��دِّ �إل��ي��ه��ا 
كالتوتر  �ل�����س��ل��ب��ي��ة  �لأح������و�ل  م���ن 
درجات  على  �حل�سول  �أو  �لنف�سي 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��در���س��ة،  �سيئة يف 
بع�ض �لأعر��ض �لنمطية �لأخرى 
وفقد�ن  �لن�سحاب  �أع��ر����ض  مثل 

�ل�سيطرة و�لنتكا�سات.
�إ�سكالية يف  �لأم��ر  وع��ادة ما ميثل 
ح��ال ����س��ت��م��ر�ر 3 �أع��ر����ض لفرتة 
ط���وي���ل���ة م����ن �ل����زم����ن، وم�����ع ذلك 
لي�ست كل لعبة من �ألعاب �لفيديو 
توؤدي �إىل �لإدمان؛ حيث قد يكون 
�لأمر جمرد �إعجاب وحما�ض ز�ئد 

باللعبة �جلديدة.
مبادرة  �أو����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
"�نظر ماذ� يفعل طفلك بامليديا" 
جتعل  �أ�����س����ب����اب  ع������دة  ه����ن����اك  �أن 
يتحول  باللعبة  �ل��ز�ئ��د  �لإع��ج��اب 
�لطفل  ي��ح��اول  حيث  �إدم����ان؛  �إىل 
يف ع���امل �لأل���ع���اب �حل�����س��ول على 
�لعثور  �ل��ت��ي ل مي��ك��ن��ه  �لأ����س���ي���اء، 
�لأ�سدقاء  مثل  �ل��و�ق��ع،  يف  عليها 

�أو �لتقدير.
و�أ����س���ارت �مل��ب��ادرة �لأمل��ان��ي��ة �إىل �أن 
لتعزيز  �لألعاب �حلديثة م�سممة 
معظم  يف  �لإدم�����������ان  ����س���ل���وك���ي���ات 
�حل��الت، مثاًل من خ��الل مكافاأة 
�للعب �ليومي، وهو ما يجعل من 
و�ملر�هقني  �لأطفال  على  �ل�سعب 

�لتخل�ض من هذه �ل�سلوكيات.

اأول قاعدة حتت البحر
ك�سفت �ل�سني عن خطط طموحة 
�لبحار  �أعماق  �أول قاعدة يف  لبناء 
يف �لعامل، لكن لن يقطنها �أو يقيم 
فيها �أي ب�سري. وبح�سب �ملخطط، 
�لتي  �لبحرية،  حتت  �لقاعدة  فاإن 
�أو  "هادي�ض"  ����س��م  ع��ل��ي��ه��ا  �أط���ل���ق 
ما  عامل  �إله  با�سم  "هيدز" تيمنا 
حتت �لبحار، �ستعتمد على �لذكاء 
�ل�����س��ن��اع��ي، و���س��ت��ك��ون ح��ك��ر� على 
�لغو��سات �لروبوتية، وفقا ملا نقلته 
�لربيطانية.  �ستار  ديلي  �سحيفة 
و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �لقاعدة 
حت���ت �ل��ب��ح��ري��ة ���س��ت��ك��ون حمطة 
�لروبوتية  �لغو��سات  فيها  ت�ستقر 
بح�سب  �ل�سناعي،  بالذكاء  �مل��زودة 
مورنينغ  ت�ساينا  ���س��اوث  �سحيفة 

بو�ست �ل�سينية.
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�ش�ؤون حملية
برعاية من�سور بن زايد اآل نهيان

نهيان مبارك يفتتح موؤمتر وزراء الزراعة للدول املنتجة للتمور
•• اأبوظبي - الفجر

ز�يد  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل������وزر�ء، 
وزير �سوؤون �لرئا�سة، �فتتحت معايل مرمي 
�لأمن  مللف  �ل��دول��ة  وزي���رة  �مل��ه��ريي  حممد 
نهيان  �ل�سيخ  معايل  ع��ن  ب��الإن��اب��ة  �لغذ�ئي 
رئي�ض  �ل��ت�����س��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
جمل�ض �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل 
�ل��ت��م��ر و�لب��ت��ك��ار �ل���زر�ع���ي ���س��ب��اح �أم�����ض يف 
موؤمتر  �أبوظبي،  بالعا�سمة  �لإم��ار�ت  ق�سر 
و�مل�سنعة  �ملنتجة  �ل���دول  يف  �ل��زر�ع��ة  وزر�ء 
للتمور بالعامل �لذي نظمته �لأمانة �لعامة 
�لأغذية  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ج��ائ��زة 
ووز�رة  "�لفاو"  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  و�ل���زر�ع���ة 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة ب���الإم���ار�ت بهدف 
ل�ستئ�سال  �إط����اري����ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و����س���ع 
�سندوق  ب��اإن�����س��اء  �حل��م��ر�ء  �لنخيل  �سو�سة 
مب�ساهمة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  لتنفيذ  �ئ��ت��م��ان 
�ل�سو�سة  ح�سرة  م��ن  �مل��ت�����س��ررة  �ل���دول  م��ن 

�حلمر�ء.
و�أك����د م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان خ���الل �فتتاح 
ت�ساهم  ���س��وف  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �مل���وؤمت���ر 
دعم  ل�سالح  �أمريكي  دولر  مليوين  مببلغ  
�سو�سة  ل���س��ت��ئ�����س��ال  �لئ��ت��م��اين  �ل�����س��ن��دوق 
تلبية  �لدعم  ه��ذ�  وي��اأت��ي  �لنخيل �حل��م��ر�ء، 
�ل�����س��ي��خ خليفة بن  �ل�����س��م��و  ل���روؤي���ة ���س��اح��ب 
�آل نهيان رئي�ض �لدولة -حفظه �هلل-،  ز�يد 
وتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، كما �أعرب عن �سكره 
ل�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، وزير �سوؤون �لرئا�سة 
على  �ل��ت��م��ر  نخيل  ل��ق��ط��اع  �ل�سخي  ل��دع��م��ه 

�مل�ستوى �لوطني و�لعربي و�لدويل.
كما حيا معاليه جهود كافة وز�ر�ت �لزر�عة 
بالإ�سافة  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �ل���دول  يف 
�إىل �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي ج���اءت لتقف 
�سفاً و�حد�ً مع �لدول �ملعنية ملو�جهة خطر 
متثل  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �حل��م��ر�ء  �لنخيل  �سو�سة 
�آفة  �لتمر ب�سفتها  على قطاع نخيل  خطر�ً 
�لتمر  نخيل  ت�سيب  للحدود  عابرة  رئي�سية 
وجوز �لهند ونخيل �لزينة. رغم ظهور �أول 
�آخ��ذة يف  �أنها  �إل  �آ�سيا،  بها يف جنوب  �إ�سابة 
�لعامل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  ب�سرعة  �لن��ت�����س��ار 
�أفريقيا وحو�ض  �لأدن��ى و�سمال  �ل�سرق  ويف 
�لبحر �ملتو�سط، تت�سبب هذه �لآفة يف �إحد�ث 
�أ�سر�ر و��سعة �لنطاق يف نخيل �لتمر وتوؤثر 
و�لبيئة.  �ملز�رعني  �لإنتاج و�سبل عي�ض  على 
من  �حل��م��ر�ء  �لنخيل  �سو�سة  تعترب  لذلك، 
�آفات �حلجر �ل�سحي يف دول �ل�سرق �لأدنى 
و�سمال �أفريقيا و�أمريكا �لالتينية، وبالتايل 
ف��ه��ي ه��دف��اً ل��ت��د�ب��ري �ل���ط���و�رئ يف �لحت���اد 

�لأوروبي.
دولة  �أن  �إىل  ن��ه��ي��ان  �ل�����س��ي��خ  م��ع��ايل  و�أ����س���ار 
جهد�ً  ت��األ��و�  مل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �ل��ت��م��ر  نخيل  ق��ط��اع  دع���م  يف 
تنظيم  من  ب��دء�ً  و�ل���دويل،  و�لعربي  �ملحلي 
�أك�����رث م���ن خ��م�����س��ة ع�����س��ر م��ه��رج��ان��اً دولياً 
مهرجانات  وخ��م�����ض  ب�����الإم�����ار�ت،  ل��ل��ت��م��ور 
مهرجانات  وثالثة  �مل�سرية،  للتمور  دولية 
ومهرجانني  �ل�����س��ود�ن��ي��ة،  ل��ل��ت��م��ور  دول���ي���ة 
دول��ي��ني ل��ل��ت��م��ور �لأردن����ي����ة، ب��الإ���س��اف��ة �ىل 
بالعامل  للتمور  دويل  م��وؤمت��ر  �أك��رب  تنظيم 
دور�ت  ول�ستة  م��رة  ���س��ن��و�ت  �أرب���ع  ك��ل  ُيعقد 
برعاية  وذل��ك  �أبوظبي،  بالعا�سمة  متتالية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
نهيان، رئي�ض �لدولة حفظه �هلل، بالإ�سافة 
ب�سيوة  �حلكومي  �لتمور  م�سنع  تاأهيل  �ىل 
�جلديد  بالو�دي  �حلكومي  �لتمور  وجممع 
و�إن�����س��اء خم��ازن م��ربدة ب��ال��و�ح��ات �لبحرية 
وح�سول  �ل���ع���رب���ي���ة،  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  يف 
بالإمار�ت  و�لعني  بليو�  �لتمر  و�حات نخيل 
�إن�سانياً  �إرث��اً  "جيا�ض" ب�سفتها  �سهادة  على 
�سهادة  عاملياً. وكذلك �حل�سول على  زر�عياً 
غيني�ض �لدولية لالأرقام �لقيا�سية يف جمال 
بف�سل جهود  وغ��ريه  ه��ذ�  كل  �لتمر،  نخيل 
ودعم �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان 
�سوؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء،  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 

�لرئا�سة. 
و�أ�ساف معاليه "لقد �ساهمت دولة �لإمار�ت 
�ساأنها  م���ن  �ل���ت���ي  �ل����رب�م����ج  ك���اف���ة  دع����م  يف 
بالتعاون  �حلمر�ء  �لنخيل  �سو�سة  مكافحة 
م��ع �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة و�ل�����دول �لأط����ر�ف 
�أه��م��ي��ة دعم  ن��ث��م��ن  ون���ح���ن  �ل���ع���الق���ة،  ذ�ت 
لتنفيذ  �لئ��ت��م��اين  �ل��ف��او  منظمة  ���س��ن��دوق 

�سو�سة  �إط���اري���ة ل���س��ت��ئ�����س��ال  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لنخيل �حلمر�ء، ملا تثمله هذه �حل�سرة من 
با�سم  معاليه  و�أع��ل��ن  ل��ل��ح��دود،  ع��اب��ر  خطر 
�ملتحدة عن تقدمي  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
دعم ل�سندوق �ملنظمة مببلغ وقدره مليونا 
�أمريكي، حيث �ست�سرف معايل مرمي  دولر 
�لغذ�ئي،  �لأمن  مللف  �لدولة  وزيرة  �ملهريي 
�لدولية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
�إد�رة  على  �لزر�عي  و�لبتكار  �لتمر  لنخيل 
�سو�سة  ملكافحة  �لوطني  �لربنامج  وتن�سيق 
�لعربية  �لم���ار�ت  ب��دول��ة  �حل��م��ر�ء  �لنخيل 
�لأغذية  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ت��ح��دة. 
و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة "�لفاو" �لتي �سوف 
ت�ست�سيف هذ� �ل�سندوق �ل�ستثنائي متعدد 

و�إد�رت��ه، و�لعمل  �ملانحني وت�سهيل حوكمته 
�لفنية  �خل��رب�ت  قاعدة  من  �ل�ستفادة  على 
�أج����ل م�ساعدة  م���ن  ل��ل��م�����س��ارك��ني  �ل��و����س��ع��ة 
�لدول �لأع�ساء يف بناء قدر�ت وطنية قوية 

ملكافحة �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء.

جهود دولية ملكافحة ال�سو�سة
م��ن ج��ه��ت��ه �أ����س���اد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور خو�سية 
ع�����ام منظمة  م���دي���ر  د����س��ي��ل��ف��ا  غ����ر�زي����ان����و 
"�لفاو"  �ملتحدة  ل��الأمم  و�ل��زر�ع��ة  �لأغ��ذي��ة 
�مل�ساركة  و�ملنظمات  �لأع�ساء  �ل��دول  بجود 
يف �ملوؤمتر و�لجتماعات �لتي عقدت يف مقر 
�ملنظمة بروما. ما يعد هذ� �لجتماع مكماًل 
�لأع�ساء  �ل���دول  م��و�ف��ق��ة  �إىل  م�����س��ري�ً  ل��ه��ا، 

�إطارية  ��سرت�تيجية  و���س��ع  على  باملنظمة 
و�أن  �حلمر�ء،  �لنخيل  �سو�سة  على  للق�ساء 
لتنفيذها  �إقليمية  م��ب��ادرة  �أطلقت  �ملنظمة 
و�أن�ساأت  �أفريقيا  و�سمال  �لأدن���ى  �ل�سرق  يف 
�سندوقاً �ئتمانياً لهذ� �لغر�ض �ساهمت فيه 

�أو تعهدت بذلك عدد من �لدول.
لذلك، و�سعت �ملنظمة "�لربنامج �لإقليمي 
�لنخيل �حلمر�ء يف منطقة  �سو�سة  ملكافحة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا" ملدة خم�ض 
و�سع  �لعمل على  �أجل مو��سلة  �سنو�ت من 
وت��ن��ف��ي��ذ �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإط���اري���ة. و�لتي 
�آليات  يف  ل���ل���دول  �مل��ن��ظ��م��ة  دع����م  ت��ت�����س��م��ن 
�ملكافحة وتوعية �ملز�رعني وتدريب �ملدربني 
�لتعاون �جلنوبي- �أطر  �لوطنيني، وتو�سيع 

ب��ني دول �لإق��ل��ي��م، خ��ا���س��ة فيما  �جل��ن��وب��ي 
للحدود.  �ل��ع��اب��رة  ب��الآف��ات  بالتحكم  يتعلق 
لكل  منف�سلة  خ��ط��ط  و���س��ع  �أي�����س��اً  و�سيتم 
و�حتياجات  �حل��ايل  �لو�سع  على  بناء  دول��ة 
كل دولة م�ستفيدة. وميكن مد �مل�سروع �إىل 
ما يتجاوز �خلم�ض �سنو�ت �عتماد�ً على مدى 
�أن  �لتز�م �جلهات �ملانحة. و�أ�ساف د� �سيلفا 
"منظمة )�لفاو( رفعت من وترية جهودها 
و�أعلنت  �حل��م��ر�ء،  �لنخيل  �سو�سة  ملكافحة 
��سرت�تيجية عاملية و�إقليمية ملحاربتها ومن 
و�جتماع  �لإقليمي  �لربنامج  �إط��الق  خالل 
�مل��ان��ح��ني �لئ��ت��م��اين ف��ن خ��ط��و�ت��ن��ا تت�سارع 

نحو �لتنفيذ و�لعمل".

الدول امل�ساركة
ووك����الء وممثلني  وزر�ء  �مل��وؤمت��ر  يف  ���س��ارك 
�لعربية  �ململكة  ل��وز�ر�ت �لزر�عة يف كل من 
�لها�سمية،  �لأردن���ي���ة  و�مل��م��ل��ك��ة  �ل�����س��ع��ودي��ة، 
و�جلمهورية  �ل��ت��ون�����س��ي��ة،  و�جل���م���ه���وري���ة 
فل�سطني،  ودول��������ة  �ل���������س����وري����ة،  �ل���ع���رب���ي���ة 
وج��م��ه��وري��ة �ل�������س���ود�ن، وج��م��ه��وري��ة م�سر 
�ملوريتانية،  �لإ�سالمية  جمهورية  �لعربية، 
وجمهورية �لعر�ق، ودولة ليبيا، و�جلمهورية 
�ليمنية، وجمهورية �جلز�ئر �لدميوقر�طية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �ل�سعبية، 
منظمة  م��ع  بامل�ساركة  �مل�ست�سيفة.  �ل���دول 
�لأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة، بالإ�سافة 
بينها  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  م��ن  ع��دد  �ىل 
�ل�سندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية، و�لبنك 
�لإ�سالمي للتنمية، و�ملركز �لدويل للزر�عة 
�مللحية، و�ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف 
للدر��سات  �ل��دويل  و�ملركز  �جلافة،  �ملناطق 
�ملتو�سط  �ل��ب��ح��ر  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل���زر�ع���ي���ة 
للتنمية  �ل��ع��رب��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ة  "�إيطاليا"، 
لال�ستثمار  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���زر�ع���ي���ة، 
�أبوظبي  و����س���ن���دوق  �ل�����زر�ع�����ي،  و�لإمن��������اء 
�لغذ�ئية،  للرقابة  �أبوظبي  وجهاز  للتنمية، 

وبلدية دبي.
ويف ختام �ملوؤمتر توجه معايل �ل�سيخ نهيان 
رئي�ض  �ل��ت�����س��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
جمل�ض �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل 
�ل��ت��م��ر و�لب��ت��ك��ار �ل���زر�ع���ي ب��ج��زي��ل �ل�سكر 
�ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �إىل �ساحب  و�لتقدير 
- حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�هلل -على توجيهاته �ل�سديدة، و�إىل �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�سلحة على �هتمامه ب�سجرة نخيل �لتمر، 
و�إىل �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان 
�سوؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء،  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
�ل��رئ��ا���س��ة ع��ل��ى دع��م��ه �ل���الحم���دود. ومتنى 
ونتائج  طيبة  �إقامة  �ل��وزر�ء  لل�سادة  معاليه 

مهمة للموؤمتر. 

جامعة اأبوظبي توثق 1000 ورقة 
بحثية علمية يف موؤ�ضر �ضكوب�ص

•• اأبوظبي- الفجر

 �أ�سافت جامعة �أبوظبي موؤخر�ً �إجناز�ً �آخر �إىل �سجل جناحاتها يف جمال 
موؤ�سر  يف  علمية  بحثية  ورق��ة   1،000 توثيق  خ��الل  من  �لعلمي  �لبحث 
"�سكوب�ض"، قاعدة �لبيانات �ملعروفة عاملياً و�ملتخ�س�سة يف �لأبحاث �لعلمية 

�ملرموقة. 
وبهذ� �لإجناز، ُتعد جامعة �أبوظبي �ملوؤ�س�سة �لأكادميية �خلا�سة �لوحيدة 
يف �ملنطقة �لتي تقدم هذ� �لكم من �لأور�ق �لبحثية، ما ي�سعها على ر�أ�ض 
�لإم��ارة يف تطوير  �لعايل �خلا�سة على م�ستوى  �لتعليم  قائمة موؤ�س�سات 

�لأبحاث �لعلمية.
مدير جامعة �أبوظبي:  �أحمد،  �لربوفي�سور وقار  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
�أبوظبي  جامعة  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  �لتز�م  �لإجناز  هذ�  "يعك�ض 
بالتميز �لبحثي، حيث �سي�سهم ذلك يف تعزيز مكانتها على �مل�ستويني �ملحلي 
و�لعاملي. �إنه ملن دو�عي فخرنا و�عتز�زنا �أن ن�سهد منو و�زدهار حمفظتنا 
�لبحثية عاماً بعد عام، وهي تزخر باملزيد من �لأبحاث و�ملن�سور�ت �لهامة، 
ما ميثل خري دليل على �جلهود �حلثيثة �لتي حتر�ض جامعة �أبوظبي على 
هيئتها  و�أع�ساء  لطلبتها  و�ملهني  �لعلمي  �لتفوق  حتقيق  �سبيل  يف  بذلها 

�لتدري�سية." 
بيانات  قاعدة  يف  بحثياً  من�سور�ً   237 �سجلت  قد  �أبوظبي  وكانت جامعة 
عام  �سجلتها  �لتي  �ملن�سور�ت  ع��دد  �سعف  ميثل  ما   ،2018 ع��ام  �سكوب�ض 

 .2015
1،000 ورقة بحثية  �إىل تخطي حاجز  �أبوظبي  وج��اءت تطلعات جامعة 
خمتلف  يف  �لأب��ح��اث  ودع���م  تعزيز  على  منها  ح��ر���س��اً  �سكوب�ض  م��وؤ���س��ر  يف 
بتقدمي  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  �لكليات  خمتلف  قامت  حيث  �لتخ�س�سات؛ 
�لبحثية  �ملن�سور�ت  ن�سف  وج��اءت  �لإجن��از،  لتحقيق هذ�  بحثية  �إ�سهامات 

من كليتي �لهند�سة و�إد�رة �لأعمال. 
وتعّد �لإنتاجية �لبحثية من بني �ملوؤ�سر�ت �لعديدة �لتي حتدد �لت�سنيف 
ت�سنيف  على  �أبوظبي  جامعة  ح�سلت  كما  �لأك��ادمي��ي��ة.  للموؤ�س�سة  �لعام 
جامعة   30 �أف�سل  �سمن  و�سعها  و�لذي  �سيموند" �ملرموق،  "كوكاريللي 

عربية خالل �لعام 2019. 
من جهته، قال �لدكتور �أ�سرف خليل، رئي�ض ق�سم �لبحث �لعلمي يف جامعة 
�أبوظبي: "حتر�ض جامعة �أبوظبي على �إر�ساء مكانتها مرتبعة على ر�أ�ض 
�لعملية  �لتجربة  تعزيز  يف  �أهمية  من  للبحوث  ملا  وذل��ك  �لبحثي،  �لهرم 
�إثر�ء  جانب  �إىل  �لتدري�سية،  �لهيئة  و�أع�ساء  �لطلبة  من  لكل  و�لنظرية 
و�لتفوق.  �لنجاح  م�سرية  يف  �أ�سا�ساً  عن�سر�ً  ُتعد  �لتي  �لتعليمية  �لتجربة 
ومن خالل تزويدهم باملو�رد �لالزمة لال�ستك�ساف و�لتعلم خارج �لقاعات 
�مل�سرية  يف  حمورياً  م�ساهماً  تكون  لأن  �أبوظبي  جامعة  تهدف  �لدر��سية؛ 
�لتنموية �لتي ت�سهدها دولة �لإمار�ت نحو �قت�ساد قائم على �ملعرفة، من 
خالل تعزيز دور �لبحث �لعلمي على وجه �خل�سو�ض بعّده جزء�ً هاماً من 

��سرت�تيجية �لبتكار �لوطنية لدولة �لإمار�ت." 
�أبوظبي �لإنتاجية �لبحثية ومهار�تها �ملحورية من خالل  وتدعم جامعة 
تنظيم و��ست�سافة م�سابقة بحوث طلبة �جلامعات �لتي ت�ستقطب �لعقول 
�ل�سابة من خمتلف �أنحاء �خلليج �لعربي، و�لتي يتم من خاللها ��ستعر��ض 

م�سروعاتهم �لبحثية يف �أجو�ء ت�سودها �لتناف�سية ويطغى عليها �لإبد�ع. 

الإمارات ت�ساهم ب� 2 مليون دولر لدعم ا�سرتاتيجية مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء
مدير عام )الفاو( د. غرازيانو: خطواتنا تت�سارع نحو تنفيذ ا�سرتاتيجية املكافحة
مزارعو النخيل متاأثرين ب�سو�سة النخيل احلمراء يف بلدان ال�سرق الأو�سط وحو�ض املتو�سط
ميزانية الربنامج 20 مليون دولر اأمريكي، ي�سارك فيه اأكرث من 15 دولة، خالل 5 �سنوات

نحن، وزر�ء �لزر�عة وروؤ�ساء وفود �لبلد�ن �مل�ساركة يف �لجتماع 
�ل�����س��ن��دوق �ل�ستئماين  دع����م  �أج����ل  م���ن  ل��ل��م��ان��ح��ني  �ل�������وز�ري 
و�ملنعقد  �حلمر�ء  �لنخيل  �سو�سة  ملكافحة  �لإقليمي  و�لربنامج 

يوم �ل�سبت �ملو�فق 9 مار�ض- �آذ�ر يف �أبو ظبي:
و�لقت�سادية  و�لجتماعية  و�لدينية  �لثقافية  بالأبعاد  �إق���ر�ر�ً 
�لأ�سا�سي  �لغذ�ء  ثمارها  كانت  و�لتي  �ملباركة،  �لنخيل  ل�سجرة 
للعديد من �لدول يف �ملناطق �لقاحلة بال�سرق �لأو�سط و�سمال 

�أفريقيا على مدى قرون؛
لدعم  �ملنطقة  ب��ل��د�ن  بذلتها  �لتي  �لعظيمة  للجهود  وتثميناً 

وتطوير قطاع متر �لنخيل يف �ملنطقة؛
�حلمر�ء  �لنخيل  �سو�سة  �آف���ة  ت�سكله  �ل���ذي  للتهديد  و�إدر�ك�����اً 
�لقت�ساد  على  �ل�سلبية  و�آث��اره��ا  �لتمر  نخيل  ل�سجرة  �لرهيبة 
�لريفية  للمجتمعات  �لعي�ض  و�سبل  �لغذ�ئي  و�لأم���ن  �لوطني 

و�ل��ب��ي��ئ��ة؛ ن���وؤك���د جم�����دد�ً دع��م��ن��ا ل��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإط���اري���ة 
و�لربنامج �لإقليمي للق�ساء على �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء حتت 

رعاية منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة "�لفاو"؛
�لعربية  �لإم�����ار�ت  مثل  �مل��ان��ح��ة،  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل���دول  على  نثني 
لدعمها  ُع��م��ان  و�سلطنة  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  مل��ت��ح��دة، 
�لربنامج  دع��م  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �ل�ستئماين  لل�سندوق  �مل��ايل 

�لإقليمي؛
�لإم���ار�ت  ل��ق��ي��اد�ت  و�ل��ع��رف��ان  �لتقدير  �آي���ات  �أ�سمى  ع��ن  ونعرب 
�لعربية �ملتحدة وجائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار 

�لزر�عي ل�ست�سافة هذ� �لجتماع ولكرم �ل�سيافة؛
ونعرب عن �لمتنان �حلار للفاو و�ملدير �لعام للمنظمة �ل�سيد: 
و�سع  �أج���ل  م��ن  �ل��ق��ي��ادي  ل��ل��دور  �سيلفا  د�  غر�ت�سيانو  جو�سيه 

��ستد�مة نخيل �لتمر على ر�أ�ض �أولويات �لتنمية �مل�ستد�مة.

اإعالن اأبوظبي  ب�ساأن �سو�سة النخيل احلمراء

رحبت و�أقرت �لدول �ملجتمعة �ملنتجة و�مل�سنعة لنخيل �لتمور 
لت�سمل  نقاط  ثالث  على  يعتمد  �ل��ذي  و  �لإقليمي  بالربنامج 
دعم �لبحوث �لعلمية ملكافحة �لآفة وبناء �لقدر�ت ونقل �ملعرفة 

و�لتكنولوجيا.
�أهمية دعم �لقدر�ت مبا يف ذلك  �مل�ساركة على  �ل��دول  �أك��دت  و 
تدريب �ملدربني ،كما �أكدت �لدول على �أهمية �لتعاون �لإقليمي 
�لإقليمية   �ملن�سة  تفعيل  و  دع���م  �أج���ل  م��ن  �جل��ه��ود  ت��ك��ات��ف  و 
�أهمية  على  �ل��دول  �أك��دت  و  �ل�سرت�تيجية،  �لأه���د�ف  لتحقيق 

 IPM( ستخد�م طرق �ملكافحة �لأمنة بيئيا و �سيحا��
ودعا �مل�ساركون ملو��سلة �جلهود من �أجل تن�سيق �أكرب ملو�جهة 
م�ستد�مة  ��سرت�تيجيات  تنفيذ  و  �سياغة  و  بناء  و  �لآف��ات  كل 

لتطوير قطاع �لتمور على �أ�س�ض م�ستد�مة 
و طلبت �لدول من �لفاو مو��سلة �جلهود من �أجل ح�سد �ملو�رد 
عامليني  ممولني  مع  �لتو��سل  و  �لإقليمي  �مل�سروع  ل�ستكمال 

مثل �لحتاد �لأوربي.
�أجل  م��ن   2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة  �أن جتتمع يف  �ل����دول  �أو���س��ت  و 
�إجر�ء�ت  �إحكام  و  بالتنفيذ  �لتو�سيات  و  �إجن��ازه  مت  ما  تقييم 

�ل�سرت�تيجية.

 2 ب�  و�أعلنت �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة دعم �سندوق �لئتتمان 
و  دولر  مليون   2 ب  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  دولر  مليون 
ليبيا ب  250�ألف دولر و 100 �ألف دولر من �سلطنة عمان.

دعم  بر�مج  من  دولر  مليون   4،2 بتقدمي  �لفاو  �لتزمت  كما 
فني ��سرت�تيجي على م�ستوى وطني و �إقليمي للفرتة ما بني 
�إىل  �لذي ي�ساف  �لدول  بناء على طلب   2024 �إىل    2019
2019 و   2016 9،1 مليون دولر مت تقدميهم بني عامي 

كما قررت �ملنظمة �لعربية للتنمية �لزر�عية �مل�ساهمة ب� 100 
�لت�سارك  و  �ل���ق���در�ت  ب��ن��اء  مل��ك��ون��ات  عينا  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل���ف 

�ملعريف
وقد ثمنت �لدول �مل�ساركة يف �ملوؤمتر باجلهود �ملبذولة من قبل 
جائزة خليفة لنخيل �لتمر و �لبتكار �لزر�عي و منظمة �لأغذية 
و �لزر�عة لالأمم �ملتحدة و �ملنظمة �لعربية للتنمية �لزر�عي و 
�ملعهد �لعايل للدر��سات �لعليا حلو�ض �لبحر �لأبي�ض �ملتو�سط 
�سيهام باري و �لإيكارد� و من قبل وزر�ة �لتغري �ملناخي و �لبيئة 

لدولة �لإمار�ت.
ل��دول��ة �لإم���ار�ت  �ل���دول ع��ن �سكرها و �متنانها   ه��ذ� وع���ربت 

�لعربية �ملتحدة ل�ست�سافة �ملوؤمتر و تنظيمه.

نتائج تو�سيات موؤمتر وزراء الزراعة يف الدول املنتجة للتمور

حديقة احليوانات بالعني تطلق 
فعاليات ملتقاها البيئي الثاين للقراءة 

•• العني - الفجر

 �نطلقت مبركز �ل�سيخ ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء �سباح �أم�ض �ل�ّسبت فعاليات 
�حليو�نات  حديقة  تنظمه  �ل��ذي   2019 �ل��ث��اين  �لبيئي  �ل��ق��ر�ءة  ملتقى 
و�سون  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  بهمية  �لتوعية  يف  ر�سالتها  �سمن  بالعني 

�لطبيعة.
�لتو�يل  على  �ل��ث��اين  للعام  �حلديقة  تنظمه  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ءة  ملتقى  ي��اأت��ي 
�سمن �أهد�ف �حلديقة وتو�جهاتها بدعم �لثقافة �لبيئية و�سون �لطبيعة 
من  �لنا�سئة  �لأجيال  م�ستهدفة  بالنقر��ض  �ملهددة  �حليو�نات  حماية  و 
طلبة �ملد�ر�ض برت�سيخ ثقافة �لعلم و�ملعرفة ، وتز�منا مع �حتفالت �لدولة 
ب�سهر �لقر�ءة �لوطني �لذي ي�سادف �سهر مار�ض من كل عام حتت �سعار " 

�لإمار�ت تقر�أ .. �لإمار�ت ترقى " .
ت�سمنت فعاليات �مللتقى �لتي بد�أت من �لتا�سعة �سباحا حتى �لو�حدة ظهر�ً 
معر�سا منوعا للكتاب يف �ل�ساحة �خلارجية للمركز و ور�ض عمل وم�سابقات 
وحما�سر�ت وجل�سات حو�رية تبد�أها جملة نا�سيونال جيوغر�فيك بعنو�ن 
و�خلط  �لتدوير،  ،و�ع��ادة  �حلكو�تي  ور�سة  و  و��ستفادة"  متعة  "�لقر�ءة 
�ل��ع��رب��ي، وح��ك��اي��ة ق�����س��ة، و����س��ن��ع ف��ا���س��ل ك��ت��اب��ك ،و����س��ن��ع ك��ت��اب��ك �لبيئي 
،و�لتوعية �لمنية ،وق�سة �لأر�ض ،و�كت�ساف �سجرة �لغاف ،ومل يفت �لأو�ن 

للتغيري ،وغريها من �لأن�سطة �لتفاعلية.
�سهد �مللتقى م�ساركة من موؤ�س�سات حكومية وخا�سة منها جملة نا�سيونال 
ومركز  �مل��رك��زي��ة  ز�ي���د  ومكتبة  تكامل  و�أك��ادمي��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  جيوغر�فيك 
و�ل�سرطة  �لعليا  �لتقنية  وكليات  للتوزيع  �لعني  و�سركة  للفنون  �لقطارة 

�ل�سياحية ، بالإ�سافة لإد�ر�ت وقطاعات �حلديقة �ملختلفة .
و�لت�سال  �لت�سويق  �إد�رة  مدير  �لبلو�سي  يو�سف  عمر  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�لذي  �لكبري  �حل�سور  ي�سعدنا   " بالعني  �حليو�نات  حديقة  يف  �ملوؤ�س�سي 
دعما   2018 ع��ام  �لأوىل  �نطالقته  منذ  �لبيئي  �ل��ق��ر�ءة  ملتقى  يحققه 
لدى  �خل�سو�ض  وج��ه  على  �لبيئية  و�لثقافة  ع��ام  ب�سكل  �لثقافة  مل�سرية 
جميع فئات �ملجتمع" و�أكد  �أن تعزيز ثقافة �لقر�ءة تعد م�سوؤولية م�سرتكة 
بني موؤ�س�سات �ملجتمع و�أفر�ده وهي تقع �سمن �إحدى قيم �ملوؤ�س�سة �لعامة 
و�لطالع  �لتعليم  دع��م  نحو  بالعني  �ملائية  و�لأح��ي��اء  �حل��ي��و�ن  حلديقة 
ز�ي���د لعلوم  �ل�سيخ  �أه����د�ف م��رك��ز  �أ���س��ا���س��ا م��ن  ، كما تعد ه��دف��ا  و�مل��ع��رف��ة 
ويحتوي  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  بيئية  مكتبة  �أك��رب  ي�سم  �ل��ذي  �ل�سحر�ء 

معارف وم�سادر تعليمية ومعرفية متعددة باأحدث �لتقنيات"
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اللحوم ُتعترب من امل�سادر الغنية بالربوتينات والعديد من الفيتامينات 
واملعادن، لكن الإفراط يف تناولها، ي�سّر بال�سحة، وُين�سح 

بتجنب ا�ستهالكها ب�سكل كثيف.
فين�سح  )ال���دج���اج(،  البي�ساء  ال��ل��ح��وم  بينما 
الغذائي،  ال��ن��ظ��ام  �سمن  عليها  ب��الع��ت��م��اد 
املكونات  بني  مقارنة  اإليَك  الأ�سباب  وملعرفة 
والأبقار  الغنم  حلم  يف  املوجودة  الغذائية 

وبني الدجاج:

والكول�سرتول الد�سم   1-
�إن من �أخطر �ملو�د �مل�سببة لالأمر��ض �لقلبية، هي تناول 
�ملو�د �لد�سمة و�لدهون �مل�سبعة، لأن �لدهون و�لكول�سرتول 
يوؤدي  مما  �لدموية؛  و�لأوعية  �ل�سر�يني  لن�سد�د  ت��وؤدي 

لزيادة خطورة �رتفاع �سغط �لدم و �لأزمة �لقلبية.
 76 �للحوم، تزود �جل�سم ب  �أون�سات )84غ( من   3 كل 
ملج من �لكول�سرتول و2.9غ من �لدهون �مل�سبعة، بينما 
من  ملج  ب�73  �جل�سم  ت���زود  �ل��دج��اج،  م��ن  �لكمية  نف�ض 

�لكول�سرتول و0.9 ملغ من �لدهون �مل�سبعة.

احلرارية ال�سعرات   2-
�إن زيادة ��ستهالك �ل�سعر�ت �حلر�رية توؤدي لزيادة �لوزن 

وزيادة خطورة �لأمر��ض �لقلبية.
تناول ح�سة و�حدة من �لدجاج تزود �جل�سم ب�142 �سعرة 
�جل�سم  ت���زود  �ل��ل��ح��وم  م��ن  �لكمية  نف�ض  بينما  ح��ر�ري��ة، 
ب�سعف �ل�سعر�ت �حلر�رية تقريباً؛ لذلك يعترب �لدجاج 

�خليار �لغذ�ئي �لأف�سل ملن يرغب باإنقا�ض �لوزن.

البوتا�سيوم  3-
يعمل �لبوتا�سيوم على تعزيز �سحة �لقلب، و�سبط �سغط 

�أد�ء  وحت�������س���ني  �ل������دم 

�ل�سر�يني، دون �حل�سول على كمية كافية من �لبوتا�سيوم 
�سوف يوؤدي ذلك �إىل خلل يف �سربات �لقلب.

�حل�سة �لو�حدة من �لدجاج تزود �جل�سم ب�220 ملج من 
�لبوتا�سيوم، بينما نف�ض �حل�سة من �للحوم تزود �جل�سم 

ب�214 ملج من �لبوتا�سيوم.

ال�سوديوم  4-

�حلمية  لكن  �ل��دم،  �سغط  تنظيم  على  �ل�سوديوم  يعمل 
�لأمالح،  من  فائ�سة  كميات  على  حتتوي  �لتي  �لغذ�ئية 

�ل�سو�ئل وزيادة  توؤدي لحتبا�ض 
خطورة �رتفاع �سغط 

�لدم ب�سكل غري 
ط�����ب�����ي�����ع�����ي؛ 

ب�سبب  مم��ا 
�إره�������اق�������اً 
 ، للقلب
وي���وؤث���ر 
ع�����ل�����ى 

�سحة �جل�سم عموماً.
�حل�سة �لو�حدة من �لدجاج حتتوي 

 64 ع�����������ل�����������ى 
م�������ل�������ج م����ن 
�ل�سوديوم، 
نف�ض  بينما 

من  �ل���ك���م���ي���ة 
حتتوي  �ل���ل���ح���وم 

من  م����ل����ج   35 ع����ل����ى 
ن�سبة  �أن  �أي  �ل�������س���ودي���وم، 

�لأمالح يف �لدجاج �سحيح �أنها �أعلى. لكن على �لرغم من 
ذلك، فاإن فو�ئد �لدجاج عموماً �أكرب من �للحوم.

تناول  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال�سحية  ال��ف��وائ��د   5-
الدجاج بدًل من اللحوم

عدد �ل�سعر�ت �حلر�رية �أقل، وبالتايل �حلفاظ على 
وزن �سحي بعيد�ً عن �لبد�نة.

ن�سبة �لدهون �مل�سبعة و �لكول�سرتول �ل�سار �أقل، 
و�لأوعية  �لقلب  �سحة  على  �حل��ف��اظ  وبالتايل 

�لدموية.
يحتوي 140ج من �سرحات �لدجاج على 130 
2.6ج من �لدهون و66 ملج  �سعرة حر�رية، 
من �لكول�سرتول، وباملقارنة مع نف�ض �لكمية 
م��ن �ل��ل��ح��وم جن��د �أن �ل��ل��ح��وم حت��ت��وي على 
و105  دهون  غ  و9  حر�رية  �سعرة   250

ملغ كول�سرتول.
�لدجاج مع جلده، يف  تناول  لكن يف حال 
على  يحتوي  �أ�سبح  �حلالة  ه��ذه 
حر�رية،  ���س��ع��رة   260

دهون! 10غ 
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، 
ف������اإن ب��ع�����ض �مل�����و�د 
يف  تتوفر  �لغذ�ئية 
�ل���ل���ح���وم �حل����م����ر�ء، 
ب��ن�����س��ب��ة �أع����ل����ى مما 
�لدجاج،  يف  عليه  هي 
وت���ت�������س���م���ن �ل����زن����ك 

و�لثيامني  ب12  وف��ي��ت��ام��ني  ب6  وف��ي��ت��ام��ني  و�حل���دي���د 
يف  ت�ساعد  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  وه��ذه  و�لر�يبوفالفني، 

�لوقاية من فقر �لدم، خا�سًة عن�سر �حلديد.
�أما بعد �ملقارنة يف �لتاأثري�ت �لإيجابية و �ل�سلبية للحوم، 
تناول  م��ن  �أ���س��ر�ره��ا خطرية لذلك يجد �حل��د  �أن  جن��د 
�للحوم  �لع��ت��م��اد على  و  �لإم��ك��ان  ق��در  �للحوم �حل��م��ر�ء 

�لبي�ساء )�لدجاج( يف �لنظام �لغذ�ئي.
�لأ�سبوع  يف  �حلمر�ء  �للحوم  كمية  تتجاوز  �أن  يجب  فال 
�سرورة  مع  للبالغني،  بالن�سبة  و�سطياً  455غ  من  �أك��رث 

جتنب �للحوم �ملجهزة م�سبقاً و�لوجبات �ل�سريعة.

اخلال�سة
و�لتحكم  على �سحة ج�سمك  �حلفاظ  ترغب يف  كنت  �إذ� 
ين�سح  �لقلبية،  �لأم���ر�����ض  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ل���دم  ب�سغط 

بالعتماد على �لدجاج يف �لنظام �لغذ�ئي. 
�أي�س������اً  و�لأبق������ار  �لأغنام  حل������وم  �أن  من  �ل�����رغم  فعلى 
مع  مت�سابهة  و�لن�سب  �لغذ�ئية،  بامل����و�د  �جل�س�������م  ت��زود 

�لدجاج.
�أي�ساً  �جل�سم  ت��زود  �للحوم  ف��اإن  �أخ���رى  ناحية  م��ن  لكن 
بن�سبة �أعلى من �لدهون �مل�سبعة و�لكول�سرتول، باملقارنة 

مع �لدجاج.

غنية بالربوتينات والفيتامينات واملعادن

دجاج اأم  حلم.. ما هو االأف�ضل ل�ضحتك؟

واحلرق الطعام  تناول  بني  -1التوازن 
ف��ع��ادًة م��ا ي��ك��ون م��ع��دل �حل���رق ك��ب��ري ل���دى ه����وؤلء �ل��ذي��ن ل 

يكت�سبو� وزن ب�سهولة.
وذلك نتيجة طبيعة �أج�سامهم، وكذلك حركتهم و�أن�سطتهم 
�مل�سي  ك��رثة  مثل  ع��و�م��ل  ع��دة  تتدخل  �أن  فيمكن  وعملهم، 

و�حلركة يف هذ� �لأمر.

الوزن تزيد  التي  الأطعمة  من  الإكثار  -2عدم 
يف�سلون  �لأ�سخا�ض  من  فكثري  �ل��ده��ون،  �أو  �حللويات  مثل 

�لأطعمة  مقابل  منها  وي��ك��رثون  �ل�سحية  �لأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 
�لد�سمة.

و�لفاكهة بني  �أطعمة �سحية مثل �خل�سرو�ت  تناول  �أن  كما 
�لوجبات �سي�ساعد يف عملية �حلرق ب�سورة �أف�سل، وهذ� يعني 

تناول كثري من �لطعام دون زيادة وزن.
�أن قلة �لطعام  �إليها  ومن �لأمور �لهامة �لتي يجب �لإنتباه 
ميكن �أن ي�سبب �سعوبة فقد�ن �لوزن، لأن �جل�سم يحتاج �إىل 

طعام ليقوم بعملية �حلرق.
تفويت  وع��دم  �لأ�سا�سية  �لوجبات  بتناول  �لإهتمام  وكذلك 

�أي وج��ب��ة وخ��ا���س��ًة وج��ب��ة �لإف���ط���ار �ل��ه��ام��ة لإم����د�د �جل�سم 
بالطاقة.

الريا�سة ممار�سة  يف  -3الإنتظام 
حيث �أن �حلر�ض على ممار�سة �لريا�سة يومياً وبانتظام حتى 
�أب�سط �أنو�ع �لريا�سة مثل �مل�سي ي�ساعد يف حرق �ل�سعر�ت �لتي 
يتم �كت�سابها، ول يعطي �جل�سم فر�سة لتكد�سيها وتر�كمها.

من  ب���دًل  �ل���درج  �سعود  يف�سلون  �لأ���س��خ��ا���ض  بع�ض  �أن  كما 
�إ�ستخد�م �مل�سعد �لكهربائي، ومييلون �إىل منط حياة �سحي 

ي�سمن لهم �حلفاظ على �أوز�نهم.

جيدة ب�سورة  بوظائفه  اجل�سم  -4قيام 
فهناك �لعديد من �أع�ساء �جل�سم �لتي تتحكم بعملية �حلرق، 
مثل �ل��غ��دة �ل��درق��ي��ة و�ل��ك��ب��د وغ��ريه��ا، وم��ع ق��ي��ام ك��ل ع�سو 
���س��وف يرتفع  ����س��ط��ر�ب��ات،  �أي  وع���دم وج���ود  بوظائفه ج��ي��د�ً 

معدل �حلرق.
كما يوجد عو�مل بيولوجية �أخرى تتحكم يف �حلرق و�لوزن، 
مثل عملية �لأي�ض �ل�سريعة، �أو وجود كتلة ع�سلية �أكرث من 

�لدهون باجل�سم.

املاء من  كبرية  كميات  -5�سرب 
من �لعو�مل �لتي ت�ساعد على حرق �لدهون، فهناك �أ�سخا�ض 

يهتمون كثري�ً ب�سرب �ملاء يومياً، 
ويف �ملقابل، كثري من �لأ�سخا�ض ل يح�سلو� على ما يحتاجه 

�جل�سم من ماء لي�ساعد يف عملية �حلرق.
�إذ� كنت تريد  �ل��ه��ام  ول��ذل��ك يجب ع��دم جت��اه��ل ه��ذ� �لأم���ر 

�لإحتفاظ بوزنك �أو عدم �إكت�ساب كيلوغر�مات �إ�سافية.

�ل�سو�ئل  ����س���رب  �أن  ك��م��ا 
�ل���د�ف���ئ���ة و�خل���ال���ي���ة من 

�لزجنبيل  م���ث���ل  �ل�������س���ك���ر 
ي�ساعد  �لأخ�����س��ر  و�ل�����س��اي 
يف �ل��ت��خ��ل�����ض م���ن �ل����وزن 

�لز�ئد.

جيدًا -6النوم 
�أي�ساً من �لأمور �لتي ت�سمن 

باجل�سم حول �حل�سول  �حل��رق  �نتظام 
�إجهاد  ي��وم��ي��اً، وع���دم  �ل��ن��وم  ك��اف م��ن  على ق�سط 

�جل�سم.
وظائف  يف  خ��ل��ل  ح���دوث  ي�سبب  ه����ذ�  �أن  حي����ث 
�مليل  وبالتايل  بالإجهاد  �ل�سعور  وكذلك  �جل�سم 

للك�سل.
�أما �لأ�سخا�ض �لذين يحر�سون على �لنوم جيد�ً، 
ف�����س��وف ي��ح��اف��ظ��ون ع��ل��ى ن��ظ��ام �جل�����س��م لديهم 

ويتمتعون بن�ساط �أكرب على مد�ر �ليوم.

ببطء الطعام  -7تناول 
كثري  يتناولو�  غريهم  �أن  �لأ�سخا�ض  بع�ض  يتوهم 

م���ن �ل��ط��ع��ام لأن���ه���م ي����اأخ����ذون وق����ت ط��وي��ل على 
�إعتيادهم  ه��و  �ل�سبب  ي��ك��ون  ق��د  �مل��ائ��دة.ول��ك��ن 

تناول �لطعام ببطء، وهي عادة �سحيحة  على 
و�سحية، حيث ت�ساعد يف �ل�سعور بال�سبع مع 

ت�سبب  ل  كما  منا�سبة،  طعام  كميات  تناول 
م�سكالت يف �له�سم.

نالحظ كثري من الأ�سخا�ض يتناولوا الطعام دون اكت�ساب الوزن، وهذا ل يعني اأنهم خارقون للطبيعة، ولكن يرجع هذا ملجموعة من العوامل التي 
تتحكم يف زيادة الوزن.يختلف كل ج�سم عن الخر يف مدى حرقه للدهون وال�سعرات احلرارية، ولذلك ميكن اأن جند اأ�سخا�ض يتناولون كثري من 
الطعام دون اكت�ساب وزن زائد، واخرون يتناولون الطعام بحر�ض، ومع ذلك تظهر عليهم زيادة الوزن.تعرف على اأبرز الأ�سرار لتناول كثري من 

الطعام مع الإحتفاظ بالوزن اأو خ�سارته.

ل يعني اأنهم خارقون للطبيعة

اأ�ضرار تناول الكثري من الطعام دون اكت�ضاب الوزن
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ ر�وز �أند كومباين �نرتنا�سيونال )�وفر�سيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 306343   بتاريخ : 2019/02/17 
با�سم     : �آي �إم دي بي. كوم، �نك.

وعنو�نها : 410 تريي �أفينيو نورث، �سياتل، و��سنطن، 98109، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.      
و�لبحرية  �لعلمية  و�ل��ع��دد  �لأج��ه��زة  �لتالية:  �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
و�لب�سرية  و�ل�سينماتوغر�فية  �لفوتوغر�فية  و�ل��ع��دد  و�لأج��ه��زة  �لأر����س��ي  مب�سح  و�خلا�سة 
)�ملر�قبة(  و�ل�سبط  �لإ���س��ار�ت  و�إع��ط��اء  و�لقيا�ض  �ل��وزن  بعمليات  �خلا�سة  و�ل��ع��دد  و�لأج��ه��زة 
�لتحكم  �أو  تنظيم  �أو  �أو جتميع  �أو حتويل  فتح  �أو  لو�سل  و�لأدو�ت  �لأجهزة  و�لتعليم،  و�لإنقاذ 
�ل�سور، حامالت  �أو  �ل�سوت  ��ستنطاق  �إعادة  �أو  �إر�سال  �أو  لت�سجيل  �أجهزة  �لكهربائية،  بالطاقة 
�لبيانات �ملغناطي�سية و�أقر��ض �لت�سجيل، �أقر��ض مدجمة و�أقر��ض فيديو رقمية وغريها من 
و�سائط �لت�سجيل �لرقمية، �أنظمة �لأجهزة �لتي تعمل بالعملة �ملعدنية، �لآلت �لر��سدة للنقود 
�إطفاء  �أج��ه��زة  �حل��ا���س��وب،  ب��ر�م��ج  و�حل��و����س��ي��ب،  �لبيانات  معاجلة  وم��ع��د�ت  �حلا�سبة  و�لآلت 
�لرتفيه،  ب��رجم��ة  مت�سمنة  للتنزيل  و�لقابلة  م�سبقاً  �مل�سجلة  �ل�سوت  ت�سجيالت  �حل��ري��ق، 
ت�سجيالت �لفيديو �مل�سجلة م�سبقاً �ملت�سمنة برجمة �لرتفيه، �لت�سجيالت �ل�سمعية و�لب�سرية 
و�لب�سرية  �ل�سمعية  �لت�سجيالت  �لرتفيه،  برجمة  مت�سمنة  للتنزيل  و�لقابلة  م�سبقاً  �مل�سجلة 
�ملدجمة  و�لأقر��ض  �لرقمية  �لفيديو  و�أقر��ض  �لب�سرية  �لأقر��ض  �سكل  على  م�سبقاً  �مل�سجلة 
مت�سمنة برجمة �لرتفيه، �لأعمال �ل�سمعب�سرية وملفات �لبيانات و�لأعمال �لإلكرتونية على 
�أو  �لإن��رتن��ت  عرب  للتنزيل  قابل  �آنفاً  ذك��ر  ما  وجميع  للتنزيل  قابلة  �سمعب�سرية  ملفات  �سكل 
تطبيقات  بر�مج  �لرتفيه،  برجمة  مت�سمنة   �لأخ��رى  �حلا�سوب  �سبكات  �أو  �لت�سالت  �سبكات 
�حلا�سوب لأجهزة �لهاتف �لنقال لالإ�ستخد�م يف توفري و�سول �مل�ستخدمني �ىل قو�عد بيانات 
قابلة للبحث،  �لرب�مج لتو�سيل �ملحتوى �لال�سلكي، �لرب�مج �لقابلة للتنزيل �ملت�سمنة  قو�عد 
بيانات �لرتفيه مت�سمنة �ملعلومات  و�لأخبار و�آر�ء وتعليقات �مل�ستخدم حول عرو�ض �لتلفزيون 
�حلا�سوب  �أجهزة  على  لالإ�ستخد�م  �لرتفيه   و�سناعة  و�ملمثلني  و�مل�ساهري  �ملتحركة   و�ل�سور 
�أو  �حل��ا���س��وب  �سبكات  �أو  �لإن��رتن��ت  على  �مل��ع��ل��وم��ات  �ىل  للو�سول  �ل��رب�م��ج  �ل��ن��ق��ال،  و�ل��ه��ات��ف 
و�لأعمال  �ل��ب�����س��ري��ة  و�لأع���م���ال  و�ل��ن�����ض  �مل��ح��ت��وى  لتن�سيق  �ل���رب�م���ج  �لأخ������رى،  �لت�����س��الت 
مع  ي��ت��و�ف��ق  �سكل  �ىل  وحتويلها  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�لأع���م���ال  و�مل��ل��ف��ات  و�ل��ب��ي��ان��ات  �ل�سمعب�سرية 
�حل��و����س��ي��ب و�لأج���ه���زة �لإل��ك��رتون��ي��ة �مل��ح��م��ول��ة، �ل��رب�م��ج لإت��اح��ة �مل��ح��ت��وى و�ل��ن�����ض و�لأعمال 
تنزيلها  ليتم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�لأع��م��ال  و�مللفات  و�لبيانات  �ل�سمعب�سرية  و�لأع��م��ال  �لب�سرية 
�لأجهزة  �لأخ��رى،  �ملحمولة  �لإلكرتونية  �مل�ستخدم  �أجهزة  �أو  �حلا�سوب  على  �ليها  و�لو�سول 
لتغيري �أبر �لفونوغر�ف، �خلز�ئن مل�سخمات �ل�سوت،  �أجهزة تنظيف �أقر��ض ت�سجيل �ل�سوت، 
�طار�ت  �لنظار�ت،  تعليقات  �لنظار�ت،  �سال�سل  �لنظار�ت،  حافظات  �حلا�سوب،  مفاتيح  لوحات 
�لنظار�ت، قاعدة �لأجهزة �لفوتوغر�فية، بر�مج تطبيقات �حلا�سوب لتنظيم و�إر�سال و�لتالعب 
حمتوى  من  وغريها  و�ل�سور  و�لفيديو  و�ل�سوت  �لن�ض  ومر�جعة  وت�سغيل  وتدفق   ومعاجلة 
تخول  �لتي  �حلا�سوب  تطبيقات  بر�مج  �لرقمية،  �لإلكرتونية  �لأجهزة  على  �ملتعددة  �لو�سائط 
�لتلفزيون و�ل�سور �ملتحركة على  �إن�ساء تو�سيات خم�س�سة للفيديو وبر�مج  �مل�ستخدمني من 
و�لبحث  �مل�ساركة  يف  لالإ�ستخد�م  �حل��ا���س��وب  تطبيقات  ب��ر�م��ج  �مل�ستخدم،  تف�سيالت  �أ���س��ا���ض 
من  وغ��ريه��ا  و�مل�����س��اه��ري  �ملتحركة  و�ل�����س��ول��ر  �لتلفزيون  وب��ر�م��ج  �لفيديو  وتقييم  و�لتعليق 
�لنقال  �لهاتف  مع  لالإ�ستخد�م  �حلا�سوب  تطبيقات  بر�مج  �لرتفيه،  �سناعة  ح��ول  �ملعلومات 
وم�ساهدة  �لأف��الم  بطاقات  �سر�ء  �مل�ستخدمني  تخول  �لتي  باليد  و�ملحمولة  �لنقالة  و�لأجهزة 
حول  �ملعلومات  ومعاجلة  وم�ساهدة  �لأف���الم  ح��ول  و�لآر�ء  و�لفيديو  �لأف���الم  م��ن  مقتطفات 
�لأح��د�ث �لرتفيهية وم�ساركة  �ل�سينما وغريها من  �لعرو�ض ومو�قع قاعات  و�أوق��ات  �لفيديو 
و�لبحث  للو�سول  �حلا�سوب  تطبيقات  بر�مج  �مل�ستخدمني،  باقي  مع  �آنفاً  �مل��ذك��ورة  �ملعلومات 
و�سائل  على  و�لن�سر  و�مل�ساركة  تو�سيات  و�إع��ط��اء  وق���ر�ءة  �لتقارير  و�إع���د�د  وعر�ض  و�لت�سفح 
و�لأخبار  �ملعلومات  وحم��ت��وى  �لرتفيه  �أح���د�ث  وت��دف��ق  وتتبع  وتنظيم  �لجتماعي  �لتو��سل 
�ملتعلقة ب�سناعة �لرتفيه، بر�مج �حلا�سوب لتدفق وبث و�إر�سال وتوزيع و�إعادة �إ�ستنطاق وتنظيم 
و�ملتعدد  �ل�سمعب�سري  و�ملحتوى  و�لأل��ع��اب  و�لفيديو  و�ل�سوت  �ملو�سيقى  حمتوى  وم�ساركة 
لتاأليف  �حل��ا���س��وب  ب��ر�م��ج  �لعاملية،  �لت�����س��الت  �سبكات  ع��رب  �لبيانات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لو�سائط 
وحتميل و�ر�سال و��ستقبال وتعديل و��ستخال�ض وت�سفري وفك ت�سفري وت�سغيل وعر�ض وتخزين 
وتنظيم �لن�سو�ض و�لبيانات و�ل�سور وملّفات �ل�سوت و�لفيديو و�ملحتويات متعددة �لو�سائط، 
بر�مج �حلا�سوب �لتي تخول �مل�ستخدم عر�ض �ل�سوت و�لفيديو و�لن�سو�ض و�ملحتويات متعددة 
عن  للبحث  قابلة  بيانات  قو�عد  وتوفري  لإن�ساء  �حلا�سوب  بر�مج  �إليها،  و�لإ�ستماع  �لو�سائط 
�ملعلومات و�لبيانات، بر�مج حمركات �لبحث، بر�مج �حلا�سوب لت�سهيل �لدفع و�إجر�ء �ملعامالت 
و�لإعالن  �ل��دع��اي��ة  ن�سر  يف  لالإ�ستخد�م  �حل��ا���س��وب  ب��ر�م��ج  )�لن���رتن���ت(،  مبا�سرة  �خل��ط  على 
و�خلدمات  �ملنتجات  ح��ول  �مل��ع��ل��وم��ات  م�ساركة  يف  ل��الإ���س��ت��خ��د�م  �حل��ا���س��وب  ب��ر�م��ج  ل��الآخ��ري��ن، 
على  للتعرف  �حلا�سوب  بر�مج  للبيانات،  �لإل��ك��رتوين  للتخزين  �حلا�سوب  بر�مج  و�ل�سفقات، 
و�لو�سول  ل�سر�ء  بر�مج �حلا�سوب  للمنازل،  �لآيل  للت�سغيل  بر�مج �حلا�سوب  و�لكالم،  �ل�سورة 
�إىل  �لأفالم وعرو�ض �لتلفزيون و�لفيديو و�ملو�سيقى و�ملحتويات �ملتعددة �لو�سائط وم�ساهدتها، 
�ل�سمعب�سرّية  �ملحتويات  للتنزيل،  �لقابلة  �ملو�سيقى  ملّفات  �لإن��رتن��ت،  عرب  �لت�سفح  بر�مج 
�ملتعّلقة  و�لو�قعّية  �خليالّية  �لق�س�ض  مت�سمنة  للتنزيل  �لقابلة  �لو�سائط  �ملتعددة  و�ملحتويات 
مبو��سيع متعددة متوقرة من خالل خدمات �لفيديو حتت �لطلب، �ل�سور �ملتحركة وعرو�ض 
متعددة  مبو��سيع  �ملتعّلقة  و�لو�قعّية  �خليالّية  �لق�س�ض  مت�سمنة  للتنزيل  �لقابلة  �لتلفزيون 
مبو��سيع  �ملتعّلقة  و�ل��و�ق��ع��ّي��ة  �خليالّية  �لق�س�ض  مت�سمّنة   و�لفيديو  �ل�سوت  وت�سجيالت 
و�ملو�د  �ملكتوبة  و�لوثائق  �لن�سو�ض  وملفات  �لو�سائط  وملفات متعددة  �سمعّية  ملفات  متعددة، 
�ملتعّلقة  و�خليالية   �لو�قعّية  �ملحتويات  مت�سمنة  للتنزيل  �لقابلة  �لفيديو  وم��و�د  �ل�سمعّية 
مبو��سيع متعددة، تطبيقات �لهاتف �لنّقال �لقابلة للتنزيل لتمكني �مل�ستخدمني من �لو�سول 
متعددة  و�مل��ح��ت��وي��ات  �ل�سمعب�سرّية  و�مل��ح��ت��وي��ات  و�لأل��ع��اب  و�لفيديو  و�ل�����س��وت  �ملو�سيقى  �إىل 
وتوزيع  �ل�ستقبال  �أجهزة  �لرقمّية،  �لو�سائط  تدّفق  �أجهزة  �لبيانات،  من  وغريها  �لو�سائط 
وت�سجيل  وتعديل  وتخزين  لإر�سال  باليد  و�ملحمولة  �لنقالة  �لإلكرتونية   �لأجهزة  �ل�سحنة، 
�لعاملية  �حل��ا���س��وب  �سبكات  ع��رب  و�لبيانات  و�لفيديو  و�ل�����س��وت  و�ل�����س��ور  �لن�سو�ض  وم��ر�ج��ع��ة 
�لإلكرتونية  و�ل��ق��ط��ع  و�لأج������ز�ء  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لت�����س��الت  و���س��ب��ك��ات  �لال�سلكية  و�ل�����س��ب��ك��ات 
و�مليكانيكية �لتابعة لها، �حلو��سيب و�حلو��سيب �للوحية وم�سغالت �ل�سوت و�لفيديو و�ملنظمات 
�لإلكرتونية �ل�سخ�سية و�مل�ساعد�ت �ل�سخ�سية �لرقمية و�أجهزة حتديد �ملو�قع �لعاملية و�لقطع 
و�لأجهزة �لإلكرتونية و�مليكانيكية �لتابعة لها، �أجهزة �حلا�سوب �لطرفية،  مكونات �حلا�سوب، 
وم�سغالت  و�ل��ط��اب��ع��ات  و�مل��ودم��ات  و�ل��ك��اب��الت  و�لأ���س��الك  �ل��ع��ر���ض  و�سا�سات  �مل��ر�ق��ب��ة  �سا�سات 
�لأق��ر����ض و�مل��ح��ولت وب��ط��اق��ات �مل��ح��ّول وم��و���س��الت �ل��ك��اب��الت وقاب�سة �مل��و���س��الت ومو�سالت 
�ل��ط��اق��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وق���و�ع���د ��ل�����س��ح��ن �لإل���ك���رتوين و�مل�����س��غ��الت، ���س��اح��ن��ات �ل��ب��ط��ارّي��ة، حزم 
�لبطارّيات، بطاقات �لذ�كرة وقارئات بطاقات �لذ�كرة، �سماعات �لر�أ�ض و�سماعات �لأذن، مكرب�ت 
�ل�سوت و�مليكروفونات و�ل�سماعات، �لعلب و�لأغطية و�لقو�عد لالأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة 
و�ل�سوت  و�ل�سور  �لن�سو�ض  ومر�جعة  وت�سجيل  وتعديل  وتخزين  لإر���س��ال  باليد  و�ملحمولة 
و�سبكات  �لال�سلكية  و�ل�سبكات  �لعاملية  �حلا�سوب  �سبكات  عرب  فيها  مبا  و�لبيانات  و�لفيديو 
�لإلكرتونية  بالأجهزة  �خلا�سة  بعد  عن  �لتحكم  �أج��ه��زة  و�حلو��سيب،  �لإلكرتونية  �لإت�سال 
بر�مج �حلا�سوب  �مل�سفرة مغناطي�سياً،  �لهد�يا  باليد و�حلو��سيب، بطاقات  و�ملحمولة  �ملحمولة 
و�لبيانات،  �ملعلومات  وم�ساركة  وتخزين  و�إر���س��ال  �مل��رج��ع  وح��ف��ظ  وتعديل  وتنظيم  لتجميع 
�خلط  على  للت�سوق  �حلا�سوب  بر�مج  و�ل�سوت،  و�ل�سور  �لن�سو�ض  وعر�ض  لإر���س��ال  �لرب�مج 
�لأجهزة  �ل��ب��ط��اري��ات،  �حل��ا���س��وب،  رق��ائ��ق  �لت�سغيلية،  �حل��ا���س��وب  �أج���ز�ء  )�لإن���رتن���ت(،  مبا�سرة 
�ل�سترييو  و�أنظمة  �ل�سوت  وم�سخمات  �ل�سوت  ومكرب�ت  بالتلفزيون  للتحكم  باليد  �ملحمولة 
بر�مج  �لبيانات،  قو�عد  ملز�منة  �لرب�مج  �ملعلومات،  لإد�رة  �حلا�سوب  بر�مج  �لرتفيه،  و�أنظمة 
�حلا�سوب للو�سول و�لت�سفح وبحث قو�عد �لبيانات على �خلط مبا�سرة )�لإنرتنت(، �لرب�مج 
�أو عن بعد، �لرب�مج  �أو جهاز ثابت  �أو جهاز عن بعد وبني حمطة  ملز�منة �لبيانات بني حمطة 
لالإت�سالت عن بعد و�لإت�سالت عرب �سبكات �حلا�سوب �لعاملية �أو �ملحلية، �لرب�مج للو�سول �ىل 
للن�سخ  �لرب�مج  �لبيانات،  و�إ���س��رتد�د  لتحليل  �لرب�مج  �لإن��رتن��ت،  فيها  مبا  �لت�سالت  �سبكات 
�لو�سائط  م�سغالت  �ل��ر�دي��و،  و�إ�ستقبال  �إر���س��ال  و�أج��ه��زة  �ل��ر�دي��و  �حلا�سوب،  لنظام  �لإحتياطي 
�ل�سوت  م�سخمات  �لنقالة،  �لهو�تف  �لهو�تف،  وملحقاته،  �ل�سوت  مكونات  �ل�سوت،  ومكرب�ت 
و�أجهزة �إ�ستقبال �ل�سوت، �أجهزة ومعد�ت �لتاأثري�ت �ل�سوتية لالإ�ستخد�م مع �لآلت �ملو�سيقية، 
مولد�ت �لنغمة �لإلكرتونية لالإ�ستخد�م مع �لآلت �ملو�سيقية، �ملكونات �لإلكرتونية لالإ�ستخد�م 
مع �لآلت �ملو�سيقية، مكرب�ت �ل�سوت و�أجهزة �لهاتف و�أجهزة �لت�سالت عن بعد و�حلو��سيب 
لالإ�ستخد�م يف �ملركبات �لآلية، �أجهزة �لت�سجيل �ل�سوتي و�لتعرف على �ل�سوت، �أجهزة �سبكات 
�لت  بعد،  عن  �لت�سالت  و�لآت  معد�ت  �لإلكرتونية،  �لت�سالت  و�لآت  معد�ت  �لت�����س��الت، 
�خلا�سة   �ملحافظ  �ل�سينماتوغر�فية،  �ل��ك��ام��ري�ت  �لفيديو،  ك��ام��ري�ت  )�ل��ك��ام��ري�(،  �لت�سوير 
عد�سات  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف،  للت�سوير  �ل�سفاف  ل��ل��ورق  �لتمركز  �أج��ه��زة  �لت�سوير،  و�لآت  مب��ع��د�ت 
�أجهزة  �لتلفزيون،  �أجهزة  �لعر�ض،  �أجهزة  �لعر�ض،   �سا�سات  �لقريب،   لالإ�ستخد�م  �لت�سوير 
�إ�ستقبال �لتلفزيون، �سا�سة �لتلفزيون، �أنظمة �ل�سترييو و�أنظمة �مل�سرح �ملنزيل و�أنظمة �لرتفيه 
�لرب�مج  بر�مج �حلا�سوب لالإ�ستخد�م يف تطوير تطبيقات  �لتطبيقات،  بر�مج تطوير  �ملنزيل، 
بالأجهزة  �لأخ��رى، بر�مج نظام ت�سغيل �حلا�سوب، بر�مج �حلا�سوب لتكوين وت�سغيل و�لتحكم 
�لنقالة و�لأجهزة �لقابلة لالإرتد�ء و�لهو�تف �ملحمولة و�لنقالة و�حلو��سيب و�أجز�ء �حلو��سيب 
�لطرفية وم�سغالت �ل�سوت و�لفيديو، بر�مج �حلا�سوب لإن�ساء قو�عد بيانات قابلة للبحث عن 
�ملعلومات و�لبيانات لقو�عد بيانات �لتو��سل �لإجتماعي بني �لزمالء، بر�مج �لعاب �حلا�سوب، 
�لكتب �لإلكرتونية و�ملجالت و�لدوريات و�لر�سائل �لإخبارية و�ل�سحف و�ملجالت وغريها من 
�لقابلة  �لنغمات  �ل�سمعب�سرية،  و�مل��ع��د�ت  �ملعلومات  تكنولوجيا  للتنزيل،  �لقابلة  �ملن�سور�ت 
�لهو�تف  �لد�خلي،  �لإت�سال  �أجهزة  �ملتحركة،  �لر�سوم  و�لنقالة،  �ملحمولة  للهو�تف  للتنزيل 
�لذكية، �لهو�تف �لنقالة، �أجهزة �لهاتف، �أجهزة �إ�ستقبال �لهاتف، �أجهزة �إر�سال �لهاتف، هو�تف 
ناقالت  �ل�سوت،  ت�سجيل  �سر�ئط  �ل�سوت،  ت�سجيل  و�أق��ر����ض  �لفونوغر�ف  �أق��ر����ض  �لفيديو، 
ت�سجيالت �ل�سوت، �أ�سرطة �لفيديو )�لكا�سيت(، لفافات �ألعاب �لفيديو، �أ�سرطة �لفيديو، �جهزة 
)�أربطة(  �لحزمة  �لأبعاد،  �لثالثية  �لنظار�ت  �ملودمات،  �ل�سغرية،  �ملعاجلات  �حلا�سوب،  ذ�كرة 
و�ملحمولة  �ملحمولة   �لرقمية  �لإلكرتونية  لالأجهزة  و�مل�سابك  �لق�سرية  و�حلبال  و�ل�سار�ت 
باليد لت�سجيل وتنظيم و�إر�سال وتعديل ومر�جعة ملفات �لن�سو�ض و�لبيانات و�ل�سوت و�ل�سور 
م�سغالت  و/�أو  �لرقمية  �ملو�سيقى  لتت�سمن  خم�س�ض  ب�سكل  و�ملحافظ  �حلقائب  و�لفيديو، 
�لإلكرتونية  و�ملنظمات  �لرقمية  �ل�سخ�سية  و�مل�ساعد�ت  باليد  �ملحمولة  و�حلو��سيب  �لفيديو 
�أو من  �آل��ًي��ا  �أو  �إل��ك��رتون��ًي��ا  ل��ل��ق��ر�ءة  ق��اب��ل  ب�سكل  �مل�ستخدم  �أدل���ة  �لرقمية،  �مل��الح��ظ��ات  ودف��ات��ر 

�حلا�سوب لالإ�ستخد�م وبيعها كوحدة مع �ل�سلع �ملذكورة �سابقاً.
�لفئة: 9

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة IMDB مكتوبة بالأحرف �لالتينية.
�ل�سرت�طات: ل يوجد 

وز�رة  يف  �لتجارية  �ل��ع��الم��ات  لق�سم  مكتوبا  ب��ه  �لتقدم  ذل���ك،  على  �ع��رت����ض  ل��دي��ه  م��ن  فعلى 
�لقت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/325  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1-�أ�سرف متني �حمد عبد�حلفيظ جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/م�سنع �لإحتاد للكيماويات - ذ م م وميثله قانونا �حمد حبيب ح�سن �حمد 
وميثله/�سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )2.871.710 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�سد�د  �ل�ستحقاق يف 2017/11/7 حتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب 
�لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/286  جتاري كلي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-رهيف حنا �بر�هيم جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
ر�أ�ض �ملال للمقاولت �لفنية وميثله / حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال - قد 
بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام 
و�لر�سوم  درهم(   3491284.50( وقدره  مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  و�لتكافل 
�لثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت   %12 و�ل��ف��ائ��دة   �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف 
فاأنت مكلف  Ch2.E.22 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض  �ملو�فق 2019/4/8 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
  اإعالن للح�صور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/3006  جتاري )كلي( 
بوا�صطة الن�صر "اعالن باحلكم التمهيدي بالإحالة للخربة" 

بنا على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليه/غالم م�سطفى نيز�ر �حمد - باك�ستاين �جلن�سية  

�قام �ملدعي/ بنك دبي �ل�سالمي - �ض م ع 
�لدعوى برقم / 2018/3006 )جتاري )كلي(( - عجمان 

ومو�سوعها : �ملطالبة مببلغ 668489 درهم و�سحة وثبوت �لرهن �لو�قع على 
�مام  باحل�سور  مكلف  فانت  �مل��دع��ي.   ل�سالح  ببيعه  و�لذن  عليه  �ملدعي  عقار 
�و بو��سطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا 

يف �ل�ساعة 11.00 من يوم 17 �سهر : 3  ل�سنة 2019 م.
وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�سفك مدعي عليه.

مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�صاء - عجمان

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام حمكمة ال�صارقة الحتادية الإ�صتئنافية 

يف الدعوى رقم )2018/1/1605 جتاري(
بناء علي طلب �مل�ستاأنف/بنك �لإحتاد �لوطني 

�ىل �مل�ستاأنف �سدهم/1- �سركة فل�سطني للحا�سوب  و�لأجهزة �لكهربائية 
2- متار� حممد نا�سر �أديب فار�ض - �ردنية �جلن�سية
3- طالل حممد طالل �سالحات - �أدرين �جلن�سية 

�ملدنية  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملحكمة  �ستنظره  �ع��اله  �ل��دع��وى  يف  �لإ�ستئناف  �أن  �علم 
�لوىل ، �ل�ساعة 9.30 �سباحا ، من يوم �لربعاء ، �ملو�فق 2019/3/25 - فان مل 
حت�سر ب�سخ�سك �و بو��سطة وكيلك �ملعتمد فان �لإ�ستئناف �سي�سمع ويف�سل 

فيه يف غيبك. 
مكتب ادارة الدعوى
ندى حممد حممود        

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
اإعالن باحل�صور اىل

 مكتب اخلبري املحا�صبي/عبداهلل حممد حيدر
يف الدعوى رقم )2018/2668( جتاري كلي    

�ىل �ملدعي عليها / تكنوماك ل�سالح �ل�سفن - �ض ذ م م ، 
مبا �ن �ملدعية / بي �و بي بي لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة - �ض ذ م م ، قد �قامت �سدكم 
�لدعوى �مل�سار �ليها �عاله ، وحكمت حماكم دبي �لإبتد�ئية بتعيني �خلبري �حل�سابي 
�ساحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى ، يرجى منكم مر�جعة مكتب �خلبري خالل 
ثالثة �يام من تاريخ �لإعالن على �لعنو�ن �لتايل : )دبي - ديرة - �سارع �ملطينة 
- بناية رقم )71( - بلوك A - �لدور �لأول - مكتب رقم )12( - �لبناية �لتي تلي 
، هاتف رقم )2732072-04(  فاك�ض رقم )2728968 04(  �سوبرماركت هابي لند 

وذلك لتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت.
اخلبري املحا�صبي / عبداهلل حممد حيدر   

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/513 عقاري كلي 

�مل��دع��ي عليه /1-حميد ر�سا ك��ارك��ر دي��زج��ي  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
هويدن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �سعيد  ع��ب��د�هلل  وميثله/خليفة  ح�سني  خ��ادم  �ملدعي/مهدي 
ونفاذ  �ل��دع��وى  ب�سحة  �ملطالبة   ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لكتبي 
عقد �لبيع للعقار )فيال 6 جزر جمري� �لنخيل - دبي - منطقة تالل �لإمار�ت( 
و�لفائدة  دره���م(   11.000.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  و�حتياطيا 
لها جل�سة  وح��ددت  �لتام    �ل�سد�د  وحتى  �لعقد  تاريخ  12% من  بقيمة  �لقانونية 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2019/4/9 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/287   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  ب��روف��ي��دور  ذ�  ومطعم  �سده/1-مقهى  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة دبليو. جي. تاول - ذ م م  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )74411.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  �ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/4832 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- ثروة ��سكان لال�ستثمار - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة �مل�سادر �ملتحدة - ذ م م  وميثله / 
يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )145856( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/616  تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���ض   - �لعامة  للتجارة  �لذهبي  �سده/1-�ل�سندوق  �ملنفذ  �ىل 
�ير�ن  ���س��ادر�ت  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د  �ل��رئ��ي�����س��ي(   )�ل��ف��رع 
درهم  وق��دره )10417017.50(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/621 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1-كافترييا �لكهرمان 2-ب�سري بوتو�سريميال ميتال كونحمد- ب�سفته 
مالك وكفيل �سامن للمدعي عليها �لوىل )كافترييا �لكهرمان( جمهويل حمل �لقامة 
�ملنعقدة بتاريخ  2018/4/25  يف �لدعوى �ملذكورة  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
)�لإحت���اد  �مل��دع��ي  للبنك  ي����وؤدو�  ب��ان  بالز�مهما  �ل��وط��ن��ي  �لإحت����اد  بنك  ل�سالح/  �ع���اله 
�لوطني( مبلغ 201.339.53 درهم )مائتي وو�حد �لف وثالثمائة وت�سعة وثالثني درهما 
وثالثة وخم�سني فل�سا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى يف 
2018/2/26 و�لزمتهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/2386 ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/1-ندهى للمجوهر�ت )م م م( - موؤ�س�سة منطقة 
�مل�ستاأنف /بنك  �ن  �لقامة مبا  ب�سفتها كفيال جمهول حمل   - حرة 
دبي �لتجاري - �ض م ع وميثله/نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي قد 
��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/611 جتاري كلي  وحددت 
�سباحا   10.00 �ل�ساعة   2019/4/22 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها 
�و من ميثلكم  ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12575 بتاريخ 2019/3/10   

 اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
 يف الطعن 2019/54 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�سليمان  حمد  وميثله/نا�سر  ع(  م  )�ض  �لتجاري  دبي  �لطاعن/بنك 
جابر �ل�سام�سي - باعالن �ملطعون �سدهم/1- حممد �ل�سايف بوليكال 
2-هاري�ض باليبوزها حممد كونهي  3-بور�ن مال جاجنري 4-عبد�ملناف 
ديل �بر�هيم -جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم 
�لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز 

وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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م�سح  عمليات  حتليل  ُلّقنت  ا�سطناعي  ذكاء  اأداة  ت�ستطيع 
�سنوات عدة من  الزهامير قبل  اأن تتوقع بدقة  الدماغ 

ت�سخي�سه النهائي.
 ي�سري الفريق امل�سوؤول اإىل اأن الأداة رمبا ت�سّكل، بعد 
يف  ممتازة  م�ساعدة  و�سيلة  فاعليتها،  من  اأكرث  التثبت 
اكت�ساف هذا الداء مبكرًا، مانحًة العالجات وقتًا لإبطائه 

بفاعلية اأكرب.

طـــــــــــــــب

26

��ستخدم باحثون من جامعة كاليفورنيا يف �سان فر�ن�سي�سكو 
�ملقطعي  بالت�سوير  �لُتقطت  �سخ�ض   1002 دماغ  �سور 
خو�رزميات  �إح��دى  تدريب  بغية  �لبوزيرتوين  بالإ�سد�ر 

�لتعّلم �لعميق. 
�لتي  �خل��و�رزم��ي��ة  لتعليم  �ل�سور  م��ن   90% ��ستعملو� 
بال�%10 �ملتبقية  تر�سد خ�سائ�ض �لزهامير و��ستعانو� 

ليمتحنو� �أد�ءها.
�سور  بو��سطة  �خل��و�رزم��ي��ة  ذل��ك  بعد  �لباحثون  �خ��ت��رب 
�ملقطعي  بالت�سوير  �لٌتقطت  �آخرين  �سخ�ساً   40 �أدمغة 
�لبوزيرتوين. ومن بني هذه �حلالت، توقعت  بالإ�سد�ر 
�خلو�رزمية بدقة َمن �سُي�سخ�ض �لأطباء �أخري�ً �إ�سابتهم 

بالزهامير. 
�سنو�ت كمعدل من  �ست  �أك��رث من  بعد  �لت�سخي�ض  وج��اء 

عمليات م�سح �لدماغ هذه.
�أخ��ري�ً يف  ُن�سر  �لذي  �لدر��سة،  نتائج  يف تقرير 

�لفريق  ي�سف  �لأ���س��ع��ة(،  )ع��ل��م  جم��ل��ة 
ك��ي��ف ح��ق��ق��ت �خل���و�رزم���ي���ة )دقة 

ح�سا�سية  م��ع   82% بن�سبة 
قبل   100% ب���ن�������س���ب���ة 

�ل��ت�����س��خ��ي�����ض �لأخ������ري 
�سهر�ً   75.8 ب��ن��ح��و 

كمعدل(.
ج����اي  د.  ي�����ذك�����ر 

باحث  �����س����ون،  ه����و 
�سارك يف �إعد�د تقرير 

�ل��در����س��ة وي��ع��م��ل يف ق�سم 
�لطبي  و�لت�سوير  �لأ�سعة  علم 

�أد�ء  )���س��رن��ا  �جل���ام���ع���ة:  �حل���ي���وي يف 
من  )متكنت  ي�سيف:  كثري�ً(.  �خلو�رزمية 

توقع كل حالة تطورت لت�سبح �لزهامير(.

ا�ستخدام الدماغ للغلوكوز
م����ع ت���ق���دم �ل����زه����امي����ر، ي����ب����ّدل �لأخ�����ري 

�لدماغ  خ���الي���ا  �����س���ت���خ���د�م  ك��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��غ��ل��وك��وز. وي��ظ��ه��ر ه���ذ� �لتبدل 

ن��وع من  �لغلوكوز يف  �أي�����ض  يف 
بالإ�سد�ر  �ملقطعي  �لت�سوير 

يتتبع  �ل��������ب��������وزي��������رتوين 
���س��ك��ل م�سع  �م��ت�����س��ا���ض 

.18F من �لغلوكوز ُيدعى فلوروديوك�سي غلوكوز
�لبحث  يجب  عما  توجيهات  بتقدميهم  �لعلماء،  متكن 
ع��ن��ه، م���ن ت���دري���ب خ���و�رزم���ي���ة ت��ع��ّل��م ع��م��ي��ق ع��ل��ى تقييم 
بالت�سوير  �مللتقطة  �ل�سور  يف  غلوكوز  �لفلوروديوك�سي 
�لإ�سار�ت  ع��ن  بحثاً  �ل��ب��وزي��رتوين،  ب��الإ���س��د�ر  �ملقطعي 

�لأوىل �إىل �لزهامير.
 2109 من  �أك��رث  مب�ساعدة  �خلو�رزمية  �لباحثون  عّلم 
�سور �لُتقطت بالت�سوير �ملقطعي بالإ�سد�ر �لبوزيرتوين، 
دماغ  ل�1002  غ��ل��وك��وز،  �لفلوروديوك�سي  يتتبع  �ل���ذي 
�إن�����س��ان. ك��ذل��ك ����س��ت��خ��دم��و� ب��ي��ان��ات �أخ����رى م��ن مبادرة 

�لت�سوير �لع�سبي ملر�ض �لزهامير.
�عتمدت �خلو�رزمية على �لتعّلم �لعميق، وهو نوع متطور 

من �لذكاء 

غر�ر  على  �لأمثلة  خالل  من  �لتعّلم  ي�سمل  �ل�سطناعي 
طريقة تعّلم �لإن�سان.

ما  نف�سها(  )بتعليم  للخو�رزمية  �لعميق  �لتعّلم  ي�سمح 
�آلف  بني  �ختالفات طفيفة  بر�سدها  عنه  �لبحث  عليها 

�ل�سور.
�أد�ء �خلرب�ء  كما  ذ�ت��ه��ا  ب��اجل��ودة  �خل��و�رزم��ي��ة  �أد�ء  ج��اء 
�ل�سور  حتليلها  ع��ن��د  ج����ودة،  �أع��ل��ى  ن��ق��ل  مل  �إن  �ل��ب�����س��ر، 
�لبوزيرتوين،  ب��الإ���س��د�ر  �ملقطعي  بالت�سوير  �ملُلتقطة 

�لذي يتتبع �لفلوروديوك�سي غلوكوز.
جاء  �لأ���س��ع��ة،  �سور  مبحللي  )مقارنة  �لباحثون:  ي�سري 
�أد�ء منوذج �لتعّلم �لعميق �أف�سل، ومبدى �إح�سائي مهم، 
�سريرياً  �لأط��ب��اء  �سي�سخ�ض  �ل��ذي��ن  �مل��ر���س��ى  حت��دي��د  يف 

�إ�سابتهم بالزهامير(.
�ل��در����س��ة �سغرية  ه��ذه  �أن  م��ن  �سون يحذر  د.  لكن 
�إخ�ساع �كت�سافاتها  �ليوم  و�أن من �ل�سروري 

لعملية تثبت،
 ت�سمل ��ستخد�م قاعدة بيانات �أ�سمل 
�أك���رب م��ن �ل�����س��ور �مللتقطة  وع���دد 
�لوقت لإن�سان يف عياد�ت  مبرور 

وموؤ�س�سات خمتلفة.

تراكم الربوتينات
�خلو�رزمية  ه��ذه  ت�سّكل  ق��د 
مفيدة  �إ���س��اف��ة  �مل�ستقبل  يف 
�لأ�سعة  ط��ب��ي��ب  �أدو�ت  �إىل 
�����ن ف������ر�������ض ع�����الج  وحت�����������سّ
م����ر�ح����ل����ه  يف  �ل������زه������امي������ر 
�لباحثون  ويخطط  �ملبكرة. 
�أخرى  �أن���و�ع  لإ�سافة  �أي�ساً 

من متييز �لأمناط �إليها.
�سيو،  يونغهو  يو�سح 
ب������اح������ث 

�سارك �أي�ساً يف �إعد�د تقرير �لدر��سة وبروف�سور يف ق�سم 
يف  �لتغيري  �أن  �حل��ي��وي،  �لطبي  و�لت�سوير  �لأ�سعة  علم 
�أي�ض �لغلوكوز لي�ض �ل�سمة �لوحيدة للزهامير، �إذ ميتاز 
هذ� �ملر�ض �أي�ساً برت�كم غري طبيعي للربوتينات، ح�سبما 

ي�سيف.
مع  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  ك��ان  )�إذ�  �سيو:  �لدكتور  يختم 

يتتبع  �ل��ذي  �لبوزيرتوين،  بالإ�سد�ر  �ملقطعي  �لت�سوير 
يف  �لزهامير  توقع  على  ق��ادر�ً  غلوكوز،  �لفلوروديوك�سي 
�ملقطعي  �لت�سوير  �أي�����س��اً  ي�سيف  فقد  �لأوىل،  مر�حله 
بيتا- �سفيحات  يتتبع  �ل���ذي  �ل��ب��وزي��رتوين،  ب��الإ���س��د�ر 
�أميلويد وبروتني تو، بعد�ً �إ�سافياً �إىل قوة �لتوقع �لكبرية 

هذه(.

اأداة ذكاء ا�ضطناعي .. تتوقع بدقة الزهامير
 قبل �ضنوات من ت�ضخي�ضه النهائي

تناول  كبري�ً  جينياً  حتلياًل  �لأوىل  للمرة  �لباحثون  �أج��رى 
ت�سري  حالة  وهي  �لنتباه،  وت�ستت  �حلركة  فرط  ��سطر�ب 

�لتقارير �إىل �أنها ت�سيب ماليني �لأولد حول �لعامل.
قاد �لفريَق �لدويل �لذي عمل على �لبحث بنجامني نيل من 
كلية �لطب يف جامعة هارفارد يف ما�سات�سو�ست�ض، و�أندري�ض 
ف.  و�ستيفن  �ل��دمن��ارك،  يف  �آره��و���ض  جامعة  من  بيورغلوم 

فار�ون من جامعة نيويورك �حلكومية.
وت�ستت  �حل��رك��ة  ف��رط  �أن  تقريرهم  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  يو�سح 

لالنتقال  ق��اب��ل  �لطفولة  يف  �سلوكي  )����س��ط��ر�ب  �لن��ت��ب��اه 
بالور�ثة على نحو و��سح( وي�سيب نحو %5 من �لأولد يف 

�لوليات �ملتحدة، ف�ساًل عن %2.5 من �لبالغني.
ملا كان هذ� �ل�سطر�ب )قاباًل لالنتقال بالور�ثة على نحو 
�لتي تزيد خطر  �ملتغري�ت �جلينية  و��سح(، فثمة عدد من 
�أن �لباحثني  �لإ�سابة بفرط �حلركة وت�ستت �لنتباه. ومع 
يعتقدون �أن %74 من خطر هذ� �ل�سطر�ب جيني، فاإنهم 

مل يتمكنو� حتى �ليوم من ربط �أية جينة ب�سكل و��سح به.

من هذ� �ملنطلق، قرر فريق نيل �لتحقق من جينوم �أكرث من 
50 �ألف �سخ�ض حول �لعامل، من بينهم �أكرث من 20 �ألفاً 
�إ�سابتهم با�سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت  �سّخ�ض �لأطباء 
ماليني   10 نحو  عموماً  �لباحثون  حلل  وه��ك��ذ�  �لن��ت��ب��اه. 

مو�سع جيني.

جينيًا مو�سعًا   12
�لدر��سة  تقرير  و�سع  يف  �سارك  باحث  كورماند،  برو  يذكر 
ورئي�ض جمموعة بحث �لعلوم �جلينية �لع�سبية يف جامعة 
بر�سلونة يف �إ�سبانيا، �أن �لفريق �كت�سف �أن متغري�ت جينية 
�ملفردة  �لنيوكليوتيد�ت  �أ�سكال  تعدد  و��سمات  ُتدعى  �سائعة 
�جلينية  �ل��رتك��ي��ب��ة  جم���م���وع  م���ن   21% ع���ن  م�������س���وؤول���ة 

ل�سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه.
�لتبدلت  ي�سيف كورماند: )ع��الوة على ذلك، يقع معظم 
)��ستمرت  �جل��ي��ن��وم  م��ن  م��ن��اط��ق  ُح����ددت يف  �ل��ت��ي  �جلينية 
خالل عملية( �لتطور، ما ي�سلط �ل�سوء على مدى �أهميتها 

�لعملية(.
حدد �لباحثون على وجه �خل�سو�ض 12 جزء�ً من �جلينوم 
جتعل �لإن�سان �أكرث عر�سة ل�سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت 
�لنتباه. ويطاول �لكثري من �ملتغري�ت �جلينية �لتي ي�سملها 
وفق  �ل���دم���اغ،  يف  �جل��ي��ن��ات  بع�ض  تعبري  �ل���س��ط��ر�ب  ه���ذ� 

�لباحثني.
ب� �ل��ن��ووي  �أج���ز�ء �حلم�ض  �أح��د  يرتبط  �مل��ث��ال،  �سبيل  على 

�للغة  تطور  يف  رئي�ساً  دور�ً  توؤدي  جينة  وهي   ،FOXP2
FOXP2 �سفرة بروتني ي�ساعد يف  لدى �لإن�سان. حتمل 

ت�سكيل �مل�سابك �لع�سبية وت�سّهل بالتايل �لتعّلم.
�كت�سفت �لدر��سة �أي�ساً جينة ثانية ُتدعى DUSP6 ت�سهم 

يف �سبط �لدوبامني، وهو ناقل ع�سبي يتيح �لتعّلم.
�أخري�ً، لحظ �لباحثون �أن جينة SEMA6D قد تكون 
��سطر�ب  يبدو، خطر  ما  على  تزيد،  �لتي  �جلينات  �إح��دى 
�جلينة  هذه  تعبري  يحدث  �لنتباه.  وت�ستت  �حلركة  فرط 
ت�سهم يف  �أنها  �لباحثني  بع�ض  ويعتقد  �جلنني.  خالل منو 

تطوير �لتغ�سنات �لع�سبية.
عالوة على ذلك، تو�سلت �لدر��سة عموماً �إىل �أن ��سطر�ب 
فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه ميلك خلفية جينية م�سرتكة 

مع حالت �أخرى عدة، منها �لنف�سي ومنها غري �لنف�سي.
ي��و���س��ح ك���ورم���ان���د: )ت��ك�����س��ف �ل��ن��ت��ائ��ج ت���د�خ���اًل ج��ي��ن��ي��اً بني 
��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه وبني �لكاآبة �حلادة، 

وفقد�ن �ل�سهية �لع�سبي، وتدين م�ستوى �لتعليم، و�ل�سمنة، 
و�لنجاح �لتكاثري، و�لتدخني، و�لأرق، وغريها(.

�أن فرط  ف��ك��رة  �ل��در����س��ة  �ل��ب��اح��ث��ون: )ت��ع��زز ه���ذه  ي�سيف 
�حلركة وت�ستت �لنتباه ��سطر�ب له �أ�س�ض بيولوجية متينة 

توؤدي فيها �لور�ثة دور�ً كبري�ً(.
�أول در��سة تبد�أ بتحديد �جلينات �لتي ترتبط بخطر  هذه 

��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه.
يختم كورماند: )ُتربز هذه �لنتائج �أهمية �لرتويج لدر��سات 
��ستك�ساف �لأ�سا�ض �جليني لأمر��ض  و��سعة �لنطاق هدفها 
�لدماغ �ملعقدة، علماً باأن در��سات مماثلة تظل م�ستحيلة من 

دون �حتاد�ت دولية كبرية(.

حدد بحث جديد ُن�سر يف جملة Nature Genetics 12 جزءًا من احلم�ض النووي يزيد 
خطر الإ�سابة با�سطراب فرط احلركة وت�ستت النتباه.

ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت النتباه

 اكت�ضاف موا�ضع اخلطر اجليني
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)ال�سيف( فيلم يناق�ض ق�سية ح�سا�سة

اأحمد مالك: ا�ضامة 
من اأ�ضعب ال�ضخ�ضيات 

التي قدمتها

دور  �أ�سعب  هي  )�ل�سيف(  فيلم  يف  �أ�سامة  �سخ�سية  باأن  �سرحت   •
قدمته. ما �ل�سبب؟

�لتي  �ل�سخ�سيات  �أ�سعب  �إح��دى  وه��ي  ومعقدة،  مركبة  �ل�سخ�سية   -
يف  معها  �أتفق  ول  كامل  ب�سكل  �أيديولوجياً  عني  تختلف  �إذ  قدمتها، 
�أي �سيء، ول �أحبها �سخ�سياً. لذ� مل تكن ثمة م�ساحة لاللتقاء بيني 
وبينها، وهو ما عّزز �لتحدي بالن�سبة �إيل يف جت�سيدها و�إقناع �جلمهور 

بها.

نف�سها؟ �أ�سامة  بطريقة  يفكرون  �أ�سخا�ساً  قابلت  • هل 
- فعاًل، ثمة �سخ�ض �أعرفه تبنى هذ� �لتفكري يف �إحدى مر�حل حياته 
ثم ترب�أ منه، وحتدث �إيل كثري�ً عن تفا�سيل �ل�سخ�سية، وكيفية 
�إطار  يف  وتغليفها  �مل�سمومة  ل��الأف��ك��ار  �ل��رتوي��ج  م��ع  �لتعامل 
يجعل من ي�ستمع �إليها يتعاطف معها ويبد�أ يف �لن�سحاب 

�إليها تدريجياً.

لل�سخ�سية؟ ��ستعددت  • كيف 
�أ�سهر  ثالثة  نحو  ��ستمرت  تدريب  بجل�سات  قمنا   -
قبل �لت�سوير، تعّرفنا خاللها �إىل �لتفا�سيل �لدقيقة 
لل�سخ�سية، وقابلت �سيخاً من �لأزهر �ل�سريف، وقد 
�أد�ء  يف  �سليم  ب�سكل  �لعربية  �للغة  �إتقاين  �ساعدين 
�أن �لآي��ات �لقر�آنية يف �ل�سيناريو  �ل��دور، خ�سو�ساً 
�بر�هيم عي�سي  �لكاتب  تعاونت مع  كثرية. كذلك 

ود�رت بيننا نقا�سات طويلة خالل �لت�سوير.

فيك  ل��ه��ا  وحت�������س���ريك  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  �أث������رت  • ه���ل 
�سخ�سياً؟

�لبحث عن  �سيما فكرة  �لعمل، ل  من  ��ستفدت كثري�ً   -
�لقتناع  �أن  منه  تيقنت  ما  و�أك��رث  �لت�ساوؤلت،  عن  �إجابة 
�أنه  ر  يت�سوَّ مل  �أع��م��ال  �إىل  �لإن�سان  يدفع  بالأفكار  �لكامل 
�أك���رب عدو  �أن  ي��وم��اً. ك��ذل��ك ���س��رت ع��ل��ى ث��ق��ة يف  ب��ه��ا  �سيقوم 
�أو  �ل��ن��ق��ا���ض  ت��ق��ب��ل  �ل��ت��ي ل  �ل��ر����س��خ��ة  �ل��ق��ن��اع��ة  للحقيقة ه��و 

�ل�ستماع �إىل �لآخر.

مهرجان  يف  عر�سه  بني  �لفيلم  حول  �أث��ريت  م�ساكل  ثمة   •
�لقاهرة و�سحبه بالإ�سافة �إىل م�سكلته مع �لرقابة.

و�ل�سركة  �ل��ع��م��ل،  ت�سوير  نهاية  م��ع  دوري  ينتهي  كممثل   -

�ملنتجة هي �لتي ُت�ساأل يف هذ� �لأمر ولي�ض �أنا، خ�سو�ساً �أنني ل �أعرف 
�ساهد  �لنهاية،  فيها. ويف  �أحت��دث  ل  ثم  �لأم���ور، من  بع�ض  مالب�سات 

�جلمهور �لفيلم كما قدمناه من دون حذف �أو تعديالت من �لرقابة.

18+؟ �لفيلم  �سّنفت  �لرقابة  • لكن 
ر�أيي  يف  ولكن  ذل��ك.  يف  نظر  وجهة  ولها  �ل��رق��اب��ة  ت�سنيف  نحرتم   -
عدد  �أكرب  ليتمكن  خ�سو�ساً  �أف�سل،   +12 �لفيلم  و�سع  �أن  �ل�سخ�سي 
من �ل�سباب من م�ساهدته. و�أ�سري هنا �إىل �أن ما مل�سته من �نطباعات 

لدى قطاعات من �ل�سباب خمتلفة كان �إيجابياً جد�ً.

عو�ض؟ وجميلة  �لباجوري  هادي  مع  جمدد�ً  �لتعاون  وجدت  • كيف 
- هادي خمرج مميز، فهو قادر على تقدمي �ل�سيناريو بلغة �سينمائية 
جتذب �جلمهور، ف�ساًل عن �أنه �سخ�ض مريح يف �لتعامل مع �ملمثلني، 
جميلة  �أم��ا  معه.  �لتعاون  يف  �سديدة  بر�حة  و�أ�سعر  بيننا  تفاهم  وثمة 

فثمة كيمياء جتمعنا ب�سبب تكر�ر تعاوننا.

�لفيلم؟ حول  �ملتباينة  �لفعل  ردود  عن  • ماذ� 
- دعنا نتفق على �أن �لفيلم يناق�ض ق�سية ح�سا�سة، وهو ما مل�سته منذ 
يف  كانت  �إيّل  بالن�سبة  �لفعل  ردود  �أن  و�حلقيقة  �لأوىل.  للمرة  قر�أته 
قبل  بها  �سعرت  �لتي  خم��اويف  ب��ددت  �أنها  خ�سو�ساً  �إيجابية،  جمملها 
�لت�سوير، كالت�سوير يف موقع و�حد وخ�سية �أن ي�سعر �جلمهور بامللل. 
عن  ف�ساًل  �جل��ي��دة،  معاجلته  يف  �أب��دع  �لباجوري  ه��ادي  �ملخرج  ولكن 

ظهور �حل�ض �لكوميدي يف مو�قف عدة.

�أخري�ً؟ عنه  �أعلنت  �لذي  �لكندي  فيلمك  عن  • ماذ� 
- ل �أ�ستطيع �أن �أك�سف تفا�سيل �لتجربة. كل ما ميكنني قوله �إن �لفيلم 
�سيكون جتربتي �لأوىل يف �ل�سينما �لعاملية، ويفرت�ض �أن نبد�أ ت�سويره 

خالل �ل�سيف �ملقبل.

�ل�سنة(؟ )ر�أ�ض  فيلم  عن  •  ماذ� 
�خري�  ت�سويره  من  �نتهينا  �ل��ذي  �ل�سنة(  )ر�أ���ض  فيلم   عر�ض  �أنتظر 
�أ�سارك يف بطولته مع عدد من �لفنانني.. لكن موعد �لعر�ض  و�لذي 

يبقى يف يد �ل�سركة �ملنتجة.
�لحد�ث يف فيلم )ر�أ�ض �ل�سنة( تدور يف يوم و�حد عن طبقة يف �ملجتمع 
�مل�سري كانت تعي�ض قبل ثورة 25 يناير. و�أج�سد �سخ�سية خمتلفة عن 

�دو�ري �ل�سابقة ولكني ل �رغب يف �حلديث عنها ر�هنا.

مي عز الدين .. عازفة طبلة 
حمرتفة يف )الربن�ضي�ضة بي�ضة(

تتحول �ملمثلة �مل�سرية مي عز �لدين �إىل عازفة طبلة حمرتفة يف م�سل�سلها 
�جلديد �لذي يحمل عنو�ن "�لربن�سي�سة بي�سة" و�لذي تخو�ض به �ل�سباق 

�لرم�ساين �ملقبل.
وقد �أجادت مي �لعزف على �آلة �لطبلة بعدما تدربت عليها لفرتٍة طويلة 
�أن تعزف  و��ستطاعت  �مل�سل�سل،  دوره��ا يف  �أج��ل  �ملا�سية من  �ل�سهور  خالل 
عليها مبهارة �سديدة يف �مل�ساهد �لتي �سورتها خالل �لأيام �ملا�سية �سمن 
�أحد�ث حلقات �لعمل �لأوىل. علماً �أنها جت�سد �سخ�سية "بي�سة" �لتي تعمل 
بفرقة فنون �سعبية، وحتاول �لتغّلب على �لكثري من �ل�سعوبات و�مل�ساكل 

�لتي تو�جهها.

زياد برجي.. عاد اإىل مكانته 
الطبيعية يف عامل الفن

حتّدث زياد برجي عن �لفرتة �لتي عا�سها يف �لإدمان، و�نتهاء �لعالج منه، 
و�أجاب عن �سوؤ�ل مذيع MBC Trending، عّما �إذ� كان يعي�ض بهدوء 
ونظافة فرّد برجي قائاًل: )�أنا نظيف منذ �لبد�ية، ولكن كان علّي قليل 

من �لغبار، وتخل�ست منه(.
به  �لت�سق  �ل��ذي  �لغبار  يزيل  �أن  �ل�سروري  ك��ان من  �أن��ه  برجي،  و�أ���س��اف 
�إىل  �أن��ه ع��اد  �ل��ذي يعاين ج��زء كبري منه �لف�ساد(، م��وؤك��د�ً  ب�سبب �ملجتمع 

مكانته �لطبيعية يف عامل �لفن.

ال( �ضيمون حد�ضيتي .. )حمحُ
�أغنيته �جلديدة )حُمال( على قناته  طرح �سيمون حد�سيتي فيديو كليب 
ب��ني �ملا�سي و�حلا�سر م��ن خ��الل جملة  �أح��د�ث��ه  على )ي��وت��ي��وب(، وت���دور 

ذكريات بينه وبني حبيبته.
حد�سيتي  مع  �لأّول  تعاونه  بعد  حم�سي  نبيل  �إخ���ر�ج  من  كليب  �لفيديو 
باأجو�ء  – فقر�   Red Rock يف  َر  ��وِّ و���سُ �هلل(،  )عليم  كليب  فيديو  يف 

�ستائّية.
)حُمال( من كلمات ماجد زريقات، و�أحلان مهدي �ل�ّسيخ، وتوزيع جاد �أبو 

.JALEX أ�ستوديو� :Mix & Masteringزيد وت�سجيله، و

�ضمرية �ضعيد ت�ضتعد لطرح اغنية جديدة 
تنوي �لفنانة �سمرية �سعيد طرح �أغنية جديدة خالل �لفرتة �ملقبلة 
لتعوي�ض تاأخرها يف �لنتهاء من �ألبومها �جلديد �ملقرر طرحه يف 

�ل�سيف �ملقبل.
حملة  ت�سبقها  �أن  على  روت��ان��ا(  )�سركة  �إنتاج  من  �ملنفردة  �لأغنية 

دعائية، 
�أو �ستعمل  �أغنية جديدة  �إذ كانت �ست�سجل  فيما مل ت�ستقر على ما 
�أن لديها رغبة يف طرح  �سيما  �أخ��رى خا�سة، ل  �أغنية  على �ختيار 

�لأغنية �ملنفردة قبل �سهر رم�سان بوقت كاف.

�ل�سياق تعقد جل�سات عمل مكثفة، بالتو�زي مع �لتح�سري  يف هذ� 
�مل�ستمر لألبومها �لذي �ختارت منه نحو 9 �أغنيات، فيما �تفقت مع 
�ل�سيف  بد�ية  مع  بالكامل  �لألبوم  ت�سليم  على  )روتانا(  م�سوؤويل 

�ملقبل.
�لألبوم  ��سم  �ختيار  م�ساألة  �أّجلت  جمهورها  يلقبها  كما  )ديفا(  �ل� 
�ختيار  م��ن  �لن��ت��ه��اء  �إىل ح��ني  ت�����س��وي��ره��ا  �سيتم  �ل��ت��ي  و�لأغ��ن��ي��ة 
لغالف  م�سر  د�خ���ل  ت�����س��وي��ر  جلل�سة  �ستخ�سع  فيما  �لأغ��ن��ي��ات، 

�ألبومها ف�سال عن جل�سة �آخرى لالأغنية �ملنفردة.

اأحمد  الفنان  م  ق��دَّ )ال�سيف(  خ��الل  من 
مالك اأحد اأدواره ال�سينمائية املميزة، التي 
لقت ردود فعل خمتلفة منذ طرح الفيلم 

للعر�ض جتاريًا.
ث الفنان امل�سري عن   يف هذا احلوار يتحدَّ
الفيلم وكوالي�سه، بالإ�سافة اإىل م�سروعه 

املقبل، وتفا�سيل عدة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

حممد املر

لن�سـانـي ــرم  ـــ ــت ـــ ــح ي ــا  ـــ ـــ م

الــ�ــســـــبـــــاين ــن  ـــ م كـــــــان  اإن 

الــ�ــســـــهـــــم لــــــــه مـــــيـــــزانـــــي

الــبـــــانـــــي ــاب  ـــ ــب ــس ــ� ال ذا  ــا  ـــ ي

ـــــي ــان الــدلـــــهـــ تــقـــــلـــــد  ال  و 

ــــــــردي والـــدانـــــــي ـــــــرى ال وت

الــيـــود بـــــخـــــ�ــســــــــال  اإال 

ـــــدود ـــــعـــ مـــ ـــــل  ـــــهـــ كـــ واال 

ــود ـــ ـــ ع ـــدر  ــــ ق او  ــه  ـــ ــم ــس ــ� ح

بـــــجـــــهـــــود ــم  ـــ ـــ ق و  بـــــــــــادر 

زود وراهـــــــــــم  ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ـــ ل

مـنـقـود �سعـيـهـم  فــــــــي 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

#االمارات درّة .. ما لها  يف البالد اأ�سباه

                 عليها  �سعوب  االر�ض  بالطيب  مدعّوة

نحن �سعب يح�سم من ح�سم فالرثى موطاه

                    و ال هناك بيت ال�سعب و قْيادتِه .. ِهَوة

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ياليل!

ريــتـ�يــت
 

ل جيت اب� ا�سكي �سيقتي ل� اأمي "فزعت" :

من فكرة اين "اغفى" و تبقى �سااااااااحيه !

******

تهزميني كل ما �سفتك و اغّني :

يا جمالك يا جمالك يا جمالك

و املراية هذي ا�سجع حييل مّني

كيف ما ذابت و هي توقف قبالك !

البيت مت�حد كلنا خليفة
���س��وَف��ْت��ك ، ه���ي ع��ي��دّي��ة ع��ي��ال��ك ،

.. م���ب���ارك  ع���ي���دج   : زاي�����د  دار  ي���ا 

زينب البلو�شي

#عبداهلل - الطلحي

م����ان���������س����ي����ن����اك  ي�������اذي�������ب ال���������س����راي����ا

ع�����ي�����دن�����ا ب������ك������ره اف��������������راح وه������داي������ا

حت��ي��ة  ل�������ك   ن����ب����ع����ث    .. ال����ع����ي����د  ل���ي���ل���ة 

وان���������ت ع�����ي�����دك ر������س�����ا������ض وب���ن���دق���ي���ة

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

���ع���د اجل�����و ج������ّوك ي��ا���س��م��و ال�����س��م��و ِي�������سْ

ل���ل�������س���ع���اده  م����ن ام���ق���اب���ْل���ك ف���ي���ن���ا. منو

ي��ك��ف��ي مْي��رن��ا ا���س��م��ك ت��ق��ل��ب  ال�����س��ود بي�ض

حظيظ اّن����ه  ا���س��ه��د  ب��وج��ه��ه  ت�سحك  وج���ه 

مبارك الودعاين


