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الن�شاء اأقل اعرتافًا مب�شكلة ال�شخري 
االع����راف مب�شكلة  اإن��ك��ار  م��ن  الن�شاء  درا���ش��ة ج��دي��دة  نتائج  ح���ّذرت 
تاأجيل  ي���ؤدي  ال�شحية  الظروف  من  مبجم�عة  الرتباطها  ال�شخري 
ب��امل��ئ��ة من   72 اأن  ال��درا���ش��ة  واأظ���ه���رت  اإىل خم��اط��ر.  ال��ت��ع��ام��ل معها 
الرجال.  باملئة من   93.1 اع��راف  بال�شخري مقابل  الن�شاء تعرفن 
ال�شلبية  ال�ش�رة  بامل�شكلة نتيجة  الن�شاء �شع�بة يف االعراف  وجتد 

اجتماعياً عن من ي�شّخرون اأثناء الن�م.
يف  امل�جدة  االأن�شجة  اإعاقة  االأول:  �شببني،  نتيجة  ال�شخري  ويحدث 
ال�شخري يف ه��ذه احلالة  ال��ه���اء، وتختلف ح��دة �ش�ت  احللق ملجرى 
ال�زن  م��ع��دل  منها  ال�شحية  ال��ع���ام��ل  م��ن  اأخ���رى  جمم�عة  ح�شب 

الزائد اأو البدانة.
اأو الرئة، وي�شاحبه  اأو احللق  اأما ال�شبب الثاين فه�: ان�شداد االأنف 
هذه  يف  ظهره  على  االإن�����ش��ان  ي�شتلقي  وعندما  التنف�س،  يف  �شع�بة 

احلالة ي�شقط الل�شان اإىل ال�راء.
�شليب  كلينيكال  اأوف  "ج�رنال  يف  ُن�����ش��رت  ال��ت��ي  ل��ل��درا���ش��ة  ووف���ق���اً 
ال�شخري، وه� ما  الن�شاء ب�شه�لة مبدى �شدة  ميدي�شن"، ال تعرف 

ي�ؤثر على املعاجلة الطبية للأمر.
مثل:  ال�شحية،  واملخاطر  امل�شاكل  من  مبجم�عة  ال�شخري  ويرتبط 
�شكتة دم��اغ��ي��ة، ووج�د  ل��ل��دم��اغ وح���دوث  االأك�����ش��ج��ني  نق�س و���ش���ل 
م�شاكل يف ال�شحة النف�شية ت�ؤثر على الن�م، وال�شداع املتكّرر، وعدم 

انتظام �شربات القلب.

التغذية ال�شحية .. �شر جمال �شعرك 
اإنها  حيث  ال�شعر،  وجمال  �شحة  �شر  مبثابة  ال�شحية  التغذية  تعد 
ت�شاعد على من�ه وتعمل على تق�يته من ناحية، وحتافظ على ل�نه 

ومتنحه بريقاً �شاحراً من ناحية اأخرى. 
الربوتني  اأن  ري�شتماير  زيلكه  االأمل��ان��ي��ة  التغذية  خبرية  واأو���ش��ح��ت 
ال�شعر.  منها  يتك�ن  التي  امل���ادة،  وه��ي  ال��ك��ريات��ني،  بناء  على  ي�شاعد 
وتتمثل امل�شادر الغذائية للربوتني يف اللح�م والعد�س والل�ز وبذور 

القرع الع�شلي.
النحا�س يلعب دوراً حم�رياً يف احلفاظ على  اأن  واأ�شافت ري�شتماير 
ل�ن ال�شعر، وتتمثل م�شادره الغذائية يف العنب واالأف�كادو والكاج�.

وتتمثل  والب�شيلت،  الراأ�س  فروة  �شحة  على   E فيتامني  ويحافظ 
م�شادره الغذائية يف اجل�ز وزيت الزيت�ن وزيت دوار ال�شم�س. ومتنح 
االأحما�س الدهنية اأوميجا 3 ال�شعر ملعاناً جذاباً وبريقاً ياأ�شر االألباب، 

وتتمثل م�شادرها الغذائية يف ال�شلم�ن والرجنة وبذور ال�شيا.  

الغ�شب خطر على احلياة بعد �شن الثمانني
اأن  اإىل  الكندية  ك�نك�رديا  جامعة  يف  اأج��ري��ت  جديدة  درا���ش��ة  ت�شري 
�شن  الذين جت��اوزا  امل�شنني  ب�شحة  كبرية  اأ�شراراً  يلحق  الغ�شب قد 

الثمانني اإىل حد قد ي�شكل خطراً على حياتهم. 
االإ�شابة  اح��ت��م��ال  م��ن  ي��زي��د  اأن  ميكن  الغ�شب  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  وذك���ر 
بااللتهابات املرتبطة بحاالت �شحية مثل اأمرا�س القلب وال�شرطان 

والتهاب املفا�شل.
باأن  درا�شتنا  "اأظهرت  ب��ارل���:  م��ان  ال��دك��ت���ر  الباحثني،  كبري  وق���ال 
اأمرا�س  مثل  املزمنة  االأم��را���س  تط�ر  اإىل  ي���ؤدي  اأن  ميكن  الغ�شب 
القلب وال�شرطان وال�شكري لدى االأ�شخا�س امل�شنني، االأمر الذي قد 

ي�شكل تهديداً حقيقياً حلياتهم." 
وقد اأجريت الدرا�شة على 226 م�شناً تراوح اأعمارهم بني 59 و93 
عاماً من مدينة م�نريال، حيث مت اإخ�شاعهم ال�شتفتاء ح�ل مدى 
�شع�رهم بالغ�شب، اإ�شافة اإىل جمع عينات دمهم لقيا�س االلتهابات 

لديهم. 
واأظهرت النتائج باأن االأ�شخا�س الذين جتاوزا �شن الثمانني، تاأثروا 
عر�شة  اأك���ر  جعلهم  ب�شكل  الغ�شب  م�شاعر  نتيجة  مبا�شر  ب�شكل 

للإ�شابة بااللتهابات، وتده�رت حاالتهم ال�شحية ب�شكل ملح�ظ. 
مرتبطاً  ك��ان  الي�مي  الغ�شب  ف��اإن  ورو���س،  كار�شنت  للباحثة  ووفقاً 
امل�شنني  ل��دى  املزمنة  واالأم��را���س  االلتهابات  م��ن  اأع��ل��ى  مب�شت�يات 

ب�شكل عام واالأ�شخا�س الذين جتاوزا �شن الثمانني ب�شكل خا�س. 
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ملاذا حتتاج املراأة اإىل 
مزيد من الزنك؟

امل��راأة خلل عدة مراحل من حياتها،  هامة يف �شحة  اأدواراً  الزنك  يلعب 
بداية من البل�غ ومروراً باحلمل وحتى �شن الياأ�س. كما اأن معدن الزنك 
اأحد مفاتيح جمال الب�شرة، والتمتع باخل�ش�بة. اإليك ملاذا حتتاج املراأة اإىل 

الزنك:
التي  التقل�شات  تقليل  على  الزنك  من  اجل�شم  مدخلت  زي��ادة  ت�شاعد   *

حتدث يف اأول ي�مني من الدورة ال�شهرية. 
* يلعب الزنك دوراً هاماً يف وقاية املناطق احل�شا�شة من اجللد من العدوى 
معدن  بنق�س  انت�شارها  يرتبط  التي  املهبل  فطريات  ومنها  والفطريات، 

الزنك.
* ت�جد اأدّلة على اأن نق�س الزنك اأثناء احلمل يرتبط بط�ل فرة احلمل، 

و�شعف من� اجلنني وط�ل فرة ال�الدة.
* وفقاً لتقارير طبية ي�شاعد الزنك املراأة على تخفيف اأعرا�س �شن الياأ�س، 
التقدم يف  ال��ن��اجت ع��ن  امل��ع��ريف  التده�ر  امل���زاج، وتقليل  واحل��د م��ن تقلبات 

العمر.
* بح�شب درا�شات، الن�شاء اللتي تعانني من ه�شا�شة العظام لديهن نق�س 
يف م�شت�يات الزنك باجل�شم، ويحتجن اإىل تناول مكملته خا�شة عند بل�غ 

�شن الياأ�س. 
* ميكنك زيادة دخلت اجل�شم من الزنك عن طريق املكّملت، وزيادة اأكل 
ال�شبانخ وبذور القرع "اللب االأبي�س" والكاج� والل�ز، والت�ف�، واحلّم�س، 

واالأكلت البحرية كاملحار وبلح البحر، واللح�م احلمراء.

الو�شم ال يخلو من املخاطر ال�شحية 
ال�شباب،  بني  كبرياً  رواج��اً  ال��شم  ي�شهد 
بني  تتن�ع  ع��دة  الأ���ش��ب��اب  خا�شة،  ب�شفة 
اأو  ذك���رى  تخليد  اأو  احل��ب  ع��ن  التعبري 
بب�شاطة جتميل جزء معني من اجل�شم. 
املخاطر  م���ن  ي��خ��ل���  ال  ال������ش��م  اأن  غ���ري 
اإنه يرفع خطر االإ�شابة  ال�شحية، حيث 
اال�شتجابات  عن  ف�شًل  اجللد  ب�شرطان 

التح�ش�شية واالأمرا�س املُعدية.
االأملاين  املعهد  من  �شرايفر،  اإني�س  قالت 
ال��شم  األ���������ان  اإن  امل���خ���اط���ر،  ل��ت��ق��ي��ي��م 
م��شحة  م�شرطنة،  م����اد  على  حت��ت���ي 
تر�شب  اأن  ميكن  الل�نية  ال�شبغات  اأن 
العقد  ال�����ش��غ��ر يف  م��ت��ن��اه��ي��ة  ك��ج��زي��ئ��ات 
اللمفاوية وتنتقل اإىل اأع�شاء اأخرى عرب 
اجلهاز اللمفاوي. كما حذرت �شرايفر من 
ال�شامات؛ نظرا الأنه  ال��شم على  اإج��راء 
اجللد.  ب�شرطان  االإ���ش��اب��ة  خطر  ي��رف��ع 
اأوف��ه كري�شرن  الدكت�ر  قال  ومن جانبه 
اإن���ه اأث��ن��اء اإج����راء ال������ش��م حت���دث جروح 
باالآالف،  عددها  يقدر  ال�شغري  متناهية 
ما يرفع خطر االإ�شابة باأمرا�س ُمعدية. 
اجللدية  االأم�����را������س  ط��ب��ي��ب  واأ�����ش����اف 
التح�ش�شية  اال���ش��ت��ج��اب��ات  اأن  االأمل������اين 
تندرج اأي�شاً �شمن خماطر ال��شم؛ حيث 
عليه  وتظهر  للحمرار  اجللد  يتعر�س 

ق�ش�ر وجروح متقيحة.

عادات غذائية تت�شبب يف 
20 % من الوفيات  عامليًّا �ص 23

حت�شني اللياقة يقلل 
خطر ال�شرطان

اللياقة  اأن  امل�����ع�����روف  م�����ن 
اإيجابياً  ت�ؤثر  العالية  البدنية 
ع��ل��ى ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة وتقي 
اأم�����را������س ال���ق���ل���ب. لكن  م����ن 
وفقاً لدرا�شة جديدة تبني اأن 
الذين  ال��ب��ال��غ��ني  االأ���ش��خ��ا���س 
اأعلى  بدنية  بلياقة  يتمتع�ن 
االإ�شابة  خ��ط��ر  ل��دي��ه��م  ي��ق��ل 
والق�ل�ن  ال���رئ���ة  ب�����ش��رط��ان 
مقارنة مبن لديهم م�شت�يات 

منخف�شة من اللياقة.
واأظ�����ه�����رت ن���ت���ائ���ج ال���درا����ش���ة 
"كان�شر"  دورية  ن�شرتها  التي 
اللياقة  م�����ش��ت���ى  ارت���ف���اع  اأن 
االإ�شابة  خطر  يقلل  البدنية 
 77 بن�شبة  ال��رئ��ة  ب�����ش��رط��ان 
الق�ل�ن  وب�����ش��رط��ان  ب��امل��ئ��ة، 

بن�شبة 61 باملئة.
التي  ال����درا�����ش����ة  واع����ت����م����دت 
ج�����ن  ج����ام����ع����ة  اأج������ري������ت يف 
ه�بكنز على البيانات ال�شحية 
بالغ بني  �شخ�س   49143 ل� 

عامي 1991 و2009.
ووجد فريق البحث اأن اللياقة 
تقلل خطر  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ب��دن��ي��ة 
بن�شبة  الرئة  ب�شرطان  ال�فاة 
44 باملئة، وب�شرطان الق�ل�ن 

بن�شبة 89 باملئة.
وح���ث���ت ت��������ش���ي���ات ال���درا����ش���ة 
املر�شى  ت�عية  على  االأط��ب��اء 
البدنية  ال���ل���ي���اق���ة  ب���اأه���م���ي���ة 
واعتبارها جزءاً من االإجراءات 
ال����ق���ائ���ي���ة ع��ن��د ر����ش���د خطر 

مبكر يهدد بتطّ�ر ال�شرطان.

العمل على  �شجعهم   1-
ال تكفي املناهج املدر�شية لي�شبح طفلك جاهزاً للندماج يف 
احلياة، فهي تقدم اخلط�ط االأ�شا�شية التي ميكن اأن ي�شري 
اأن  العملي يختلف كثرياً، ويجب  ال�اقع  اأن  عليها، يف حني 
يندمج الطفل يف بع�س االأعمال الب�شيطة، حتى يبداأ بتعلم 

االنخراط يف �ش�ق العمل.

االأهداف و�شع   2-
اأن يعي�س طفلك دون هدف حمدد ي�شعه حلياته،  ال يجب 
بل من ال�شروري اأن يعرف ماذا يريد اأن يفعل يف امل�شتقبل، 

ويبداأ بالتح�شري لتحقيق هذا الهدف منذ ال�شغر.

بامل�شاعر التحكم   3-
اتخاذ  على  االإن�����ش��ان  ق��درة  على  كبري  ب�شكل  امل�شاعر  ت���ؤث��ر 
القرارات ال�شحيحة، وي�ؤدي ذلك يف كثري من االأحيان اإىل 
يتحكم  كيف  طفلك  تعلم  اأن  عليك  يت�جب  لذلك  الف�شل، 

مب�شاعره يف امل�اقف العملية.

الط�ارئ مع  التعامل   4-
قد ال تك�ن مت�اجداً دائماً اإىل جانب طفلك حلمايته عند 
كيفية  يتعلم  اأن  ���ش��رورة  ه��ذا  ويفر�س  للخطر،  التعر�س 
اإط��ف��اء حريق  ب��ه��دوء، مثل  ال��ط��ارئ��ة  امل���اق��ف  التعامل م��ع 
ال�شغري يف حال علق حتت  �شقيقه  اإنقاذ  اأو  باملنزل،  �شغري 

ال�شرير اأو نح� ذلك.

باالأعمال املنزلية امل�شاركة   5-
باالأعمال  امل�شاركة  االإن���اث،  اأو  الذك�ر  للأطفال  ك��ان  �ش�اء 
العمل  اأهمية  تعلمهم  التي  االأوىل  اخل��ط���ات  من  املنزلية 

وامل�شاركة يف حتمل امل�ش�ؤولية مع باقي اأفراد االأ�شرة.
منحهم النق�د عن  ت�قف   6-

فهذا  ذل���ك،  طلب�ا  كلما  ال��ن��ق���د  اأط��ف��ال��ك  منح  يف  تبالغ  ال 
كبرياً  جمه�داً  يبذل�ا  ولن  لقيمتها،  تقديراً  اأق��ل  يجعلهم 
النق�د  على  احل�ش�ل  اأن  علمهم  ب��ل  امل�شتقبل،  يف  لك�شبها 

يحتاج اإىل العمل وبذلك اجلهد.

ال�شحي االأكل   7-
معظم االأطفال واملراهقني يف هذه االأيام يف�شل�ن ال�جبات 
ال�����ش��ري��ع��ة، وه���ي مكلفة ب��امل��ق��ارن��ة م��ع االأط��ع��م��ة ال��ت��ي يتم 
ت�شجيع  يف  ال�الدين  دور  ياأتي  وهنا  امل��ن��زل،  يف  حت�شريها 

عادات االأكل ال�شحي باملنزل.

اأخطاءهم ت�شلح  ال   8-
يقع الكثري من االآباء يف خطاأ حماولة ت�شليح اأي خطاأ يقع 
بالطماأنينة،  ي�شعر  الطفل  يجعل  م��ا  وه��ذا  اأب��ن��اوؤه��م،  فيه 
ي���ؤدي هذه املهمة عنه، لكن اخل��رباء ين�شح�ن  ب�ج�د من 
باأن جتعل طفلك يتحمل م�ش�ؤولية اأخطائه، ويحاول حل ما 

يرتب عليها، مع تقدمي بع�س امل�شاعدة له.

امل�شاكل حل   9-
ال ينح�شر دور ال�الدين بت�شهيل اأم�ر احلياة على طفلهما، 
بل يجب تعليمه كيفية حل امل�شاكل التي ت�اجهه يف امل�شتقبل. 
�شعه يف م�اقف يت�جب عليه فيها التفكري ل�حده وحماولة 

حل املع�شلة التي ي�اجهها.

عن اأنف�شهم الدفاع   10-
طبعاً ال ت�شجعهم على ال�شجار مع االآخرين، لكن امنحهم 
الثقة بالنف�س للدفاع عن اأنف�شهم، والقدرة على التفاو�س يف 

بع�س امل�اقف، وال تتدخل اإال اإذا كان ذلك �شرورياً للغاية.

هكذا تعد طفلك لتحمل م�س�ؤولية البقاء وحده باملنزل

تركهم  االآب�����اء يف  يفكر  م��ع��ني،  ل�شن  االأط���ف���ال  ب��ل���غ  م��ع 
وحدهم باملنزل واخل��روج لق�شاء بع�س االأم���ر. وه� اأمر 
يعلم الطفل االعتماد على النف�س، لكنه يحتاج ال�شتعدادات 

دقيقة حتى ال ينتهي مب�شكلت ي�شعب حلها.
باال�شتقللية،  وال�شع�ر  امل�ش�ؤولية  حتمل  الطفل  يتعلم 
ال�قت.  لبع�س  املنزل  وح��ده يف  واالأم  االأب  عندما يركه 
لكن من املهم تاأهيل الطفل اأوال لهذه اخلط�ة اجلديدة، 

وذلك باتباع اخلط�ات التالية:
الطفل  مع  وق��ت  ق�شاء  املهم  من  الطفل:  اإع���داد  مرحلة 
للتخطيط للأن�شطة التي �شيق�م بها يف املنزل وحده اأثناء 
اأن�شطة مثرية للهتمام  التفكري يف  االأه��ل، ويجب  غياب 

لت�شغل الطفل اأثناء وج�ده وحده باملنزل.
ق�اعد وا�شحة: "ال تفتح الباب واأنت وحدك قبل اأن تتاأكد 
من �شخ�شية من يدق عليك"، و "ال ترك من ال تعرفه 
ت��شيحها  واالأم  االأب  على  يجب  ق�اعد  البيت"..  يدخل 

والت�شديد على �شرورة اتباعها اأثناء غيابهما عن البيت.
ات�شال دائم: مهما بلغت ثقة االأب واالأم يف اأطفالهم، من 
املهم االت�شال بهم هاتفيا على فرات متقاربة للتاأكد من 

�شلمتهم.
تدريج فرة الغياب: من املف�شل اأال ترك�ا الطفل وحده 
االأمر  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب  اإذ  ط���ي��ل��ة،  ل�����ش��اع��ات  االأوىل  ل��ل��م��رة 
�شاعة  االأوىل ن�شف  ال��غ��ي��اب  ف��رة  ت��ك���ن  ك���اأن  ب��ال��ت��دري��ج 
ن�شرها  ال��ت��ي  للخط�ات  وف��ق��ا  تدريجيا،  ت��زي��د  ث��م  م��ث��ل، 

م�قع "نيت مامز" االأملاين.
يف  وحدهم  لهم  تركك  اأن  الأطفالك  و�شح  اختبار:  ف��رة 
املنزل للمرة االأوىل ه� مبثابة اختبار لقدرتهم على حتمل 

هذه امل�ش�ؤولية، و�شتق�م معهم بتقييم التجربة بعد ذلك.
طرق  اأف�شل  م��ن  ال��ه��داي��ا،  واأي�����ش��ا  الثناء  كلمات  ال��ث��ن��اء: 
ن��ح��اج جت��رب��ة بقائهم وح��ده��م يف  حتفيز االأط���ف���ال ع��ن��د 

املنزل، وفقا لتقرير "نيت مامز".

امل�شوؤولية حتمل  اأطفالك  تعلم  ن�شاطات   10

هل تعالج املياه الغنية 
بالكال�شيوم ارتفاع ال�شغط؟

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن املياه 
الغنية بالكال�شي�م واملغني�شي�م قد 
ت���ف��ر ح��م��اي��ة ���ش��د ارت��ف��اع �شغط 
الدم على الرغم من احت�ائها على 
ارتفاعه.  ي�شبب  ال��ذي  ال�ش�دي�م 
ت�شّجع  اأدّل���ة  البحث  فريق  ووج��د 
على االعتقاد باأن زيادة الكال�شي�م 
حاالت  تفيد  املياه  يف  واملغني�شي�م 
ارت���ف���اع ال�����ش��غ��ط يف م��ن��اط��ق من 
م�شادر  ت��ت��ن���ع  ح��ي��ث  بنجلدي�س 
املياه وتركيبتها من قرية الأخرى.

وُن�����������ش�����رت ن����ت����ائ����ج ال�����درا������ش�����ة يف 
هارت  اأمريكان  ذا  اأوف  "ج�رنال 
على  امل�شرف  وق��ال  اأ�ش��شيا�شني"، 
اأب�  حممد  الربوفي�ش�ر  الدرا�شة 
نا�شر من جامعة اإمي�ري باأتلنتا: 
عنا�شر  واملغني�شي�م  "الكال�شي�م 
حماية تخّف�س ال�شغط املرتفع". 
الذين  اأن  االأب�����ح�����اث  واأظ�����ه�����رت 
املغني�شي�م  يف  اأقل  مياهاً  ي�شرب�ن 
والكال�شي�م لديهم ن�شبة �ش�دي�م 
�شغط  ومعدل  الب�ل،  يف  مرتفعة 
دم اأعلى". ويعتقد فريق البحث اأن 
يف  الزائد  واملغني�شي�م  الكال�شي�م 
املياه يقّللن من تاأثري ال�ش�دي�م. 
اإمكانية  البحث  فريق  يح�شم  ومل 
اإ�شافة الكال�شي�م واملغني�شي�م اإىل 
يتطّلب  وقائي، حيث  كاإجراء  امل��اء 
ذك مزيداً من االأبحاث عن معدل 
وفقاً  ل���ك���ن  امل���ط���ل����ب،  االإ�����ش����اف����ة 
لنتائج الدرا�شة هناك اأدلة على اأن 
املعدنيني  الغني بهذين  املاء  �شرب 
ارتفاع  �شد  وق��ائ��ي��اً  ع��ام��ًل  يعترب 

�شغط الدم.

�شاروخ اأمريكي ميزق 
االأهداف بطريقة النينجا

�شريت  "ول  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت 
وكالة  اأن  االأم���ريك���ي���ة  ج�رنال" 
االأمريكية  امل���رك���زي���ة  امل���خ���اب���رات 
"النينجا"  �شاروخ  بتط�ير  قامت 
"ميزق" االأهداف  ال��ذي  ال�����ش��ري، 

حتى امل�ت با�شتخدام ال�شي�ف.
باخت�شار  ال�����������ش�����اروخ  وي�����ع�����رف 
ل�"�شحق"  م�شمم  وه�   ،"R9X"
االأه�����������داف م�����ن خ������لل اخ������راق 
على  باالعتماد  وال�شيارات  املباين 

�شت �شفرات حادة. 
وباإمكان هذا ال�شلح الذكي، الذي 
ي�شتبدل الراأ�س املتفجر مبجم�عة 
ب�شكل  اأه��داف��ه  ا�شتهداف  �شفرات، 
حمدد ومبا�شر. واأو�شح امل�شدر اأن 
اأهدافه دون  �شاروخ النينجا يقتل 
انفجار، م�شريا  اأي عملية  ح��دوث 
تقليل  ه����  م��ن��ه  ال���ه���دف  اأن  اإىل 
املق�ش�دة،  غري  الب�شرية  اخل�شائر 
االأخرى  ال�ش�اريخ  ت�شببها  التي 
تنفجر  م��ا  ع���ادة  ال��ت��ي  القيا�شية، 

وت�شحق االأهداف وحميطها.

من  والأم��ه��ات  الآب���اء  م��ن  الكثري  ي�ستكي 
والقيام  للم�س�ؤولية،  اأبنائهم  حتمل  عدم 
بت�سرفات واأفعال طائ�سة، ميكن اأن ت�قعهم 

يف امل�ساكل. 
يف  �سفة  اأي  غر�س  اأن  الكثريون  ويجهل 
بد  ول  اأظافره،  نع�مة  منذ  تبداأ  الإن�سان 
اأطفالهما  لل�الدين من احلر�س على تعليم 
مبكر،  وقت  يف  الإيجابية  واخل�سال  القيم 

ويف مقدمتها التحلي بروح امل�س�ؤولية.
الن�ساطات  م���ن  جم��م���ع��ة  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
والعادات الأ�سا�سية التي تعلم طفلك حتمل 
هاك"  "ليف  م�قع  بح�سب  امل�س�ؤولية، 

الإلكرتوين:
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�ش�ؤون حملية

للباحث ال�س�يدي يلمار ف�ر�س
م�شروع كلمة للرتجمة ي�شدر كتاب حدود 

املادة: الكيمياء والتعدين والتنوير 
•• اأبوظبي - الفجر 

اأب�ظبي  وال�شياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  للرجمة  "كلمة"  م�شروع  اأ���ش��در 
ترجمة كتاب "حدود املادة: الكيمياء والتعدين والتن�ير" للباحث ال�ش�يدي 

يلمار ف�ر�س، وال�شادر عن مطبعة جامعة �شيكاغ� �شنة 2015.
العربية حت�شني اخلطيب، وراجعه  اللغة  اإىل  الذي ترجمه  الكتاب  يبحث 
املادية  الفكرة  مب�جبها  تر�ّشخت  التي  الكيفّية  يف  خري�س  اأحمد  الدكت�ر 
احلديثة، خلل الن�شف االأول من القرن الثامن ع�شر، فيبنينِّ كيف اأ�شهم 
اخليميائي�ن والكيميائي�ن يف خطاب التن�ير املتعلق باملادة، وذلك بتعريف 
بع�س العنا�شر ب��شفها طبيعّية، وتعريف بع�شها االآخر ب��شفها خمتلفة، 
اإب�شتيم�ل�جي  ُرِبط بني تغريرُّ  القيام بذلك،  اأو رمبا غري م�ج�دة. وعرب 
الكيمياء احلديث. فحني  ل نظام  وت�شكرُّ االأوروب��ي��ة،  الثقافة  مهمٍّ جرى يف 
ُيعاد تعريف املادة، ومنحها حدوداً جديدة، فاإنَّ االأفكار املتعلقة باللمادّي، 
والعامل الروحي، تتغري اأي�شاً. وعليه، فاإّن هذا الكتاب ياأخذ ال�شجال ح�ل 
، على حق�ل معرفيَّة، كتاريخ  "التن�ير"، الذي كان مق�ش�راً، يف غالبه االأعمنِّ

الفل�شفة والله�ت والفيزياء، اإىل ميدان جديد.
التي  الكربى  العملّيات  يف  الكيمياء  م�شاهمة  بيان  اإىل  الكتاب  يهدف  كما 
لت املجتمع االأوروبي خلل اأواخر القرن ال�شابع ع�شر والقرن الثامن  ح�َّ
التاأثري  ا���ش��ت��ق�����ش��اء  اإىل  ي�شعى  ن��ظ��رّي  اإط����ار  ت���ظ��ي��ف  م��ن خ���لل  ع�����ش��ر، 
الكيمياء  اأو���ش��اط ممار�شي  وال��ّلم��ادّي��ة، يف  امل��ادّي��ة  ب��ني مفاهيم  امل��ت��ب��ادل 
التعدين، مرّكًزا  املنهمكني يف حقل  االأخرى،  املعارف  واأ�شحاب  املتبّحرين 
عنا�شر  ب��شفها  للمعادن،  االجتماعي  للتاأويل  التاريخّية  ال�شريورة  على 
تاريخ  وا�شع يف  تكن مقب�لة على نطاق  التي مل  ال�شريورة  معدنّية، وهي 
العلم. وهذه العملية مدّونة، يف هذا الكتاب، ب��شفها حكايَة الكيفّية التي 
انف�شلت فيها الكيمياء، يف حد ذاتها، عن اخليمياء: من الناحية النظرّية، 
للمعرفة  االأو���ش��ع  ال�شياق  ويف  ال��ب��لغ��ي؛  واخل��ط��اب  العملّية،  وامل��م��ار���ش��ة 

التعدينّية، والفكر التن�يري املتعلق بحدود املعرفة الطبيعية. 
ويتطرق هذا الكتاب ل�احدة من اأكر مناطق االت�شال اإنتاجيًة يف حق�ل 
ال�شيمياء، وعلم املعادن، واملعرفة التعدينّية، يف اأوروبا اأواخر القرن ال�شابع 
ع�شر، والقرن الثامن ع�شر؛ اأال وهي مديرية املناجم يف الدولة ال�ش�يدية، 
حيث ي�شعى الكتاب، من خلل تتّبع اجلهات الفاعلة التي ارتبطت مبديرية 
اإعادة  اإىل  املن�ش�رة،  واأبحاثهم  املناجم، يف رحلتهم ومناق�شاتهم اخلا�شة 
دمج الفل�شفة الطبيعية، واملمار�شات املعرفية التي طّبقتها مديرية املناجم، 
يف ال�شياق االأوروبّي الذي تنتمي اإليه. وبذلك، ي�شلط الكتاب ال�ش�ء على 
فاعلّية— مل ُتدَر�س من َقْبُل على نح� كاف، ومّت جتاهلها يف ال�شابق على 
نطاق وا�شع— �شمن نطاق التط�ر الذي ح�شل يف جممل املعرفة العملية 

يف اأواخر القرن ال�شابع ع�شر والقرن الثامن ع�شر.
كما يرّكز الكتاب على الرّحالة، وعلى حتّ�الت املعرفة وانتقالها من مكان 
الثقافية، كما هي مروّية يف  للتاأثريات  البعيدة  التبادالت  اآخر، وعلى  اإىل 
تقارير الرحالة، ويف املرا�شلت بني ممار�شي الفل�شفة الطبيعّية، ويف الكتب 

املن�ش�رة، واملخط�طات امل�ّزعة واخلا�شة. 
واحداً  الفكرية،  امل�اقف  يف  التغريات  من  �شل�شلة  الدرا�شة  ه��ذه  وتناق�س 
حمّددة،  م�شائل  على  �شحيحة  اإج��اب��ات  قّدمت  �شل�شلة  وه��ي  االآخ���ر؛  بعد 
ن�شاأت من �شياقات معّينة. فحني ت�ؤخذ هذه التغريات جمتمعًة، ويف نطاق 
اإدراكها املتاأّخر، فاإنها تفقد قّ�تها وفعالّيتها، تدريجّياً، يف م�اجهة الّلبنة 
القدمية للإب�شتيم�ل�جيا امل�روثة. ولذلك، فقد كانت، على نح� ما، جزءاً 
من �شريورة التغيري التاريخية التي �ش�ف تبلغ اأوجها فيما عرف بالتن�ير 
القرن  �شتينات  منذ  اأملانيا  و�شمال  اإ�شكندناڤيا  يف  راج  ال��ذي  ال��رادي��ك��ايل، 

الثامن ع�شر وحتى ثمانيناته.
وال يدور هذا الكتاب، مبعنى من املعاين، اإاّل ح�ل انهيار النظام االأخلقي 
االآخر  ال��ط��رف  م��ن  التن�ير  على  ن��ظ��رة  ملقية  ت�شكيله،  واإع����ادة  وامل��ع��ريف 

للمراآة.
ال��ع��ل���م واالأفكار  ت��اري��خ  ب��اح��ث يف  ال��ك��ت��اب يلمار ف���ر���س، فه�  اأّم���ا م���ؤل��ف 
عن  وامل�ش�ؤول  ال�ش�يدّية،  اأوب�شاال  بجامعة  العل�م  تاريخ  مبركز  وحما�شر 
ال�ش�يدّي.  كارولين�شكا  مبعهد  ال��ن��ادرة  واملخط�طات  الكتب  جمم�عات 
كما يعمل مديًرا مل�شروع تعاون بحثّي مع مركز �شيماو ماتيا�س للدرا�شات 
يتناول  الربازيلّية،  باول�  �شاو  يف  الكاث�ليكّية  باجلامعة  التاريخ  علم  يف 

نظريات التبادل املعريف يف �شياق الدرا�شات املا بعد ك�ل�نيالية.
 املرجم حت�شني اخلطيب، كاتب ومرجم اأردين، �شدر له م�ؤّخراً يف حقل 
"اإيروتيكا" ياني�س  "املجّرة: ر�شم خريطة الك�ن" )2018(، و  الرجمة 

ريت�ش��س )2017(، وغريها من الرجمات.

جمل�س بن لوتيه الرم�شاين ي�شت�شيف حما�شرة بعنوان: الوقف عطاء ومناء

العالقة االأبوية... مبجل�س �شامل بن كبينة الرا�شدي مبنطقة النه�شة

الطلبة ال�شم منت�شبي موؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم يزورون جامعة اأبوظبي

•• العني - الفجر

اأكد ف�شيلة الدكت�ر حمم�د ت�فيق حممد اأحد �شي�ف 
�شاحب ال�شم� رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  خلل �شهر 
االإ�شلم  يف  االأوق���اف  نظام  اأن  على  الف�شيل  رم�شان 
العطاء ل�جه اهلل �شبحانه وتعاىل  اأب���اب  باب من  ه� 
وه� عطاء من امل�ؤمن ومناء يف اأجره وث�ابه و�شمعته 

والأبناء جمتمعه.
وتناول املحا�شر خلل ندوة رم�شانية نظمتها الهيئة 
العامة لل�ش�ؤون االإ�شلمية واالأوقاف يف جمل�س �شعادة 
�شامل بن ل�تيه العامري التابع ملكتب �ش�ؤون املجال�س 
بدي�ان �شاحب ال�شم� ويل عهد اأب�ظبي يف رملة زاخر 
مبدينة العني، الدور الذي تلعبه االأوقاف االإ�شلمية 
يف عملية اإعمار امل�شاجد ون�شر التعليم وتخريج العلماء 
االآبار  وحفر  واجلامعات  وامل��دار���س  والفقهاء  واالأدب���اء 
والكتب  امل�شاحف  وطباعة  واجل�����ش���ر  ال�����ش��دود  وب��ن��اء 
واأبناء  واالأرام���ل  واالأي��ت��ام  الفقراء  وم�شاعدة  العلمية 
ال�شحية  اجل�انب  دع��م  يف  اأثرها  جانب  اإىل  ال�شبيل. 
واالجتماعية حيث تعترب اأحد اهم م�شادر مت�يل بناء 
معظم  يف  واالأيتام  العجزة  ودور  اخلريية  امل�شت�شفيات 

الدول االإ�شلمية. 
واإن�شانياً  راف��داً خريياً  ال�قف ه�  اأن  املحا�شر  واأعترب 

تط�عياً من املقتدرين ال�اقفني حيث �شيبقى لل�قف 
دام وقفه يدر  االأج��ر والث�اب ما  املتنامي من  ر�شيده 
على املجتمع اخلري والعطاء، وه� من جملة ال�شدقات 

امل�شتمرة التي ال ت�رث وال يج�ز بيعها اأو رهنها.
ول��ف��ت امل��ح��ا���ش��ر ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال����ذي ل��ع��ب��ه امل�ؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" على 

ال�شعيدين املحلي والعاملي يف دعم االأوقاف االإ�شلمية 
والف�ائد  احل�شارية  وامل��ظ��اه��ر  ال��ري��ادة  حققت  ال��ت��ي 
املتن�عة التي نعمت بها املجتمعات امل�شلمة. من جهته 
با�شت�شافت  �شعادته  عن  ل�تيه  بن  �شامل  �شعادة  ع��رّب 
االأوق���اف  ن��ظ��ام  ح����ل   جمل�شه حم��ا���ش��رة متخ�ش�شة 
والعطاء، م�ؤكداً   على �شرورة اإنعا�س االأ�ش�ل ال�قفية 

للعمل اخلريي  بيئة حمفزة  وتنمية م�اردها وت�فري 
وامل�شاهمة املجتمعية يف كل جماالت احلياة. ويف نهاية 
املحا�شر  م��ع  املجل�س  يف  امل�����ش��ارك���ن  ت��ب��ادل  املحا�شرة 
العديد من االأ�شئلة والنقا�شات ح�ل خمتلف الق�شايا 
التي تهم نظام االأوقاف يف االإ�شلم والعطاء الأجل اهلل 

عز وجل، حيث قدم واأدار الندوة �شيف احلارثي. 

•• اأبوظبي - الفجر

برنامج  و�شمن  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش���ؤون  وزارة  اإ���ش��راف  حت��ت 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  ���ش��ي���ف  ال��ع��ل��م��اء  الف�شيلة  اأ���ش��ح��اب 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة 
اهلل نظمت الهيئة العامة لل�ش�ؤون االإ�شلمية واالأوقاف 
االأب�ية يف جمل�س حممد �شامل بن  ن��دوة عن العلقة 

كبينة الرا�شدي مبنطقة النه�شة باأب�ظبي  وقد حتدث 
يف ال��ن��دوة ال��دك��ت���ر امل��راب��ط حممد اأم���ني م��ن �شي�ف 
�شاحب ال�شم� رئي�س الدولة الذي حتدث عن  تك�ين 
و�شدد  اآم��ن  ووط��ن  مت�شامح  وجمتمع  متما�شكة  اأ�شرة 
القيم  وتنمية  اأب��ن��ائ��ه��م  رع��اي��ة  يف  ال���ال��دي��ن  دور  على 
الدكت�ر  ’ وق��ال  ال�طن  والراثية  وحب  االإ�شلمية  
املرابط  اأن متا�شك اال�شرة وجناجها ه� بداية التهيئة 

اال�شتقرار  خلق  يف  االب���ي��ن  ي��ق���م  واأن  ن��اج��ح  ملجتمع 
واالحتياجات  ال��ع��اط��ف��ي  االإ���ش��ب��اع  وحت��ق��ي��ق  ال��ن��ف�����ش��ي 
املحا�شرعلى  و���ش��دد   ، الب��ن��ائ��ه��م  واملعي�شية  النف�شية 
اأهمية تاأ�شي�س علقة ق�ية بني االأب واأبنائه والت�اجد 
ط�ال ال�قت وملحظة التغريات التي قد تطراأ عليهم 
واملحافظة عليهم من رفقاء ال�ش�ء. وقال حممد �شامل 
التنمية  م�ؤ�ش�شة  اأن�شات  الر�شيدة  القيادة  اأن  كبينة  بن 

ت�ع�ية  برامج  وتنظيم  االإجتماعي  والدعم  االأ�شرية 
لدعم اال�شتقرار االأ�شري وبناء اأ�شرة متما�شكة وت�فري 
احلياة الكرمية للم�اطنني وحتقيق التكافل االجتماعي 
. ح�شر الندوة النقيب حممد �شليمان ال�شحي  مدير 
عدد  و  االجتماعي  الدعم  ملراكز  املجتمع   ���ش���ؤون  ف��رع 
واملحلية  احلك�مية  الدوائر  وروؤ���ش��اء  ال�شخ�شيات  من 

وامل�ش�ؤولني وجمع كبري من اأهايل املنطقة.   

•• اأبوظبي - الفجر

للرعاية  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  ال�����ش��م يف  ق�����ش��م  زار ط��ل��ب��ة   
الهمم  الأ�شحاب  العليا  زاي��د  مل�ؤ�ش�شة  التابع  والتاأهيل 
احلرم اجلامعي الرئي�س جلامعة اأب�ظبي بهدف بحث 
تطلعات هذه الفئة فيما يتعلق باملجاالت الدرا�شية التي 
يرغب الطلبة يف االنخراط بها بعد اإمتامهم املرحلة 
واحتياجات  قدراتهم  مع  يتنا�شب  مبا  وذل��ك  الثان�ية 

�ش�ق العمل امل�شتقبلية. 
االآداب  كلية  عميد  م��ن  ك��ل  الطلبة  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
وال��ع��ل���م ال��دك��ت���ر ح��م��دي ال�����ش��ي��ب��اين واأع�����ش��اء هيئة 

التدري�س يف ق�شم الربية من جامعة اأب�ظبي. 
م��ي��داين لعينة من  ال��زي��ارة عقب م�شح  ه��ذه  وج���اءت 
ال��ط��ل��ب��ة ال�����ش��م، اأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج��ه رغ��ب��ت��ه��م يف درا�شة 
ت��خ�����ش�����ش��ات خم��ت��ل��ف��ة وغ���ري ت��ق��ل��ي��دي��ة، و���ش��م��ل امل�شح 
الذك�ر  من   41% بن�شبة  الطلبة  من  عينة  امليداين 
13 و20  اأع��م��اره��م ب��ني  ت����راوح  و59 م��ن االإن�����اث 
عاماً.  من جهة اأخ��رى، بحث الطلبة مع العاملني يف 
اجلامعة الع�ائق التي قد يتعر�ش�ن لها خلل املرحلة 
اجل��ام��ع��ي��ة وك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ج��ام��ع��ة م����اءم���ة املناهج 

الدرا�شية لتتنا�شب مع قدراتهم. 
اأب�ظبي  جامعة  من  ال�شيباين  حمدي  الدكت�ر  واأك��د 
اأن اجلامعة تتطلع اإىل درا�شة هذه النتائج با�شتفا�شة 
تطلعات  م��ع  تتنا�شب  اأك��ادمي��ي��ة  ب��رام��ج  ت�فر  ل�شمان 
اأ�شحاب الهمم، ال �شيما ال�شم، كما تتطلع اإىل تفعيل 
والعمل  الهمم  الأ�شحاب  زاي��د  م�ؤ�ش�شة  مع  االتفاقية 
والبحث  االك��ادمي��ي  املجال  يف  م�شركة  م�شاريع  على 

فاعل  دور  ي�شمن  مم��ا  ال��ت���ع���ي��ة  وامل��ج��االت  العلمي 
الأ�شحاب الهمم يف املجتمع.  

على  حتر�س  اجلامعة  اأن  ال�شيباين  الدكت�ر  واأو���ش��ح 
اأ�شحاب  ليحظى  وامل��راف��ق  ال������ش��ائ��ل  خمتلف  ت���ف��ري 
اأك��ادمي��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت��ط���ر مهاراتهم  ب��ت��ج��رب��ة  ال��ه��م��م 
ال�شخ�شية والعملية التي متكنهم من اأن يك�ن�ا اأفراداً 

فاعلني يف املجتمع. 
من جهتها قالت هبة اهلل �شيد ربيع، مدر�س متخ�ش�س 
زيارة  "جاءت  وال��ت��اأه��ي��ل:  للرعاية  اأب���ظ��ب��ي  مركز  يف 
اأب�ظبي للرعاية والتاأهيل التابع مل�ؤ�ش�شة  طلبة مركز 
الربامج  على  للتعرف  الهمم  الأ���ش��ح��اب  العليا  زاي���د 
واآليات  اجلامعة  تطرحها  التي  املتن�عة  االأك��ادمي��ي��ة 
اأ�شب�ع االأ�شم  و�شروط التقدمي وذلك �شمن فعاليات 
م�ش�ؤولية  ال�شم  "ت�ظيف  �شعار  حت��ت   44 ال��ع��رب��ي 
مذكرة  اأبرما م�ؤخراً  قد  الطرفان  جمتمع"."  وك��ان 
تفاهم ب�شاأن تن�شيق اجله�د والتعاون امل�شرك بينهما 
لتهيئة عدد من التخ�ش�شات يف مرحلة البكال�ري��س 
مي�لهم  ُي��ن��ا���ش��ب  مب��ا  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  للطلبة 
وقدراتهم، وتعمل اجلامعة على ت�فري البيئة اجلامعية 
املحلية  املجتمعات  ال�شديقة واحلا�شنة لهم، ولتنمية 
اأ�شحاب الهمم واأُ�شرهم  وتط�يرها، مع الركيز على 

وجمتمعاتهم.
وت�شم فروع اجلامعة يف كٍل من اأب�ظبي والعني ودبي 
ومركزها يف الظفرة ما يقارب 7600 طالبا وطالبة 
ي��در���ش���ن �شمن  82 جن�شية خمتلفة،  م��ن  اأك��ر  م��ن 
االعتماد  على  جميعها  ح��از  اأك��ادمي��ي��اً  ب��رن��اجم��اً   44

االأكادميي العاملية.
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حقيقة ت�شبب البي�س يف رفع خطر التلفاز ي�شعف ذاكرة كبار ال�شن
االإ�شابة بـاأمرا�س القلب

االأ�شخا�س  ذاك���رة  اأن  بريطانيا  م��ن  ب��اح��ث��ان  اأك���د 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 50 ع��ام��ا، مي��ك��ن اأن 
ت�شعف اإذا �شاهدوا التلفاز اأكر من ثلث �شاعات 

ون�شف ي�ميا.
االأ�شخا�س على  ه���ؤالء  اأن قدرة  الباحثان  واأو�شح 
ال�شف�ية،  بالذاكرة  يعرف  ما  وه�  الكلمات،  تذكر 
تراجع عند م�شاهدة التلفاز وقتا اأط�ل، غري اأن 
الباحثني مل يت��شل لل�شبب وراء ذلك على وجه 

التحديد.
وقالت ديزي فانك�رت و اأدري� �شِتبت�ي، من جامعة 
العدد  نتائجها يف  ن�شرت  التي  درا�شتهما  لندن، يف 
االأخري من جملة "�شاينتفيك ريب�رت�س" العلمية، 
اإنه قد جرت العادة درا�شة اآثار التلفاز على القدرة 
العقلية لدى االأطفال ب�شكل خا�س، واأنه من النادر 

اأن تتطرق هذه الدرا�شات لكبار ال�شن.
ركزت  التي  القليلة  الدرا�شات  اإن  الباحثان  وق��ال 
حتى االآن على تاأثري التلفاز على كبار ال�شن و�شلت 

لنتائج متناق�شة جزئيا.
حلل الباحثان خلل هذه الدرا�شة بيانات 3662 
و�شارك  ع��ام��ا،   50 م��دى  على  جتميعها  مت  بالغا 

ه�ؤالء البالغ�ن يف درا�شة بريطانية بعيدة املدى.
وذكر املتط�ع�ن عامي 2008 و 2009 الفرة 
ك��م��ا خا�ش�ا  ي���م��ي��ا،  ال��ت��ل��ف��از  ���ش��اه��دوا فيها  ال��ت��ي 
�شبيل  على  عليهم  ك��ان  حيث  م��ت��ع��ددة،  اخ��ت��ب��ارات 
يتذكروا  اأن  ال�شف�ية  الذاكرة  اختبار  خلل  املثال 
ي���ذك���روا هذه  األ��ق��ي��ت ع��ل��ي��ه��م، واأن  ع�����ش��ر ك��ل��م��ات 
الكلمات اإما مبا�شرة اأو بعد وقت م�شتقطع ق�شري، 
اأخ��رى، وكرر هذا االختبار عامي  خلل اختبارات 

.2015 و   2014
�شاهدوا  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  اأن  للباحثني  وت��ب��ني 
تراجعت  قد  ي�ميا  �شاعة  5ر3  من  اأك��ر  التلفاز 
مقارنة  التالية،  ال�شت  ال�شن�ات  خ��لل  ذاكرتهم 

باالأ�شخا�س الذين �شاهدوا التلفاز وقتا اأق�شر.
واجلن�س  ال�شن  مثل  ال�شكانية  الع�امل  اأن  ورغ��م 

اأث��رت على  قد  اأنثى،  اأم  ذكر  االجتماعية،  واحلالة 
اأن��ه��ا مل ت���ؤث��ر ب�شكل  اإال  ف���رة م�����ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��از 
التلفاز  م�شاهدة  م��دة  ب��ني  العلقة  على  اأ�شا�شي 

وتراجع القدرات العقلية.
ن�شاط  التلفاز  م�شاهدة  اأن  حقيقة  جم��رد  اأن  كما 
جال�س مل تكن كافية لتف�شري هذه الظاهرة ح�شب 
عامل  يعترب  اجلل��س  ط���ل  اإن  حيث  الباحثني، 

م�شاعدا على تراجع القدرات الذهنية.
لذلك:  حمتملة  تف�شريات  ث��لث  الباحثان  وق��دم 
اأثناء م�شاهدة  اأن امل�شاهد يتعر�س ملحفزات دائمة 
التلفاز، مما يجعل املخ يقظا ب�شكل دائم، ولكنه اأقل 
ن�شاط  اأي  امل�شاهد  تركيزا، الأن��ه ال ي�شدر عن مخ 
األعاب  ممار�شة  عند  يختلف  ال��ذي  االأم��ر  تقريبا، 
مثل  اإن  بل  االإن��رن��ت،  ا�شتخدام  عند  اأو  الفيدي�، 
على  اإيجابي  ب�شكل  ت�ؤثر  اأن  ميكن  االأن�شطة  هذه 

قدرة االأداء الذهني.
ومن املحتمل اأي�شا وفقا للباحثني اأن الربامج التي 
�شغط  يف  نف�شها  تت�شبب  امل�شاهد  اأمامها  يجل�س 
نف�شي عليه مما ي�شر باملخ، حيث تبني من خلل 
درا�شة اأخرى على م�شل�شلت تلفزي�نية بريطانية 
اأن عدد م�شاهد العنف يف هذه امل�شل�شلت تراوح 

بني 1ر2 و 5ر11 م�شهد يف ال�شاعة.
خلل  م��ن  اأي�����ش��ا  ي�شر  اأن  ميكن  التلفاز  اأن  كما 
اأكر  ن�شاط ذهني  امل�شاهدين عن ممار�شة  �شرف 

حتفيزا، كالقراءة مثل.
واأكد الباحثان �شرورة اإجراء مزيد من الدرا�شات 
وراء  احلقيقية  االأ�شباب  اأو  ال�شبب  ه�  ما  ملعرفة 

�شعف الذاكرة جراء م�شاهدة التلفاز.
مدى  اإىل  ج��ازم  ب�شكل  الباحثان  يت��شل  مل  كما 
تاأثري الربامج املختلفة على القدرة الذهنية لكبار 
ال�شن ب�شكل متباين، وما اإذا كان من املمكن اعتبار 
يف  تت�شبب  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ال��ع���ام��ل  اأح���د  التلفاز 

تط�ر االإ�شابة بالعته.

احت�ائه  ب�شبب  �شيئة،  �شمعة  البي�س  ت��ط��ارد 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رية م��ن ال��ك���ل��ي�����ش��رول، الذي 
يرفع خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب واالأوعية 
الدم�ية، غري اأن حقيقة البي�س يف واقع االأمر 

اأف�شل من ذلك.
اإن  ك�ليت�شك�:  بريته�لد  الربوفي�ش�ر  وق��ال 
بي�س الدجاج يحت�ي بالفعل على كمية كبرية 
يف  ملليجرام   400 تبلغ  ال��ك���ل��ي�����ش��رول  م��ن 
جميعها  تبقى  ال  الكمية  هذه  اأن  اإال  املت��شط، 

يف اجل�شم.
واأو�شح اأخ�شائي التغذية العلجية االأملاين، اأن 
االأوعية  يف  ير�شب  ال��ذي  الك�لي�شرول،  ثلث 
ال��دم���ي��ة، ي��اأت��ي م��ن النظام ال��غ��ذائ��ي، يف حني 
بنف�شه،  اجل�شم  ينتجهما  املتبقيني  الثلثني  اأن 
وه� ما يثبت اأن بي�س الدجاج ي�ؤثر على اأي�س 
يعتقده  مما  بكثري  اأق��ل  بدرجة  الك�لي�شرول 

كثريون.

ا اأ�سب�عيًّ بي�سات   3
االأملانية  التغذية  خبرية  تن�شح  جانبها،  وم��ن 
اآنتيه جال بتناول البي�س باعتدال. م��شحة اأن 
االأ�شب�ع،  يف  بي�شات   3 هي  ال�شحيحة  الكمية 
ال��ذي يدخل يف حت�شري  البي�س،  ذل��ك  مب��ا يف 
واملكرونة  والكعك  اخلبز  مثل  ا،  اأي�شً االأطعمة 

وال�ش��س واملاي�نيز.
وبدورها تن�شح خبرية التغذية االأملانية داجمار 
ف�ن كرام االأ�شخا�س، الذين يعان�ن من ارتفاع 
م�شت�ى الك�لي�شرول يف الدم اأو من م�شكلت 
بي�شات يف  الثلث  بعدم جت��اوز حد  القلب،  يف 
االأ�شب�ع اأبًدا. ويف بع�س احلاالت قد يك�ن من 

املفيد التخّلي عن تناول البي�س نهائيًّا.
بي�شة  ت��ن��اول  ا  نظريًّ فيمكنهم  االأ���ش��ح��اء،  اأم��ا 

ب�شرط  ل��ك��ن  ال��ي���م،  يف  بي�شتني  اأو 
ممار�شة  ع���ل���ى  امل�����اظ����ب����ة 

احلركية،  االأن�����ش��ط��ة 
وات�������ب�������اع ن���ظ���ام 

غذائي مت�ازن 
على  ي������ق�������م 
ال��������ف���������اك��������ه 
واخل�شراوات.

ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
ومعادن

اإىل  ج�������ال  واأ���������ش��������ارت 
ي���زخ���ر  ال���ب���ي�������س  اأن 
مهمة  ب��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
مثل فيتامني A املهم 

اأنه  كما  والب�شرة،  املناعة  وجهاز  العني  ل�شحة 
غ��ن��ّي ب��امل��ع��ادن ك��احل��دي��د وال��ف������ش��ف���ر والزنك 
اجل�دة  عايل  الربوتني  اإىل  باالإ�شافة  والي�د، 

ا للريا�شيني ب�شفة خا�شة. املهم جدًّ
)اللي�شيثني(  م���ادة  على  البي�س  يحت�ي  كما 
اأهميته  يف�شر  الع�شبي، وه� ما  للجهاز  املهمة 
�شه�لة  عن  ف�شًل  خا�شة،  ب�شفة  ال�شن  لكبار 
م�����ش��غ��ه م��ق��ارن��ة ب��ال��ل��ح���م ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل املثال 
العايل من الربوتني، والذي يع��س  وحمت�اه 
�شعف  ب�شبب  ال�شن  كبار  عند  الربوتني  نق�س 

ال�شهية لديهم.

طريقة التح�سري
على  �شرره  اأو  للج�شم  البي�س  فائدة  وتت�قف 

التح�شري؛  ف�������ع�������ل�������ى ط���ري���ق���ة 

مب�اّد  البي�س  حت�شري  يت�شبب  امل��ث��ال  �شبيل 
الدم  يف  الك�لي�شرول  م�شت�ى  رف��ع  يف  دهنية 

ب�شكل اإ�شايف.
لذا ين�شح ك�ليت�شك� بتح�شري البي�س بطريقة 
�شحية با�شتخدام الده�ن غري امل�شبعة كالزي�ت 
البي�س  طهي  ا  اأي�شً املهم  ومن  مثًل.  النباتية 
جيًدا للق�شاء على بكترييا ال�شامل�نيل ال�شارة 

اأو اأية جراثيم اأخرى.
اأن  وعند الرغبة يف تناول البي�س نيًئا، فيجب 
ا، وه� ما ميكن معرفته من  يك�ن طازًجا ج��دًّ
خلل و�شع البي�س يف اإناء به ماء: وكلما كانت 
اأما  االإن����اء،  ق��اع  يف  ا�شتقرت  ط��ازج��ة،  البي�شة 
امل��اء، فيجب  �شطح  البي�شة على  ح��ال طف�  يف 
من  اأخ��رى  اأن���اع  ا  اأي�شً منها.وهناك  التخل�س 
ذات  وه���ي  واالإوز،  ال��ب��ط  ب��ي�����س  م��ث��ل  ال��ب��ي�����س 
اأعلى  ده��ن��ي  حم��ت���ى 
م�������������ن ب�����ي�����������س 
ال��������دج��������اج. 
ون����������ظ����������ًرا 
بي�س  الأن 
ال����������ب����������ط 
ز  و الإ ا و
وجه  -على 
اخل�ش��س- 
اأن  مي��������ك��������ن 
على  ي�����ح�����ت������ي 
وجراثيم  ال�شامل�نيل 
اأخرى، لذا يجب طهيه جيًدا 
قبل االأكل وملدة 10 دقائق على االأقل، 

وال يج�ز اأبًدا تناوله نيًئا.
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بحثية  درا����س���ة  ح�����س��ب 
)لن�سيت(  جملة  ن�سرت 
ال��ط��ب��ي��ة، م����ؤخ���ًرا، ف��اإن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���ع���ن���اي���ة 
ح�ل  الغذائية  بالعادات 
ال���ع���امل، ق��د ي��ح���ل دون 
وف���اة واح���د م��ن ب��ن كل 
على  وف��اة  ح��الت  خم�س 

م�ست�ى العامل.

املراجعة  ع��ل��ى  اع��ت��م��دت  ال���درا����ش���ة 
البيانات  ح��ل��ل��ت  ح��ي��ث  ال�����ش��ام��ل��ة؛ 
يقرب  مل���ا  دول����ة   195 يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الدرا�شات  جانب  اإىل  عاًما،   20 من 
والف�ائد  امل��خ��اط��ر  ح�����ل  ال���ب��ائ��ي��ة 
م�شرية  بالتغذية،  املتعلقة  ال�شحية 
)الفقرية(  الغذائية  ال���ج��ب��ات  اأن  اإىل 
جميع  يف  ���ش��خ�����س  م��ل��ي���ن   11 ق��ت��ل��ت 
2017، معظمها ب�شبب  العامل عام  اأنحاء 
م�شاهمتها يف اأمرا�س القلب واالأوعية الدم�ية 
دون  التغذية  يجعل  ما  وه��ذا  وال�شرطان، 
من  اأك��رب  ا  �شحيًّ ت��ه��دي��ًدا  امل�شت�ى 
كالتدخني  املعروفة  املخاطر 

على �شبيل املثال.
وح���������������������������ش�������������ب 
 ، حثني لبا ا
بغ�س  و

ال���ن���ظ���ر ع����ن ال���ع���م���ر واجل���ن�������س وب���ل���د االإق�����ام�����ة واحل���ال���ة 
االجتماعية واالقت�شادية، فاإن االأ�شخا�س يتاأثرون اإىل حد 
االأطعمة  تناول  كانخفا�س  ال�شيئة،  الغذائية  بالعادات  ما 
ال�شحية وتناول كميات كبرية من االأطعمة غري ال�شحية، 
ويف  ال��ع��امل  م�شت�ى  على  لل�فيات  الرئي�س  ال�شبب  وه��� 
اأن تناول الكثري  العديد من البلدان، فقد وجد الباحث�ن 
واأمرا�س  ال��دم  �شغط  ب��ارت��ف��اع  املرتبط   - ال�ش�دي�م  م��ن 
القلب - ه� ال�شبب االأكرب لل�فاة املرتبطة بالنظام الغذائي 

على م�شت�ى العامل.
غري  وال��ده���ن  ال�ش�دي�م  تناول  يف  االإف���راط  جانب  واإىل 
الرئي�شة  ال��غ��ذائ��ي��ة  اخل��ط��ر  ع���ام��ل  معظم  ف���اإن  امل�شبعة، 
املغذية،  االأطعمة  يكفي من  ما  تناول  بعدم  كانت مرتبًطا 
والف�اكه  والبذور  واملك�شرات  الكاملة  ذلك احلب�ب  مبا يف 

واخل�شراوات والده�ن غري امل�شبعة املتعددة والبق�ليات.
وقد ركز الباحث�ن خلل الدرا�شة على 15 فئة من امل�اد 
ال��ف���اك��ه واخل�شراوات  ال��غ��ذائ��ي��ة )م��ث��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����اد 
البح�ث  وا���ش��ت��خ��دم���ا  امل�����ش��ن��ع��ة(،  وال���ل���ح����م  واالأل����ي����اف 
ل��ت��ل��ك املجم�عة  امل���ث���ايل  ل��ت��ق��دي��ر اال���ش��ت��ه��لك  احل��ال��ي��ة؛ 
الدرا�شة  يف  للأ�شخا�س  الفعلي  واال���ش��ت��ه��لك  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
والق�شايا  باالأمرا�س  االإ�شابة  خطر  على  الطعام  وتاأثري 
التقديرات  ه��ذه  وبا�شتخدام  ال��غ��ذائ��ي،  بالنظام  املتعلقة 
قام�ا بح�شاب م�شاهمة كل عادة غذائية �شيئة يف ال�فيات 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  باالأغذية  املرتبطة  واالأم��را���س 
فيما اختاروا درا�شة التدابري ال�شحية املرتبطة مبا�شرة 
ال��غ��ذائ��ي، مب��ا يف ذل���ك �شغط الدم  ال��ن��ظ��ام  ب��ن���ع��ي��ة 
االأخرى،  االأي�شية  اخلطر  وع���ام��ل  والك�لي�شرول 

بداًل من ال�شمنة و�ش�ء التغذية.
كانت  ال�شيئة،  الغذائية  ال�جبات  اأن  الدرا�شة  واأظ��ه��رت 

العامل، كما ظهر  اأنحاء  واملر�س يف جميع  بامل�ت  مرتبطة 
امل��ث��ل��ى م��ن جميع  ال��ك��م��ي��ة  ت��ت��ن��اول  ت���ج��د منطقة  اأن����ه ال 
من  اأي  تناول  يتم  ومل  ع�شر،  اخلم�شة  الغذائية  العنا�شر 
العنا�شر الغذائية بالكمية املنا�شبة يف جميع اأنحاء العامل، 
وتق�ل الدرا�شة اإن اأعلى معدالت ال�فيات املرتبطة بالنظام 
الغذائي وجدت يف اأوقيان��شيا واأقلها يف دول اآ�شيا واملحيط 
�شجلت  دول��ة   195 بني  ومن  املرتفع،  الدخل  ذات  الهادئ 
ال�اليات املتحدة اأعلى ن�شبة من ال�فيات املرتبطة بالنظام 

الغذائي وفًقا للبحث.
وبالن�شبة للأ�شخا�س الذين ي�شع�ن اإىل حت�شني وجباتهم 
الغذائية، فاإن اإ�شافة املزيد من احلب�ب الكاملة واملك�شرات 
ق��د ت��ك���ن ب��داي��ة ج��ي��دة؛ الأن االأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن �شملتهم 

وعلى  منها،  الكافية  الكمية  علي  يح�شل�ا  مل  ال��درا���ش��ة 
املائة  ف��ى   12 يتناول�ن  االأ�شخا�س  ك��ان  ال��ع��امل  م�شت�ى 
فقط من املك�شرات التي يحتاج�نها، و23 فى املائة فقط 
م��ن احل��ب���ب الكاملة، وم��ن ث��م مت رب��ط احل��ب���ب الكاملة 
بانخفا�س م��ع��دالت االإ���ش��اب��ة ب��االأم��را���س امل��زم��ن��ة، مب��ا يف 
ذلك ال�شرطان ومر�س ال�شكري من الن�ع الثاين واأمرا�س 

القلب واالأوعية الدم�ية.
لذلك يري اخلرباء �شرورة تغيري الن�شائح ال�شحية التي 
يت�قف الكثري منها على التخل�س من ال�جبات ال�شريعة، 
اإ���ش��اف��ة االأط��ع��م��ة املغذية  ب��داًل م��ن الركيز على ���ش��رورة 
اإىل وجباتنا؛ حيث ت�ؤكد ال�رقة البحثية االأخرية على اأن 

الطعام ميكن اأن يك�ن دواء عندما يتم تناوله بعناية.

عادات غذائية تت�شبب يف 20 % من الوفيات عامليًّا
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 310518         بتاريخ: 2019/05/01
با�ش��م: افيديا بي. يف.

وعن�انه: فيجزيل�شرات 68 1017، ات�س ال اأم�شردام، ه�لندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

طب  خدمات  ال�شحية،  الرعاية  وعيادات  الطبية  العيادات  ال�شحية،  الرعاية  وخدمات  الطبية  اخلدمات 
االأ�شنان، خدمات العناية باجلمال، علجات التجميل، خدمات العلج التجميلي للج�شم وال�جه وال�شعر، 
البدين،  التاأهيل  اإعادة  ال�شيدلة،  للحمية، خدمات  اال�شت�شارية  )املنتجع �شحي(، اخلدمات  ال�شبا  خدمات 
املعل�مات  ت�فري  ال�شحية،  الرعاية  قطاع  يف  املعل�مات  ترتيب  ال�شحية،  للرعاية  اال�شت�شارية  اخلدمات 

الطبية يف قطاع الرعاية ال�شحية
ال�اق�عة بالفئة: 44

و�شف العلمة: عبارة كلمة affidea باحرف التينية بالل�ن اال�ش�د
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 12 مايو  2019 العدد 12629 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 310511         بتاريخ: 2019/05/01
�شانايي  ام��االت  اورونلريي  يريل  ت�ريزمي  ان�شاآت  م�شروبات  جيدا  �شيكريليمي  ك�روميي�س  ت�غبا  با�ش��م: 

تيجاريت اتهاالت يف اخراجات ليمتد �شريكيتي 
وعن�انه: ك�رت�ل��س ماهالي�شي عدنان مندر�س ب�لفري ن�:46 دي/دي افاالر ايدين، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمف�ظة  وخ�����ش��روات  ف���اك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل���م  واالأ���ش��م��اك  اللح�م 
الزبدة،  اجلبنة،  احلليب،  البي�س،  بال�شكر،  مطب�خة  وف�اكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطه�ة،  وجمففة 

اللنب او الزبادي وغريها من منتجات احلليب؛ الزي�ت والده�ن ال�شاحلة للأكل الجل الطعام
ال�اق�عة بالفئة: 29

و�شف العلمة: عبارة كلمة Tugba  مكت�بة ب�شكل مميز باحرف التينية داخل �شكل بي�شاوي بالل�نني 
االبي�س واخلمري الداكن

اال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 12 مايو  2019 العدد 12629 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 310512         بتاريخ: 2019/05/01
�شانايي  ام��االت  اورونلريي  يريل  ت�ريزمي  ان�شاآت  م�شروبات  جيدا  �شيكريليمي  ك�روميي�س  ت�غبا  با�ش��م: 

تيجاريت اتهاالت يف اخراجات ليمتد �شريكيتي 
وعن�انه: ك�رت�ل��س ماهالي�شي عدنان مندر�س ب�لفري ن�:46 دي/دي افاالر ايدين، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القه�ة، ال�شاي، الكاكاو، القه�ة اال�شطناعية؛ االأرز؛ با�شتا )املعكرونة(، ن�دلز )معكرونة رقيقة(؛ التابي�كا 
ب�ظة  �ش�ك�التة؛  واحلل�يات؛  والفطائر  اخلبز  احلب�ب؛  من  امل�شن�عة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغ�؛ 
اخلمرية،  االأ�ش�د؛  والع�شل  النحل  ع�شل  �شكر،  للأكل؛  ال�شاحلة  املثلجة  من  وغريها  اأ�شربة  )اأي�شكرمي(، 
الثلج  الت�ابل؛  ال�شل�شات وغريها من  املحف�ظة؛ اخلل،  االأع�شاب  بهارات،  ت�ابل؛  امللح؛  م�شح�ق اخلبيز؛ 

)املاء املثلج(
ال�اق�عة بالفئة: 30

و�شف العلمة: عبارة كلمة Tugba  مكت�بة ب�شكل مميز باحرف التينية داخل �شكل بي�شاوي بالل�نني 
االبي�س واخلمري الداكن

اال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 12 مايو  2019 العدد 12629 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 310513         بتاريخ: 2019/05/01
�شانايي  ام��االت  اورونلريي  يريل  ت�ريزمي  ان�شاآت  م�شروبات  جيدا  �شيكريليمي  ك�روميي�س  ت�غبا  با�ش��م: 

تيجاريت اتهاالت يف اخراجات ليمتد �شريكيتي 
وعن�انه: ك�رت�ل��س ماهالي�شي عدنان مندر�س ب�لفري ن�:46 دي/دي افاالر ايدين، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية واالإعلن واإدارة وت�جيه االأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي

ال�اق�عة بالفئة: 35
و�شف العلمة: عبارة كلمة Tugba  مكت�بة ب�شكل مميز باحرف التينية داخل �شكل بي�شاوي بالل�نني 

االبي�س واخلمري الداكن
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 12 مايو  2019 العدد 12629 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 310514         بتاريخ: 2019/05/01
�شانايي  ام��االت  اورونلريي  يريل  ت�ريزمي  ان�شاآت  م�شروبات  جيدا  �شيكريليمي  ك�روميي�س  ت�غبا  با�ش��م: 

تيجاريت اتهاالت يف اخراجات ليمتد �شريكيتي 
وعن�انه: ك�رت�ل��س ماهالي�شي عدنان مندر�س ب�لفري ن�:46 دي/دي افاالر ايدين، تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات ت�فري االأطعمة وامل�شروبات، االإي�اء امل�ؤقت

ال�اق�عة بالفئة: 43
و�شف العلمة: عبارة كلمة Tugba  مكت�بة ب�شكل مميز باحرف التينية داخل �شكل بي�شاوي بالل�نني 

االبي�س واخلمري الداكن
اال�ش��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خلل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 12 مايو  2019 العدد 12629 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 31749

با�ش��م: �شانغهاي مدي�شن�س اند هيلث برودكت�س امب�رت اند اك�شب�رت ك�رب�ري�شن

وعن�انه: 27 زو تغ�شان رود )اي.1( �شنغهاي ، ال�شني

وامل�شجلة حتت رقم : )23574(  بتاريخ: 2000/02/06

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شن�ات  ع�شر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/06/09 وحتى تاريخ : 2029/06/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 12 مايو  2019 العدد 12629 

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12 

اإع����������الن
ال�شقر  ال�ش�����ادة/جناح  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاوالت والنقليات العامه رخ�شة رقم:1137766 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل خليل ابراهيم �شامل احل��شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي مبارك عبيد الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12 

اإع����������الن
هري  ت�ب  ال�ش�����ادة/�شال�ن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:2556120 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبداهلل �شعيد �ش�يد الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد �شعيد الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : جن خلدمات مت�ين بامل�اد الغذائية - �س ذ م م  
العن�ان : م�شت�دع رقم 30 ملك عابر الدارة املن�شاأت - جممع دبي لل�شتثمار  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   647294  : الرخ�شة  رقم    ، م�ش�ؤولية حم��دودة  ذات   : القان�ين 
التجاري : 1068251 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذك�رة اأعله ، وذلك مب�جب 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل�ثق  بتاريخ 2019/5/5  دب��ي  ق��رار حماكم 
2019/5/5 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كابك�س 
ح�سن للتدقيق العن�ان : مكتب 607 ملك م�شاريع قرقا�س - �س ذ م م - املنخ�ل - 
امل�شتندات  ، هاتف : 3859377-04  فاك�س : 3859376-04 م�شطحباً معه كافة  ديرة 

واالأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12629 بتاريخ 2019/5/12   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : كابك�س ح�سن للتدقيق
 ، دي��رة  املنخ�ل -  ذ م م -  العن�ان : مكتب 607 ملك م�شاريع قرقا�س - �س 
هاتف : 3859377-04  فاك�س : 3859376-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
جن  لت�شفية  اأع��له  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية 
خلدمات مت�ين بامل�اد الغذائية - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/5 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/5  
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���له،  امل��ذك���ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية
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ميتاز الكركم بف�ائده العديدة لل�سحة واجلمال، فهل �سمعت من قبل عن ما�سك الكركم؟ اإليك 
طريقة عمله واأهم املعل�مات ح�له.

هناك العديد من االأكلت التى ال ت�شتغنى عن 
وج�د الث�م بها، 

م������ذاق ورائ�����ح�����ة خمتلفة  ي��ع��ط��ى  ان�����ه  ح���ي���ث 
للآكلت،

عل�����ى  الث�������م  يح�����ت�ى  ذل���ك  ع��ن  ف�ش������ل   
ن�شبة ع������الية من الفيت�����امينات واخل�ش������ائ�س 
من  وحتميه  اجل�شم  �شحة  على  حتافظ  التى 

االأمرا�س واالأوبئة.
فاإن   selfhacked م���ق��ع  ذك���ره  مل��ا  ووف��ق��ا 

ف�ائد الث�م على ال�شحة هى:

اجل�سم  �سحة  على  الث�م  ف�ائد 
وال�سعر

ن�شبة عالية  الث�م على  1: يحت�ى 
والعنا�شر  ال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات  م����ن 

تعزيز  على  تعمل  التى  الغذائية 
وحمايته  املناعى  اجلهاز  �شحة 

من االأمرا�س واالأوبئة.

على  ال�����ث������م  2:يحت�ى 
ومنهم  امل��������اد  ب��ع�����س 

م�����������ادة االأل������ب������ني 
تعمل  ال�����ت�����ى 
حماربة  ع��ل��ى 

االم����را�����س 

ال���������ش����رط����ان����ي����ة 
م����ث����ل ����ش���رط���ان 
واملعدة  الق�ل�ن 

والثدى.

من  الث�م  3:يعترب 
الفريو�شات  وط����رد  ال��ت�����ش��م��م  ع��لج��ات  اأق�����ى 

على  الح��ت���ائ��ه  وذل��ك  اجل�شم  م��ن  والبكترييا 
ب��ع�����س ال��ع��ن��ا���ش��ر واخل�����ش��ائ�����س ال���ت���ى تطرد 

ال�شم�م من اجل�شم.

اخل�شائ�س  ب��ع�����س  ع��ل��ى  ال���ث����م  4:يحت�ى 
�شحة  تعزيز  على  تعمل  ال��ت��ى  والفيتامينات 

ال�شعر وعلج الت�شاقط والتلف، 
مر�س  ع�����لج  ف����ى  ك���ب���ريا  دورا  ل����ه  اأن  ك���م���ا 

الثعلبة.

5:يعمل على علج نزالت الربد واالأنفل�نزا، 
وي��ن�����ش��ح دائ���م���ا ب��ت��ن��اول ال���ث����م ك���ل ي����م على 

الريق لتفادى االأمرا�س والعدوى.

واالأوع����ي����ة  ال��ق��ل��ب  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  6:يحافظ 
ال��دم���ي��ة وي��ح��د م��ن خ��ط��ر االإ���ش��اب��ة بت�شلب 

ال�شرايني.

وترهلت  الكر�س  ازالة  على  الث�م  ي�شاعد   :7
حرق  ع��ل��ى  يعمل  ان���ه  ح��ي��ث  واالأرداف  ال��ب��ط��ن 
ال��ده���ن، وذل��ك عند تناول الث�م كل ي���م على 

الريق.

�شغط  م�شت�ى  �شبط  على  8:يعمل 
الدم، وبذلك فه� مفيد ملر�شى 

ال�شغط املرتفع.

فوائد الثوم على 
�شحة ال�شعر

الكركم عبارة عن نبات، يتم ا�شتخدامه كبهار خلل الطبخ، كما ا�شتخدمت 
منذ �شن�ات ط�يلة يف العديد من العلجات الطبية واجلمالية.

املا�شية،  االأخ��رية  ال�شن�ات  انت�شرت خلل  التي  االأم���ر  الكركم من  ما�شك 
حيث يروج له باأنه خايل من امل�اد الكيميائية التي ت�شر الب�شرة، وله ف�ائد 

جمالية عديدة.

ف�ائد ما�سك الكركم
اإليك اأهم الف�ائد املرتبطة با�شتخدام ما�شك الكركم:

اللتهاب من  التقليل   1-
 ،)Curcuminoids( با�شم  تعرف  ن�شطة  م��ادة  على  الكركم  يحت�ي 
عند  االلتهاب  وع��لج  اأج��ل تخفيف  االأح��ي��ان من  بع�س  ت�شتخدم يف  والتي 

االإ�شابة بالتهاب املفا�شل.
خ�شائ�س الكركم امل�شادة لللتهاب جتعل له العديد من 

ا، حيث قد ي�شاهم ا�شتخدام ما�شك  الف�ائد للب�شرة اأي�شً
الكركم يف علج امل�شاكل االلتهابية مثل ال�شدفية.

على  امل���ج���دة  البكترييا  حم��ارب��ة   2-
الب�سرة

للبكترييا،  امل�شادة  بخ�شائ�شه  الكركم  ميتاز 
وال���ت���ي ت�����ش��اع��د يف حم���ارب���ة ال��ب��ك��ت��ريي��ا التي 

تت�اجد على الب�شرة.
زيادة  على  البكترييا  هذه  على  تعمل  بدورها، 
وااللتهابات  ال�����ش��ب��اب  ب��ح��ب  االإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر 

اجللدية املختلفة.

ال�سباب حب  معاجلة   3-
اأثر  الكركم  ملا�شك  ف��اإن  ذك��رن��ا  كما 

م�������ش���اد ل���لل���ت���ه���اب، وه����ذا 
ي��ع��ن��ي اأن������ه ي�����ش��اه��م يف 
ع�������لج م�������ش���ك���ل���ة حب 
ال�������ش���ب���اب ب���اأن����اع���ه���ا 

املختلفة.
ذل�����ك،  ج����ان����ب  اإىل 
ا�شتخدام  ي�����ش��اه��م 
م��ا���ش��ك ال��ك��رك��م يف 
ظه�ر  من  التقليل 
الندب الناجتة عن 
على  ال�شباب  ح��ب 

الب�شرة.

م�������س���اد   4-

اأك�سدة ق�ي
مبا اأن الكركم من النباتات الغنية مب�شادات االأك�شدة، فهذا يعني اأن له دور 

كبري يف احلفاظ على الب�شرة.
تعمل م�شادات االأك�شدة على حماربة اجلذور احلرة ال�شارة، والتي ي�شاهم 
التجاعيد وعلمات  وب��ال��ت��ايل ظ��ه���ر  ت��دم��ري خ��لي��ا اجل��ل��د،  ت��راك��م��ه��ا يف 

ال�شيخ�خة والندب.

الت�سبغ فرط  مكافحة   5-
وهي  الب�شرة،  يف  الت�شبغ  ف��رط  م�شكلة  من  االأ�شخا�س  من  الكثري  يعاين 

وج�د بقع بل�ن داكن اأكر مقارنة باجللد من ح�له.
دور  الكركم  ملا�شك  اأن  املختلفة  العلمية  الدرا�شات  بع�س  اأ�شارت  املقابل،  يف 
م�شم�نة  غ��ري  النتائج  اأن  اإال  الت�شبغ،  بفرط  االإ���ش��اب��ة  م��ن  التقليل  يف 

للجميع.

الب�سرة تهيج  من  التخل�س   6-
يف حال كنت تعاين من تهيج يف منطقة معينة من 
الب�شرة، فاإن تطبيق ما�شك الكركم عليها ي�شاعد يف 

تهدئتها.

التجاعيد ظه�ر  من  التقليل   7-
مب��ا اأن ال��ك��رك��م غ��ن��ي مب�����ش��ادات االأك�����ش��دة كما 
مكافحة  يف  دور  ل���ه  اأن  ي��ع��ن��ي  ف���ه���ذا  ذك����رن����ا، 

التجاعيد وعلمات ال�شيخ�خة.

طريقة عمل ما�سك الكركم
م��ا���ش��ك ال��ك��رك��م ي��خ��ت��ل��ف ب��اخ��ت��لف الهدف 

والفائدة املت�قعة منه، مبعنى:
وم�شاكل  ال�������ش���ب���اب  ح����ب  ل���ع���لج   •
الكركم  البكترييا: يجب مزج 

مع الع�شل واملاء الدافئ
• لعلج فرط الت�شبغ 
قم  وال�����ت�����ج�����اع�����ي�����د: 
مب��زج ال��ك��رك��م مع 
وع�سري  ال��زب��ادي 

الليم�ن
م�شكلة  ل�����ع�����لج   •
ا�ستخدمي  التهيج: 
م������ا�������ش������ك ال�����ك�����رك�����م 
الكركم  م��ن  امل�شن�ع 

وجيل االأل�فريا
على  ل���ل���ح�������ش����ل   •
م������ا�������ش������ك ال�����ك�����رك�����م 

ا من ب�درة الل�ز. مب�شاد اأك�شدة ق�ي: ق�م مبزج الكركم مع املاء وبع�شً

ن�سائح ل�ستخدام ما�سك الكركم
يف حال ا�شتخدامك الأي ن�ع من ما�شك الكركم، عليك و�شعه على الب�شرة 
واملرطب  املنظف  وا�شتخدم  الدافئ  باملاء  �شطفه  ثم  فقط،  دقائق   10 ملدة 

املا�شك ط�ال الليل على ب�شرتك، حيث يحت�ي  اخلا�س بب�شرتك.ال ترك 
من  ط�يلة  لفرة  تركه  ح��ال  يف  الب�شرة  ت�شبغ  ت�شبب  ق��د  خ�شائ�س  على 

الزمن.ا�شتخدم هذا املا�شك مرتني اإىل ثلثة اأ�شب�عًيا.
اأواًل،  اليد  من  �شغرية  بقعة  على  بتجربته  املا�شك  ا�شتخدام  قبل  نن�شحك 

وذلك للتاأكد من عدم وج�د رد فعل حت�ش�شي جتاهه.

خايل من امل�اد الكيميائية التي ت�سر الب�سرة

طريقـــــة عمـــــل ما�شـــــك الكـــــركم وفـــــوائده

فيتامينات ما قبل الوالدة.. اأ�شبابها 
وطبيعتها واأهميتها

كثري من احل�امل يجب اأن ياأكلن ما يف و�شعهن خلل االأ�شهر القليلة االأوىل، 
بف�شل �شيء �شغري ي�شمى غثيان ال�شباح، واالأنف ال�شديد احل�شا�شية. ولعل 
هذه هي االإجابة احلقيقية على �ش�ؤال: ملاذا مت اخراع الفيتامينات ال�شابقة 

لل�الدة؟
وج�د  ولتاأكيد  غذائية،  اأي فج�ات  مل��لء  ج��اءت  ال���الدة  قبل  ما  ففيتامينات 
طفلك  يحتاجها  التي  احلي�ية  الغذائية  العنا�شر  جميع  م��ن  واف���رة  كمية 

للنم�، خا�شًة املغني�شي�م والزنك والكال�شي�م وفيتاميَني B وC والف�الت.
وتعترب الف�الت التكميلية -على وجه اخل�ش��س- مهمة للغاية؛ حيث تبني 
الر�شع. وكل حامل حتتاج  الع�شبي لدى االأطفال  االأنب�ب  اأنها تقلل عي�ب 

اإىل 400 ميكروجرام على االأقل يف الي�م وفًقا ملنظمة ال�شحة العاملية.
اأي  �شتفقد  اأن��ك  يعني  ما  امل��اء؛  يف  للذوبان  قابلة  الفيتامينات  ه��ذه  ومعظم 
ا�شتثناء واحد  الزائدة منها، وهناك  الكميات  ب�شاأن  فائ�س، فل داعي للقلق 
ك��ان بجرعات  اإذا  ا  �شامًّ يك�ن  اأن  ال��ذي ميكن  احل��دي��د  وه���  ال��ق��اع��دة،  لهذه 

كبرية.

وحتتاج احل�امل اإىل 30-60 ملليجراًما من احلديد كل ي�م وفًقا للإر�شادات 
ال�شادرة عن منظمة ال�شحة العاملية. وتاأتي معظم الفيتامينات قبل ال�الدة 
حم�شنًة مبزيد من احلديد، تلت�شق بباقي مكملت ما قبل ال�الدة، وال قلق 
املزيد ح�شب  اإىل  فقد حتتاجني  ال��دم  فقر  تعانني من  كنت  اإذا  لكنك  منها، 
ما  فيتامينات  ت��ن��اول  يجب  املثالية،  الناحية  الطبيب.ومن  ي�شفها  جرعة 
تزيد  اأنها  ذلك  ولي�س معنى  البدء يف حماولة احلمل.  ال���الدة مبجرد  قبل 
اخل�ش�بة؛ فهذه اأ�شط�رة ال ترتبط بال�اقع، بل الأن طفلك �شيحتاج اإىل تلك 
املغذيات االإ�شافية منذ حلظة احلمل؛ لذلك ين�شح االأطباء باال�شتمرار يف 
تناول الفيتامينات ط�ال فرة احلمل وبعدها، وقد ين�شح�ن بها ط�ال فرة 

ا، وكلها يجب اأن تخ�شع الإ�شراف طبي. الر�شاعة الطبيعية اأي�شً
اإن  حيث  ال�شمغية،  الفيتامينات  جلميع  واح��د  �شلبي  جانب  هناك  وعم�ًما، 
املك�نات الغام�شة -مبا فيها ال�شكر- حتل حمل بع�س الفيتامينات؛ فاإذا كنت 
ك  تريدين التاأكد من اأنك حت�شلني على اأكرب قدر من التغذية، فعليك التم�شرُّ

باالأقرا�س اأواًل.
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•• ال�شارقة-الفجر:

احل�شارات  م��ع��ر���س  يف  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  ت�����ش��ارك 
االآ����ش���ي����ي���ة، يف امل��ت��ح��ف ال����ط���ن���ي ال�����ش��ي��ن��ي، حتت 
ع�شر  باأربعة  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزارة  مظلة 
االإمارات  تاريخ وح�شارة دولة  اأثرية، تعك�س  قطعة 
 20 13 م��اي��� اإىل  ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وذل����ك م���ن 
احل�ار  م���ؤمت��ر  �شيعقد  ح��ني  يف  امل��ق��ب��ل،  اأغ�شط�س 
املقبل  ماي�  منت�شف  يف  االآ�شي�ية  احل�شارات  بني 
يف العا�شمة ال�شينية بكني، ويف هذا االإطار، �شيقام 
املعر�س من ماي� اإىل اأغ�شط�س، وقد اختارت جلنة 
االأثرية  القطع  م��ن  جمم�عة  ال�شني   م��ن  خ��رباء 
القطع  ال�شارقة للآثار لتك�ن من �شمن  من هيئة 
االأثرية التي متثل دولة االإم��ارات العربية املتحدة، 
وذل����ك ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س، ح��ي��ث ت��ع��ر���س فيه 
قارة  ع��دي��دة يف  دول  م��ن  االأث��ري��ة،  القطع  خمتلف 
يف  املتن�عة  االأث��ري��ة  القطع  ع��ر���س  و�شيتم  اآ���ش��ي��ا،  
امل��ت��ح��ف، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت���ا���ش��ل وال���ت���ب���ادل بني 
احل�����ش��ارات االآ���ش��ي���ي��ة، واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دولة 
قطعة،  بع�شرين  ت�شارك  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
االآثار  العاملي خبري  احل��دث  ي�شارك يف هذا  و�ش�ف 

يف هيئة ال�شارقة للآثار االأ�شتاذ عي�شى ي��شف مدير 
اإدارة التنقيب وامل�اقع االأثرية مع وفد الدولة الذي 
اإىل  العا�شر  ب��ني  املعر�س  يف  مت�اجدا  يك�ن  �ش�ف 

ال�شابع ع�شر من ماي� املقبل.  
هيئة  عام  عب�د جا�شم، مدير  �شباح  الدكت�ر  وق��ال 
ال�شارقة للآثار:  اإن قيام اللجنة باختيار عددا من 
يعترب  ل��لآث��ار،  ال�شارقة  هيئة  م��ن  االأث��ري��ة  القطع 
ال�شارقة  االآث�����ار يف  م��ك��ان��ة  ت��ع��ك�����س  م��ه��م��ة،  خ��ط���ة 
الثقايف  ال����راث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  جديتها  وم���دى 
واحلفاظ  وترميمها  االأث��ري��ة  وال��ق��ط��ع  اللقى  م��ن 
اأمر  وه���  الدقيقة،  العاملية  للمعايري  وفقاً  عليها، 
امللتقى  ه��ذا  يف  �شن�شارك  حيث  ويفرحنا،  ي�شعدنا 
االإمارات  دولة  العريقة يف  ونعر�س فيه احل�شارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وم��ك��ان��ة ال�����ش��ارق��ة ع��رب الع�ش�ر 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، حيث ك��ان��ت حمطة وع��ن���ان��اً ك��ب��رياً يف 
االأو�شط،  ال�����ش��رق  يف  ال��ع��ري��ق��ة  احل�����ش��ارات  ملتقى 
بح�شارة  ال��ع��امل  لتعريف  فر�شة  امللتقى  و�شيك�ن 

دولة االإمارات العربية املتحدة. 
عن  للك�شف  با�شتمرار  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
امل��زي��د م��ن امل���اق��ع االأث���ري���ة يف ال�����ش��ارق��ة، ك��م��ا اأنها 
و���ش��ع��ت ب��رن��اجم��اً ���ش��ام��ًل الإع�����ادة ت�����ش���ي��ر جميع 

ت�ش�ير  اإىل  اإ���ش��اف��ة  االإم������ارة،  االأث���ري���ة يف  امل����اق���ع 
املعرو�شة منها  املكت�شفة كافة، �ش�اء  االأثرية  اللقى 
يف املتاحف اأو امل�دعة يف املخازن، م�شتخدمة اأحدث 
باعتماد  حالياً،  املت�افرة  العاملية  الت�ش�ير  تقنيات 
االفرا�شية  واملحاكاة  الرقمي،  الت�ش�ير  طريقة 
ثلثية االأبعاد، واملعل�مات اجلغرافية.واأ�شار اإىل اأن 
الهيئة تعمل دوماُ على االإ�شراف على جميع امل�اقع 
وت�فر  ال�شارقة،  اإم���ارة  اأرج���اء  يف  املنت�شرة  االأث��ري��ة 
حماربة  على  العمل  وكذلك  لها،  اللزمة  احلماية 
كما  الثقافية،  املمتلكات  يف  امل�����ش��روع  غ��ري  االجت���ار 
االأثري  التنقيب  عمليات  م�ش�ؤولية  الهيئة  تت�ىل 
االأجنبية  التنقيب  بعثات  اأع��م��ال  على  واالإ����ش���راف 
اإمارة  ال�شارقة، حيث يت�افد على  اإم��ارة  العاملة يف 
االأثري،  التنقيب  بعثات  م��ن  ع��دد  �شن�ياً  ال�شارقة 
التي تعمل خلل  االأجنبية،  االأق��ط��ار  ع��دد من  من 
مع  م��ربم��ة  خا�شة  اتفاقيات  وف��ق  معينة،  م�ا�شم 
اإدارة االآثار، باال�شتناد اإىل مبادئ وروح م�اد قان�ن 
االآث���ار يف اإم���ارة ال�����ش��ارق��ة.واأك��د اأن االإم����ارة حمطة 
احت�شنت هذه  فلقد  ح�شارية عظيمة عربالتاريخ، 
االأر�س الطيبة اأوائل الب�شر، بعد هجرِتهم من �شرق 
اأفريقيا �شالكني الطريق اجلن�بي عرب م�شيق باب 

املندب، اإىل �ش�احل منطقة جن�ب �شرق �شبه اجلزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة، وع��ل��ى ���ش��ف���ِح ج��ب��ل ال��ف��اي��ة، ح��ي��ث حُط�ا 
اأكر  قبل  اأدوات��ه��م احلجريَة  لنا  وت��رك���ا  ال��رح��ال، 
من 125 األف عام، وقد دلَّت نتائج عمليات التنقيب 
االأثري على ات�شاِع الرقعِة اجلغرافيِة التي انت�شرت 
ف�قها امل�اقُع االأثريْة يف اإمارِة ال�شارقْة، كما ُوجدْت 
اخلام�شِة  االأل��ِف  اإىل  امل���ؤرخ��ِة  الُعبيِد  ح�شارِة  بقايا 
اأوىَل  والتي متثُل  احلمريْة،  امليلِد يف منطقِة  قبَل 
حم��ط��اِت االت�����ش��اِل احل�����ش��ارينِّ م��ع وادي الرافديْن 
ال��شَطى، حيُث بقايا  املنطقِة  العراِق، ثم  يف جن�ِب 
فراِت ع�ش�ِر ما قبَل التاريِخ، والع�ش�ِر الربونزيِة 
وفرْت  االإ�شلم.وتابع:  قبل  ما  وف��رِة  واحلديديِة، 
عمليات التنقيب االأثري التي جرت يف اأرا�شي اإمارة 
دليًل  املا�شيَة،  عاماً  االأرب��ع��نَي  م��دى  على  ال�شارقِة 
، كان ح�شيلَة  وا�شحاً على وج�ِد غًنى وتن�ٍع ح�شاريٍّ
والعقيدِة  والقيادِة  النظام  مقّ�مات  امتلَك  جمتمٍع 
مبايَن  فيها  و�شّيَد  امل���دن،  بتاأ�شي�س  ف��ق��اَم  الدينيِة، 
وق�ش�راً  اإداري���ة،  وح�ش�ناً  �شناعيْة  وور�شاً  �شكنيْة، 
ب��اإي��داع��ِه��م يف مقابر خا�شة،  م���َت��اه  َم  وك����رَّ ك��ب��ريًة، 
مع  الق�م  لعلية  متميزة  تذكارية  مدافن  �َس  وخ�شَّ

اإبِلهم وخي�ِلهم، بكامِل زينِتها وجمالها.

ت�سارك يف معر�س احل�سارات الآ�سي�ية حتت مظلة وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

اختيار جمموعة قطع اأثرية من اآثار ال�شارقة لعر�شها يف منت�شف مايو 

•• تورينو-الفجر:

�شمن فعاليات جناح ال�شارقة، �شيف �شرف معر�س ت�رين� 
الدويل للكتاب 2019، نظمت جمعية النا�شرين االإماراتيني 
جل�شة ح�ارية تناولت ميزات قطاع الن�شر يف دولة االإمارات 
والنا�شرين  للكتاب  يتيحها  التي  والفر�س  املتحدة  العربية 

ليحقق�ا ح�ش�رهم االإقليمي والدويل. 
و����ش���ارك يف اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي اأداره�������ا را����ش���د ال���ك��������س، املدير 
التنفيذي جلمعية النا�شرين االإماراتيني، والدكت�رة اليازية 
خليفة، ع�ش� جمل�س االإدارة – اأمني �شر جمعية النا�شرين 
وتامر  والن�شر،  للرجمة  الفلك  دار  وم�ؤ�ش�س  االإماراتيني، 

�شعيد مدير عام جمم�عة كلمات للن�شر.
وا�شتهل را�شد الك��س اجلل�شة بت�جيه ال�شكر ل�شاحب ال�شم� 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�ش� املجل�س 
االأعلى حاكم ال�شارقة، على رعايته مل�شروع ال�شارقة الثقايف، 
ملا  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  خا�س  وب�شكل  االإم���ارة  ومل�ؤ�ش�شات 
تتيحه من فر�س للنا�شرين االإماراتيني والعرب من خلل 
�شراكاتها الدولّية وح�ش�رها الدائم يف اأهم معار�س الكتب 

واملحافل الثقافية على م�شت�ى العامل. 
امل�ؤ�ش�شات  بذلتها  التي  اجله�د  ح�ل  الك��س  را�شد  وحتدث 
حركة  لدعم  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  الر�شمية 
ال�طني  املجل�س  اإىل دور  اأ�شار  املحلي والعربي حيث  الن�شر 
اأذونات  ر�ش�م  االإماراتيني من  النا�شرين  اإعفاء  للإعلم يف 

الطباعة والتداول، اإىل جانب رعاية م�شاركتهم يف املعار�س 
املعرفة  الثقافة وتنمية  الدولية، كما ت�قف عند دور وزارة 
العاملني يف الدولة من ر�ش�م الرقيم  النا�شرين  اإعفاء  يف 

الدويل للكتب.
ويف ردها على �ش�ؤال وجهه الك��س ح�ل امليزات التي تقدمها 
مدينة ال�شارقة للن�شر، قالت الدكت�رة اليازية خليفة: “اإن 
مدينة ال�شارقة للن�شر لي�شت ككل املدن فهي �شبق اإماراتي يف 
املنطقة والعامل، وتقدم خدمات مب�شت�ى عايل من اجل�دة 
والتناف�شية، واإن امليزات تقدمها املدينة كثرية دفعت جمعية 
املدينة، حيث  افتتاح فرع لها يف  اإىل  االإماراتيني  النا�شرين 
املعار�س  على  وت�زيعها  الكتب  لنقل  فر�شة  املدينة  ت�فر 
املحلية والدولية ب�شكل اأ�شهل واأ�شرع واأقل تكلفة، باالإ�شافة 
الن�شر  ���ش���ق  اإىل  لل��ش�ل  تقدمها  ال��ت��ي  الت�شهيلت  اإىل 

العاملي وبناء �شراكات مع نا�شرين دوليني«. 
للن�شر  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ج��ان��ب  “اإىل  ال���ي���ازي���ة:  وت��اب��ع��ت 
للرجمة  ال�شارقة  منحة  مثل  كثرية  ميزات  االإم��ارة  تقدم 
النا�شرين  م��ن  للكثري  ال��ط��ري��ق  م��ه��دت  ال��ت��ي  “ترجمان” 
اأتاحت يل هذه  واح��دًة منهم، حيث  اأن��ا  واملرجمني، وكنت 
اإحداها يف  ن�شر عاملية  دور  �شراكات مع  املنحة فر�شة لعقد 

اإيطاليا«.
واأو�شحت اليازية اأن م�ؤ�ش�شات دولة االإمارات املعنية بقطاع 
كافة  لت�فري  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون  م��ب��داأ  وف��ق  تعمل  الن�شر 
فيما  ه��ذا  ويظهر  والنا�شرين،  للكتاب  ال��لزم��ة  اخل��ي��ارات 

دور  ت�حد  جه�د  من  االإماراتيني  النا�شرين  جمعية  تق�ده 
وتعزيز  املحلي  الن�شر  بقطاع  للنه��س  وجتمعها  امل�ؤ�ش�شات 
العاملي،  الن�شر  �شناعة  �ش�ق  يف  االإم��ارات��ي  الكتاب  تناف�شية 
االأمر الذي يجعل ال�شارقة فر�شة كبرية اأمام النا�شرين من 

خمتلف بلدان العامل.
وعن حمفزات النم� يف قطاع الن�شر االإماراتي حتدث تامر 
بدار  ب��داأت  التي  للن�شر  كلمات  جمم�عة  جتربة  عن  �شعيد 
ن�شر واحدة، لت�شم حتت مظلتها الي�م 4 دور ن�شر خمتلفة 
فرن�شا  وواح���دة يف  املتحدة،  اململكة  يف  اإثنتني  االإم���ارات،  يف 
اأن حتقق  للمجم�عة  ك��ان  “ما  وق��ال:  اإيطاليا،  واأخ���رى يف 
هذا النجاح ل�ال البيئة املحفزة التي ت�فرها دولة االإمارات 

واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س«. 
وا�شتعر�س تامر �شعيد جمم�عة من الع�امل التي ت�فرها 
الن�شر،  قطاع  لت�شجيع  التحديد  وج��ه  على  ال�شارقة  اإم��ارة 
يف  كبري  ثقافية  واأن�شطة  فعاليات  ل��لإم��ارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
كل عام اإىل جانب الفعاليات الثقافية الدائمة مثل معر�س 
ال�شارقة الدويل للكتاب وم�شاركات هيئة ال�شارقة للكتاب يف 
املعر�س واملحافل الثقافية الدولية االأمر الذي جذب اهتمام 
االإماراتي  الن�شر  �ش�ق  اإىل  العامليني  واملثقفني  النا�شرين 

و�شهل بناء �شراكات ط�يلة االأجل بني الطرفني. 
املجم�عة  اأن  اإىل  للن�شر،  ك��ل��م��ات  جم��م���ع��ة  م��دي��ر  واأ����ش���ار 
ا���ش��ت��ث��م��رت يف ه���ذه ال��ف��ر���س وامل��ح��ف��زات وح��ق��ق��ت جناحات 
متينة  وعلقات  ل�شراكات  واأ�ش�شت  قيا�شية  فرة  يف  ن�عّية 

وه�  البلدان  خمتلف  من  واملثقفني  العاملية  الن�شر  دور  مع 
ما يفتح االأفاق وا�شعًة على املزيد من النجاحات، ولفت اإىل 
مبادرات وجه�د  �شل�شلة  مع  تزامنت  املجم�عة  اإجن��ازات  اأن 

اأمامها  �شهلت من عملها وفتحت  النا�شرين  قادتها جمعية 
فر�شة لتحقيق روؤيتها يف �شناعة كتاب اإماراتي بج�دة عالية 

على م�شت�ى الطباعة وامل�شم�ن.

خالل جل�سة نظمتها »النا�سرين الإماراتين« يف جناح ال�سارقة �سيف �سرف »ت�رين� الدويل للكتاب«

نا�شرون ومتخ�ش�شون: االإمارات فر�شة ثمينة اأمام النا�شرين من خمتلف بلدان العامل 

•• تورينو-الفجر:

نظم “مكتب ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب 2019” 
ال�شارقة �شيف  اأم�س االأول �شمن فعاليات اختيار  م�شاء 
ح�ارية  جل�شة  للكتاب،  ال���دويل  ت�رين�  معر�س  ���ش��رف 
على  املجتمع  اأف���راد  ت�شجيع  ميكننا  “كيف  عن�ان  حتت 
يف  ثقافتنا  التكن�ل�جيا  فيه  ح�شرت  ع�شر  يف  ال��ق��راءة 
بن  في�شل  �شيخ  م��ن  ك��ل  فيها  ���ش��ارك  تغريدة؟”،  ق���راءة 
من  �شت�شتلم  التي  املدينة  ك�االملب�ر،  من  من�ش�ر،  �شيخ 
العام  للكتاب”  العاملية  “العا�شمة  راي��ة  ال�شارقة،  اإم��ارة 
املقبل، واأمرية بن فار�س، تنفيذي اأول للم�شاريع اخلا�شة 
االإمارة  جناح  يف  عقدت  التي  اجلل�شة  املكتب.وبحثت  يف 
�شناعة  ت�اجهها  التي  التحديات  امل��ع��ر���س،  يف  امل�����ش��ارك 
املعرفة لي�س فقط يف مدينتي ال�شارقة وك�االملب�ر ولكن 
يف العامل اأجمع، و�شبل اإيجاد طرق فاعلة لتقدمي الكتاب 
للنا�س، وخا�شة لدى اجليل  واملعل�مات بطريقة جذابة 

اجلديد.
وناق�س من�ش�ر، اأمني ال�شر الفخري جلمعية النا�شرين 
للكتاب  عاملية  عا�شمة  “ك�االملب�ر  ومكتب  املاليزيني، 
اأثر  تنامي  ظ��ل  يف  التقليدية  املكتبات  دور   ،”2020
بن  اأم���رية  �شلطت  فيما  امل��ع��رف��ة،  ن�شر  يف  التكن�ل�جيا 
حتفيز  يف  ال��رائ��دة  ال�شارقة  جتربة  على  ال�ش�ء  ف��ار���س 
ممار�شاتهم  م��ن  ج���زءاً  وجعلها  املطالعة  على  االأج��ي��ال 

الي�مية، من خلل اإطلق مبادرات ن�عّية مثل “ثقافة 
ب��ل ح���دود«.وت����ق���ف ���ش��ي��خ م��ن�����ش���ر ع��ن��د احل��م��ل��ة التي 
القراءة،  على  القطار  ركاب  لت�شجيع  ك�االملب�ر  اأطلقتها 
اإىل ت�فري مكتبات متنقلة  “تربز احلاجة الي�م  بق�له: 
اإىل  ال��ش�ل  لهم  وتي�شر  كان�ا،  اأينما  النا�س  اإىل  ت�شل 
خمتلف م�شادر املعرفة، وهذا ما يج�شد املح�ر الرئي�شي 
الذي تق�م عليه ا�شراتيجية “ك�االملب�ر عا�شمة عاملية 
اأمام  الفر�شة  اتاحة  اإىل  تهدف  التي   ،”2020 للكتاب 

اجلميع للدخ�ل اإىل مكتبة املدينة الرقمية.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا �شلطت اأم����رية ب��ن ف��ار���س ال�����ش���ء خلل 
م�شاركتها يف اجلل�شة على نهج ال�شارقة يف اإ�شراك جميع 
اإتاحة  جانب  اإىل  الثقافية،  فعالياتها  يف  املجتمع  فئات 
يف  اأ�شا�شيني  حم�رين  باعتبارهما  لهم،  املعرفة  م�شادر 
برنامج ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب للعام 2019. 
ت�جه  ح���ل  نظريها  على  فار�س  بن  طرحته  ���ش���ؤال  ويف 
اأرى  “ال  من�ش�ر:  اأج���اب  التكن�ل�جيا،  نح�  ك���االمل��ب���ر 
يف  اأ�شا�شياً  عامًل  بل  للمعرفة  تهديداً  التكن�ل�جيا  يف 
ت��ع��زي��زه��ا ون�����ش��ره��ا يف امل��ج��ت��م��ع، وخ��ا���ش��ًة يف ظ��ل تنامي 
حياة  م��ن  ج���زءاً  اأ�شبحت  حتى  التكن�ل�جيا  ا�شتخدام 
للغاية  املهم  من  ولذلك،  الي�مية.  وممار�شاتهم  النا�س 
جلميع اجلهات املعنية بتعزيز الكتاب واإي�شال املعل�مات 
اأن تتمتع بالقدرة على  وتي�شري التعليم الأف��راد املجتمع، 
تزايد  ذل��ك  على  مثال  وخ��ري  الع�شر،  متطلبات  م�اكبة 

اإىل  احل��اج��ة  ت��ربز  وهنا  ال�ش�تية.  الكتب  على  االإق��ب��ال 
من  وحتديثها  املعرفة  اإي�شال  و�شائل  يف  تغيري  حتقيق 

خلل تزويدها ب��شائل تلبي احتياجات املجتمع«.
عام  يف  ال�����ش��ارق��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ربن��ام��ج  ا�شتعرا�شها  وب��ع��د 
ت�جهت اأمرية بن  “العا�شمة العاملية للكتاب 2019”، 
العام  يف  خططهم  ح�ل  من�ش�ر  �شيخ  اإىل  ب�ش�ؤال  فار�س 
امل��ق��ب��ل ل��دع��م ال��ك��ت��اب ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال���ق���راءة ب��ني جميع 
)برنامج  “يتبنى  واأج�����اب:  امل��ال��ي��زي،  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح 
ك�االملب�ر العا�شمة العاملية للكتاب 2020( بدوره اأي�شاً 
مبداأ ا�شتهداف خمتلف فئات املجتمع، ويتمح�ر تركيزنا 
ح�ل اإي�شال الكتاب وم�شادر املعرفة اإىل املناطق الريفية 
امل��ن��اط��ق احل�����ش��ري��ة واالأ�شر  امل��ح��روم��ة يف  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
الفقرية من حيث الدخل والتي متثل %40 من تركيبة 
ويتجلى  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  اإىل جانب  املجتمع، 
املعرفة،  لت�شمل  اأول���ي��ات��ه��م  ترتيب  اإع����ادة  يف  طم�حنا 

والقراءة ».
ف��ار���س على حر�س  ب��ن  اأم���رية  اأك���دت  ويف ختام اجلل�شة، 
على   2019 للكتاب  العاملية  العا�شمة  ال�شارقة  مكتب 
على  احل��ائ��زة  امل��دن  جميع  م��ن  ممثلني  م�شاركة  �شمان 
لقب عا�شمة عاملية للكتاب، ومدن اأخرى لتبادل جتاربهم 
اأجل  من  املمار�شات  اأف�شل  وم�شاركة  الفريدة،  الثقافية 
واحد  ه��دف  حتقيق  على  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  �شبل  تعزيز 

م�شرك يتمثل يف تر�شيخ ثقافة القراءة.

خالل م�ساركتها يف معر�س ت�رين� الدويل للكتاب  2019

»ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب 2019« و» كواالملبور حاملة اللقب للعام املقبل« 
تناق�شان �شبل تر�شيخ ثقافة القراءة بني اأفراد املجتمع
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واآخرها  النا�س  ب��ني  ُي��ت��داول  م��ا  وح��ي  م��ن  اأغنيات  ط��رح��ِت   •
اأي  على  يا حنان(.  )اآه  اأغنية  امل�شت�حاة من  )اأن��ا حنان(  بعن�ان 

اأ�شا�س اخرِت هذه االأغنية؟
- )اآه يا حنان( كانت )تراند(، واأنا ا�شتغللُت الفر�شة ورددُت عليها 
عرب اأغنية )اأنا حنان( بطريقة جميلة، وال اأعتقد اأنه ي�جد �شرٌر 

يف ذلك.

الذكاء؟ على  يدّل  االأغنيات  لهذه  اختيارك  اأن  تعتربين  • هل 
ال  الذكي  وال�شخ�س  ب��ذك��اء(،  اعمل  بجّد،  تعمل  )ال  يق�ل  مَثل  هناك   -

يتعب كثرياً بل قليًل،
 الأنه َي�شتخدم عقله. واأنا اأعترب اأنني اأمتتع باحلد االأدنى من الذكاء. 

اأنا اأعرف نقاط ق�تي ونقاط �شعفي،
ز نقاط   واالإن�شان الذكي ه� الذي يعرف كيف ُيْخفي نقاط �شعفه وُيرْبِ

ق�ته، وهذا ما اأعتمده يف حياتي الفنية.

اأن  مبعنى  م��شة،  جمرد  باأنها  االأغنيات  هذه  ف  و�شْ ميكن  هل   •
عمرها ق�شري وغري قابلة لل�شتمرارية؟

اأغنيات م��شة وعمرها ق�شري كما ميكن  باأنها  اأن ت��شف  - ميكن 
فها باالأغنيات الع�شرية. و�شْ

�شن�ات  ع�شر  منذ  الفنية  ال�شاحة  على  ُط��رح��ت  اأغنية  ت�جد  ال   
وحتى الي�م ا�شتمّرت وكان عمرها ط�يًل، الأن كل االأغنيات 

تنّفذ ب�شرعة. 
ول��� اأج��ري��ن��ا م��ق��ارن��ة، جن��د اأن اأغ��ن��ي��ات ال��زم��ن املا�شي 
الأن  ال���ي����م،  ح��ت��ى  ن�شمعها  ن����زال  ال  ون��ح��ن  م�����ش��ت��م��رة 

التح�شري للأغنية ال�احدة
 كان ي�شتغرق �شهراً اأو �شهرين من التدريبات، واأ�شهر 
عدة من الت�زيع كي ُتطرح وتنت�شر بني النا�س، هذا عدا 

عن اأن َمن ي�ؤديها كان من عمالقة الفن.
له  )ت�شرب(  وَم��ن  ال�شرعة  ع�شر  يف  ال��ي���م  نحن  بينما   
اأي�شاً  ورمب��ا  ق�شرياً،  �شيك�ن  عمرها  اأن  �شك  ف��ل  اأغنية، 

يك�ن عمرها ط�يًل.
 مثًل اأغنية )اأنا دانا( عمرها ط�يل، وهي ال تزال تردد على 
األ�شنة النا�س منذ 15 عاماً وحتى الي�م، مع اأنها اأغنية ب�شيطة 

جداً.

الغناء  اأن  ترين  اأال  والتمثيل، ولكن  الغناء  التن�يع بني  • حتاولني 

ه� املجال االأقرب اإىل قلبك؟
- اأحاول التن�يع بني الغناء والتمثيل، 

ولكن ال ميكنني اأن اأق�ل اإن اأحد املجالني اأقرب اإيّل من املجال االآخر.
 بل الكامريا هي االأقرب اإىل قلبي وكذلك حّب ال�شهرة.

 اأنا اأحب االأ�ش�اء واأ�شعى الأن تك�ن م�شّلطة علّي دائماً. اأحب هذه االأج�اء 
وال ميكنني العي�س من دونها. باخت�شار، اأحّب الفن.

بهذه  ���ش��ت�����ش��ت��م��ران  ه��ل  ج��ع��ف��ر،  ع��ب��ا���س  م��ع  ن��اج��ح��اً  ث��ن��ائ��ي��اً  • ���ش��ك��ل��ِت 
الثنائية؟

- بل االأ�شّح اأنني �شكلُت مع عبا�س جعفر وزياد برجي ثلثياً ناجحاً، واأنا 
اأعتربهما مبثابة عائلتي، 

واأمتنى اأن يتجدد التعاون بيننا هذه ال�شنة اأي�شاً، ولكن ال �شيء وا�شحاً 
حتى االآن.

اأكر  ال�شينما  التمثيلية على  ترّكزين جتربتك  اإنك  الق�ل  • هل ميكن 
من التلفزي�ن؟

اأنني  اأركز على ال�شينما اأكر من التلفزي�ن، وكل ما يف االأمر  - كل، ال 
عندما  التلفزي�ن.  يف  اأم  ال�شينما  يف  ���ش���اء  يل،  املنا�شب  العر�س  اأخ��ت��ار 

اجتهُت نح� التمثيل، 
ل الركيز  مل ُتْعِجبني االأعمال التي ُعر�شت علّي يف التلفزي�ن، الأنني اأف�شّ
على االأدوار ال�شعبة واملعّقدة، ولذلك اخرُت الك�ميديا يف ال�شينما، اإىل 

اأن �شنحْت الفر�شة هذه ال�شنة،
الأنني  التمثيلي،  م�ش�اري  يف  االأك��رب  احل�شة  للتلفزي�ن  �شيك�ن  حيث   
اأهّم م�شل�شلنْي يف رم�شان املقبل وهما )الهيبة - احل�شاد(،  �شاأ�شارك يف 

و)احلرملك( وه� اأ�شخم اإنتاج عربي.
 كما اأ�شارك يف م�شل�شل )ر�شيف الغرباء( امل�ؤلف من 100 حلقة، وه� من 

بط�لتي وعمار �شلق ورهف عبد اهلل.
اإماراتي �شُيعر�س يف �شاالت ال�شينما االإماراتية  اأي�شاً يف فيلم   و�شاركُت 

يف عيد االأ�شحى.

املقبلة؟ للفرة  م�شاريعك  • ما 
- بعد اأغنية )اأنا حنان( التي مل اأت�قع اأن حت�شد كل هذا النجاح، الأنني 
لدويت� مع جنم  ر  اأح�شّ اأق��ّل،  وال  اأك��ر  ال  الت�شلية  �شبيل  طرحُتها على 

�ش�ري �شيب�شر الن�ر قريباً، 
كما اأنني انتهيُت من ت�ش�ير اأغنية من البيئة ال�شامية مع جنمة �ش�رية 

ممثلة حمب�بة جداً.

طرحْت الفنانة دانا احللبي اأخريًا اأغنية بعن�ان )اأنا حنان( كرّد على اأغنية 
)اآه يا حنان( التي مت تداولها بكرثة ولقت رواجًا كبريًا يف الفرتة املا�سية.

�سبيل  التي طرحْتها على  اأن حتقق هذه الأغنية  اأنها مل تت�قع  وت�ؤكد دانا 
)اأغنيات  خانة  يف  ت�سنيفها  ميكن  اأنه  اإىل  م�سرية  النجاح،  هذا  كل  الت�سلية 

امل��سة( التي ل تعّمر ط�ياًل، واأي�سًا الأغنيات الع�سرية.
من ناحية اأخرى، تطّل دانا يف امل��سم الرم�ساين احلايل يف م�سل�سلي )الهيبة 
- احل�ساد( و)احلرملك(، وهي ت�سارك يف ت�س�ير م�سل�سل )ر�سيف الغرباء(، 
بالإ�سافة اإىل فيلم- عربي م�سرتك �سُيطرح يف عيد الأ�سحى، كما انتهْت من 

ت�سجيل اأغنيتْن )دويت�(. 

اأحاول التن�يع بن الغناء والتمثيل

دانا احللبي: اأعرف نقاط قوتي 
ونقاط �شعفي

ت�سارك يف عمل م�سرحي ايام عيد الفطر 

روان ال�شرقاوي: اأحببت التمثيل وبا�شتطاعتي 
تقدمي الكثري م�شتقباًل 

الفني  ال��ع��امل  يف  خ��ط���ات��ه��ا  اأوىل  يف 
ت�ا�شل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  وال�������ش���اح���ة 
ال�شرقاوي  روان  ال�شابة  املمثلة 
ت�����ش���ي��ر م����ا ت��ب��ق��ى ل���ه���ا من 
م�������ش���اه���د ����ش���م���ن اأح��������داث 
)ك���ان...  ال��درام��ي  امل�شل�شل 
ب����داأ عر�شه  ال����ذي  خ���ال���د(، 
خ������لل امل����������ش����م ال�����درام�����ي 

الرم�شاين.
�شّرحت  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  ويف 
ال�����������ش�����رق�����اوي ق����ائ����ل����ة: 
))ك����������������������ان... خ�����ال�����د( 
طابع  ذو  م�������ش���ل�������ش���ل 
اج����ت����م����اع����ي واق����ع����ي 
ي��ط��رح جم��م���ع��ة من 
من  م�شتقاة  الق�شايا، 
لب املجتمع ومن داخل 
ق�ش�شاً  ت��روي  البي�ت 
حقيقيني.  ل�����ش��ح��اي��ا 
اأح����داث����ه ح�ل  وت�����دور 
الن�شاء  م��ن  جم��م���ع��ة 
امل�������ش���ط���ه���دات ال���لت���ي 
القي�د  ك�����ش��ر  ي���ح���اول���ن 
رجل  عليهن  ف��ر���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
يدعى  ومت�شلط  وم��ب��ت��ز  ب��خ��ي��ل 
و�ش�اًل  با�شتغللهن  يق�م  خ��ال��د، 

اإىل ماآربه(.

انت�شار  االأب��ل��ة  �شخ�شية  العمل  يف  )اأج�����ش��د  وت��اب��ع��ت 
يف  معها  تعمل  ال��ت��ي  خ��ال��د(  )اأخ���ت  فاطمة  �شديقة 
لها  االأ���ش���د  ال�شندوق  مبثابة  ف��اأك���ن  ذات��ه��ا،  املدر�شة 
تعاين  التي  وهم�مها  مل�شاكلها  دوم���اً  اأ�شتمع  عندما 
جمن�ن  و  ال��ع��ن��ي��ف  �شقيقها  ب�شبب  ال��ب��ي��ت  يف  م��ن��ه��ا 

بت�شرفاته(.
واجهتها،  التي  وال�شع�بات  التمثيل  جتربة  وح���ل 
اأ�شارت بالق�ل: )�شحيح اأنني اأخ��س جتربة التمثيل 
واأرى  كثرياً  اأحببتها  لكنني  االأوىل،  للمرة  ال��درام��ي 
خلل  م��ن  م�شتقبًل  الكثري  تقدمي  با�شتطاعتي  اأن 
خ�ش��شاً  �شاأج�شدها،  قد  التي  بال�شخ�شيات  التن�ع 
اأنني اأمتلك القدرة على التحدث بثلث لغات خمتلفة 
بطلقة وهي العربية لغتي االأم اإىل جانب االإنكليزية 
والرو�شية التي تعلمتها من والدتي ك�نها تتحدر من 
هناك، وبالتايل قد تك�ن م�شاألة اللغة اأمراً مميزاً يل 
عن غريي من زميلتي املمثلت، وفعلياً اأنا م�شتمتعة 

ب�قتي الذي اأق�شيه داخل )ل�كي�شن( امل�شل�شل(.
ت���ذك���ر قد  ���ش��ع���ب��ات  ه���ن���اك  ك���ان���ت  واأردف��������ت: )واإن 
امتداد  م�شاألة  يف  تلخي�شها  ميكنني  رمب��ا  واجهتها، 
اإىل جانب  ل�����ش��اع��ات ط���ي��ل��ة ج����داً  ال��ت�����ش���ي��ر  وق����ت 
االإرهاق البدين الذي نتكبده، واأي�شاً ال�شغط الكبري 
العمل  الفنانني يف �شبيل ظه�ر  الذي يتحمله جميع 
اأم���ا غ��ري ذل���ك يف ما  ب��ال�����ش���رة اجلميلة وال��راق��ي��ة. 
وكيفية  رهبتها  فك�شر  ال��ك��ام��ريا،  مب���اج��ه��ة  يتعلق 
التعامل معها كان اأمراً �شهًل ك�ين يف االأ�شا�س اأعمل 
وبالتايل  الي�م،  زلت كذلك حتى  وما   )Model(�ك

اأعرف متاماً هذه االأم�ر(.

)كان... خالد( من تاأليف جميلة جمعة واإخراج نايف 
الرا�شد،  ن��اي��ف  منهم  جن���م  نخبة  وب��ط���ل��ة  ال��را���ش��د 
عرفات،  زه��رة  طيف،  ج�هر،  �شهاب  ال�شراح،  انت�شار 
ليايل  امل��رزوق،  فاطمة  ال�شالح،  فهد  القبندي،  �شارة 

دهراب وغريهم.
م�شاركتها  اإىل  ال�شرقاوي  اأ���ش��ارت  اآخ���ر،  �شعيد  على 
امل���ق���ب���ل، وعنه  ال���ف���ط���ر  ع���ي���د  م�����ش��رح��ي يف  ع���م���ل  يف 
ق��ال��ت: )متحم�شة ك��ث��رياً خل������س جت��رب��ة اأخ���رى يف 

م�شرحي  عمل  يف  امل�شاركة  خ��لل  من  التمثيل  ع��امل 
عر�شه  �شيتم   )Luminous( بعن�ان  للأطفال 
ط�ال اأيام عيد الفطر املقبل، وبهذا ال�شاأن مت االتفاق 
ميثم  الفنان  العربي  اخلليج  م�شرح  فرقة  رئي�س  مع 
بدر للن�شمام اإىل عملهم، وه� من تاأليف الدكت�رة 
نادية القناعي واإخ��راج حممد جمال ال�شطي، وبداأت 
املجتمع  تنمية  م��رك��ز  م�شرح  خ�شبة  على  ال��ربوف��ات 

بالزهراء، مكان عر�س امل�شرحية(.
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اأ�شباب تورم االأطراف وطرق الوقاية منه
)الذراعني  االأط���راف  ت���رم  اإن  االأمل��ان��ي��ة،  اأوم�����ش��او(  )اأب�تيكن  قالت جملة 
بال�ذمة  يعرف  مب��ا  االإ���ش��اب��ة  اإىل  ي�شري  وال��ق��دم��ني(  وال�شاقني  واليدين 
احتبا�س  ال�ذمة هي  اأن  بال�شحة،  املعنية  املجلة  واأو�شحت   .)Edema(
املاء باجل�شم؛ حيث يت�شّرب ماء بفعل ال�شغط املتزايد من االأوعية الدم�ية 
ب�شبب قلة حركة  االأط��راف،  اللمفاوي ويتكّد�س باجل�شم، خا�شة  والنظام 
طبيعة  بحكم  ك��ث��رًيا  يقف�ن  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  ت�شيب  وه��ي  الع�شلت، 
اأب�تيكن  تن�شح  باجل�شم،  املاء  احتبا�س  ومل�اجهة  مثًل.  كالبائعني  عملهم 
والهلي�ن  وال��ف��راول��ة  كاالأنانا�س  للب�ل؛  امل���دّرة  االأغ��ذي��ة  بتناول  اأوم�����ش��او 
ا �شرب ما ال يقل عن لرين  والبطيخ واخليار. وللغر�س ذاته ينبغي اأي�شً
الب�تا�شي�م،  على  املحت�ية  االأغذية  تناول  ا  اأي�شً وينبغي  ي�ميًّا.  امل��اء  من 
مثل امل�ز والفطر والبطاط�س والبلح؛ حيث يعمل الب�تا�شي�م على �شبط 
ا االإقلل من االأغذية وامل�شروبات، التي  ت�ازن املاء باجل�شم. ومن املهم اأي�شً
تعزز احتبا�س املاء باجل�شم مثل امللح والكافني. وباالإ�شافة اإىل ذلك، ينبغي 
اإنها تعمل على تن�شيط  بارد(؛ حيث  التبادلية )�شاخن/  اإجراء احلمامات 
�شريان الدم باجل�شم. واإذا مل تفلح هذه التدابري يف م�اجهة احتبا�س املاء، 

ينبغي حينئذ ا�شت�شارة الطبيب.

باحثون اأمريكيون يبتكرون طريقة جديدة لعالج ال�شرطان
ابتكر باحث�ن اأمريكي�ن طريقة جديدة لعلج ال�شرطان، بتدريب اجلهاز 
املناعي على تدمري اخلليا ال�شرطانية من خلل حقن االأورام مبجم�عة 
ال�شرطان،  اإنهاء  من  اجلديد،  بالعلج  املناعي  اجلهاز  ويتمكن  من�شطات. 
اإىل  االأورام  التقليدي، بتح�يل  املقاومة لعلجه  بال�شيطرة على م�شببات 
املن�شطات  )م�شانع لقاح ال�شرطان(، من خلل حقن اجل�شم بن�عني من 
اخلليا  االأول،  ال��ن���ع  )ي��ج��ننِّ��د(  اأن  على  ال����رم،  يف  مبا�شر  ب�شكل  املناعية 
املن�شط  الزوائد(، بينما يعمل  با�شم )اخلليا ذات  املعروفة علميا  املناعية 

الثاين على تن�شيط هذه اخلليا، وفًقا مل�قع )�شاين�س األريت( العلمي.
االأخرى  وت��رك  ال�شرطانية  اخلليا  قتل  اجلديد،  العلج  اآلية  وتت�شمن 
املناعي،  اجلهاز  لها  يخ�شع  )تدريب(  بعملية  اعتداًدا  اأذى،  دون  ال�شليمة 
مبا ميكنه من تدمري اخلليا ال�شرطانية، حيث اعتمدت درا�شة الباحثني 
ا يعان�ن من )ليمف�ما الله�دجكني( وتخل�ش�ا  11 مري�شً على فح�س 
اللمفي لديهم،  اأ�شابت اجلهاز  التي  جميًعا من جميع االأمرا�س اخلبيثة 

ملدة �شه�ر و�شن�ات يف بع�س احلاالت.
وك��ان خ��رباء من جامعة ه��ارف��ارد، اأج���روا درا���ش��ة اأك���دوا خللها اأن تناول 
حتت�ي  لك�نها  البنكريا�س؛  �شرطان  تط�ر  اإىل  ي���ؤدي  الغازية  امل�شروبات 

على بدائل ال�شكر.
عرب  �شنغاف�را،  جامعة  م��ن  ب��اح��ث���ن  اأج��راه��ا  درا���ش��ة  نتائج  اأظ��ه��رت  كما 
مرتني  مبعدل  ال�شكر  بدائل  على  حتت�ي  م�شروبات  تناول  اأن  عاًما،   14
به  االإ�شابة  ن�شبة  ويرفع  البنكريا�س،  �شرطان  تط�ر  يف  ي�شاعد  اأ�شب�عيًّا، 

اإىل 87%.
عاًما   15 مل���دة  �شليم  رج���ل  اآالف  ثمانية  �ش�ي�شري�ن  ب��اح��ث���ن  واأخ�����ش��ع 
غازي  م�����ش��روب  ت��ن��اول  اأن  اإىل  وت������ش��ل���ا  وال��ف��ح�����س،  الطبية  للملحظة 
مرة واحدة اأ�شب�عيًّا يزيد من خطر االإ�شابة ب�شرطان الربو�شتاتا بن�شبة 
ا، اأن امل�شروبات  %40. وك�شفت نتائج درا�شة اأجرتها جامعة هارفارد اأي�شً
الغازية تت�شبب يف �شرطان الثدي؛ يف حال تناول االإناث لها مبعدل 1.5 

علبة ي�ميًّا بطريقة منتظمة.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�شخن حرارة ال�شم�س اله�اء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  االأر�شية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  ف�ق  جدا  �شخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�شبح  ال��ذي  اله�اء  ال�شم�س  ت�شخن  اال�شت�ائية 
حتدث  االأخ���رى  هي  جديدة  ه�ائية  حتركات  حمدثة  اال�شت�اء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�شي الدنيا 

االأربع
 • ما �سبب مل�حة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلت�ائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح ه� ملح 
التي  االأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�شدر  الب�شر  ي�شتخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�شخ�ر  ملح  اإذاب���ة  على  االأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�شب 

تعر�س طريقها وحتمله اىل البحر 

الثديية احلي�انات  اأذكى  ه�   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 

ج�شر  عن  عبارة  ه�  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يع�د  العامل  يف  ج�شر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري ف�ق نهر ملي�س يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �شطح  م�شت�ى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  به�لندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مر 

ميل  ملي�ن   93 ح�ايل  تبعد  و  ال�شم�س  هي  االأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�شان يحت�ي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جف�ن العينني
�شنة ثلثني  املت��شط  يف  يتجاوز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

ال�احدة الثانية  يف  مرة   )32( ح�ايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�س ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  مت�ت  ال  الن�ش�ر  اأن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 

األحد    12   مايو    2019  م   -   العـدد  12629  
Sunday   12   May   2019  -  Issue No   12629

زيت ال�سندل 
زي�����ت ال�������ش���ن���دل من 
التى  ال����زي�����ت  اأك�����ر 
العديد  فى  ت�شتخدم 
�ش�اء  امل����ج����االت  م���ن 
اأو  ع����لج  اأو  ت��غ��ذي��ة 
جت�����م�����ي�����ل وح���������ش����ب 
م��������ا ذك�������������ره م�����ق����ع 
 organicfacts

فاأن لزيت ال�شندل ف�ائد مذهلة للج�شم والب�شرة وهى..
1: يحت�ى زيت ال�شندل على خ�شائ�س م�شادة لللتهابات، وي�شاعد فى 

علج اجلروح والقرح وااللتهابات وم�شاكل اجللد املتعددة.
احل�شرات. لدغات  من  يحمى   :2

ويريح  واال�شرخاء  االأع�شاب  تهدئة  على  تعمل  م�اد  على  يحت�ى   :3
االأع�شاب والع�شلت واالأوعية الدم�ية.

للأمل.  وم�شكن  لت�شنج  م�شاد   :4
املعدة. ال�شطرابات  ومعالج  للغازات  طارد   :5

واجلراثيم. لل�شم�م  وطارد  للب�ل  مدر   :6
مع  خلطة  طريق  عن  الدم  �شغط  انخف�س  فى  هائلة  خ�شائ�س  له   :7

املاء اأو اللنب.
والتجاعيد. التمدد  وعلمات  ال�شيخ�خة  يحارب   :8

عنه. الناجتة  الداكنة  البقع  ومينع  ال�شباب  حب  يحارب   :9
ت�شاقطه. ومنع  ال�شعر  وترطيب  تغذية  على  يعمل   :10

املمثلة الأمريكية اآن هاثاواي خالل تكرميها بالنجمة رقم 2663 على مم�سى امل�ساهري يف ه�لي�ود. اأ ف ب

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�س جميل  بذكر  ال�ل�د فجاء  االأران���ب  زوج��ا من  ال�ش�ق  ا�شرى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�شريح قليل فجل�س يف ظل �شجرة وو�شع �شلته التي كانت االرانب قد 
قر�شت جزءا منها على االر�س وو�شع ف�ق منها عمامته وجبته حتى ال تخرج االرانب من ال�شلة ثم فرد ج�شده 
على االر�س وا�شعا يده حتت راأ�شه ك��شادة واغم�س عينيه واأخذ يحلم بزوج االأرانب كيف �شريبيهما ثم يت�الد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتت�الد تلك االزواج بعد ان تكرب فياأت�ا بازواج كثرية من االرانب. اذن �شيت�الد االم واالب 
واالبناء و�شي�شدر عنه جمم�عه كبريه يف فره زمنية ق�شريه الن االرانب حتمل وتلد ب�شرعه و�شيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�شيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويت�الدوا ويبيع منهم وي�شرى زوجا من البط 
ليبي�س ويفق�س بطا �شغريا ويكرب ليبي�س اي�شا و�شي�شرى بعد ذلك زوجا من االوز ثم من املمكن ان ي�شرى 
معزة �شغريه حل�با وتلد اي�شا ومتتلىء الغرفة لت�شبح غرفتني ثم ثلثا ثم قطعه ار�س كاملة وال ي�شتطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واوالده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�س عينه ليحلم اكر بذلك 
امل�شهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�شية جتري فيها ومترح وت�شمن فيبيع البط واالوز والدجاج واالرانب فلن 
يك�ن بحاجة اليها النه ا�شرى ما�شية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�شتيقظ من الن�م مرتاحا مب�ش�طا و�شعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�شلة ولب�شهما وحني جاء دور ال�شلة ف�جىء بها خالية فقد قر�شها زوج االرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�شه فاأخذ ي�شرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع ح�له النا�س اخذ يق�ل يا ويله فقدت االرانب واالوز 

والبط والغنم واملا�شية وفقدت نق�دي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا ويله.. واحلماه. 

ح اأ�شباب قلق الب�شر  درا�شة تو�شِّ
على االإنرتنت

�شع�ر  ع��دم  ت��زاي��ًدا يف  هناك  اأن  اأملانية  درا�شة  اأظهرت 
النا�س باالأمان يف العامل الرقمي.

ولكن ورغم تزايد عدم االأمان، فاإنَّ احلاالت التي ثبت 
فيها عدم االأمان وحاالت التعر�س للخداع االإلكروين 
واخل�����داع خ���لل ال��ت�����ش���ق ع��رب االإن���رن���ت، اأو حاالت 
تقريًبا  زي���ادة  ب��ل  ثابتة  ظلت  االإل��ك��روين  الت�شييق 
قدمته  ال���ذي  اجل��دي��د  االأم����ان  م���ؤ���ش��ر  نتيجة  ح�شب 
الثلثاء  االإنرنت(  يف  اآمنة  )اأملانيا   DsiN جمعية 
يف برلني. ويعك�س امل�ؤ�شر الذي مَتّ اإن�شاوؤه بتكليف من 
2014 بالتعاون مع وزارة حماية  اجلمعية منذ عام 
االأمني  ال��شع  الق�شائية،  اجلهات  ل�شالح  امل�شتهلك 

بني امل�شتخدمني، وذلك من خلل رقم اإجمايل ميثنِّل 
درجة االأمان، حيث تراجع الرقم االإجمايل هذا العام 
نقطة   60.9 وه���  االآن  حتى  ل��ه  م�شت�ى  اأدن���ى  اإىل 

مقارنة ب� 61.1 نقطة عام 2017.
ت���زاي���د معل�مات  ��ا  اأي�����شً ال�����ش��ام��ل��ة  ال���درا����ش���ة  وت���ب���نّي 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  ع��امل  يف  االأم��ن  عن  االأ�شخا�س 
"حيث مل يكن امل�شتهلك�ن يف مثل هذه الكفاءة التقنية 
ت�ما�س  اجلمعية  رئي�س  اأو���ش��ح  ح�شبما  الي�م"  مثل 
ك��رمي��ر، وال���ذي اأ���ش��ار يف ال���ق��ت ذات��ه اإىل ت��زاي��د عدم 
االأمان وكذلك تزايد الرغبة يف احل�ش�ل على الدعم 

والت�عية مل�اجهة ال�شع�ر بعدم االأمان.


