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هل ميكن �صنع معقم اليدين يف املنزل؟
معظم  "ا�سرتاتيجية" يف  �سلعا  الطبية  وامل�ستح�سرات  املعدات  باتت 
دول العامل حاليا، مع تف�سي فريو�س كورونا يف معظم الدول، ال �سيما 

معقم اليدين.
الكثريون  طرحه  ���س��وؤال  امل��ن��زل؟  يف  اليدين  معقم  �سنع  ميكن  فهل 
بعدما ف�سلوا يف العثور على املطهر باالأ�سواق، ب�سبب االإقبال الكبري 

عليه خالل هذه الفرتة.
ونقل موقع "فوك�س نيوز" االأمريكي عن ماين األفاريز اأخ�سائي طب 
الن�ساء واالأكادميي بكلية الطب يف جامعة نيويورك، قوله اإن �سناعة 
مطهر اليد يف املنزل ميكن اأن ينطوي على خماطر عديدة، خ�سو�سا 

يف حال مت اتباع بع�س الو�سفات املعرو�سة على االإنرتنت.
وقدم األفاريز و�سفة �سهلة ل�سنع مادة مماثلة منزليا، ت�سمل املكونات 
االأ�سا�سية: الكحول اأو كحول االأيزوبروبيل، وجل ال�سبار )االألوفريا(، 

وبع�س الزيوت االأ�سا�سية مثل زيت ال�ساي اأو الالفندر.
واأ�ساف: "احر�س دائما على تقنية )من 2 اإىل 1(.. اأي ملعقتني من 
الكحول وملعقة من جل ال�سبار، مما �سيبقي ن�سبة الكحول يف حدود 

املطلوب". هو  وهذا  باملئة،   60
نظيف،  مكان  يف  اخلليط  ه��ذا  و�سع  يتم  اأن  يجب  "بعدها،  وت��اب��ع: 

با�ستخدام اأدوات معقمة قدر االإمكان".

اأبل تدفع 75 األف دوالر اإىل هاكر
 75 قدرها  مكافاأة  اإلكرتونيا  قر�سانا  االأمريكية  اأبل  �سركة  منحت 
اإىل  الو�سول  اكت�ساف ثغرة مكنته من  بعدما متكن من  األف دوالر، 

كامريات هاتف اآيفون واأجهزة حا�سوب "ماك".
راين  "اأمازون"،  �سركة  يف  ال�سابق  وامل�سوؤول  االأمني  الباحث  وك�سف 
بيكرين اأنه عرث على 7 نقاط �سعف داخل مت�سفح "�سفاري" الذي 

تعتمده اأبل يف اأجهزتها، على ما اأوردت جملة " فورب�س".
على  لال�ستيالء  ا�ستعمالها  ميكن  النقاط  ه��ذه  من  ثالثة  اإن  وق��ال 
الكامريا و�سجل ال�سور والفيديوهات التي التقطتها يف هواتف اآيفون 

واأجهزة احلا�سوب والتن�ست على اأ�سحابها.
وال يحتاج االخرتاق �سوى اأن يزور �ساحب الهاتف )ال�سحية( موقعا 
خبيثا، بحيث ميكن لهوؤالء امل�سوؤولني عن هذا املوقع النفاذ بعد ذلك 
اإىل كامريا جهاز اأبل، خا�سة اإذا كان فيه تطبيق مكاملات الفيديو، مثل 

يواجه حاليا �سكاوى ب�ساأن انتهاك اخل�سو�سية. "زووم" الذي 
وقال بيكرين اإن ثغرة مثل هذه توؤكد اأنه ال يجب على امل�ستخدمني 
الوثوق باأن كامريات اأجهزتهم اآمنة، ب�سرف النظر عن نظام الت�سغيل 

اأو م�سّنع اجلهاز.
واأ�سار اإىل اأنه اأبلغ اأبل عن هذه الثغرات االأمنية يف منت�سف دي�سمرب 
"اأبل" تاأكدت من وجود هذه الثغرات، لتقوم  اأن  اإىل  2019، م�سريا 

بعد اأ�سابيع معدودة ب�سد الثغرات.

كيف تعقم م�صرتيات البقالة للوقاية 
مع انت�سار فريو�س كورونا يف العديد من دول العامل، ي�سعر الكثريون 

بالقلق من احتمال التقاط العدوى من خالل مت�سريات البقالة.
ويف الوقت الذي يخاطر البع�س بالذهاب اإىل املتاجر للت�سوق، يف�سل 

اآخرون طلب تو�سيلها اإىل منازلهم.
واأياً كانت طريقة احل�سول على البقالة، ال بد من التاأكد من نظافة 

هذه ال�سلع وخلوها من فريو�س كورونا امل�ستجد.
مواقع  على  الفيديو  مبقاطع  ال�سهرية  ك��روم��ب��ي  ليند�سي  وت��ق��ول 
تلقت  اإنها  املنزيل،  التنظيف  بعمليات  اخلا�سة  االجتماعي  التوا�سل 
العديد من الر�سائل خالل الفرتة املا�سية، ي�ساأل اأ�سحابها عن اف�سل 

طريقة لتنظيف وتعقيم االأطعمة وم�سرتيات البقالة االأخرى.
"ذي�س  ب��رن��ام��ج  على  م�ستمر  ب�سكل  تظهر  ال��ت��ي  ليند�سي  وت�سيف 
الأن  جممعة،  املعلومات  هذه  اأق��دم  اأن  "اأردت  بريطانيا  مورنينغ" يف 
بالقلق، فما  ت�سعر  واإذا كنت  با�ستمرار،  ي�ساألونني  النا�س  الكثري من 

عليك �سوى اتباع اخلطوات الب�سيطة التالية".
يف البداية يجب غ�سل جميع اأ�سطح املطبخ باملاء الدافىء وال�سابون 

وتطهريها مبادة معقمة ب�سكل جيد.
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فرن�صا جترب البالزما 
�صد كورونا

تبداأ فرن�سا، الثالثاء، جتربة �سريرية تقوم على نقل بالزما دم الأ�سخا�س 
املر�س"،  من  �سديدة  مرحلة  يف  "مر�سى  اإىل  ك��ورون��ا،  فريو�س  من  �سفوا 

ح�سبما اأعلنت املوؤ�س�سات املكلفة باالأمر.
وقالت هذه املوؤ�س�سات، ومن بينها املعهد الوطني للبحث الطبي )اإن�سريم(: 
على نقل البالزما من مر�سى �سفوا من كوفيد 19  التجربة  هذه  "تقوم 
الفريو�س يف  يعانون من  اإىل مر�سى  للفريو�س،  اأج�ساما م�سادة  ويحوي 

حماولة لتزويدهم هذه املناعة"، ح�سبما اأوردت "فران�س بر�س"، االأحد.
يحوي  ك��ورون��ا  فريو�س  من  �سفوا  الذين  االأ�سخا�س  "بالزما  واأ���س��اف��ت: 
هذه االأج�سام امل�سادة، وقد ت�ساعد املر�سى الذين باتوا يف مرحلة حادة من 

املر�س على مكافحة الفريو�س".
باري�س ويف �سرق  الثالثاء يف منطقة  اعتبارا من  و�ستوؤخذ عينات حمددة 

فرن�سا، من نحو 200 �سخ�س �سفوا منذ ما ال يقل عن 14 يوما.
و�ست�سمل التجربة ال�سريرية 60 مري�سا يف م�ست�سفيات باري�سية "�سيح�سل 
ن�سفهم على البالزما"، على اأن جترى عملية تقييم اأوىل بعد اأ�سبوع اإىل 3 

اأ�سابيع من بدء التجربة.
وثبتت فعالية البالزما لدى املتعافني، وهي جزء من الدم ال�سائل ترتكز 
فيه االأج�����س��ام امل�����س��ادة بعد م��ر���س م��ا، يف درا���س��ات على ن��ط��اق �سيق �سد 

اأمرا�س معدية اأخرى مثل "اإيبوال" و"�سار�س".
الوكالة االأمريكية لالأغذية والعقاقري موافقتها الإجراء جتارب  واأعطت 

على عالجات حمتملة كهذه، �سد فريو�س كورنا امل�ستجد.

جوائز وحتف دوري�س داي 
بـ3 ثالثة ماليني دوالر 

اإن مزادا على  للمزادات  دار جوليان  قالت 
اأربع جوائز جولدن جلوب فازت بها املمثلة 
الراحلة دوري�س داي ومفردات اأخرى كانت 
متلكها حققت نحو ثالثة ماليني دوالر يف 
اأك��رب بكثري مما كان  وه��و  االأ�سبوع  مطلع 
متوقعا لها. وكان من بني املفردات االأعلى 
�سعرا خالل املزاد الذي اأقيم عرب االنرتنت 
اإنتاج  �سيارة فورد كال�سيكية مك�سوفة من 
عام 1930 �سوهدت يف افتتاح برنامج داي 
اأ�سدقاء  "اأف�سل  الثمانينات  يف  احل��واري 
دوري�س داي" )دوري�س داي ب�ست فريندز(. 
دوالر.  األ���ف   96 مببلغ  ال�����س��ي��ارة  وب��ي��ع��ت 
وب��ي��ع��ت ج���ائ���رة ج���ول���دن ج���ل���وب ح�سلت 
 25600 مببلغ   1962 ع��ام  داي  عليها 
داي  دوري�����س  موؤ�س�سة  و�ست�ستفيد  دوالر. 
واملمثلة  املغنية  اأ�س�ستها  والتي  للحيوانات 
اأكرث  ب��ي��ع  ك���ل ع���ائ���دات  1978 م���ن  ع���ام 
جوليان  دار  وك��ان��ت  ق��ط��ع��ة.   1100 م��ن 
قدرت باأن بيع تلك القطع �سيحقق ما بني 
300 األف و600 األف دوالر. وكانت داي 
اإحدى  القلوب  من  القريبة  املرحة  الفتاة 
وقد  وال�ستينات  اخلم�سينات  جنمات  اأكرب 
 97 2019 عن  اأي��ار عام  توفيت يف مايو 

عاما يف كارميل بوالية كاليفورنيا .

)الديتوك�س(... حمية النقا�س 
الوزن وتطهري اجل�صم من ال�صموم �ص 23

احلمية االأحادية: تخفيف 
للوزن يف مدة ق�صرية

لتخفيف الوزن واحل�سول على القوام املن�سود، ين�سح اأطباء اأملان باتباع 
نظام غذائي متوزان اإىل جانب ممار�سة الريا�سة بانتظام. فماذا عن 

احلمية االأحادية؟ هل لها من فوائد على االإطالق؟
يف  يقت�سر  اأن  نيكوالي"  "مي�سائيل  يرغب  كامل  اأ�سبوع  م��دار  على 
غذائه على تناول ح�ساء امللفوف فقط. فمي�سائيل يعاين من ال�سمنة 
وياأمل اأن ي�ساعده نظام احلمية االأحادية على تخفيف وزنه وي�سيف 
قائال "اإن ح�ساء امللفوف ي�ساعد على اإنقا�س الوزن ب�سكل كبري ن�سبيا 
ت�سل اإىل �سبعة كيلو غرامات خالل فرتة ق�سرية ح�سبما قراأت، وهو 

ماحفزين للقيام بذلك"
ورغم جناح العالجات القا�سية التي خ�سع لها مي�سائيل لتقليل وزنه، 
اإال اأنه مل ي�ستطيع املحافظة على ثبات وزنه ليعود للزيادة فيما بعد، 
منها  101كيلوغراما،  ح��وايل  ع��ام��ا(   37 )ذوال����  مي�سائيل  ي��زن  اإذ 
من  اخلالية  واملناطق  الع�سالت  وت�سكل  املياه،  من  لرتا   50 ح��وايل 
الدهون لديه حوايل 70 كيلوجراما، والباقي دهون، يريد اأن يقللها 

باحل�ساء.

الألياف من  املزيد  تناول   -  1
ال�سعور  يثري  قد  ال��ذي  االأول  ال�سبب  ف��اإن  رات�سيل،  بح�سب 
باجلوع اأكرث من املعتاد، هو عدم احل�سول على ما يكفي من 
االألياف التي تتفكك ب�سكل اأكرث بطئاً من العنا�سر الغذائية 
لفرتة  بال�سبع  ت�سعر  �ستجعلك  اأنها  يعني  وه��ذا  االأخ���رى، 
باالألياف  الغنية  الغذائية  امل��واد  بتناول  ُين�سح  ل��ذا  اأط��ول. 
والعد�س  وال�سوفان  الكامل  الفاكهة واخل�سار واخلبز  مثل 

والفول.
وتو�سي رات�سيل بتناول حوايل 22 غرام من االألياف على 
االأقل يومياً للتقليل من ال�سعور باجلوع، وكلما ازدادت كمية 

االألياف، كلما خفت الرغبة بتناول الطعام.

البيتني هرمون  مقاومة  من  التخل�ص   -  2
ق��د ي��ك��ون ال�����س��ع��ور ب��اجل��وع ب��ا���س��ت��م��رار ن��اج��م ع��ن مقاومة 
اجل�سم لهرمون البيتني الذي يعطي اإ�سارة للدماغ للتوقف 
مقاوماً  كنت  واإذا  بال�سبع.  ال�سعور  بعد  الطعام  تناول  عن 
ي�ستجيب  يعد  مل  ج�سمك  اأن  يعني  فهذا  البيتني  لهرمون 
ال�سعور  م��ن  ي��زي��د  وه����ذا  ال��ه��رم��ون،  ل��ه��ذا  �سحيح  ب�سكل 

باحلاجة لتناول الطعام طوال الوقت.
وت��ن�����س��ح رات�����س��ي��ل، ب���زي���ادة ت��ن��اول ال��ربوت��ي��ن��ات واالأل���ي���اف، 
والرتكيز  وال�سكر،  امل�سنعة  الكربوهدرات  كمية  وتخفي�س 

على م�ستويات التوتر واال�سرتخاء الإ�سالح ذلك.

�صحة الأمعاء على  احلفاظ   -  3
رات�سيل  تو�سي  ال�سحية،  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  اإىل  باالإ�سافة 
)الربوبيوتيك(  املفيدة  االأم��ع��اء  بكرتيا  مكمالت  بتناول 

وتناول االأطعمة احليوية.
املخمرة  االأطعمة  بالربوبيوتيك،  الغنية  االأطعمة  ت�سمل 
واخلوخ  والثوم  العد�س  وكذلك  واملخلل  الرائب  اللنب  مثل 

والبطيخ والبنجر واخلر�سوف. 

اأطعمة تقّوي املناعة واأخرى ت�صعفها
اأن���ه ال ت��وج��د اأط��ع��م��ة تعالج ن���زالت الربد  على ال��رغ��م م��ن 
االأطعمة  بع�س  تقوم  ال��ف��ريو���س��ات،  ع��دوى  اأو  واالإن��ف��ل��ون��زا 
بدور هام يف تقوية املناعة، ودعمها يف حربها �سد امليكروبات 
الوظيفة  اإ�سعاف  يف  اأخ��رى  اأطعمة  ت�سبب  بينما  املختلفة، 
امل��ن��اع��ي��ة. اإل��ي��ك م��ا حت��ت��اج م��ع��رف��ت��ه ع��ن ك��ل ن���وع م��ن هذه 

االأطعمة:

احذر الإفراط يف ال�صكريات والدهون والكافيني
وامل��رمي��ي��ة وكذلك  ك��ال��ب��اب��وجن  االأع�����س��اب  ���س��اي  يحتوي   •
تدعم  لالأك�سدة  م�سادات  على  واالأخ�����س��ر  االأح��م��ر  ال�ساي 

وظائف املناعة، وحتارب االلتهابات.
يف امل�ساء توفر  واأخ��رى  ال�سباح،  يف  ع�سل  ملعقة  ن�سف   •
املوجودة يف  تتغّذى على اجلراثيم  للج�سم بكرتيا �سديقة 

احللق، اإىل جانب فوائد اأخرى للمناعة.
غني مب�سادات االلتهابات النباتية التي حتمي من  • الثوم 

العدوى.
كالربتقال واليو�سفي والليمون )احلام�س(  • احلم�سيات 
من اأغنى امل�سادر الغذائية بفيتامني "�سي" الذي يعترب من 

اأهم الفيتامينات جلهاز املناعة.
احليوي  امل�ساد  م�سادر  اأف�سل  من  والكركم  الزجنبيل   •

النباتي الذي حارب االلتهابات.
• اللنب الزبادي و�سوربة امليزو واالأر�سي �سوكي )اخلر�سوف( 
من  وه��ي  )الربوبيوتك(،  ال�سديقة  البكرتيا  م�سادر  من 

اأف�سل طرق دعم املناعة.
وخ��ا���س��ة ال��ق�����س��ري��ات م��ث��ل املحار  ال��ب��ح��ري��ة  • االأط��ع��م��ة 
اأغ��ن��ى م�سادر  اأو اجل��م��ربي( م��ن  وال��روب��ي��ان )ال��ق��ري��د���س 

الزنك الالزم الإنتاج اخلاليا املناعية.
* �سوربة الدجاج تطرد اجلراثيم من االأنف، وت�سّيل املخاط، 
وتوفر جمموعة متنوعة من مغذيات حلم الدجاج ت�ساهم 

باخل�سروات  ال�سوربة  تعزيز  املناعة، وميكن  بناء خاليا  يف 
الغنية بفيتامني "�سي" واملعادن.

اأطعمة ُت�صعف املناعة:
احللوى  واأي�ساً  اال�سطناعية،  ال�سكريات  اأو  امُلحليات   •

وال�سكريات الزائدة، تزيد قابلية اجل�سم لاللتهابات.
خماط  تزيد  بالد�سم  الغنية  وخا�سة  االأل��ب��ان  منتجات   •

االأنف، وتزيد التهابات اجل�سم.
اإ�سعاف مناعة  الكافيني من عوامل  تناول  يف  االإف��راط   •
يف  ال�سكريات،  وك��ذل��ك  ب��ك��رثة،  الكافيني  وي��وج��د  اجل�����س��م. 

م�سروبات ال�سودا.

ما ال�صكريات ال�صديقة ملري�ص ال�صكري؟
هل تبحث عن مذاق حلو واآم��ن حلالة ال�سكري؟ تن�سحك 
الدرا�سات بتناول الفواكه الطازجة الإر�ساء الرغبة يف مذاق 
ال�سكر، واحل�سول على االألياف التي تقلل من �سرعة و�سول 
هذا ال�سكر اإىل جمرى الدم. وبح�سب درا�سة ُن�سرت يف دورية 
ت�سخي�س  مت  وم��ن  ال�سكري  مر�سى  ُين�سح  "نيوتر�سن"، 

حالة ما قبل ال�سكري لديهم بتناول الفواكه التالية:
• امل�سم�س الطازج من اأف�سل الفواكه حلالة ال�سكري، وهو 

غني بفيتامني "اأ" واالألياف.
الفواكه  من  واالأ���س��ود  واالأزرق  االأحمر  باألوانه:  التوت   •
وفيتامني  واملعادن  باالألياف  غني  وهو  لل�سكري،  ال�سديقة 

"�سي" وم�سادات االأك�سدة التي تقلل التهابات اجل�سم.
فاكهة غنية باالألياف، وُين�سح باأكل ق�سرتها الأنها  • الدّراق 

م�سدر رائع للمغذيات.
وهو  االل��ت��ه��اب��ات،  مب�����س��ادات  ال��ف��واك��ه  اأغ��ن��ى  م��ن  • ال��ك��رز 

يحمي القلب، ويقي من ال�سرطان.
لل�سكري، وهو م�سدر هام  ال�سديقة  الفواكه  من  • التفاح 

للمغذيات التي حتارب االلتهابات.

علماء ي�صككون يف 
نظرية ووهان: 
كورونا اأقدم مما 

كنا نعتقد
كورونا  ب��اأن فريو�س  اعتقاد  ي�سود 
ظهر م��وؤخ��را خ��الل ال��وب��اء الذي 
اأثار رعب العامل، وهو ما كان �سببا 
"امل�ستجد"،  بكلمة  ا�سمه  الإل�ساق 
خالف  احل��ق��ي��ق��ة  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 

ذلك.
فقد قدر علماء اأن فريو�س كورونا 
الب�سر  ج�سم  دخ��ل  رمب��ا  امل�ستجد 
قبل  ���س��ن��وات،  حتى  اأو  اأ�سهر  منذ 
موؤخرا  ويفجر  مميتا  ي�سبح  اأن 
كله حتى  ال��ع��امل  اأع��ج��زت  جائحة 

االآن.
االنت�سار  وا���س��ع��ة  ن��ظ��ري��ة  وت��ق��ول 
بداأ  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اإن 
 ،2019 اأواخ������ر  يف  ال��ت��ف�����س��ي  يف 
ل��ل��ح��ي��وان��ات احلية  ����س���وق  داخ�����ل 
ال�سني،  و���س��ط  ووه���ان  مدينة  يف 
م�سدره  ب�����اأن  ت��رج��ي��ح��ات  و����س���ط 
النمل  اآك����ل  اأو  اخل��ف��اف��ي�����س  حل���م 

احلر�سفي.
�سبكة  اإىل  حت���دث���وا  ع��ل��م��اء  ل��ك��ن 
"�سي اإن اإن" االإخبارية االأمريكية، 
األقوا ظالل ال�سك على النظرية، 
اأن  اع����ت����ق����اده����م  ع������ن  م����ع����رب����ني 
اأج�ساد  اخ����رتق  رمب����ا  ال���ف���ريو����س 
اأو حتى  اأ���س��ه��ر  ال��ب�����س��ر ق��ب��ل ع���دة 

�سنوات.
االإن�سان،  ج�سم  داخ��ل  اأي  وهناك، 
واأ�سبح  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ت��ك��ي��ف 
اأكرث فتكا، حتى و�سل اإىل ال�سورة 

املعروفة حاليا.
كلية  االأوب��ئ��ة يف  علم  اأ�ستاذ  وق��ال 
اإيان  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
الفريو�س  اأن  يعتقد  اإن��ه  ليبكني، 
الب�سر منذ وقت  اأج�سام  انت�سر يف 

قد يكون طويال.
ا�ستغرقت  "كم  ليبكني:  واأ���س��اف 
عملية التف�سي )ال�سامتة(؟ ل�سنا 
اأ�سهر  منذ  رمبا  متاما.  متاأكدين 

اأو �سنوات".
وك���ان���ت درا����س���ة ن�����س��رت اأخ�����ريا يف 
"نات�سر ميدي�سن" العلمية  جملة 
مماثلة  ن����ظ����ري����ة  ع�����ن  حت����دث����ت 
اأ�سيبوا  ال��ب�����س��ر  اأن  خ��ال���س��ت��ه��ا 
ل�سنوات،   كورونا  فريو�س  بعدوى 

دون اأن يعلموا بذلك.
وتقول هذه الدرا�سة اإن الفريو�س 
الب�سر،  اأج�����س��ام  ت��ك��ي��ف داخ����ل  ق��د 
بهم  وفتكا  عدوانية  اأك��رث  واأ�سبح 

مع مرور الوقت.

اأفكار ب�صيطة لل�صيطرة على ال�صهية اأثناء العزل ال�صحي

فريو�ص  جائحة  خالل  املنزل  من  العمل  مع 
كورونا، فاإن الإفراط يف الطعام بات م�صكلة 
طرق  هنالك  اأن  اإل  الكثريون،  منها  يعاين 

ميكن من خاللها كبح ال�صهية اأو احلد منها.
الأ�صرتالية  امل��درب��ة  واأوردت 

حديث  يف  اأت����ارد  رات�����ص��ي��ل 
ميل  دي��ل��ي  �صحيفة  م��ع 
ن�صائح  عدة  الربيطانية، 
اأثناء  ال�صهية  من  للحد 

على  ال�صحي،  العزل  فرتة 
النحو التايل:



الثالثاء   7   إبريل   2020  م  -   العـدد  12903  
Tuesday    7   April   2020  -  Issue No   12903

22

بعد مرور �صهر من العمل عن بعد

الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات يوجه كلمة للطلبة واأع�صاء هيئة التدري�س والعاملني

باحثون يف جامعة نيويورك يطورون جزيئات نانوية ذهبية قادرة على مهاجمة اخلاليا ال�صرطانية

خالل اجتماعها عن بعد

جائزة حممد بن حم تقرر اعتماد املقابالت عن بعد للمتاأهلني للمرحلة الثانية

•• العني - الفجر

الرئي�س  غبا�س  اأح��م��د  �سعيد  معاىل  وج��ه 
االأع����ل����ى جل��ام��ع��ة االإم���������ارات ر����س���ال���ة اإىل 
الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س والعاملني 
ب��اجل��ام��ع��ة ب��ع��د م�����رور ���س��ه��ر ع���ن العمل 
ا�ستجابة  ج��اءت  والتى  بعد  وال��درا���س��ة عن 
على  حر�سا  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات 
واملقيمني  وامل���واط���ن���ني  امل��ج��ت��م��ع  ���س��الم��ة 
للجامعة  االأع��ل��ى  الرئي�س  ح��ر���س  وق��د   -
من  كافة  اجلامعة  ب��اأ���س��رة  الرتحيب  على 
وموظفني  تدري�سية  هيئة  واأع�ساء  طلبة 
م�ستهال كلمتة التى وجهها عن بعد بعبارة 
التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  الطلبة  اع��زائ��ي 
واملوظفني -  لقد م�سى �سهر منذ اأن اأ�سبح 
حرمنا اجلامعي فارغاً من معظم طالبنا 
– واالآن- مل  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  واأع�������س���اء 
لتقدمي  االأ�سا�سيني  املوظفني  �سوى  يبقى 
اخل����دم����ات االأ����س���ا����س���ي���ة. ف���اأ����س���ب���ح احل����رم 
واأ�سبح  وف��ارغ��اً  �سامتاً  اجلميل  اجلامعي 
خطى  ي��ف��ت��ق��د  االآن  اجل��ام��ع��ي  جم��ت��م��ع��ن��ا 
ووج������وه وجم���م���وع���ات وجت���م���ع���ات حيوية 
اأ�سبحت  اإذ  اجلامعي.  جمتمعنا  واأ���س��وات 
بها  نقوم  كنا  التي  واالت�ساالت  التفاعالت 
اليوم  املنال حيث نعي�س  اأمًرا بعيد  موؤخًرا 
م��ن��ا يف هذا  اأي  ي��ك��ن  واق���ًع���ا خم��ت��ل��ًف��ا، مل 
ال��و���س��ع م��ن ق��ب��ل- وق����ال  ن��ح��ن ملتزمون 
ب��ال��ع��زل ال���ذات���ي وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي.

والتبادل  وامل��ودة  التفاعل  نفتقد  واأ�سبحنا 
املوؤمترات  واأ���س��ب��ح��ت  املجتمعي.  ال��ف��ك��ري 
الريا�سية  واالأن�سطة  والتبادالت  والندوات 
اأنهم  اخل��ري��ج��ون  الطلبة  وي�سعر  معلقة. 
واأهدافهم  وم�ساريعهم  خططهم  ف��ق��دوا 
النهائي  الدرا�سي  الف�سل  يف  واحتفاالتهم 

باحلرم اجلامعي. وجميع اأفراد
ب��ع��ي��دون ع���ن الزمالء  جم��ت��م��ع اجل��ام��ع��ة 
بحزن  منهم  العديد  وي�سعر  واال���س��دق��اء. 
ع��م��ي��ق الب��ت��ع��اده��م ع���ن ع��ائ��الت��ه��م وع���دم 
قرب  لهم عن  الدعم  تقدمي  على  قدرتهم 
وقال. علينا اأن ن�سعر باالهتمام على �سحتنا 
و���س��ح��ة االآخ���ري���ن وق����ال ك��ل ت��ل��ك االأم����ور 
جتعلنا من الطبيعي اأن ن�سعر بالقلق .لذا 
التحيات  لتقدمي  الر�سالة  هذه  لكم  اأكتب 
احلارة، والدعم ال�سادق، والدوافع ال�سليمة 
التي تدعونا للنظر لالأمور باإيجابية. وقال 
تذكروا اأنكم واإن كنتم بعيدون، فاإنكم ل�ستم 
االأ�سياء  من  الكثري  حققتم  وق��د  وح��دك��م، 

العظيمة .تتمثل يف:

يف  تظهر  املجتمع  و���س��الب��ة  ق���وة  اإن  اأواًل، 
ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��ج��اب��ت��ه يف ح�����االت ال���ط���وارئ. 
هيئة  واأع�ساء  الطلبة  ا�ستجابة  كانت  لقد 
االإم���ارات  جامعة  يف  واملوظفني  التدري�س 
اأظهرت  رائ���ع���ة، ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
والتكيف  وال��ع��اط��ف��ة  وال��ق��ن��اع��ة  ال�سجاعة 
واالب��ت��ك��ار. ل��ق��د ك���ان م��ن امل��ل��ه��م اأن ن�سهد 
للتاأكد  اال�ستثنائي  اجلماعي  اجلهد  ه��ذا 
من قدرتنا على تقدمي براجمنا التعليمية 
ودعم التعلم يف الظروف املعقدة وال�سعبة. 
و�سرب  وخ��ربة  كبرية  مرونة  اأظهرمت  لقد 
وبتفاين  ال��رائ��ع��ة.  النتائج  بع�س  م��ع   –
وال���ت���زام ف��ري��ق ق��ط��اع تقنية امل��ع��ل��وم��ات يف 
ن��ت��وا���س��ل م��ن خالل  ن��ح��ن االآن  اجل��ام��ع��ة 
التقنيات التي نحتاجها للدرا�سة والتنظيم 
والتفاعل واالت�سال ودعم بع�سنا البع�س. 
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  تعلم  لقد 
وامل���وظ���ف���ون ب�����س��رب، اال���س��ت��ف��ادة م���ن هذه 
الو�سول  اإمكانية  واأ�سبح لدينا   . التقنيات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اجل���دي���دة  امل�������واد  ب��ع�����س  اإىل 
الرائعة. لقد اأعدنا تركيز مواردنا الفكرية 
وبنيتنا التحتية لتلبية احتياجات جمتمعنا 
واملجتمع االأو�سع – مبهارة وقال اإين ملمنت 
ل��ل��ف��ري��ق ال��ت��ن��ف��ي��ذي وق����ادة اجل��ام��ع��ة على 
م��وق��ف��ه��م ال���ق���وي وال����دع����م ال����الحم����دود، 
اأن مثابرتكم �ست�ستمر.  واإين على ثقة من 
و�ستنتهي هذه االأوقات -اإن �ساء اهلل- و�سوف 
اأف�سل.  ب�سكل  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  م��ن  ن��خ��رج 
ل��ل��غ��اي��ة حلكومتنا  ن��ح��ن مم��ت��ن��ون   ، ث��ان��ًي��ا 
الر�سيدة وقادتنا على االإج��راءات ال�سريعة 
التي  ال�سخمة  وامل��وارد  الوا�سعة  والتدابري 
مت ا�ستثمارها من اأجل �سالمتنا. وا�ستجابة 
باحرتام  اجل��م��ي��ع  ت�����س��رف  ل��ق��د  ل���ذل���ك، 
قيادتنا  ون�سائح  اإر����س���ادات  وات��ب��اع  وه���دوء 

االهتمام  وك���ذل���ك  امل��خ��ت�����س��ة  وال�����س��ل��ط��ات 
ب�سالمة االآخرين ورفاههم و�سحة جمتمع 
اأدركتم  جامعتنا واملجتمع من حولنا. وقد 
اأن القيود ال�سارمة تنقذ االأرواح. وهذا هو 
هدفكم الرئي�سي وقد جنحتم يف حتقيقه - 

مقدما للجميع جزيل ال�سكر.
ترتيب  على  منكم  العديد  �سيعمل  ث��ال��ًث��ا، 
االأولويات من اأجل حتقيق ما هو مطلوب. 
ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ك��م امل���الئ���م���ة ب���ني عملكم 
ودرا���س��ات��ك��م وب��ني ال��ت��زام��ك��م جت��اه اأ�سركم 
وتعليمهم. تقومون بذلك يف منازلكم التي 
االأغرا�س.  ه��ذه  جلميع  اإع���داده���ا  يتم  مل 
يف ه��ذه ال��ظ��روف ،وق���ال اأن��ا اأدرك اأن��ه من 
اأود  اأين  اإال  م��ن��ت��ج��ني،  ت��ب��ق��وا  اأن  ال�����س��ع��ب 
اأواًل.  ي��اأت��ي  بالرعاية  االل��ت��زام  اأن  اأب��ني  اأن 
اأوقات  يف  ركائزنا  هم  واأ�سدقائنا  عائلتنا 
العزلة ه��ذه، اإن ما نقوم به هو دالل��ة على 

مثابرتنا وا�ستجابتنا اجلماعية
اأف������راد جم��ت��م��ع��ن��ا باخلربة  راب���ع���اً، ي��ت��م��ت��ع 
االأم���ام���ي���ة، وتقدمي  ل��ل��ع��م��ل يف اخل���ط���وط 

والعملية  وال��ن��ف�����س��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ا�ستجابتهم  اإن  وق��ال  االإم��ارات��ي  للمجتمع 
تعر�س   - ومتطوعني  ومهنيني  كطالب   -
بالتوا�سع  ن�سعر  ونحن  للخطر،  حياتهم 
مدينون  جميعا  ون��ح��ن  �سجاعتهم.  اأم����ام 
لهم. كل هذا يعني اأنه �سيكون هناك الكثري 
يكون  ع��ن��دم��ا  امل�ستقبل،  يف  ب��ه  ل��الح��ت��ف��ال 
م��ًع��ا مرة  ع��ل��ى االج��ت��م��اع  ق����ادًرا  جمتمعنا 
اأخ���رى. االإب����داع احل��ايل ه��و ال��ذي يجعلنا 
ا�ستمراريتنا  و�سي�سمن  االآن  مرتابطني 
للطالب  رعايتنا  وتبقى  كجامعة.  وهدفنا 
الرغم  على  اأولولياتنا،  اأه��م  من  احلاليني 
من اأنهم متباعدون يف جميع اأنحاء الدولة. 
والأبنائي الطلبة فاإنني اأوجه هذه الر�سائل 

بوجه خا�س:
من  فعالة  ممار�سات  ع��ن  نبحث  نحن   1-
والدرجات  االختبارات  اأنظمة  تكييف  اأجل 
يتاأثر  اأو  طالب  اأي  ا�ستبعاد  يتم  ال  بحيث 
����س���ل���ًب���ا. ون����در�����س جم���م���وع���ة وا����س���ع���ة من 
االإج��راءات مبجرد  و�سنعلن عن  التدابري. 

االأف�����س��ل للجميع وذلك  اأن��ه��ا  ال��ت��اأك��د م��ن 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت�����س��اور 

وتوجيهاتها.
اأجل  من  العمل  بع�سكم  يوا�سل  -حيث   2
ا�ستكمال درجاتكم العلمية والبدء باملراحل 

التالية من حياتكم
ومهنكم، ف�سوف نحتفل بنجاحكم. و�سنقوم 
بذلك بطريقة رائعة خلريجي 2020 من 
خ��الل حفل ال��ت��درج االف��رتا���س��ي، ث��م مرة 

اأخرى يف جتمع بهيج يف احلرم اجلامعي.
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  وج���ه  كلمته  ن��ه��اي��ة  وف���ى 
جامعة  جمتمع  اأف����راد  جميع  اإىل  ال�سكر 

االإمارا ت العربية املتحدة،
االإيجابية  م�ساهماتكم  على  اأ�سكركم  وقال 
الوقت  ه����ذا  يف  اجل���ام���ع���ة  يف  وم��ه��ن��ي��ت��ك��م 
متمنيا لكم والأ�سركم واأ�سدقائكم ا�ستمرار 
اأحبائكم.  على  والرتكيز  والعافية  ال�سحة 
متبعني الن�سائح واالإر�سادات للحفاظ على 
حياتكم وحياة االآخرين من اأجل م�ستقبل 

اف�سل

•• اأبوظبي - الفجر 

طّور فريق من الباحثني يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
تقنية  على  تعتمد  ال�سرطان  ل��ع��الج  ج��دي��دة  طريقة 
ذهبية  نانوية  جزيئات  على  للح�سول  الواحد  الوعاء 
م�ستقرة يف املاء و"جاهزة لال�ستخدام" ميكن ت�سخينها 
باأ�سعة الليزر االأخ�سر، مما يح�سن من قدرة جزيئات 
ال�سرطانية  اخل��الي��ا  اخ���رتاق  على  ال��ن��ان��وي��ة  ال��ذه��ب 
اأدوية  واإط��الق  ارتفاع احل��رارة،  وتدمريها من خالل 
العالج الكيميائي يف الوقت ذاته، حيث يعمل الت�سميم 
من  التقليل  على  النانوية  اجل�سيمات  لهذه  الفريد 
اإىل حت�سني  ي��وؤدي  ل��الأدوي��ة، مما قد  االآث���ار اجلانبية 

جودة حياة املر�سى. 
وعر�ست الورقة البحثية التي حتمل عنوان "التوليف 
املائي للجزيئات النانوية الذهبية املعدلة لثالثي فينيل 
الفو�سفني للعالج الكيميائي احلراري يف حميط حيوي 
"كيم�سرتي"  جملة  يف  ن�سرت  وال��ت��ي  حيوي"  وغ��ري 
االأوروبية، التي عمل عليها فريق طرابل�سي لالأبحاث 
بنيتو،  ف��رح  من  كل  مع  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف 
ع��امل��ة اأب���ح���اث يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب���وظ���ب���ي، وعلي 
الكيمياء يف جامعة  ق�سم  م�سارك يف  اأ�ستاذ  طرابل�سي، 
اأب��وظ��ب��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ري���س��نت �سادلر،  ن��ي��وي��ورك 

جزيئات  تطوير  عملية  االأح��ي��اء،  علم  ق�سم  يف  اأ�ستاذة 
الفو�سفني  فينيل  ثالثي  م��ن  وظيفية  ذهبية  نانوية 
عن طريق ت�سخني حملول ملح كلوريد الذهب ثالثي 
الفو�سفني يف املاء حتت اأ�سعة امليكروويف، االأمر الذي 
حيوياً  املتوافقة  الذهبية  النانوية  اجل��زي��ئ��ات  ميكن 

واملغلفة على ال�سطح بجزيئات ثالثي فينيل الفو�سفني 
فاعلية.  اأكرث  ب�سكل  ال�سرطانية  اخ��رتاق اخلاليا  من 
النانوية  اجل�سيمات  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  للعلماء  وت��ب��ني 
واحلرارة كان له اأثراً اأكرب يف قتل اخلاليا ال�سرطانية 
النانوية  اجل�سيمات  اأو  احل��رارة  ا�ستخدام  مع  مقارنة 

ب�سكل منف�سل لتحقيق ذلك، اإذ مت التو�سل اإىل عالج 
لليزر  ال�سرطانية  اخلاليا  تعري�س  مت  عندما  مركب 

االأخ�سر.
باخلاليا  مقيدة  النانوية  اجل�سيمات  اأن  اإىل  ون��ظ��ًرا 
الليزر  طاقة  تنتجها  التي  احل���رارة  ف��اإن  ال�سرطانية، 
توؤدي اإىل ارتفاع درجة حرارة اخلاليا واإطالق الدواء 
الذي يعمل على قتل اخلاليا ال�سرطانية دون االإ�سرار 
باالأن�سجة املحيطة، االأمر الذي يجعل من اجل�سيمات 
االأدوية،  الإي�سال  ونظام  للحرارة  رافع  النانوية عامل 
اإمكانات  بالعقاقري  املغلفة  اجل�سيمات  اأظ��ه��رت  حيث 
منع  طريق  ع��ن  للت�سّرب  م�ساد  كعامل  للعمل  قوية 

االلت�ساق وغزو اخلاليا ال�سرطانية.
اجلديدة  التقنية  ه��ذه  "تقدم  طرابل�سي:  علي  وق��ال 
جزيئات  بتطوير  اخلا�سة  االحتماالت  من  جمموعة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الفو�سفني،  م��ن  ج��دي��دة  وظيفية  نانوية 

كونها اآمنة بيئياً وذات تكلفة معقولة".
ومن جانبها قالت فرح بينيتو: "متتلك هذه اجل�سيمات 
النانوية اجلاهزة لال�ستخدام والقابلة للذوبان يف املاء، 
قابلية للربجمة الإطالق االأدوية بطريقة اأكرث فاعلية 
ومكافحة ال�سرطان، باالإ�سافة اإىل متيزها باال�ستجابة 
ميكنها  ما  احل���راري،  للحمو�سة/الت�سوير  امل��زدوج��ة 

من عدم االإ�سرار باخلاليا ال�سليمة لل�سرر". 

•• العني - الفجر      

 اأك�����د جم��ل�����س اأم���ن���اء ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن ح���م للعمل 
التطوعي خالل اجتماعه عن بعد ، دعم اجلائزة التام 
لكافة االإجراءات التي تتخذها الدولة ملواجهة فريو�س 
ك��ورون��ا و ال��ت��زام��ه��ا ب��ك��اف��ة امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة منظمة 
للقيام  املجتمع  اأف��راد  كافة  دعت  كما  العاملية،  ال�سحة 
بالتواجد  االل��ت��زام  و  ال�سدد  ه��ذا  يف  الفعال  ب��دوره��م 
ال�سيخ  وذل��ك بح�سور  اخل��روج منه.  ع��دم  و  املنزل  يف 
ال��ع��ام��ري وال�سيخ  ب��ن ح��م  ب��ن م�سلم  ال��دك��ت��ور حممد 

�سعيد حممد بن م�سلم بن حم .
تتم من خالل  اأن�سطة اجلائزة  كافة  اأن  واأك��د بن حم 
اجتماع  منها  و  االجتماعات  كافة  و  بعد  عن  التعامل 
اليوم متت من خالل العمل عن بعد، و اأ�ساد مبا تتمتع 
به الدولة من بنية حتتية على م�ستوى عاملي يف قطاع 
�سبل  تي�سري  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  اأ���س��ه��م  مم��ا  االت�����س��االت 

التعامل مع االأزمة القائمة.
القيادة يف دول��ة االإمارات  "اأن  واأو���س��ح راع��ي اجل��ائ��زة 
ت�سع ال�سعب وم�ساحله على راأ�س اهتماماتها، ومتنح 
ي�ست�سعر  االإم���ارات  و�سعب  ال�سعب،  لق�سايا  االأول��وي��ة 
ذل��ك ج��ي��دا، ول��ذل��ك فهو يف تالحم دائ��م م��ع قيادته، 
يثق بها كل الثقة ويلتزم توجيهاتها بال حدود، وهذا 
ودولة  االآن،  العامل  بها  مير  التي  االأزم���ات  تعك�سه  ما 
االإمارات جزء من هذا العامل، ولكنها بف�سل توجيهات 

اأمام  ت�سمد  �سعبها،  م��ع  وتالحمها  قيادتها  ورع��اي��ة 
التنموية  م�����س��ريت��ه��ا  وت��وا���س��ل  وت��ت��ح��داه��ا  االأزم������ات 

حلماية  واإمكاناتها  جهودها  ك��ل  وت�سخر  ت��وق��ف،  ب��ال 
وحت�سني �سعبها واقت�سادها �سد كل االأزمات.

اأ�ساد بن حم بجهود فريق عمل اجلائزة و اأنهم تعاملوا 
جميع  توجيه  فتم  الراهنة  ال��ظ��روف  م��ع  باحرتافية 
اأن�سطة التطوع يف املنزل و اعتماد  امل�ساركني يف تنفيذ 
املقابالت عن بعد للمتاأهلني بعد االنتهاء من التقدمي 

يف نهاية اإبريل 2020.
االأمناء  جمل�س  رئي�س  العامري  بخيت  الدكتور  اأك��د 
التطوعي مل  العمل  دعم  االأ�سا�سي يف  دور اجلائزة  اأن 
و  املنزل  التطوعي من  العمل  لدعم  توجه  بل  يتوقف 
عن  التطوع  خ�سو�سا  و  التخ�س�سي  التطوع  اأن�سطة 
بعد و تقدمي برامج التوعية عن بعد و يت�سح ذلك يف 
املن�سورات التى تن�سر عرب و�سائل التوا�سل االجتماعى 
و املرفقة بو�سم اجلائزة، كما اأو�سح العامري اأن فريق 
عمل اجلائزة يتابع هذه املن�سورات التي قاربت من ٥٠ 
االأخرية  الفرتة  يف  جميعا  اجتهت  و  من�سور  من  األ��ف 

للتطوع من املنزل. 
تاأجيل حفل تكرمي  اأمناء اجلائزة  اعتمد جمل�س  كما 
اجل��ائ��زة م��ع تنفيذ ك��اف��ة م��راح��ل اجل��ائ��زة م��ن خالل 
العمل عن بعد فينتهي تقدمي اال�ستمارة االإلكرتونية 
التحكيم  مرحلة  ت��ب��داأ  ث��م   2020 اإب��ري��ل  نهاية  يف 
االأوىل و مدى حتقق املعايري و مع من�سف مايو تبداأ 
مرحلة املقابالت عن بعد التي تنتهي يف منت�سف يونيو 
متهيدا الإعالن النتائج و اإعالن موعد حفل التكرمي، 
امل��ج��ت��م��ع ال�ستمرار  اأف�����راد  اجل���ائ���زة جميع  دع���ت  ك��م��ا 

التطوع من املنزل و التزام املنزل.

تزامنًا مع يوم ال�صحة العاملي
خليفة بن حممد: االإمارات قّدمت 

منوذجًا عامليًا بكيفية اإدارة اأزمة كورونا 
•• اأبوظبي – الفجر 

اأكد ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
اأزمة  اإدارة  ف��ن  يف  عاملياً  من��وذج��اً  ق��ّدم��ت  االإم����ارات  اأن  التطوعية،  واج��ب 
بت�سيري  لي�س  الوبائي  االإع�سار  ه��ذا  على  االنت�سار  اأن  اإىل  الفتاً  ك��ورون��ا، 
اجليو�س اجلّرارة، واإمنا التمّيز بكيفية احتواء هذا املر�س ذاتياً واحرتازياً، 

القيادة  اتبعته  ال��ذي  كالنهج 
كفاءة  واأث����ب����ت  االإم����ارات����ي����ة، 
نحو  م�����س��اره��ا  يف  ا�ستثنائية 

حتقيق الريادة.
قّدمت  االإم��������ارات  اأن  وذك�����ر 
ما�سية  باأنها  وا�سحة  ر�سالة 
يثنيها  ول�����ن  وث����ب����ات  ب����ق����وة 
اإن  ���س��يء، حيث  اأي  ع��ن ذل��ك 
لالأزمة  احل��ا���س��م��ة  اإدارت����ه����ا 
وُح�����س��ن ال��ت��دب��ري ج��ع��ل��ه��ا يف 
ماأمن من تف�سي هذا اخلطر، 
التي  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  م���ث���ن���ي���اً 
ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  تبذلها 
الطبية  ال��ك��وادر  وا�سناد  دع��م 

ملواجهة خطر انت�سار الفريو�س امل�ستجّد الذي ي�سّكل حتدياً حقيقياً للعامل 
اأجمع. وقال يف اإطار االحتفاء بيوم ال�سحة العاملي الذي يوافق ال�سابع من 
�سهر اأبريل �سنوياً: اإن التعاون بني املوؤ�س�سات ال�سحية واملخت�سة بالدولة 
امل��ك��اين، وحت��د من  التباعد  على  ت�ساعد  �سائبة  ق���رارات  اتخاذ  انعك�س يف 
الُزحام واالختالط، وبالتايل تفادي تكرار �سيناريو الدول التي ف�سلت يف 

جمابهة هذا الوباء العاملي.
ودعا خليفة بن حممد، املجتمع، اإىل االلتزام امل�سوؤول يف احلد من انت�سار 
التي  املتفوقة  الطبية  الرعاية  اأهمية  اإىل  الفتاً   ،"19 "كوفيد-   مر�س 
جاءت  الطارئة  االأزم��ة  مع  التعامل  يف  ومرونتها  املوؤ�س�سات،  تلك  اتبعتها 
يف توقيت ُمبكر �سمن خطط ا�ستباقية ملحا�سرة فريو�س كورونا وحماية 
اأن االإج��راءات االحرتازية، وبرامج التعقيم الوطنية،  االإن�سانية.  واأو�سح 
التي مت اتخاذها و�سعت االإم��ارات العربية املتحدة يف م�ساف دول العامل 
يرقبون  باتوا  الذين  البلدان  من  العديد  اأن��ظ��ار  حمط  وباتت  املتقدمة، 
التجربة االإماراتية يف تخّطي هذه اجلائحة العاملية التي عاثت يف االأر�س 
هلعاً. واأ�سار اإىل اأن االإمارات مل تكتِف بنجاحها يف تطويق املر�س بل قدمت 
الدعم اخلارجي للدول املوبوءة، وقامت بعمليات اإجالء اإن�ساين لرعايا دول 
ال�سحية يف  الرعاية  لتلقي  الوطن  اإىل  وا�ستقدمتهم  ال�سني،  خمتلفة يف 
اأنها مركز  اإن�سائها لتثبت  االإمارات االإن�سانية" باأبوظبي التي مّت  "مدينة 
لالإن�سانية يف العامل. وعرّب عن عظيم امتنانه ملا تبذله املوؤ�س�سات املهنية، 
والتاأكيد  ال��وب��اء،  ه��ذا  انت�سار  من  الوقاية  يف  ال�سامية  للتعليمات  تنفيذاً 
على  للحفاظ  االأول���وي���ات  اأوىل  م��ن  االأف����راد  وحماية  املجتمع  �سحة  ب���اأن 
التطوعي يف  العمل  اأهمية  اإىل  ذاته  الوقت  الوطن ومكت�سباته، م�سرياً يف 
موؤازرة اجلهود الر�سمية الحتواء هذا املر�س �سمن جت�سيد نهج امل�سوؤولية 

املجتمعية وباإ�سراف طواقم طبية متخ�س�سة.
التي  ب���االإج���راءات  ال��ك��ام��ل  ب��وع��ي املجتمع يف االل���ت���زام  واأع����رب ع��ن ثقته 
اأكرث  بالقطاع الطبي الذي ميتلك واح��داً من  اتخذتها احلكومة، م�سيداً 
ي  نظم الرعاية ال�سحية تطوراً، واأظهر اأداًء مميزاً يف عمليات املتابعة وتق�سّ
وفر�س  واملخالطني،  للم�سابني  الرعاية  اأن���واع  اأج���ود  وت��ق��دمي  احل���االت، 

العزل واحلجر ال�سحي على امل�ستبه باإ�سابتهم مبر�س كورونا.

�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع دائرة ال�صحة يف اأبوظبي وعن طريق برنامج  معا نحن بخري ؛
هيئة معًا تقدم موارد للعزل الطبي ومرافق اإقامة 

للطواقم الطبية عرب برناجمها معا نحن بخري
•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت هيئة امل�ساهمات املجتمعية - معاً عن تخ�سي�س املزيد من امل�ساهمات 
ال�سحية يف  الرعاية  نحن بخري" لت�سهيل مهام قطاع  "معاً  برنامج  عرب 
اأبوظبي، من خالل موارد اإ�سافة للعزل الطبي ومرافق الإقامة الطواقم 

الطبية.
االأفراد  من  والعينية  املالية  امل�ساهمات  ت��وايل  املا�سي  االأ�سبوع  �سهد  وقد 
للمجتمع يف  نحن بخري" دع��م��اً  "معاً  ل��ربن��ام��ج  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال�����س��رك��ات 

الت�سدي للتحديات ال�سحية واالقت�سادية اال�ستثنائية الراهنة.
اأبوظبي  يف  ال�سحة  دائ����رة  ق��ام��ت  وق���د 
ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  جم���االت  بتحديد 
الدائرة  تعمل  بحيث  االأول��وي��ة،  ذات 
امل�ساهمات  هيئة  مع  جنب  اإىل  جنباً 
ا�ستمرارها  ل�سمان  م��ع��اً  املجمعية 
عالية  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  يف 

امل�ستوى يف اأبوظبي.
وقال �سعادة  الدكتور جمال الكعبي، 
وك����ي����ل دائ���������رة ال�������س���ح���ة اأب���وظ���ب���ي 
باالإنابة: "بينما يواجه العامل اأجمع 
تتكاتف  انت�سار فريو�س كوفيد19-، 
اجل��ه��ود يف دول���ة االإم�����ارات ل�سمان 
ا�ستثناء،  ب��ال  اجلميع  و���س��الم��ة  �سحة 
�سمان  �سبيل  يف  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  نعمل  حيث 
�سفاً  وال��وق��وف  املجتمع  اأف���راد  حلماية  التامة  وكفاءته  القطاع  جاهزية 

واحداً يف مواجهة انت�سار الفريو�س.
هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة  دائ���رة  يف  "نعتز  الكعبي:  واأ���س��اف 
امل�ساهمات املجتمعية - معاً، حيث يربهن برنامج "معاً نحن بخري" على اأن 
يف االحتاد قوة، وي�سعدين اأن اأثمن االإ�سهامات املتميزة جلميع احلري�سني 
على موا�سلة دعم قطاع الرعاية ال�سحية وااللتزام بتقدمي خدمات �سحية 

وفق اأعلى م�ستويات اجلودة ملحتاجيها يف وطننا احلبيب.
بالفخر  "ن�سعر  م��ع��اً:  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  العميمي،  �سالمة  �سعادة  وق��ال��ت 
واالمتنان للم�ساهمات املجتمعية ال�سخمة التي تتواىل على برنامج "معاً 
نحن بخري" منذ حلظة اإطالقه، ونعمل على اأن ت�ستخدم االأموال التي مت 
تلقيها حتى االآن باأق�سى فعالية ممكنة، فهذا �سبيلنا للتعبري عن �سكرنا ملن 

�سارع بامل�ساركة معنا يف الربنامج �سواًء كانوا اأفراداً اأو �سركات".

االجتماعي والتباعد  الذاتي  بالعزل  لاللتزام  • دعوة 
الطوارىء حلاالت  اال�صتجابة  يف  تظهر  املجتمع  و�صالبة  • قوة 

باجلامعة املعلومات  تقنية  قطاع  والتزام  بتفاين  • اإ�صادة 
واملتطوعني واملهنيني  الطالب  من  االأبناء  �صجاعة  اأمام  بالتوا�صع  ن�صعر  االأعلى..  • الرئي�س 

اجلامعي باحلرم   2020 خلريجى  متفردة  احتفالية  باإقامة  • وعد 
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حمية )الديتوك�ص( مو�صة غذائية انت�صرت �صريعا 
�صحرية  حمية  اأنها  ب�صمعة  مدفوعة  العامل،  حول 

تعتمد على امل�صروبات فقط، 
ومتّكنك من اإنقا�ص الوزن وجتديد الب�صرة وال�صعور 
وجها  وجدوا  العلماء  لكن  اجل�صم،  وتطهري  باخلفة 

اآخر لهذه امل�صروبات.

فوائد امللح املثوم تدعوك لتح�صريه 
اخت�صا�صية  بح�صب  وا�صتخدامه، 
ال��ت��غ��ذي��ة ع��ب��ري اأب���و رج��ي��ل��ي، من 

 Diet of عيادة

ماذا يعني الديتوك�ص؟
من  ال�سموم  الإزال��ة  حمية  بالديتوك�س  املق�سود 
ال���دم يف  ال�سوائب م��ن  اإزال���ة  اجل�سد م��ن خ��الل 
الكبد، واإزالة ال�سموم يف الكلى واالأمعاء والرئتني 
واجلهاز اللمفاوي واجللد، ويعتمد ذلك النظام 
على اإراحة االأع�ساء من خالل ال�سيام عن االأكل، 
وحتفيز الكبد لطرد ال�سموم من اجل�سم، وكذلك 
من  للتخل�س  واجل��ل��د  وال��ك��ل��ى  االأم���ع���اء  حتفيز 
ويللني�س(  )اإنر�سربينغ  موقع  بح�سب  ال�سموم، 

.)Innerspringwellness(
اكت�سبت تلك احلمية �سهرتها باعتبارها مطهرا 
والنفايات  ال�سموم  من  االإن�سان  جل�سم  طبيعيا 
االدع�����اءات يجدها  تلك  لكن  داخ��ل��ه،  امل��رتاك��م��ة 

املتخ�س�سون غري دقيقة، فبالفعل قد يحتوي 
ج�سم االإن�سان على كيميائيات غري �سحية 

لكن  االأي�س،  عملية  نا�سئة عن  وم��واد 
اجل�������س���م خ���ب���ري يف ال��ت��خ��ل�����س من 

ال�����س��م��وم ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ما 

ياأكله ال�سخ�س.
اأي  اأو  الكليتني  اأو  الكبد  يف  ترتاكم  ال  وال�سموم 
التغذية يف  اآخ��ر من اجل�سم، وفقا خلبرية  جزء 

املجلة املتخ�س�سة )ويب ميد( كاثلني زملان.

هل الديتوك�ص �صارة؟
ال��ع��امل حمية  االأ���س��خ��ا���س ح��ول  يتبع كثري م��ن 
الديتوك�س التي اأثبتت فعاليتها يف خف�س الوزن 
 Current( ب�سرعة فائقة، لكن درا�سة يف جملة
 )Gastroenterology Reports

ب�����اأم�����را������س اجل����ه����از امل����������خ����������ت���������������������س����������ة 

الغذائي  ال��ن��ظ��ام  ات���ب���اع  اأن  وج����دت  ال��ه�����س��م��ي، 
ي�ساعد  ق��د  ال�سموم  م��ن  للتخل�س  )دي��ت��وك�����س( 
ال�����س��خ�����س ع��ل��ى اإن��ق��ا���س ال����وزن ب�����س��رع��ة، ولكن 
فقط الأن النظام الغذائي منخف�س يف ال�سعرات 
تناول  اإىل  ال�سخ�س  ي��ع��ود  وع��ن��دم��ا  احل���راري���ة، 

الطعام الطبيعي يعود الوزن مرة اأخرى.
التكميلية  ل��ل�����س��ح��ة  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  وح������ذر 
والتكاملية بالواليات املتحدة من اأن اتباع حمية 
ال��دي��ت��وك�����س ق���د ي�����وؤدي اإىل م�����س��اك��ل ع���دي���دة يف 
تت�سبب يف م�ساكل يف وزن اجل�سم  اجل�سم، الأنها 
وتوؤثر �سلبا على عملية االأي�س ب�سبب ا�ستبعادها 

للربوتني والدهون من الوجبات.
بال�سعف  ال�سعور  اإىل  الديتوك�س  ت��وؤدي  قد  كما 
وال�������س���داع واالإغ����م����اء، وق���د ت��ت�����س��ب��ب يف حدوث 
ا�ستخدام  االإف��راط يف  نتيجة  الكلى  م�ساكل يف 
ع�سائر اخل�سروات، التي حتتوي على ن�سبة 
عالية من االأك�ساالت املوجودة يف ال�سبانخ 

والبنجر )ال�سمندر(.

اأيهما  م��ع�����ص��ورة..  اأم  ك��ام��ل��ة 
اأفيد؟

ه����ن����اك ن����وع����ان اأ����س���ا����س���ي���ان من 
االأول  ال��دي��ت��وك�����س،  م�����س��روب��ات 
الفواكه  ع�سري  على  يعتمد 
والثاين  اخل���������س����روات،  اأو 
دي����ت����وك���������س امل���������اء ال�����ذي 
من  قطع  على  يحتوي 
والفاكهة  اخل���������س����ار 
ب�سربه  ي�����س��م��ح  ال�����ذي 

دون اأكل القطع.
الفاكهة  اأه��م��ي��ة  ورغ����م 
وف���������وائ���������ده���������ا جل�������س���م 
ا�ستهالك  ف��اإن  االإن�سان 
ك����م����ي����ات ك����ب����رية من 
املع�سورة  ال��ف��اك��ه��ة 
قد  امل��خ��ل��وط��ة  اأو 
ي�������س���ب���ب �����س����ررا 
مقارنة باأكلها يف 
�سورتها االأ�سلية، 
ع�سائر  حت���ت���وي  اإذ 
ن�سبة  ع����ل����ى  ال����ف����اك����ه����ة 
عالية من ال�سكر توؤدي 
مبر�س  االإ���س��اب��ة  اإىل 
ال�����س��ك��ري م���ع زي����ادة 

تناولها.
وت���������س����ري درا������س�����ة 

اأن  اإىل  العامة  لل�سحة  هارفارد  جامعة  اأجرتها 
اأقل عر�سة لالإ�سابة  الفاكهة  ياأكلون حبات  من 
بينما من  ال��ث��اين،  ال��ن��وع  م��ن  ال�سكري  مب��ر���س 
لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  فقط  الع�سري  ي�سربون 

باملر�س.
اأي�����س��ا يعتمد ع��ل��ى امل��زي��د من  ���س��رب ال��ع�����س��ائ��ر 
حرارية  �سعرات  ا�ستهالك  اأي  الثمار،  ا�ستهالك 
ال�سعور  ع��دم  اإىل  اإ���س��اف��ة  باأكلها،  م��ق��ارن��ة  اأك���رب 
بال�سبع. ووفقا لوزارة الزراعة االأمريكية حتتوي 
ثمار الفاكهة على األياف اأكرث من ع�سري الفاكهة، 
وتعترب االألياف عن�سرا غذائيا مهما ومفيدا يف 
عملية اله�سم، كما اأنها ت�سهم يف ال�سعور بال�سبع 
وت��ق��ل��ل م���ن خ��ط��ر االإ����س���اب���ة ب���اأم���را����س القلب 

وتخف�س ن�سبة الكول�سرتول يف الدم.
اإمكانية  اإىل  االأم��ريك��ي��ة  ال���وزارة  بيانات  وت�سري 
�سرب ع�سري الفاكهة باعتدال مع احلفاظ على 
تقليل ن�سبة ال�سكر، وميكن ت�سمني الربوتني يف 

ع�سري الفاكهة باإ�سافة اللنب.

توازن الأك�صدة
ع�سائر  حمية  ات��ب��اع  فيه  يت�سبب  ق��د  اآخ��ر  �سرر 
ال��دي��ت��وك�����س، وه���و ت��ع��ط��ي��ل ت�����وازن االأك�������س���دة يف 

اجل�سم.
مفيدة  وال���ف���اك���ه���ة  اخل���������س����روات  اأن  ���س��ح��ي��ح 
وحت��ت��وي ع��ل��ى ع��ن��ا���س��ر غ��ذائ��ي��ة ه��ام��ة للج�سم 
االإف��راط يف تناول  االأك�سدة، لكن  منها م�سادات 
اأي��ام دون  الفاكهة واخل�سروات فقط على مدى 
احل�����س��ول ع��ل��ى وج��ب��ة �سحية م��ت��وازن��ة حتتوي 
ع��ل��ى ال��ربوت��ي��ن��ات م��ث��ال، ق��د ي����وؤدي اإىل تعطيل 
توازن االأك�سدة يف اجل�سم مما يقود اإىل م�سكالت 
االأك�سدة  ب���ني  ال����ت����وازن  واأن  خ��ا���س��ة  ���س��ح��ي��ة، 
وم�سادات االأك�سدة اأمر بالغ االأهمية يف احلفاظ 
على نظام بيولوجي �سحي، بينما املبالغة حتّولها 
اإىل ج��زي��ئ��ات م��دم��رة خل��الي��ا اجل�����س��م، بح�سب 
املتحدة  ال����والي����ات  م��ك��ت��ب��ة  م��ن�����س��ورة يف  درا����س���ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��ب.ورغ��م االأ����س���رار ال��ت��ي تالحق 
ت��ل��ك احل��م��ي��ة، ف��ق��د ت��ك��ون ال��دي��ت��وك�����س م�سروبا 
�سحيا اإذا كان يحتوي على الفواكه واخل�سروات 
نظام  ات��ب��اع  عند  ف��ال��ت��وازن  وال��ب��ذور،  واملك�سرات 
والربوتينات  واخل�����س��ار  ب��ال��ف��واك��ه  غني  غ��ذائ��ي 
ال�سحية والدهون والكربوهيدرات الليفية يعزز 
ويخلق  اجل�سم  يف  الطبيعي  ال�سموم  اإزال��ة  نظام 
توازنا ب�سكل عام.وقد ت�سبح )امل�سروبات( مفيدة 
لالأ�سخا�س الذين ي�ستهلكون خ�سروات وفاكهة 
ت��وازن واتباع نظام غذائي  اإح��داث  قليلة ب�سرط 

�سحي متكامل، دون مبالغة ودون ندرة.

تعتمد على امل�صروبات فقط

)الديتوك�س(... حمية الإنقا�س الوزن وتطهري اجل�صم من ال�صموم

رائعة  و�سيلة  اخل�سروات  ع�سائر 
دون  املغذية  امل���واد  على  للح�سول 
اإف������راط يف ال�����س��ع��رات احل���راري���ة، 

ح��ت��ى اإن��ه��ا ميكن 
ت���ك���ون  اأن 

اخل�سروات  م��ن  ن�سبة  ع��ن  بديال 
اأو  التق�سري  جهد  ودون  الفعلية، 

التقطيع اأو الطهي.

وق����د ي��ب��دو االأم�����ر م��ف��ي��دا، ولكن 
اخل�����رباء ي��ق��ول��ون اإن����ه مي��ك��ن اأن 
لع�سائر  ���س��ل��ب��ي  ج����ان����ب  ي����وج����د 
�سبيل  ف���ع���ل���ى  اخل�����������س�����روات، 
امل�������ث�������ال، ي���ح���ت���وي 
منها  ال��ك��ث��ري 

على مقدار كبري من ال�سكر.
امل�ستهلكني  حماية  م��رك��ز  وي��ق��ول 
اإن ع�سائر  بوالية بافاريا االأملانية 

البنجر اأو اجلزر،
كثري  على  طبيعيا  حتتوي  مثال،   

من ال�سكر،
 ورغم ذلك غالبا ما ي�ساف اإليها 

بع�س ال�سكر.
الع�سائر  بع�س  ه��ن��اك  اأن  كما 
م�ساف  م���ل���ح  ع���ل���ى  حت����ت����وي 

لتح�سني النكهة.
يحتوي  امل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى   
ك�����������وب م��������ن ع�������س���ري 
على  ال���ط���م���اط���م 
كمية  ثلث  نحو 
امل��������ل��������ح ال�����ت�����ي 
ين�سح بتناولها 
يوميا.ويو�سي 
اخل����������������������������رباء 
ب��������ف��������ح�����������������س 
املكونات ملعرفة 
ال�سكر  م��ق��دار 
يف  امل������ل������ح  اأو 
الذي  الع�سري 

يتناوله املرء.

يف ال�صطور الآتية:
اأو  امل���ث���ّوم،  امل��ل��ح  بتح�سري  ق��وم��ي 
م���ل���ح ال����ث����وم، الأن������ه ي�����س��اع��د على 

اأطيب  اإ�سفاء مذاق 
الطعام،  اإىل  واأل���ذ 
فتح  يف  وي�������س���اه���م 

ال�����������س�����ه�����ي�����ة 

ويقلل ا�ستهالك امللح.
اإىل  االأ�سخا�س  بع�س  ويلجاأ  ه��ذا 
حت�سري ملح الثوم يف املنزل، وذلك 
من خالل اإ�سافة 150غراماً من 

ومزجها  ال��ث��وم  ب����ودرة 
 250 م�������������ع 

غراًما من امللح.
م���ن ف�سو�س  ع����دد  م����زج  مي��ك��ن 
ن����وع من  اأّي  م���ع  ال���ث���وم 
اأنواع امللح، �سواء كان 
خ�سًنا،  اأو  ناعًما 
ل����ل����ح���������س����ول 
ملح  ع����ل����ى 
ال��������ث��������وم. 
لطبع  با و
مي����������ك����������ن 
ملح  ����س���راء 
من  ال�������ث�������وم 

املتجر.
اإ�سافة  ومي��ك��ن��ك 
البديل  اخلليط  ه��ذا  اإىل 

االأع�ساب  بع�س  امل��رّك��ز،  امل��ل��ح  ع��ن 
مثل  للج�سم،  املفيدة  البهارات  اأو 

اإكليل اجلبل املجفف،
النعناع  اأو  امل��ج��ف��ف،  ال��زع��رت  اأو   

املجفف، 
وبذلك تقللني من ا�ستهالك امللح 
ال����دم ويوؤثر  ال����ذي ي��رف��ع ���س��غ��ط 

على الكلى، 
على  حت�سلني  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
فوائد االأع�ساب وفوائد الثوم التي 

ال حُت�سى،
ال�سرايني  ح��م��اي��ة  يف  ���س��ّي��م��ا  ال   

واالأوعية الدموية،
 ويف حماربة االأمرا�س ال�سرطانية، 

والق�ساء على االلتهابات.

فوائد امللح املثوم... تعّريف عليها مكون �صار قد ال تتخيله 
يف ع�صائر اخل�صراوات
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العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

لل�سيافة  رمال  ل�سركة  االأ�سا�سي  وفقاً  للنظام 
رمال  �سركة  فاإن   ،  14.2 املادة  وخا�سة  )�س.م.خ( 
لل�سيافة )�س.م.خ(  تدعو جميع امل�ساهمني حل�سور 
بتاريخ  املقرر عقده  و  العمومية   اجتماع اجلمعية 
خالل  من    11.00 ال�ساعة  عند   2020 اأبريل   28

و�سائل االإت�سال احلديثة )تقنية موؤمتر الفيديو( 
العمومية   اجلمعية  اجتماع  اإنعقاد  يتم  اأن  على  و 
ال�سادر  للتعميم  ذلك طبقاً  و  التمرير  عن طريق 

من وزارة االإقت�ساد بتاريخ 20 مار�س 2020..

دعوة جمعية عمومية

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 
�سركة/ باجن اند اأوليف�سن ميدل اإي�ست منطقة حرة-ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية 
الطابق   EO 05 رق��م:  مكتب   ،500188 ���س.ب  ب�  والكائنة   31264 رق��م  رخ�سة  حم���دودة، 
االر�سي، املبني رقم 8، مدينة دبي لالعالم -  دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة، واملرخ�سة 
لدى �سلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�سركة املذكورة مبوجب قرار ال�سريك الوحيد ال�سادر 

ابريل 2020 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة. من اأع�ساء جمل�س االإدارة بتاريخ 2 
وفقاً لذلك، تهيب ال�سركة باأي طرف معني باالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإع��الن عن طريق الربيد امل�سجل اأو 

االإت�سال ب� :
ال�سّيد/ نيلز مولر نيل�سن

اإ�سم ال�سركة: باجن اند اأوليف�سن ميدل اإي�ست منطقة حرة-ذ.م.م
+ �س.ب: 500188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة  هاتف رقم: 97143912440 

 e.morocs@tamimi.com :الربيد االإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 
رقم  رخ�سة  اأجنبية،  ل�سركة  فرع  ليميتد،  انرتنا�سيونال  �سوفتوير  ايه  ا�س  �سي  اأي  �سركة/ 
17187 والكائنة ب� �س.ب 500188، مبني لوفت رقم 2، الطاابق االول، مدينه دبي لالإنرتنت، 
دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير، يرغب هذا الفرع 
املذكور يف اعالن قراره للكافة والذي مت اأحتاذه بوا�سطة اجتماع اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة/ 
اأي �سي ا�س ايه �سوفتوير انرتنا�سيونال ليميتد، )ال�سركة الرئي�سية( والذي مت انعقاده بتاريخ 

20 فرباير 2020 ب�ساأن اإغالق وحل الفرع.
اأى مطالبات فى مواجهتها عليه  ولديه  باالأمر  باأي طرف معني  الفرع  يهيب  لذلك،  وفقاً 
امل�سجل  االإع��الن عن طريق الربيد  تاريخ ه��ذا  45 يوماً من  املطالبات خ��الل  تقدمي ه��ذه 

اأو االإت�سال ب� :
ال�سّيدة/ مايكل جيم�س �ستانتون

اإ�سم ال�سركة: اأي �سي ا�س ايه �سوفتوير انرتنا�سيونال ليميتد 
+ �س.ب : 500188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة  هاتف رقم : 971506749419 

E.Morcos@tamimi.com :الربيد االإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2105308 باال�سم التجاري:رويال فيلفيت 
تعديل  طلب  بالغاء   ، الن�سائية  واملالب�س  للعبايات 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
او اعرتا�س على هذا االعالن  له حق   فعلى كل من 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية 

الكرم
رخ�سة رقم:CN 1100261   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلديد 

الأعمال اجلب�س
رخ�سة رقم:CN 1072187   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

اح�����د علي  امل����دع����و /  ف���ق���د 
اجلن�سية  ال���ه���ن���د     ، ���س��ي��خ 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
من   )S3648430(
على  االت�سال  عليه  يجده 
الرقم:0561660587

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / ن��وي��د عزيز 
باك�ستان     ، ع���ب���دال���ع���زي���ز 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1812033( من يجده 
ال�سفارة  اىل  ت�سلميه  عليه 
الباك�ستانية او اقرب مركز 

�سرطة

فقدان جواز �صفر

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بيت الهدهد للمقاوالت وال�سيانة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب )ت�سامنية( رخ�سة رقم:1171049 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل �سلطان علي حممد الكندي %91

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبداهلل حممد ال�سيزاوي %2
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد علي �سعيد ال�سام�سي ٥%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حممد را�سد �سليمان النقبي %2
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان حمد علي �سلطان ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �سلطان علي حممد الكندي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان عبداهلل �سامل �سعيد الزيدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل حممد ال�سيزاوي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد علي �سعيد علي ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد را�سد �سليمان النقبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اإعالن بالن�سر مبوعد تقدمي امل�ستندات

يف الدعوى 2020/20 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي  
املتنازع : حممد ح�سني بردي�سي اأبوبكر قا�سم 

املتنازع �سدهم : -1 قرية جمريا - �س ذ م م  -2 اأنيل ادينات با�ستاوادي 
حيث ان املتنازع "حممد ح�سني بردي�سي اأبوبكر قا�سم " اقام عليكم الدعوى رقم 2020/20 نزاع 
تعيني خربة عقاري ، دبي - وبناء على احلكم ال�سادر من قبل املحكمة يف تاريخ 2020/3/10 
دفوعكم  وتقدمي  يقت�سي  لذلك   ، الدعوى  يف  اخلربة  مبهمة  للقيام  ثالثية  خرباء  جلنة  بندب 
املوافق  االأربعاء  يوم  يف  بتقدميها  ترغبون  م�ستندات  اأي  بالدعوى  املتعلقة  اجلوابية  واملذكرة 
 - ريجي�س  )مكتب  دبي  يف  الكائن  موؤمن  ح�سن  الهند�سي/د.  اخلبري  مبكتب   2020/4/8
متحرك   043116059 هاتف   - الرابع  الطابق   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - ن�سيمة  برج   Regus
عدم  او  عن  تخلفكم  حال  ويف   )0565557754  -  0501169791  -  0555543109

ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اخلبري �سيبا�سر الدعوى يف غيابكم. 
عن جلنة اخلرباء / د. ح�سن موؤمن 

اعالن اجتماع خربة



ال�صيخوخة هي �صالح ذو حدين، فنجد اأن اجلانب الإيجابي لها اأننا ن�صهد 
منوًا يف ال�صخ�صيًة كل عام عن ال�صابق، وهذا يح�صن نوعية احلياة، 

ومع تقدم العمر تاأتي احلكمة، ولكن هناك بع�ص العالمات التي 
تظهر علي الوجه وتعني التقدم يف العمر كالتجاعيد والبقع 
اجللدية وال�صعر الرمادي، حتى خطر الإ�صابة ب�صرطان اجللد 

يزداد مع تقدمنا يف العمر، وهذا ما اأكدته التقرير املن�صور 
."the healthy" عرب موقع

كما اأو�سح التقرير، اأن يتم �سخ مليارات الدوالرات يف اأمريكا 
العمر،  لتقدم  التعر�س  م��ن  واحل��د  ال�سباب  علي  للح�سول 
في�سعون الإ�ستهالك الكرميات  وبع�س احليل االأخرى الإعادة 
اأي  ال�����وراء  اإىل  ال�����س��اع��ة  ع��ق��ارب 
احل�سول على �سباب دائم. 
واأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر، اأن 
العديد  ه���ن���اك 
م��ن احليل 
لتي  ا

خالية  ن�سرة  ب�سرة  علي  للح�سول  باتباعها  اليابنيون  يقوم 
املتوهجة  بالب�سرة  اليابانيات  الن�ساء  فتتمتع  التجاعيد،  من 
التي جتعل من ال�سعب تخمني اأعمارهن احلقيقية، وال�سبب 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال�سحي خ���ايليٍ م��ن ال��زي��وت وال���ده���ون، مع 
خالل  عليها  �سنتعرف  التي  االأخ��رى  احليل  ببع�س  قيامهن 

االأ�سطر القادمة. 
ولذا اإذا كنتي ترغبني يف احل�سول علي عمر اأ�سغر من عمرك، 
للظهور  ل��ل��وراء  ال�ساعة  ع��ق��ارب  اإع����ادة  يف  رغبتك  ح��ال��ة  ويف 

مبظهر ال�سباب تعريف علي اأ�سرار الن�ساء اليابانات،  وهي:
 

- �صرب ال�صاي الأخ�صر
من اخلطاأ االعتقاد باأن العناية بالب�سرة تتعلق باملنتجات التي 
الطبيعية،  والو�سفات  كالكرميات  الوجه  على  ن�سعها 
ولكن يف حقيقة االأمر اأن االأكل وال�سرب له عامل 
ال�����س��اي االأخ�سر  ي��ت��ن��اول��ون  ك��ب��ري، ول���ذا فهن 
رائعا  يعد  مهدئ  م�سروب  فهو  با�ستمرار، 
ي��ق��ل��ل م���ن خطر  اأن  ل��ل��ج�����س��م، ومي��ك��ن 

االإ�سابة بال�سرطان.
ول�����ك�����ن ع����ن����دم����ا ي���ت���ع���ل���ق االأم��������ر 
ب��ال��ع��ن��اي��ة ب���ال���وج���ه، ف��ع��ل��ي��ك��ي اأن 
االأخ�������س���ر  ال�������س���اي  اأن  ت��ع��ل��م��ني 
فوق  االأ���س��ع��ة  م��ن  الب�سرة  يحمي 
من  ويقلل  ال�����س��ارة،   البنف�سجية 
وقد  والتجاعيد،  اخلطوط  ظهور 
يومي  ك��وب  ت��ن��اول  ��ا  اأي�����سً ي�ساعدك 
التخل�س  على  االأخ�سر  ال�ساي  م��ن 
م��ن زي���ادة ال����وزن،  مم��ا ق��د يزيد من 

مظهرك ال�سبابي. 
- اأكل االأع�ساب البحرية

االأع�����س��اب ال��ب��ح��ري��ة ج���زء كبري 
الياباين،  الغذائي  النظام  من 
فهو يحتوي على الكثري من 
ل��ل��ب�����س��رة، ويعد  ال��ف��وائ��د 
ثروة غنية بالفيتامينات 
كالكال�سيوم  وامل���ع���ادن 
واملغني�سيوم وفيتامني 
واحل�����������دي�����������د   K
وال������ف������والت، وه����ذا 
ي��ج��ع��ل��ه��ا اإ����س���اف���ة 
فعالة ب�سكل خا�س 
ل�����ن�����ظ�����ام غ�����ذائ�����ي 

متوازن.

الب�سرة  يحمي  بانتظام  البحرية  االأع�ساب  تناول  اأن  وُيعتقد 
اأن���ه يحتوي  ال��ب��ق��ع،  كما  ال�سم�س وظ��ه��ور  اأ�سعة  اأ���س��رار  م��ن 
تقلل  اأن  ميكن  التي  لاللتهابات  امل�سادة  املكونات  بع�س  على 
اليود يجدد  الأنه يحتوي علي  واأي�سا  واالحمرار،  التورم  من 

الب�سرة وي�ساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.
 

- تدليك الوجه
يعترب التدليك املنتظم  للوجه مثالًيا حيث اإنه يحفز الدورة 
يجب  ول���ذا  الع�سالت،  اأمل  تخفيف  على  وي�ساعد  ال��دم��وي��ة 
ب�سراء  القيام  اأو  خا�س،   ب�سكل  والوجه  اجل�سم  تدليك  تعلم 
الزوايا،  متعددة  بكرات  با�ستخدام  للوجه  جيد  م�ساج  جهاز 
وعليكي ا�ستخداكه يوميا، فيعمل علي زيادة الدورة الدموية 
مظهرك،   وينع�س  ال��ت��ج��اع��ي��د،  ظ��ه��ور  يقلل  وه���ذا  ال��وج��ه  يف 
اأن  40 ع�سلة ميكن  اأكرث من  نظًرا الأن الوجه يحتوي على 
ا  اأي�سً يقلل  الوجه  فاإن تدليك  التوتر،  التجاعيد عند  ت�سبب 
من عالمات ال�سيخوخة. واأخرًيا ، ي�ساعد تدليك الوجه على 
اأك���رب من  م��ظ��ه��ًرا  اأن مينحك  ال���ذي ميكن  ال��ت��وت��ر   تخفيف 

�سنك.
 

- ا�صتخدام غ�صول طبيعيي للب�صرة
ال��ق��ري��ب��ة من  امل��ن��ت��ج��ات  ثقتهن يف  ال��ي��اب��ان  ال��ن�����س��اء يف  ت�سع 
الكثري  على  التي حتتوي  املنتجات  و  االإم��ك��ان،  ق��در  الطبيعة 
اأنها م�سرة باجللد، ولذا بعد  من املواد الكيميائية يعتربهن 
تق�سية اليوم خارج املنزل عليكي تنظيف ب�سرتك ولذا عليك 
ا�ستخدام غ�سول طبيعي للب�سرة، فبداًل من الغ�سيل عدة مرات 
قا�سي، اخرت منتًجا يحتوي على  با�ستخدام منظف  اليوم  يف 
عدد قليل من املكونات  الكيميائية وتغ�سل الوجه مرة واحدة 
الرطوبة.  من  اجللد  جتريد  لتجنب  و  ال��ن��وم،  عند  اليوم  يف 
 ، االهتمام  من  مزيد  اإىل  حتتاج  دهنية  ب�سرة  لديك  ك��ان  اإذا 

فيمكنك ا�ستخدام مناديل مبللة باالأع�ساب خالل اليوم.
 

- الكولجني
ب�سكل  ي�ساهم  ف��ه��و  للب�سرة،  ال��ه��ام  الن�سيج  ه��و  ال��ك��والج��ني 
التجاعيد  لظهور  تعر�سها  م��ن  واحل��د  الب�سرة  �سد  يف  كبري 
الغنية  املنتجات  الكثري من  اليابانيات  الن�ساء  فت�ستخدم  بها، 
بالب�سرة،  بالعناية  واالأقنعة اخلا�سة  كالكرميات  بالكوالجني 
العظام  م���رق  م��ث��ل  االأط��ع��م��ة  ��ا يف  اأي�����سً ال��ك��والج��ني  وينت�سر 

والطحالب والربتقال والليمون.
املزيد من  اإىل  يحتاج  اأن ج�سمك  احتماالت كبرية يف  وهناك 
ال�سيئة  ال��ع��ادات  امل���راأة تتبع ه��ذه  اإذا كانت ه��ذه  ال��ك��والج��ني، 
ولذا  الغذائي،  النظام  و�سوء  لل�سم�س،  والتعر�س  كالتدخني، 

يجب جتنب هذه العادات اخلاطئة.

تعريف على اأ�صرار الن�صاء اليابانات

و�صحية ن�صرة  ب�صرة  على  للح�صول  ن�صائح   5

اأف����ادت م�����س��ادر خمت�سة ف���اإن ت��ن��اول ع�سري  وح�����س��ب م��ا 
الليمون دافئا اأو باردا  على الريق له فوائد �سحية عديدة 

وهي :
على  ال��ل��ي��م��ون  ع�����س��ري  ي��ح��ت��وي   1-

فيتامني  م���ن  ك��ب��رية  ن�����س��ب��ة 
�سي وبع�س الفيتامينات 

ال��ت��ي تعزز  االأخ�����رى 
����������س���������ح���������ة 

اجلهاز املناعي ووقاية اجل�سم من الفريو�سات والعدوى، 
كما اأن ع�سري الليمون الدفئ كل �سباح ي�ساعد على توازن 

درجة احلمو�سة يف اجل�سم.
يعمل  الريق  على  يوميا  الليمون  ع�سري  تناول   2-
ال�سموم  وازال���ة  االل��ت��ه��اب��ات  مكافحة  على 
واجلراثيم من اجل�سم وذلك الحتوائه 
الفيتامينات  م��ن  عالية  ن�سبة  على 

واملواد امل�سادة لالأك�سدة.
ي  يحتو :3
ع�������س���ري 

على  حتافظ  التي  اخل�سائ�س  من  العديد  على  الليمون 
والقرح،  االلتهابات  من  وحتميه  اله�سمي  اجلهاز  �سحة 
فهو م�سدر غني بفيتامني �سي والبوتا�سيوم والكال�سيوم 

واملغن�سيوم.
وم�ساكل  واالأنفلونزا  الربد  نزالت  عالج  على  -4ي�ساعد 
فيتامينات  م���ن  ي��ح��ت��وي��ه  مل���ا  ن���ظ���را  ال��ت��ن��ف�����س��ي،  اجل���ه���از 

وعنا�سر م�سادة لاللتهاب والفريو�سات.
على  تعمل  التي  الطرق  اأف�سل  من  الليمون  -5يعترب 
تطهري الكبد وطرد ال�سموم واجلراثيم من اجل�سم، كما 
لاللتهاب  امل�����س��ادة  اخل�سائ�س  بع�س  على  يحتوي  اأن���ه 

ومنها التهاب اجلهاز التنف�سي واحللق واللوزتني.

�صحة  على  �صباحا  الليمون  ع�صري  تناول  فوائد 
الب�صرة

م�ساكل  يعالج  الريق  على  الليمون  ع�سري  -1تناول 
الب�سرة ويعمل على ن�سارتها وجمالها.

والبقع  ال��ت��ج��اع��ي��د  م��ث��ل  ال��ب�����س��رة  م�����س��اك��ل  -2يعالج 
ت���ن���اول ع�����س��ري الليمون  ����س���واء ع���ن ط���ري���ق  ال���داك���ن���ة، 
الرتم�س  م���ع  م��ا���س��ك  ال��ل��ي��م��ون  ا���س��ت��خ��دام  اأو  ���س��ب��اح��ا 
والع�سل االأبي�س وو�سعه على الب�سرة ملدة ربع �ساعة، ثم 

غ�سله باملياه الفاترة.
ن�ساط  يجدد  �سباحا  الليمون  ع�سري  ت��ن��اول   3-
البثور  م�����ن  وي���ح���م���ي���ه���ا  وح���ي���وي���ت���ه���ا  ال���ب�������س���رة 

واجلفاف.

فوائد تناول ع�صري الليمون على الريق لب�صرتك و�صحة ج�صمك
من  عالية  ن�صبة  على  حتتوي  التي  احلم�صيات  اأب���رز  م��ن  واح��د  الليمون 
اأنه  التي تعزز �صحة اجل�صم والب�صرة، كما  الغذائية  الفيتامينات والعنا�صر 
يحتوي على بع�ص اخل�صائ�ص التي تعزز �صحة اجلهاز املناعى وحتد من خطر 
الإ�صابة بالفريو�صات والعدوى، لذلك فهو مفيد يف ف�صل ال�صتاء منعا لإ�صابة 

بنزلت الربد والنفلونزا.

مــــــــــــــر�أة
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نور ال�صيخ: من قبل دخويل املجال الفني 
اأحب البزن�س واأتطلع للنجاح فيه

"وكاأن  م�سل�سل  يف  دورك  عن  • حدثينا 
�سيء مل يكن".

- اأج�سد �سخ�سية "متا�سر"، التي 
من  اأ���س��ري��ة  مل�سكالت  تتعر�س 
جهة االأب يف نوع من العنف 
نتابع تاأثريه على تكوينها، 
والدور لي�س معقداً، ولكن 
اأج�سده،  االأوىل  ل��ل��م��رة 
وهي فتاة هادئة م�سكينة 
اعتاده  م���ا  ع��ك�����س 
اجل�������م�������ه�������ور، 
هذه  ومت����ر 
ال������ف������ت������اة 
حل  ا مبر
ع���������������دة 

حقبتني،  ب����ني  اجل���م���ه���ور  وي�������س���اه���ده���ا 
الت�سعينيات من القرن املا�سي وهي فرتة 
والوقت  للقلب،  وحمببة  جميلة  زمنية 
جميلة  والدتها  مع  وعالقتها  ال��راه��ن، 
و�سقيقها،  وال���ده���ا  م��ع  م��ت��وت��رة  لكنها 

ولكن يف نهاية احللقات تتبدل االأمور.
خا�سة  ا�ستعدادات  العمل  تتطلب  • هل 
ب��ني حقبتني  ت��ق��ع  اأح���داث���ه  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 

زمنيتني ال�سيما الت�سعينيات؟
- ب��ال��ف��ع��ل، وم��ع��ن��ا ف��ري��ق ع��م��ل متكامل 
اه���ت���م ب���ه���ذا اجل����ان����ب وا���س��ت��غ��ل��ن��ا على 
ال�سورة التي �سوف نظهر بها من حيث 
االأزي�����اء وال���ل���وك، ح��ت��ى اأ���س��ل��وب احلوار 
وقتنا  عن  خمتلف  العمل  �سخو�س  بني 
احلايل، وال اخفيك �سرا عند االنخراط 
يف الت�سوير تنامى يف داخلنا حنني لتلك 
االإن�سانية  ال��ع��الق��ات  حيث  م��ن  ال��ف��رتة 
احلايل  الوقت  يف  ت��وارت  التي  وامل�ساعر 
التوا�سل  ومواقع  ال�سرعة  ع�سر  ب�سبب 
االج��ت��م��اع��ي، وال��ع��دي��د م���ن االأح�����داث 
التي �سوف ي�ساهدها اجلمهور وتثري 
املا�سي  ل��ه��ذا  احل��ن��ني  ال��ن��ف�����س  يف 

اجلميل.
مع  دويتو  العمل  ي�سهد  • هل 
"دفعة  ب�  اأ�سوة  ال�ساعر  خالد 

القاهرة"؟
- نعم، اأجتمع مع خالد يف 
هذا امل�سل�سل، ولكن �سوف 
خمتلفة  ب�سورة  نظهر 
التي  ال���ث���ن���ائ���ي���ة  ع�����ن 
"دفعة  يف  ق��دم��ن��اه��ا 
وه�����ذا  القاهرة"، 
رغبتنا  م���ن  ن���اب���ع 
ن���ظ���ه���ر  اأن  يف 
ب�سورة مغايرة، 
و�������س������اع������دن������ا 
ع�����ل�����ى ذل�����ك 
الق�سة  اأن 
خم�����ت�����ل�����ف�����ة 
وب���������ع���������ي���������دة 
ع��������ن اأج�������������واء 
ال����روم����ان���������س����ي����ة 
لي�ساهد  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
اجل���م���ه���ور ح���ب���اً م����ن نوع 
اأك���رث م��ا ا�ستفزين يف  اآخ���ر، ول��ع��ل 
هذا امل�سل�سل احلوارات املكتوبة بعناية 
الت�سعينيات،  حقبة  عن  تعرب  والتي 
حتى امل�سكالت والق�سايا التي كانت 
منت�سرة يف تلك الفرتة �سوف تكون 
الدرامي  ال�سياق  �سمن  ح��ا���س��رة 

لالأحداث.
يف  منكما  ك��ال  ن�����س��اه��د  م��ت��ى   •

عمل منف�سل اأو خط درامي م�ستقل؟
- يف م�سل�سل "دفعة بريوت" الذي ن�سور 
اللبنانية لن  العا�سمة  اأحداثه حالياً يف 
بيننا، رمبا  الدرامية  تتقاطع اخلطوط 
ولكن  ف��ق��ط،  اث��ن��ني  اأو  م�سهد  يف  نلتقي 
اأن���ا اأح���ب ال��ت��ع��اون م��ع خالد  ب�سكل ع��ام 
ف��ن��ي��اً، ورغ���م ذل���ك ه��ن��اك ���س��روط حمل 
اتفاق بيننا وهي اأال نقدم اأعمااًل مكررة.

• لنتوقف عند "دفعة بريوت" ونتعرف 
على بع�س تفا�سيل العمل.

- امل�����س��ل�����س��ل م���ن ت���األ���ي���ف ال��ك��ات��ب��ة هبة 
العلي،  ع��ل��ي  واإخ�������راج  م�����س��اري ح���م���ادة 
و�سوف  جديدة،  زمنية  حلقبة  ويتطرق 
بحرينية،  و�سخ�سية  مميز  ب��دور  اأظهر 
وال���ع���م���ل ي���ر����س���د ق�������س�������َس وح���ك���اي���ات 
اجلن�سيات،  خمتلف  من  و�سابات  �سباب 
يجتمعون يف بريوت، يف فرتة ال�ستينيات 
مل��ت��اب��ع��ة درا����س���ت���ه���م، ف��ن��دخ��ل م��ع��ه��م يف 
تفا�سيل م�ساكلهم االجتماعية املت�سعبة 
م�سّوق  درام������ّي  ق���ال���ب  يف  وامل���رتاب���ط���ة، 
من  ك��ل  فيه  البطولة  دور  ويلعب  ج���داً، 
الغندور،  ون���ور  ال�سطي،  ب�سار  ال��ن��ج��وم 
ال�سفي،  وف���اط���م���ة  احل����م����دي،  وم��ه��ن��د 
وحمد  ك��اك��ويل،  وع��ل��ي  ال�ساعر،  وخ��ال��د 
اال�سكناين، و�سيالء �سبت، وروان املهدي 
وغريهم، كما �سين�سّم للعمل جنوم من 
لبنان بينهم �سارة اأبي كنعان، واأنطوانيت 
عقيقي، واأ�سعد ر�سدان وغريهم، اإ�سافة 

اإىل جنوم من �سورية واملغرب العربي.
الدراما  ل�سناع  مهمة  ب�سمة  هناك   •
بوجه  اخلليجي  امل�سهد  يف  البحرينية 

عام؟
- هلل احل��م��د، وه����ذا االأم����ر ل��ي�����س وليد 

امل�سادفة، 
والنجاحات  اجلهد  من  �سنوات  نتاج  بل 

املرتاكمة،
اأن��ن��ي ج���زء م��ن هذه   واأن����ا �سعيدة ج���داً 
احلليبي  ح�سني  مثل  ملخرج  النجاحات 

وعلي العلي، 
ال��ك��ث��ري ع��ل��ى �سعيد  وت��ع��ل��م��ت م��ن��ه��م��ا 
ال��ت��م��ث��ي��ل، ف��ه��م��ا ي��ح��ف��زان ال��ف��ن��ان على 
حقيقية  مب�ساعر  يتحلى  واأن  االب����داع 
اأق��ارن��ه��م��ا مبخرجني  وال  ف��ن��ي،  وح�����س 

اآخرين الأنني مل اأعمل مع غريهما.
التوا�سل  مب��واق��ع  عالقتك  ع��ن  م���اذا   -

االجتماعي؟
- ل�ست م�سغوفة بها، بل يقت�سر ح�سوري 
وم�سروعي  ال��ف��ن��ي��ة  اأع����م����ايل  ل���رتوي���ج 
�سخ�سيتي  ع���ن  ي��ع��رب  ال�����ذي  اخل���ا����س 
املجال  دخ��ويل  قبل  م��ن  اأن��ن��ي  خ�سو�سا 
ال��ف��ن��ي اح���ب ال��ب��زن�����س وات��ط��ل��ع للنجاح 

فيه.

�صمرية �صعيد تفوز باأغنية 
الكورونا

�سعيد  ف�سمرية  ك��ورون��ا؛  اأزم��ة  عن  تتحدث  مطربة  اأول  جعلتها  ال�سدفة 
اأطلقت موؤخرا اأحدث اأعمالها الغنائية بكليب )واقع جمنون( الذي حقق 
الذي  الواقع  عن  لتعرّب  االنرتنت  عرب  طرحه  فور  عالية  م�ساهدة  ن�سبة 
يعي�سه العامل يف الفرتة احلالية بعد انت�سار اأزمة فريو�س كورونا يف كل دول 

العامل. ولكن هل خّطط �سّناع االأغنية لهذه ال�سدفة؟
ورغم اأن اأغنية "واقع جمنون" حتكي الظروف التي يعي�سها االإن�سان يف كل 
مكان يف الفرتة احلالية، اأّكد كاتب االأغنية بهاء الدين حممد يف ت�سريحاته 
اخلا�سة لنواعم اأن االأغنية �ُسّجلت قبل فرتة، فهي لي�ست وليدة الظروف 
احلالية كما يظّن البع�س، بل اأنهى كتابتها منذ فرتة لي�ست ق�سرية، ولكن 
اأُّجل طرحها لرغبة الديفا �سمرية �سعيد يف طرح اأغنيات تدعو اإىل التفاوؤل 

والبهجة خالل اأعمالها الغنائية االأخرية.
االأغنية طرحها  �سّناع  ق��ّرر  حالياً،  العامل  يعي�سه  ما  اإىل  نظراً  اأن��ه  واأ�سار 
ب�سرعة لتنا�سب الظروف، حتى اإنه كان من املقرر ت�سويرها باأ�سلوب اآخر، 
النمط  ه��ذه  على  يعتمد  بها  اخل��ا���س  الكليب  جعل  ال��وق��ت  ل�سيق  ولكن 
االأغنية  جعل  وا�سعاً  اإقبااًل جماهريياً  وقد حقق  به،  ال��ذي ظهر  الب�سيط 

ترتّبع على قمة ن�سبة امل�ساهدة خالل االأ�سبوع املا�سي.
بينهم �سبحي عطري  االإعالميني، من  اأطلق عدد من  اآخ��ر،  على �سعيد 
وب�سنت �سم�س، مقّدما برنامج اأم بي �سي ترينيدينغ وبع�س رواد االنرتنت 
، حملة حتمل عنوان "خليك يف دارك" على نغمات اأغنية "واقع جمنون" 

ون�سروها .
وطرحت النجمة �سمرية �سعيد ، فيديو كليب اأغنية "واقع جمنون"، وهي 
من كلمات بهاء الدين حممد، واأحلان اأ�سرف �سامل، وتوزيع حممد عرام، 

واإخراج ن�سال هاين.
 تعرّب االأغنية عن الواقع الذي يعي�سه العامل والظروف ال�سعبة التي مير 
بها النا�س، وُيظِهر الكليب الهموم التي طالت االإن�سان وحّولت حياته اإىل 

�سعبة ومعّقدة، يقول مطلع االأغنية:
جمنون

ال�سم�س طالعة فوق
والليل ع االأر�س ليه

اأ�سوار مالها�س بيبان
والبحر فا�سي ليه

طلع املطر لفوق
وخال�س ما نزل�س تاين

اخلوف يف كل عني
اللي بيح�سل ده اإيه

يا�صمني عبد العزيز تن�صر بو�صرت
 م�صل�صل )�صديد اخلطورة(

قدمت الفنانة يا�سمني عبد العزيز، الدعم الفني االأول للنجم اأحمد العو�سي بعد اإعالن حبهما 
علنا، وقامت بالرتويج مل�سل�سله اجلديد "�سديد اخلطورة" بن�سر البو�سرت اخلا�س بالعو�سي 

فقط دون ن�سر بقية بو�سرتات امل�سل�سل.
يا�سمني قامت بن�سر البو�سرت عرب �سفحتها ال�سخ�سية، احتفاال باأول بطولة مطلقة حلبيبها 
اأحمد العو�سي، علما اأن امل�سل�سل من املقرر عر�سه عرب اإحدى املن�سات الرقمية امل�سرية على 
7 حلقات، وهو من تاأليف حممد �سيد ب�سري، واإخراج ح�سام على، وي�سارك يف بطولته كل من 
ريا�س اخلوىل، هادى اجليار، حممود حجازى، ناهد ر�سدى، حمزة العيلى، ح�سنى �ستا، 

خالد كمال.
واأعلنت  املفرو�س على حياتها اخلا�سة،  الطوق  االأوىل  للمرة  ك�سرت  يا�سمني  ان  يذكر 
على  مبا�سر  رد  يف  العو�سي،  اأحمد  ال�ساب  للفنان  حبها  اإن�ستقرام  مبوقع  ح�سابها  عرب 
من�سور كتبه �سقيقها الفنان وائل عبد العزيز، الذي اتهمها �سراحة باالإ�ساءة ل�سمعة 
ال�ستغالل  وتلميح  العو�سي،  وبني  بينها  الكبري  ال�سن  لفارق  تلميحات  مع  العائلة 

االأخري لعالقاته الغرامية من اأجل حتقيق منافع مادية.
العو�سي:  وحبيبها  يا�سمني  �سقيقته  فيه  هاجم  مفاجئ  من�سور  يف  وائ��ل  واأ���س��اف 
)ب�سي يا يا�سمني يا عبد العزيز يا اأختي، اأنا معاكي وفى �سهرك من واأنتى �سغرية 
�سيلت م�ساكل كترًي ب�سببك من واأنتى عيلة �سغرية، بداية من م�ساكلك مع ال�ساعر 
م��وؤخ��ًرا غري ق�سية  ال�سغاالت  اإزاى وق�سيته  فيها  اأت��اذي��ت  اأن��ا  اإن  واأنتى عارفة  وب��رادة 

ال�سرب اللي كانت بينك وبني بنت ه�سام �سليم املمثلة اللي لب�ستيها التورتة يف و�سها(.

واأ�ساف �سقيق يا�سمني: وقفت جمبك بكل ما اأملك من قوة اأدافع عنك يف كل موقف �سعب مر 
اأنا ووالدتك، اإنك تكربى وتبقى جنمة  عليكى ون�سيت حياتى ونف�سي ع�سانك وبقي كل همي 
الوحيد  يف جمالك، �سيبنالك اختياراتك كلها لنف�سك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت 
ب�  اأ�سغر منك  واح��د  �ساندتك ووقفت جنبك يف طالقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى  اللي 
اأى الزمة على ح�ساب �سمعتك و�سمعتنا، ال  10 �سنني ال من �سنك وتت�سورى �سور مالها�س 
وحمد�س هي�سمح، من اأمتي واإحنا بنعمل اأعياد ميالد وتنزل على ال�سو�سيال ميديا، من اأمتي 

النا�س بتجيب يف �سريتنا؟ ونقعد نتعاك�س على ال�سو�سيال ميديا؟
وتابع وائل: ومع ذلك حياتك واأنتى حرة فيها، اأنا هتكلم على ال�سق اللي يخ�سنى، اأنتى مقاطعة 
كل العيلة ع�سان تعملى اللي على مزاجك، اإحنا دلواقتى وعايزين نفهم العالقة دى اإيه ورايحة 

على فني".
اللي  الدهب  البي�سة  و�سايفك  حتة  كل  يف  وراك��ى  ما�سى  اللي  ل��الأخ  بالن�سبة  "اأما  واأ���س��اف: 
هتفق�سله كل يوم.. اأحب اأقولك يا راجل ملا تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد 

مع رجالة البيت!!.. دى االأ�سول وده االحرتام.. 
ده ومعندك�س غري طريق  باًتا فاعمرك ما هتعمل  ا  راف�سً اأن��ك مرفو�س  ع��ارف  وطبًعا الأن��ك 
ال�سمال اللي اأنت �سالكه من �سنني مع بنات النا�س!!.. اأنا من راأيى كفاية عليك البطولة اللي 
يف  عمرنا  طول  الأن  حالنا  يف  وت�سيبنا  �سغلك  يف  وتركز  الهدية،  املر�سيد�س  والعربية  اأخدتها 
حالنا وحمد�س �سامع عننا حاجة وملو�س الزمة جو ال�سور واملعاك�سات ده واأنا مبخف�س من 

تهديد حد.

انتهت الفنانة البحرينية نور ال�صيخ من ت�صوير م�صاهدها يف م�صل�صل "وكاأن �صيء مل يكن" للمخرج ح�صني احلليبي واملوؤلف �صحاب، 
ال�صاعر، وحممد  اإىل جانبها نخبة من الفنانني، منهم زهرة عرفات، وفهد العبداملح�صن، وهبة الدري، وخالد  والذي ي�صارك فيه 
الدراما  يف  دورها  لت�صوير  اللبنانية  العا�صمة  يف  حاليًا  نور  توجد  اأخ��رى،  جهة  من  زمنيتني.  حقبتني  بني  اأحداثه  وتقع  �صفر، 
اأحداثها خالل  التي تقع  امل�صاهد  العملني وم�صاركتها زوجها خالد وكيفية تعاطيها مع  "دفعة بريوت"، وعن دورها يف  الرم�صانية 

حقبة التع�صينيات وفرتات زمنية �صابقة:
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تعرفوا على كيفية تنظيف االأحذية »ال�صمواه«
��ة يف  لة ل��ك��ث��ريي��ن، ب��خ��ا���سَّ ��ا���س��ة، وه���ي مف�سّ ال�����س��م��واه خ��ام��ة ن��اع��م��ة وح�����سَّ
تكون  قد  التي  واالأو�ساخ  للبقع  �س  تتعرَّ ال�سمواه  االأحذية  لكّن  االأحذية. 

�سعبة التنظيف، فما هي خطوات التنظيف املُتعلِّقة؟
يجب جتنُّب ا�ستخدام املاء وال�سابون يف تنظيف االأحذية ال�سمواه حتَّى ال 
تتلف، مع االإ�سارة اإىل تعّدد ا�ستخدامات هذه اخلامة، التي تدخل يف �سنع 

ال�سرتات، واالإك�س�سوارات واالأحذية.

تنظيف الحذية ال�صمواه بالفر�صاة
ُت�ستعمل فر�ساة ال�سمواه يف التخلُّ�س من االأتربة واالأو�ساخ، ويف اجتاه وبر 
اإذا كان احل��ذاء بالًيا من االأط��راف، فيجب حتريك الفر�ساة  ��ا  اأمَّ الن�سيج. 
حركات قويَّة، اإىل االأمام واخللف، وذلك للتخلُّ�س من اأيَّة اأن�سجة عالقة، 
اأنه من املمكن اال�ستعانة  مع �سرورة الرتكيز على املناطق املُت�سخة. علًما 
املاء  البقع ال�سعبة. ويف هذا االإط��ار، يو�سع كمٌّ �سئيٌل من  باملاء لتنظيف 

على احلذاء، با�ستخدام الفر�ساة، قُينظف.
ف البقع الداكنة بقطعة نظيفة من القما�س املبلَّل بكمٍّ قليليٍ من اخلّل  ُتنظَّ
، ير�ّس  ة بال�سمواه. ثمَّ ف بالفر�ساة اخلا�سَّ االأبي�س، ثّم ُتفرك بلطف، وجُتفَّ

احلذاء، بامل�ستح�سر اخلا�س باإعادة اللون اإىل ال�سمواه.  
ر، ملنع تراكم الرتاب عليه. ُينف�س احلذاء ب�سكل متكرِّ

اخلّل يف تنظيف الحذية ال�صمواه
املاء،  م��ن  4 م��الع��ق �سغرية  االآت����ي:  ال�����س��م��واه باخلليط  ��ف احل���ذاء  ُي��ن��ظَّ
تبّلل  ث��ّم  ��ًدا،  ج��يِّ املكّونان  ُيخلط  االأبي�س.  اخل��ّل  من  �سغريتان  وملعقتان 

قطعة من القما�س يف اخلليط، فيفرك احلذاء جيًِّدا، بو�ساطتها.
 يجب البعد عن حفظ االأحذية امل�سنوعة من ال�سمواه يف االأماكن الرطبة، 
باالإ�سافة اإىل نقلها باأمان يف حال ال�سفر عرب جتّنب و�سعها يف كي�س من 

البال�ستيك، بل يف حقيبة قطنية )اأو تغطيتها بغطاء و�سادة قدمي(.
���ة داخله  ��ل و���س��ع ل��ف��اف��ات ورق���يَّ ُي��ف�����سَّ ع��ن��د ال���ف���راغ م��ن تنظيف احل�����ذاء، 
اأو  بال�ستيكي  كي�س  داخ��ل  ح��ذاء  ف��ردة  كل  وو�سع  �سكله،  على  للمحافظة 

قما�سي، ثمَّ حفظه يف علبة كرتونية حتَّى اال�ستعمال القادم .
ورقيَّة  لفافات  و�سع  ل  ُيف�سَّ وجتفيفه،  احل���ذاء،  تنظيف  من  ال��ف��راغ  عند 
فردة  ك��ل  وو���س��ع  �سكله،  على  للمحافظة  داخ��ل��ه  ال��ك��رت��ون(  م��ن  )اأو قطع 
)اأو  ثمَّ حفظه يف علبة كرتونيَّة  اأو قما�سي،  كي�س بال�ستيكي  داخ��ل  ح��ذاء 
اأن  ذلك  �ساأن  القادم. من  اال�ستعمال  حتَّى  عنه  الرطوبة  ملنع  بال�ستيكيَّة( 

يحفظ احلذاء ل�سنة فاأكرث.

تنظيف الأحذية ال�صمواه من البقع املختلفة
يتّم التنظيف باملمحاة، يف حال كان احلذاء يحمل البقع واالأو�ساخ ال�سعبة. 
اأو ال�سحم، فرت�ّس البقعة بن�ساء الذرة  واإذا كان احلذاء يحمل بقع الزيت 
ال�سباح، لتفرك بعدها بفر�ساة  الزيت، ثمَّ ترتك حتَّى  امت�سا�س  ملحاولة 
ا بقع الطني فترتك حتَّى جتفَّ متاًما، ثم تك�سر، وتزال با�ستخدام  رطبة. اأمَّ
العلكة، يو�سع احلذاء يف الثالجة حتَّى  اأو  ال�سمع  �ساأن بقع  الفر�ساة. ويف 

ع وتفتت القطع ال�سغرية بالفر�ساة. تت�سلَّب البقعة ثمَّ تقطَّ

- من هو مكت�صف النيرتوجني؟
عام  النيرتوجني  اكت�سف  ا�سكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 

.  1772
-مما ي�صنع الفلني ؟

الفلني ي�سنع من حلاء نوع من ا�سجار البلوط وهوبلوط الفلني حيث 
يتم تق�سريه و�سناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء الينفذ منه
-ما هي اأكرب ثالث حميطات يف العامل من حيث الت�صاع؟

املحيط الهادي - املحيط االأطل�سي - املحيط الهندي

ال�سني. يف  ا�ستخدامها  مت  ورقية  عملة  • اأول 
االإن�سان. ج�سم  من   90% ي�سكلون  والنيرتوجني  والهيدروجني  والكربون  • االك�سجني 

مغناطي�سية. موجة  عن  عبارة  هو  • ال�سوء 
والكربيت. ال�سخري  وامللح  الفحم،  بخلط  ي�سنع  البارود  اأن  تعلم  • هل 

�سوتية. حبال  لديها  لي�س  • الزرافة 
يوميا. الطعام  من  وزنها  �سعفي  تاأكل  الطيور  • معظم 

ري�سها. من  اأقل  تزن  احلمامة  • عظام 
رقبته. بتمديد  اإال  ي�سيح  اأن  ميكنه  ال  • الديك 

كيلومرت.  24 بعد  عن  املاء  حتت  االأ�سوات  �سماع  ميكنها  • الدالفني 
ترجيح. اأقرب  على  القدمية  م�سر  يف  اخرتع  • املق�س 

املاء. يف  ال�سباحة  ميكنه  ال�سيهم  • حيوان 
حرقه. عند  اأخ�سر  لونه  ي�سبح  • اللفت 

عام. كل  واملهرتئة  البالية  العملة  من  طن   7000 تتلف  املتحدة  • الواليات 
البطاط�س. رقائق  على  دوالر  ماليني   10 حوايل  يوميا  ينفقون  • االأمريكيني 

احلمامات وال�صياد
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اخليار
اأف�������������������ادت درا��������س�������ة 
ع�سري  اأن  ع��ل��م��ي��ة 
اأف�سل  ه���و  اخل���ي���ار 
للح�سول  و����س���ي���ل���ة 
الفيتامينات  ع��ل��ى 
والبديل  وامل����ع����ادن، 
للم�سروبات  اجل��ي��د 
امل���������ح���������الة؛ ل����غ����ن����اه 
ب����ال����ف����ي����ت����ام����ي����ن����ات، 
واالألياف  وامل���ع���ادن، 

الغذائية واملغذيات النباتية التي ت�ساعد على احلفاظ على �سحة اجل�سم 
والعقل.

ال�سارة عن  ال�سموم  تكمن يف طرد  اخليار  فوائد  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 
– ويحتوي  الكلى  ح�سى  اإذاب��ة  ميكنه  بانتظام  ا�ستخدامه  وعند  اجل�سم، 
احتياجاته  من  كبري  بجزء  اجل�سم  متد  التي  وامل��ع��ادن  الفيتامينات  على 

الغذائية.
باالإ�سرتوجني  املرتبطة  ال�سرطانات  حماربة  يف  اخليار  ق�سر  ي�ساعد  كما 

مثل �سرطان الثدي، املبي�س، الرحم، و�سرطان الربو�ستات.
العادية، ويحافظ  املياه  �سرب  رتابة  وي�ساعد �سرب ع�سري اخليار يف ك�سر 
على رطوبة اجل�سم التي ت�ساعد على اإبقاء خاليا اجل�سم ن�سيطة، اإ�سافة 
ي�ساعد  واملياه؛ وبالتايل  الغذائية  باملواد  الوزن، فاخليار غني  اإنقا�س  اإىل 

على كبح ال�سهية وال�سعور بال�سبع.
العديد  وي��ع��ال��ج  اله�سمي،  اجل��ه��از  و�سحة  اله�سم  م��ن  اخل��ي��ار  ويح�سن 
ب�سبب  وهذا  املعدة(؛  والتهاب  اله�سم،  )ع�سر  مثل:  ال�سحية  امل�ساكل  من 

حمتواه العايل من االألياف الغذائية.

امراأة تلون �صعرها من قبل اخت�صا�صية التجميل نيكي كانون يف ا�صتوديو اجلمال يف غلينديل، ولية اأريزونا. ا ف ب

وقفت جمموعة كبرية من احلمام اللتقاط احلب من على االر�س وقد ان�سغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�ساء جميلة ت�سرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �سبكة ال�سياد املاكر فلو جاء االآن و�سحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�سرعت احلمامات وطارت من طارت وا�ستبكت خيوط ال�سبكة مع ارجل بع�سهن وقد اخذن فرتة 
حتى ا�ستطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حتاول الهروب من ال�سبكة لكن ال حمال، حتى جاء ال�سياد 
املاكرات وماذا �ساأفعل بواحدة.. فرتكها  ايتها  ال�سبكة وق��ال.. حمامة واحدة فقط  فنظر فوجدها وحدها يف 

وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ال تكفي.
عندما ذهب ال�سياد قالت احلمامة لزميالتها ال تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها ملكان اآخر حتى 
نزلن يف  االخ��رى حتى  اطرافها وفيها احلمامة  ال�سبكة من  ننقذ �سديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل 
مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �سديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بواجبه واطلق �سراح احلمامة 
اال�سرية.. بعدها وقفن ي�سحكن فقالت احداهن اعرف اين يوجد ال�سياد االن هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �سحك اجلميع وقمن بحمل ال�سبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القني ال�سبكة لتنزل 
فوق راأ�س ال�سياد الذي فوجيء بنف�سه ا�سري �سبكته واحلمامات تطري فوق راأ�سه يهدلن ويغنني فغ�سب وهاج 

وقال انا املخطىء لو اخذت ال�سبكة و�سديقتكن فيها لكننت االآن باكيات ايها احلمامات املاكرات . 

الكذب وتلفيق  اإىل  اأ�سباٌب كثريٌة قد تدفع بطفلِك 
الّروايات، منها اخلوف واحلرج وقّلة الثقة بالّنف�س 
االأ�سباب،  كانت  واأّي��اً  اإل��خ.  االنتباه..  بلفت  والرغبة 
اإزاءه��ا بحكمة وروّية  اأن تواجهيها وتت�سّريف  بّد  ال 
يهدد  خطريٍ  اإىل  الّطفولة  اأخ��ط��اء  تتحّول  ال  حتى 
يف  طفلِك  عليه  �سيكون  ال��ذي  االإن�����س��ان  م�سداقية 

امل�ستقبل.
ويف ما يلي الّن�سائح واالإر�سادات التي �سُت�ساعدِك يف 

حتقيق مبتغاك:
- ال ُتعرّيي طفلِك اأبداً بالكاذب، فمثل هذه الت�سمية 

ي�سّوه ثقته بنف�سه ويحّثه على االقتناع مبا فعل.
اأو  ب��اأخ��ط��اء  - اح��ر���س��ي ع��ل��ى اأال ت���ذّك���ري ط��ف��ل��ِك 
ب�سيء  تفيدِك  لن  الطريقة  فهذه  �سابقة،  اأكذوبات 

اإمنا �ستزيد الو�سع �سوءاً.

اأعلميه باأنِك مدركة  - متى �سبطِت طفلِك يكذب، 
باأنه غري �سادق وغري �سريح معك. وقويل  متاماً 
احلقيقة،  اإزاء  ي��ق��ل��ق  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���ن  ب���اأن���ه  ل���ه 
االأخطاء..  ارت��ك��اب  عند  نف�سه  على  يخ�سى  فكلّنا 
اإيجاد حلٍّ  بّد من  وال  ب�سيء  يفيد  ال  الكذب  ولكّن 

للم�سكلة.
- حاويل اأن تفهمي االأ�سباب التي حت�ّس طفلِك على 
الكذب، واأظهري له كّل الّدعم و�سّجعيه بكل حنان 

وهدوء على االإف�ساح لِك عن قلقه وخماوفه.
اأّنه  وكيف  ال��ك��ذب،  م�ساوئ  عن  لطفلِك  ا�سرحي   -
يوؤّثر يف م�سداقّيته وا�ستعيني لهذه الغاية بق�س�س 
وا�سحة  بطريقة  الّر�سالة  ه��ذه  ل��ه  تنقل  ورواي���ات 

وم�سّلية.
ال��ك��ذب واحلقيقة  ب��ني  ال��ف��رق  اأو���س��ح��ي لطفلِك   -

وحّددي له عواقب الكذب وعواقب الت�سرف الذي 
قول  على  اإي���اه  م�سّجعًة  ب��ال��ك��ذب،  اإخ��ف��اءه  ي��ح��اول 

احلقيقة دائماً حتى ينجو من العقاب االأق�سى.
- كوين قدوًة لطفلِك بال�سدق وال�سراحة وجتّنبي 
يف  البي�ساء  االأك���ذوب���ات  اإىل  اللجوء  االإم��ك��ان  ق��در 
ب����اأّن االأطفال  ح��ي��ات��ك ال��ي��وم��ي��ة. وت���ذّك���ري دائ���م���اً 
االآخرين  ت�سرفات  مراقبة  م��ن  الكثري  يتعّلمون 

و�سلوكياتهم.
كان  واإن  احلقيقة.  ق��ول  عند  طفلِك  على  اث��ن��ي   -
ميّر بفرتةيٍ من الكذب امل�ستمّر، حاويل اأن تعّدي له 
نظام جوائز، فيح�سل على مل�سقيٍ ملّونيٍ مقابل كل 
يتمّكن من جمع  اإن  وم��ا  احلقيقة.  فيه  يقول  ي��وم 
اأو  هدية  ل��ه  �ست�سرتين  املل�سقات،  م��ن  معنّي  ع��دد 

ت�سطحبينه برحلة.

الكذب عند االطفال..  كيف تتعاملني معه؟


