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احذر هذه الأنظمة عند اإنقا�ص الوزن
حذرت جملة جمعية القلب الأمريكية من اتباع بع�ض اأنظمة احلمية 
الغذائية من اأجل اإنقا�ض الوزن على املدى الطويل، على الرغم من 
اأن هذه الأنظمة قد توؤدي اإىل اإنقا�ض الوزن ب�سرعة يف البداية، ولكنها 

لي�ست منا�سبة للحفاظ على الوزن املطلوب على املدى الطويل.
واأ�سارت املجلة الأمريكية ب�سكل خا�ض اإىل نتائج درا�سة حديثة تبني 
اأن تاأثري اليويو امل�سهور ل يقت�سر فقط على ا�ستعادة الكيلوجرامات 
م�ستوى  ارت��ف��اع  اأي�سا  يت�سمن  اإن��ه  ب��ل  فح�سب،  فيها  امل��رغ��وب  غ��ري 
الذي  امل��رء،  على  يتعني  ولذلك  ال��دم،  �سغط  وزي���ادة  الكولي�سرتول 
احلمية  اأنظمة  جتنب  الطويل  امل���دى  على  وزن���ه  اإن��ق��ا���ض  يف  ي��رغ��ب 

الغذائية التالية:
عند اتباع نظام احلمية القا�سية )Crash Diet( فاإنه يتم اللتزام 
بتعليمات �سارمة للغاية للوجبات الغذائية، حيث يتم ا�ستهالك اأقل 
النظام  ه��ذا  ال��رتوي��ج ملثل  وي��ت��م  ي��وم��ي��اً،  �سعر ح���راري   1200 م��ن 
ولكن  اأ�سبوعياً،  كجم   5 مبقدار  ال��وزن  اإنقا�ض  خ��الل  من  الغذائي 
العنا�سر  نق�ض  اإىل  ت��وؤدي  لأنها  نظراً  �سحية،  لي�ست  احلمية  ه��ذه 
اإبطاء  اإىل  ب��دوره  ي��وؤدي  ما  وه��و  الع�سالت،  كتلة  وف��ق��دان  الغذائية 
اليومية،  احلرارية  ال�سعرات  متطلبات  تقل  وعندئذ  الأي�ض،  عملية 
املقررة  القيمة  اأك��ر من  ب�سعرات حرارية  الطعام  امل��رء  تناول  وعند 
بعد انتهاء احلمية، فاإن ينتج عن ذلك زيادة الوزن اأكر مما كان عليه 

عند بداية احلمية.
نظامه  من  متاماً  والكربوهيدرات  الدهون  با�ستبعاد  امل��رء  ق��ام  واإذا 
الغذائي لفرتة من الوقت، فاإن وزنه �سينخف�ض، ولكنه يفقد املاء يف 
واقع الأمر، وتكمن امل�سكلة عند ا�ستبعاد جمموعات غذائية متاماً يف 

ظهور اأعرا�ض نق�ض تغذية واأمرا�ض خطرية.

الريا�ضة قبل الفطور حترق الدهون
اأفادت درا�سة بريطانية حديثة باأن ممار�سة الريا�سة قبل تناول وجبة 
الدم، مما  ال�سكر يف  الفطور ت�ساعد على حرق الدهون وتقلل ن�سبة 

يخف�ض ن�سب الإ�سابة باأمرا�ض ال�سكري والقلب.
بربيطانيا  وبرمنغهام  ب��اث  جامعتي  يف  باحثون  ال��درا���س��ة  واأج���رى 
والتمثيل  ال�����س��ري��ري  ال�سماء  ال��غ��دد  علم  جملة  دوري���ة  يف  ون�����س��رت 
اأف�����س��ل يف  اأن���ه مي��ك��ن التحكم ب�سكل  ال��ب��اح��ث��ون  ال��غ��ذائ��ي . واأو����س���ح 
م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر ب��ال��دم م��ن خ���الل تغيري ت��وق��ي��ت ت��ن��اول الطعام 
راقب  الدرا�سة  نتائج  اإىل  وللتو�سل  الريا�سية.  التمارين  وممار�سة 
جمموعتني،  اإىل  وق�سموهم  ال�سمنة  من  يعانون  رجال   30 الفريق 
حيث مار�ض ن�سف املجموعة الأوىل التمارين الريا�سية قبل الفطور، 
امل�ساركون  يجِر  مل  حني  يف  بعده،  الريا�سة  الآخ��ر  الن�سف  وم��ار���ض 
الباحثون  ووج��د  حياتهم.  من��ط  يف  تغيري  اأي  الثانية  املجموعة  يف 
اأجروا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اأ�سابيع-   6 ا�ستمرت  -التي  درا�ستهم  يف 
التمرينات قبل تناول وجبة الفطور كان معدل احلرق لديهم �سعف 
بعده.  ال��ري��ا���س��ة  م��ار���س��ت  ال��ت��ي  باملجموعة  م��ق��ارن��ة  ال��ده��ون  كمية 
الأ�سخا�ض  الدهون حينما ميار�ض  زي��ادة حرق  اأن  اأي�سا  وج��دوا  كما 
م�ستويات  انخفا�ض  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  ترجع  الفطور  قبل  الريا�سة 
الإن�سولني اأثناء ممار�سة الريا�سة الناجت عن عدم تناول الأكل لفرتة 
اأثناء النوم ليال، مما يعني اأنه ميكنهم ا�ستخدام املزيد من الدهون 
من الأن�سجة الدهنية والدهون املوجودة يف ع�سالتهم وقودا حلركة 

اجل�سم، وبالتايل يحرقون دهونا اأكر.

كيفية جتنب الإ�ضابة بقرحة الفم
اأن  اإىل  الأمل��ان��ي��ة  ال�سفلى  �ساك�سونيا  ب��ولي��ة  ال�سيادلة  غرفة  اأ���س��ارت 
والبلعوم  للفم  املخاطي  الغ�ساء  اأمرا�ض  اأكر  من  تعترب  الفم  قرحة 
�سيوعاً، وتظهر على �سكل بقع بي�ساء �سغرية موؤملة يف الفم، ولتجنب 
ول  والأ���س��ن��ان،  الفم  بنظافة  الهتمام  يجب  فاإنه  القرحة  ه��ذه  مثل 
اأو  مركز  ف��م  غ�سول  اأو  طبية  م�ستح�سرات  ا�ستعمال  الأم���ر  يتطلب 
مطهر. وب��دًل من ذلك ن�سح ال�سيادلة الأمل��ان بغ�سل الفم باملاء بعد 
الوجبات، نظراً لأن الإ�سابات الدقيقة، التي قد تنتج عن فتات اخلبز 
واملك�سرات وال�سوكولتة اأو التهيج الذي يحدث ب�سبب تناول الطماطم 
اللتهابات  امل�سوؤول عن ظهور  هو  يكون  قد  والتوابل،  اأو احلم�سيات 
ال�سليم لأطقم الأ�سنان  اأنه يجب فح�ض الرتكيب  وقرحة الفم، كما 

ب�سورة منتظمة لدى اأطباء الأ�سنان لتجنب موا�سع ال�سغط املوؤملة.

االثنني    21   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12762  
Monday   21   October   2019  -  Issue No   12762

ت�ضدقها ل  ال�ضاي..  عن  �ضائعة  خرافات   5
يتناول كثري من النا�ض خرافات ل ميكن ت�سديقها ب�ساأن ال�ساي، امل�سروب 
اإذا ما  اأفكارا غري منطقية  "يبتكر" اآخ��رون  بالعامل، فيما  �سعبية  الأك��ر 

متت اإ�سافة م�سروبات اأخرى اإليه.
ال�ساي،  عن  النا�ض  من  كثري  يتداولها  �سائعة  خ��راف��ات   6 هنا  ن�ستعر�ض 
اأثبت العلم واخلرباء اأنها غري �سحيحة على الإطالق، وفق ما ذكر موقع 
"�ستاندرد ميديا". الأخ�سر اأف�سل من الأ�سود: قد يت�سارع اثنان ب�ساأن ما 
اإذا كان ال�ساي الأخ�سر اأف�سل من الأ�سود اأو العك�ض، لكن يف احلقيقة، فاإن 
كال النوعني ياأتي من نبات واحد ي�سمى "كاميليا �سينين�سي�ض"، ويحتوي 

كالهما على كميات مت�ساوية من م�سادات الأك�سدة واملعادن.
من  امل�سنوعة  ف��امل�����س��روب��ات  �سحيحا،  لي�ض  ه��ذا  ���س��اي:  ع�سبي  ن��ب��ات  اأي 
الأع�ساب والتوابل اأو غريها من املواد النباتية، يتم معاجلتها مباء �ساخن 
قبل اأن ت�سل اإليك، اأمام ال�ساي فال يخ�سع لهذه العملية. وبينما يحتوي 
التي  امل��ادة  الأع�ساب ل حتتوي على هذه  ف��اإن  الكافيني،  م��ادة  ال�ساي على 
متيز ال�ساي. الربيطانيون اخرتعوا اأكيا�ض ال�ساي: مل يفعل الربيطانيون 
اإنهم  بالقهوة،  ارتباطا  اأك��ر  اأم��ة  ال�ساي  اأكيا�ض  اخ��رتع  من  اإن  بل  ذل��ك، 
الأمريكيون. وت�سري املعلومات اإىل اأن اأول كي�ض �ساي ابتكره تاجر ال�ساي 

الأمريكي توما�ض �سوليفان.
اإ�سافة احلليب لل�ساي تقلل فاعليته: يعتقد كثريون اأن اإ�سافة احلليب اإىل 
اأ�سارت  درا�سات عدة  لكن  منبها،  باعتباره  ال�ساي  فاعلية  تقلل من  ال�ساي 
اإىل ج�سم الإن�سان ميت�ض نف�ض الكمية من مادة الكافيني، �سواء كان ال�ساي 

نقيا اأو خملوطا مب�سروب اآخر.
انتهاء، طاملا مت  تاريخ  لل�ساي  ال�ساي لفرتة طويلة يف�سده: لي�ض  تخزين 
اإن تلك الأوراق ال�سغرية  حفظه يف مكان مظلم وب��ارد. قد يقول البع�ض 
الطازجة تف�سد بعد 6 اأ�سهر، اأو تفقد نكهتها بعد عام من التخزين، لكن 

هذا غري �سحيح اإن اأح�سنت تخزين ال�ساي.

حالة الل�ضان ت�ضري اإىل �ضحة اجل�ضم
باأن  "فرويندين" الأملانية  اأف��ادت جملة 
اجلهاز  حالة  على  م��وؤ���س��راً  يعد  الل�سان 
طبقة  تكون  اأن  كما  ال�سحية،  اله�سمي 
بي�ساء عليه ل تدعو للقلق، لكن اإذا كانت 
ت��ك��ون عالمة  ف��ق��د  ق��وي��ة  الطبقة  ه���ذه 
على اإ�سابة فطرية، ويعترب الل�سان من 
الأج���ه���زة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي مي��ك��ن لالأطباء 
اكت�ساف العديد من امل�ساكل والأمرا�ض 
ال�سحي  الل�سان  ويظهر  طريقها.  ع��ن 
ب��ل��ون اأح��م��ر ���س��اح��ب ورط����ب ق��ل��ي��ال مع 
طبقة بي�ساء رقيقة، تدل على اأن املعدة 
وي�سري  ب�سكل جيد،  الطعام  قد ه�سمت 
حمرتها،  وزي����ادة  احلليمات  حجم  ك��رب 
وهو ما يعرف بل�سان الفراولة اإىل وجود 
القرمزية.  احلمى  مثل  اأمرا�ض معدية 
وقد تظهر على الل�سان طبقة �سبه �سوداء 
كنتيجة للعالج بامل�سادات احليوية، وقد 
ي�سري الل�سان اإىل نق�ض الفيتامينات يف 
اأحمر  بلون  ظ��ه��وره  طريق  ع��ن  اجل�سم 
م���ع وج����ود ال��ت��ه��اب��ات، وال���ت���ي ق���د تكون 
الإ�سابة  اأو  الدم  اأي�سا عالمة على فقر 
الل�سان  حجم  زي���ادة  وت�سري  بال�سكري، 
ب�سكل غري طبيعي اإىل م�سكلة يف الغدة 
تورم  وي�����س��ري  امل���خ،  ورم يف  اأو  ال��درق��ي��ة، 
�سديدة  بح�سا�سية  الإ�سابة  اإىل  الل�سان 

قد ت�سكل خطرا على احلياة.

ن�ضيحة  12
�ص 23 للحفاظ على ال�ضحة

�ضافرة كهربائية تل�ضق 
باجلبني للتخل�ص من ال�ضخري

�ستم�سي  اأن��ك  بد  دائ��م فال  ب�سكل  الغرفة ي�سخر  اإذا كان �سريكك يف 
لياٍل طويلة دون نوم، لكن هذه الأي��ام قد ت�سبح من املا�سي، بف�سل 

جهاز جديد يعمل بالبطاقة. 
ال�سخريعلى  من  يعاين  من  ويلب�سه  �سومنيبل،  ا�سم  اجلهاز  ويحمل 
جبينه، ليهتز برفق لتنبيهه، وي�ستمر الطنني حتى يتم تغيري و�سعية 

النوم ويتوقف ال�سخري.
ويو�سح موقع الويب اخلا�ض بال�سركة املنتجة "اإنه منتج طبي يتكون 
مادة  با�ستخدام  باجلبهة  تلت�سق  غ��رام   17 ت��زن  �سغرية  قطعة  من 

ل�سقة ذات ا�ستخدام واحد". 
و�سعية  يف  املري�ض  ينام  عندما  بخفة  اجلهاز  "يهتز  املوقع  وي�سيف 
غري مريحة، حلثه على تغيري و�سعية ج�سمه، مما يقلل من امل�ساكل 
التنف�سية اأثناء النوم، �سواء كان ذلك ب�سبب توقف التنف�ض اأثناء النوم 

اأو ال�سخري".
وعلى الرغم من اأن اجلهاز غري متاح لل�سراء بعد، اإل اأنه �سيكون متاحاً 

قريًبا، وفقاً ملا نقلت �سحيفة مريور عن �سركة �سيبلميد املنتجة.

ويف ح��ني رك���زت ال��درا���س��ات ال�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى ال��ع��الق��ة بني 
واخل�سروات(  وال��ف��واك��ه  احل��م��راء  )ال��ل��ح��وم  الطعام  ن��وع 
وال�سرطان، قام الباحثون باإجراء درا�سة �سملت  اأكر من 
والربو�ستاتا  الثدي  �سرطان  مر�سى  من  حالة   1800
اأكلهم  اأمن����اط  وت��اب��ع��وا  �سليم،  �سخ�ض  األ��ف��ي  م��ن  واأك����ر 
ون���وم���ه���م واخل����ط����وات ال���ت���ي ي��ت��خ��ذون��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ على 

�سحتهم، بح�سب ما ن�سره موقع )فوكو�ض( الأملاين.
اأكر  كانوا  ال�سرطان  اأن مر�سى  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
مياًل لتناول الطعام اأو الوجبات اخلفيفة يف وقت متاأخر 
الأخرى  ال�سحية  ال��ع��ادات  م��راع��اة  بعد  حتى  الليل،  م��ن 
الأكل  ب��اأمن��اط  الل��ت��زام  واأن  ال��ن��وم،  اأو  التغذية  واأمن���اط 
خالل النهار يرتبط بانخفا�ض خطر الإ�سابة بال�سرطان، 
اإذ اأ�سار الأطباء اإىل اأن تناول الع�ساء املتاأخر ُي�سرع عملية 
التمثيل الغذائي يف اجل�سم بدًل من ال�سرتخاء، كما يرفع 

ن�سبة ال�سكر يف الدم.
لل�سرطان،  الدولية  املجلة  التي ن�سرت يف  النتائج،  واأكدت 
على اأهمية تقييم ال�ساعة البيولوجية للج�سم - اأو الإيقاع 
وال�سرطان،  الغذائي  النظام  حول  الأبحاث  يف   - اليومي 
واحل���اج���ة اإىل ت��ط��وي��ر ت��و���س��ي��ات غ��ذائ��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
الطعام  وكمية  ن��وع  على  فقط  تركز  ل  والتي  ال�سرطان، 
امل��ت��ن��اول��ة. ب��ح�����س��ب م���ا ن�����س��ره م��وق��ع )اإي��رت�����س��ت��ه بالت( 

الأملاين.
الباحث  ك��وغ��ي��ف��ي��ن��ا���ض،  ال��ربوف��ي�����س��ور م��ان��ول��ي�����ض  وق����ال 
فاإنها  النتائج،  تلك  تاأكيد  مت  "اإذا  الدرا�سة:  يف  الرئي�سي 
بتوقيت  اخلا�سة  التو�سيات  على  عميقة  باآثار  �ستحظى 
اآخر وجبة رئي�سية يتناولها الأ�سخا�ض قبل اخللود للنوم 

للوقاية من ال�سرطان".

�سرطان الربو�ستاتا 
باإجراء فح�ض دوري للك�سف عن �سرطان  ين�سح الأطباء 
الربو�ستاتا، ويتم الفح�ض غالبا يدويا من قبل اأخ�سائي 
عن  للك�سف  اأخ��رى  ط��رق  هنالك  فيما  البولية،  امل�سالك 
ال���دم، وال��ت��ي يختلف الأط��ب��اء حول  امل��ر���ض ع��رب فح�ض 

فعاليتها.
الربو�ستاتا عبارة عن غدة على �سكل حّبة اجلوز، تقع اأ�سفل 
البول مثل اخلامت.  املثانة مبا�سرة. وهي حُتيط مبجرى 
والورم يتطور دون اأن يالحظ ذلك اأحد. فهو ينمو غالباً 
التبّول،  اأثناء  اإزع��اج  اأي  ي�سبب  من اجلهة اخلارجية، ول 
طبيب  ع��رب  الربو�ستاتا  مر�ض  وج��ود  ع��ن  الك�سف  ويتم 
اخلارجية  التنا�سلية  الأع�ساء  غالبا  وتخ�سع  اأخ�سائي. 
يف  اللمفاوية  الغدد  وكذلك  اخل�سيتان؛  وه��ي  للفح�ض، 
منطقة احلو�ض. ثم يتبع ذلك فح�ض يدوي للربو�ستات، 

وهو حت�ّس�ض الربو�ستاتا بالإ�سبع عرب ال�سرج.
اكت�سافه يف مراحل  ه��و  امل��ر���ض  م��ن خم��اط��ر  ي��زي��د  وم���ا 
الأملاين  البولية  امل�سالك  اأخ�سائي  وذك��ر  غالبا.  م�تاأخرة 
الرجال  اأن   ،DW مع  خا�ض  حديث  يف  �سنايدر  يوخن 
يخ�سون معرفة اإ�سابتهم ب�سرطان الربو�ستاتا، ولذا نادراً 
ما يخ�سعون للفحو�ض الوقائية. واأ�ساف الطبيب:" بكل 
تاأكيد، تاأتينا حالت كثرية بعد فوات الأوان، فاملر�سى مل 

يذهبوا قط لطبيب م�سالك بولية".
لكن الأورام ال�سغرية ل ميكن ك�سفها بالفح�ض اليدوي، 
نقال عن الأطباء. وبالإمكان اإجراء فح�ض دم اإ�سايف لهذا 

ال��غ��ر���ض. ف��ه��ن��اك ب��روت��ني ي��ت��ك��ّون يف ال��ربو���س��ت��ات��ا، ا�سمه 
يظهر  منه  والقليل   PSA واخت�ساره  النوعي،  املُ�ست�سد 
لكل  ن��ان��وغ��رام   4 ع��ن  ن�سبته  ت��زي��د  األ  ويتعني  ال���دم.  يف 

ملليمرت.
من جانبه، ذكر الدكتور يوخن �سنايدر اأن ن�سبة املُ�ست�سد 
يف  "ُيوؤخذ  اأن��ه  اإىل  واأ�سار  احلالة.  ح�سب  تختلف  النوعي 
العتبار عمر ال�سخ�ض وحجم الربو�ستات. ومن الأهمية 
واأهمها  الن�سبة،  ه��ذه  على  امل��وؤث��رة  العوامل  ت��اليف  مبكان 
ال��دراج��ات ملدة يومني قبل  عدم ممار�سة اجلن�ض ورك��وب 
الفح�ض". وهو ما يجعل عملية الفح�ض غري جمدية يف 
املزيد  �سيجلب  مرتفعة،  ن�سبة  ر�سد  لأن  الأحيان.  بع�ض 

من الفحو�سات. ول يتم دائما العثور على ورم.
بع�ض اخلرباء ينتقدون الفحو�سات الإ�سافية، ويرون اأنه 
حتى عند اكت�ساف وجود خاليا �سرطانية يف الربو�ستاتا، 
الرجال  بع�ض  لأن  املري�ض.  دائما يف �سالح  يكون هذا  ل 
يعي�سون بحالة �سرطان حميدة ولي�ست خطرية بال�سرورة. 
ك��وخ، وه��و من  الأمل���اين كالو�ض  البيولوجي  العامل  وق��ال 
املنتقدين لعملية الفح�ض الإ�سافية، "هنا حتديداً تكمن 
املُ�ست�سد  ب��وج��ود  الت�سخي�سات  ب��ني  اأن  وه��ي  ال�سعوبة. 
ِلُتكَت�َسف يف حياة الرجل.  النوعي، توجد حالت، مل تكن 
ول توجد فائدة من معرفة وجود �سرطان، لأن ال�سخ�ض 

ل يعاين من �سيء".
واأ�ساف كوخ يف حواره مع DW:" بعد الت�سخي�ض تتغري 
حياة الرجل وعائلته. وهناك عدد كبري ُيفكر بالطبع يف 
العالج. ولكن عالج مر�ض مل يكن ليظهر، ل ياأتي بفائدة، 

واإمنا ب�سرر".

هل ترتبط نوبات غثيان ال�ضباح 
باإ�ضابة الطفل بالتوحد؟

ق���ال���ت ن��ت��ائ��ج درا����س���ة ج���دي���دة اإن 
احلوامل الالتي تتعّر�سن لنوبات 
القيء احلملي، وهي نوبات �سديدة 
عر�سة  اأك��ر  ال�سباح،  غثيان  م��ن 
بالتوحد  م�����س��اب  ط��ف��ل  لإجن�����اب 
اأقل  وت�����س��اب  ب��امل��ئ��ة.    53 بن�سبة 
باملئة من احلوامل بالقيء   5 من 
احلملي، وميكن اأن ي�ساعد الوعي 
�سرعة  يف  امل�����س��ك��ل��ت��ني  ب���ارت���ب���اط 
ت�سخي�ض التوحد، وتفادي النق�ض 
ال�سرورية  امل��غ��ذي��ات  يف  ال�����س��دي��د 
للنمو.  وُيعرف القيء احلملي باأنه 
ال�سباح  غثيان  من  �سديدة  نوبات 
م�سحوبة بدّوار قوي، مع �سعوبة 
اإبقاء الطعام يف معدة احلامل بعد 
الطعام. ويرتتب على ذلك  تناول 
ن��ق�����ض امل��غ��ذي��ات ال��ت��ي ت�����س��ل اإىل 
ال�سلبي  التاأثري  وبالتايل  اجلنني، 
ال������درا�سة  واأج���ري�����ت  النمو.  على 
كاليف����ورنيا  "�ساوثرن  يف 
ري�سري�ض"،  اأوف  ديب����ارت����مينت 
ولح����ظ ف��ري��ق ال��ب��ح�����ث اأن��������ه اإذا 
حدث القيء احلملي خالل الثلث 
ال���ثاين من احلمل تزداد  اأو  الأول 
بالتوحد  املولود  اإ�سابة  احتمالت 
حدث  اإذا  اأم���ا  ب��امل��ئ��ة،   53 بن�سبة 
الثلث  خ������الل  احل���م���ل���ي  ال�����ق�����يء 
الأخ�����ري م���ن احل��م��ل ف���ال يرتتب 

على ذلك ارتباط امل�سكلتني.
"اأمريكان  يف  ال���درا����س���ة  وُن�����س��رت 
بريناتولوجي"،  اأوف  ج���ورن���ال 
البيانات  على  اأبحاثها  واع��ت��م��دت 
ال�سحية لن�سف مليون امراأة حامل 
 1991 عامي  بني  الفرتة  خ��الل 
كاليفورنيا.  ج��ن��وب  يف  و2014 
وف�س����ر ف�����ري�����ق الب������حث ارتب�����اط 
م�س�����كلتي ال�����قيء احلملي واإ�سابة 
الطفل بالتوحد باأنه نتيجة نق�ض 
اجلنني  اإىل  ت�سل  ال��ت��ي  امل��غ��ذي��ات 
بداية  يف  ال����ق����يء  ت����ك����رار  ن��ت��ي��ج��ة 
الوقت  وه����و  احل���م���ل،  وم��ن��ت�����س��ف 
الذي تلعب فيه التغذية دوراً هاماً 

يف منو اجلنني.

هل ي�ضاعد م�ضغ اللبانة 
على خ�ضارة الوزن؟

يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  ي�سعى 
لإنقا�ض  ال��������وزن،  يف  زي�������ادة  م����ن 
الأ�ساليب  العديد من  وزنهم عرب 
اأه��م��ه��ا مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة واتباع 
ن���ظ���ام غ���ذائ���ي ���س��ح��ي، ول���ك���ن ما 
ب�����اأن م�سغ  ال���ك���ث���ريون  ي��ع��ل��م��ه  ل 
ال��ع��ل��ك��ة )ال����ل����ب����ان( ي�����س��اع��د على 
اإن��ق��ا���ض ال����وزن.  اأظ��ه��رت العديد 
العلكة  ب���اأن م�سغ  ال��درا���س��ات  م��ن 
ميكن اأن ي�ساعد يف ال�سيطرة على 
ال�����س��ه��ي��ة ومي��ن��ع��ك م���ن الإف�����راط 
اجلوع،  واإدارة  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  يف 
من  التخل�ض  يف  ي�ساهم  وبالتايل 

الكيلوغرامات الإ�سافية. 

ما عالقة الع�ضاء املتاأخر باأمرا�ص ال�ضرطان؟

اأبحاث طبية حديثة  ال�سليم.  مفتاح اجل�سم  املتوازن هو  الغذائي  النظام 
اأ�سافت اإىل تلك احلقيقة اأهمية الإيقاع البيولوجي للتغذية، اإذ تبني اأن 
�سرطان  مبر�سي  الإ�سابة  خطر  من  يزيد  متاأخر  وقت  يف  الع�ساء  تناول 

الثدي و�سرطان الربو�ستاتا.
�سليم  غذائي  نظام  اتباع  اأهمية  على  دائمًا  والباحثون  الأطباء  ي�سدد 
النوع  من  ال�سكري  مثل  الأمرا�ض اخلطرية،  من  بالعديد  الإ�سابة  لتجنب 

الثاين واأمرا�ض القلب، بالإ�سافة اإىل بع�ض الأمرا�ض ال�سرطانية، 
اأو  تفاقهما  وراء  ال�سيئة  الغذائية  العادات  تكون  قد  التي 

بر�سلونة  معهد  م��ن  باحثون  وج��د  بها.  الإ���س��اب��ة  حتى 
الع�ساء  اأن الأ�سخا�ض الذين يتناولون  العاملية  لل�سحة 

الوجبة  يتناولون  الذين  اأو  م�ساًء،  التا�سعة  قبل 
النوم،  م��ن  الأق���ل  على  �ساعتني  قبل  الأخ���رية 

يتناق�ض لديهم خطر الإ�سابة ب�سرطان الثدي 
املائة  يف   20 بن�سبة  الربو�ستاتا  و�سرطان 
مقارنة مع الأ�سخا�ض الذين يتناولون الطعام 

بعد ال�ساعة العا�سرة م�ساًء اأو قبل النوم مبا�سرة اأو 
بوقت ب�سيط.
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�ش�ؤون حملية

�سيتم عر�سها لأول مرة يف اللوفر اأبوظبي

اكت�ضاف اأقدم لوؤلوؤة طبيعية يف العامل يف جزيرة مرّوح تعود اإىل 8 اآلف عام ومن اأثمن مقتنيات متحف زايد الوطني 

حتت �سعار اكت�سف. اأ�سبح. �سارك

مدير جامعة الإمارات يعلن اإطالق املوقع الر�ضمي جلامعة الإمارات يف اإك�ضبو 2020

افتتاح معهد لتعليم اللغة الكورية بجامعة زايد

•• اأبوظبي - الفجر 

عر علماء الآثار يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي على اأقدم لوؤلوؤة 
يف العامل يف املوقع الأثري يف جزيرة مرّوح قبالة �سواحل اأبوظبي، واأطلق 
اللوؤلوؤة  اأبوظبي" حيث ُتظهر الطبقات التي تغطي  "لوؤلوؤة  ا�سم  عليها 
-5800 بني  ما  الفرتة  يف  احلديث  احلجري  الع�سر  اإىل  تعود  باأنها 

قبل امليالد، ويعد هذا الكت�ساف دلياًل على وجود مهنة �سيد   5600
اأقدم  8 اآلف عام، وهو  اللوؤلوؤ واملحار يف دولة الإم��ارات منذ ما يقارب 

دليل مكت�سف على �سيد اللوؤلوؤ يف العامل.
وكان اللوؤلوؤ من العنا�سر الثمينة يف الع�سر احلجري احلديث، وحالياً 
للزينة.  كُحلّي  وُي�ستخدم  الرفاهية  على  ت��دل  التي  املظاهر  م��ن  يعد 
"لوؤلوؤة اأبوظبي" التاريخية والتي ل تقدر بثمن، لأول مرة  و�ستعر�ض 
حتت  اأبوظبي  اللوفر  ينظمه  ال��ذي  ال��ق��ادم  املعر�ض  يف  اجلمهور  اأم���ام 

عنوان "10 اآلف عام من الرفاهية".
وبهذه املنا�سبة، قال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�ض دائرة الثقافة 
وال�سياحة – اأبوظبي: "تعد لوؤلوؤة اأبوظبي اكت�سافاً مذهاًل، ودلياًل على 
عراقة وِقدم اأن�سطتنا البحرية. كما اأن اكت�ساف اأقدم لوؤلوؤة يف العامل يف 
اأبوظبي يك�سف اأن الكثري من تاريخنا القت�سادي والثقايف احلديث له 
جذور عميقة متتد اإىل فجر ما قبل التاريخ. وتعّد جزيرة مرّوح واحدة 
فيها  التنقيب  يف  جهودنا  نوا�سل  التي  لدينا،  الأثرية  املواقع  اأه��م  من 
وحمايتها للك�سف عن معلومات اأثرية مذهلة تخربنا الكثري عن تاريخ 

اأبوظبي واملنطقة واأ�سلوب حياة اأجدادنا الأوائل".
قبل اكت�ساف "لوؤلوؤة اأبوظبي"، كان قد مت اكت�ساف اأقدم لوؤلوؤة يف دولة 
الإمارات يف موقع يعود للع�سر احلجري احلديث يف اأم القيوين، كما مت 
العثور على العديد من الالآلئ القدمية يف مقربة تعود اإىل نف�ض الع�سر 
التاأريخ الكربوين  اأن  اإل  اإم��ارة ال�سارقة،  بالقرب من جبل البحي�ض يف 

ُيظهر باأن "لوؤلوؤة اأبوظبي" اأقدم من هذين الكت�سافني.
وك�سفت اأحدث عمليات التنقيب يف جزيرة مرّوح، التي نفذها خرباء الآثار 
ا�ستوطنها  اأقدم قرية معروفة  املعلومات عن  املزيد من  الدائرة عن  يف 

الإن�سان يف اإمارة اأبوظبي قبل حوايل 8 اآلف عام،  والتي اأظهرت اأدلة 
جديدة تلقي ال�سوء على املمار�سات املعمارية والفنية والتقنية املتقدمة 
اأبوظبي الأوائ��ل يف فرتات تاريخية مبكرة جداً  التي ا�ستخدمها �سكان 
للمرة  م��روح  موقع  اكت�ساف  مت  احلديث.  احلجري  الع�سر  اإىل  ترجع 
الأوىل عام 1992 اأثناء م�سح اأثري للجزيرة، واملكّون من بقايا انهيار 
هياكل �سخرية عديدة ملنازل من الع�سر احلجري احلديث. واإىل جانب 
خزفية  ج��ّرة  الأخ���رى  الكت�سافات  �سملت  اأبوظبي"،  "لوؤلوؤة  اكت�ساف 
م�����س��ت��وردة، وخ���رز م�سنوع م��ن احل��ج��ر وامل��ح��ار، والأ����س���داف البحرية، 
ون�سال اأ�سهم من ال�سوان، وعدد كبري من �سظايا اأواين فخارية مزخرفة 
الزخرفية  الفنية  القطع  اأق��دم  من  تعترب  والتي  جميل،  كثيف  بطالء 
املعروفة يف الدولة . و�ستنطلق عمليات تنقيبية رئي�سية جديدة يف املوقع 

نف�سه للعثور على املزيد من الكت�سافات مع بداية عام 2020.
واأ�سار اخلرباء اإىل احتمال اأن يكون قد مت ا�ستخدام اللوؤلوؤ يف عمليات 
املنتجات  القدمي( مقابل  الرافدين )العراق  التجاري مع بالد  التبادل 
اخلزفية وغريها من ال�سلع. كما ُتظهر الآثار التي مت اكت�سافها يف جبل 
البحي�ض بال�سارقة اأن اللوؤلوؤ كان ُي�ستخدم اأي�ساً كُحلّي للزينة من قبل 

ال�سكان املحليني.
يتطلب فن �سيد اللوؤلوؤ معرفة عميقة مب�سائد اللوؤلوؤ ومواقعها، ف�ساًل 
عن مهارات يف املالحة البحرية، وكان ال�سكان القدامى يف جزيرة مرّوح 
يتوجهون ل�سيد اللوؤلوؤ مبجرد اإتقانهم لهذه املهارات. وقد �سكل اللوؤلوؤ 
الدعامة الأ�سا�سية لقت�ساد الإمارات لآلف ال�سنني، حيث ي�سري تاجر 
اإىل  املنطقة،  عرب  �سافر  ال��ذي  البندقية،  من  بالبي  غا�سبارو  اجلواهر 
القرن  للوؤلوؤ يف  رئي�سياً  اأبوظبي كانت م�سدراً  �سواحل  اأن اجلزر قبالة 
ثالثينيات  حتى  بالزدهار  احلرفة  هذه  ا�ستمرت  حيث  ع�سر،  ال�ساد�ض 

القرن املا�سي.
�سيتم عر�ض "لوؤلوؤة اأبوظبي" املعارة من جمموعة مقتنيات متحف زايد 
يف  ُيقام  ال��ذي  الرفاهية"  ع��ام من  اآلف   10" الوطني �سمن معر�ض 
فرباير   18 ولغاية  احل���ايل  اأك��ت��وب��ر   30 م��ن  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  متحف 
الأول  الرفاهية" املعر�ض  من  عام  اآلف   10" معر�ض  يعّد   .2020

من نوعه يف ال�سرق الأو�سط الذي ي�سلط ال�سوء على تاريخ الرفاهية، 
حيث يقّدم حوايل 350 قطعة ا�ستثنائية يف جمال املو�سة واملجوهرات 
اإىل  ال�سعوب  ليبنّي كيف نظرت  والت�سميم  الب�سرية والأث��اث  والفنون 
مفهوم الرفاهية، من الع�سور القدمية وحتى يومنا هذا. وُينظم متحف 
اللوفر اأبوظبي املعر�ض بالتعاون مع متحف الفنون الزخرفية يف باري�ض 
كيه  ومتحف  بباري�ض  اللوفر  متحف  منها  اأخ���رى،  فرن�سية  ومتاحف 
الرفاهية  لتاأّمل مفهوم  للزوار  الفر�سة  �سرياك، متيحاً  برانلي- جاك 

املتغرّي. 

•• العني - الفجر

د�سنت جامعة الإمارات �سباح اأم�ض املوقع اللكرتوين 
اأك�سبو  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جلامعة  الر�سمي 
2020 حتت �سعار "اكت�سف. اأ�سبح. �سارك" بح�سور 
���س��ع��ادة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د ال��ب��ي��ل��ي – مدير 
اجل��ام��ع��ة،  وع���دد م��ن ال��ق��ي��ادات الإداري�����ة والطلبة يف 
اجل��ام��ع��ة، ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال بالعد 
 2020 اأك�سبو  التنازيل ملدة عام واحد على انطالقة 
هذا  يف  املميزة  الإم���ارات  جامعة  مب�ساركة  واحتفال   ،
العاملي،  امل�ستوى  الإم����ارات على  ل��دول��ة  ال��ه��ام  احل��دث 
بها،  خا�ض  جناح  يف  وطنية  كجامعة  م�ساركتها  ع��رب 
ممثلة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف الدولة 
الأعمال  م��ن  ج���زًءا  اجلامعة  م�ساركة  تعترب  وال��ت��ي   ،
التح�سريية لإطالق "جامعة امل�ستقبل" ، وهو مفهوم 

جديد ومبتكر للتعليم العايل يف العامل العربي.
وا�ستمل برنامج احلفل على اإطالق املوقع اللكرتوين 
اأك�سبو  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جلامعة  الر�سمي 
�سارك، و�ساعة  تعاون.  "اكت�سف.  �سعار  حتت   2020
احلرم  يف  عر�سها  �سيتم  التي  الرقمية  التنازيل  العد 

اجلامعي يف الفرتة التي ت�سبق احلدث الفتتاحي.
ال��دك��ت��ور حم��م��د البيلي مدير  ���س��ع��ادة الأ���س��ت��اذ  واأك����د 
اك�سبو  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة 
2020  اأحد اأكرب الأحداث يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة، وهو حدث يفخر به اجلميع ليكون 
امل��وق��ع الل���ك���رتوين الر�سمي  اإط����الق  ج����زًءا م��ن��ه واإن 
مع  متا�سياً  ي��اأت��ي   2020 اأك�سبو  الإم�����ارات  جلامعة 
روؤي����ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��ام��ع��ة يف اإث����راء ال��ت��ع��اون مع 
خلق  ب��ه��دف  املختلفة،  الوطنية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
حلقة و�سل بني الطلبة واجلهات التنفيذية ، وتعريف 
اجلمهور باخلدمات التي تقدمها اجلامعة واإجنازاتها 
العلمي وخدمة  والبحث  العايل  التعليم  على م�ستوى 
والدور  والباحثني  الطلبة  ابتكارات  وكذلك  املجتمع 

الذي تقوم به جامعة الإمارات-جامعة امل�ستقبل- نحو 
احلكومة  روؤي���ة  يحقق  مب��ا  العلمي  والتميز  ال��ري��ادة 
امل�����س��ت��دام��ة ومواءمة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ر���س��ي��دة يف حت��ق��ي��ق 
ملا  التنموية  امل�ساريع  تنفيذ  يف  احل��دي��ث��ة  الجت��اه��ات 
وهذا  م��ت��م��ي��زة  علمية  اإم��ك��ان��ات  م��ن  اجل��ام��ع��ة  متلكه 
يتجلى وا�سحاً يف روؤية اجلامعة نحو الريادة والبتكار 
يف التعليم العايل والبحث العلمي وخدمة املجتمع على 
امل�ستويني املحلي والدويل. مبا ي�سهم يف بناء القت�ساد 

املعريف وتوظيفه يف حتقيق التقدم والرفاه للمجتمع.

لإك�سبو  دائ��م��اً  م��رك��زاً  اأن�����س��اأت  اجل��ام��ع��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
والبتكار  للعلوم  الإم���ارات  جامعة  منتزه  يف   2020
واإلهام  لإ���س��راك  منتظمة  فعاليات  �ست�ست�سيف  حيث 
جامعة  م�ساركة  ح��ول  واخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي  املجتمع 
الإمارات يف هذا احلدث العاملي الهام، لتعزيز امل�ساركة 
ال��ف��اع��ل��ة وال��ت��ع��اون وت��ب��ادل ال����روؤى والأف���ك���ار امللهمة 

واملبدعة يف من�سة اجلامعة. 
جدير بالذكر باأنه �سيتم اختيار 30 طالباً من جامعات 
عربية واإفريقية خمتلفة للم�ساركة يف برنامج فريد من 
نوعه اأطلق عليه "برنامج باث فايندر"  لتغيري احلياة 
ملدة �ستة اأ�سهر يف  اإك�سبو 2020. حيث �سيكون الطلبة 
امل�ساركون يف برنامج باثفايندرز اأول من يخترب املنهج 
املتقدم للغاية يف جامعة امل�ستقبل،  جامعة ل مثيل لها، 
امل�ساركني  ومت��ك��ني  ل��رب��ط  ال��ربن��ام��ج  ت�سميم  مت  كما 
وامل�����س��اع��دي��ن م��ن امل�����س��ارك��ة وم��واج��ه��ة ح��ل التحديات 
اك�سبو2020  ملعر�ض  الفرعية  باملو�سوعات  املتعلقة 
حول : ال�ستدامة والتنقل. و اكت�ساف ال�سمات البارزة 
اإىل ال�سوق  ، والقدرة على تقدمي حلولهم  اأنف�سهم  يف 
مرافقتهم  للزائرين  يتيح  كما  امل��ذك��ورة..  املجالت  يف 
على  ت�ساعدهم  ا�ستك�سافية  بحثية  تعليمية  رحلة  يف 
اكت�ساف طبيعتهم الأ�سلية كرحالة. يعي�سون حلظات 
لتحدي  ع��ال��ي��ة  ط��م��وح��ات  لتحقيق  وال��ت��م��ي��ز  ال���ري���ادة 

اأنف�سهم وقدراتهم.

•• دبي - الفجر

املهيدب مدير  ري��ا���ض  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  �سعادة  د���س��ن 
ي��ون��غ ووك قن�سل عام  و���س��ع��ادة ج��ي��ون  زاي���د  ج��ام��ع��ة 
"كينج  ملعهد  فرعاً  دب��ي  يف  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 
اجلامعة  ح���رم  يف  ال��ك��وري��ة  ال��ل��غ��ة  لتعليم  �سيجونغ" 
بدبي، �سمن احتفالية فنية ثقافية نظمتها القن�سلية 
العامة لكوريا اجلنوبية بالتعاون مع اجلامعة يف اإطار 

عام الت�سامح.
وي�����س��ت��م��د امل��ع��ه��د ا���س��م��ه م���ن امل��ل��ك ���س��ي��ج��ون��غ الأك����رب 
)1397 – 1450( الذي �سهد ع�سره ازدهاراً علمياً 
واللغة  الأب��ج��دي��ة  بف�سله  واع��ُت��ِم��دت  وا���س��ع��اً  وثقافياً 
الكورية املكتوبة، املوؤلفة من 24 حرفاً واملعروفة با�سم 
بني تعلم اللغة  الربط  املعهد  وي�ستهدف  "هانغيول". 
والجتماعي  الثقايف  املحيط  على  والنفتاح  الكورية 

اخلا�ض بها. 
اأكد فيها  العام لكوريا اجلنوبية كلمة  القن�سل  واألقى 
الكورية  اللغة  لتعليم  لتوفري ف�سول  ي�سعى  املعهد  اأن 
الإم��ارات، ومن خاللها يتعرفون  ي�ستفيد منها �سكان 
والتقاليد  وال��رتاث  الثقافة  من  خمتلفة  جوانب  اإىل 
الكورية، ويف الوقت ذاته تلبي حما�سة ال�سباب ملواكبة 
هذا  ويف  الكورية"،  "املوجة  ب�  اليوم  يعرف  ما  ظاهرة 
ف دار�سي اللغة مبالمح  ال�سدد يهدف املعهد اإىل اأن يَعرِّ

من الفنون والتقاليد واجلوانب الرتاثية الكورية.   
 وم���ن ج��ان��ب��ه، اأع����رب ���س��ع��ادة م��دي��ر ج��ام��ع��ة زاي���د عن 
اجلامعة  يف  �سيجونغ  امل��ل��ك  معهد  ي��دع��م  اأن  يف  اأم��ل��ه 
كوريا  جمهورية  بني  الفريدة  العالقة  توطيد  مهمة 
تنمية  تعزيز  عن  ف�ساًل  املتحدة،  العربية  والإم���ارات 
الكورية  اللغة  وتعليم  وال��ث��ق��ايف  الجتماعي  ال��ت��ب��ادل 
ل�����س��ب��اب��ن��ا. ون����وه ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا قادة 
بينهما  الدبلوما�سية  العالقات  اإق��ام��ة  منذ  البلدين 
قبل 42 عاًما، والتي اأثمرت تطوير هذه العالقة اإىل 

�سراكة ا�سرتاتيجية يف العديد من املجالت احليوية.
وقال اإن اللغة والثقافة الكورية حتظى ب�سعبية كبرية 
ل��دى اجل��ي��ل اجل��دي��د يف دول���ة الإم�����ارات، وه��ي تعك�ض 

الأو�سط  ال�سرق  ثقافة  مع  الت�سابه  اأوج��ه  من  العديد 
التي تويل كل الهتمام لالأ�سرة، م�سرياً اإىل اأن النادي 
الكوري بجامعة زايد هو اأحد الأندية الطالبية الأكر 
ن�ساًطا يف كل من حرمي اجلامعة باأبوظبي ودبي، ويف 
اأكر  باجلامعة  الكورية  اللغة  بدرو�ض  يلتحق  كل عام 
اأننا بدعم من ال�سفارة  100 طالب وطالبة، كما  من 
العديد  اجل��ام��ع��ة  يف  ا�ست�سفنا  ال��ك��وري��ة  والقن�سلية 
تنمية  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  �ساهمت  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
ال�سفوف  ق�سمت  وق��د  ه��ذا،  لطلبتنا.  الثقايف  ال��وع��ي 
التعليمية باملعهد اجلديد اإىل ثالثة م�ستويات تختلف 
امل�ستوى  ف��ه��ن��اك  ال��ل��غ��ة،  م��ن  ال��ط��ال��ب��ة  بح�سب مت��ّك��ن 
اللغة،  يف  خلفية  لديهن  لي�ض  ممن  للمبتدئات  الأول 

وال���ث���اين ل��ل��ط��ال��ب��ات امل��ت��م��ك��ن��ات م��ن اأ���س��ا���س��ي��ات اللغة، 
يف  يرغنب  اللواتي  للطالبات  الثالث  امل�ستوى  واأخ��رياً 
وطالقة،  ب�سال�سة  بها  والتحدث  الكورية  اللغة  اإتقان 
وي��ت��وىل اأ���س��ات��ذة م��ع��ت��م��دون ل��دي��ه��م خ���ربة وا���س��ع��ة يف 
املجال الأكادميي تدري�ض اللغة الكورية بواقع مرتني 
اإىل  اللغة  تعليم  جانب  اإىل  املعهد  وي�سعى  اأ�سبوعيا. 
رحالت  وتنظيم  ثقافية  عمل  وور����ض  فعاليات  اإق��ام��ة 

�سياحية للطلبة. 
 180 ويعد معهد كينج �سيجونغ دبي واح��داً من بني 
نفت  56 دولة حول العامل، وقد �سُ معهدا مماثاًل يف 
اللغات الأك��ر حتدثا  13 يف  املرتبة  الكورية يف  اللغة 
فنية  ع��رو���س��اً  احلفل  ت�سمن  ال��ع��امل��ي.   ال�سعيد  على 
الكوري،  وثقافية عك�ست مالمح خمتلفة من الرتاث 
واإلقاء  حية  ومو�سيقى  فولكلورية  ل��وح��ات  ت�سمنت 
ق�سائد تراثية، اإ�سافة اإىل معر�ض جلماليات التقاليد 
"هانبوك" واخلط  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال���زي  م��ث��ل  ال��ك��وري��ة: 
اأ�سهر املاأكولت وامل�سروبات  الكوري، و�سول اإىل تذوق 
الكورية.  ُيذَكر اأن دولة الإمارات العربية املتحدة اأحد 
لكوريا اجلنوبية يف منطقة  التجاريني  ال�سركاء  اأكرب 
ال�سرق الأو�سط، فيما تعترب كوريا اجلنوبية اأحد اأكرب 
امل�ستثمرين يف دولة الإمارات يف جمال ال�سلع الأ�سا�سية 
و�سناعة  والطاقة  املعلومات  كتقنية  اخلدمات  وقطاع 

ال�سيارات واملقاولت.

توا�سل فعاليات معر�ض  ف�سيف�ساء الر�سم والكلمات  يف مكتبة زايد
�ضامل بن ركا�ص : تقدمي ر�ضالة ثقافية 
جديدة للطفولة يف البتكار والإبداع  

•• العني- الفجر 

" ف�سيف�ساء  تتو�سل حتى منت�سف �سهر نوفمرب القادم  فعاليات معر�ض 
العني  يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  يف  حالياً   يقام  "  ال��ذي  والكلمات  الر�سم 
التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة بالتعاون مع املراكز املجتمعية يف ريجيو 
اإميليا يف اإيطاليا، وميثل املعر�ض فر�سة  لقطاع الرتبية  والتعليم  ومراكز 
امل��دار���ض يف مدينة  بالتعرف على منهج  الأم���ور  واأول��ي��اء  الطفولة  رع��اي��ة 
اإميليا الإيطالية التي تنتهج م�سروعاً تربوياً من الواقع اليومي خم�س�ساً 
لالأطفال، واإعطاء قيمة حقيقية لإمكانيات الأطفال وقدرتهم على الإبداع، 
ويقوم املعر�ض على نظرية اأن الطفل والإن�سان عموماً  ميلكون 100 لغة 

وطريقة للتفكري والتعبري عما بداخلهم.
وخ���الل ج��ول��ة يف اأرج����اء امل��ع��ر���ض ن���وه ال�سيخ ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن ركا�ض 
" الذي  والكلمات  الر�سم  " ف�سيف�ساء  فعاليات  معر�ض  باأهمية  العامري 
اأن��ه  يتيح لالأطفال  العني، معترباً  املركزية يف  زاي��د  يقام حالياً يف مكتبة 
فر�سة حتفيز تثقيفية تطرح فيها الأفكار والأ�ساليب لزيادة الوعي املعريف 
لديهم وتطوير قدراتهم املختلفة التي ت�سمل  البتكار والإبداع  واحلركات  

والعلوم والأفكار.
وقال ال�سيخ �سامل بن ركا�ض اإن املعر�ض يهدف اإىل تقدمي ر�سالة ثقافية 
الق�س�ض  و���س��رد  ال��ر���س��م  الأط��ف��ال على  ق���درة  لإث��ب��ات  للطفولة،  ج��دي��دة 

بالكلمات واملواد املختلفة.
اإن  من جهته قال جمعة الظاهري رئي�ض مكتبة  زايد املركزية يف العني  
فعاليات املعر�ض فر�سة  تتيح لالأطفال يف مدينة العني التدريب على اأحد 
اأكرب املناهج الرتبوية، والتي ت�سهم يف حتفيز الطفل على النقا�ض وتبادل 
الأطفال،  مهارات  ب�سقل  يهتم  املعر�ض   اأن  اإىل  الظاهري  ولفت  الآراء.   
هذا  اأن  مو�سحاً  باإيطاليا،  اإميليا  ريجيو  مدينة  يف  مدر�سة   33 وي�سم 
ما يف  والتعبري عن  للتفكري  هائلة  ق��درات  الطفل ميتلك  اأن  ي��رى  املنهج 

ذهنه لإدراك الأ�سياء، واإثراء معارفه واإبداعاته.

تت�سمن عرو�ض و مقتنيات و تراث
بلدية مدينة العني تنظم فعالية ثقافة 

مب�ضاركة 8 جاليات من خمتلف دول العامل
•• العني  - الفجر

نظمت بلدية مدينة العني فعالية ثقافة ال�سعوب ، و التي ت�سم م�ساركة 8 
جاليات من خمتلف دول العامل و ت�ستمر حتى نهاية �سهر اأكتوبر احلايل 
و    ، العني  و متنزهات على م�ستوى و�سط مدينة  3  حدائق  ذل��ك يف  و   ،
بالتعاون مع 13 جهة حكومية و خا�سة ، تقدم فنون و مقتنيات و تراث 
اإحياء عام الت�سامح  كل �سعب . و تاأتي فعالية ثقافة ال�سعوب حر�ساً على 
باأن�سطة و فعاليات متنوعة تعك�ض روح امل�ساركة و الت�سامح ، و كذلك تعطي 
للجاليات  والج��ت��م��اع��ي  الفني  و  الثقايف  امل���وروث  على  ل��الط��الع  فر�سة 
التقاء خمتلف اجلن�سيات  التي تعي�ض يف مدينة العني من حيث  املختلفة 
و ن�سر الثقافات بني ال�سعوب ومد ج�سر التوا�سل ، بالإ�سافة اإىل ا�ستدامة 

احلدائق واملرافق اخلدمية واملحافظة على جمال منطقة العني .
و قال �سعيد عبداهلل اجلابري – رئي�ض ق�سم الفعاليات و الأن�سطة بقطاع 
و�سط املدينة : متت درا�سة عدد اجلاليات املوجودة يف مدينة العني و اأكر 
اجلاليات  م��ع  التن�سيق  مت  عليه  ب��ن��اًء  و   ، املدينة  يف  امل��ت��واج��دة  اجلن�سيات 
لعر�ض م�ساركاتها يف فعالية ثقافة ال�سعوب و اختيار املكان و اليوم �سمن 

جدول متكامل للفعاليات خالل فرتة الإجازة الأ�سبوعية .
نوعية  ب��اإي��ج��اد  املجتمع  حاجة  الفعاليات  ه��ذه  تلبي   : اجل��اب��ري  واأ���س��اف 
، حيث ل  املدينة  املوجودة يف  ال�سرائح و اجلن�سيات  تنا�سب جميع  اأن�سطة 
تقت�سر الفعاليات على جن�سيات معينة ، كما ت�سيف فعاليات ملدينة العني 
اأفكار  ذات  متنوعة  منا�سبات  ح�سور  يف  املدينة  ل�سكان  متنف�ض  يعد  مما 
ال�سعوب  ثقافة  تنظيم فعالية  الغاية من  اأن   ، واأو�سح اجلابري   . متميزة 
تتمثل يف تعزيز التوا�سل بني البلدية و املجتمع و بالذات فئة اجلن�سيات 
العربية و الأجنبية ، والتعرف على احتياجاتهم واللتقاء املبا�سر بهم مما 
ي�سكل فهم لنوعية الفعاليات و الأن�سطة امل�ستقبلية التي تعمل عليها بلدية 
التي  واملنا�سبات  الحتفالت  جميع  ويف  فقرات  وتخ�سي�ض  العني،  مدينة 
تقوم بها البلدية . اجلدير بالذكر اجلاليات الثماين امل�ساركة يف الفعالية 
هي الأردنية و ال�سورية و الفل�سطينية و امل�سرية و ال�سودانية و املغربية و 
الهندية و الباك�ستانية ، ح�سب تواجدهم يف مدينة العني ووجود جمعية 

خا�سة لهم يف املدينة .
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تويف الطبيب الياباين �سيجياكي هينوهارا عن عمر ناهز 105 اأعوام، بعد اأن �سارك قائمة من الن�سائح التي 
ت�سمح للنا�ض باأن يعي�سوا حياة اأطول يف ظل التمتع ب�سحة جيدة.

وقالت الكاتبة �سارة اإم، يف مقالها الذي ن�سرته جملة “�سانتي بلي�ض”؛ اإن الدكتور �سيجياكي هينوهار يعد 
اأحد رواد الطب الوقائي، ومن خالل اأبحاثه يف جمال ال�سحة اجل�سدية والعقلية، كتب 75 كتاًبا �سارك من 
خاللها ن�سائح ُتّكن النا�ض من العي�ض حياة اأطول.ولكن يف كتابه الأكرث مبيًعا، الذي ُن�سر بعد وفاته بفرتة 

وجيزة، ك�سف الطبيب عن الأ�سرار التي �سمحت له بالعي�ض ب�سحة جيدة حتى بلغ 105 اأعوام.
ونقدم لك 12 ن�سيحة من الدكتور هينوهارا:

يقدمها طبيب ياباين عّمر 105 اأعوام

ال�ضحة على  للحفاظ  ن�ضيحة   12

اأ�سارت  اآر” الرو�سي،  بي  “اأف  موقع  ن�سره  ال��ذي  التقرير  ويف 
جامعة  يف  اأجريت  جديدة  درا�سة  اإىل  لياليا  زاخ��اروف��ا  الكاتبة 
وزن  من  تزيد  الطعام  رائحة  اأن  تثبت  بريكلي،  يف  كاليفورنيا 

يخ�سى  الذي  ال�سخ�ض  على  ينبغي  اإنه  الكاتبة  اجل�سم.وقالت 
درا�سة  اإث��ب��ات  بعد  وذل��ك  اأنفه” با�ستمرار،  “غلق  وزن��ه  زي���ادة 
حديثة اأن وزن املرء ميكن اأن يزيد ب�سكل كبري حتى من خالل 

اإنقا�ض وزن��ك حتى يف  �سم رائحة الطعام، واإل لن تتمكن من 
ظل اتباعك نظاما غذائيا �سارما.

عالوة على ذلك، اأثبتت درا�سات قدمية اأن الأ�سخا�ض املحبني 
لتناول الطعام والإفراط يف ذلك ل ي�ستخدمون براعم التذوق 
�سبيل  الأخ��رى. فعلى  العديد من احلوا�ض  اأي�سا  واإمن��ا  فقط، 
املثال، تلعب حا�سة ال�سم والب�سر دورا رئي�سيا يف التغذية، حيث 
املعرو�ض  الطبق  �سهية  مدى  اإدراك  على  الب�سر  حا�سة  تعمل 
اأمام الفرد، يف حني تعمل حا�سة ال�سم على اإدراك رائحة الطعام 

ودرجة لذته.

درا�سات علمية
فاإن  بريكلي،  يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  حديثة  درا���س��ات  ووف��ق 
رائحة  ت��وؤث��ر  اإذ  اجل�سم،  وزن  زي���ادة  على  ت�ساعد  ال�سم  حا�سة 
الطعام ال�سهي على عملية الأي�ض وتبطئها، مما يجعل اجل�سم 

الب�سري ميت�ض املزيد من الدهون. 
واأفادت الكاتبة باأنه لفهم مدى تاأثري رائحة الطعام على زيادة 
الدرا�سة  وخ��الل  الفئران.  على  درا�سة  اأجريت  ال�سخ�ض،  وزن 
التغيريات  ور���س��د جميع  ب��ا���س��ت��م��رار،  ال��ف��ئ��ران  م��راق��ب��ة  مت��ت 
التي حتدث يف اجل�سم، مبا يف ذلك تغري الوزن، بالإ�سافة اإىل 
فئرانا  الأوىل  املجموعة  ت�سم  حيث  جمموعات،  اإىل  تق�سيمها 
تعاين من ال�سمنة، يف حني ت�سم املجموعة الثانية فئرانا وزنها 

طبيعي.
من  تعاين  التي  الفئران  مخ  خاليا  ُدّم���رت  التجربة  ولإج���راء 
ال�سمنة، بحيث ل تتمكن من �سم رائحة الطعام. ونتيجة لذلك، 
تو�سل العلماء اإىل اأنه يف نهاية التجربة فقدت هذه املجموعة 

وزنها الزائد واأ�سبحت نحيفة.
ب�سبب  الأط��ع��م��ة  املجموعة  ه��ذه  ت��ت��ن��اول  ذل���ك، مل  ع��ن  ف�سال 
ال�سعرات  توفري  بغاية  ب��ل  ال�سهي،  ومذاقها  الزكية  رائحتها 

مل  التي  الثانية  املجموعة  اأم��ا  لأج�سامها.  الالزمة  احل��راري��ة 
يتم تدمري خالياها وامل�ض من حا�سة ال�سم لديها، فقد اكت�سبت 

وزنا وبداأت تعاين من ال�سمنة.

تخزين
الطعام  رائ��ح��ة  اأن  م��ف��اده��ا  ا�ستنتاجات  اإىل  العلماء  وت��و���س��ل 
تبطئ عملية الأي�ض، وجترب اجل�سم على عدم حرق ال�سعرات 

احلرارية التي يتلقاها، وتخزينها بدل عن ذلك.
اأن  ينبغي  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  اأن  اخل���رباء  يعتقد  ال�سياق،  ه��ذا  يف 

ت�ستمر، واإج��راء اأخرى مماثلة لها على الإن�سان بهدف التاأكد 
الأ�سخا�ض على فقدان  ت�ساعد حقا  ال�سم  كانت حا�سة  اإذا  مما 

الوزن الزائد.
اإجراء التجربة على الإن�سان، فاإن  واإذا مت تاأكيد النظرية بعد 
العالقة بني التحكم يف عملية التمثيل الغذائي واإدراك الرائحة 
ميكن اأن توؤدي اإىل تطوير واإنتاج اأدوية جديدة ت�سمح لل�سخ�ض 
اإىل  بالإ�سافة  بال�سحة.  الإ�سرار  دون  ب�سهولة  ال��وزن  بفقدان 
مكافحة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��م��اث��ل��ة  ال��ت��ج��ارب  �ست�ساعد  ذل���ك، 

ال�سمنة يف امل�ستقبل على مكافحة فقدان ال�سهية.

توؤثرعلى عملية الأي�ض وتبطئها

�ضم رائحة الطعام يزيد الوزن!
)عندما اأ�سم الطعام يزيد وزين(.. هكذا يقول البع�ض، ولكن عادة فاإن فكرة 
اأن �سم املرء لرائحة الطعام املف�سل لديه يزيد من وزن اجل�سم تثري �سخرية 

الكثريين. ولكن لدينا اأخبار مذهلة!
حيث اأثبت العلماء اأن ما اأثار �سخرية البع�ض يف املا�سي اأ�سحى اليوم حقيقة 

ملمو�سة تو�سلت اإليها البحوث العلمية.

وزنك راقب   1-
عن  ف�سال  بالرفاه،  ال�سعور  وال�سمنة  ال��وزن  زي��ادة  تعوق 
اأنها ت�سهم يف تراجع متو�سط العمر املتوقع؛ لذلك تاأكد 
من احلفاظ على منط حياة �سحي، وتناول طعاما �سحيا 

مفيدا جل�سمك.

الدرج ا�سعد   2-
امل�سعد،  رك��وب  عليك  ينبغي  ل  البدنية،  لياقتك  ل��زي��ادة 
و�سي�سهم هذا  ال�����س��المل؛  ���س��ع��ود  ب��اإم��ك��ان��ك  ذل���ك  وب���دل 
لل�سعرات  اليومي  ا�ستهالكك  زي��ادة  يف  الب�سيط  التغيري 

احلرارية.

�سحي طعام  تناول  على  احر�ض   3-
ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ح��ا���س��ة ال��ت��ذوق اخلا�سة 

فحاول  ال�سناعي،  الطعام  تف�سل  بك 
واحر�ض  ال��ع��ادة،  ه��ذه  م��ن  التخل�ض 

على اأكل اأطعمة من �ساأنها اأن ت�سهم 
ت��غ��ذي��ة خ���الي���ا اجل�����س��م، واخرت  يف 

الغنية  ال�سحية  الأط��ع��م��ة 
ت  مينا لفيتا با

واملعادن الكفيلة باإعطاء ج�سمك الطاقة ال�سرورية.

الأمل ون�سيان  لال�سرتخاء  اأن�سطة  مار�ض   4-
ميكن يف بع�ض الأحيان اأن يكون م�سدر الأمل الذي ت�سعر 
به غام�سا؛ لذلك حاول ممار�سة التاأمل، اأو ال�ستماع اإىل 
اأو القيام باأن�سطة تروق لك للتخفيف  املو�سيقى الهادئة، 

من حّدة الأمل.

نف�سيا املربكة  العواطف  من  حترر   5-
اإىل  ال��ع��واط��ف  بع�ض  ت���وؤدي  اأن  الأح��ي��ان ميكن  بع�ض  يف 
الإح�سا�ض باأمل ج�سدي حقيقي. وتعرب هذه ال�سطرابات 
به  ت�سعر  ال��ذي  بال�سيق  ال�سعور  عن  اجل�سدية  النف�سية 
ومعاناتك الداخلية؛ لذلك حاول اأن تقوم بعملية غربلة 
يف عقلك لتكت�سف امل�ساعر ال�سلبية التي توؤثر عليك 

وتتخل�ض منها.

الغد ب�ساأن  القلق  عن  توقف   6-
احلياة عبارة عن �سل�سلة من الأح��داث التي ل 
النا�ض  اع��ت��اد  املقابل،  يف  بها.  التنبوؤ  ميكن 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ور ب��ال��ق��ل��ق ح��ي��ال ما 
ال���غ���د؛  ل���ه���م يف  ���س��ي��ح�����س��ل 
لديك  لي�ض  لأن��ه  ونظرا 
امل�ستقبل،  على  �سلطة 
الوحيد  ال�سيء  فاإن 
ال�������������ذي مي���ك���ن���ك 
فعله هو اإ�سفاء 
ال�������������س������ع������ادة 
واجل���������م���������ال 
على  واحل����ب 

حا�سرك.

اج���ع���ل   7-
اأف����������ك����������ارك 

اإيجابية

اإيجابية؛ ف�ستمنح ج�سمك طاقة  اإذا غذيت عقلك باأفكار 
متجددة، و�ستكون قادًرا على حتقيق اأهداف لها مغزى يف 
والمتنان  واحل��ب  بالفرح  روح��ك  ا�سحن  لذلك  حياتك؛ 

لتكون �سعيدا يف حياتك.

الآخرين مع  معارفك  �سارك   8-
 150 اأك��ر من  الدكتور هينوهارا معارفه خالل  �سارك 
مل�ساعدة  حياته  تكري�ض  خ��الل  وم��ن  األ��ق��اه��ا.  حم��ا���س��رة 
الآخرين، وتبادل خرباته ومعارفه املتنوعة؛ كان هينوهارا 

ي�سعر بالر�سا عن نف�سه.

ل   9-
عد  تتقا
م����ا دم���ت 
ب�����س��ح��ة 

جيدة
ل يوجد عمر 

يفر�ض  حم������دد 
عن  ال��ت��وق��ف  عليك 

فاإذا  ال��ع��م��ل؛  م���زاول���ة 
كنت ت�سعر باأنك ناجح يف 

عملك، وحتب ما تفعله، فال 
التقاعد  عليك  يفر�ض  �سيء 

عندما تتقدم يف ال�سن.

اجل�����دول  ت��ن��ظ��ي��م   10-
الزمني اخلا�ض بك

لالأعمال  التخطيط  امل��ه��م  م��ن 
القيام  ت���ري���د  ال���ت���ي 

يومي.  ب�سكل  بها 
ويف الواقع، من 

تنظيم  خ��الل 
اجل������������������دول 

ال����زم����ن����ي 

ن�سب عينيك؛  اأه��داف ملمو�سة  وو�سع  بك  اخلا�ض 
�ستكون حتما اأكر اإنتاجية.

املال زيادة  يف  الرغبة  كبح   11-
اأب����ًدا عما ميلكون من  را���س��ني  غ��ري  ال��ن��ا���ض  معظم 

م��ال وث����روة، ودائ��م��ا ي��ري��دون جمع امل��زي��د م��ن املال، 
مما يجعلهم ل ي�سعرون مطلقا بال�سعادة؛ لذلك اعرف 

كيفية ال�ستمتاع مبا ُتقدمه لك احلياة، وكن ممتنا لذلك 
قبل فوات الأوان.

اإلهام م�سدر  لديك  يكون  اأن  احر�ض   12-
من ال�سروري اأن ت�سعر باأنك �سخ�ض فريد من نوعه، 
اأن  اآخ��ر. وم��ع ذل��ك، من املمكن  اأي �سخ�ض  ول ت�سبه 

ي��ن��ج��ح��ون يف  ال���ذي���ن  الأ���س��خ��ا���ض  م���ن  ت�ستلهم 
الطريق  نحو  واإر�سادك  نق�سك  اإكمال 

ال�سحيح.
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�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/7527 
امل���ن���ذر : ���س��ام��ي حم��م��د ح���ج���ازي ومي��ث��ل��ه / ال�����س��ي��د/ رام����ي حم��م��د ح���ج���ازي - مب��وج��ب وك���ال���ة م�����س��دق��ة رقم 
املحرر  رق���م  وك��ال��ة  ، مب��وج��ب  ال�����س��ع��ود  اب���و  �سفيق  ال�����س��ي��د/ حم��م��د   / ومي��ث��ل��ه   )2014/1/44363( امل��ح��رر 
املحرر  رق���م  م�����س��دق��ة.  وك��ال��ة  ك��و���س��ت��ي مب��وج��ب  ت�����س��ويل  ادري�����س��ي  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2019/1/102333(
)2018/1/164166(  عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

، ور�سان الأوىل، ت : 0555564669 - 043623629 ، 
املنذر اليه : مركز اك�سن ياجو الذهبي للم�ساج والتجميل 

عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي احلي ال�سباين بناية S10 - حمل رقم 8 و 6 - ور�سان الأوىل 
اليجار  قيمة  و���س��داد   )S10 بناية   -  6 و   8 رق��م  للعقار ) حمل  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال  امل�ستحقة 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/7528 
املنذر : جاي�ض كومار كوكل كاندهي

�سفيق  املحرر )2019/1/201740( وميثله / حممد  وكالة م�سدقة رقم  ب��اواين مبوجب  وميثله / عمران 
ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2015/1/216859( وميثله / رجاء ادري�سي ت�سويل مبوجب وكالة 
م�سدقة. رقم املحرر )2018/1/164166(  عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم 

  042958825  -  0555564669  : ت  الأوىل،  ور�سان   ،  14 رقم  حمل   P20
بناية   - التجاري  اخلليج   : عنوانه   - اعمال مدنية   - املعامالت  متابعة  القادم خلدمات  اخل��رباء  :دار  اليه  املنذر 
TAMANI ARTS OFFICE - �سقة رقم 931 - رقم الر�ض 86  - رقم البلدية : 6802 - 364  
 TAMANI ARTS بناية   -   931 رق��م  للعقار )�سقة  ال��ت��ام  الخ���الء  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
OFFICE( و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر 
من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الج��رءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد 
كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية 

حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدع�ى رقم 2019/892 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- اكورن مونارك للخدمات الفنية - �ض ذ م  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي / مريفار جي ار ديلو�ض �سانتو�ض فارجا�ض  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ مريفار جي 
ار ديلو�ض �سانتو�ض فارجا�ض حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 47.000 درهم )�سبعة واربعون الف درهما( ، وتذكرة العودة 
على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بخدمة رب عمل اآخر 
املدعي من ن�سيبه منها ورف�ض  امل�سروفات واعفت  عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   

�عالن حكم بالن�شر
 يف  �لدع�ى رقم 2019/1853 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- دافيد باتريك لمب جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/10/8 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ دار 
التمويل �ض م ع بالزام املدعي عليه بان ي�سدد للبنك املدعي مبلغا وقدره 175.718.98 
درهم )مائة وخم�سة و�سبعون الف و�سبعمائة وثمانية ع�سر درهما وثمانية وت�سعون 
فل�سا( م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها )9%( �سنويا ، اعتبارا من تاريخ رفع 
الدعوى احلا�سل يف 2019/4/23 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  وخم�سمائة درهم مقابل 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  �لدع�ى 2019/10140  عمايل جزئي             
م  جمهول  م  ذ  �ض   - التنظيف  �ستيوي خلدمات  عليه /1-حممد  املدعي  اىل 
���س��امل - قد  ا���س��الم فتحى عبدالفتاح ح�سن   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف ورقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   6700(
ال�سكوى)MB197896389AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2019/11/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدع�ى 2019/1337 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه /1-فيكا�ض اج��روال رام كومار اج��روال 2-برادييب اغ��اروال بن 
ب��رودا وميثله /  رام كومار اغ��اروال جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )390293307.46 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
الربعاء املوافق  2019/11/13 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  �لدع�ى 2019/2471 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-حممد عبداحلميد مع�سوم العو�سي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
ان  الق��ام��ة مبا  م م جمهول حمل  ذ  العامة - �ض  للتجارة  ه��وم  اري��ان  ل�سركة  مديرا 
املدعي/ اريان هوم للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثله / خليل حممود بهاريان خو�سخو 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام اجلهة املدعية بالتكافل والت�سامن باإعادة 
املحكمة  املدعية مبلغ وق��دره )115.000 دره��م( واية مبالغ اخرى يتبني ملقام  ت�سليم 
من   %12 قانونية  وفائدة  املدعية  اجلهة  عن  بالنيابة  تقا�ستها  قد  املدعية  اجلهة  ان 
اقامة الدعوى بالإ�سافة الر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2019/10/29 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم 2019/1055 تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �سده/1- حممد اإبراهيم عبدال�ستار علي عي�سى جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ندى عثمان عمر عثمان وميثله / علي �سلطان علي احلداد 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر 
رقم  بالإ�ستئناف  وامل��ع��دل  م�سلمني  نف�ض  اح���وال   2012/2018 رق��م  ال��دع��وى  يف 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، وم��واري��ث  �سخ�سية  اح��وال  ا�ستئناف   563/2019
فان  وعليه  الإ�ستحقاق.   تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م(   62976(
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم 2019/3987 تنفيذ جتاري  
ان  القامة مبا  املنفذ �سده/1- طوين جرج�ض مو�سى جمهول حمل  اىل 
اأقام  قد   - ب��در  احمد  نبيه   / ال��دوري وميثله  التنفيذ/�سبيع خالد  طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )5297235( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. ثانيا : بعدم 
قبول طلب �سحة ونفاذ احلجز التحفظي رقم 593/2018 جتاري.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم 2019/3827 تنفيذ جتاري  
الأرب��ع��ة لل�سناعات - �ض ذ م م جمهول  املنفذ ���س��ده/1- اخلطوط  اىل 
�ستيل  �سويدي�ض  بي  ايه  ا�ض  ا�ض  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأق��ام عليك  - م م ح وميثله / فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )125123(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4166   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- امانة �ستار للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
للتكنولوجيا  المريكية  العربية  التنفيذ/ال�سركة  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك  )ارامتك( وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)345833( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/3936 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سوبر ماركت مردف ئي مارت )�ض ذ م م( جمهول حمل 
للتكنولوجيا  المريكية  العربية  التنفيذ/ال�سركة  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام  ق��د   - ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  اح��م��د  منى   / وميثله  )ارام��ت��ك( 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )28682.24( درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/2912   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- احمد حممد عبدالعزيز حممد مكي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الأول - �ض م ع وميثله / منى 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  اأح��م��د 
امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )113213.13( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/500  تنفيذ عقاري   
الق��ام��ة مبا  ا���ض جمهول حم��ل  ب��ي  اي��ه  الإم����ارات  اإيجيندوم  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد   - البلو�سي  حممد  بيك  �ساه  �ساره   / وميثله  ا�سبو�سيتو  التنفيذ/باولو  طالب  ان 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
2019/247 عقاري كلي ، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )41019( درهم اىل طالب التنفيذ او 
الكائنة يف  العقارية )املكتب( رقم 906  الوحدة  بيع  املحكمة. 2- �سحة ونفاذ عقد  خزينة 
ت��اور )THE PRIME TOWER( على قطعة الر�ض  ب��رامي  ذا   : امل�سمى  املبنى 
الغاء  رف�ض   2014/11/16 يف  وامل���وؤرخ   ، دب��ي  ب��اإم��ارة  التجاري  اخلليج  مبنطقة   ،  68 رق��م 
اجراءات احلجز الواقعة على تلك الوحدة يف احلجز رقم 2017/529 تنفيذ عقاري لرفعه 
قبل الأول.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2017/558  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1- كرم عبداهلل بن بي ار عبداهلل  2-قوار عبداهلل بزايا 
جمهويل  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ات�ض ا�ض بي �سي 
ال�سرق الو�سط للتمويل املحدودة وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي 
- نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره )5631171.41( 
درهم وما ي�ستجد خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سيتم 
بيع العقار العائد لكم يف منطقة وادي ال�سفا 6 رقم الر�ض 1965 وذلك 

باملزاد العلني وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/463  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ات�ض ايه بي ان للتطوير العقاري - �ض ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هالت روؤوف عزيز وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  حممد  اإبراهيم  علي   /
املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/35 
عقاري جزئي ، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )687815( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كيه ايه ار للنقليات - �ض ذ م م  
702A ملك امينه عبدالواحد ح�سن الر�ستماين - بور�سعيد  العنوان : مكتب رقم 
ديرة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 655883 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1078689 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد 
مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2019/9/16 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حماكم 
اإىل امل�سفي  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  دبي بتاريخ 2019/9/16 وعلى من لديه 
املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك 
 : : 2517720-04  فاك�ض  -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  عبدالرحيم حممد 
2517721-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كيه ايه ار لنقل الركاب باحلافالت - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 702B ملك خالد عبدالواحد ح�سن الر�ستماين - ديرة - بور 
�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 614711 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1033055 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد 
مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2019/9/16 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حماكم 
اإىل امل�سفي  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  دبي بتاريخ 2019/9/16 وعلى من لديه 
املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك 
 : : 2517720-04  فاك�ض  -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  عبدالرحيم حممد 
 )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2517721

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كيه ايه 
ار للنقليات - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/9/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/16 وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
لت�سفية كيه ايه ار لنقل الركاب باحلافالت - �ض ذ م م وذلك مبوجب 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/9/16 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/9/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�عـالن تنازل عن رخ�شة

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
بني الأطراف املذكورة ا�سماوؤهم ادناه :  من : الطرف الأول : عمر �سعيد 
احمد زاهد اآل علي - اجلن�سية : اإماراتي ، اىل الطرف الثاين : كانيا نثايرا 
بيجو   : الثالث  الطرف   ، :الهند  اجلن�سية   - نثارا  كانيا  بيجو  جوبالن 
�سيمبابيلي كوران�سريي - اجلن�سية : الهند - بال�سم املهني )م�سغل النهدة 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  �سادرة  رخ�سة  اعمال(  �سركة   - لالملنيوم 
وعليه  عجمان.  و�سناعة  جتارة  بغرفة  وامل�سجلة   )41133( رقم  بعجمان 
من  يوما   14 انق�ساء  بعد  التنازل  على  بالت�سديق  العدل  الكاتب  �سيقوم 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
�لكاتب �لعدل �لعام / بد�ر �لق�شاء بعجمان  

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7519(

رقم  الوكالة  مبوجب   - اجلن�سية  هندي   - جاكوب  جيورج  ريجو   / املخطر   : من  مقدم 
)2019/1/185575( املحررة بني كال من ال�سيد/ ريجو جيورج جاكوب - هندي اجلن�سية 
ومكتب اأمنة املح�سن للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ل�ساحبته املحامية / اآمنة اإبراهيم 

حممد ح�سن املح�سن - اإماراتية اجلن�سية 
حمل  )جم��ه��ول  الرئي�سي  حممد  حممد  ع��ب��داهلل  مو�سى  اب��راه��ي��م   : ال��ي��ه  املخطر  �سد 
البالغ جمموعها  ال�سيكات  قيمة  ل�سداد  اي��ام  املدين خم�سة  الدائن ميهل  فان  الإق��ام��ة(  
80000 درهم )فقط ثمانون الف درهم( وكلفته بالوفاء بكامل املبلغ ، وحيث يعتزم الدائن 
مع   ، الدين  بقيمة  بالوفاء  املدين  واخطار  التنبيه  وج��ب  لذلك  ب���الأداء  اأم��را  ا�ست�سدار 
حتميل املدين كافة ر�سوم وم�سروفات التقا�سي بالإ�سافة اىل مقابل اتعاب املحاماة وتنبه 

على املدين بالعلم// 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/7525 
ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة  ادري�سي  املن�سوري  وميثله / رجاء  ال�سيخ جمعة  : ورثة عبيد  املنذر 
احلى   - �سيتي  انرتنا�سيونال   ، دب��ي   : ع��ن��وان��ه    )2018/1/164166( امل��ح��رر  رق��م  م�سدقة. 

الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل، ت : 0555564669 
املنذر اليه : النقطة الزرقاء ملقاولت البناء )ذ م م(  عنوانه : القوز ال�سناعية الرابعة - �سكن عمال 

غرفة 248 و 249 و 251 و 252 و 253 و 254 - رقم الر�ض 643 - 369 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سكن عمال - غرفة رقم 248  و 249 و 251 
، بال�سافة اىل فاتورة  امل�ستحقة  369 ( و�سداد قيمة اليجار  643 و  254 و  253 و  252 و  و 
الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 
الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/7526 
ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة  ادري�سي  املن�سوري  وميثله / رجاء  ال�سيخ جمعة  : ورثة عبيد  املنذر 
احلى   - �سيتي  انرتنا�سيونال   ، دب��ي   : ع��ن��وان��ه    )2018/1/164166( امل��ح��رر  رق��م  م�سدقة. 

الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�سان الأوىل، ت : 0555564669 
املنذر اليه : �سيب�ض ملقاولت البناء )�ض ذ م م(   عنوانه : القوز ال�سناعية الرابعة - �سكن عمال غرفة 

 369  -  643 الر�ض  رقم   -  284 و   283
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سكن عمال - غرفة رقم 283 و 284 ( و�سداد 
�سهر من  اق�ساها  وذل��ك كله يف مدة  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  بال�سافة اىل   ، امل�ستحقة  اليجار  قيمة 
تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة 
ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة 
فيها  مبا  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات 

اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6786 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
تام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/23 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده م�سك مي لتجارة العطور + ع�سام نبيل ذيبان او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                     الو�سف  

13،310                                                    عطور 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7061 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
تام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/23 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده التوا�سل بال حدود )�ض.ذ.م.م( او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�سف      �سعر التقييم  

                                                     الت مو�سيقيه       44،400 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/5259 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
تام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/23 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده �سالون رم�ض العيون للتجميل او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                              الو�سف        �سعر التقييم  

                                                        معدات �سالون            6،715 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  21  �أكت�بر  2019 �لعدد 12762 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  21  �أكت�بر  2019 �لعدد 12762 

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4529   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مطعم ومقهى لوي�ض  جمهول حمل القامة مبا 
)ارامتك(  للتكنولوجيا  العربية المريكية  التنفيذ/ال�سركة  ان طالب 
�ض ذ م م وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )55677.85( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4693   تنفيذ جتاري  
���س��رياز  جم��ه��ول حمل  �سفيق حممد  خ��رم  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق - �ض م ع وميثله / خالد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - حثبور  �سيف  حممد  خليفة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )135856.19( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/3788   تنفيذ جتاري  
القامة  حم��ل  جمهول  ب��ادورج��وف��ا  تانزيلة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/هاين مدحت ح�سن عجمي ال�سيد  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )372945( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/3964   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ندهي جيمز م د م �ض  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/م�سرف عجمان - �ض م ع وميثله / حبيب حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  �سريف عبداهلل املال - قد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8672952.52( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4150   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- بوابة امل�ستقبل لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ض ذ 
م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جمتبى حممد علي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - البلو�سي  حممد  بيك  �ساه  ���س��اره   / وميثله 
لتنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )189050( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4543   تنفيذ جتاري  
م( فرع  م  ذ  للمقاولت )�ض  بريدج  املنفذ �سده/1- جلوبال جرين  اىل 
دبي   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بعلبكي غروب ا�ض ايه 
)اوف �سور( ليمتد وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )25671.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4230   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبيد �سعيد منانه غدير اجتبى جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/111 لل�سيارات امل�ستعملة وميثله / 
حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)263418( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/3755  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- �سكوت بوتلر جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ان طالب التنفيذ/ مركز برجمان - �ض ذ م م  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )5693858( وق���دره  ب��ه 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  بحقك يف حالة عدم اللتزام 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/3031   تنفيذ جتاري  
م  - وميثلها  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  اي��ه واي  اي  اي��ه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�سيد/ يو�سف �سالدانها( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ باري�ض 
ابراهيم  علي  ال�سيد/  لها  ب�سفته مديرا  م( وميثلها  م  ذ  )�ض  للعطور  كورنر 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  حممد احلمادي  قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )451157( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/3566  تنفيذ عمايل 
جمهول   - ابراهيم  �سعودي  حممود  عاطف  �سده/1-احمد  املنفذ  اىل 
ال��ت��ج��اري )���ض م ع(  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ بنك دب��ي 
وميثله منى احمد عبد العزيز يو�سف ال�سباغ -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )279246( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4342  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- راه��ول داجن��وال  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ واليو منيج للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م وميثله / 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  علي ابراهيم حممد احلمادي -  قد 
به وق��دره )18551.14(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدع�ى رقم 2019/2912 جتاري جزئي                                                
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ���س��رك��ة ك���وم���ودور ل��ل��م��ق��اولت - ذ م م - ف���رع دبي  
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
قباين  ع�سام  �سركة  ل�سالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/10/6
عليها  املدعي  ال�سركة  ب��ال��زام  دب��ي(  )ف��رع  وال�سيانة  لالإن�ساءات  و�سركاه 
دره��م )مليون وخم�سمائة  وق��دره )1.542.218(  للمدعية مبلغا  ت��وؤدي  ان 
فائدة  اليه  دره��م��ا(  م�سافا  ع�سر  وثمانية  ومائتان  ال��ف  وارب��ع��ون  واثنان 
احلا�سل   املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   )%9( قدرها  ب�سيطة  قانونية 
بامل�ساريف  عليها  املدعي  وال��زم��ت   ، ال�سداد  مت��ام  وحتى   2018/12/17 يف 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12762 بتاريخ 2019/10/21   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

يف �لدع�ى رقم 2019/3375 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- ناجي انرتير �سوليو�سنز اند فيت اوت - �ض ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زاكر ح�سني حمي الدين ابوبكر وميثله 
/ عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )99792( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   6753 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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•• عجمان- الفجر 

ت�سّمن  اجلميلة  الفنون  ي��وم  عجمان  جامعة  يف  الطلبة  �سوؤون  بعمادة  الطالبية  احلياة  مكتب  نظم 
العديد من الفعاليات الفنية بالإ�سافة اإىل جمموعة من ور�ض العمل قدمها طالب وطالبات اجلامعة 

من خمتلف التخ�س�سات والكليات، ومت ا�ستعرا�ض 300 عمل فني متنوع يف خمتلف اأنحاء اجلامعة.
باأبعاد  التعريف  ت�سمّنت  ال��ف��ن  �سيكولوجية  بعنوان  عمل  ور���س��ة  ال�سمري  فهد  الطالب  ق���ّدم  وق��د 
الت�سميم  يف  عمل  ور�سة  زي��اد  اآي��ة  الطالبة  وقدمت  وال��ل��ون.  واخل��ط  الر�سم  خ��الل  من  ال�سخ�سيات 

الداخلي، وا�ستعر�ست فيها العديد من الت�ساميم والديكورات التي يحتويها املنزل. اأما الطالبة اآمنة 
تامر فقد قدمت ور�سة عمل يف فن الر�سم على املاء والأكريليك. وقدمت الطالبة �سروق بالل ور�سة 

عمل يف جمال اجلرافيك.
كما ت�سمنت فعاليات يوم الفنون اجلميلة حما�سرة حول تاريخ الفن قدمتها الأ�ستاذة منى اجلبايل، 
م�سوؤولة الأن�سطة الفنية، حتدثت فيها عن املدار�ض الفنية واأنواعها واأ�سهر فنانيها، وتفاعل الطلبة 

والطالبات مع م�سمون املحا�سرة املتخ�س�ض.
واأكدت اجلبايل اأن اجلامعة، ومن خالل تنظيم هذه الفعاليات، ت�سعى اإىل ا�ستقطاب الطلبة وتعريفهم 

ال�سخ�سية  اجل��وان��ب  وي��دع��م  مواهبهم  وي�سقل  م��ه��ارات��ه��م  ينمي  مب��ا  املتنوعة  ال��ف��ن��ون  جم��ال  على 
التدريب على تقدمي ور�ض العمل والتوا�سل مع الخرين من خالل الفن  ب�سكل متكامل من خالل 

الت�سكيلي.
واأو�سحت اأن اجلامعة تهتم باإثراء الأن�سطة الال�سفية للطلبة وتطوير مواهبهم الفنية والإبداعية، 
وُتعنى مبجالت التعبري الفني، مثل الر�سم الزيتي واجلرافيك والبا�ستيل واخلزف والنحت. وتوّفر 
عمادة �سوؤون الطلبة كافة الأدوات واخلامات اخلا�سة بالر�سم الزيتي واملائي والبا�ستيل، بالإ�سافة اإىل 

دورات يف الفن الت�سكيلي.

 27 حتى   25 م��ن  املغربية  اململكة  يف  ال�سعر  بيت  ينظم 
م��ن مهرجان  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  اجل����اري  اأك��ت��وب��ر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  العربي  لل�سعر  مراك�ض 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
ال�ساد�ض  حممد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  و���س��اح��ب  ال�سارقة  ح��اك��م 
عاهل اململكة املغربية ال�سقيقة و يف اإطار التعاون القائم بني 
وزارة الثقافة وال�سباب و الريا�سة باململكة املغربية ودائرة 

الثقافة بال�سارقة.
و ذكر �سعادة عبداهلل حممد العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة 
يف ال�سارقة اإن برامج بيوت ال�سعر التي وجه �ساحب ال�سمو 
باإقامتها  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
يف ع��وا���س��م و م���دن ع��رب��ي��ة وف���رت م��ن��اخ��ات ثقافية مكنت 

اإ�سافة  عطاءهم  ا�ستمرار  م��ن  ال�سعر  جم��ال  يف  املبدعني 
اإىل ت�سجيع املبدعني من الأجيال ال�ساعدة مما �سكل رافداً 
ال�سعر  لبيوت  �سموه  رعاية  اأن  كما  العرب  لديوان  اإ�سافياً 
اأثرى املكتبة ال�سعرية بال�سدارات لل�سعر و عزز العالقات 

الإن�سانية بني ال�سعراء و متذوقي ال�سعر.
يت�سمن  ال��ث��ان��ي��ة  ن�����س��خ��ت��ه  يف  امل���ه���رج���ان  ان  اىل  اأ����س���ار  و 
برناجًما ثقافًيا وفنًيا غنًيا ومتنوًعاً وا�سافة لتكرمي بع�ض 
والإبداعية  ال�سعرية  ال�ساحة  طبعت  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات 
مو�سيقية  عرو�ض  تقدمي  �سيتم  خا�سة  بب�سمة  املغرب  يف 
و  البداعية  امل�سابقات  اأم��ا  فكري  منتدى  و  فني  ومعر�ض 
الثقافية فتتمثل بحوار �سعري و فني خالق و متنح جوائز 

حتفيزية لل�سباب.

بق�سر  ال�سعري  للمهرجان  الأول  اليوم  فعاليات  ت�سمل  و 
الباهية مبراك�ض افتتاح معر�ض الفنان اأحمد بن ا�سماعيل 
لل�سور الفوتوغرافية “ذاكرة ال�سعراء املغاربة” يليه القاء 
كلمات ل�وزارة الثقافة و ال�سباب و الريا�سة املغربية و دائرة 
اأهم  ح��ول  توثيقية  م��ادة  عر�ض  ثم  ال�سارقة..  يف  الثقافة 
ذلك  بعد  مبراك�ض  ال�سعر  ل��دار  البارزة  ال�سعرية  املحطات 
يتم تكرمي عدد من ال�سعراء و تتويج الفائزين يف م�سابقتي 
وال�سعراء  للنقاد  ق�سيدة”  و”اأح�سن  ال�سعري”  “النقد 

ال�سباب.
مبدينة  ال�سعر  بيت  يف  ف��ت��ب��داأ  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  اأم���ا 
مراك�ض وت�سمل منتدى املهرجان بعنوان “ ال�سعر و اأ�سئلة 
التلقي “ ثم الحتفاء بامل�ساركني يف ور�ض الكتابة كما يتم 

ال�سباب يف  الباحثني  و  للنقاد  النقد  الفائز بجائزة  تقدمي 
م��ولي عبدال�سالم  و بحديقة  امل�ساًء  و يف  الثانية  ن�سختها 
تبداأ فقرة “ نب�ض الق�سيدة” مب�ساركة عدد من ال�سعراء 

تليها فقرة “اأبجديات وكوريغرافيا«.
و يف اليوم الثالث و اخلتامي للمهرجان �ستقدم يف حديقة 
 “ مغربية  ق�سيدة   “ فقرة  مبراك�ض  عبدال�سالم  م��ولي 
�سواهد  تقدمي  �سيتم  بعدها  ال�سعراء  م��ن  ع��دد  مب�ساركة 
الأطفال”  �سيافة  يف  “ �ساعر  ب��ور���س��ة  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ارك��ة 
يف  و  ق�سيدة...  اأح�سن  بجائزة  املتوج  لل�ساعر  م�ساركة  ثم 
الفرتة امل�سائية �سيتم تقدمي فقرة “ روؤى �سعرية” ي�سارك 
و  “اأبجديات  فقرة  تقدمي  بعدها  ال�سعراء  من  ع��دد  فيها 

مو�سيقى« .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزارة  رعاية  حتت 
عن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز 
ال�����س��ن��وي��ة اخل��ام�����س��ة لفعالية  ال��ن�����س��خ��ة  اإط�����الق 
ح��ك��اي��ة، وذل���ك اح��ت��ف��اًل ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي الثامن 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ل���دول���ة الإم�������ارات  والأرب����ع����ني 

وبالتزامن مع عام الت�سامح. 
نوفمرب   26 ال��ث��الث��اء  ي��وم  الفعالية  و�ستنطلق 
اأبوظبي،  نيويورك  بجامعة  ال�سرقية  ال�ساحة  يف 
رائعة  باأم�سيٍة  ال�ستمتاع  للح�سور  �ستتيح  حيث 
لدولة  العريق  بالرتاث  احتفاًء  الطلق  الهواء  يف 

الإمارات.

و�ست�سلط فعالية حكاية ال�سوء على ع�سرة �سعراء 
ُمقيمني  وعامليني  حمليني  ومو�سيقيني  ومغنني 
يف دولة الإمارات، والذين �سيجتمعون لالحتفاء 
اأم�سية من  بقيم الت�سامح والتنوع الثقايف خالل 

العرو�ض الفنية املتميزة.
الكعبي،  ن���ورة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة: “ي�سرنا اأن تنعقد 
الثقافة  وزارة  رعاية  حتت  العام  ه��ذا  “حكاية” 
املتميزة  الفعالية  جتمع  حيث  امل��ع��رف��ة،  وتنمية 
ال�����س��ع��راء واملو�سيقيني  اأب����رز  ب��ني جم��م��وع��ة م��ن 
الحتاد،  ب���روح  لالحتفاء  ال��واع��دي��ن  وامل��ب��دع��ني 
تزامناً مع اليوم الوطني الثامن والأربعني لدولة 

الإمارات العربية املتحدة«.

وفقاً  املُ�ساركني  الفنانني  جمموعة  اختيار  ومت 
رواد  عليها  اأ�سرف  ت�ساركية،  فني  تقييم  لعملية 
اأنحاء  ال�سعر والفنون والأدب والثقافة من �ستى 
الدولة، ومن �سمنهم بيل براغني، وديبورا وليام، 
رودج���رز،  ب��ول  ودوري����ان  اأونيكري�سنان،  ودي��ب��اك 

وحممد الها�سمي، واأثما نريمال ديو�ض.
ملركز  التنفيذي  الفني  املدير  براغني،  بيل  وق��ال 
“�ساعدنا  اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف  الفنون 
هذا النهج التعاوين الفريد هذا العام على انتقاء 
باأذواق  يتمتعون  الذين  الفنانني  من  جمموعٍة 
مميزة وينحدرون من خلفيات ثقافية متنوعة، اإذ 
ي�سارك يف فعالية حكاية لهذا العام جمموعة من 
اأ�سهر فناين  اأبرز املواهب، حيث ت�سم اثنني من 

مواهب  م��ن  وع�����دداً  وال�����روك،  ال��ب��وب  مو�سيقى 
الطالب  ت�سمل  التي  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
وموظف  بروف�سور  اإىل  بالإ�سافة  واخلريجني، 

من فريق عمل اجلامعة«.
هذه  ن�ست�سيف  اأن  “ي�سرفنا  ب��راغ��ني:  واأ���س��اف 
الفعالية التي �ست�سلط ال�سوء على عر�ض فرقة 
وزارة  قدمته  وال��ذي  الرتاثية،  الإم��ارات��ي  املالد 
م�سرحنا خالل  ع��ل��ى  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
م��ه��رج��ان ال���ربدة ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ون��ح��ن ممتنون 
الكرمي  دعمها  على  الكعبي  ن���ورة  مل��ع��ايل  للغاية 

لهذه الفعالية«.

وتت�سمن قائمة الفنانني وال�سعراء املُ�ساركني يف 

الن�سخة اخلام�سة لفعالية “حكاية«:
�ساعر   - ال���ع���ط���ا����ض  ����س���ك���ري  ����س���امل   .1

اإماراتي  )الإمارات العربية املتحدة(
الكلمة  �ساعرة   -- ال�سويدي  ميثاء   .2

املحكية )الإمارات العربية املتحدة(
حم���م���د ب����اف����وري - م��غ��ن��ي وع�����ازف   .3

مو�سيقى روك )الإمارات العربية املتحدة(
ج��وي ب��وي - م��وؤل��ف��ة رواي����ات ونر    .4

)فييتنام-اأ�سرتاليا(
وروائية  ���س��اع��رة   - دو���س��ي  تي�ساين    .5

وراق�سة حائزة على جوائز )الهند(
مو�سيقى  وم��غ��ن��ي��ة  م��وؤل��ف��ة   - ف���اف���ا   .6
البوب وال�سول والبلوز واجلاز )الإمارات العربية 

املتحدة/ الهندورا�ض(
حكيم كيميت - �ساعر الكلمة املحكية   .7

)الوليات املتحدة الأمريكية( 
باجليت كومار - مغني )الهند(  .8

للفنون  ف��رق��ة   - الإم����ارات����ي  امل���ال���د   .9
الرتاثية الإماراتية )الإمارات العربية املتحدة(

)ك���ن���دا- ���س��اع��رة   - ب��ات��ر���س��ون  زوي   .10
الإمارات العربية املتحدة(

فاميكا �سينها - �ساعرة وموؤلفة نر   .11
)بوت�سوانا(

و�سيقدم الأم�سية ال�ساعر الإماراتي �سامل �سكري 
العطا�ض، احلائز على بطولة جراند �سالم لل�سعر 

يف فعالية “اإيقاعات على ال�سطح«.

بالتزامن مع احتفالت اليوم الوطني الثامن والأربعني لدولة الإمارات

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق الن�ضخة اخلام�ضة من حكاية

يـــوم الفنــــون اجلميلــــة يف جــــامعة عجمــــان

انطالق الن�ضخة الثانية من مهرجان مراك�ص لل�ضعر العربي 25 اأكتوبر اجلاري
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اأحّب تخطي نف�سي وحتّديها من اأجل تقدمي الأف�سل

هبة طوجي: �ضقلت موهبتي بالعلم والثقافة واخلربة

وهو  بعنوان )هو�ض(،  درامي  • ُت�ساِركني يف عمل 
عابد  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف  ل���ك  الأول 
ف��ه��د. ك��ي��ف ت��ت��ح��ّدث��ني ع��ن ه���ذه التجربة 
اأنه  وخ�سو�سا  فهد  لعابد  وم�ساركتك 

بدا فخوراً مب�ساركتك العمل؟
الأول�����ي�����ة  امل������راح������ل  يف  ن��������زال  ل   -
ولكنني  ال��ع��م��ل،  ل��ه��ذا  ل��ل��ت��ح�����س��ري 
ف��خ��ورة لأن��ن��ي ���س��اأ���س��ارك ف��ي��ه اإىل 
ف���ه���و ممّثل  ف���ه���د.  ج���ان���ب ع���اب���د 
ُمْعَجَبٌة  واأن��ا  وقدير،  حمرتم ج��داً 
به وباأدائه وبالتعامل معه. ووجوده 
التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  ه��و  امل�سل�سل  يف 

�سّجعْتني على املُ�ساَركة فيه.
وهل  ل���ل���دور  اخ���ت���ي���ارك  مت  ك��ي��ف   •

�سحيح اأنك تقّدمني دور مطربة؟
- كال، بل هي جمّرد تكهنات. ومت اختياري 
فيه،  للدور لأنني ممّثلة ولأنهم وج��دوين 
التمثيل لي�ض  اأي�ساً.  واأنا وجدُت نف�سي فيه 
ج���دي���داً ع���ل���ّي، وي�����س��م ر���س��ي��دي 4 
م�������س���رح���ي���ات م�����ن خ���الل 
امل���������س����رح ال���رح���ب���اين 
عاملية.  وم�سرحية 
وال�����ت�����م�����ث�����ي�����ل يف 
كتابة  م���ن  ع��م��ٍل 
الكبري  ال����راح����ل 
الرحباين  من�سور 
ل���ي�������ض ب���امل���و����س���وع 
ب�������ل هو  ال�����������س�����ه�����ل، 
ن�سو�ض  لأن  الأ�سعب 
د�سمة  الرحباين  امل�سرح 
وف���ي���ه���ا ف���ل�������س���ف���ة وع���م���ق. 
الأ�سعب،  ال��ت��ج��رب��ة  خ�����س��ُت 
جتربة  اأنها  امل��رة  هذه  والفارق 
ولي�ض  جديدة  تلفزيونية  درامية 
جت��رب��ة متثيلية ج��دي��دة، ع��دا عن 
بني  تختلف  التمثيل  تقنيات  اأن 
اأنني  علماً  والتلفزيون،  امل�سرح 
در�����س����ت ال��ت��م��ث��ي��ل والإخ��������راج 
واأم���ل���ك اخلربة  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
ال��الزم��ة خلو�ض  وامل��ق��ّوم��ات 

مثل هذه التجربة.
يف  اإط��الل��ت��ك  دللت  م���ا   •
املرحلة  ه��ذه  يف  التلفزيون 
حت��دي��داً، وه��ل لأن��ك ترين 
اأن���ه اأ���س��ب��ح جت��رب��ة مهّمة 

يف م�سرية الفنان؟
- ل �سك يف اأن التلفزيون 
احل������ايل،  ع�������س���رن���ا  يف 
ب�������س���رف ال���ن���ظ���ر عن 
الفنان  عمل  طبيعة 
�سواء كان مطرباً اأو 
ممثاًل اأو �سخ�سية 
ي�سّكل  ع������ام������ة، 
الو�سائل  اإح��دى 
ت�ساهم  ال����ت����ي 
و�����س����ول����ه  يف 
النا�ض،  اإىل 
يدخل  لأن����ه 
البيوت  ك��ل 

بطريقة �سهلة. وهنا اأحتدث ب�سكل عام ولي�ض عن الدراما حتديداً.
اأما عن اأهمية الدراما التلفزيونية بالن�سبة اإىل الفنان يف هذه املرحلة، فاأنا 
اأخو�سها ملجرد كونها جتربة مهمة يف مرحلة معّينة، بل لأنني ممّثلة  ل 
اأوًل. �سحيح اأنني اأرّكز منذ 10 اأعوام على الغناء، من خالل الغناء �سولو 
اأو عرب امل�سرح الغنائي، ولكنني ممثلة ويهّمني اأن تكون يل جتارب متثيلية 

يف التلفزيون وال�سينما، وهذا اأحد اأ�سباب م�ساركتي يف امل�سل�سل.
واإىل جانب الغناء، اأنا حائزة على �سهادة يف التمثيل والإخراج من جامعة 
اإخ��راج جمموعة من كليباتي واأفالم  ب��ريوت، وتوليُت  القدي�ض يو�سف يف 
يف  التمثيل  يف   )Workshop( ل���دورات  خ�سعُت  اأن��ن��ي  كما  ق�سرية، 
نيويورك. �سحيح اأنني مل اأخ�ض، حتى الآن، جتربة التمثيل يف التلفزيون 
م�سرحيات   4 قلُت من خالل  اأن  �سبق  كما  ذلك  فعلت  ولكنني  وال�سينما، 
م�سرحية  خ��الل  من  العاملي  امل�سرح  واأي�ساً  الرحباين،  امل�سرح  يف  غنائية 
�سعرُت  )هو�ض(،  يف  امل�ساركة  علّي  ُعر�ست  وعندما  باري�ض(.  دو  )نوتردام 
باأن العمل ُمنا�ِسب واأن فريق العمل ُمَتكاِمل وكذلك عنا�سره. ووجود عابد 
فهد كان عاماًل اإيجابياً جداً، واأي�ساً عامل الوقت والق�سة لأنها )مودرن( 
مرّكب  وال���دور  جديد،  فكر  فيها  بل  )كلي�سيه(،  ولي�ست  وج��دي��دة  وحلوة 
وجديد و�سعب جداً وفيه حتّد. عادة اأنا انتقائية يف كل �سيء: يف اأعمايل، 
والربامج التي اأطل عربها ويف كل م�سروع اأتواجد فيه، ول اأطّل اإل اإذا كان 
لدّي ما اأقوله. وعندما اأختار اأن تكون يل اإطاللة تلفزيونية �سواء عماًل 
اإليه  اأ�سيف  ُمنا�ِسباً،  وامل�سروع  مالئماً  الوقت  يكون  اأن  فيجب  مقابلة،  اأو 

وي�سيف اإيّل. 
اأخرى  �ستكون هذه الإطاللة متهيداً لإطاللٍت تلفزيونية درامية  • هل 

م�ستقباًل؟
اأعماٌل  امل�ستقبل  علّي يف  ُعِر�َسْت  العمل، ويف حال  هذا  على  اأرّك��ز  - حالياً 
ُمنا�ِسبة وفيها حتدٍّ وكان الوقت ُمالئماً فلن اأرف�سها. الباب مفتوٌح لفر�ٍض 

اأخرى يف حال كانت ُمنا�ِسبة.
اأنك ت�ساركني  • هل ميكن القول اإن امل�سرح يفّوت عليك فر�ساً، خ�سو�ساً 

بعرو�ض خارج لبنان ومتتّد لفرتات طويلة؟
ب��اري�����ض( مل تتوقف  ب���داأُت م�سرحية )ن��وت��ردام دو  اأن  ك��ال. لأن��ن��ي منذ   -
ا�ستمّرت وزادت. حفالتي ووج��ودي �سارا  ن�ساطاتي يف العامل العربي، بل 
احلفالت  م�ستوى  خ��الل  م��ن  ���س��واء  العربية،  الفنية  ال�ساحة  على  اأك��رب 
يف  �ساركُت  الأخ��رية،  الأع��وام  يف  عليها.  اأغني  التي  وامل�سارح  اأقّدمها  التي 
اأهّم املهرجانات العربية، واإىل جانبها كنُت م�ستمرة يف جولتي الفنية من 
خالل امل�سرحية ومتّكنُت من التوفيق بينهما. يف العامني الأخريْين، غنيُت 
يف قرطاج وموازين ومهرجانات الأرز وغريها من احلفالت الكبرية، كما 
امراأة  اأول  وكنُت  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  مهّمة  اإطاللٌة  ل��دّي  كانت 
ر بع�سها وُتْعدي بع�سها،  حتيي حفاًل فيها. اأعمايل ترفد من بع�سها وُتَطوِّ
واأعتقد اأنه �سيكون يل يف الفرتة املقبلة وجود اأكرب واإجنازات اأكر، وهذا 
ر يف تواجدي  كان هديف يف الأ�سا�ض. كنُت اأخّطط لأن اأتطّور اأكر واأل اأق�سّ
عربياً، وهذا ما ح�سل من خالل وجودي يف احلفالت واملهرجانات الكبرية. 
ل �سك يف اأن التعب كبرٌي، لأنه لي�ض �سهاًل القيام بجولة يف ال�سني وتايوان 
وحفالت  مهرجانات  اإح��ي��اء  جانبها  واإىل  ال��ع��امل  دول  وخمتلف  ورو���س��ي��ا 
خمتلفة.  واإط��اللت  واأغنيات  واألبومات  كليبات  وتقدمي  عاملي،  مب�ستوى 

واأنا م�ستمرة و�ساأكمل على هذا النحو بالرغم من اجلهد والتعب. 
باري�ض(  دو  )ن��وت��ردام  �ستنتقل  ال�سني  يف  م�سرحياً  عر�ساً   69 بعد   •
العرو�ض  على  تعّولون  وك��م  ال�سني  يف  العرو�ض  كانت  كيف  رو�سيا.  اإىل 

الرو�سية؟
 6 ن��ق��دم  وك��ن��ا  م��ن مدنها،  ك��ب��رياً  ع���دداً  �سملت  ال�سني  بجولة يف  قمنا   -
2000 و3000  ب��ني  م��ا  ي��وم��ي��اً  وك���ان يح�سر  اأ���س��ب��وع��ي��اً،  ع��رو���ض  اأو7 
وال�سينيون  ال�سني،  يف  ب�سعبية  حتظى  ب��اري�����ض(  دو  )ن��وت��ردام  �سخ�ض. 
الفرن�سية.  اللغة  يجيدون  ل  اأنهم  مع  قلب  ظهر  عن  اأغنياتها  ي���رددون 
َجَعلَني  البطولة من خالل �سخ�سية )ازم��ريال��دا(،  جمّرد تقدميي لدور 
حمرَتم،  جمهور  هو  ويدعمني.  يحّبني  ال�سني  يف  كبري  بجمهور  اأحظى 
قبل  والتذكارات  والهدايا  ال��ورد  لنا  ويقّدم  املحدد،  املوعد  يح�سر يف  كان 
مل�����ْس��ت��ه م��ن ال�سينيني وعدد  ال����ذي  ال��ع��رو���ض وب��ع��ده��ا. م�����س��ت��وى احل���ب 
اآ�سيا دليل  التي نحييها يف  اجلماهري فاجاأين و�سدمني، وعدد احلفالت 
نتيجة  نتوّقف  ومل  اأع���وام   3 منذ  امل�سرحية  يف  م�ستمّرون  ونحن  جن��اح. 
�سبق  التي  رو�سيا  يف  �ستكون  املقبلة  واجلولة  الكبريْين،  والإقبال  النجاح 
جمدداً  �سنعر�ض  )كومبليه(،  كانت  العرو�ض  كل  ولأن  فيها.  عر�سنا  اأن 

اأخرى  وم��دٍن  دوٍل  اإىل  بالإ�سافة  بطر�سربغ،  و�سان  الكرملني  م�سرح  يف 
العامل  دوٍل حول  اأك�سب جمهوراً يف  امل�سرحية جعلْتني  العامل. هذه  حول 
مل اأكن اأفّكر يف الو�سول اإليها، وفتحْت اأمامي الآفاق للتعّرف اإىل جمهور 
جديد وثقافات جديدة والوقوف على اأهّم امل�سارح العاملية، كما اأنها عّرفْت 
جمهوراً جديداً علّي وكّونت يل قاعدًة جماهريية لي�ض يف لبنان والعامل 

العربي فح�سب، بل يف خمتلف دول العامل.
الغناء  بني  يجمعن  اللواتي  لبنان  يف  القليالت  الفنانات  من  • ُتعتربين 
والتمثيل وال�ستعرا�ض. ماذا ميكن اأن ننتظر منك م�ستقباًل رغم اأهمية 

ما قّدمِته �سابقاً؟
- بداأْت م�سريتي العام 2007 من خالل بطولة م�سرحية للكبري من�سور 
الرحباين وتاأليف اأ�سامة الرحباين. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم قّدمُت 
4 م�سرحيات غنائية، 3 األبومات من تاأليف واإنتاج اأ�سامة الرحباين، األبوم 
خا�ض بامليالد باللغات العربية والفرن�سية والإنكليزية، 2 األبوم )ليف(، 
اإخراجها  توىل  واأخ��رى  اإخراجي  بع�سها من  الكليبات،  من  كبرياً  وع��دداً 
العامل  زمالء يل. كما كانت يل حفالت على م�سارح حمرتمة عاملية ويف 
عاملية  م�سرحيات  يف  م�ساركتي  ج��ان��ب  اإىل  مهمة،  وم��ه��رج��ان��ات  ال��ع��رب��ي 
اأهمها )نوتردام دو باري�ض( وتعاملي مع اأ�سخا�ض خم�سرمني من العائلة 
الرحبانية وممثلني وقفُت معهم على امل�سرح. كل هذه الأمور �ساهمْت يف 

تكوين م�سريتي واأَْعَطْتها ِثْقلَها واأَْغَنْتها. 
اأحّب تخطي نف�سي وحتّديها من اأجل تقدمي الأف�سل ومن اأجل اأن اأتطّور 
الغناء  اإىل جانب  اأن��ه  واأك���رر  اأع��م��ايل.  كل  علّي يف  تعّرفوا  والنا�ض  اأك��ر. 
والتمثيل على امل�سرح، اأحمل �سهادَة متثيٍل واإخراٍج، و�سبق اأن خ�سُت جتارب 
اأو  الكامريا  اأم��ام  التمثيَل  ولكن  الق�سرية،  والأف���الم  الكليبات  اإخ���راج  يف 
ال�سينما تعّلمُته وقّدمُت اأفالماً ق�سرية بُحْكم درا�ستي اجلامعية، وقريباً 
�سي�ساهدين اجلمهور يف التلفزيون. واأقول كل هذا الكالم، كي اأوؤكد اأنني 
مل اآِت من عبث، واأنني اأغّني واأمّثل واأقّدم ال�ستعرا�ض ولكنني متخ�س�سة 
يف كّل من هذه املجالت واأملك اخلربة والِعلم واأ�س�ساً قوية ا�ستغلُت عليها 
الثالثة  الفنون  اأنني متمّكنة من  اأعترب  اإىل هنا. ولذلك،  اأن و�سلُت  اإىل 
التي اأقّدمها ُم�ْسَتِنَدًة اإىل العلم والثقافة وحت�سرٍي وعمٍل ومعرفة، ولي�ض 

اعتماداً على املوهبة فح�سب. 
واخلربة  والثقافة  بالعلم  َقْلُتها  �سَ ولكنني  مهّمة،  املوهبة  اأن  يف  �سك  ول 
التي  امل��ج��الت  ك��ل  اأ�ستطيع تقدميها يف  اإن��ن��ي  اأق���ول  ب���اأن  ت�سمح يل  ال��ت��ي 
ال�ساحة  على  يوجد  اأّق��دم.  م��اذا  واأع��رف  فيها  اأخو�سها كوين متخ�س�سة 
نحن  ب�سهولة  يقولون  اأ�سخا�ض  وهناك  ج��داً،  قليل  عددهم  ولكن  مثلي، 
نقّدم ال�ستعرا�ض اأو الفن ال�سامل، مع اأنه الأ�سعب وكي نقّدمه يجب اأن 

ق بني الأ�سخا�ض.  نعرفه، ولذا يجب اأن ُنَفرِّ
دْبلجة  خالل  من  بال�سوت  الدين(  )عالء  العاملي  الفيلم  يف  �ساركِت   •

�سخ�سية الأمرية )يا�سمني(. ما الذي اأَْغراِك يف هذه التجربة العاملية؟
َعَر�َسْت  التي  )دي���زين(  �سركة  م��ع  خاللها  َت��ع��اَم��ْل��ُت  عاملية  جتربة  ه��ي   -
بالن�سخة  الفيلم  )يا�سمني( يف  الأم��رية  ل�سخ�سية  بدوبالج  اأق��وم  اأن  علّي 
التمثيل  دبلْجُت كل  الأغنيات ب�سوتي فقط، بل  اأق��ّدم  واأن��ا مل  الفرن�سية. 
ب�سوتي، وهذا ُيعّد التعاون الثالث يل مع �سركة )ديزين(، وهذا اأمر اأفتخر 
به واإن �ساء اهلل �سن�ستمّر يف م�ساريع اأخرى. هي جتربة جديدة وحلوة لها 
الفني  الإط��ار  ، ومن �سمن  بالتمثيل والغناء وال�سينما وفيها حتدٍّ عالقة 
ال�سينما  دور  يف  ُعر�ست  الفرن�سية  الن�سخة  ومتثياًل.  غناًء  اأقّدمه  ال��ذي 
الفرن�سية والدول الفرنكوفونية، كما مت تقدميها على �سكل )دي يف دي(، 

وُطِرَح األبوم ب�سوتي. 
املقبلة؟ للفرتة  اإ�سافية  م�ساريع  من  • هل 

اأت��ط��ّور واأقّدم  اأن  اأن��ا م�ستمّرة يف م�سواري واأح���اول من خ��الل كل عمل   -
اجلديد الذي اأكون ُمْقَتِنَعًة به، 

واأن يحّبه النا�ض ويحرتموه ويقّدروه. اأتعب واأ�سع من نف�سي كي اأ�سل اإىل 
هذه املرحلة، والأهّم هو ال�ستمرار بامل�ستوى نف�سه ومب�ستوى اأف�سل منه 
�سواء يف الغناء اأو امل�سرح الغنائي اأو التمثيل. وخالل الفرتة املقبلة �ساأكون 
اإخ��راج حممد  امل�سل�سل )هو�ض( وغناء �سارته، وهو من  م�سغولة بت�سوير 
 Golden(و  )See Media( واإن��ت��اج  الأح��م��ر  ن��ادي��ا  وكتابة  لطفي 

 ،)Line Production
العرو�ض  يف  �ساأ�سارك  واإليه  الرحباين.  لأ�سامة  الت�سويرية  واملو�سيقى 
امل�سرحية يف رو�سيا، كما �سنعود ونعر�سها يف ال�سني، بالإ�سافة اإىل اإحياء 

عدد من احلفالت.

خالد �ضليم ي�ضجل 
ترت )بال دليل(

اأمري  كلمات  دليل(، وهي من  )بال  م�سل�سله اجلديد  اأغنية ترت  �سليم  �سجل خالد 
طعيمة، واأحلان اإيهاب عبدالواحد، وتوزيع املو�سيقى اأ�سامة عبداملنعم، ومن 
عر�ض  ان��ط��الق  م��ع  املقبلة  القليلة  الأي���ام  يف  طرحها  يتم  اأن  امل��ق��رر 

.cbc امل�سل�سل منت�سف اأكتوبر اجلاري على �سا�سة
حلقة   45 ال���  اأع��م��ال  لنوعية  ينتمي  دل��ي��ل(  )ب��ال  م�سل�سل 
معو�ض،  ونيقول  �سليم،  خالد  بطولته  يف  وي�سارك 
وحازم �سمري، واإ�سالم جمال، وعمر ال�سناوي، وجمال 
واأن���ع���ام اجلريتلي،  زك���ي،  واأ����س���رف  ع��ب��دال��ن��ا���س��ر، 
وت��األ��ي��ف اإجن����ي ع���الء واإخ������راج م��ن��ال ال�سيفي 
واإن���ت���اج ���س��رك��ة ���س��ي��رج��ي. وك����ان اآخ����ر اأعمال 
�سليم يف الدراما م�سل�سل )اأبواب ال�سك( ومت 
عر�سه العام املا�سي و�سارك يف بطولته لقاء 
�سالح  واأح��م��د  عي�سى،  ونبيل  اخلمي�سي، 
�سلتوت،  وت��ام��ر  خ��ل��ي��ل،  وج��ي��ه��ان  ح�سني، 
اأبو زهرة،  الغيطي، وعبدالرحمن  وميار 
ب��ن اأحمد،  ���س��ل��ي��م��ان، وع��ائ�����س��ة  وح��ن��ان 
وت��األ��ي��ف حم��م��د ن��اي��ر واإخ������راج اأحمد 

�سمري فرج.

من  ال�سوري عابد فهد  املمثل  اإىل جانب  التلفزيونية  التمثيلية  اأدوارها  اأّول  لتقدمي  اللبنانية هبة طوجي  الفنانة  ت�ستعّد 
خالل م�سل�سل )هو�ض(، وهي يف الوقت نف�سه م�ستمّرة يف عرو�ِض م�سرحية )نوتردام دو باري�ض(، اإىل جانب حت�سريها لعدد 

من احلفالت الغنائية.
طوجي، التي َحَملها �سوُتها اإىل العاملية وتعاونْت اأكرث من مرة مع �سركة )ديزين( واآِخرها يف الن�سخة الفرن�سية من فيلم 

)عالء الدين( حيث اأّدت �سوت الأمرية )يا�سمني( )واأّدت كّل اأغنياتها(. معها كان هذا احلوار:

قال الفنان امل�سري اأحمد �سالح ح�سني اإنه يعقد حالياً جل�سات 
مع املخرج امل�سري اأحمد �سمري فرج، واملوؤلف حممد عبد املعطي، 
به  يخو�ض  ال��ذي  اجل��دي��د  م�سل�سله  اأج��ل  م��ن  �سرجي  و�سركة 
البطولة  تعد  اأنها  اإىل  لفتاً  املقبل،  الرم�ساين  ال�سباق 

املطلقة الأوىل له.
تكون  اأن  ي��ت��م��ن��ى  اأن�����ه   ، ح�����س��ن��ي  واأ�����س����اف 
التجربة ممتعة، م�سرياً اإىل اأنه �سعيد بها، 
اأنه كان يحر�ض دائماً على اأن  خ�سو�ساً 
وتنال  دقيقة  التمثيلية  تكون خطواته 

اإعجاب اجلمهور.
يف  ي��دور  العمل  اأن  ع��ن  �سالح  وك�سف 
اإطار اجتماعي رومان�سي واأنه �سيك�سف 
ال�سخ�سية  تفا�سيل  اأق��رب وقت عن  يف 
التي يج�سدها، لفتاً اإىل اأنه تعاون من 
���س��ي��رج��ي يف رم�سان  ���س��رك��ة  م���ع  ق��ب��ل 
)حكايتي(  م�سل�سل  خ��الل  م��ن  املا�سي، 

ليا�سمني �سربي.

اأحمد �ضالح ح�ضني 
... بطولة مطلقة 
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طالء اأظافرك قد يزيد وزنك
تهتم الكثري من ال�سيدات باأناقة وجمال اأظافر اليدين والقدمني، ويبقى 
فريقا من  لكن  امل�ستعملة،  املهمة  التجميلية  الو�سائل  الأظافر من  طالء 

العلماء تو�سل اإىل اأن بع�ض مكونات الطالء توؤدي اإىل زيادة الوزن.
وخل�ض فريق من العلماء يف جامعة ديوك مبدينة دورهام الأمريكية، يف 
بحث قاموا به على 3000 نوع من طالء الأظافر، اإىل اأن ن�سفها يحتوي 
�سمن  مدرجة  غري  الفو�سفات  فينيل  ثالثي  ت�سمى  كيميائية  م��ادة  على 
“بريغيته”،  مكونات الطالء. وح�سبما جاء يف املوقع الإلكرتوين الأملاين 

فاإن هذه املادة م�سرة باجللد وت�سهم يف زيادة الوزن.
ب�سبب  الأظ��اف��ر  ط��الء  اإن��ت��اج  يف  الفو�سفات  فينيل  ثالثي  م��ادة  وت�ستعمل 
ت�ستخدم  كما  نعومة ومتديد فرتة �سالحيته.  الطالء  منح  على  قدرتها 
البال�ستيكية. وكان منتجو طالء الأظافر  امل��واد  اإنتاج  اأي�سا يف  امل��ادة  هذه 
عنها  ا�ستعا�سوا  ولكنهم  البوتيل،  ثنائية  الفثالت  مادة  �سابقا  ي�ستعملون 
مبادة ثالثي فينيل الفو�سفات ملا ثبت من خطورة الفثالت ثنائية البوتيل 

على ال�سحة عموما وعلى خ�سوبة املراأة خا�سة.
التي  ال�سحة  ال�سلبية على  الآث��ار  “بريغيته” اأن من بني  وج��اء يف موقع 
اجل�سم  بتوازن هرمونات  الإخ��الل  الفو�سفات  فينيل  مادة ثالثي  تخلفها 
مما يوؤدي اإىل ال�سمنة. وتو�سل فريق الباحثني اإىل اأن اجللد ميت�ض مادة 
ثالثي فينيل الفو�سفات املتواجدة يف طالء الأظافر. وقام العلماء بتحليل 
عينات البول قبل وبعد ا�ستخدام طالء الأظافر، واأثبتت درا�ستهم اأن مادة 
ثالثي فينيل الفو�سفات ا�ستطاعت اخرتاق حاجز اجللد املوجود يف الأظافر. 
وي�ستعمل منتجو طالء الأظافر مادة ثالثي فينيل الفو�سفات ب�سكل اأخ�ض 
يف الألوان الفاحتة، ونادرا ما تتواجد هذه املادة يف املنتجات الداكنة. ومع 

ذلك، من املف�سل فح�ض الطالء املف�سل لديك قبل ا�ستعمالها.

البقع الزرقاء بج�ضم الطفل 
تنذر با�ضابته مبر�ص الهيموفيليا

قال معهد اجلودة يف القطاع ال�سحي الأملاين اإن البقع  الزرقاء بج�سم الطفل 
تنذر باإ�سابته بنزيف الدم الوراثي املعروف اأي�سا با�سم  ”الهيموفيليا”.

تخر  ا�سطرابات  �سمن  يندرج  الهيموفيليا  اأن  الأمل���اين  املعهد  واأو���س��ح   
الدم،  وهو يظهر لدى الر�سع والأطفال ال�سغار، حيث ي�ستمر نزيف الدم 
اأو جلرح. ويف احلالت ال�سديدة يحدث  ملدة طويلة  بعد التعر�ض لكدمة 
النزيف دون �سبب  وا�سح، خا�سة يف املفا�سل اأو ع�سالت الذراع وال�ساقني.

للت�سوه  املفا�سل قد تتعر�ض  فاإن  ب�سكل متكرر،  النزيف   ويف حال حدوث 
اأو يف  املخ  النزيف خطرا يف حال حدوثه يف  التلف. وي�سكل  اأو  التيب�ض   اأو 

البطن اأو احللق.
تخر  عامل  حم��ل  حت��ل  التي  احلقن  بوا�سطة  الهيموفيليا  ع��الج  ويتم   
امل�سكنات  تعاطي  اإىل  اللجوء  ميكن  الآلم،  م��ن  امل��ع��ان��اة  ح��ال  ويف   ال���دم. 
مثل  للدم  املُ�سّيلة  امل�سكنات  عن  البتعاد  مراعاة  مع  الإيبوبروفني،   مثل 

الأ�سربين.
 كما ينبغي جتنب الأن�سطة التي ترفع خطر التعر�ض لالإ�سابات واجلروح 
اأو التي  ت�سكل اإجهادا كبريا على املفا�سل، وذلك تبعا لدرجة امليل للنزيف 

وم�سار  العالج. 

ال�سوت؟ قيا�ض  وحدة  هي  • ما 
هي الدي�سبل 

؟ الفوكالند  جزر  توؤول  كانت  من  • اىل 
جزر الفوكالند كانت توؤول ل�سبانيا ثم تنازلت عنها اإىل بريطانيا يف 

1771-1-22
 • من هو �سانع تل�سكوب النك�سار وموؤ�س�ض العلم التجريبي؟

وموؤ�س�ض  الن��ك�����س��ار  تل�سكوب  ���س��ان��ع  جاليليو  الي��ط��ايل  ال��ع��امل  ه��و 
من  والعديد  املائي  امليزان  خم��رتع  واي�سا  احلديث  التجريبي  العلم 
والبقع  ال��زه��رة  كوكب  لأوج���ه  درا���س��ة  منها  وال��درا���س��ات  الكت�سافات 
القمر  �سطح  ان  واظهاره  للم�سرتي  اقمار  اربعة  واكت�سافه  ال�سم�سية 

جبلي .

غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  اأكر  الأربعني  اأو  الثالثني  �سن  تخّطوا  الذين  الرجال  اأن  تعلم  • هل 
 600 وزنها  بلغ  اإذ  ذهب  �سبيكة  اأ�سخم  اأنتج  الربازيل  يف  اإكت�سف  الذي  )�سيربابيالد(  امل�سمى  املنجم  •  اأن 

كيلو غرام دفعة واحدة.
تزيد  الدهون  اأن  هو  وال�سبب  املرارية  احل�ساة  تكّون  اىل  يوؤّدي  الطعام  يف  الدهون  كرة  اأن  تعلم  • هل 
امل��رارة لفرتة طويلة من احل�سيات  من ن�سبة الكول�سرتول وهذا الأخري هو من بقاة احل�سيات وان عانت 

فاأنها قد توؤّدي اىل ا�سابتها بال�سرطان.
325غم  فهو  املتو�سط  وزنه  اأما   . اأبعاده  وكذلك  اآخر  اىل  �سخ�ض  من  يختلف  القلب  حجم  اأن  تعلم  •هل 

بالن�سبة للرجال اأما متو�سط وزنه عند الن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�سم ووزنه.
اأو 37843200  اأو .432 خفقة يف ال�ساعة  •هل تعلم اأن معّدل خفقات القلب ي�سل اىل 72 خفقة يف الدقيقة 

يف ال�سنة.
احليوانات  من  الكثري  كبد  اأن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرة  واحد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • الكبد 

ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر الدم اخلبيث.
الأ�سخا�ض  كبد  من  اأ�سخم  اأو  اأ�سمن  يكون  الكحول  على  املدمنني  الأ�سخا�ض  عند  الكبد  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سباب  وهناك  الكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكرات  َي�سُمن  الكبد  لأن  مدمنني  الغري 

اأخرى لت�سّمع الكبد ولكن الإدمان يف مقدمتها.
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اخل�سراوات الورقية 
اأف�����������������ادت درا��������س�������ة 
جديدة اأن ا�ستهالك 
ك������م������ي������ات ك�����ب�����رية 
م����ن اخل���������س����راوات 
اخل�سراء  ال��ورق��ي��ة 
ي�ساعد  اأن  مي���ك���ن 
ت����راك����م  ت���ق���ل���ي���ل  يف 
الدهون على الكبد.

الدرا�سة  وك�����س��ف��ت 
كميات وفرية من  تناول  اأن  ال�سويد  كارولين�سكا( يف  اأجراها )معهد  التي 
من  ال��ع��دي��د  يف  طبيعي  ب�سكل  ت��ت��واج��د  وال��ت��ي  الع�سوية،  غ��ري  ال��ن��ي��رتات 

اخل�سراوات خا�سة الورقية، تعمل على تقليل تراكم الدهون يف الكبد.
كارولين�سكا(:  )معهد  يف  الأ���س��ت��اذ  ك��ار���س��رتوم(،  الدكتور)ماتيا�ض  وق��ال 
مت  التي  للفئران  الغذائية  الأنظمة  يف  النيرتات  عن�سر  اأدرج��ن��ا  )عندما 
تغذيتها بنظام غذائي عايل الدهون وال�سكريات، لحظنا تراكم ن�سب اأقل 
درا�سات  اثنني من  با�ستخدام  نتائجنا  تاأكيد  الكبد، ومت  الدهون على  من 

ثقافية اخلاليا املختلفة يف خاليا الكبد الب�سرية.
التنك�سي  اخل��ط��ر  انخفا�ض  ع��ن  النظر  بغ�ض  اأن���ه  )ك��ار���س��رتوم(  واأو���س��ح 
الدهني يف الكبد، لحظنا اأي�ساً انخفا�ساً يف �سغط الدم وحت�سني يف توازن 

الإن�سولني واجللوكوز بني الفئران امل�سابة مبر�ض ال�سكر.
ي�سبب  حيث  م�سابهة،  باآليات  مرتبطة  الأم��را���ض  ه��ذه  اأن  )نعتقد  وتابع 
تاأثرياً  يوؤثر  ما  النيرتيك،  لأك�سد  موؤكدة  اإ�سارات  يف  التاأك�سدي  الإجهاد 

�سارا على وظائف القلب.

فنان اإندوني�سي ي�سارك مبوكب يف جاكرتا اأم�ض، حيث مت تن�سيب الرئي�ض جوكو ويدودو لولية ثانية 
مدتها خم�ض �سنوات. ا ف ب

خرجت نورا للنزهة مع كلبها اجلميل وكان ا�سمه �سجاع انها حتبه كثريا فقد ربته منذ ان كان �سغريا ومنذ 
ذلك احلني مل يرتكها ابدا ..وعند منطقة خ�سراء جميلة وو�سط احل�سائ�ض اليانعة اخدت جتري هنا وهناك 
ترمي كرتها ويلتقطها كلبها ال�سجاع وفجاأة �سرخت نورا لقد �سقطت بني احل�سائ�ض ..لبل �سقطت يف حفرة 
حفرها احد ال�سيادين وغطاها باوراق ال�سجار الكبرية ومل تلحظها نورا ف�سقطت فيها ..انها حفرة عميقة 
لن ت�ستطيع ان تخرج منها وحدها فاأخدت ت�سرخ وجاء �سجاع لينظر اليها بحزن واخذ يلف ويدور حول نف�سه 
اح��دا للم�ساعدة  ..ه��ي تبكي وتنادي وهو ينبح وليجد  �سيفعل لها  م��اذا  ..ي��ا للم�سكينة  ان يجن  ويكاد عقله 
..وعندما هم بالن�سراف لطلب امل�ساعدة �سرخت فهي تخاف ان تبقي لوحدها فلو جاء حيوان جائع و�سقط 
هنا ماذا �ستفعل ..وكاأنه عرف ما اردت فوقف بجانب احلفرة ينبح من وقت لخر وكاأنه ينادي على احد .. اأما 
هي فجل�ست داخل احلفرة تنتظر من ياأتي لنقاذها كلما تاأخر الوقت �سيخرج والدها للبحث عنها هكذا حدثت 
نف�سها اما �سجاع فقد جل�ض بجوار احلفرة ينبح ب�سوت عال وكاأنه يحذر احدا من القرتاب ولكن الربد هو من 
اقرتب برد قا�ض ..خاف على نورا فغطى احلفرة بورق ال�سجر الكبرية حتى ل يت�سرب الربد اليها لكنه ت�سرب 
اليه نعم كان ج�سدها ينتف�ض من الهواء البارد لكنه مل يرتك احلفرة واخذ �سوته يتعب لكنه مل يكف عن 
النباح كل فرتة حتى اح�ض بغريزته باأ�سوات تاأتي من بعيد يحملها هواء الليل انها ا�سوات الرجال ..انه �سوت 
والد نورا ومعه الأ�سدقاء فا�ستجمع �سجاع قوته الباقية واخذ ينبح ف�سمعوا �سوته ومن و�سط احل�سائ�ض اخذ 
يقفز لرياه اجلميع انه �سجاع انه �سجاع .. اتى الب وا�ستطاع وا�سدقاوؤه انقاذ ابنته وعندما خرجت من احلفرة 
�سقط �سجاع على الر�ض منهكا حمل الأب نورا وحمل ال�سدقاء �سجاع ذهبوا اجلميع اإىل البيت ا�ستعادت نورا 
اأ�سبوعا كامال حتى تعود �سحته ويتخل�ض مما ا�سابه من  �سحتها بعد يومني لكن �سجاع تطلب الأمر منه 

الربد .

يقوي مناعتك وخمك.. فوائد احلم�ص للحامل
ف���رتة  خ������الل  اأو  ف������رتة احل����م����ل،  خ������الل 
املراأة  الطبيب  ين�سح  للحمل،  التح�سري 
التي لها دور كبري  الأطعمة  بتناول بع�ض 
يف زي����ادة ف��ر���ض ه���ذا الأم����ر، وخ���الل هذا 
فوائد  واأه��م  اأب��رز  على  �سنتعرف  التقرير 

احلم�ض للن�ساء .
الطبية  ال���درا����س���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  اأك������دت 
ي���ع���د من  احل���م�������ض  اأن  ع���ل���ى  احل����دي����ث����ة، 
الأط���ع���م���ة ال���ه���ام���ة ل���ل���م���راأة خ����الل فرتة 
لأنه  للحمل،  التخطيط  خ��الل  اأو  احلمل 
التي  الغذائية  العنا�سر  بالعديد من  غني 
يحتاجها اجل�سم اأثناء هذه الفرتة، ومنها  
الفوليك  وحم�ض  ب،  وفيتامني  الربوتني 

وعن�سر الكولني واملنجنيز، وهذه العنا�سر 
حت��د م��ن ت��ع��ر���ض اجل��ن��ني ل��ل��ت�����س��وه، ولذا 

ين�سح بتناوله بكرة. 
ه��ام خ��الل هذه  اأن تناول احلم�ض  وجن��د 
الفرتة لأنه يحتوي على مادة الكولني التي 
تعمل علي زيادة ن�ساط خاليا املخ،وت�ساهم 
ب�سكل كبري يف تقوية املخ واأع�ساب اجل�سم، 
ولذا تناولك له ي�ساعد يف ولدة طفل اأكر 
اأن���ه يعمل ع��ل��ى ت��ق��وي��ة �سحة  ذك����اءا، ك��م��ا 
ال��ع��ظ��ام ل��ل��ح��ام��ل ول��ل��ج��ن��ني، وي��ح��م��ي من 
يرجع  وذل���ك  ال��ع��ظ��ام،  به�سا�سة  الإ���س��اب��ة 

لحتوائه على املنجنيز. 
احل��م�����ض ي��ع��د م���ن الأط���ع���م���ة اجل���ي���دة يف 

حت�سني املزاج، حيث اأنه ي�ساهم ب�سكل كبري 
الإكتئاب،  من  واحل��د  بال�سعادة  ال�سعور  يف 
واأي�سا يعمل على ال�سرتخاء ويقلل فر�ض 
الإ����س���اب���ة ب��ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق، وي��ع��م��ل على 

اأخذك للق�سط الكايف من النوم يوميا. 
ك��������������م��ا اأن�����ه ي�����������ح��د م��������������ن  ت��ع��ر���ض امل�����راأة 
عالية  ن�سبة  علي  يحتوي  لأن��ه  لالإم�ساك، 
من الألياف التي تعمل علي ت�سغيل املعدة 
والأمعاء ب�سكل قوي وجيد، واأي�سا يحتوي 
الأطعمة  م���ن  ي��ج��ع��ل��ه  الأوميجا3  ع��ل��ى 
اجل��ي��دة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��وي��ة اجلهاز 
اأمرا�ض  ب��اأي  الإ�سابة  من  واحل��د  املناعي 

مناعية.


