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�أف�ضل طريقة للحفاظ على 
�لأزهار طازجة

الأزهار هي طريقة رائعة لالحتفال باملنا�صبات اخلا�صة، ولكن ميكن 
لهذه الأزهار اأن تبداأ يف الذبول يف غ�صون اأيام قليلة. فكيف ميكنك 

جعل زهورك تدوم لفرتة اأطول؟
Pro Flowers درا�صة جربوا فيها جمموعة  اأجببرى خببراء من 
واأظهرت  الزهور،  على  حتافظ  اإنها  قيل  التي  واحليل  الو�صائل  من 
على  للحفاظ  الإطبببالق  على  الأف�صل  اأنها  الكثريون  يجهلها  حيلة 

الأزهار لأطول فرتة ممكنة.
ووفببًقببا لببلببدرا�ببصببة، فببباإن و�ببصببع الأزهبببببار يف الببثببالجببة طبببوال الببلببيببل هو 

اأطول.  لفرتة  حية  عليها  للحفاظ  "اأف�صل" طريقة 
وعلى الرغم من اأن فكرة و�صع املزهرية يف الثالجة عندما تذهب اإىل 
ال�صرير قد تبدو غريبة ، اإل اأن هناك �صبباً وراء ذلك، حيث اأن الأزهار 
احلرارة  درجبببات  اأن  ويعتقد  املنخف�صة،  احلبببرارة  درجبببات  يف  تببزدهببر 

املنخف�صة ت�صاعد على اإبطاء ال�صيخوخة.
ا اإىل  وميكن اأن يوؤدي احلفاظ على زهورك يف درجة حرارة اأقل اأي�صً
ولتخزين  طازجة.  لتبدو  زهببورك  على  واحلفاظ  املبباء  فقدان  اإبطاء 
الأزهار ب�صكل �صحيح، امالأ حوايل ثالثة اأرباع املزهرية باملاء، ثم �صع 
 Pro تو�صي،  النتائج،  اأف�صل  على  وللح�صول  املزهرية.  زهببورك يف 

�صاعات. ثماين  ملدة  الثالجة  يف  الأزهار  بتخزين   Flowers
املببباء يف  اإىل  ال�صكر  اإ�ببصببافببة  اأن  اأيبب�ببصبباً  الباحثون  وجببد  الببدرا�ببصببة،  ويف 
املزهرية ميكن اأن ت�صاعد الأزهار على ال�صتمرار لفرتة اأطول قلياًل، 

واأو�صوا بفعل ذلك يف �صكل م�صروب غازي.

ملاذ� يجب غ�ضل �ملالب�س 
�جلديدة قبل �رتد�ئها؟

اإىل  حتتاج  ل  التي  اجلديدة  املالب�س  مظهر  ي�صاهي  �صيء  يوجد  ل 
املالب�س اجلديدة  ينبغي عليك غ�صل  ولكن رمبا  تنظيفها،  اأو  كويها 

قبل ارتدائها.
ارتببداء مالب�س جديدة قبل غ�صلها قد يوؤدي  فبباإن  وبح�صب اخلببراء 
اإىل م�صاكل جلدية، فغالًبا ما ت�صتخدم املواد الكيميائية ال�صارة اأثناء 
عملية الت�صنيع. وقد تعتقد اأن املالب�س اجلديدة اآمنة اإذا بدت غري 
مت�صخة، لكنها قد تكون �صارة لب�صرتك اإذا كانت حتتوي على �صموم 

ميكن اأن تت�صرب اإىل ب�صرتك.
اأولد  الرجالية  املالب�س  �صركة  موؤ�ص�س  جون�صون،  دبليو  يل  ويو�صح 
بول يل، اأن معظم م�صانع املالب�س تقع يف مناطق �صناعية ح�صرية 
كثيفة مع تركيز عاٍل من الأ�صخا�س وال�صاحنات والت�صنيع. وي�صيف 
اأن هذه امل�صانع غالًبا ما تكون ذات "جودة هواء م�صكوك فيها" ويتم 
وربط  بالنت�صار  للملوثات  ي�صمح  ممببا  مفتوحة،  بنوافذ  تريدها 

نف�صها بالأقم�صة.
واأ�صاف جون�صون "الكثري من امللوثات ال�صناعية املحمولة جواً تطري 
حول الأقم�صة، ومن املحتمل اأن ت�صتقر على هذه الأقم�صة خالل تلك 
الفرتة التي تق�صيها اأثناء ت�صنيعها. وبحلول الوقت الذي ت�صل فيه 
التي  الأ�صياء  الكثري من  اإليك، قد تبدو جيدة ولكن هناك  املالب�س 

تكون عليها والتي قد ل تراها".
الكيميائية  املبببواد  فبباإن  اأفبب�ببصببل،  هببواء  دوران  للم�صنع  كببان  اإذا  وحتى 
اأن نقلق  اأن تكون خطرية، ويجب  امل�صتخدمة يف هذه العملية ميكن 
العديد  يف  مببا  حببد  اإىل  �صائع  عن�صر  وهببو  الببر�ببصببا�ببس،  مثل  ب�صاأنها، 
وهو  والفورمالديهايد،  الببزاهببيببة،  الألبببوان  ذات  ال�صبغة  اأ�صباغ  مببن 
القابلة  غري  املالب�س  يف  ت�صتخدم  ما  غالًبا  معروفة  م�صرطنة  مببادة 

للتجاعيد.
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مر�س �لزهامير.. در��ضة حتدد 
قائمة �لطعام �لوقائية

ك�صفت درا�صة علمية حديثة اأن تناول قائمة من اخل�صار الورقي والفواكه 
ميكن اأن ي�صاعد يف تقليل خماطر الإ�صابة مبر�س الزهامير، الذي ي�صيب 

بع�س كبار ال�صن مع تقدم العمر.
الأ�صخا�س  اأن  الأع�صاب"  "علم  دوريببة  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة  وك�صفت 
الذين ل يعانون من اأي عار�س من اأعرا�س اخلرف، يتناولون على الأقل 
اأن هوؤلء  الببيببوم، وذكبببرت  الأخ�صر يف  الببورقببي  مببن اخل�صار  ح�صة واحبببدة 

يواجهون خطرا اأقل للتدهور املعريف وفقدان الذاكرة.
ويف حالة كان مر�س الزهامير منت�صر يف عائلتك، فهذا ل يعني اأن اإ�صابتك 
ي�صاعد  اأن  بانتظام ميكن  الورقي  تناول اخل�صار  فبباإن  ذلببك،  ومع  حتمية، 
يببقببول موقع  مببا  الببعببامببة، بح�صب  ال�صحة  ويببّحبب�ببصببن مببن  مببنببع اخلبببرف  يف 

.timesnownews
الفواكه  بانتظام:  بتناولها  ُين�صح  التي  والفواكه  اخل�صار  قائمة  وت�صمل 

امللونة، اخل�صار الورقي مثل ال�صبانخ واخل�س، واحلبوب الكاملة.
وعلى �صبيل التو�صيح، تعد اخل�صار الورقية اأغنى م�صادر حم�س الفوليك 
وتعزز  الأك�صدة،  وم�صادات  والألياف  "�صي"،  "اإيه" و"فيتامني  وفيتامني 

هذه العنا�صر كلها �صحة الدماغ على املدى الطويل.
وكانت العديد من الدرا�صات ال�صابقة اأو�صحت كيف يوؤدي النظام الغذائي 

دورا رئي�صيا يف ال�صيخوخة وال�صحة املعرفية.
اأف�صل الطرق ملنع الختالل املعريف  اأن الطعام واحببد من  ويببرى اخلببراء 

مع تقدم العمر.

ح�ضر�ت �ضغرية ت�ضببها.. 
حمى قاتلة ت�ضيب �مر�أة 

ذكرت وكالة الأمن ال�صحي يف بريطانيا، 
اأنه مت ت�صخي�س امراأة بريطانية بحمى 
�صفرها  والكونغو" النزفية، بعد  "القرم 

اإىل اآ�صيا الو�صطى.
فريو�صي  مببببر�ببببس  هبببببي  احلببببمببببى  هببببببذه 
القراد  ح�صرات  طريق  عببن  عببادة  ينتقل 
التي  البببببببلبببدان  املببا�ببصببيببة يف  وحبببيبببوانبببات 

يتوطن فيها املر�س.
وهببببذه هبببي احلبببالبببة الببثببالببثببة فببقببط منذ 
ر�بببصبببدهبببا يف  يبببتبببم  الببببتببببي   2012 عبببببام 
ميل"  "ديلي  ل�صحيفة  وفقا  بريطانيا، 

الريطانية.
يف  الطبيني  امل�صت�صارين  كبرية  وقببالببت 
اإن الفريو�س  بريطانيا، �صوزان هوبكنز، 
"ل ينت�صر ب�صهولة بني النا�س واملخاطر 
للغاية".  منخف�صة  العامة  على  العامة 
ميوت  الببعبباملببيببة،  ال�صحة  ملنظمة  ووفببقببا 
املببر�ببصببى بهذه  ببباملببئببة مبببن   30 حببببوايل 
احلببمببى، عببببادة يف الأ�ببصبببببوع الببثبباين من 

الإ�صابة.
وتظهر الأعرا�س ب�صكل مفاجئ وت�صمل 
والببببدوخببببة  البببعببب�بببصبببالت  واآلم  احلبببمبببى 
املبببزاج والرتببببببباك والببنببزيببف يف  وتقلبات 

العني واجللد من بني قائمة اأخرى.

�أعر��س "مبكرة" للخرف ميكن 
�أن تظهر يف منت�ضف �لعمر  �ص 23

ملري�ضات �لروماتيزم... ن�ضائح 
مهمة عند �لتخطيط للحمل

مري�صات  على  يتعني  اإنببه  الروماتيزم  لأمببرا�ببس  الأملانية  اجلمعية  قالت 
على  للحمل،  التخطيط  عند  املهمة  النقاط  بع�س  مببراعبباة  الببرومبباتببيببزم 
راأ�صها موا�صلة تعاطي الأدوية، وذلك ل�صببني: اأولهما اأن الن�صاط الكبري 

للمر�س يحد من القدرة على اخل�صوبة.
اأما ال�صبب الثاين فيكمن يف اأن التوقف عن تعاطي الدواء يوؤدي اإىل تقدم 

الروماتيزم ب�صرعة، مما يلحق �صرراً ل ميكن عالجه باملفا�صل.
واأ�صافت اجلمعية اأنه يتعني على مري�صات الروماتيزم ا�صت�صارة الطبيب 
املعالج ب�صاأن العقاقري امل�صموح بها والعقاقري غري امل�صموح بها اأثناء احلمل، 
نظراً لأن بع�س العقاقري قد ُتلحق �صرراً باجلنني مثل "امليثوتريك�صات" 
عقار  بتعاطي  ُي�صمح  حني  يف  و"الليفلونوميد"،  و"ال�صيكلوفو�صفاميد" 

الورم. نخر  لعامل  "�صريتوليزوماب" املثبط 
وذلك  فائقة،  بعناية  الأدويبببة  تغيري  درا�صة  اأهمية  على  اجلمعية  و�ببصببّددت 

لتجنب حدوث نوبة روماتيزم.

- احلليب
تعمل الدهون املوجودة يف احلليب، ول �صيما حليب البقر، 
املنتج جيد من  هببذا  لأن  الببدهببون. نظراً  اإنببتبباج  على حتفيز 
وحليب  اجلببن  تف�صيل  املمكن  فمن  للج�صم،  اأخبببرى  نبببواٍح 

الأغنام اأو املاعز بدًل منه.
- اخلبز الأبي�س

الدم  يف  �صكر  ن�صبة  موؤ�صر  على  املببكببرر  املنتج  هببذا  يحتوي 
مرتفع. من الأف�صل بعد ذلك ا�صتبدال خبز القمح الكامل 

به.
- الأرز الأبي�س

الأرز  يت�صبب  الأخببرى،  املكررة  احلبوب  منتجات  مثل  مثله 
الإنبب�ببصببولببني. مبببن الأف�صل  زيبببببادة مبب�ببصببتببويببات  الأبببيبب�ببس يف 
ا�صتبدال الأرز البني اأو احلبوب الأخرى به مثل الكينوا اأو 

احلنطة ال�صوداء.
الدهون  م�صتويات  خلف�س  ب�صيطة  طبببرق  املببزيببد:  تببابببعببي 

الثالثية يف الدم
- الوجبات ال�صريعة

غنية  ال�صريعة،  الببوجبببببات  وخ�صو�صاً  امل�صّنعة،  الأطببعببمببة 
بالدهون وال�صكريات؛ اإنه مزيج مثايل لتعزيز منو البثور. 
ال�صوداين  الفول  اختاري  بالذنب،  ال�صعور  دون  لال�صتمتاع 
حت�صري  اأو  تناول  اأثناء  البطاط�س  رقائق  على  اململح  غري 
املقلية،  بالبطاط�س  النيئة  وا�صتبدال اخل�صروات  املقبالت، 
وحماولة �صنع الرغر يف املنزل، حيث ميكنك �صّيها واإ�صافة 
اأنواع  على  الببطببازج  املاعز  جن  واختيار  اإليها،  اخل�صروات 

اجلن الأخرى الأكرث غنى بالدهون.
- ال�صكاكر

غنية بال�صكريات، فهي تعزز اإنتاج الإن�صولني. من الأف�صل 
اأو غري مغمو�صة  بها، مغمو�صة  الطازجة  الفواكه  ا�صتبدال 
بالفواكه  اأو  الداكنة،  ال�صوكولتة  يف  طبعاً"  "وباعتدال 

املجففة.
- ال�صكر الأبي�س

ال�صكر الأبي�س منتج مكرر مبوؤ�صر ن�صبة �صكر يف الدم مرتفع 
للغاية. يجر اجل�صم على اإنتاج املزيد من الإن�صولني. يلعب 
هذا املنتج اأي�صاً دوراً يف عملية التهاب اجللد. من الأف�صل 

ا�صتبدال �صراب ال�صبار اأو الع�صل به.

- املعجنات
املعجنات احللوة جداً والدهنية جداً، تعزز ظهور البثور 
اإذا متَّ تناولها ب�صكل منتظم. بدًل من ذلك، ا�صتبديل 

دقيق ال�صوفان وقليل من �صراب ال�صبار اأو الفاكهة بخبز 
القمح الكامل بال�صوكولتة الداكنة اأو الزبادي العادي.

فيتامينات حتمي ال�صحة اجللدية
الطريقة  مبثابة  لالإن�صان  املببتببوازن  الببغببذائببي  النظام  يببعببدُّ 
اأع�صاء  و�صالمة  اجل�صدية  ال�صحة  على  للحفاظ  ال�صليمة 
اجلبب�ببصببم، ومببنببح الأخبببببري البببقبببدرة عببلببى حمبببارببببة ومقاومة 
يتم  الببتببي  فالفيتامينات  البب�ببصببحببيببة.  املببخبباطببر  مببن  الببكببثببري 
احل�صول عليها من النظام الغذائي املتوازن ميكن اأن توؤخر 

ال�صيخوخة وحتمي ال�صحة اجللدية.
وبح�صب جملة "Eat This، Not That" الأمريكية، 
فقد حدد العلماء فيتامينات مرتبطة ب�صكل مبا�صر باحلّد 
من �صرعة عملية �صيخوخة الإن�صان ب�صبب تاأثرياتها املبا�صرة 

على اخلاليا وعلى الأع�صاء، وت�صمل هذه الفيتامينات:
دي فيتامني   1-

D اجل�صم على امت�صا�س الكال�صيوم،  ي�صاعد فيتامني دي 
ب�صكل  العظام  وترميم  دعببم  عملية  الأخببري يف  يدخل  حيث 

مبا�صر وبناء كثافة العظام.
العنا�صر  اأهببم  مببن  دي  فيتامني  ُيعد  ذلببك،  اإىل  بالإ�صافة 
والتي  الببعبب�ببصببالت،  يف  الببغببذائببي  التمثيل  لعملية  الببداعببمببة 
بهذا  اجل�صم  تزويد  فبباإن  لذلك  العمر،  تقدم  مع  تنخف�س 

الفيتامني يجّنبه تراجع الكتلة الع�صلية.
هبببذا واأ�بببصبببارت الببكببثببري مببن الببدرا�ببصببات اإىل فببوائببد فيتامني 
اأدواره  اأهببم  اأحببد  اأهمل  بع�صها  لكن  املناعة،  جهاز  على  دي 

الرئي�صية، وهي منع ه�صا�صة العظام.
�صي فيتامني   2-

توؤكد غالبية الدرا�صات اأن فيتامني �صي C من اأهم م�صادات 
املناعي، ومتنع اجلذور  الدعم  توفر  التي  القوية،  الأك�صدة 

احلّرة امل�صوؤولة عن الكثري من الأ�صرار للج�صم.
ولكن هناك مهمة اأخرى لفيتامني �صي، وفق العلماء، وهي 
على  حتافظ  التي  الروتينات  اأحد  وهو  الكولجني؛  اإنتاج 

ن�صارة الب�صرة وم�صوؤول عن ال�صباب ب�صكل رئي�صي.

علمية  ومبببراجبببعبببة  لبببدرا�بببصبببة  ووفببببقبببباً 
 Molecular" جملة  يف  من�صورة   2021 عببام  اأجببريببت 
اأي�صاً  �صي  للفيتامني  ميكن   ،"Biology Reports
من  اأجببببزاء  وهبببي  "التيلومريات"،  تببراجببع  مببن  يحمي  اأن 
الببكببرومببو�ببصببوم حتببتببوي عببلببى مببعببلببومببات احلببمبب�ببس النووي 

وت�صبح اأق�صر مع تقدم العمر.
اأ فيتامني   3-

"الريتينويد"، وهو  اأ�صا�س مرّكب  A، هو  اأ  يعتر فيتامني 
املعيار الذهبي للعناية بال�صحة اجللدية وفق العلماء.

وت�صري الدرا�صات اإىل اأن بع�س املرّكبات التي يتم و�صفها يف 
"Retin-A" بالإ�صافة اإىل بع�س  العيادات الطبية مثل 
عن  املبب�ببصببوؤول  وهببو  الريتينول،  على  حتتوي  التي  املنتجات 
زيادة جتدد خاليا اجللد وتنعيم اخلطوط الدقيقة وتقليل 
هذا  ُي�صهم  الكولجني،  اإنتاج  حتفيز  طريق  عن  التجاعيد 

الفيتامني يف دعمها.
واحلببببّد من  اجلببلببد  دعبببم  اأ يف  فيتامني  دور  اإىل  بببالإ�ببصببافببة 
يف  حمبببوريببباً  دوراً  الببفببيببتببامببني  هبببذا  يلعب  كببمببا  �صيخوخته. 
الوظيفة الإدراكية، مبا يف ذلك دعم اأجزاء الدماغ املخ�ص�صة 

للذاكرة والتعلم.
ك فيتامني   4-

ُن�صرت  درا�ببصببات  عببدة  �صملت  كبرية  علمية  مراجعة  اأظهرت 
اأن فيتامني  "جملة م�صادات الأك�صدة"،  2021 يف  يف عام 
الببعببديببد من  تن�صيط  وحببيببوي يف  م�صاعد  عببامببل  هببو   K ك 

الروتينات التي تعمل �صد املتالزمات املرتبطة بالعمر.
فيتامني ك  فوائد  اإنببه من بني  درا�صتهم،  العلماء يف  وقببال 
القلب،  واأمبببرا�بببس  البب�ببصببرايببني  ت�صلب  مببنببع  عببلببى  املبب�ببصبباعببدة 
اجل�صم  ح�صا�صية  وزيبببببادة  الإدراكببببيببببة،  الببوظببيببفببة  وحتبب�ببصببني 

لالأن�صولني وحماربة ال�صرطان.

عالمات يف عينيك قد تدل 
على �لإ�ضابة بال�ضكري

قد  الإن�صان  عني  اإن  خببراء  يقول 
تخره الكثري عن حالته ال�صحية، 
اإ�صابته  احبببتبببمبببال  ذلبببببك  يف  مبببببا 
مبببر�ببس البب�ببصببكببري، مبب�ببصببرييببن اإىل 
�صرورة النتباه اإىل اأي تغريات قد 

تطراأ عليها.
ارتفاع  عن  ال�صكري  مر�س  وينتج 
ال�صكر(  )اأو  الببغببلببوكببوز  م�صتويات 
به من  امل�صابون  الببدم. ويعاين  يف 
لذلك،  ونتيجة  الأن�صولني.  نق�س 
الببببغببببلببببوكببببوز يف جمبببرى  يبببببرتاكبببببم 
اإىل  وقببد يرتفع حتى ي�صل  الببدم، 

م�صتويات خطرية
وحبب�ببصببب مبببا ذكبببببرت �ببصببحببيببفببة "ذا 
هناك  فببببباإن  الببريببطببانببيببة،  �صن" 
الببعببالمببات يف العني  الببعببديببد مببن 
اأنبببك  اإىل  تبب�ببصببري  اأن  ميببكببن  البببتبببي 
مبب�ببصبباب)ة( مبببر�ببس البب�ببصببكببري، اأو 
اأنببك يف احلاجة  الأقبببل  على  تعني 

اإىل التحدث اإىل طبيبك.
مببببن بببببني هبببببذه الببببعببببالمببببات، وفق 
البب�ببصببحببيببفببة، البببروؤيبببة املبببزدوجبببة اأو 
اأو  اأ�صواء لمعة  روؤيببة  اأو  امل�صو�صة 

روؤية بقع فارغة اأو مظلمة.
امل�صاب  ي�صعر  قد  "كما  واأ�صافت: 
املببحببتببمببل مبببر�ببس البب�ببصببكببري باأمل 
عند ال�صغط على اإحدى عينيه اأو 

كلتيهما".
ال�صغط داخل  ارتببفبباع  يببكببون  وقببد 
البببعبببني هببببو الآخببببببببر عبببالمبببة على 
لذلك  ال�صكري،  مبر�س  الإ�صابة 
ا�صت�صارة  ب�صرورة  اخلراء  ين�صح 
"ذا  وذكببرت  عاجل.  ب�صكل  طبيبك 
الذي  ال�صخ�س  اأن  "كما  �صن": 
يببعبباين مبببن عبببدم ا�ببصببتببقببرار ن�صبة 
اإىل  غالبا  يحتاج  البببدم،  يف  ال�صكر 
الطبية من حني  النظارات  تغيري 
فبببهبببذه عالمة  وببببالبببتبببايل  لآخبببببببر، 

اأخرى يجب النتباه اإليها".

غيبوبة كورونا.. م�ضاب 
يروي رحلة �جلحيم

اأجببببرى   ،2021 عببببام  مببطببلببع  يف 
الريطاين مايك �صينيور، فح�س 
فببريو�ببس كببورونببا، وكببانببت النتيجة 
النتيجة  تلك  تكن  ومل  اإيببجببابببيببة، 
�صوى بداية "رحلة من اجلحيم"، 

كما يقول.
ويبببببببروي مببببايببببك، تببفببا�ببصببيببل تلك 
الغيبوبة،  يف  اأدخلته  التي  الرحلة 
لي�صتيقظ منها بعد فرتة طويلة، 
توفيت.  قببد  زوجببتببه  اأن  ويكت�صف 
نهاية  الوقت عطلة  "كان  ويقول: 
الأ�صبوع، حيث كنت قد ا�صطحبت 
ميناء  اإىل  ا�ببصببكببتببلببنببدا  مبببن  ابببنببتببي 
ت�صي�صري  مبببقبباطببعببة  اإلي�صمري"، 
"عندما  وي�صيف:  اإجنلرتا.  غرب 
�صيطر كوفيد علّي، ات�صلت زوجتي 
بالإ�صعاف، وكل ما اأذكره اأين كنت 

يف امل�صت�صفى".

هذه �لأطعمة ت�ضبب 
ظهور �لبثور.. جتنبيها

ال�شم�س  مثل  عديدة،  اأ�شول  اجللد  على  البثور  لظهور  يكون  اأن  ميكن 
اأو الدورة الهرمونية، ولكن يبدو اأن النظام الغذائي يلعب اأي�شًا دورًا 

يف تطور هذه احلوي�شالت؛ موؤملة و�شكلها مزعج، وقد 
ما  يف  ظهورها.  حني  التوتر  بع�س  ت�شبب 
البثور  اأطعمة تعزز ظهور  بـ8  يلي قائمة 
يف الب�شرة. كل ما عليك فعله هو جتنبها.

- امل�شروبات الغازية
الغازية،  للم�شروبات  العايل  اال�شتهالك 

حب  تطور  يعزز  للغاية،  احللوة  وامل�شروبات 
اخلفيفة  بدائلها  جتّنب  اأي�شًا  يجب  ال�شباب. 

املليئة باالأ�شبارتام؛ الأنَّ هذه املادة ت�شبب التهاب 
اأو  الليمون  ع�شري  ا�شتبدال  ب�شهولة  ميكن  اجللد. 

الربتقال بامل�شروبات الغازية.
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�ش�ؤون حملية

غينيا ت�شّدد على اأهمية التعاون بني الدول النهرية يف اإدارة املياه العابرة للحدود يف اإك�شبو 2020 دبي

للحدود عابرة  هي  �لأو�ضط  �ل�ضرق  يف  �لعذبة  �ملياه  مو�رد  % من   60

برعاية وح�شور �شامل بن ركا�س

جناح �ل�ضباب يف �إك�ضبو 2020  ي�ضت�ضيف �مللتقى �لأدبي يف �ضهر �لقر�ءة

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

غرب  يف  املببيبباه  بب"برج  ُتلقب  التي  غينيا،  جمهورية  نظمت 
اأفريقيا"، موؤمتر "اإدارة املياه عر احلدود"، خالل "اأ�صبوع 
 20 بببني  دبي"   2020 "اإك�صبو  ا�صت�صافه  البببذي  املياه"، 
26 مار�س اجلبباري. و�صّلط املوؤمتر ال�صوء على اأهمية  اإىل 
املوارد  اإدارة  الببعببامل يف  حببول  النهرية  البببدول  بببني  الببتببعبباون 
املائية العابرة للحدود من اأجل تاأمني و�صول جميع ال�صعوب 
الإجهاد  م�صتويات  وتخفيف  والآمببنببة،  النظيفة  املببيبباه  اإىل 
احلاد التي تتعر�س لها م�صادر املياه يف الكثري من املناطق 

اجلغرافية، مبا يف ذلك منطقة ال�صرق الأو�صط. 
وبهذه املنا�صبة، قالت "فاتوماتا كوندي"، نائب املفو�س العام 
للجناح الغيني: "اإن امل�صاركة العادلة واملت�صاوية يف املياه على 
�صعيد الأنهار التي تتدفق عر بلدان متعددة هي ق�صية ذات 

اأهمية �صيا�صية واقت�صادية. وبالن�صبة لبلدان منطقة ال�صرق 
املياه  فاإن م�صاركة  حبباداً،  مائياً  اإجهاداً  تعاين  التي  الأو�صط 

لي�صت باملهمة العادية، بل هي م�صاألة بقاء". 
اأطراف  اإدارتبببه، م�صاركة  تولت غينيا  الببذي  املببوؤمتببر،  و�صهد 
املياه  اإدارة  جمببال  يف  الببدويل  ال�صعيد  على  رئي�صية  معنية 
العابرة للحدود وال�صتدامة حتت �صقف واحد، مبا يف ذلك 
خراء من الحتاد الأوروبببي، وجلنة نهر امليكوجن، و�صلطة 
من  الفكر  قببادة  من  لفيف  جانب  اإىل  النيجر،  نهر  حو�س 

الأردن وكو�صتاريكا واأ�صرتاليا. 
فيها  يتم  التي  الأوىل  املببرة  هي  "هذه  "كوندي":  واأ�صافت 
رئي�صية،  معنية  جهات  مع  الأهمية  بالغ  مو�صوع  مناق�صة 
والتي قامت با�صتعرا�س خراتها يف دولة الإمارات العربية 
هذا  تنظيم  مببن  متكّنا  اأنببنببا  مبكان  الأهمية  ومببن  املتحدة. 
املوؤمتر يف هذه املنطقة، ذلك اأن اإدارة املياه تت�صبب بحدوث 
ت�صارب م�صالح يف اأجزاء كثرية من منطقة ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا".   وتاأتي منطقة ال�صرق الأو�صط يف املرتبة الثانية 

بعد اأفريقيا من حيث الوجود الكبري لالأنهار املتدفقة عر 
العديد من احلدود، والتي ت�صّكل ن�صبة 60 % من اإمدادات 
املياه يف املنطقة. ويف حالة اأفريقيا، فاإن 90 % من الأنهار 

والبحريات يف القارة هي عابرة للحدود. 
وجرى تنظيم املوؤمتر من قبل املفو�صية العامة جلمهورية 
غينيا يف "اإك�صبو 2020 دبي"، بالتعاون مع وزارة الطاقة 
الغينية، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف غينيا، والحتاد 
الأوروبببببببي، فبب�ببصبباًل عببن اأجببنببحببة مبب�ببصبباركببة اأخببببرى يف اإك�صبو 
وزير  كيتا،  �صيكو  اأحمد  معايل  املوؤمتر  وافتتح   .2020
الطاقة الغيني، والدكتورة دينا ع�صاف من�صقة الأمم املتحدة 
قائمة  و�صمت  املتحدة.  العربية  الإمبببارات  دولببة  يف  املقيمة 
املتحدثني يف املوؤمتر خراء من الحتاد الأوروبي وبرنامج 
"تعتر  "كوندي" قائلة:  الإمنائي.  وتابعت  املتحدة  الأمم 
الأنهار العابرة للحدود م�صادر بالغة الأهمية، وي�صل عدد 
الأنهار التي تتدفق عر حدود جغرافية متعددة اإىل 276 
نهراً على م�صتوى العامل. وتغطي هذه الأنهار 45 % من 

لب 40  م�صاحة �صطح الأر�س، بينما ت�صكل اأحوا�صها موطناً 
% من �صكان العامل، ما يوؤكد على الطبيعة اجليو�صيا�صية 
لهذه املوارد".  وت�صتمل هذه املوارد املائية على اأحوا�س النيل، 
والدانوب، والراين، وكولومبيا، والنيجر وميكوجن. ومعظم 
اأحوا�س الأنهار ي�صرتك فيها بلدين، يف حني اأن هناك الكثري 
من الأحوا�س التي ت�صرتك فيها بلدان متعددة قد تختلف 
يف اخل�صائ�س ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية. وهناك 
13 حو�س نهري حول العامل تت�صارك فيها ما بني 5 اإىل 
والنيل  والنيجر  الكونغو  نهرية هي  اأحوا�س  و5  بلدان،   8
والراين وزامبيزي، والتي تت�صارك فيها ما بني 9 اإىل 11 
بلداً. يف حني اأن النهر الذي يتدفق عر معظم البلدان هو 

نهر الدانوب الذي ي�صق طريقه عر 18 بلداً. 
وال�صتدامة خالل  الأزرق  القت�صاد  وقال خراء يف جمال 
العذبة  املياه  مببوارد  %من   2.5 الببب  اأ�صل  اإنببه من  املببوؤمتببر، 
% منها هي عابرة   60 فبباإن  الأر�بببس،  املتوفرة على كوكب 
اإدارتبببهبببا �بببصبببرورة حتمية لبقاء  يببجببعببل مببن  لببلببحببدود، ممببا 

لالأنهار  مبب�ببصببدراً  البببببالد  تعد  غينيا،  حببالببة  ويف  الب�صرية.  
الرئي�صية العابرة للحدود التي ت�صمن توفري اإمدادات اآمنة 
من املياه يف منطقة اأفريقيا، ومن بني هذه الأنهار النيجر 
 160 مببن  اأكببرث  و�ببصببول  غينيا  وتتيح  وغامبيا.  وال�صنغال 

مليون �صخ�س اإىل موارد املياه العذبة.  
اجليو�صيا�صية  املببخبباطببر  عببلببى  البب�ببصببوء  ت�صليط  اأيبب�ببصبباً  ومت 
والببببب�ببصببريببة لببالأنببهببار الببعببابببرة لببلببحببدود يف الببغببايببة 6.5 من 
ن�صت على  التي  املتحدة،  امل�صتدامة لالأمم  التنمية  اأهببداف 
امل�صتويات،  جميع  على  املياه  ملببوارد  املتكاملة  الإدارة  تنفيذ 
القت�صاء  ح�صب  لببلببحببدود،  الببعببابببر  الببتببعبباون  منها  بو�صائل 
"ت�صارك  قائلة:  "كوندي"  وختمت    .2030 عببام  بحلول 
للحدود  الببعببابببرة  املببيبباه  ببببباإدارة  املتعلقة  النقا�صات  يف  غينيا 
العديد  يف  ع�صو  البببببالد  اأن  مو�صحة  طويلة"،  فببرتة  منذ 
الهيئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك �صلطة حو�س  من 
تنمية  ال�صنغال، ومنظمة  نهر  تنمية حو�س  النيجر وهيئة 

حو�س نهر غامبيا. 

•• دبي - الفجر

ا�صت�صاف جناح ال�صباب على اأر�س اإك�صبو 2020 دبي، امللتقى 
الأدبي مب�صاركة عدد من الكتاب واملوؤلفني يف الإمارات الذي 
نادي  مببن  بالتعاون  التطوعي  لعطائك  �صكراً  فببريببق  نظمه 
املدام الثقايف الريا�صي وفريق غاية التطوعي مبنا�صبة �صهر 

القراءة "الإمارات تقراأ" وذلك يف قاعة اجلناح  برعاية ال�صيخ 
الدكتور �صامل بن ركا�س ع�صو املجل�س الوطني �صابقاً، وح�صور 
اأ�صماء مانع العتيبة و�صيف الرحمن اأمري رئي�س فريق �صكراً 
لعطائك  وعدد من ال�صخ�صيات الأدبية والثقافية واملدعوين. 
وقال ال�صيخ د. �صامل بن ركا�س يف كلمته خالل افتتاح امللتقى 
دعم  اإىل  بالقراءة يهدف  عببام  الإمبببارات كل  دولببة  احتفاء  اإن 

الثقايف،  القطاع  يف  للدولة  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  وتعزيز 
والت�صلح  الطببالع  وحببب  املعرفة  �صغف  غر�س  اإىل  بالإ�صافة 
اأ�صبحت  الإمبباراتببي  املجتمع  يف  الببقببراءة  اأن  معتراً  بالعلم. 
وتوجيهات  الدولة  م�صروع  �صمن  م�صتداماً  ون�صاطاً  �صلوكاً  
الببقببيببادة الببر�ببصببيببدة لبببببنبباء اقببتبب�ببصبباد قببائببم عببلببى املببعببرفببة وبناء 
والزدهار.   والتقدم  التنمية  م�صرية  يف  الواعية  ال�صخ�صية 

و�صهد امللتقى الأدبي الذي اأدارته الإعالمية منال اجلوهري 
م�صاركة   املوؤلفني والكتاب وهم، نبيل الكثريي ونورة النقبي 
وعلياء احل�صني ود. خالد ال�صالمي  وح�صن بحمد ود. جا�صم 
الزعابي وح�صام الزعبي. وتناول امل�صاركون جتربتهم الذاتية 
والثقافة والإبداعية، ومرحلة البدايات والتحديات يف جمال 
اإ�صداراتهم  اآخببر  ا�صتعر�صوا  كما  الفكري،  والإببببداع  الكتابة 

والوطنية،  والتاريخية  والثقافية  الأدبببيببة  املجالت  كافة  يف 
يف  الفكر  تنمية  يف  اأهميتها  لها  الببقببراءة  اأن  على  مببوؤكببديببن 
�صن مبكر من اأجببل عملية الإببببداع يف املببهببارات.   ويف اخلتام 
مت تكرمي املوؤلفني امل�صاركني ثم اأقيم للموؤلفني حفل توقيع 
موؤلفاتهم اجلديدة التي قدمت هدية لل�صيوف احلا�صرين 

وزوار جناح ال�صباب يف اإك�صبو دبي.

م�ضروعات يدعمها �إك�ضبو 2020 دبي للحفاظ على �أثمن مو�رد كوكب �لأر�س�أم�ضية ر�ئعة ل�ضتعر��س »بحر �لأمم« �لروماين على م�ضرح دبي ميلينيوم يف �إك�ضبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

اجلناح  مببع  بالتعاون   ، دبببي   2020 اإك�صبو  نظم 
م�صرح  على  راق�صا  ا�صتعرا�صيا  عر�صا  الروماين، 
الفلكلور  فببببرق  اإحبببببدى  قببدمببتببه  مببيببلببيببنببيببوم،  دبببببي 
وذلك  الأمم"،  "بحر  بعنوان  الرومانية  ال�صعبي 

بح�صور عدد كبري من زّوار احلدث الدويل.
وقدم اأع�صاء الفرقة الفنية، التي ارتدت املالب�س 
الببتببقببلببيببديببة الببرومببانببيببة، جمببمببوعببة مببتببنببوعببة من 
عن  تعّر  التي  الراق�صة  ال�صتعرا�صية  الفقرات 
املوروثات الثقافية الرومانية، و�صط تفاعل كبري 
من اجلمهور.  واأبدى احل�صور اإعجابهم ال�صديد 
بالأداء الراقي الذي قدمته الفرقة ال�صتعرا�صية 
الفعاليات  بببتببنببوع  مبب�ببصببيببديببن  مببتببقببن،  نببحببو  عببلببى 
والرامج الثقافية والفنية والغنائية التي ُيقدمها 

اإك�صبو 2020 دبي لزّواره من اأنحاء العامل.

•• دبي– الفجر

يعد املبباء اأ�ببصببا�ببس كببل اأ�ببصببكببال احلياة 
عببلببى الأر�بببببببس، وهببببو اأثبببمبببن املبببببوارد 
كوكبنا،  عببلببى  املبببحبببدودة  الطبيعية 
ورغببم ذلك الواقع، ما زالببت تواجه 
املياه  مببببن  ومبببببواردنبببببا  حمببيببطبباتببنببا 
النا�س  على  ي�صهل  ل  التي  العذبة، 
الو�صول ل�صوى واحد يف املائة منها، 

تهديدات عديدة. 
املاء  على  واملحافظة  حماية  وتظل 
م�صتقبل  لبناء  الأهمية،  بالغ  اأمببرا 
لالإن�صان  و�ببصببحببي  ونببظببيببف  اآمبببببن 
ن�صو�س  وفبببببق  الأر�بببببببببس،  وكببببوكببببب 
ال�صبعة  امل�صتدامة  التنمية  اأهببداف 
اأربعة  ع�صر، وُيببحببَرم واحببد مببن كببل 
ملياري  يببببعببببادل  )مببببببا  اأ�بببصبببخبببا�بببس 

العامل  مببب�بببصبببتبببوى  عبببلبببى  �بببصبببخببب�بببس( 
املياه  اإىل  الببو�ببصببول  اإمببكببانببيببة  مبببن 
ُيحَرم  بببيببنببمببا  لببلبب�ببصببرب،  البب�ببصبباحلببة 
ن�صف �صكان العامل )ما يعادل 3.6 
اإىل  الببو�ببصببول  مببن  �صخ�س(  مببلببيببار 
الآمنة،  ال�صحية  املببرافببق  خببدمببات 
�صخ�س  مببلببيببار   2.3 يببفببتببقببر  فببيببمببا 
لغ�صل  الأ�صا�صية  املرافق  وجببود  اإىل 

اليدين يف منازلهم.
2020 دبي بالتزامه  اإك�صبو  ويفي 
طوال  امل�صتدامة  التنمية  ببباأهببداف 
فبببرتة فببعببالببيببتببه املبب�ببصببتببمببرة لبببب 182 
يبببومبببا ومبببببا ببببعبببدهبببا، ومتبببا�بببصبببيبببا مع 
)الفر�س  الببفببرعببيببة  مببو�ببصببوعبباتببه 
يدعم  حيث  وال�صتدامة(،  والتنقل 
تركز  التي  امل�صروعات،  من  العديد 
على املياه على م�صتوى العامل، بدءا 

من ابتكار حلول منخف�صة التقنية 
وو�صول  الببيببديببن،  لغ�صل  وب�صيطة 
اإىل ابتكارات حتلية املياه التي تعمل 
حتّول  وحتدث  ال�صم�صية،  بالطاقة 

يف جمال الو�صول اإىل املياه العذبة، 
م�صتدامة  بدائل  تبتكر  التي  وتلك 
لببلببمببواد البببببال�ببصببتببيببكببيببة الببتببي تهدد 

حميطاتنا. 

من باخ �إىل بوي.. 100 ت�ضيلو تاأ�ضر قلوب �جلماهري باأد�ئها يف �إك�ضبو 2020 دبيزّو�ر �إك�ضبو 2020 دبي من �لأطفال ي�ضتمتعون بحفل بليبي �لر�ق�س
•• دبي–  الفجر

2020 دبي عر�صا فريدا لزواره ال�صغار،  اإك�صبو  قدم 
على  الببراقبب�ببس  بليبي  بعر�س  الأطببفببال  ا�صتمتع  حيث 

من�صة اليوبيل يف موقع احلدث الدويل.
وبليبي �صخ�صية ترفيهية ُتنتج مقاطع فيديو تعليمية 

غار، حيث ميكن لأطفالكم تعّلم الكثري من الأمور  لل�صِ
ر�صوما  بليبي  ُينتج  اأيبب�ببصببا،  بالغناء.  ي�صتمتعون  فيما 

متحركة تعليمية لالأطفال.
�صُيقام العر�س مرتني يوميا حتى ختام فعاليات اإك�صبو 
2020 دبي يف 31 مار�س، وذلك على من�صة اليوبيل 

وم�صرح دبي ميلينيوم ومن�صة ال�صم�س.

•• دبي - الفجر  

دبي،   2020 اإكبب�ببصبببببو  يف  ميلينيوم  دببببي  مبب�ببصببرح  �صهد 
ت�صيلو(   100( املبدعة  الفرقة  قدمته  مميزاً  عر�صاً 
�صمل اأعمال مو�صيقية ليوهان �صبا�صتيان باخ، وليونارد 

كوهني، ونريفانا، وديفيد بوي.
قبببّدم املبب�ببصببروع املو�صيقي املببلببهببم املببمببتببد عببلببى مبببدى 10 
الأورك�صرتا  وقببائببدي  واملُن�صقني،  للُملحنني،  �ببصببنببوات 

جيوفاين  الإيطاليني،  الت�صيلو  وعببازيف  "املاي�صرتو"، 
يف  و�صاحرة  ُمبهرة  عرو�صا  ميلوت�صي  واإنريكو  �صوليما 

خمتلف امل�صارح يف جميع اأنحاء اأوروبا، والآن يف دبي.
وقد لقي حما�س املو�صيقيني، لدى تقدميهم اأول حفلة 
مو�صيقية لهما ُمنذ اأكرث من عامني، ال�صتجابة ذاتها 
من اجلماهري واحل�صور، و�صط ت�صفيق اجلميع، وغنوا 
يف الوقت ذاته مع املببارة، موؤدين اأغنية "لبنة اأخرى يف 

احلائط" لفرقة بينك فلويد.

ناورو يف �إك�ضبو 2020 دبي: 7 حقائق 
مذهلة عن �أ�ضغر دولة جِزيرّية يف �لعامل

•• دبي– الفجر

اأر�س اإجمالية  اأ�صغر دولة جزيرية يف العامل، مب�صاحة  ُتعد جزيرة ناورو 
اأمثال م�صاحة موقع  21 كيلومرتا مربعا، اأي ما يعادل خم�صة  ت�صل اإىل 
اإك�صبو 2020 دبي، البالغة 4.38 كليومرت مربع؛ وهي جزيرة مرجانية 

م�صتوية تقع جنوب غربي املحيط الهادي دون خط ال�صتواء بقليل.
ي�صتعر�س جناح ناورو يف اإك�صبو 2020 دبي ثقافة ال�صكان الأ�صليني لهذه 
ال�صاحة  على  واإبببرازهببا  الدولة  بهذه  التعريف  بغر�س  وعاداتهم  اجلزيرة 
العاملية. ومُيكن لزّوار اإك�صبو 2020 دبي زيارة اجلناح، الواقع يف منطقة 

التنقل، للتعرف على الكثري من احلقائق املذهلة عن هذه اجلزيرة.
اإىل  ياأتون  الذين  الببزّوار  "معظم  نبباورو:  اأكببني، مدير جناح  يقول �صاندي 
دولبببة قائمة من  اأنببهببا  يببدركببون  نبببباورو، ول  عببن  �صيئا  يببعببرفببون  جناحنا ل 
الأ�صا�س. البع�س يدخل عر البوابات خلتم جوازات �صفر اإك�صبو، يف حني 
يتطلع البع�س الآخر ملعرفة معلومات عن اجلزيرة. نود اأن ن�صع ناورو على 
اخلريطة جمددا عر وجودنا هنا".وهناك �صبع حقائق ملعرفة املزيد عن 

هذه الدولة اجلزيرية.
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كبار  ي�شيب  مر�س  هو  اخلرف  اأن  عموما  ُيعتقد 
ال�شن، لكنه يف الواقع ميكن اأن ي�شيب البع�س يف 

منت�شف العمر اأي�شا.
ورغم اأنه مر�س يرتبط بفقدان الذاكرة ب�شكل 
اأن  اأي�شا  املفاجئ  من  يكون  قد  اأنه  اإال  اأ�شا�شي، 
تعرف اأن هذا لي�س دائما العالمة املنذرة املبكرة 

.BMJ االأوىل، بح�شب مقال ن�شر يف جملة

ت�صبب  التي  لالأمرا�س  �صامال  م�صطلحا  اخلببرف  ويعد 
�صعف القدرة على التذكر اأو التفكري اأو اتخاذ القرارات. 
اأكرث  ثبباين   ،)FTD( ال�صدغي  اجلبهي  اخلببرف  ويعد 
اأنواع اخلرف �صيوعا )بعد مر�س األزهامير( لدى البالغني 
 ،BMJ الذين تقل اأعمارهم عن 65 عاما، بح�صب جملة

والذي غالبا ما ما ُيظهر م�صاكل يف ال�صلوك واللغة اأول.
"يظهر اخلرف اجلبهي ال�صدغي عادة  ويقول اخلببراء: 

يف منت�صف العمر،
 مع متو�صط عمر يبداأ بني 45 و65 عاما، ويبلغ انت�صار 

الذروة يف العقد ال�صابع".
وت�صري هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الريطانية اإىل 
اأن الأعرا�س "املبكرة" البارزة للمر�س ت�صمل "التغيريات 
ذلك  يف  مبببا  والببلببغببة،  الجببتببمبباعببي  ال�صلوك  يف  اجل�صيمة 
الآخرين،  واحتياجات  الذاتية  الرعاية  جتاه  الالمبالة 
والت�صتت،  التعاطف،  وفببقببدان  والببفببهببم،  الببكببالم  وفببقببدان 
النمطية  وال�صلوكيات  البببذات،  عببن  والتخلي  والنببدفبباع، 

والإجراءات ال�صارمة، والإكراه."
اأي�صا م�صاكل ج�صدية، مثل  وفقا للهيئة، قد تكون هناك 
على  ال�صيطرة  وفببقببدان  املتيب�صة،  اأو  البطيئة  احلببركببات 
املثانة اأو الأمعاء )عادة لي�س حتى وقت لحق(، اأو �صعف 

الع�صالت اأو �صعوبة البلع.
الأن�صطة  جتعل  اأن  ميكن  امل�صاكل  "هذه  الهيئة:  وقالت 
يف  ال�صخ�س  يببكببون  وقببد  مببتببزايببد،  ب�صكل  �صعبة  اليومية 

نهاية املطاف غري قادر على العتناء بنف�صه".
طبيب  بزيارة  الوطنية  ال�صحية  اخلدمات  هيئة  وتن�صح 
عام اإذا كنت تعتقد اأن لديك اأعرا�س اخلرف املبكرة، و"اإذا 

�صجعه على حتديد موعد  اآخببر،  �صخ�س  ب�صاأن  قلقا  كنت 
مع طبيب عام".
وت�صرح الهيئة: 

"ميكن للطبيب العام اإجراء بع�س الفحو�صات الب�صيطة 
اإحالتك  وميكنه  الأعبببرا�بببس،  �صبب  على  الببعببثببور  ملببحبباولببة 
لإجبببراء مزيد من  اآخببر  اأخ�صائي  اأو  الببذاكببرة  عببيببادة  اإىل 

الختبارات اإذا لزم الأمر".

كيف ميكنني تقليل املخاطر اخلا�شة بي؟
على الببرغببم مببن اأن بع�س عببوامببل اخلببطببر البببببارزة، مثل 
قابل  الآخببببر  بع�صها  اأن  اإل  تببعببديببلببهببا،  ميببكببن  ل  الببعببمببر، 

للتغيري.
األزهامير يف اململكة املتحدة، هناك  ووفقا ملوؤ�ص�صة بحوث 
والعديد  احلياة،  بنمط  املتعلقة  اخلطر  عوامل  من  عدد 
والأوعية  القلب  ببباأمببرا�ببس  اخلا�صة  لتلك  م�صابه  منها 

الدموية، والتي ت�صمل التدخني وارتفاع �صغط الدم غري 
املتحكم فيه ومر�س ال�صكري ونق�س التعليم.

هبببذا اإىل جببانببب عببوامببل اأخببببرى مببا تببببزال الأدلبببببة حولها 
وقلة  الكحول  وا�صتهالك  ال�صمنة  ذلببك  يف  مبببا  �صعيفة، 
بالريا�صة  املرتبطة  الببراأ�ببس  واإ�ببصببابببات  البببببدين  الن�صاط 

والكتئاب.
وكان تلوث الهواء اأي�صا حموريا يف العديد من الدرا�صات 

حول ال�صعف الإدراكي وخطر الإ�صابة باخلرف. وهناك 
اأن  ميكن  ال�صغرية  الببهببواء  تببلببوث  جزيئات  اأن  على  اأدلبببة 

تدخل الدماغ،
اإذا كانت تلعب  الوقت ل ميكن حتديد ما   ولكن يف هببذا 

دورا يف الإ�صابة باخلرف.
وهناك مطالبات باإجراء مزيد من البحث يف تاأثري تلوث 

الهواء على �صحة الدماغ.

ال تتعلق ب�شعف الذاكرة

�أعر��س "مبكرة" للخرف ميكن �أن تظهر يف منت�ضف �لعمر 

ال�صرطانات  على  احللق  �صرطان  ت�صمية  تطلق 
التي ت�صيب الغدة الدرقية اأو احلنجرة اأو املريء 

اأو الق�صبة الهوائية.
لكن "�صرطان احللق" لي�س ت�صخي�صا بحد ذاته، 
العبارة.  هببذه  ي�صتخدم  طبيبا  ت�صمع  لببن  لذلك 
اأجزاء  على  ال�صرطان  اأعببرا�ببس  توؤثر  اأن  وميكن 
اأي  اإذا ظهرت  الرقبة والببراأ�ببس، لذا  خمتلفة من 
اأعرا�س يف هذه املنطقة، يجب زيارة الطبيب على 

الفور.
على  توؤثر  التي  الأعببرا�ببس  ب�صاأن  قلقا  كنت  واإذا 
اإذا  مببا  يف  بالتحقيق  الطبيب  يقوم  فقد  احلببلببق، 

كنت تظهر عالمات اأخرى ل�صرطان احلنجرة.
ُيببعببرف اأكرث  واحلببنببجببرة هببي ال�ببصببم ال�صحيح ملببا 
احلنجرة  وتقع  اخلا�س،  ال�صوت  �صندوق  با�صم 

فوق الق�صبة الهوائية واأمام املريء.

ـــي الـــعـــالمـــات املـــبـــكـــرة لــ�ــشــرطــان  ـــا ه م
احلنجرة؟

هي  احلنجرة  ل�صرطان  �صيوعا  الأكببرث  العالمة 
وجبببود اأمل و�ببصببوت اأجبب�ببس ملبببدة تببزيببد عببن ثالثة 

اأ�صابيع.
الوطنية  البب�ببصببحببيببة  اخلببببدمببببات  هببيببئببة  وتببببقببببول 

)NHS( اإذا كان لديك �صوت اأج�س لأكرث من 
ثالثة اأ�صابيع، فيجب اأن تت�صل بالطبيب العام.

يف  تالحظها  قد  التي  االأخــرى  االأعــرا�ــس 
حلقك هي:

- تغيري يف �صوتك
- اأمل اأو �صعوبة يف البلع
- كتلة اأو تورم يف رقبتك

- �صعال طويل الأمد اأو �صيق يف التنف�س
- التهاب احللق امل�صتمر اأو وجع الأذن

- �صوت �صفري عايل النرة عند التنف�س
واإذا كببان لببديببك اأي مببن هببذه الأعبببرا�بببس، فحدد 
موعدا مع الطبيب العام لتحديد ال�صبب الكامن 

وراءها.
ويف جميع الأحوال، ميكن اأن تكون هذه الأعرا�س 
مرتبطة بحالة اأقل خطورة مثل التهاب احلنجرة، 
مينح  مبكرا  بال�صرطان  الإ�صابة  ت�صخي�س  لكن 

املري�س اأف�صل فر�صة للتغلب عليه.

ما الذي ي�شبب �شرطان احلنجرة؟
ُيعتقد اأن خطر الإ�صابة ب�صرطان احلنجرة يزداد 

ب�صبب:
- التدخني

- التاريخ العائلي لالإ�صابة ب�صرطان احلنجرة
على  يحتوي  �صحي،  غري  غذائي  نظام  تناول   -

ن�صبة منخف�صة من الفواكه واخل�صروات
- التعر�س ملواد كيميائية معينة مثل الأ�صب�صتو�س 

اأو غبار الفحم
وهذا النوع من ال�صرطان اأكرث �صيوعا لدى من 

تزيد اأعمارهم عن 60 عاما.

اأعبببلبببن ببباحببثببون مبببن جببمببعببيببة القلب 
اإىل  الف�صتق  اإ�صافة  اأن  الأمريكية، 
النظام الغذائي اليومي، ي�صاعد على 
الببدم حتى  تخفي�س م�صتوى �صغط 
 Daily اأثناء النوم.وت�صري �صحيفة
اأن نتائج الدرا�صة  اإىل   ،Express
الببتببي اأجبببراهبببا ببباحببثببون مببن جمعية 
�ببببصببببارك فيها  الأمبببريبببكبببيبببة،  البببقبببلبببب 
الوقت  نببفبب�ببس  يببعببانببون يف  اأ�ببصببخببا�ببس 

مبببن املببيببل لرتبببفببباع مبب�ببصببتببوى �صغط 
الببببدم ومبببر�بببس البب�ببصببكببري مبببن النوع 

الثاين.
وعند بداية التجربة ق�صم الباحثون 
جمبببمبببوعبببتبببني.  اإىل  املبببب�ببببصببببرتكببببني 
نظاما  الأوىل  املبببجبببمبببوعبببة  اتبببببببعبببت 
غببذائببيببا مببنببخببفبب�ببس البببدهبببون وغني 
بببببالببببكببببربببببوهببببيببببدرات. وامببببببببا اأفببببببببراد 
املبببجبببمبببوعبببة البببثبببانبببيبببة فبببقبببد اأ�بببصببباف 

نظامهم  اإىل  الببفبب�ببصببتببق  الببببباحببثببون 
اأربعة  م�صي  بعد  الببغببذائببي.واتبب�ببصببح 
اأ�ببصببابببيببع عببلببى ببببدايبببة الببتببجببربببة، ان 
نتائج اأفراد املجموعة الثانية مثرية 
الف�صتق  "حمية  لأن  لبببالهبببتبببمبببام. 
املقاومة  ملحوظة  ب�صورة  خف�صت 
النتاج  من  وزادت  العامة،  املحيطية 
القلبي وح�صنت بع�س موؤ�صرات عدم 
�صغط  واأن  القلب.  �صربات  انتظام 

الببببدم النببقبببببا�ببصببي انببخببفبب�ببس كثريا 
وخا�صة اأثناء النوم".

وبالإ�صافة اإىل هذا، يحتوي الف�صتق 
 L-аргинин حبببمببب�بببس  عبببلبببى 
الأميني، الذي يتحول داخل اجل�صم 
اإىل اأك�صيد النرتيك. وهذا الأك�صيد 
يلعب دورا رئي�صيا يف تو�صيع الأوعية 
تخفي�س  على  ي�صاعد  ما  الدموية، 

م�صتوى �صغط الدم.

عالمات رئي�ضية ل�ضرطان �حللق يجب 
معرفتها من �أجل ت�ضخي�س مبكر

طريقة لتجنب نوبات �رتفاع 
�ضغط �لدم حتى �أثناء �لنوم
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اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/قو�صتو 

CN قورميه �صناك  رخ�صة رقم:4134436 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اإعــــــــــالن
ال�صبببببادة/رويال  بان  القت�صادية  التنمية  دائبببرة  تعلن 

CN المارات للمالب�س  رخ�صة رقم:1988120 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/خط اجلزيرة للنجارة واحلدادة امل�صلحة  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1012736 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / هويان عبيد عطيه من مالك اإىل �صريك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / هويان عبيد عطيه من 100 % اإىل %49
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد على عبداهلل من�صور املن�صور  %51

تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل احمد حممد اخلزرجى
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ خط اجلزيرة للنجارة واحلدادة امل�صلحة
KHAT AL JAZEERA WOODEN & STEEL WORKS

اإىل/ خط اجلزيرة للمقاولت العامه ذ.م.م
KHAT AL JAZEERA GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال النجارة امل�صلحة  4390004

 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال حديد الت�صليح  4390005
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/ذيري كافيه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:3720842 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبيد حممد عبيد را�صد الكعبى من �صريك اإىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء / عبيد حممد عبيد را�صد الكعبى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبيد حممد عبيد را�صد الكعبى من مدير اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبيد حممد عبيد را�صد الكعبى من 0% اإىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف هزاع حممد �صيف حمد العامرى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ ذيري كافيه ذ.م.م

THERE CAFE L.L.C
اإىل/ ذيري كافيه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

 THERE CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/موؤ�ص�صة املرجان للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�صة رقم:1028981 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة احمد عبداهلل احمد على %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حنتو�س عبداهلل حممد

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة املرجان للنقليات العامة

AL MURJAN GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اإىل/ املرجان للنقليات العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

AL MURJAN GENERAL TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائبببرة التنمية القت�صادية بان ال�صبببببادة/ل�صت بوينت خلدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب وغ�صيل ال�صيارات رخ�صة رقم:3994974 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

ا�صافة عبداملجيد عبداهلل �صامل حمد اجلنيبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبداهلل ها�صم عثمان �صامل ال حممد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:اميريت�س مودرن للخدمات الفنية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:امل�صفح م 0.26 مبنى ال�صيد حممد حموده علي غامن حموده 

واخرين
CN 2759320 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
1 - حل وت�صفية ال�صركة

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   ، احل�صابات  لتدقيق  دلتا  ال�صادة/مكتب  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�صر اجلمعية  بتاريخ:2022/2/22 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205007850
تاريخ التعديل:2022/3/27

املعني  امل�صفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 قطاع �ل�سوؤون �لتجارية

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 30/2021/39 جتاري م�سارف كلي  
املنظورة يف دائرة امل�صارف الكلية رقم 250

 17،388،363.53 وقدره  بالوفاء مببلغ  والثالثة  والثاين  الأوىل  عليهم  املدعى  باإلزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
)�صبعة ع�صر مليوناً وثالثمائة وثمانية وثمانون األفاً وثالثمائة وثالثة و�صتون درهماً وثالثة وخم�صون فل�صاً( بالتكافل 
والت�صامن والت�صامم فيما بينهم. ومنه مبلغ وقدره 1،500،000 مليون )مليون وخم�صمئة األف درهم( بالت�صامن 
األفاً  ع�صر  و�صتة  ومائتان  ماليني  �صبعة   7،216،900.50 وقببدره  مبلغ  ومنه  الرابعة.  عليها  املدعى  مع  والتكافل 
وت�صعمائة درهماً وخم�صون فل�صاً بالت�صامن والتكافل مع املدعى عليها اخلام�صة. مع اإلزامهم جميعاً بالفائدة قانونية 

بواقع 12% منذ تاريخ ال�صتحقاق حتى متام ال�صداد.
املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.م.ع.( 

عنوانه : مكتب بيكر مكنزي حبيب املال - المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �صارع الأبراج بناية 
برج O14 - مكاين رقم 2563786091  هاتف رقم 044230000 فاك�س رقم 044479777

وميثله : اإميان اأ�صد اأكر اأ�صد الأمريي 
املطلوب اإعالنه : 1- انرتنا�صيونال افنيو انف�صتمنت )�س.ذ.م.م( �صفته : مدعى عليه

ل�صالح/:  اأعبببباله  املبببذكبببورة  البببدعبببوى  يف   2022-02-16 بببتبباريببخ  املببنببعببقببدة  بجل�صتها  حكمت  املببحببكببمببة  ببببان  نعلنكم 
مبلغ  املببدعببي  اىل  يبببببوؤدوا  ببببان  والببثببالببثببة  والبببثببباين  الأوىل  عليهم  املببدعببى  ببببالبببزام   -  &NAME_PARTY1
الفا وثالثمائة وثالثة و�صتون درهما  وثمانية وثمانون  وثالثمائة  مليونا  ع�صر  )�صبعة  درهم   17،388،363.53
وثالثة وخم�صون فل�صا( ، والزام املدعى عليها الرابعة بان توؤدي اىل املدعي بالت�صامن مع املدعى عليها الأوىل يف حدود 
مبلغ 1،500،000 درهم )واحد مليونا وخم�صمائة الف درهما( ، والزام املدعى عليها اخلام�صة بان توؤدي اىل املدعي 
الفا  و�صتة ع�صر  )�صبعة مليونا ومائتان  7،216،900.50 درهماً  الأوىل يف حدود مبلغ  املدعى عليها  بالت�صامن مع 
وت�صعمائة درهما وخم�صون فل�صا(، وبالفائدة بواقع 5% �صنوياً من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام وحتى 
قابال  املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  درهم مقابل  الفي  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  واألزمتهم   ، ال�صداد  متام 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن. �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70353

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000335/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - اخليمة العربية ملقاولت البناء - ذ م م وميثلها مديرها عارف قري�صي �صالم الدين 
ال�صالم  �صيف  قري�صي  عارف   -  2

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ الطليعة للنقليات ملالكها / خليل �صالح يو�صف احمد احلمادي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 51350
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 14/2022/80 تظلم من �أمر �أد�ء  
املنظورة يف : دائرة تظلمات اأوامر الداء رقم 204

مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر بالق�صية رقم 43/2022 اأمر اأداء والر�صوم وامل�صاريف   
املتظلم : ند �صبيب لنقل وجمع النفايات  

  B عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - العوير - ديرة - دبي - �صارع
وميثله : روؤيا عبداهلل حممد العو�صي  

املطلوب اإعالنه : 1 - فوم ارتز كريي�صنز - �س ذ م م - �صفته : متظلم �صده    
الدعوى  يف   2022/3/8 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعببالن  مو�صوع 
التاأكد من  بالن�صر بعد  NAME_PARTY1 بال مانع من العالن  اأعاله ل�صالح /  املذكورة 
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  التحري.  حكما مبثابة احل�صوري  نتيجة  العببالن وفق  تعذر 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 2014/2019/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/85 مدين جزئي، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )213498 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ : ح�صني مراد ابراهيم - عنوانه : الإمببارات - اإمارة دبي - النهدة الوىل - 

�صارع النهدة - بناية املزنا - الطابق الول - 110 - بجوار حمطة مرتو النهدة 
املطلوب اإعالنه : 1 - �صفيق عبدالقادر حممد �صالح كاظم - �صفته : منفذ �صده   

ال�صهم  اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : الإعببالن  مو�صوع 
امل�صجلة يف �صوق دبي املايل - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�عالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 103/2022/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة  الدعوى الثالثة رقم 402  

مو�صوع الدعوى : ت�صجيل الدعوى واعالن املدعي عليهم ب�صورة منها 
من  النتهاء  وا�صهار  والثانية  الوىل  عليهما  املدعي  لل�صركتني  الت�صفية  اجببراءات  انهاء  مهمته  تكون  م�صفي  تعيني 
اآثببار يف م�صلحة  التجاري مع ما يرتتب على ذلك من  بال�صجل  ب�صطبهما  التجاري وتقدمي طلب  بال�صجل  الت�صفية 

املدعي. الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعى : عماد ايليا حنا الرامكي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املمزر - دبي - ديرة - مبنى الن�صر بالزا - �صقة 105  
املطلوب اإعالنه : 1 - جموهرات فولكا �س ذ م م - �صفته : مدعى عليه 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكببب الدعوى ومو�صوعها ت�صجيل الدعوى واعالن املدعي عليهم ب�صورة منها 
من  النتهاء  وا�صهار  والثانية  الوىل  عليهما  املدعي  لل�صركتني  الت�صفية  اجببراءات  انهاء  مهمته  تكون  م�صفي  تعيني 
اآثببار يف م�صلحة  التجاري مع ما يرتتب على ذلك من  بال�صجل  ب�صطبهما  التجاري وتقدمي طلب  بال�صجل  الت�صفية 
املوافق  اخلمي�س  يببوم  جل�صة  لها  وحببددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهما  املدعي  الببزام  املدعي. 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  9.00 �صباحا يف  ال�صاعة   2022/3/31

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70392

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 253/2022/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف : دائرة امل�صارف اجلزئية الثالثة رقم 257      

الف وثمانيمائة واربعة  41،804.98 درهم )واحد واربعون  القر�س  يوؤدي للمدعية عن  بان  املدعي عليه  بالزام   : الدعوى  مو�صوع 
درهما وثمانية وت�صعون فل�صا( بالإ�صافة اىل الفائدة الإتفاقية بواقع )36%( �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد. 

اثنان  الف درهببم ومائة  11،122.36 درهببم )احببادي ع�صر  الإئتمان مبلغ وقببدره  يببوؤدي للمدعية عن بطاقة  بان  املدعي عليه  بالزام 
وع�صرون درهما و�صتة وثالثون فل�صا وفقا ملا هو ثابت يف ك�صف احل�صاب ، فاإنه يحق للمدعية املطالبة بهذا املبلغ بالإ�صافة اىل الفائدة 
التفاقية بواقع )3.09%( �صهريا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد. املدعي  : دار التمويل - �س م خ - عنوانه : الإمارات - 
اإمارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �صارع زايد الأول - مبنى دار التمويل - �صقة الر�صي وامليزانني - مقابل �صيدار  - وميثله : �صيخه 
حممد �صيف علي املحرزي - املطلوب اإعالنه : 1 - ا�صكانا �صاجنيو ابيواردينا - �صفته : مدعي عليه.  مو�صوع الإعببالن : نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2022/3/2 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح / دار التمويل �س م ع.  الزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 52،927.34 درهم )اثنان وخم�صون الف وت�صعمائة و�صبعة وع�صرون درهم واربعة وثالثون فل�س( والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2022/2/8 وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
يف �لإ�ستئناف رقم 41/2022/324 ��ستئناف تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم 89   
بتاريخ  ال�صادر   104470 رقببم  التنفيذ  قا�صي  مقام  من  ال�صادر  الببقببرار  اإ�صتئناف   : الببدعببوى  مو�صوع 
عنها  احلجز  بفك  ون�صرح  عنه  املنوه  الوحدة  بخ�صو�س  الإجببراءات  )وقف  ومنطوقة   2022/2/13

كونها( )بيع مبدئي( مع الزام املنفذ �صده الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
م�صتاأنف  : اإيا�س في�صل حممود �صومان - عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - ابوظبي - الوحدة - �صارع 
املطار تقاطع �صارع دملا - مبنى النيادي - جانب كو�صتا كافيه - وميثله : �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي  

املطلوب اإعالنه : 1 - زهري ها�صم �صاكر خليل - �صفته : م�صتاأنف �صده   
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/6259 تنفيذ جتاري بتاريخ 2022/2/21  

بعد  التقا�صي عن  بقاعة  5.30 م�صاءا  ال�صاعة   2022/3/30 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صه  وحببددت 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
   �عالن بالن�سر

يف �ل�ستئناف رقم 2289 ل�سنة 2021 م مدنى 
اإىل امل�صتاأنف �صده اخل�صم املدخل : �صركة عرمان ملقاولت البناء

نعلمكم باأن امل�صتاأنف : نبيل �صامل اأبو احل�صن
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الق�صية املدنية رقم 3551 ل�صنة 2020 مدين 
)كلي( ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صبة م - يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف 
�صباحاً مبقر هذه املحكمة اأمام الدائرة املدنية الثانية بتاريخ 7/4/2022 
قانوناً  ميثلكم  مببن  اأو  باحل�صور  التف�صل  يببرجببى  لببذا  اخلمي�س  يببوم  املببوافببق 
لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فاإن املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف وفقاً 
اأية  دون  امل�صتاأنف  نفقة  على  الإعببالن  هذا  ين�صر  القانون. ملحوظبة:  لأحكام 

م�صوؤولية على املحكمبة جتباه حقبوق الغيبر.
رئي�س قلم �لكتاب 

�لمار�ت �لعربية  �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/62263(
املو�صوع

مقدمة من املنذرين/ مهلهل عبد العزيز مهلهل حمد اخلالد / �صريفة عبد العزيز مهلهل حمد 
اخلالد/خالد عبد العزيز مهلهل حمد اخلالد

املنذر اليها/ �صلطان زاده للخدمات التقنية ذ م م
بدل  و�صداد   210 لل�صقة  اليجار  عقد  جتديد  ب�صرورة  املنذراليها  على  املنذرين  وينبه  ينذر 
ايجارية  بقيمة  واملببقببدر   2022/12/14 تبباريببخ  اىل   2019/12/15 تبباريببخ  مببن  اليببجببار 
تاريخ الخالء وذلك خالل  اليجارحتى  بدل  و�صداد  التام  الخالء  او  �صنويا  درهم   35000
ثالثون يوما من تاريخ هذا النذار وال �صي�صطر املنذرين ا�صفني اىل اتخاذ الجراءات القانونية 
والق�صائية لأخالء املنذر اليها من املاأجور مع الزامها ببدل اليجار والر�صوم وامل�صاريف حتى 

تاريخ الخالء التام مع حفظ كافة حقوق املنذرين الخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
�د�ء   �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003806/ 

اإىل املحكوم عليه :  الأح�صن لتجارة قطع غيار ال�صيارات - ذ م م 
بوليكوتيل  اندريو�س  كرت�صابان  بوليكوتيل  انتوين   -  2

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ املكرم لتجارة قطع غيار ال�صيارات - ذ م م  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : 
 املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 90826 درهم ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ  12/01
اأعاله خالل  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  بتنفيذ ما جاء يف  انت مكلف  ال�صداد.  لذلك  2021 حتى متام   
)15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 13/2022/80 تظلم من �أمر �أد�ء  
املنظورة يف : دائرة تظلمات اأوامر الداء رقم 204

مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر بالق�صية رقم 44/2022 اأمر اأداء والر�صوم وامل�صاريف
املتظلم : ند �صبيب لنقل وجمع النفايات  

  B عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - العوير - ديرة - دبي - �صارع
وميثله : روؤيا عبداهلل حممد العو�صي  

املطلوب اإعالنه : 1 - كالريون ا�س اي اف لعمال الت�صميم الداخلي - �صفته : متظلم �صده    
الدعوى  يف   2022/3/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعببالن  مو�صوع 
التاأكد من  بالن�صر بعد  NAME_PARTY1 بال مانع من العالن  اأعاله ل�صالح /  املذكورة 
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  التحري.  حكما مبثابة احل�صوري  نتيجة  العببالن وفق  تعذر 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     
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Date 28/ 3/ 2022  Issue No : 13504
Banks fully commercial 1/2022/39

Published Notice details
To The convict: 1- BAVAGUTHU RAGHURAM SHETTY

Unknown Address
As the judgment creditor: 
National Bank of Fujairah- public joint stock company
Represented by: Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
We inform you that the court has ruled in its session on 07/02/2022 in 
the aforementioned case in favor of PARTY1_NAME to obligating the 
defendants jointly to pay the plaintiff an amount 14,760,364.12 AED 
(Fourteen million seven hundred and sixty thousand three hundred and 
sixty-four dirhams and twelve fils) And the interest is 5% from the date 
of the claim until full payment, and they are obligated from fees and 
expenses and an amount of 1,000 dirhams as lawyer fees. Judgment as in 
attendance and subject to appeal within thirty days from the day following 
the publication of this announcement. Issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and read publicly.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 70408
�عالن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 1/2022/39 جتاري م�سارف كلي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- بافاغوتو راغورام �صيتي - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك الفجرية الوطني - �صركة م�صاهمة عامة 

وميثله : حمد عي�صى حممد العي�صى  
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2022/2/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
للمدعي  يببوؤديببا  بببان  بالت�صامن  عليهما  املببدعببى  بببالببزام   :  &PARTY_NAME ل�صالح/ 
التام.  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  5% من  والفائدة  درهببم،   14،760،364.12 وقببدره  مبلغ 
احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  درهم   1000 ومبلغ  وامل�صاريف  الر�صوم  من  والزمتهما 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     
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 �إخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2022_0052019 رقم �ملعاملة

اإخطار عديل للوفاء مببلغ 450000 درهم 
ال�صرح 

املخطر : عبداهلل احلاج خادم امليدور املهريي 
العنوان : ال�صارقة - البطينة - الهاتف : 971551010102 

املخطر اليه : ار�صد على بن كل زاده - باك�صتاين اجلن�صية 
العنوان : ال�صارقة ال�صناعية - �صارع ال�صناعية الثاين - حمل طريق خير للطباعة 

الهاتف : 971506741387 
املخطر اليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 450000 درهم )اربعمائة وخم�صون الف درهم فقط ل غري( مو�صوع ال�صيك املحرر 
من قبل املخول بالتوقيع عن املدعى عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك  اإل انه ارتد دون �صرف 
ا�صتحقاق  بتاريخ   درهم   450000 مببلغ   000008 رقم  ال�صيك   : كالتايل  وبيانه  لل�صحب  قابل  كايف  ر�صيد  وجود  لعدم 
ا�صتحقاقه  تاريخ  م�صي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي  ان  وحيث  امل�صرق.  بنك  على  وامل�صحوب   2021/6/9

واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.  
لتخاذ  �صن�صطر  واإل  اخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  خالل  املذكور  املديونية  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  نخطركم  فاإننا   ، لذلك 

الإجراءات القانونية. واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70392 �لعدد 13504 بتاريخ 2022/3/28 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/58170(
املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�صفة )البائع(

وينوب عنه بالوكالة/ اأمين عبد الفتاح علي مو�صى ، مبوجب وكالة موثقة ا�صوًل لدي الكاتب العدل 
2018/1/170555 فرع الطوار. العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى  مبحرر رقم 

فندق �صمايا، الطابق الثاين بالكامل هاتف متحرك 0508770778
املنذر اإليه : حممد يو�صف عبداهلل حارب املهريي - عنوانه : المارات العربية املتحدة ، الفجرية ، 

منطقة �صكمكم ، فيال رقم 302 - هاتف : 00971565549898
THE V ينذر املنذر/ املنذر اليبه با�صتكمال عملية البيع وال�صراء واخلا�صة بالوحدة 603 برج ذا يف 
واإل  الإنبببذار  هبذا  اإليبه  املنبذر  اإ�ببصببالم  تباريخ  مبن  يبومبا(  ع�صبر  خم�صبة  )اأق�صباها  مبدة  خبالل  وذلببك 
�صي�صطر املنبذر لتخباذ الإجبراءات القانونيبة الالزمبة فبي مواجهبة املنبذر اإليبه واإنبهباء مبذكرة احلجبز 
وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  حتميلكم  مع  التعاقدية  باللتزامات  لإخاللكبم  وذلك  بالوحبدة  اخلا�صبة 

واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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على  و�صمي  ع�صر  اخلام�س  القرن  بداية  يف  امل�صجد  ُبني 
با�صم  الغرب  املعروف يف  اأمببري احلببرب  تيمور  ا�صم زوجببة 
تيمورلنك الذي احتل م�صاحة �صا�صعة من اآ�صيا قبل وفاته 
ال�صخم،  اخلط  تزيني  مت  قبابه،  وحتت   ،1405 عام  يف 

والبببببوابببة ، والبببببالط الببببالزوردي والببذهبببببي املنت�صر عر 
اجلدران ال�صاهقة.

حتطمت  فقد  يبدو،  كما  بال�صرورة  �صيء  كل  لي�س  لكن 
اإحبببببدى هبببذه الببقببببباب البببزرقببباء البب�ببصببهببرية مببثببل البي�صة 

وانهارت اأخرى متاًما؛ ويتم الآن اإعادة بنائها ب�صكل كبري 
بت�صميمات حديثة تكرر اأمناط الع�صور الو�صطى.

على مر ال�صنني 
الأخرى  التاريخية  املباين  والعديد من  امل�صجد  كان هذا 
يف �صمرقند م�صدر الكثري من اجلدل بني الزوار وال�صكان 
حيث  الدولية  والهيئات  واحلكومات  والعلماء  املحليني 
�ببصببروريببة حلببمببايببة هذه  الإ�ببصببالحببات  اإن  البع�س  يببقببول 
يعرت�س  فيما  ال�صياحة  من  حيوي  دخببل  وتاأمني  املواقع 
تلحق  غببري مبالية  اأنبببه ترميمات  يبببرون  مببا  اآخبببرون على 
وفقا  الأحببيبباء  هببدم  وي�صاحبها  الأ�صلية  بالبنى  ال�صرر 

ملوقع نا�صيونال جيوجرافيك.
وقد منحت اليون�صكو مكانة الرتاث العاملي ملواقع خمتلفة 

يف اأوزبك�صتان،
 مبا يف ذلك �صمرقند، املدينة التي ت�صمى "مفرتق طرق 
الثقافات"، ومع ذلك ، فقد انتقدت املنظمة مراًرا وتكراًرا 

اأعمال اإعادة البناء.
وم�صجد بيبي خامن هو م�صجد تاريخي يقع �صرق ميدان 
ريج�صتان ويعد اأحد اأ�صهر معامل �صمرقند يف اأوزبك�صتان 

ويلقب بجوهرة �صمرقند.
بناوؤه يف  اأعمال  وانتهت  1399 ميالدية  امل�صجد يف  بني 
1403 ميالدية و�صّمي على ا�صم زوجة تيمورلنك ويبلغ 

طوله 167 م وعر�صه 109 م 
كانت  والتي  الببفببريوزي  ِبلونها  م   40 قبته  ارتببفبباع  ويبلغ 

تعتر اأكر قبة يف العامل الإ�صالمي وارتفاع املدخل 35 
مرتا وبجانبه مئذنتان، 

ويحيط به �صور يقع م�صجد بيبي خامن يف اجلهة الغربية 
طولها  �ببصبباحببة  وتتو�صطه  ال�صرقية  اجلببهببة  يف  والبببببوابببة 

ال�صور م�صجدين �صغريين  و�صم  م   63 وعر�صها  م   76
ات�صال  ثببم  وال�صمالية  اجلنوبية  اجلهبببببببة  يف  متقابلني 
400 عمود رخامي  بببرواق يرتفع على  الأبنية  باقي  مع 

وتعلوه القباب.

ويذكر  "اأروى"،  ببببجبببزيبببرة  اأيببب�بببصبببا  عبببرفبببت  ثبببم   
بببا باجلزيرة  اأيببب�بببصً تببعببرف  كببانببت  اأنبببهبببا  املبببقبببريبببزى 
الو�صطى، لوقوعها بني الرو�صة وبولق والقاهرة 
واجليزة، حيث كانت مياه النيل متر بني جزيرة 
وباب  الآن(  �ببصببيببتببى  جببببباردن  )مببنببطببقببة  الببعبببببيببط 
الببعبباىل الذى  الق�صر  الببلببوق، وكبببان مببوجببودا بها 
 ،1820 يف  علي،  حممد  ابببن  با�صا  اإبراهيم  بناه 
وفى عام 1828 اأمر اإبراهيم با�صا اأثناء وجوده 
باإزالة  اخلزينة  كاتب  اأفندى"  "على  اليونان  يف 
"منطقة  الببعبباىل  الق�صر  بببني  املببوجببودة  الكيمان 
العقارب  بتل  املعروفة  والقاهرة  �صيتى"  جبباردن 
فبباأزيببلببت يف  فبببداديبببن،  ثببالثببة  حبببواىل  وم�صاحتها 
بني  الببواقببعببة  الببتببالل  اأزيببلببت  كما  يببوًمببا،   393
38 فداًنا  العاىل وم�صاحتها  والق�صر  النا�صرية 
وُغر�س بها اأ�صجار زيتون، وانتهى العمل يف يناير 
1830، وعندما توىل اخلديوى اإ�صماعيل احلكم 
اأمر بردمها، وقام ب�صراء كل املنطقة مبا فيها من 
الإ�صماعيلية  �صراى  لبناء  متهيًدا  وبيوت  اأبنية 
حتى  العينى  ق�صر  بداية  من  )ومكانها  الكرى 
الإ�صماعيلية  و�بببصبببراى  الببببدوبببببارة(  قبب�ببصببر  حببببدود 
)ومكانها  البببدوببببارة  ق�صر  منطقة  يف  ال�صغرى 

جممع التحرير حاليا(.
 وقبببد اأوقبببببف اخلبببديبببوى اإ�ببصببمبباعببيببل بببنبباء �صراى 
بناء  عببلببى  �ببصببرف  بببعببدمببا  الببكببرى  الإ�صماعيلية 
وثالثني  ثمانية  وقببببدره  مبلغا  فببقببط  جببدرانببهببا 
وكان  م�صريا،  جنيها  وع�صرين  وثمامنائة  األفا 
اأماكن اجلزيرة وهى مائة  �صراء  قد �صرف على 
بيت وواحد، ت�صعة اآلف و�صتمائة واثنني وثمانني 
واأربعمائة  األفا  واأربعني  ثمانية  وت�صاوى  كي�صة، 

جنيه وع�صرة.
Garden City كما  اأو  اأما مدينة احلدائق   
يف  التفكري  فبداأ  الإجنليزية  باللغة  عليها  اأطلق 

"منطقة  للمدينة  رئببة  مبثابة  لتكون  تاأ�صي�صها 
 1905 البلد" بالتحديد، وكان ذلك عام  و�صط 
الببقبباهببرة حببواىل ن�صف  �صكان  تببعببداد  كببان  حينما 
امل�صمى  اجلببزء  اأن  ملحوظة  "مع  ن�صمة،  مليون 
بببالببفببعببل، وظلت  مبببوجبببودا  كبببان  البببدوببببارة  بق�صر 
جاردن  بناء  انتهى  حتى  الأ�صماء  بنف�س  �صوارعه 
�صيتي، ومت تعيني الأ�صماء لها حتى الثالثينيات 
من القرن الع�صرين"، والذين �صرعوا يف اإقامتها 
ثالثة كانوا ميتلكون �صركة ا�صمها )اأر�س النيل( 
وهم: "فرانز �صوفيو" و"�صارلز باكو�س" و"جورج 
ي�صكنوا  مل  الببثببالثببة  اأن  والبببغبببريبببب  مق�صود"، 
اأفل�صوا  تببعببمببريهببا لأنببهببم  بببعببد  �ببصببيببتببي(  )جببببباردن 
اأثناء  م�صروعهم  تنفيذ  مببن  عامني  بعد  تقريبا 
اأزمببببة عبببام 1907 البب�ببصببهببرية الببتببى تبب�ببصببرر منها 
العقارات، )علما  امل�صتثمرين يف جمال  ب�صدة كل 
ببببباأن يف ذات الببوقببت تببقببريببًبببا ظببهببر الإعبببببالن عن 
"املقطم" عام  جببريببدة  يف  الزمالك  حببى  تاأ�صي�س 
1906 ويفيد باأن �صركة جديدة تاألفت براأ�صمال 
قدره 400 األف جنيه لبناء امل�صاكن يف اجلزيرة 
عند الكوبرى اجلديد "كوبرى اأبو العال"، الذى 

ي�صل بني بولق واجلزيرة(.
 وقد اأقيم حى جاردن �صيتى على اأنقا�س "الق�صر 
اخلديوية،  الأمبببببالك  يتبع  كبببان  البببذى  العاىل" 
وكانت م�صاحته 50 فداًنا من الأبنية واحلدائق، 
بالإ�صافة اإىل �صرايتني من اأمالك الواىل اإبراهيم 
با�صا كانا على ي�صار الق�صر العاىل، والق�صر العاىل 
بناه اإبراهيم با�صا ابن حممد على با�صا وهو اأول 
اإن�صاء يف هذه املنطقة، ومت الفراغ من بنائه �صنة 
1820، وا�صتهر اأي�صا با�صم "ق�صر امل�صورة" لأن 
اإبراهيم با�صا عقد فيه اأول جمل�س للم�صورة �صنة 
1829م. كان الق�صر حماطا ب�صور وبه حديقة 
�صواء  الأ�صجار  اأنبببواع  ب�صتى  وزرعببت  اأك�صاك،  بها 

اأو اأ�صجار الفواكه، وخا�صة �صجر املاجنو،  للزينة 
خرائط  وتظهر  �صخمني،  مبنيني  مببن  ومببكببونببا 
جراند بك ل�صنة 1874 م موقع الق�صر العاىل 
يبببحبببّده غبببرببببا نببهببر الببنببيببل، و�ببصببرقببا �بببصبببارع ق�صر 
وجنوًبا  رفعت،  با�صا  اأحمد  ق�صر  و�صمال  العينى 
بعد  العينى،  ق�صر  وبببني  بينه  الفا�صل  الطريق 
للحكومة  ملًكا  الق�صر  اأ�صبح  با�صا  اإبراهيم  وفاة 
امل�صرية، ثم وهبه الواىل عبا�س حلمى الأول اإىل 
لحقا"،  اإ�صماعيل  "اخلديوى  اإ�صماعيل  الأمببري 
وهبة  با�صا خديو م�صر  اإ�صماعيل  اأ�صبح  وحينما 
املبانى  مببن  فيها  بببه مبببا  املحيطة  الأرا�بببصبببى  مببع 
حدوده  وكانت   ،1863 �صنة  يف  ال�صكر  وم�صنع 
ال�صارع  والبب�ببصببرقببيببة  الببنببيببل،  �ببصبباطببئ  اإىل  الببغببربببيببة 
بببببولق ومبب�ببصببر الببقببدميببة )�صارع  البببوا�بببصبببل ببببني 
اأحمد  اإىل ق�صر  وال�صماىل  العينى حاليا(،  ق�صر 
الفا�صل بينه وبني  اإىل الطريق  با�صا، واجلنوبى 

1864 خمازن  ق�صر العيني، كما اأ�صاف يف عام 
الوالدة با�صا  اإىل  اأحمد  اأخيه  كانت ملحقة ببيت 
اأن رممببه وحفر على  خو�صيار هببامن والببدتببه بعد 
واجهته اأول حرفني من ا�صمه ولقبه ورزق يف هذا 

الق�صر بابنه حممد توفيق.
الببقبب�ببصببر اعتناًء  ببببهبببذا  بببا�ببصببا  الببببوالببببدة   واعببتببنببت 
1863م  �صنة  برتميمه  اأيبب�ببصببا  وقببامببت  ببا،  خببا�ببصً
اأن تلفت بع�س جوانبه جراء في�صان النيل،  بعد 
وا�بببصبببرتت لببه الأثببببباث الببفبباخببر والببتببحببف الثمينة 
ا  اأي�صً امل�صادر  بع�س  وذكببرت  الببنببادرة.  والأ�ببصببجببار 
نفقة  عببلببى  كببببان  العاىل"  "الق�صر  تببرمببيببم  اأن 
اخلديوى "اإ�صماعيل" �صمن ما اأنفق على �صراى 
ال�صغرى  الإ�ببصببمبباعببيببلببيببة  و�بببصبببراى  "عابدين"، 
"اجليزة"،  و�بببصبببراى  الآن"،  املببجببمببع  "موقعها 
"فاطمة  و�بببصبببراى  التكرور"،  "بولق  و�بببصبببراى 
با�صا"  "للوالدة  البببزعبببفبببران  و�بببصبببراى  هامن"، 

ا،  اأي�صً بالعبا�صية  له  كبرية  و�ببصببراى  بالعبا�صية، 
وهى التى احرتقت وبنى على جزء منها ا�صتبالية 
اأخرى  و�صرايات  املجانني"،  "م�صت�صفى  املجاذيب 
وغري  والرو�صة  واملنيا  والإ�صكندرية  باملن�صورة 

ذلك من بيوت الإ�صراقات.
بعد  الق�صر،  احلكومة  ا�ببصببرتدت  1880م  �صنة   
نببفببى اخلبببديبببوى اإ�ببصببمبباعببيببل، مبببن الببببوالببببدة با�صا 
اإ�ببصببمبباعببيببل، وباعته  ديببببون اخلبببديبببوى  لببتبب�ببصببديببد 
مزاًدا  اأقامت  التى  ال�صنية  الدائرة  اإىل  احلكومة 
تناف�س   1900 �صنة  وحتفه  الق�صر  اأثبباث  لبيع 
ومن  لندرتها،  والأثببريبباء  الأعببيببان  �صرائها  على 
اأ�صهرهم كان حممد بك املن�صاوي، الذى ا�صرتى 
العديد من اأ�صجار الق�صر النادرة لي�صتزرعها يف 
قررت احلكومة هدم  وعندما  الغربية،  عزبته يف 

الق�صر، اأتاحت بيع اأجزائه اإىل اأفراد.
�ببصببارل ماك�س  �ببصببركببة  ا�ببصببرتت   1906 �ببصببنببة   يف 

بهدمه  فقامت  ا�صتثمارية،  �صركة  وهببى  الق�صر، 
�ببصببيببتببى احلبببديبببث وتق�صيم  لإنببب�بببصببباء حبببى جببببباردن 

م�صاحة الق�صر اإىل اأرا�ٍس.
الق�صر  واجهة  ب�صراء  الببوقبباد  على  ال�صيخ  وقببام   
واأبوابه حني عر�س باملزاد، وا�صرتى معه حو�س 
الرخام،  مببن  واحبببدة  قطعة  مببن  م�صنوًعا  مرمر 
مما  كانت  1906م  �صنة  اجلرانيت  من  ورحببايببا 
جنيه   700 مببلغ  الق�صر  مقتنيات  مببن  تبقى 
ذهبببببببى، وا�بببصبببتبببخبببدم عبببمبببال ايببطببالببيببني واأتببببراًكببببا 
والأبواب  احلجرية  الواجهة  لتفكيك  وم�صريني 
الكارو  عبببرببببات  عببلببى  حتببمببيببلببهببا  ومت  وتببرقببيببمببهببا 
ملنزله ب�صحراء املماليك، ا�صتغرقت عملية الفك 
املدخل  لي�صبح  كببامببلببة،  �ببصببنببوات   10 والببرتكببيببب 
ال�صا�صعة  وحديقته  الفخيم  بيته  اإىل  الرئي�صى 
القاهرة بعد هدم  املماليك �صرقى  "حاليا قرافة 

ال�صراى". وقد دفن فيه يف النهاية. 

حكاية جاردن �ضيتى.. من جزيرة يف �لنيل �إىل �أجمل �أحياء �لقاهرة

يحمل ا�شم زوجة تيمورلنك

تعرف على تاريخ م�ضجد بيبى خامن يف �ضمرقند

جاردن �شيتى، واحد من اأجمل اأياء القاهرة، ولكن ماذا عن تاريخه واأيامه، كيف كانت بداياته؟ لقد كان 
يف البدء جمرد جزيرة طرحها النهر، فكف حتولت اإىل واحد من اأجمل اأحياء القاهرة؟

جاردن  عن  تعرفه  ال  "ما  عنوان  حتت  �شعيد  مكاوى  الراحل  للكاتب  فيها"  وما  "القاهرة  كتاب  يقول 
�شيتى":

النا�شر حممد بن  ال�شلطان   اإىل عهد املماليك كانت هذه املنطقة مو�شًعا قدمًيا غامًرا مباء النيل حوله 
قالوون اإىل ميدان �شمى بامليدان النا�شرى، وغر�س فيه االأ�شجار وافتتحه يف �شنة 718هـ املوافق 1318م، 

وكانت تقام بامليدان عرو�س اخليل التى كان النا�شر مغرما برتبيتها وم�شاهدتها ومتابعتها.

متثل القباب الفريوزية واالأ�شطح املتالألئة مل�شجد بيبي خامن يف مدينة �شمرقند كل ما يرغب فيه 
الزائر الذي يتوق اإىل اإلقاء نظرة على تاريخ مدينة طريق احلرير ال�شهرية هذه يف اأوزبك�شتان 

حيث اجلمال ودار من دور العبادة ال�شخمة الذى ي�شى مبجد ما�شي �شمرقند.

حــ�ل العــامل
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•• بولوين-الفجر:

الحتاد  رئي�صة  القا�صمي،  بببدور  ال�صيخة  اأكببدت 
“موؤ�ص�صة  ورئي�صة  وموؤ�ص�صة  للنا�صرين  الدويل 
على اأهمية الكتاب يف تقريب التوا�صل  كلمات”، 
املحبة  قيم  ون�صر  واحلبب�ببصببارات،  الببثببقببافببات  بببني 
اأن  اإىل  م�صرية  �صعوبها،  بني  وال�صالم  والعدالة 
املجتمعات حتتاج الآن واأكرث من اأي وقت م�صى، 
اإىل القبببرتاب اأكببرث مببن عببامل الببقببراءة للتعرف 
عببلببى البببقبببوا�بببصبببم املبب�ببصببرتكببة البببتبببي جتببمببعببهببا مع 
حميطها الإن�صاين، الذي مهما بدا بعيداً عنها، 

اإل اأنه يف الواقع جزء منها، ل يكتمل ول ي�صتمر 
ال�صتقرار  لتحقيق  والببوفبباق  التفاهم  دون  مببن 

والزدهار. 
جببببباء ذلبببببك خبببببالل حببب�بببصبببورهبببا ومبب�ببصبباركببتببهببا يف 
يف  كلمات”  “موؤ�ص�صة  نظمتها  الببتببي  الفعالية 
بولونيا  مبدينة  البتدائية  رومانيويل  مدر�صة 
املوؤ�ص�صة  م�صاركة  هام�س  على  وذلك  الإيطالية، 
يف معر�س بولونيا الدويل لكتاب الطفل، والذي 
فيه  وحببلببت  اخلمي�س،  يببوم  عليه  ال�صتار  اأ�ببصببدل 
ال�صارقة �صيف �صرف هذه الدورة تقديراً ملكانتها 
املجتمعات  خمببتببلببف  مبببع  البببعبببالقبببات  تببعببزيببز  يف 

والثقافات على اأ�ص�س اإن�صانية م�صرتكة.
اإن متكني مزيد  القا�صمي  ال�صيخة بدور  وقالت 
وم�صادر  الكتب  اإىل  الو�صول  من  الأطببفببال  من 
بني  وال�صراكة  التعاون  تطوير  يتطلب  املعرفة، 
والثقايف  الإن�صاين  املجال  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات 
التي تعود  والتعليمي، لإطالق وتنفيذ الرامج 
غري  ول�صيما  كافة،  العامل  اأطفال  على  بالنفع 
واملكتبات،  املدار�س  اإىل  الو�صول  على  القادرين 
للتعليم  و�ببصببيببلببة  ميببثببل  ل  الببكببتبباب  اأن  م�صيفة 
اأداة متنح الأطفال  والرتفيه فح�صب، واإمنا هو 
باأن  الثقة  نفو�صهم  يف  وتبث  الأمبببل  واليافعني 
بالأمنيات  وحببافبباًل  مبب�ببصببرقبباً  �صيكون  امل�صتقبل 

املتحققة.
املدر�صة �صمن  اإدارة  كلمات”  “موؤ�ص�صة  واأهببدت 
مكتبة متنقلة حتتوي  “تنَّ مكتبة”،  مبادرتها 
على 100 كتاب، مقدمة من الكاتبة الإيطالية 
الأطفال  كتب  �صل�صلة  مببوؤلببفببة  دامبببي  اليزابيتا 
على  واحببتببوت  �صتيلتون”.  جريونيمو  “الفاأر 
وثنائية  العربية  الكتب  مببن  خمببتببارة  جمموعة 
البتدائية،  املرحلة  يف  للطالب  املنا�صبة  اللغة 
من  حمتوياتها  اإثبببراء  يف  منها  م�صاهمة  وذلببك 

امل�صادر الثقافية واملعرفية.
ونظمت املوؤ�ص�صة عدداً من الفعاليات يف مدر�صة 
رومانيويل، حيث قراأت ال�صيخة بدور القا�صمي 
“قريب من  الببيببزابببيببتببا دامببببي، قبب�ببصببة  والببكبباتبببببة 

“كلمات”،  جمببمببوعببة  عبببن  الببب�بببصبببادرة  بيتي” 
اأمام عدد من الأطفال، باللغتني العربية  وذلك 
كذلك،  كلمات”  “موؤ�ص�صة  والإيطالية.و�صّلطت 
ال�صوء على مبادرتها “تنَّ مكتبة” التي قدمت 
منذ �صهر اإبريل من عام 2019 نحو 2،000 
)عربي/  اللغة  وثنائية  العربية  باللغة  كببتبباب 
مت  مكتبة   11 بببواقببع  مكتبة،   13 اإيبببطبببايل(،و 
 ،2022 2019 ومكتبتني عام  الترع بها عام 
وذلك يف عدد من املدن الإيطالية �صمت �صل�صلة 
عناوين اأدبية وثقافية وعلمية موجهة لالأطفال 

واليافعني العرب والالجئني يف اإيطاليا.
كلمات”،  “موؤ�ص�صة  مدير  املازمي،  اآمنة  واأكببدت 
مع  الإن�صانية  وال�صداقات  الببروابببط  تعزيز  اأن 
الببذيببن يببعببانببون �ببصببدمببات الببلببجببوء والبببنبببزوح من 
الكتب، ميثل واحببداً من ال�صرتاتيجيات  خالل 
التي تهدف املوؤ�ص�صة اإىل حتقيقها لدعم الأطفال 
ببب�ببصببكببل خا�س،  البببعبببرب الببالجببئببني والبببنبببازحبببني 
وموروثهم  لغتهم  على  املحافظة  من  لتمكينهم 
الببثببقببايف خبببالل تببواجببدهببم خببببارج بببلببدانببهببم، ويف 
املجتمعات  يف  اندماجهم  ت�صهيل  نف�صه  الببوقببت 
الببتببي يبببتبببواجبببدون فببيببهببا، مببببا يبب�ببصببهببم يف تعزيز 
يحقق  جيل  وبناء  نفو�صهم  يف  الإيجابية  الببروح 
الإجنازات التي ت�صتفيد منها الإن�صانية جمعاء.

وحظي جناح املوؤ�ص�صة يف معر�س بولونيا الدويل 
العاملني  قبل  من  لفت  باهتمام  الطفل  لكتاب 

م�صوؤويل  جانب  اإىل  الأطببفببال،  كتب  �صناعة  يف 
والثقافية  الببتببعببلببيببمببيببة  واملبببوؤ�بببصببب�بببصبببات  املببكببتبببببات 
والإن�صانية، والذين اطلعوا على م�صرية املوؤ�ص�صة 
واأهبببدافبببهبببا وببببراجمبببهبببا، واأعببببربببببوا عبببن رغبتهم 
تببقببدمي الدعم  يف ال�ببصببتببفببادة مببن جتببربببتببهببا يف 
لالأطفال واليافعني غري القادرين للو�صول اإىل 
املدار�س واملكتبات ب�صبب الظروف ال�صعبة التي 
متر بها بلدانهم، واأكدوا اأن الطفولة وحمايتها 
اإن�صانياً م�صرتكاً بني دول  وتثقيفها ت�صكل هدفاً 
التي  كلمات”  “موؤ�ص�صة  وجنحت  كافة.  العامل 
 155،749 متببكببني  يف   ،2016 عبببام  تاأ�ص�صت 

طفاًل يف 25 دولة �صمن اأربع قارات حول العامل، 
اجلنوبية،  واأمريكا  واأوروببببا  واأفريقيا  اآ�صيا  هي 
وذلك على مدار الأعببوام اخلم�صة املا�صية، عر 
الكتب  توفري  اإىل  الرامية  املبادرات  من  �صل�صلة 
ومواد القراءة لالأطفال يف خميمات الالجئني، 
العامة،  والأمبباكببن  واملببدار�ببس،  العامة،  واملكتبات 
يف  الأطببفببال  منح  على  القائمة  روؤيتها  اإطبببار  يف 
اإىل م�صادر  الببو�ببصببول  حببق  املببحببرومببة  املببنبباطببق 
املعرفة وحر�صاً منها على بناء جيل عربي مثقف 
وواٍع يت�صم باملعرفة و�صعة الأفق والِطببالع على 

الثقافات العاملية.

••  دبي -د.حممود علياء

ببببن عببلببي العوي�س  �ببصببلببطببان  عببر�ببصببت مببوؤ�ببصبب�ببصببة 
 25 اجلببمببعببة  اأمببب�بببس  اأول  اأول  يببببوم  الببثببقببافببيببة 
الرومان�صي  الكوميدي  الفيلم   2022 مار�س 
العوي�س  نبببببادي  فببعببالببيببات  �ببصببمببن  “حمب�س” 
البب�ببصببيببنببمببائببي، بببحبب�ببصببور عبببدد كبببببري مبببن ع�صاق 
حوار  دار  حببيببث  املببوؤ�ببصبب�ببصببة،  واأ�ببصببدقبباء  ال�صينما 
مببتببمببيببز ببببني خمبببرجبببة الببفببيببلببم �بببصبببويف بطر�س 
ناديا عليوات عن ظروف تقدمي فيلم  واملنتجة 
نوعي تناول ح�صا�صية العالقة بني الأفراد تبعاً 
ملواقف م�صبقة اأو لأفكار جاهزة بقوالب منطية 

حتجب روؤية احلقيقة.
يببوم واحببد طويل،  الفيلم كّلها يف  اأحببداث  دارت 
القرى  اإحببدى  بلدية  رئي�س  زوجببة  حيث ترييز 
ابنتها  تبب�ببصببتببعببّد ل�ببصببتببقبببببال حبببببيببب  الببلبببببنببانببيببة، 

بال�صدمة  وت�صاب  الأخببرية  يد  لطلب  وعائلته 
املبب�ببصببتببقبببببلببي من  البب�ببصببهببر  اأن  تببكببتبب�ببصببف  عببنببدمببا 

اجلن�صية ال�صورية،
 وهي التي فقدت �صقيقها قبل 20 عاًما ب�صبب 

قذيفة اأثناء وجود القوات ال�صورية يف لبنان. 
تتبدد الفرحة فجاأة وتبداأ ترييز تنفيذ �صل�صلة 

خمططات لكي حتول دون هذه اخلطوبة.
وقببببالببببت �بببصبببويف ببببطبببر�بببس خبببببالل حببببوارهببببا مع 
اإدارة ممثلني كبار �صاعد يف تنفيذ  اإن  اجلمهور 
فببيببلببم مبببعببايببري جببيببدة ويف وقبببت قببيببا�ببصببي حيث 
دارت  فقد  يببومبباً،   29 الفيلم  ت�صوير  ا�صتغرق 
الكامريا يف قرية لبنانية وداخل م�صاحة غرفة 
الطعام مما احتاج اإىل مزيد من اجلهد ليكون 
الفيلم جذاباً وناعماً، وهو ما اأكدت عليه املنتجة 
ناديا عليوات التي ا�صرتكت يف كتابة ال�صيناريو 
حيث اأ�صارت اإىل الهتمام بالتفا�صيل ال�صغرية 

حتى ل تكون هناك فجوات كما حتدثت عن ذكاء 
�صويف بطر�س يف جعل احلوار ر�صيقاً وغري ممل 

وخا�صة اأن الق�صة تدور يف يوم واحد. 
الدكتورة  الأ�ببصببتبباذة  كببرمببت  احلببببوار  نببهببايببة  ويف 
املوؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  -ع�صو  ال�صايغ  فاطمة 
وقدمت  عليوات  وناديا  بطببببر�س  �صويف  من  كل 
لهمببببا درعيببببن تذكببببباريتني تقديراً جلهدهما يف 
املوؤ�ص�صة  با�صم  و�صكرتهما  متميز  فيلم  �صناعة 

ومتنت لهما النجاح يف اأعمالهما املقبلة.
خوري  ونبباديببن  كو�صا  ب�صام  بطولة  مببن  الفيلم 
وجببولببيببا قبب�ببصببار وعببلببي خببلببيببل وجببابببر جوخدار 
ا�صتمرت  وقببد  تببوتببل،  وبيتي  ال�صامي  و�صريينا 

عملية كتابة الن�س اأكرث من �صنتني،
 والتح�صري لالإنتاج واملونتاج ا�صتغرق 10 اأ�صهر 
اأما الت�صوير فكان خالل 29 يوماً. ونال جائزة 
العربية  لل�صينما  مبباملببو  مبببهببرجببان  اجلببمببهببور 

بال�صويد.
دبي  مهرجان  يف  مببرة  لأول  الفيلم  ُعببر�ببس  كما 
واأطلق   ،2016 الببعببام  يف  البببدويل  ال�صينمائي 
والأردن  و�ببصببوريببا  لبببببنببان  يف   2017 البببعبببام  يف 
جناحاً  ولببقببي  وفل�صطني،  والببكببويببت  والإمبببببارات 
والكراهية  التع�صب  اإ�صكالية  يطرح  لأنه  كبرياً 
الجتماعي  للواقع  الآخبببر، يف حمبباكبباة  ورفبب�ببس 

ال�صوري اللبناين.
الذي  ال�صينمائي”  العوي�س  “نادي  اأن  يببذكببر 
اأول  يعد  املا�صي  اأكببتببوبببر  يف  فعالياته  انطلقت 
جتربة من نوعها يف هذا امليدان تقدمها موؤ�ص�صة 
عام،  ب�صكل  اأن�صطتها  ملتابعي  الثقافية  العوي�س 
تنتج  التي  الأفببالم  النادي  �صتعر�س خالل  كما 
والتي  م�صتقل  وب�صكل  وب�صيطة  فردية  بجهود 
تك�صف عن مواهب غنية يف ميدان الت�صوير اأو 

كتابة ال�صيناريو اأو يف ميدان النقد ال�صينمائي.

حو�ر �ضائق يف »نادي �لعوي�س« �ل�ضينمائي
 مع �ضويف بطر�س وناديا عليو�ت حول فيلم »حمب�س«

•• ال�سارقة-الفجر:

يف  امل�صاركني  املن�صدين  من  مت�صابقني   6 تاأهل 
ال�صارقة”،  “من�صد  برنامج  من   13 الببب  الببدورة 
للمناف�صات النهائية على الفوز بلقب الرنامج، 
وذلك بعد مناف�صات قوية، حظي فيها املت�صابقون 
باإ�صادة من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�صارقة، على التميز يف الأداء وجمال الأ�صوات 

والختيارات املوفقة لالأنا�صيد.
اأ�صوات  واأغببلبببببيببة  التحكيم  جلببنببة  ثببقببة  وحبب�ببصببد 
اجلمهور كل من: م�صطفى ال�صافعي من م�صر، 
وزكببريببا الببزيببرك مببن املببغببرب، واأحببمببد �صمرين 
واأ�صيل جابر من اجلزائر، ورهيف  الأردن،  من 
احلبباج مببن لبنان، وخببالببد املببوعببد مببن فل�صطني، 
الذين حازوا اأعلى الدرجات من جلنة التحكيم 

وت�صويت اجلمهور. 
الثانية  البب�ببصببهببرة اخلببتببامببيببة  ذلببببك خببببالل  جبببباء 

البب�ببصبببببت على  اأمبب�ببس الأول  اأقببيببمببت مبب�ببصبباء  الببتببي 
عدداً  املت�صابقون  خاللها  وقبببدم  املببجبباز،  م�صرح 
الأداء  يف  مهاراتهم  وا�صتعر�صوا  الأنا�صيد،  من 
الغنائية،  املببقببامببات  ببببني  والنبببتبببقبببال  البب�ببصببوتببي، 
اإىل  لي�صلوا  الإنبب�ببصبباديببة،  املببدار�ببس  والببتببنببويببع يف 
تقام  التي  والأخبببرية  الثالثة  ال�صهرة  مناف�صات 
 31 الببقببادم  اخلمي�س  م�صاء  املببجبباز  م�صرح  على 

مار�س

مواهب متميزة
ال�صهرة  يف  املت�صابقني  اأداء  حببول  ت�صريحه  ويف 
اخلتامية الثانية، اأكد الفنان لطفي بو�صناق اأن 
“من�صد  املراحل املتقدمة من ال�صباق نحو لقب 
التحكيم  جلببنببة  عبباتببق  عببلببى  تبب�ببصببع  ال�صارقة” 
عالية  امل�صتويات  ت�صبح  حيث  دقيقة،  م�صوؤولية 
اجلودة ومتقاربة امل�صتويات، خا�صة مع متتع كل 
موهبته  ترز  التي  بامليزات  املتاأهلني  من  واحد 

يف عامل الإن�صاد. 
ون�صح بو�صناق كل املت�صابقني، الذين و�صلوا اإىل 
اخلطط  اأعينهم  ن�صب  ي�صعوا  ببباأن  النهائيات 
والأهداف التي يتطلعون اإىل حتقيقها من فنهم 
اأن ي�صعى  الببهببادف، بحيث ينبغي على كل واحببد 
هذا  يف  اإمكانياته  مع  تتنا�صب  اإ�صافة  عمل  اإىل 
الثقافة  متيز  التي  الفنون  من  الوا�صع  احلقل 
الفني  طريقه  ي�صق  واأن  العربية،  وال�صخ�صية 

له  فتح  اأن  بعد  رائبببدة  واإجنبببببازات  جببديببد  بح�س 
الأبببواب للتاأثري عر الكلمة  “من�صد ال�صارقة” 

الهادفة. 
مقومات مهنية

حممود  امل�صريني،  املن�صدين  نقيب  اأ�صار  بببدوره 
اأن تقييم جلنة التحكيم هو عبارة  التهامي اإىل 
ببببباأداء املن�صد يف زمبببن حمدد  يببرتبببببط  عببن حببكببم 
تلعب فيه عوامل متعددة دوراً كبرياً يف النقاط 
موؤكداً  التقييم،  هببذا  من  املن�صد  يكت�صبها  التي 
اأي اعتبار  اإىل  اأن احلكم يف هذا املجال ل ينظر 
تكون  قد  اأ�صماء  مع  �صيما  ل  الأداء،  �صوى  اآخببر 
الجتماعي،  الببتببوا�ببصببل  و�ببصببائببل  على  جنمها  ملببع 

لديه  كحكم  اأنببه  اإل  وا�صعة،  �صعبية  �صهرة  ولها 
يببحببدد مببن خاللها  الببتببي  مببقببومببات مهنية هببي 

مدى ا�صتحقاق املت�صابق لالإ�صادة. 
الفنان  الثانية  اخلتامية  ال�صهرة  وا�صت�صافت 
حبببمبببود اخل�صر،  الببكببويببتببي  املببو�ببصببيببقببي  واملبببنبببتبببج 
على  ال�صارقة”  “من�صد  جلببمببهببور  قبببدم  الببببذي 
الغنائية  اأعماله  من  خمتارة  باقة  املجاز  م�صرح 
والإن�صادية، فيما ت�صت�صيف �صهرة تتويج الفائز 
بلقب من�صد ال�صارقة 13 م�صاء اخلمي�س القادم 
لقاء  يف  زيبببن،  مبباهببر  العاملي  الفنان  مببار�ببس   31
مببتببجببدد مببع جببمببهببور الببفببن الببهببادف مببن من�صة 

تتويج الفائز بلقب الرنامج.

عرو�س وم�صابقات للجمهور
وكانت ال�صهرة الأوىل قد منحت 9 من�صدين من 
ال�صهرة  اإىل  التاأهل  فر�صة  مت�صابقاً   12 اأ�صل 
ال�صاحات اخلارجية  ا�صتمرت على  الثانية، فيما 
املهرجان  واأنبب�ببصببطببة  عبببرو�بببس  املبببجببباز  مبب�ببصببرح  يف 
وي�صاحب  الببب�بببصبببارقبببة  تببلببفببزيببون  نببظببمببه  البببببذي 
البب�ببصببارقببة احتفاء  ملببنبب�ببصببد  البب�ببصببهببرات اخلببتببامببيببة 
مبكانة الرنامج الذي و�صل اإىل دورته الب 13، 
ي�صلط  الببذي  املببرئببي  العر�س  املهرجان  وي�صمل 
و�صينما  املا�صية،  الرنامج  موا�صم  على  ال�صوء 
للم�صابقات  الطلق لالأطفال، ومن�صة  الهواء  يف 

الت�صجيعية للجمهور.

بعد �شهرة �شهدت تفاعاًل جماهرييًا كبريًا

13 �ملو�ضم  لقب  لنيل  مت�ضابقني  مناف�ضات قوية يف �ل�ضهرة �خلتامية �لثانية من من�ضد �ل�ضارقة وتاأهل 6 

يف ختام م�شاركتها مبعر�س بولونيا لكتاب الطفل

»موؤ�ض�ضة كلمات« متنح �لأطفال جتربة فريدة يف �إيطاليا عرب �لق�ض�س
ال�شيخة بدور القا�شمي: القراءة ت�شاعد االأطفال على جتاوز اآالم احلا�شر والثقة بامل�شتقبل



فــن عــربـــي

27 اأبطال "�شغل عايل" يك�شفون تفا�شيل م�شل�شلهم الرم�شاين 

 �ضريين ر�ضا: فيفي عبده �ضخ�ضية »جتنن« و�أنا »خفيفة ظل« 
- توين ماهر: �شعيد بالعودة اإىل الكوميديا يف م�شل�شل »�شغل عايل« 

التي عرت عن  الفنانة �صريين ر�صا،  واأجببرى مببروان يون�س حببوارا مع 
حما�صها للم�صل�صل الذي تخو�س به مو�صم رم�صان املقبل. 

وعن عالقتها بفيفي عبده،
�صنني  وبقالها  واأ�صطورة"،  جتببن  "�صخ�صية  اإنببهببا  ر�صا  �صريين  قالت   
على  حتببر�ببس  ودائببمببا  وجميلة  طيبة  "�صيدة  باأنها  وو�صفتها  املببجببال  يف 

اأ�صدقائها". 
وقالت �صريين ر�صا اإن هذه املرة الأوىل التي تعمل فيها مع فيفي عبده، 
لكنهما �صديقتان من فرتة طويلة، م�صرية اإىل اأن كوالي�س العمل مليئة 

بال�صحك والكوميديا. 
وو�صفت �صريين ر�صا نف�صها باأنها خفيفة الظل و)�صربات(، مو�صحة اأن 

مروان يون�س ممثل �صاطر ويقدم اإيفيهات م�صحكة اأثناء الت�صوير.
واأ�صارت �صريين ر�صا اإىل اأنها حتب الرتكيز يف عمل واحد فقط خا�صة 

اأثناء رم�صان، مو�صحة اأن �صغل عايل ياأخذ وقتا طويال يف العمل. 
وحتدثت �صريين ر�صا عن فيلم "بنات رزق" الذي يخرجه مرق�س عادل، 

وهو العمل املقبل لها،
 م�صرية اإىل اأنها تقدم �صخ�صية كوميدية يف اإطار اأك�صن، مو�صحة اأنها ل 

حتب اأن يتم ح�صرها يف اأدوار الدراما.
وقالت �صريين ر�صا اإن الدور الذي كانت ترغب يف تقدميه هو الأعمال 

الكوميدية التي تقدم منها عددا من الأدوار خالل الفرتة املقبلة.
وحتدث مروان يون�س مع الكوميديان ال�صاب توين ماهر، الذي قال اإنه 

وفيفي  ر�صا  �صريين  مببع  يعمل  "مرجان"،  يدعى  �صاب  �صخ�صية  يقدم 
عبده، يف اأعمال الن�صب.

اأنه كان يرغب يف العودة  اإىل  لب )اإيرنجي(،  واأ�صار توين ماهر يف حديث 
اإىل الكوميديا مرة اأخرى بعد تقدميه اأدوار جادة �صابقا من اأبرزها رحيم 

وفوق ال�صحاب، 
م�صرياً اإىل اأنه حتم�س للم�صاركة يف العمل لإعجابه ال�صديد بال�صيناريو، 
ولأنبببببه �ببصبببببق وتبببعببباون مبببع املبببخبببرج مببرقبب�ببس عببببادل مبببن قبببببل يف فببيببلببم "يف 
اإىل جببببببببانب جممببببببببوعة املمثلني املختلفة التي �صتكون مفاجاأة  القلب"، 

للجمهور. 
وحتدث الفنان هيثم �صعيد عن دوره يف م�صل�صل �صغل عايل، مو�صحا اأنه 

"فار�س" الذي يلعب دوًرا هاًما يف حركات الن�صب داخل  يقدم �صخ�صية 
ق�صة العمل. 

وقال هيثم �صعيد اإنه �صعيد بتجربته الأوىل يف الدراما امل�صرية، م�صريا 
اإىل اأنه كان يعر�س عليه دائما اأدوار طالب جامعة وكان يرف�صها. 

وك�صف هيثم �صعيد عن حت�صريه لعدد من الأغنيات خالل الفرتة املقبلة 
التي �صيبداأ طرحها تباعا،

 منها اأغنية "�صفحة جديدة" يف ال�صيف. 
هيثم  ر�ببصببا،  �صريين  عبببببده،  فيفي  بطولة  وهببو  عايل"،  "�صغل  م�صل�صل 
بن معاوية،  ر�صا  الببنببراوي،  ب�صنت  يون�س،  مببروان  اأحمد حببالوة،  �صعيد، 

واإخراج مرق�س عادل.

عر�س  درة،  الببتببونبب�ببصببيببة  الببنببجببمببة  تببنببتببظببر   
�صاهد  مببنبب�ببصببة  عبببر  "املتهمة"  مبب�ببصببلبب�ببصببلببهببا 
بببعببد �ببصببهببر رمبب�ببصببان وهببببو مبب�ببصببلبب�ببصببل ينتمي 
والإثبببارة  درامبببا  ال�صيكو  م�صل�صالت  لنوعية 

والت�صويق.
واإنتاج  نببادي  تامر  واإخبببراج  تاأليف  امل�صل�صل 
من  كبري  عببدد  فيه  وي�صارك  ال�صباح  �صادق 

الفنانني منهم دياب وعادل كرم.
كما انتهت درة من ت�صوير فيلمها "جدران" 
والبببببببذي تببلببعببب بببطببولببتببه ومبببعبببهبببا عبببببدد من 
الفنانني منهم نيقول معو�س وفرا�س �صعيد 
وهند عبد احلليم واأحمد بدير وفكرة يا�صر 
�صالح و�صيناريو وحوار هيثم واأحمد الدهان 

واإخراج حممد بركة.
عببلببى اجلبببانبببب الآخبببببر، �ببصببلببمببت الببنببجببمببة درة 
دورها  عببن  �صينمائية  ممثلة  اأف�صل  جببائببزة 
يف فيلم " الكاهن" يف ا�صتفتاء اجلمهور من 

موقع و�صو�صة.
واإخبببببراج  نببايببر  حمببمببد  تبباألببيببف  "الكاهن" 
النجوم  درة بطولته  و�صارك  اأبو لن  عثمان 
حميدة  وحممود  فهمي  وح�صني  ن�صار  ايبباد 
وجمال �صليمان وفتحي عبد الوهاب وحقق 

جناحا �صواء نقديا او جماهرييا.
درة توا�صل بهذا التكرمي ح�صدها للجوائز 
الدويل  املهرجان  كرمها  فقد  والتكرميات 
ببببدرع خببا�ببس يف  التون�صي  حلببقببوق الإنبب�ببصببان 
مل�صوارها  تقديرا  العاملي  املببراأة  يوم  اإفتتاحه 
الفني وجناحها يف التعبري عن املراأة العربية 
يف اأدوارها وعملها مع كبار خمرجي الوطن 
ن�صر  وي�صري  �صاهني  يو�صف  مثل  العربي 
اهلل ومبببفبببيبببدة تببالتببلببي وكبببامبببلبببة ابببببو ذكبببري 

والكثريين.

ت�صوير  عببامببر،  وفببباء  الفنانة  تببوا�ببصببل 
ال�صدة"  "بيت  م�صل�صل  يف  م�صاهدها 
ويبببتبببواجبببد مببعببهببا يف مببعببظببم الأحبببببداث 
الدور  جت�صد  والببتببي  العمل  يف  ابنتها 
الببفببنببانببة البب�ببصببابببة ببب�ببصببنببت حبببامت والتي 
لها  وفبباء عامر  ا�صتطاعت خطف قلب 
ابنتها  مبثابة  واأ�صبحت  الكوالي�س  يف 
يف احلقيقة وحر�صتا علي التقاط عدد 

من ال�صور التذكارية �صويا.
وجت�صد ب�صنت حامت، دور "وجد" جنلة 
العمل  اأحببداث  فى  وفبباء عامر  الفنانة 
التمثيلية  التجربة  تعد  اأنها  خا�صة   ،
لتكون  الفيديو،  جمببال  يف  لها  الأوىل 
اأمام  للتمثيل  دخولها  بببوابببة  الببدرامببا 
و�صام  املخرج  اختيار  عامر.وجاء  وفبباء 
املببببدين عببلببى ببب�ببصببنببت حببببامت عببمببر، بعد 
العديد من الرت�صيحات ليقع اختياره 
الرئي�صية  الأدوار  اأحد  لتقدمي  عليها، 

واملوؤثرة يف العمل.
امل�صل�صل،  يف  حبببببامت  ببب�ببصببنببت  وتببببببببوؤدي 
اإبببنببه وفبباء عامر  �صخ�صية وجببد، وهببي 
بينهما  البببعبببمبببل، وحتبببببدث  خببببالل  مبببن 

مواقف عديدة.
 ،" البب�ببصببدة  "بيت  مبب�ببصببلبب�ببصببل  اأن  يبببذكبببر 
اجتماعي  اإطبببببببار  يف  اأحبببببداثبببببه  تببببببدور 
العديد  فيه  يببحببدث  �صعبى  حببى  داخبببل 
املببواقببف، مببن بطولة وفببباء عامر،  مببن 
اإيهاب فهمي،  اأحمد،  اأحمد وفيق، مها 
حممد مهران، حم�صن من�صور، اأحمد 
منري،  عبري  تيخا،  ومدحت  التهامي، 
�صرى عبد املنعم، لبنى ون�س، وب�صنت 
حامت، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا 
عادل، وعدد من الفنانني، تاأليف ناجى 

عبداهلل، اإخراج و�صام املدين.

 x ا�شت�شاف مروان يون�س يف حلقة برناجمه " بجد
الراديو" املذاع عرب حمطة راديو اإيرنجي 92.1، 
�شمن  يناف�س  الذي  عايل"  "�شغل  م�شل�شل  جنوم 
الكوالي�س. داخل  من  املقبل،  الرم�شاين  املو�شم 
هذا  يف  بامل�شاركة  �شعيد  اإنه  يون�س  مروان  وقال 
عبده  فيفي  بني  تعاون  اأول  ي�شهد  الــذي  العمل 

و�شريين ر�شا. 

بعد ح�ضولها على �أف�ضل ممثلة 
�ضينمائية.. درة تنتظر عر�س "�ملتهمة"

�ضحك ولعب وجد يف كو�لي�س "بيت 
�ل�ضدة" بني وفاء عامر و�بنتها ب�ضنت 
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مو�د غذ�ئية حتفز عملية 
�لتخمر يف �ملعدة

اأن الأطعمة  الأوكرانية،  التغذية  الدكتورة �صفيتالنا فو�س، خبرية  اأعلنت 
عملية  حتفز  اأن  ميكن  الببغببذائببيببة،  بببالألببيبباف  الغنية  والأطببعببمببة  الن�صوية 

التخمر يف املعدة.
و�صرب  و�صوء م�صغه  الطعام،  تناول  الإفببراط يف  اأن  اإىل  وت�صري اخلبرية، 
بع�س  وتخمر  الببغببازات،  ت�صكل  يحفز  تناوله،  اأثببنبباء  املبباء  مببن  كبرية  كمية 

الأطعمة يف املعدة.
من  معينة  اأنببواعببا  املزعجة،  الأحا�صي�س  هببذه  �صبب  يكون  قببد  لها،  ووفببقببا 
واخلبز  الع�صائد  مثل  الن�صاء،  مببن  عالية  ن�صبة  على  املحتوية  الأطعمة 
اأن املواد الغنية بالألياف الغذائية  واملعكرونة والذرة والأرز والبقول. كما 
مثل الفواكه واخل�صروات الطازجة والبقوليات واملك�صرات، ميكن اأن ت�صبب 

الغازات.
وت�صم قائمة املواد التي اأعدتها اخلبرية فو�س مايلي:

عببدم حتمل  الرائب واجلبنة يف حببال  واللن  الألبببببان: احلليب  - منتجات 
ال�صخ�س الالكتوز.

- الأطعمة املحتوية على ال�صكر، امل�صروبات الغازية، احللويات.
الأ�صا�صي  املركب  تعد  التي  ال�صكاريد  كايتني عديد  مادة  ب�صبب  الفطر،   -

جلوانب خلية الفطريات.
وتقول فو�س، "يالحظ انتفاخ البطن لدى الأ�صخا�س الذين يكون ن�صاطهم 

البدين منخف�صا، والذين ل يتناولون الطعام ب�صورة منتظمة".

هل ت�ضاعد بد�ئل �ل�ضكر 
على تخفي�س �لوزن؟

يعتقد بع�س النا�س، اأن ا�صتهالك بدائل ال�صكر ي�صاعد على التخل�س من 
الوزن الزائد.

بهذا ال�صدد، يعّلق الطبيب الرو�صي، األك�صندر ميا�صنيكوف، باأن ذلك اأمر 
اأن بدائل ال�صكر بالفعل حتتوي  اأنه، وعلى الرغم من  م�صكوك فيه، حيث 
وزن  تخفي�س  على  ت�صاعد  يجعلها  مببا  وهببو  قليلة،  حببراريببة  �صعرات  على 

اجل�صم، اإل اأن ذلك التاأثري يكون ق�صري الأجل.
الإن�صولني  م�صتوى  زيببادة  نحو  البدائل  هذه  "تدفع  ميا�صنيكوف:  ويتابع 
زيادة  اإىل  وبالتايل  الإن�صولني،  مقاومة  من  كذلك  تزيد  لكنها  الببدم،  يف 

الوزن".
وي�صري ميا�صنيكوف، اإىل اأنه من الأف�صل للج�صم عند التخلي عن ال�صكر، 
ا�صتبداله بالفواكه ذات موؤ�صر �صكر منخف�س، ولي�س ببدائله، وذكر من بني 

تلك الفواكده العنب كاأف�صل بديل لل�صكر.

الفيحاء؟ عليها  يطلق  التي  العربية  العا�شمة  هي  • ما 
-دم�صق

بيكا�شو؟ العاملي  الر�شام  جن�شية  هي  • ما 
-اأ�صباين

ا�شمها؟ فما  الفراعنة.  كتبها  العامل  يف  م�شرحية  • اأقدم 
-انت�صار حور�س

اال�شم؟ بهذا  دافن�شي  الفنان  �شمي  ماذا  اإىل  • ن�شبة 
-ن�صبة اإىل بلدة دافن�صي الإيطالية

الربيع؟ اأم  نهر  يجري  • اأين 
-يف اململكة املغربية

اليد. اأ�صابع  كب�صمة  اآخر  �صخ�س  اأي  مع  لتتطابق  فريدة  ب�صمة  له  • الل�صان 
ج�صمك. يف  املاء  من   1% تفقد  عندما  بالعط�س  بال�صعور  تبداأ  اأنك  تعلم  • هل 

دقائق.  5 ملدة  عادة  ت�صتمر  البوفهاق  اأو  احلازوقة  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الل�صان لي�س م�صوؤول عن كل ما تتذوقه، بل اإن %10 من حا�صة التذوق توجد يف اجلوانب 

الداخلية من اخلّدين.
احلرية. متثال  تاج  على  �صوكية  نتوءات   7 توجد  اأنه  تعلم  • هل 

البازلء. هي  الإن�صان  عرفها  التي  اخل�صروات  • اأقدم 
ال�صبت. يوم  يف  حتدث  القاتلة  ال�صري  حوادث  • اأكرث 

بي�صة.  228 هو  واحد  عام  يف  الدجاجة  تبي�صه  الذي  البي�س  • متو�صط 
العامل. يف  الكوكاكول  م�صروب  ت�صتهلك  دولة  اأكرث  هي  • اآي�صلندا 

�صنة.  50 اإىل  عمرها  ي�صل  اأن  بعد  اإل  اجلوز  ثمار  تنتج  ل  البّلوط  • اأ�صجار 
مرة.  6000 القمر  اإىل  �صت�صل  فاإنها  لالإن�صان  النووي  احلم�س  �صل�صلة  متديد  مت  اإذا  اأنه  تعلم  • هل 

الفتاة القبيحة
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البطاطا 
التغلب  فى  ت�صاعد   .1  
اجلهاز  مبب�ببصبباكببل  عبببلبببى 
غنية  لأنببهببا  اله�صمى: 
التى  الغذائية  بالألياف 
مكافحة  غببببى  تبب�ببصبباعببد 
من  والوقاية  الإم�صاك 

�صرطان القولون.
2. مقاومة الأن�صولني: 
ميببكببن اعبببتببببببباره واحببببدا 
الأطعمة  اأفببب�بببصبببل  مببببن 

على  ي�صاعد  البببذى  الطبيعى  ال�صكر  على  يحتوى  لأنبببه  ال�صكر،  ملر�صى 
تنظيم م�صتويات ال�صكر فى الدم.

على  وت�صاعد  بالبوتا�صيوم  غنية  البطاطا  القلب:  على حماية  ت�صاعد   .3
تكون  اأن  ي�صمن  وهببذا  الببدم،  وتنظيم �صغط  اجل�صم  فى  الببتببوازن  حتقيق 

فى خطر اأقل من اإ�صابة مري�س ال�صكر مب�صاكل القلب.
على  يعمل  وهو  د،  فيتامني  على  حتتوى  لأنها  املناعة:  جهاز  تعزز   .4
والغدة  واجلببلببد  القلب  و�صحة  والأ�ببصببنببان  والببعببظببام  املببنبباعببة  جببهبباز  تقوية 

الدرقية.
تنظيم  فى  ت�صاعد  البطاطا  فاأن  والع�صالت:  الأن�صجة  على  حتافظ   .5

الإ�صارات الع�صبية التى حتافظ على �صحة الدماغ والقلب.
فى  ت�صاعد  التى  لالأك�صدة  امل�صادة  باملواد  غنية  لأنها  الربو:  تكافح   .6
من  واحلببد  والنقر�س  الثدى  و�صرطان  املفا�صل  والتهاب  الربو  مكافحة 

اآثار ال�صيخوخة.

يف اإحدى قرى ال�صني القدمية كان ي�صكن فالح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �صغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�س لديها  ابنة ثالثة كانت مثل  الن�صاء لرتبيتهما فولدت له  اإحببدى  الفقري  الدنيا، فتزوج الفالح 
�صبب  بال  اجلميلتني  البنتني  على  تق�صو  الزوجة  كانت  الأيببام  ومببع  الثالث  البنات  كببرت  اجلمال،  �صيء من 
وحتملهما م�صئولية البيت وكل �صئ وجتل�س هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�صان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�صتعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �صابني مي�صوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �صاأن الفالح.
ومت�صلطة  اأي�صاً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأحببد  يتقدم  ومل  زواجها  وقببت  جبباء  فقد  الثالثة  البنة  اأمببا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�صها وحيدة ل ي�صعي اأحد للزواج منها اأ�صبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�صها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�س حتت �صجرة اللوز وجدت الفتاة ع�صا ترز من الأر�س 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�صجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�صا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثالث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�صا  ف�صرخت  عنها  بعيداً  الع�صا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �صادقة  وتقول  بالع�صا  لتم�صك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�صا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�صباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�صدقاها لكن يف ال�صباح ا�صتيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�صاً  يطلبها  من  وجبباء  البنات،  اأجمل  نف�صها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �صيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �صئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�صرعت اإىل ع�صاها وقالت 
اأح�صنت  اأنانية ول ت�صتحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�صا ال�صحرية  اأرجببوك 
معاملة والدك لأح�صنت معاملتك لكنك ل ت�صتحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�س تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.

يابانيون يلتقطون �شوًرا الأ�شجار اأزهار الكرز على طول نهر ميغورو يف طوكيو   - ا ف ب

عببلببق خبببببببريا الببتببغببذيببة البببرو�بببصبببيبببان يببلببيببنببا مببوتببوفببا وبافل 
ترييخوف، على ما ين�صر ويقال عن خطورة ت�صخني الطعام 

يف اأفران امليكروويف.
وي�صري اخلبريان، اإىل اأن اآراء اخلراء الذين اأجروا درا�صات 

عن اأ�صرار اأفران امليكروويف متناق�صة.
ويقول اخلبري ترييخوف، "فبع�صهم يقول اإن الطعام يفقد 
وخ�صائ�صه  الفيتامينات  كمية  فيه  وتقل  الغذائية  قيمته 
املفيدة. واإن بع�س املواد الغذائية ت�صبح �صامة بعد ت�صخينها 
من  اله�صمي  اجلببهبباز  يتمكن  ولبببن  املببيببكببروويببف،  فبببرن  يف 
متاما،  ذلك  عك�س  اإىل  ي�صري  الآخببر  والبع�س  امت�صا�صها. 
ويقولون ت�صبح الأطعمة بعد ت�صخينها يف فرن امليكروويف 
�صهلة اله�صم والمت�صا�س، دون احلاجة ل�صتخدام الزيت، 
اأواين  �صخ�صيا  ي�صتخدم  له،  ووفقا  ق�صري".  وقت  وخببالل 
زجبباجببيببة مببقبباومببة لببلببحببرارة لببتبب�ببصببخببني الأطببعببمببة يف فرن 

الغذائية  للمواد  معاجلة  اأي  اأن  اإىل  وي�صري  امليكروويف. 
يغري بنية الألياف الغذائية فيها حتى يف حالة �صلقها.

اأن طرق الطهي  "اإذا در�صنا الأمببر بتعمق، ف�صرنى  ويقول، 
املعتادة تلحق ال�صرر بالأطعمة اأي�صا".

لأفران  الوحيد  التاأثري  اإن  موتوفا،  يلينا  للخبرية  ووفقا 
امليكروويف يف الطعام هو ت�صخينه، "الذي ل يختلف عن اأي 

تاأثري اآخر، مثل القلي اأو ال�صوي.
وت�صيف، "اإ�صعاع امليكروويف، لي�س اإ�صعاعا موؤينا. اأي اأنه ل 
العنا�صر.  الببذرات ول يحطم نوى  الإلكرتونات من  يخرج 
متاما  اأج�صامنا  يف  )امليكروويف(  الق�صرية  املوجات  وتوؤثر 
الن�صجة  املببوجببود يف  املببباء  اأن  الببطببعببام، حيث  كببتبباأثببريهببا يف 
ي�صخن حتت تاأثريها. وقد �صممت اأفران امليكروويف بحيث 
الرغم من  الفرن، على  املوجات من  بت�صرب هذه  ت�صمح  ل 

اأنها تخمد ب�صرعة يف اجلو".

ما خطورة ت�ضخني �لطعام يف �أفر�ن �مليكروويف؟


