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حتذير للطالب.. هذا ما تفعله م�سروبات الطاقة باجل�سم 
املئة من  50.6 يف  ف���إن  كوري� اجلنوبية،  اأجريت يف  درا�سة  وبح�سب 
يوؤكدون  الط�قة،  م�سروب�ت  تن�ولوا  الذين  الع�مة  الث�نوية  تالميذ 
اأنهم ع�نوا من م�س�عف�ت ج�نبية مثل الأرق وا�سطراب دق�ت القلب. 
يون  اأوه  ك�ميونغ،  ج�معة  يف  الب�حث  اأجراه�  التي  الدرا�سة  و�سملت 
79.5 يف املئة  245 ط�لب� يف مرحلة الث�نوية الع�مة، واأكد  جونغ، 

من امل�ستجوبني اأنهم ا�ستهلكوا م�سروب�ت الط�قة.
ويحر�ص بع�ص الطلبة على تن�ول م�سروب�ت الط�قة، للتخل�ص من 
التعب الن�جم عن الرتكيز يف احل�س�ص الدرا�سية، ل�سيم� اأن النظ�م 
داخل  طويلة  �س�ع�ت  ح�سور  يقت�سي  الآ���س��ي��وي  البلد  يف  ال��درا���س��ي 
اأكرب، من  يت�أثرن �سحي� ب�سكل  الإن���ث  اأن  النت�ئج  الف�سل. واأظهرت 
جراء تن�ول م�سروب�ت الط�قة، وفق م� نقلت �سحيفة "�سو�سن اإلبو". 
ال�سطراب�ت  �س�ن، هذه  �سيو هي  غ��سون،  الب�حث يف ج�معة  ويعزو 
ال�سحية اإىل عدم اكتم�ل منو الدم�غ لدى الأ�سخ��ص الي�فعني، كم� 

اأن الوزن يكون اأخف مق�رنة ب�لأ�سخ��ص الب�لغني.
ويو�سح الأك�دميي الكوري اجلنوبي، اأن هذا الأمر يجعل ج�سم الي�فع 
بكث�فة يف  امل��وج��ودة  الك�فيني  م���دة  يتلقى  اأك��رب، حينم�  ب�سكل  يت�أثر 

م�سروب الط�قة، ثم ي�سبح اأكرث عر�سة لأن يدمن عليه�.
ملدة  التلميذ،  اإراح����ة  على  يعمل  امل�����س��روب  ه��ذا  اأن  ال��ب���ح��ث  واأ���س���ف 
ق�سرية، لكنه �سرع�ن م� يعود اإىل اإ�س�بته ب�لإره�ق، وهو م� يعني اأن 
البحث عن الط�قة يف "العبوات" ال�سهرية لي�ص حال. وحتظر بع�ص 
الولي�ت الأمريكية، بيع م�سروب�ت الط�قة ملن تقل اأعم�رهم عن 18 

�سنة، لكن املنتج مت�ح اأم�م ك�فة الأعم�ر يف كوري� اجلنوبية.

هل ترفع ال�سو�ساء �سغط الدم؟
امل�ستمر  التعّر�ص  بني  عالقة  وج��ود  جديدة  اأب��ح���ث  نت�ئج  اقرتحت 
ال�سو�س�ء  وتعترب  ال��دم.  ارتف�ع �سغط  زي���دة خطر  لل�سو�س�ء وبني 
من خم�طر العمل الأكرث انت�س�راً حول الع�مل، فهن�ك 600 مليون 
يف  ال�سو�س�ء  م��ن  ع�لية  مل�ستوي�ت  يتعّر�سون  ال��ع���مل  ح��ول  �سخ�ص 
"بلو�ص  جملة  ن�سرته�  التي  ال��درا���س��ة  نت�ئج  وبح�سب  عملهم.  بيئة 
زي�دة  اإىل  العمل  بيئة  يف  املتو�سطة  ال�سو�س�ء  ت��وؤدي  الطبية،  وان" 
ال�سو�س�ء  ت��وؤدي  بينم�  ب�مل�ئة،   34 بن�سبة  ال��دم  ارتف�ع �سغط  خطر 
ب�ملئة! وينطبق ذلك   281 بن�سبة  املخ�طر  زي���دة هذه  اإىل  ال�سديدة 

على اجلن�سني.
وك�نت درا�س�ت �س�بقة قد اأثبتت عدم وجود عالقة بني ارتف�ع م�ستوى 
ال�سمع، لكن مت ر�سد عالقة  العمل وبني فقدان  بيئة  ال�سو�س�ء يف 
بني هذه ال�سو�س�ء وبني زي�دة خطر الإ�س�بة ب�أمرا�ص القلب و�سوء 
ال�سحية  البي�ن�ت  على  الدرا�سة اجلديدة  اأبح�ث  واعتمدت  اله�سم. 
وغطت  ال�سينية،  �سينغدو  م��دي��ن��ة  يف  ع���م��ل  األ���ف   21 م��ن  لأك���رث 

البي�ن�ت املعلوم�ت ال�سحية للم�س�ركني خالل 40 ع�م�ً.

القرع الع�سلي .. طبق اأ�سا�سي على مائدة ال�ستاء
ق�ل املركز الأمل�ين للتوعية ال�سحية اإن القرع الع�سلي ينبغي اأن يكون 
اإنه  ال�ست�ء لفوائده ال�سحية اجلّمة، حيث  اأ�س��سي�ً على م�ئدة  طبق�ً 
يقي من ال�سرط�ن وي�س�عد على التمتع ب�لر�س�قة ويعمل على حت�سني 

املزاج.
واملع�دن،  الفيت�مين�ت  من  كنزاً  يعد  الع�سلي  القرع  اأن  املركز  واأو�سح 
والفو�سفور  واحل��دي��د  وال��ب��وت������س��ي��وم  ب�لك�ل�سيوم  ي��زخ��ر  اإن���ه  ح��ي��ث 
والنح��ص والزنك وفيت�مين�ت B، كم� اأنه غني مب�دة البيت� ك�روتني 
فهي  ثم  وم��ن  لالأك�سدة،  م�س�د  بت�أثري  متت�ز  التي   ،)A )فيت�مني 

تعمل على تقوية جه�ز املن�عة وتقي من الإ�س�بة ب�ل�سرط�ن.
ب�لألي�ف  غني  اإنه  حيث  الر�س�قة،  مفت�ح  اأي�س�ً  الع�سلي  القرع  ويعد 
الغذائية، التي ت�س�عد على ال�سعور ب�ل�سبع وتعمل على �سبط م�ستوى 
ال�سكر ب�لدم، كم� اأنه قليل ال�سعرات احلرارية بف�سل حمتواه امل�ئي 

الع�يل.
الأميني  احلم�ص  على  الع�سلي  القرع  ي�ستمل  ذل��ك،  اإىل  وب�لإ�س�فة 
"تريبتوف�ن"، الذي ي�س�عد على اإفراز هرمون ال�سع�دة "�سريوتونني"، 

م� يعمل على حت�سني احل�لة املزاجية. 
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الب�سل الأحمر اأم الأبي�ض.. اأيهما اأف�سل ؟
تتنوع األوان الب�سل، فمنه م� هو اأحمر اأو اأ�سفر اأو اأبي�ص اأو حتى اأخ�سر، 
فهل هذا التنوع يف الألوان يعك�ص طبيعة خمتلفة يف القيمة الغذائية له�؟

من  الأحمر  هم�  الب�سل،  من  �س�ئعني  نوعني  بني  التقرير  ه��ذا  يف  نق�رن 
يكون  الداخل  من  لكنه  الذهبية،  الق�سرة  ذو  والأ�سفر  واخل���رج،  الداخل 

اأبي�ص اللون، وكذلك الب�سل الأمريكي الأبي�ص من الداخل واخل�رج.
تعمل  كم�  والل��ت��ه���ب���ت،  اجل��راث��ي��م  مك�فحة  يف  الأح��م��ر  الب�سل  وي�س�عد 

الزيوت فيه على احلد من �سدة ال�سع�ل وال�سف�ء من نزلت الربد.
التي ت�سيب اجل�سم، لحتوائه  الب�سل احل�س��سية  النوع من  ويخفف هذا 
التي  للح�س��سية  املن�سطة  الهرمون�ت  عمل  تثبيط  يف  ت�س�عد  م���دة  على 
والأوعية  القلب  على �سحة  يح�فظ  كم�  الأن��ف.  و�سيالن  يرافقه� احلكة 

وال�سرايني.  
ويعمل الب�سل الأحمر على خف�ص كمية الكول�سرتول يف الدم، كم� مينع 
جتلط الدم وت�سلب ال�سرايني، وي�س�هم يف منع تكون اخلالي� ال�سرط�نية، 

ويدعم جه�ز املن�عة.
اأم� الب�سل الأبي�ص فيعترب مطهرا مهم� للفم من البكتريي� واجلراثيم، 
كم� يع�لج م�سكالت اجله�ز التنف�سي، مثل الته�ب�ت الرئتني والأنف واحللق 

وكذلك الق�سبة الهوائية.
ويع�لج  ال��رب��و،  اأع��را���ص  �سدة  من  التخفيف  على  الأبي�ص  الب�سل  ويعمل 
البلغم  ال�����س��ع���ل والتخل�ص م��ن  ال�����س��ف���ء م��ن  ال��ر���س��ح وي�����س���ع��د يف  ح����لت 

امل�س�حب له�.
ويلعب الب�سل الأبي�ص دورا يف اخل�سوبة لدى الرج�ل، وذلك من خالل 
العمل على تن�سيط الدورة الدموية، ف�سال عن اأنه ي�س�عد يف احلف�ظ على 

خالي� اجل�سم من التلف.
ويحتوي الب�سل، اأي ك�ن لونه، على مع�دن عدة وفيت�مين�ت خمتلفة مهمة 

جل�سم الإن�س�ن، ويعد من اخل�سراوات ذات ال�سعرات احلرارية املنخف�سة.

النوم العميق يخل�ض 
الدماغ من ال�سموم

ج�معة  يف  اأجريت  جديدة  درا�سة  ت�سري 
املراحل  اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة،  ب��و���س��ط��ن 
ال��ع��م��ي��ق��ة م���ن ال���ن���وم ق���د مت��ن��ح الدم�غ 
ال�س�مة  امل������واد  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����ص  ف��ر���س��ة 
امل��ح��ت��م��ل��ة. وج���د ال��ب���ح��ث��ون اأن����ه خالل 
اخلالي�  ن�س�ط  اأن  يبدو  العميق،  النوم 
ل�س�ئل  املج�ل  يف�سح  البطيئة  الع�سبية 
داخل  لينتقل  الدم�غي  الفقري  العمود 
عملية  وه��ي  اإيق�عي،  ب�سكل  امل��خ  وخ���رج 
من  التخل�ص  على  ت�س�عد  اأن��ه���  ُيعتقد 
ن����واجت الأي�������ص. وق����ل���ت ال��ب���ح��ث��ة لورا 
ل��وي�����ص، م��ن ج���م��ع��ة ب��و���س��ط��ن، اإن هذه 
اأميلويد،  بيت�  ت�سمل  وال�سموم  النف�ي�ت 
وهو بروتني يتجمع ب�سكل غري طبيعي 
يف اأدمغة امل�س�بني بداء اخلرف.  واأكدت 
على اأن الهدف النه�ئي لأبح�ث من هذا 
ارت���ب����ط نوعية  �سبب  ف��ه��م  ه��و  ال��ق��ب��ي��ل 
النوم ال�سعيفة مبخ�طر اأعلى للح�لت 
واأمرا�ص  املختلفة، مثل اخلرف  املزمنة 
القلب والكتئ�ب.  وقد اكت�سف الب�حثون 
ي�س�عد  الدم�غي،  النخ�عي  ال�س�ئل  اأن 
الأي�سية  الث�نوية  املنتج�ت  م�سح  على 
هن�ك.  ت��رتاك��م  ل  بحيث  ال���دم����غ،  م��ن 

وتتم هذه العملية اأثن�ء النوم العميق.

عاجلوا التهاب احللق ال�سديد 
مب�سادات اللتهاب الطبيعية �ص 23

فوائد مذهلة لتناول ق�سر املوز
امل��وز، يف حني  غ�لب� م� يتم التخل�ص من ق�سر ثمرة 
الإ�س�فية  الفيت�مين�ت  م��ن  جمموعة  على  يحتوي 

واملع�دن املفيدة.
ق�����س��ر امل����وز ل��ي�����ص ق���ب��ال ل���الأك���ل ف��ق��ط، ب���ل ه���و غني 
ذلك  يف  مب�  الأ�س��سية،  الغذائية  العن��سر  من  بعدد 
البوت��سيوم والألي�ف الغذائية والدهون غري امل�سبعة 
"هيلث  ملوقع  وفق�  الأ�س��سية،  الأمينية  والأحم��ص 

لين".
ويحتوي ق�سر املوز على األي�ف تنظم عملي�ت اله�سم، 
وت��ث��ب��ت م�����س��ت��وي���ت ال�����س��ك��ر يف ال�����دم، وت���دع���م �سحة 

القلب.
الدم،  البوت��سيوم على �سبط معدلت �سغط  ويعمل 
خطر  م��ن  ويقل�ص  ال��ع��ظ���م،  ه�س��سة  �سد  واحل��م���ي��ة 

الإ�س�بة بح�سوات الكلى.
املح��سيل  �سفوف  يف  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  امل���وز  ويحتل 
وهو  وال���ذرة،  والقمح  الأرز  بعد  ال��ع���مل،  يف  الغذائية 

غذاء اأ�س��سي و�سلعة ت�سديرية يف الوقت ذاته.
وتعد الهند اأكرب م�سدر للموز يف الع�مل تليه� ال�سني 

ثم الفلبني.

وق�����م ب���ح��ث��ون م���ن ج���م��ع��ة ه���ن��وف��ر الأمل����ن���ي���ة بدرا�سة 
وهم�  "�سلمونيال"،  "العطيفة" وع�سي�ت  بكرتي�  اأع��داد 
امل�سبب�ن الأكرب  لأمرا�ص الإ�سه�ل. وخالل الدرا�سة ق�رن 
واأمن  كف�ءة  موؤ�س�سة  الربوفي�سور غونرت كالين، مدير 
يف  البيطري  للطب  املعهد  الع�يل  يف  الغذائية  املنتج�ت 
ه�نوفر، بي�ن�ت الطق�ص مع بي�ن�ت موؤ�س�سة روبرت كوخ 
وبي�ن�ت املعهد الع�يل للطب البيطري يف  ه�نوفر. وركزت 
الفرتة م� بني ع�مي  الأم��را���ص يف  اأع��داد  الدرا�سة على 
وثالث  وبرلني  ميونيخ  مدينتي  يف   2004 و   2001
 من�طق خمت�رة يف ولية ب�دن فورمتبريغ، حيث مت درا�سة 
بي�ن�ت 212 اأ�سبوع�. واأظهرت النت�ئج اأن ارتف�ع درج�ت 
احلرارة  يزيد من معدلت الإ�س�بة ببكرتي� "العطيفة" 
وع�سي�ت "�سلمونيال". وذكر الب�حثون اأن عدد الإ�س�ب�ت 
نت�ئج  ن�سرت  وق��د  ال�سواء.  ب��دء  مو�سم  مع  غ�لب�  يرتفع 
ريربوت�ص"،  "�س�ينتيفيك  العلمية  الدورية  يف  الدرا�سة 

ح�سب م� ذكر موقع "اآرت�سه ت�س�يتونغ"  الأمل�ين . 
اأي�س� يف درج�ت  "العطيفة" اأن تعي�ص  وت�ستطيع بكرتي� 
ي��زي��د من  م���  وه����ذا  ال��ث��الج��ة،  اأو يف  ح����رارة منخف�سة 
منتج�ت  ع��رب  وال��ت��ك���ث��ر  وميكنه�  النتق�ل  خ��ط��ورت��ه���، 
احل���ي���وان����ت، م��ث��ل ال��ب��ي�����ص واحل��ل��ي��ب وال��ل��ح��م. ون�سح 
امل�سرفون على الدرا�سة بحفظ املواد الغذائية  يف الثالجة، 
من  ملنعه�  جيدة  ب�سورة  الغذائية  امل���واد  حفظ  وك��ذل��ك 

الإ�س�بة ب� "�سلمونيال ." 
املواد  اإ�س�بة  "العالقة بني  اأن  وذكر الربوفي�سور كالين 

الغذائية ب�لبكرتي� وارتف�ع درج�ت احلرارة قد يكون له 
فوائد يف طريقة  حفظ واأمن املواد الغذائية. مث�ل على 
ذلك هو ا�ستخدام طرق حفظ �سحيحة للمواد الغذائية 
ت��رت��ف��ع فيه�  درج�����ت احلرارة"،  ال��ت��ي  ال��ف��رتات  ه���ذه  يف 

ح�سب م� نقل عنه موقع قن�ة "اأن تي ف�و" الأمل�نية . 

كيف تتجنب حروق ال�شم�س؟
يحذر اخلرباء من ال�سته�نة بحروق ال�سم�ص، مو�سحني 
ت�سل  قد  لفرتات طويلة،  لل�سم�ص  التعر�ص  اأن خم�طر 
ن�س�ئح  يقدمون  خ��رباء  اجللد.  الإ�س�بة  ب�سرط�ن  اإىل 
واقي�ت  ا�ستخدام  ولكيفية  املخ�طر  ه��ذه  جتنب  لكيفية 

وكرمي�ت وم� يجب عمله ح�ل  حدوث اإ�س�ب�ت . 
يقبل كثريون على ال�سواطئ خالل ف�سل ال�سيف، اأو حتى 
ب�ل�ستلق�ء حتت اأ�سعة ال�سم�ص يف احلدائق. لكن التعر�ص 
عملية  م��ن  ي�����س��رع  ل  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتات  لأ���س��ع��ة  ال�سم�ص 
الأحوال  اأ�سواأ  ي��وؤدي يف  لكنه قد  �سيخوخة اجللد فقط، 
اأي�س�ً لالإ�س�بة ب�سرط�ن اجللد.  ومن ل ي�ستخدم و�س�ئل 
م�ستمر.  ل�سرر  جلده  يعر�ص  للجلد،  املن��سبة  احلم�ية 
ل  اأم��ر  هي  ال�سم�ص  اأ�سعة  من  اجليدة  ف�حلم�ية  لذلك 
الكرمي�ت  لت�أثري  ب�لن�سبة  احل��سم  والأم���ر  ع��ن��ه،   غنى 
املوؤ�سر  ال�سم�سيSPF  ، فهو  املختلفة هو ع�مل الوق�ية 
يبقى  اأن  لل�سخ�ص  مي��ك��ن  ال��زم��ن��ي��ة  التي  ال��ف��رتة  ع��ل��ى 
لل�سم�ص بعد دهن الكرمي دون الإ�س�بة  خالله� معر�س�ً 
بحروق. مثاًل، ال�سخ�ص ذو الب�سرة الف�حتة  ميكنه البق�ء 

ا�ستخدم  لو  م�س�كل،  دون  لل�سم�ص  معر�س�  دق�ئق  لع�سر 
30، ميكنه م�س�عفة هذه  واق للحروق ذو ع�مل وق�ية 
دقيقة  ل�300  البق�ء  ميكنه  اأن  اأي  م��رة،  امل��دة  ثالثني 
ومن  حل���روق.  التعر�ص  دون  ال�سم�ص  لأ���س��ع��ة  معر�س�ً 
ي�ستخدم واق ذو ع�مل وق�ية   20 ي�س�عف املدة ع�سرين 

مرة، اأي ت�سبح 200  . 
قبل  ال��ده���ن  بتكرار  اخل��رباء  ين�سح  ذل��ك  وب�لرغم من 
يف  اأن��ه  هو  لذلك  الرئي�سي  وال�سبب  امل��دة،  ه��ذه  انق�س�ء 
من  اأق��ل  ج���داً،  رقيقة  طبق�ت  الأوق����ت  ت�ستخدم  معظم 
املختربة، والتي يق��ص على اأ�س��سه� ع�مل الوق�ية. ويجب 
حتى  املي�ه،  يف  ال�ستحم�م  وال�سب�حة  بعد  الده�ن  تكرار 
يف  "ث�بتة  كونه�  عن  املعلن  امل�ستح�سرات  ا�ستخدام  عند 

املي�ه ." 
ورغم ذلك ين�سح اخلرباء بعدم التعر�ص لفرتات طويلة 
الكرمي�ت  م��ن  ك��ب��رية  كمي�ت  وب��و���س��ح  ال�سم�ص،  لأ���س��ع��ة 

حلم�ية اجللد . 
اأم���� يف ح���ل الإ���س���ب��ة ب��ح��روق، فيجب الإ����س���راع ب�تخ�ذ 
من  الكثري  �سرب  راأ�سه�  وعلى  الأولية"،  "الإ�سع�ف�ت 
العرق، وهو  املزيد من  ال�سوائل، ف�حرتاق  اجللد ي�سبب 
دون  ف�ترة،  مبي�ه  ال�ستحم�م  اأي�س�ً  تعوي�سه.  يجب  م� 
�س�بون اأو م�ستح�سرات كيمي�ئية  ي�س�عد يف تخفيف اأمل 
احلروق. وح�سب م� ج�ء يف موقع اإذاعة يف دي ار الأمل�نية، 
اللبنة  هو  ا�ستخدام  للحروق  التقليدية  العالج�ت  فمن 

والتي ترطب الب�سرة . 

هل ت�ساعد املاريغوانا مر�سى 
ال�سرطان؟ العلم يجيب

����س���ع���وب ع������دة منذ  ا����س���ت���خ���دم���ت 
يف  مفيد  كع�سب  امل�ريغوان�  القدم 
عالج عدد من الأم��را���ص، ومتكن 
حتديد  م�����ن  م������وؤخ������را  ال���ع���ل���م����ء 
لهذه  ب��ي��ول��وج��ي���  ن�سطة  م��ك��ون���ت 
النبتة، اأثبتت الأبح�ث دوره� املهم 
يف ع���الج اأم���را����ص م��ع������س��رة، من 

بينه� ال�سرط�ن.
تداول  ق�نونية  ع��دم  ب�سبب  لكن 
الع�مل  دول  جميع  يف  امل���ري��غ��وان��� 
بعيدا  النبتة  ه��ذه  بقيت  تقريب�، 
وتطبيق�ته�  الطبية  الأبح�ث  عن 
العالجية، قبل اأن تدخل يف تكوين 
ع�����دد م����ن الأدوي����������ة، ل ���س��ي��م��� يف 

الولي�ت املتحدة.
وهن�ك اأدوية كيم�وية ت�ستخدم يف 
عالج مر�ص ال�سرط�ن تعتمد على 
امل�ريغوان�،  م��ن  م���أخ��وذة  مركب�ت 
ب��ع��د اأن مت���ت امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه��� يف 
الولي�ت املتحدة ل�ستخدامه� من 

قبل مر�سى ال�سرط�ن.
وم������������ن ب���������ني ه������������ذه الأدوي������������������ة 
كب�سولة  وه���ي  "الدرون�بينول"، 
حتتوي على م�دة هيدروكن�بينول، 
قبل  من  عليه�  املوافقة  متت  وقد 
الأمريكية  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 
ال�سهية  وف��ق��دان  ال��غ��ث��ي���ن  ل��ع��الج 
وال�����������وزن ال����ن�����ج����م ع�����ن ال����ع����الج 

الكيم�وي.
املتحدة  الولي�ت  يف  ي�ستخدم  كم� 
عن  ع��ب���رة  وه���و  "ن�بيلون"،  دواء 
م���ري��غ��وان��� ���س��ن���ع��ي��ة ت��ع��م��ل على 
وال�����ق�����يء، وهم�  ال���غ���ث���ي����ن  ع�����الج 
م��ن الأع���را����ص اجل���ن��ب��ي��ة للعالج 

الكيم�وي.
ا�سم  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  دواء  وي�����س���ع��د 
على  وي��ع��ت��م��د  "ن�بيك�سيمولز"، 
م����ك����ون�����ت م�����ن امل������ري�����غ�����وان������، يف 
التخفيف من اآلم اأمرا�ص اأخرى، 
وه��و ع��ب���رة ع��ن ب��خ���خ يتم تن�وله 

عرب الفم.
امل�ريغوان� ح�لي� يف  اأدوي��ة  وتتوفر 
كندا واأجزاء من اأوروب� وت�ستخدم 
لعالج الأمل الن�جم عن ال�سرط�ن 
املرتبطة  ال��ع�����س��الت  وت�����س��ن��ج���ت 

ب�لت�سلب.
م�س�به�  دورا  امل���ري��غ��وان���  وت��ل��ع��ب 
لأقوى م�سكن�ت الأمل لالأ�سخ��ص 
ال�سرط�ن،  اآلم  الذين يع�نون من 
كم� يخفف من العتالل الع�سبي 
الن�جم عن تلف الأع�س�ب الن�جمة 

عن العالج الكيم�وي.
اأن  ال����درا�����س�����ت  ب��ع�����ص  واأث����ب����ت����ت 
امل����ري���غ���وان���� ت��ل��ع��ب دوره������ فعالت 
الأورام  ب��ع�����س��ل  من���و  ت��ب��ط��يء  يف 
احل�لت  بع�ص  ويف  ال�����س��رط���ن��ي��ة، 

تعمل عل وقفه�.

زيادة الإ�سابة باأمرا�ض املعدة والأمعاء مع قدوم ال�سيف

تزداد اأعداد بكرتيا املعدة والأمعاء مع ارتفاع درجات 
احلرارة وخا�شة بكرتيا "العطيفة" و"�شلمونيال"، التي 
ت�شبب اأمرا�س  جهاز اله�شم. وذكر علماء من معهد الطب 
البكرتيا  اأع��داد  ازدي��اد  اأن  هانوفر  بجامعة  البيطري 

يتزامن مع بدء مو�شم ال�شواء . 
قدوم ال�شيف وارتفاع درجات احلرارة ل يجلب ال�شعادة 
واأمرا�س  بالإ�شهال  الإ�شابة  زيادة  مع  وخا�شة  دائما، 
تكون  عندما  تتكاثر  البكرتيا  اأن  والأمعاء،  اإذ  املعدة 
درجات احلرارة ما بني 10 و47 مئوية. وارتفاع درجات 
على  ه��ذه  الأم��را���س،  ن�شب  يف  زي��ادة  ي�شبب  احل���رارة 

الرغم من عدم وجود دلئل علمية وا�شحة تربط 
بينهما، ح�شب ما يذكر موقع قناة "اإن تي يف" 

نية  يو لتلفز ا
 الإخ���ب���اري���ة 

الأملانية . 
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�ش�ؤون حملية

اإ�سدارات جديدة لنادي تراث الإمارات مبعر�ض ال�سارقة للكتاب

 �سرطة  اأبوظبي ت�سارك مبهرجان احلرف وال�سناعات التقليدية بالقطارة  

ور�سة تعريفية  لنظام مكتب �سوؤون 
حقوق الإن�سان  ب�سرطة اأبوظبي

جمارك اأبوظبي تعقد دورة اتفاقيات التجارة احلرة وقواعد املن�ساأ 

•• اأبوظبي - الفجر

امل�س�رك يف فع�لي�ت  الإم����رات  ت��راث  ن���دي  �سهد جن�ح 
للكت�ب  ال���دويل  ال�س�رقة  م��ن معر�ص   38 ال���  ال���دورة 
اإذ  املعر�ص،  من  املنق�سية  الأي����م  خ��الل  نوعي�  ن�س�ط� 
التي اعت�د مركز زايد  مت توقيع الإ�سدارات اجلديدة 
للدرا�س�ت والبحوث الت�بع للن�دي اإثراء دورات املعر�ص 

للجن�ح  ال��زائ��ري��ن  ح���راك  وت���رية  ت���زداد  فيم�  مبثله�، 
، ومبختلف اهتم�م�ت  ال�سرائح والأعم�ر  من خمتلف 
اأ�سح�به�، من ب�حثني ومثقفني واإعالميني، على مدى 
حتى  ال�س�رقة  اك�سبو  مبركز  امل�ستمرة   املعر�ص  اأي����م 
الت��سع من نوفمرب  اجل�ري. فقد َحِفَل ركن التوقيع�ت 
يف املعر�ص م�س�ء اأم�ص  الأول اجلمعة بتوقيع كل من 
كت�ب الب�حث فهد علي املعمري "املخت�ر من الأ�سع�ر"، 

جمتمع  يف  "الفلكلور  ملحم  ابراهيم  الدكتور  وكت�ب 
املن�سوري  م�سعود  ف�طمة  بح�سور  وذل��ك  الإم�رات"، 
مديرة املركز وعدد من املثقني واملهتمني وال��زوار من 
الذين اعت�دوا على جديد املركز يف خمتلف م�س�رك�ته 
والفع�لي�ت  الأن�سطة  من  وغريه�  الكتب  مع�ر�ص  يف 
اإ�سدارات املركز املعرو�سة  الثق�فية والرتاثية. وك�نت 
يف اجل��ن���ح امل�����س���رك ق��د ج��ذب��ت خمتلف اه��ت��م���م زوار 

اإعج�ب  ون���ل��ت  للمعر�ص،  الأول  ال��ي��وم  منذ  امل��ع��ر���ص 
املهتمني نظرا مل� حتويه من تنوع ثرّي بعن�وينه� التي 
الرتاث  مي�دين  خمتلف  على  وتركز  املئة،  على  تربو 
والت�ريخ والثق�فة العربية بع�مة والإم�راتية بخ��سة، 
مب��� ي��ل��ب��ي ح���ج���ت ال��ب���ح��ث��ني وال���دار����س���ني واملثقفني 
الثق�فة  النبطي، ومب� يدعم  وال�سعر  الرتاث  وحمبي 

الرتاثية ويرفده� ب�لعديد من الإ�سدارات.

•• العني - الفجر

 ت�س�رك �سرطة اأبوظبي يف فع�لي�ت مهرج�ن احلرف 
والذي  ال�س�د�سة   الن�سخة  التقليدية يف  وال�سن�ع�ت 
اأبوظبي يف منطقة  ال�سي�حة والثق�فة  تنظمه دائرة 

العني  وذلك يف �سوق القط�رة .
زوار  �سالمة  ت���أم��ني  على  اأب��وظ��ب��ي   �سرطة   وعملت 
امل��ه��رج���ن وان�����س��ي���ب��ي��ة احل��رك��ة امل���روري���ة م��ن خالل 
اإدارة  م��ن  وامل��روري��ة  الأم���نية  ال�����دوري�ت  ت����واجد 
ب�سكل كبري  اأ�سهمت  التي  ب�لعني  والدوري�ت  امل�����رور 
التوعية  وت��ق��دمي  وامل����رور   ال�سري  ح��رك��ة  تنظيم  يف 
والأنظمة  ب�لتعليم�ت  التقيد  اأهمية  ح��ول  ل��ل��زوار 

املرورية .

اإدارة مك�فحة املخدرات ب�لعني  من خالل  و�س�ركت 
حول  امل��ه��رج���ن  ل���زوار  التوعية  بجهود  ب����در  ح�فلة 
اأ�سرار وخم�طر الإدم�ن واأهمية حم�ية اأبن�ئهم من 

اآفة املخدرات  وتوزيع كتيب�ت توعية عليهم.
 و ق�مت اإدارة الدف�ع املدين يف العني بدور فع�ل يف 
ت�أمني  املهرج�ن  تف�دًي�  حل�لت  الطوارئ اأو  حوادث 
حريق كم� ق�م رج�ل الدف�ع املدين  بتوعية  اجلمهور 

حول  تركيب اأجهزة اإنذار حرائق يف من�زلهم  . 
وكثفت ال�سرطة ال�سي�حية جهوده�  يف تعريف الزوار 
اأبوظبي  �سرطة  خ��دم���ت  ح��ول  و�سي�ح  مقيمني  م��ن 
واأهم القوانني  يف دولة الإم�رات وعر�ست  املوؤ�س�سة 
الإ�سالحية والعق�بية يف جن�حه� يف املعر�ص منتج�ت 

النزلء  واإبداع�تهم.

•• اأبوظبي - الفجر

نفذت �سرطة  اأبوظبي  ور�سة عمل تعريفية عن 
النظ�م اللكرتوين ملكتب حقوق الإن�س�ن بقط�ع 

�سوؤون القي�دة. 
احلو�سني  عبدالوه�ب  العميد  الور�سة  وح�سر 
امل�سرف على مكتب �سوؤون حقوق الإن�س�ن و�سكر 
املن�سقني من جميع الوحدات التنظيمية املعنية 
يف  واهتم�مهم  تع�ونهم  على  الإن�����س���ن  بحقوق 
اإبراز نت�ئج القط�ع�ت يف جم�ل حقوق الإن�س�ن. 

اليم�حي مدير مكتب  النقيب جميعة  و قدمت 
اآلية  ح��ول  واف��ي���ً  �سرح�ً  الإن�س�ن  حقوق  ���س��وؤون 
امل��ط��ل��وب��ة لل�سنوات  ب���مل��ع��ل��وم���ت  ال��ن��ظ���م  ت��غ��ذي��ة 
املقبلة بن�ء على خطة العمل للتق�رير الدورية 

يف جم�ل حقوق الإن�س�ن بوزارة الداخلية.
 و ق���م��ت ب���ل��رد  ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س���رات احل�����س��ور و 
اأثنت على جهودهم و تع�ونهم يف حتقيق اأهداف 
�سرطة  اأبوظبي وروؤيته� يف جم�ل حقوق الإن�س�ن 
ال��ربوت��وك��ولت و  ب��ن��ود الت��ف���ق��ي���ت و  و تنفيذ 

املواثيق الدولية حلقوق الإن�س�ن .

•• اأبوظبي - الفجر

نظمت الإدارة الع�مة جلم�رك اأبوظبي دورة تدريبية 
للتج�رة  الدولية  " التف�قي�ت  عنوان  حتت  متميزة 
�سرك�ء  مل��وظ��ف��ي  وذل����ك   ، " ق��واع��دامل��ن�����س���أ  و  احل����رة 
 ، التخلي�ص  و�سرك�ت  اخل��ص  القط�ع  من  اجلم�رك 
للجم�رك  الع�مة  الإدارة  ا�سرتاتيجية  �سمن  وذل��ك 
يف توفري ك�فة عوامل الدعم والتع�ون امل�سرتك مع 

�سرك�ئه� ال�سرتاتيجيني 
اأبوظبي  جم�رك  معهد  مبقر  ال���دورة  ا�ستمرت  وق��د 
ملدة 3اأي�م ، وح�سره� نحو 10موظفني من �سرك�ت 
غريف�ت  يو�سف  املح��سر  وقدمه�   ، اخل��ص  القط�ع 
ال��دول��ي��ة وامل��ل��ك��ي��ة الفكرية  م���ن ق�����س��م الت��ف���ق��ي���ت 
، ح��ي��ث ت��ن���ول خ��الل��ه��� ب���ل�����س��رح و ال��ت��دري��ب . عدة 
حم����ور ح��ول الت��ف���ق��ي���ت ال��دول��ي��ة وق��واع��د املن�س�أ ، 
ب�لن�سبة  احل��رة  التج�رة  اتف�قي�ت  اأهمية  يف  متثلت 

،ودوره����  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����رات  دول���ة  لقت�س�د 
اأوجه  وت��و���س��ي��ح   ، ال��وط��ن��ي��ة  ال�������س����درات  ت�سجيع  يف 
التف�سيلية  املن�س�أ  �سه�دات  بني  والختالف  الت�س�به 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة   ، التف�سيلية  وغ��ري 
اتف�قي�ت  مثل  احل���رة  ال��ت��ج���رة  ات��ف���ق��ي���ت  اأه���م  على 
اتف�قي�ت   ، وال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  احل����رة  ال��ت��ج���رة 
اخلليجي  جمل�س�لتع�ون  دول  ب��ني  احل���رة  ال��ت��ج���رة 
بني  احل��رة  التج�رة  اتف�قي�ت  وك��ذل��ك   ، و�سنغ�فورة 

دول جمل�ص التع�ون اخلليجي ودول رابطة الفت� ) 
ويف   .  ) وليختن�ست�ين   ، ،ال��روي��ج  اآي�سلندا   ، �سو�سرا 
�سه�دات  وت��وزي��ع  امل�س�ركني  تخريج  مت  ال���دورة  خت�م 
التقدير عليهم ، والذين اأ�س�دوا من ج�نبهم ب�لدورة 
املتميزة ، موؤكدين ال�ستف�دة الكبريةمنه� يف حي�تهم 
دور  اإىل  وم�سريين   ، م�ستقباًل  والعملية  ال�سخ�سية 
اأبوظبي يف دعم �سرك�ئه� يف  الع�مة جلم�رك  الإدارة 

ك�فة املج�لت

 رعاية اأحداث �سرطة اأبوظبي 
توعي ب�سرطان الثدي

•• اأبوظبي - الفجر

والإ�سالحية  العق�بية  املوؤ�س�س�ت  مبديرية  الأح���داث  رع�ية  اإدارة  نظمت 
" التوعية  بعنوان  عمل  ور���س��ة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  يف   املجتمع  اأم��ن  بقط�ع 

مبخ�طر �سرط�ن الثدي ".  
اإدارة  رع�ية   املن�سوري  مدير  �سعيد  م�سبح  الدكتور، على  العقيد  اأكد  و 
الأح��داث  اأهمية  الهتم�م وتقدمي الدعم الالزم من خالل تعزيز ثق�فة 
التوعية بخطورة املر�ص والتحفيز على الك�سف املبكر وعالجه لفت�ً  اإىل اأن 
�سرطة اأبوظبي ت�سع �سمن اأولوي�ته� توفري الرع�ية والوق�ية  للموظف�ت 
.  وقدم ق�سم  ال�سليمة حول خم�طر هذا املر�ص  التوعية  من خالل ن�سر 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  مع  ب�لتن�سيق  الدارة  يف  والإ�سالح  الت�أهيل 
الدارة   النزيالت من ح��سن�ت وق��سرات وموظف�ت  لك�فة  ور�سة توعوية 

للتوعية من �سرط�ن الثدي وطرق الوق�ية وكيفية اكت�س�فه املبكر .

م�شيدة بروؤية الأمل والإن�شانية وامل�شتقبل ملحمد بن را�شد
اجلمعية اخلليجية لالإعاقة ت�سارك 

يف اك�سبو اأ�سحاب الهمم بدبي
••  دبي-الفجر

والأم�نة  م�س�ركته  عن  لالإع�قة  اخلليجية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  اأعلن 
الع�مة للجمعية يف الدورة الث�لثة من "اإك�سبو اأ�سح�ب الهمم الدويل" الذي 
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  رع�ية  حتت  ينظم 
 7 5 اإىل  للطريان الرئي�ص الأعلى ملجموعة طريان الإم���رات يف الفرتة من 

نوفمرب املقبل يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملع�ر�ص.
ال�سرق  منطقة  يف  نوعه  من  الأك��رب  للمعر�ص  داع��م���ً  �سريك�ً  اجلمعية  وتعد 
الأو�سط واإفريقي� من حيث امل�س�حة وعدد امل�س�ركني وميثل من�سة ع�ملية يتم 
من خالله� تقدمي ب�قة متك�ملة من احللول الذكية التي ت�سّهل حي�ة اأ�سح�ب 

الهمم وت�سهم يف دجمهم يف املجتمع.
املهند�ص  ق���ل  الدويل"،  الهمم  اأ�سح�ب  "اإك�سبو  ل�  اجلمعية  م�س�ركة  وح��ول 
لالإع�قة  اخلليجية  اجلمعية  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��و���س��ى  ع��ب��داهلل  ���س��الح 
نلتزم  للهيئة  املجتمعية  امل�سوؤولية  اإط���ر  يف  البحرين:  يف  الرئي�سي  ومقره� 
مع  ان�سج�م�ً  الهمم  اأ�سح�ب  �سيم�  ل  املجتمع  فئ�ت  جميع  احتي�ج�ت  بتلبية 
ق�دة  اأطلقه�  ال��ت��ي  الهمم  اأ���س��ح���ب  لتمكني  الوطنية  اخلليجية  ال�سي��س�ت 
املنطقة بهدف اإيج�د جمتمع دامج خ�ل من احلواجز ي�سمن التمكني واحلي�ة 
الكرمية لأ�سح�ب الهمم واأ�سرهم . وت�أتي م�س�ركة اجلمعية لإك�سبو اأ�سح�ب 
الهمم الدويل �سمن جهوده� يف دمج ومتكني اأ�سح�ب الهمم واإت�حة الفر�سة 
جديدة  عمل  م�س�رات  اإيج�د  عن  ف�ساًل  قدراتهم  واإث��ب���ت  ط�ق�تهم  لإط��الق 
ت�سهل انخراطهم ب�سورة اإيج�بية يف حميطهم الجتم�عي ك�أفراد ق�درين على 
املعر�ص يلعب  اأن  واأكد رئي�ص اجلمعية اخلليجية لالإع�قة  والإب��داع.  الإنت�ج 
دوراً ف�عاًل يف حتقيق روؤية حكومتن� الر�سيدة، بجعل الإم�رات دولة �سديقة 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  روؤي��ة  الهمم، وحتقيق  لأ�سح�ب 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإم�رة دبي، بجعل دبي مدينة 

�سديقة لهذه ال�سريحة العزيزة من جمتمعن� مع حلول الع�م 2020.
اأك��رب مركز لتزويد  الإم����رات ودب��ي،  اإىل جعل  املعر�ص يهدف  اأن  اإىل  م�سرياً 
اأ�سواق  اإىل  الهمم،  ب�أ�سح�ب  الذكية اخل��سة  واحللول  واملعدات  التكنولوجي� 
املنطقة وا�ستقط�ب امل�سنعني الدوليني لفتح مك�تب ومراكز متثيلية لهم يف 
اأكرب بني  اأم���م تع�ون  ، وان احلدث �سي�س�هم بقوة يف متهيد الطريق  الدولة 
الإم����رات  يف  الهمم  اأ�سح�ب  وم��راك��ز  واخل��سة  احلكومية  اجل��ه���ت  خمتلف 
الذكية،  واحللول  واخلي�رات  اخلدم�ت  اأف�سل  توفري  اأج��ل  من  الع�مل،  ودول 
يعد  ال���ذي  املعر�ص  وي��وف��ر  الكبري.  جمتمعن�  م��ن  ال��ع��زي��زة  ال�سريحة  ل��ه��ذه 
واإفريقي�،  الهندية  الق�رة  و�سبه  الأو�سط  ال�سرق  نوعه يف  والأك��رب من  الأول 
من�سة متخ�س�سة لعر�ص اخلدم�ت واخلطط امل�ستقبلية للهيئ�ت واملوؤ�س�س�ت 
احلكومية يف الإم�رات لتمكني اأ�سح�ب الهمم، الب�لغ عددهم نحو ملي�ر ن�سمة 
حول الع�مل ح�سب تقرير منظمة ال�سحة الع�ملية بينهم 50 مليون�ً يعي�سون 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط. ويتوافق املعر�ص مع روؤية �س�حب ال�سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء ح�كم  حممد بن را�سد 
دبي، رع�ه اهلل، التي تهدف اإىل بن�ء الأمل، وبن�ء احلي�ة، وبن�ء امل�ستقبل، وجعل 
الن��ص بجميع م�س�ربهم �سعداء، فيم� ي�ستمد توجيهه من الهدف الذي و�سعه 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص 
الهمم.    لأ�سح�ب  الع�مل  يف  مدينة  اأف�سل  دب��ي  جعل  اإىل  الرامي  التنفيذي، 
و�سوف يجلب هذا املعر�ص اأحدث م� تو�سل اإليه الع�مل على �سعيد الروبوت�ت 
واملنتج�ت التكنولوجية امل�س�عدة، التي ميكن اأن تقود الأ�سخ��ص من اأ�سح�ب 
الهمم حلي�ة اأف�سل واأكرث ا�ستقاللية. كم� �سيجلب املعر�ص خرباء دوليني يف 
حقل الإع�قة ل�ست�س�فة جل�س�ت تف�علية تتن�ول حقوق اأ�سح�ب الهمم وتع�لج 
حي�تهم  وت�سكيل  جمتمع�تهم  بن�ء  يف  دوره���م  لعب  يف  ومتكينهم  ق�س�ي�هم 

اخل��سة وفق اأف�سل الظروف املعي�سي .



�شحة وتغذية

23

ا يف هذه الفرتة من العام. واللتهاب عموًما هو  التهاب احللق �شائع جدًّ
عملية دفاعية طبيعية �شد اأّي اعتداء. ويتميز اللتهاب باخل�شائ�س 

الثالثة التالية: الإحمرار والأمل واحلرارة.
ولكن يف حالت معينة يحدث اللتهاب ولكن يكون م�شترًتا وُي�شعف 
وال�شبب:  الأمرا�س.  من  العديد  اإىل  عر�شة  وي�شبح  اجل�شم، 
اأو تناول الوجبات ال�شريعة اخلالية من  اما الإجهاد والتوتر، 

الفوائد الغذائية، والتلوث، وغريها من الأ�شباب الأخرى.

الته�ب  ع��الج  ل�  اإهم�له�  ع��دم  اأطعمة يجب   6 يلي  م�  يف 
احللق ال�سديد واللته�ب�ت الأخرى يف اجل�سم:

يحتوي هذا الزيت على الأوميغ� 3 مع كمية من الأوميغ� 
6. ويحتوي كذلك على كمية جيدة من الفيت�مني "اإي" 
تعطين�  كبرية  واح��دة  وملعقة  الأك�سدة.  وم�س�دات   E
حواىل ن�سف ح�جة اجل�سم من الأوميغ� 3، وثلث ح�جتن� 
وب�سعر  �س�ئع  ب���أن��ه  يتميز  كم�   .E "اإي" الفيت�مني  م��ن 

معقول.
ن�سحية اخت�س��سي التغذية: اأن�سح بتن�ول من ملعقة اإىل 
ملعقتني كبريتني من زيت ال�سلجم مع كل وجبة. واملزيج 
اأو  ال�سلجم  )اإم��� زيت   3 ب�لأوميغ�  املث�يل هو: زيت غني 
الكت�ن اأو املك�سرات ( مع التوابل وملعقة من زيت الزيتون 

عند الطهو.

ال�شردين: ملك الأوميغا 3
ال�������س���ردي���ن غ��ن��ي ب����لأوم���ي���غ���� 3 

الأوميغ�  ن��وع��ي   ��� )وخ�����س��و���سً
 ،)EPA و   DHA  3
وب�لأحم��ص الدهنية الن�درة 
امل�س�ّدة  اخل�����س���ئ�����ص  ذات 
تن�ول  ويكفي  لاللته�ب�ت. 
ال�سردين  م����ن  ���س��م��ك��ت��ني 

اليومية  ح���ج��ت��ن���  ل��ت��غ��ط��ي 
متَّ  واإذا   .3 الأوم���ي���غ����  م���ن 

مع  ال�سردين  اأك��ل 

للك�ل�سيوم.  رائ��ًع���  م�����س��دًرا  ذل��ك  ي��ك��ون  ف�سوف  ال��ع��ظ���م، 
الفيت�مني  على  ال�����س��ردي��ن  يحتوي  ذل��ك  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 
�سراء  وعند  الك�ل�سيوم.  امت�س��ص  يعزز  الذي   D "دي"
ولي�ص  الزيتون،  زي��ت  مع  املعلب  النوع  يف�سل  ال�سردين 
مع دوار ال�سم�ص )والذي يحتوي على الأوميغ� 6 املوؤيدة 

لاللته�ب�ت(.
ن�سيحة اخت�س��سي التغذية: اأن�سح ب�أكل ال�سمك الدهني 
ال�سغري  ال�سمك  ويف�سل  اأ�سبوعيًّ�،  مرتني  اإىل  مرة  من 
)مثل ال�سردين والرجنة والأن�سوجة( فهي اأقل تلوًث� من 

ال�سمك الكبري.

ال�شاي الأخ�شر: م�شاد اأك�شدة فائق القوة
امل��خ��م��ر غ��ن��ي مب�����س���دات الأك�سدة  ال�����س���ي غ���ري  ه���ذا 
وهو   ،EGCG )مركب  ال�سهرية  والك�ت�سين�ت 
والذي  الأخ�سر(  ال�س�ي  يف  الرئي�سي  املركب 
هو مو�سوع عدد ل يح�سى من الدرا�س�ت 
الأخ�������س���ر حليف  وال�������س����ي  ال��ع��ل��م��ي��ة. 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال�����وزن، لأن����ه يح�رب 
اجل��ذور احل��ّرة ويحمي اخلالي� من 
ال�س�ي  اختي�ر  ويف�سل  اللته�ب�ت. 
بق�ي�  لتجّنب  الع�سوي  الأخ�����س��ر 
املبيدات احل�سرية. وي�ستهر ال�س�ي 
غًنى  اأكرث  ب�أنه  الي�ب�ين  الأخ�سر 

مب�س�دات الأك�سدة.
ال��ك���م��ل��ة م���ن فوائد  ل��ال���س��ت��ف���دة 
ب�سرب  اأن�سح  الأخ�سر،  ال�س�ي 
ثالثة اأكواب يوميًّ�. ولكن 
���س��رب��ه��� خ�رج  ي��ف�����س��ل 
لأنَّ  الوجب�ت،  اأوق���ت 
ال���������س�����ي الأخ�������س���ر 
امت�س��ص  ي���ق���ل���ل 
احل�������دي�������د، وق���ب���ل 
16 �س�عة ب�لن�سبة 
ل������الأ�������س������خ��������������ص 
احل�������������س��������������س������ني 

للك�فيني.

التوابل  الكركم: 
ال�شحرية

هذه التوابل الهندية 
العديد  م���و����س���ع  ه����ي 
م����ن الأب�����ح������ث م���ن���ذ اأن 
الذين  ال��ه��ن��ود  اأّن  ع��رف��ن��� 
اأقل  ي�����وم،  ي�����س��ت��ه��ل��ك��ون��ه��� ك���ل 

عر�سة لالإ�س�بة ب�أمرا�ص ال�سرط�ن. 
وت����أت���ي ف���وائ���د ال��ك��رك��م م���ن امل���ك���ّون ال��رئ��ي�����س��ي ل���ه وهو 
الكركمني، من املركب�ت ال�سبغية التي تعدُّ من م�س�دات 
الأك�����س��دة وم�����س���دات الل��ت��ه���ب���ت. وال��ك��م��ي��ة ال��ت��ي ُين�سح 
بتن�وله� من اأجل ال�ستف�دة من فوائد الكركم، هي ن�سف 

ملعقة �سغرية يف اليوم خمففة يف زيت اأو حليب الك�ك�و.
ف�إنَّ  مبفرده،  اأخ��ذه  متَّ  اإذا  التغذية:  اخت�س��سي  ن�سيحة 
قبل  من  ال�ستيع�ب  �سّيىء  الكركم  يف  املوجود  الكركمني 

اجل�سم. 
البيربين  م��ع  ا�ستهالكه  ي��ج��ب  امت�س��سه  ن��ع��زز  ول��ك��ي 
امل���وج���ود يف ال��ف��ل��ف��ل الأ����س���ود اأو اجل��ن��ج��رول امل���وج���ود يف 
ك�نت  اإذا  اأف�سل  اجلنجرول   - الأخ���ري  وه��ذا  الزجنبيل. 

الأمع�ء �سعيفة.

التوفو: ي�شاعد على اله�شم ونباتي
التوفو ل يحتوي مب��سرة على مركب�ت م�س�ّدة لاللته�ب�ت، 
اأجل تقليل ا�ستهالك اللحوم،  ولكنه مثري لالهتم�م من 

والتي هي ت�سبب احلمو�سة وتعزز اللته�ب�ت. 
ن��ح��ن ن��ع��رف ال��ي��وم اأن���ه ي��ج��ب زي�����دة اجل���زء ال��ن��ب���ت��ي من 
لهذا  من��سب  والتوفو  جيدة،  ب�سحة  لنبقى  الربوتين�ت 
اجليدة  النوعية  م��ن  ب���ل��ربوت��ي��ن���ت  غني  فهو  ال��غ��ر���ص: 
مهم  م�سدر  كذلك  وه��و  اله�سم،  و�سهل  ال��ده��ون  وقليل 

للمع�دن.
عن  ال�ستغن�ء  اأج���ل  م��ن  التغذية:  اخت�س��سي  ن�سيحة 
لالهتم�م  اإث����رة  الأك��رث  ب�لتوفو  تبديله�  ميكن  اللحوم، 
من �سرائح اللحم النب�تية امل�سّنعة بدرجة كبرية. كم� اأّن 
البقولي�ت اجل�فة واحلبوب الك�ملة بديل رائع كذلك عن 

اللحوم من اأجل احل�سول على الربوتين�ت النب�تية.

البلوبريي – التوت الأزرق – مركز بالفوائد
ا  ال��ت��وت الأزرق غ��ن��ي��ة جدًّ ال�����س��غ��رية م��ن  ه���ذه احل���ّب����ت 
مب���رك���ب الأن���ث���و����س���ي����ن���ني، وه����و م���رك���ب ���س��ب��غ��ي يعطي 
مب�س�دات  وق���وي  ال��داك��ن،  الأزرق  اجلميل  ل��ون��ه  ال��ت��وت 
على  كذلك  يحتوي  كم�  اللته�ب�ت.  وم�س�دات  الأك�سدة 
الفالفونويدات التي حت�ّسن دورة الأوردة وتعزز اك�سجنة 
الفيت�مني  من  حمتواه  نن�سى  األ  يجب   � واأي�سً اخلالي�. 

.� اأي�سً لالأك�سدة  وامل�س�ّد  املحّفز   C "سي�"
هذا  من  ال�ستف�دة  يجب  التغذية:  اخت�س��سي  ن�سيحة 
الف�سل ل�ستهالك التوت الأزرق – البلوبريي - والف�كهة 
الأخرى حمراء اللون مثل الكرز والتوت الأ�سود وغريه� 

من ف�كهة ال�سيف املثرية لالهتم�م:
واإىل  ال��رائ��ب  ال��ل��ن  واإىل  ال�سلَطة  اإىل  اإ�س�فته�  ميكن   
ال�سموذي... اأم� بقية الع�م فيمكن اختي�ر الأنواع املجمدة 

والتي حت�فظ على فوائده� هذه جيًدا.

اإهمالها عدم  يجب  اأطعمة   6

عاجلوا التهاب احللق ال�سديد مب�سادات اللتهاب الطبيعية

على عك�س ما تو�شل اإليه تقرير �شابق

تناول ال�سوكولتة الداكنة لن يوؤدي 
لتح�سن الب�سر!

يف نب�أ غري �س�ر لع�س�ق ال�سوكولتة، ك�سف 
لن  الداكنة  ال�سوكولتة  تن�ول  اأن  ب�حثون 
يوؤدي لتح�سن الب�سر، وذلك على عك�ص م� 

تو�سل اإليه تقرير �س�بق.
وك�ن التقرير ال�س�بق ي�سري اإىل اأن عن��سر 
غ�سون  يف  حت�����س��ن��ت  ال��ب�����س��ر  يف  م��ع��ي��ن��ة 
���س���ع��ت��ني م���ن ت���ن����ول ال�������س���وك���ولت���ة، لكن 
الدرا�سة اجلديدة ل تك�سف عن اأي تغريات 
ال��ع��ني بعد  اإىل  ال���دم  ت��دف��ق  اأو  ال���روؤي���ة  يف 
ال�سوكولتة  م��ن  غ���رام   200 نحو  ت��ن���ول 

الداكنة.
واأجريت الدرا�ست�ن على جمموعة �سغرية 

من املتطوعني.
وق�ل الدكتور جيكوب �سيدليت�ص من 

ج�معة لودفيج-م�ك�سيملي�نز يف 
م��ي��ون��ي��خ وال����ذي ق����د فريق 

ظل  يف  اإن���������ه  ال����ب����ح����ث 
لنتيجتني  التو�سل 

بتني  ر مت�س�
ب���ع���د اإج������راء 

جت���������رب���������ة 
�����س����غ����رية 
ال����ن����ط�����ق 

هن�ك  “ف�إن 
مل������زي������د من  ح�������ج������ة 

البحث”.
التقرير  يف  �سيدليت�ص  وكتب 

الطبية  اجل���م���ع���ي���ة  دوري��������ة  يف  امل���ن�������س���ور 
هذه  لأن  “نظرا  العيون  لطب  الأمريكية 
الدرا�سة ال�سغرية ل ت�ستبعد احتم�ل وجود 
فوائد ف�إن هن�ك ح�جة ملزيد من الدرا�س�ت 
اأو نفي الفوائد يف  على نط�ق اأكرب لإثب�ت 

الأمد الطويل ب�سورة موؤكدة”.
الداكنة  ال�سوكولتة  اأن  الع��ت��ق���د  و�سبب 
غنية مبركب�ت  اأنه�  هو  الروؤية  قد حت�سن 

الفالفونيد وهي من م�س�دات الأك�سدة.
الغنية  امل��واد  تن�ول  اأن  ال��درا���س���ت  وك�سفت 
ي��ق��ل��ل احتم�لت  ق��د  الأك�����س��دة  مب�����س���دات 
ب�ل�سن  املتعلقة  الب�سر  مل�س�كل  التعر�ص 

يطلق  ال����ت����ي 

عليه� �سمور الع�سالت.
واأ�س�ر الب�حثون اإىل اأن مركب�ت الفالفونيد 
ت�س�هم  ال��داك��ن��ة  ال�سوكولتة  يف  امل��وج��ودة 

اأي�س� يف تو�سيع ال�سرايني على م� يبدو.

الفالفانول
�سيدليت�ص  اأج�������رى  ذل�����ك  م����ن  ول���ل���ت����أك���د 
وزم������الوؤه درا����س���ة ع��ل��ى 22 م��ت��ط��وع��� من 
20 و62 ع�م� ل  اأعم�رهم بني  الأ�سح�ء 

يع�نون من اأي م�سكالت يف الب�سر.
ومت الختي�ر من بينهم على نحو ع�سوائي 
ال�سوكولتة  م��ن  غ��رام���   20 نحو  لتن�ول 
مليغرام   400 ع���ل���ى  حت���ت���وي  ال���داك���ن���ة 
م�ستق�ت  م���ن  وه����و  ال���ف���الف����ن���ول،  م���ن 
من  غ���رام����ت   7.5 اأو  ال��ف��الف��ون��ي��د 
فيه�  ب����حل���ل���ي���ب  ال���������س����وك����ولت����ة 
ن��ح��و خ��م�����س��ة م��ل��ي��غ��رام���ت من 

الفالف�نول.
عيون  الأط����ب�����ء  وف��ح�����ص 
تن�ول  ق��ب��ل  امل��ت��ط��وع��ني 
وبعده�  ال�سوكولتة 
ب�������س����ع���ت���ني، وك�����ن 
ف�����ري�����ق ال���ب���ح���ث 
ي���������رك���������ز ع����ل����ى 
على  م���وؤ����س���رات 
ال�سوكولتة  اأن 
تو�سيع  يف  ت�سببت 

ال���������������س�������راي�������ني يف 
مم�  العني،  �سبكية 

تدفق  حت�سن  يعني 
الدم اإليه�.

املتطوعون  خ�سع  كم� 
ب�سرية  لخ���ت���ب����رات 
ب���������س����ي����ط����ة م���ث���ل���م���� 
الدرا�سة  يف  ح����دث 

ال�س�بقة.
وعند حتليل البي�ن�ت 
وج������ود  ي����ت����ب����ني  مل 
جوهرية  اختالف�ت 

�سبكية  فحو�س�ت  يف 
اختب�رات  اأو  ال���ع���ني 
تن�ول  ب���ع���د  ال���ب�������س���ر 

�سوكولتة  املتطوعني 
�سوكولتة  اأو  داك����ن����ة 

ب�حلليب.
لكن الدكتور ج�ريث ليم� 

جراح العيون يف م�ست�سفى 
للعيون  ����س���ي���ن����ي  م�����ون����ت 

اإنه  ق���ل  ن��ي��وي��ورك  والأذن يف 
اأن الدرا�سة ل  على الرغم من 

اأي ف�ئدة ل�ستهالك  تظهر وجود 
ف�إنه�  ال�سوكولتة  م��ن  واح���دة  قطعة 

الطويل  الأمد  على  تن�وله�  اأن  تعني  “ل 
غري مفيد.
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اإع����������الن
لالعم�ل  ال�س������دة/ايلكي  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN احلديدية واملعدنية رخ�سة رقم:1100300 
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة �سلط�ن بن �سيف بن علي املعمري %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف عبدالعزيز عبداهلل �سليم�ن �سيف اخلييلي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بلو نيل لالعم�ل 
CN قد تقدموا الين� بطلب الكهرب�ئية رخ�سة رقم:2147211 

تعديل وكيل خدم�ت/ا�س�فة �سرح�ن ق�ئد �سيف احلمودي
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �سربي م�سطفى ح�سن حممد %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف �سرح�ن ق�ئد �سيف احلمودي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3 

اإع����������الن
لتج�رة  ال�س������دة/فونك�ص  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب ال�سكراب رخ�سة رقم:2534967 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة ج�ويد احمد بيت�يف �سحبت علي خ�ن %100
تعديل وكيل خدم�ت/ا�س�فة ث�مر ع��سه �سفر حممد البقمي

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف ث�مر ع��سه �سفر حممد البقمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية م غ 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بوتيغ� هو�سبيت�ليتي �سركة و�سف  �سركة حمد �س�مل�ن �سوكت علي.

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 317571           بت�ريخ : 24/08/2019م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

ب��س��م: �س�مل�ن �سوكت علي.
وعنوانة :  �ص.ب 500825 ، دبي، الم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت الطع�م و ال�سراب، خدم�ت توفري الأطعمة و امل�سروب�ت، خدم�ت الك�فتريي�ت واملط�عم يف الفئة  43     

الواق�عة ب�لفئة: 43.
و�سف العالمة : عب�رة عن الكلم�ت الالتينية Copper KETTLE Restaurant كتبت يف ثالثة 
اأ�سطر ب�سكل مميز ب�للونني البني والذهبي ويليه� من اليمني ر�سم ك�أ�ص حليب ب�للون الذهبي ويخرج منه 

بخ�ر ب�للون الرم�دي كم� هو مو�سح ب�ل�سكل املرفق.
ال�سرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د  اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا العالن

اإدارة العالمات التجارية

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

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بوتيغ� هو�سبيت�ليتي �سركة و�سف  �سركة اأبوقو�ص ال�سرق الو�سط ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  
املودعة حتت رقم: 314158           بت�ريخ : 21/07/2019م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
ب��س��م: اأبوقو�ص ال�سرق الو�سط ذ.م.م.

وعنوانة :  �ص.ب 2409، عجم�ن،  الم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

كيم�وي�ت �سن�عية فى الفئة 1
الواق�عة ب�لفئة: 01

و�سف العالمة : عب�رة عن الكلم�ت الالتينية Rainbow Middle East كتبت يف �سطرين ب�سكل 
الكلمة  ويتخلل  البنف�سجي  ب�للون  �سغرية  دائ���رة  �سكل  على   o احل��رف  كتب  حيث  الأ���س��ود  ب�للون  مميز 
Rainbow  ر�سوم�ت لدوائر �سغرية بعدة األوان ويقطعه� خط اأبي�ص يف و�سطه� كم� هو مو�سح ب�ل�سكل 

املرفق.
ال�سرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د  اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا العالن

اإدارة العالمات التجارية

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

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بوتيغ� هو�سبيت�ليتي �سركة و�سف  �سركة �سركة الته�ويل للتج�رة الع�مة و التوكيالت التج�رية املحدودة.

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  
املودعة حتت رقم: 317571           بت�ريخ : 23/09/2019م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
ب��س��م: �سركة الته�ويل للتج�رة الع�مة و التوكيالت التج�رية املحدودة.

وعنوانة :  بغداد، جمهورية العراق.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

التبغ واأدوات املدخنني، �سج�ئر. 
الواق�عة ب�لفئة: .34

وبه�  والأخ�سر  الأبي�ص  ب�للونني  الأبع�د  ثن�ئية  م�ستطيلة  لعلبة  مميز  �سكل  عن  عب�رة   : العالمة  و�سف 
“الب�خرة”  من الأعلى �سريط مزخرف ب�للون البني الف�حت حيث كتبت على الوجه الأم�مي للعلبة كلمة 
واأ�سفله� منطوقه� اللفظي ب�لالتينية كلمة “AL BAKHARA “ ب�سكل مميز ب�للون البني الف�حت 
و اأ�سفله� ر�سم ملجموعة من الفواكهة امل�سكلة وعلك ب�للون الأزرق وكتب اأي�س� داخل ال�سريط املزخرف كلمة 
“الب�خرة” ويليه� من الي�س�ر منطوقه� اللفظي ب�لالتينية كلمة “AL BAKHARA “ بحجم �سغري 

ب�للون البني كم� هو مو�سح ب�ل�سكل املرفق.
ال�سرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د  اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا العالن

اإدارة العالمات التجارية

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

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بوتيغ� هو�سبيت�ليتي �سركة و�سف  �سركة اأبوقو�ص ال�سرق الو�سط ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: 314171           بت�ريخ : 23/07/2019م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

ب��س��م: اأبوقو�ص ال�سرق الو�سط ذ.م.م.
وعنوانة :  �ص.ب 2409، عجم�ن،  الم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اأ�سب�غ، �سبغ�ت، طالءات ) ده�ن�ت)  يف الفئة 2

الواق�عة ب�لفئة: 02
لثالث  ر�سم هند�سي مميز  الي�س�ر  ويليه� من   WHITE الالتينية  الكلمة  عب�رة عن   : العالمة  و�سف 
فر�س�ة الدهن كتبت ب�سكل مميز ب�للون الأبي�ص على خلفية م�ستطيلة ال�سكل ب�للون الأخ�سر كم� هو مو�سح 

ب�ل�سكل املرفق.
ال�سرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د  اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

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

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

العدد 12773 بت�ريخ 2019/11/03

العدد 12773 بت�ريخ 2019/11/03

العدد 12773 بت�ريخ 2019/11/03

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/2407 �مر �د�ء    
اىل املدعى عليه/ 1- ي�م�سرف الكرتو ميك�نيكية - �ص ذ م م - جمهول حمل الق�مة  
لحج  خليفة  �س�حلة   / وميثله  م  م  ذ   - الفنية  امل��ع���دن  ت�سنيع  املدعي/�سركة  ان  مب� 
خليفة الب�سطي قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 2019/10/30 اأول : ب�نف�ذ العقد 
التج�ري املربم بني الطرفني ، ث�ني� : ب�لزام املدعي عليه� ي�م�سرف الكرتو ميك�نيكية 
- �ص ذ م م ب�ن توؤدي للمدعية �سركة ت�سنيع املع�دن الفنية - ذ م م مبلغ وقدره 264590 
)م�ئت�ن واربعة و�ستون الف� وخم�سم�ئة وت�سعون درهم�( والف�ئدة الق�نونية 9% �سنوي� 
من ت�ريخ الإ�ستحق�ق يف 2018/10/10 وحتى مت�م ال�سداد والر�سوم وامل�سروف�ت ومبلغ 
خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  �لدعوى 2019/1509 جتاري كلي                 

اىل امل���دع���ي ع���ل���ي���ه/1-ف����دى ن��ب��ي��ل ن����دم  جم��ه��ول حم���ل الق����م���ة مب� 
اأق�م  ن��دم ق��د  ���س���دي نبيل  ن��دم 2-  امل��دع��ي���ن/1- نبيل ع��ب��دال��ه���دي  ان 
والر�سوم  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك 
وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 
2019/11/17 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.15 لذا ف�أنت مكلف 
ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  �لدعوى 2019/3936 جتاري جزئي               
زي�د   -2 م   م  ذ   - ح��رة  منطقة  كون�سيبت�ص  هو�سبيت�لتي  عليه/1-  املدعي  اىل 
احمد ط�رق قدورة جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي/ حممد �سرف الدين 
املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  في��ص  حممود  وميثله/حكمت 
املح�م�ة.   واتع�ب  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليهم�  املدعي  ال��زام  وت�سفية مع  بحل 
وحددت له� جل�سة يوم الأربع�ء املوافق 2019/11/6 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف���أن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي 
اأي�م على الأقل )علم� ب�أن مت اإح�لة الدعوى من املحكمة التج�رية الكلية اىل 

املحكمة التج�رية اجلزئية(. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  �لدعوى 2019/4103 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-جوفريي� زون لال�ست�س�رات الدارية جمهول حمل الق�مة 
مب� ان املدعي/موؤ�س�سة �سبوت اون للمق�ولت وميثله / مو�سى عي�سى مو�سى 
عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد   - الع�مري 
والف�ئدة   املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم(  مببلغ وقدره )90.022 
ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول  الت�م  ال�سداد  وحتى  الدعوى  ت�سجيل  ت�ريخ  من   %12
 2019/11/12 امل��واف��ق  ال��ث��الث���ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت  ك��ف���ل��ة.  ب��ال  املعجل 
من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا   Ch1.C.13 ب�لق�عة  �ص   8.30 ال�س�عة 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
�عالن قر�ر بالتنفذ 

يف �لدعوى 2018/305 بيع عقار مرهون 
ان ط�لب  الق���م��ة مب�  م ح جمهول حمل  م  دي�موند  �ست�ر  ف�ير  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
بت�ريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  ق����ررت حم��ك��م��ة  ������ص.م.ع   - الأول  اأب��وظ��ب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك 
 : العق�ر  الت�لية )نوع  العق�رات  الك�ئنة يف  املنقولت  2019/10/28 اخط�ركم ب��ستالم 
�سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخل�م�سة - رقم الر�ص : 957 - امل�س�حة : 160.99 مرت 
مربع - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ال�سراع - رقم الوحدة : 2202( )نوع العق�ر : �سقة 
�سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص : 247 - امل�س�حة : 41.21 مرت مربع - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2603 + 2610( خالل 15 يوم من 
ت�ريخ الإعالن و اإل �سيتم توريد قيمة املنقولت من قبل املزايد الرا�سي عليه و�سراء 

املنقولت وذلك للعلم مب� ج�ء فيه ونف�ذ مفعوله ق�نون�.  
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7916(

املنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : �سلمه �س�مل البطي  - جمهول حمل الإق�مة 

ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه :
واإل  ت�ريخه  م��ن  ث��الث��ون  غ�يته  موعد  يف  امل��ت���أخ��رة  الي��ج���ري��ة  القيمة  ب�سداد 
�سي�سطر املنذر من اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية قبله مع الزام التعوي�س�ت 

والت�سمين�ت وك�فة امل�س�ريف التي يتكبده� املنذر
ب�سرورة اللتزام ب�سداد ر�سوم الكهرب�ء واملي�ه ور�سوم اخلدمة ف�سال عن اي ر�سم 

م�ستحق للجه�ت الر�سمية واحلكومية الن�جتة عن النتف�ع ب�لعني املوؤجرة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7918(

املنذر : �سحر ك�مران ك�مران غني 
املنذر اليه : الليغرو للتج�رة  - جمهول حمل الإق�مة 

ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه :
واإل  ت�ريخه  م��ن  ث��الث��ون  غ�يته  موعد  يف  امل��ت���أخ��رة  الي��ج���ري��ة  القيمة  ب�سداد 
�سي�سطر املنذر من اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية قبله مع الزام التعوي�س�ت 

والت�سمين�ت وك�فة امل�س�ريف التي يتكبده� املنذر
ب�سرورة اللتزام ب�سداد ر�سوم الكهرب�ء واملي�ه ور�سوم اخلدمة ف�سال عن اي ر�سم 

م�ستحق للجه�ت الر�سمية واحلكومية الن�جتة عن النتف�ع ب�لعني املوؤجرة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/5759(

املنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت اهلل 
املنذر اليه : �سيلرييتي للتجهيزات الطبية - �ص ذ م م  جمهول حمل الإق�مة 

ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه :
واإل  ت�ريخه  املت�أخرة يف موعد غ�يته ثالثون من  اليج�رية  القيمة  ب�سداد   -1
�سي�سطر املنذر من اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية قبله مع الزامه ب�لتعوي�س�ت 
والت�سمين�ت وك�فة امل�س�ريف التي يتكبده� املنذر  ،  2- ب�سرورة اللتزام ب�سداد 
للجه�ت  م�ستحق  ر�سم  اي  ع��ن  اخل��دم��ة ف�سال  ور���س��وم  والكهرب�ء  امل��ي���ه  ر���س��وم 

الر�سمية واحلكومية الن�جمة عن النتف�ع ب�لعني املوؤجرة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7917(

املنذر : كولومبي� لتج�رة ال�سي�رات امل�ستعملة - �ص ذ م م  
املنذر اليه : ح�س�م احمد عبيد البو عويف

جمهول حمل الإق�مة
ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه : ب�سرورة �سداد مبلغ� وق��دره/112500 درهم 
فقط م�ئة واثن� ع�سر الف� وخم�سم�ئة درهم اإم�راتي قيمة ال�سيك املرجتع 
املبني اأعاله وذلك خالل خم�سة اأي�م على الأقل واإل �ست�سطر املنذرة اىل 
اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية �سد املنذر اليه مب� فيه� ا�ست�سدار امرا 

ب�داء يف ح�لة المتن�ع عن الوف�ء.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/2213 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-م�سطفى �سليم�ن �س�كري�ن جمهول حمل الق�مة 
جلمعي�ت  الإداري  الإ���س��راف  خل��دم���ت  التنفيذ/الريف  ط�لب  ان  مب��� 
عليك  اأق����م  ق��د   - في��ص  م وميثله/حكمت حم��م��ود  م  ذ  ���ص   - امل���الك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)360262.32( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
اللتزام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستب��سر  املحكمة 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  3  نوفمرب  2019 �لعدد 12773 
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•• ال�شارقة-الفجر:

للكت�ب بدورته  ال����دويل  ال�����س���رق��ة  م��ع��ر���ص  ���س��غ���ر  ع������ص 
ال�38 اأج����واء رح��ل��ة لك��ت�����س���ف ع����مل ال��دي��ن������س��ورات م� 
»ع�مل  بعنوان  اأقيمت  تف�علية  ور�سة  الت�ريخ، خالل  قبل 
فع�لي�ت  �سمن  دي،  اآي  ت��و  ���س��رك��ة  قدمته�  الأح����ف���ري«، 
الطفل، التي ينظمه� املعر�ص حتى 9 نوفمرب اجل�ري يف 

اك�سبو ال�س�رقة.
وجذبت الور�سة انتب�ه ال�سغ�ر، واأث�رت حم��سهم يف عملية 
اك��ت�����س���ف ع��ظ���م تعود  ال��دي��ن������س��ورات ع��رب  التنقيب ع��ن 
الأر�ص  على  فيه  الدين��سورات  ع��ست  الذي  الع�سر  اإىل 
التي  والأدوات  التقني�ت  واكت�س�ف  ال�سنني،  ماليني  قبل 

ي�ستخدمه� العلم�ء للتنقيب عن اآث�رهم.
ع�مل  م�هية  ومب�سطة،  �سهلة  بطريقة  ال�سغ�ر  وتعلم 
الآث�����ر،  ع��ن  ال��ب��ح��ث  بعملي�ت  ال��ق��ي���م  وكيفية  الأح����ف���ري 
بني  مي��زج  مب�سط  ب�سكل  التنقيب  تقني�ت  على  وتعرفوا 
التعلم واملتعة، وكيفية القي�م مب�سح �س�مل ملنطقة املعنية 
ومن ثم اطلعوا على الأدوات التي ي�ستعمله� الب�حثون يف 

عملي�ت احلفر والتنقيب.
التنقيب  تقنية  تعلمهم  من  الور�سة  يف  الأط��ف���ل  وانتقل 

اأثري  حقل  خالل  العملي  التطبيق  اإىل  نظرية  بطريقة 
م�سطنع طمرت فيه جمموعة من هي�كل الدين��سورات، 

الأطف�ل  وق���م  ال��رم��ل،  داخ��ل  الدين��سورات  واأج���زاء من 
ب�إيج�ده� ومن ثم جتميعه� مرة اأخرى.

•• ال�شارقة-الفجر:

حتّولت جل�سٌة حواريٌة مع ال�س�عر امل�سري، ه�س�م اجلخ، اإىل 
اأم�سية �سعريٍة، على نحٍو غري تقليدي، حيث نزل اجلخ عن 
املن�سة اإىل احل��سرين وم�سى بينهم ليلقي عليهم اأ�سع�ره 
التحية  لإل��ق���ء  ا���س��ت��ع��داده  ُم��ب��دًي���  ومي���زح��ه��م،  ويحييهم 
على ك��ل واح���ٍد م��ن امل��ت��واج��دي��ن يف ق���ع��ة الح��ت��ف���لت يف 
مركز اإك�سبو ال�س�رقة، حيث تق�م فع�لي�ت الدورة الث�منة 
والثالثني من معر�ص ال�س�رقة الدويل للكت�ب، موؤّكًدا اأن 

اأي حواجز بني ال�س�عر واجلمهور يجب ك�سره�.
وتف�عل زّوار املعر�ص، الذين ح�سروا اجلل�سة التي اأدارته� 
امل���ط���ريي، م��ع اجل���ّخ الذي  ال�����س���ع��رة الإم����رات���ي���ة �سيخة 
اإىل  واحلنني  وامل�س�عر  ب�لع�طفة  امل�سحونة  ق�س�ئده  قّدم 
امل��سي، والتي تتن�ول مو�سوع�ٍت مثل وحدة �سف العرب 
واأحوالهم اليوم والتحدي�ت التي تواجههم وامل�س�واة بينهم 

جميًع� ونبذ التفرقة والعنف.
وحني َطلََب منه اأحد احل�سور اإلق�ء اإحدى ق�س�ئده التي 
اأي  اإلق�ء  ال�س�عر  رف�ص  امل�سري،  الداخلي  الو�سع  تنتقد 
يرف�ص قطًع�  اأن���ه  ُم�����س��ّدًدا على  ال��ن��وع،  ه��ذا  م��ن  ق�سيدٍة 

قراءة اأي ق�سيدة عن الو�سع الداخلي يف م�سر، وهو خ�رج 
م�سر. واأّكد اأنه اإن اأراد ذكر م�سر وهو لي�ص متواجًدا على 
اأر�سه�، فلن ي�سفه� اإّل ب�« اأم الدني�«، اأم� لو ك�ن يف بالده 
ف�إنه �سينتقده� كم� ي�س�ء. مبيًن� اأّن هذا ك�ن موقفه دائًم�، 
حتى يف الدورات ال�س�بقة ملعر�ص ال�س�رقة الدويل للكت�ب، 
املوقف  ح���دث  2010، ح��ني  ع����م  اإىل  احل�����س��ور  حُم��ي��اًل 

نف�سه.
و�س�رك احل�سور اجلخ، يف اإلق�ء ق�س�ئده، وط�لبوا ق�س�ئد 
معينة منه، لي�ستجيب لهم ال�س�عر ويقراأ على م�س�معهم، 
ال�س�م- قبة  و«اإىل  و«الت�أ�سرية«  بغري«  »اأي��وة  مثل  ق�س�ئد 

دم�����س��ق« و«ت�����ي�����ودورا« وق�����س��ي��دت��ه الأك�����رث ���س��ه��رة »طبًع� 
اأّثر ب�سّدة يف  ب���أداٍء ع�طفي  م�سلت�ص الع�س�« والتي قّدمه� 
احل�سور، وهي ق�سيدة ُمهداة اإىل والدته الراحلة، ومكّونة 

من خم�سة م�س�هد،
 يروي يف كل م�سهٍد منه�، حمّط�ٍت خمتلفة من طفولته 
مع�رك  يف  العرب  انت�س�رت  وذك��ري���ٍت  و�سب�به،  ومراهقته 

�سد عدّوهم، وحلظ�ٍت موؤّثرة مع والدته.
الدويل  ال�س�رقة  معر�ص  م��ع  ذكري�ته  اجل��خ  وا�ستح�سر 
للكت�ب، ُمعرًب� عن انبه�ره بتنظيم الع��سمة الع�ملية للكت�ب 

2019، لهذا احلدث ال�ستثن�ئي، وم�سيًدا ب�لتنّوع املذهل 
م�س�ه�ته.  ميكن  ل  جن�ًح�  ومتوًقع�  املعر�ص،  لفع�لي�ت 
وذّكر احل�سور ب�أنه يحل �سيًف� على املعر�ص للمرة الث�لثة، 
حيث ك�ن �سيًف� �س�بًق� يف الدورة الت��سعة والع�سرين »ع�م 

2010« والدورة الواحدة والثالثني »ع�م 2012«.
ي�س�ر اإىل اأن ال�س�عر امل�سري من مواليد ع�م 1978، وله 
اأكرث من 55 ق�سيدة معظمه� ب�لع�مية امل�سرية. واأ�سدر 
معر�ص  يف  الأول«  »ال��دي��وان  �سّم�ه  وال���ذي  الأول  دي��وان��ه 
التي  الألق�ب  2017. ومن  ع�م  للكت�ب  ال��دويل  الق�هرة 

ا�ستهر به� اجلخ، لقب »هوي�ص ال�سعر العربي«. 
امل�سفرة«  »الق�سيدة  كت�بة  جم���ل  يف  رائ���ًدا  اجل��ّخ  يعترب 
الف�سحى ومق�طع من  �سعر  التي جتمع بني مق�طع من 
تنظيم  جم�ل  يف  ال��رّواد  من  اأي�س�ً  ويعترب  الع�مية،  �سعر 
احل��ف��الت ال�����س��ع��ري��ة وت��ق��دمي��ه��� ب�سكل خم��ت��ل��ف وج���ذاب 
على  احل��رك��ي  الإي��ق���ع  م��ع  ال�سعر  م��ع  املو�سيقى  واإدخ�����ل 
من  اجل��وائ��ز،  م��ن  العديد  على  ال�س�عر  وح�سل  امل�����س��رح. 
ب�أبوظبي  ال�سعراء  اأم��ري  م�س�بقة  يف  الث�ين  املركز  اأهمه� 
ع�م 2011، وج�ئزة اأح�سن �س�عر ع�مية �س�ب، من احت�د 

الكت�ب امل�سري ع�م 2008.

•• ال�شارقة-الفجر:

ي��ن�����س��ج��م م���ع خم��ي��ل��ة الأطف�ل  ب���أ���س��ل��وب م��ع������س��ر 
الك�تبة  ق��دم��ت  وامل��ع��رف��ي��ة،  ال��ف��ك��ري��ة  وم���دارك���ه���م 
الإم�راتية دبي ب�لهول كت�به� اجلديد “اأم الهيالن”، 
املتخ�س�سة  الإم���رات��ي��ة  “كلم�ت”  دار  ع��ن  ال�س�در 
العربية  ب�للغة  والي�فعني  الأط��ف���ل  كتب  ن�سر  يف 
م�س�ركته�  خ��الل  كلم�ت”،  “جمموعة  ل�  والت�بعة 
بدورته  للكت�ب  ال��دويل  ال�س�رقة  معر�ص  بفع�لي�ت 
م�س�ء  كت�به�  ب�لهول  دب��ي  الك�تبة  ووق��ع��ت  ال�38. 
اجلمعة، يف جن�ح املجموعة، حيث �سهد اإقب�ًل مميزاً 
اأ���س��ع��دت��ه��م ف��ك��رة الكت�ب  ال��ذي��ن  امل��ع��ر���ص  م��ن زوار 
ال��ك��ب���ر، وت��ده�����ص ال�سغ�ر،  لأن��ه��� حت���ك��ي ذك���ري����ت 
وتدعوهم للتعريف ب�لرتاث الإم�راتي عرب الق�سة. 

ال�سعبي  ال���رتاث  م��ن  امل�ستوح�ة  الق�س�ص  ومت��ت���ز 
بقدرته� على الو�سول اإىل كل القراء على اختالف 
جن�سي�تهم؛ فهي ت�ستدعي عوامل الطفولة امل�سرتكة 
بني ال�سعوب واملتمثلة يف حك�ي�ت اجلن وال�سخ�سي�ت 
ب�لهول:  الك�تبة  ق�لت  املن��سبة  الأ�سطورية.وبهذه 
“كت�بي اجلديد هو الإ�سدار اخل�م�ص ل�سل�سلة من 
الق�س�ص امل�ستوح�ة من الفلكلور والرتاث الإم�راتي، 
يحمل كل منه� ق�سة �سخ�سي�ت خي�لية ك�ن ي�سرده� 

لن� الأجداد، ُحفرت يف ذاكرتن� املحلية.”
يتم  م�  ن���درا  الق�س�ص  ه��ذه  اأن  اإىل  ب�لهول  ولفتت 
عنه�  البحث  ال�سرورة  من  ت��رى  ولذلك  توثيقه�، 
وت��ق��دمي��ه��� ب�سكل ج��دي��د، ي��ح���ف��ظ ع��ل��ى اإرث��ه��� من 
الع�مل  يف  العرب  الأط��ف���ل  ك�فة  اإىل  وينقله�  جهة، 

من جهة اأخرى.

اإرثن�  اأقوم بعملية بحث يف  “يف كل ق�سة  واأ�س�فت: 
الكتب  اأو حتى  الأج��داد  �سواء من حك�ي�  الق�س�سي 
ال��ت��ي وث��ق��ت ه��ذه احل��ك���ي��� مثل اإ����س���دارات الب�حث 

الإم�راتي الدكتور عبدالعزيز امل�سلم”. 
وت�بعت:” ح�ولت من خالل جمموعتي الق�س�سية، 
اإن�����س���ن��ي��ة ت��الم�����ص الأطف�ل  ت��ق��دمي ر���س���ئ��ل وق��ي��م 
وت��دع��وه��م اإىل ع���دم احل��ك��م ع��ل��ى الآخ���ري���ن ح�سب 
من  ال�سخ�سي�ت  ه��ذه  فحولت  ل��ون��ه��م،  اأو  �سكلهم 
�سخ�سي�ت �سريرة اإىل �سخ�سي�ت ق�درة على اإحداث 
حتث  ق�س�سه�  اأن  اإىل  م�سرية  الإي��ج���ب��ي،  ال��ت���أث��ري 
الأطف�ل على قيم الت�س�مح واملحبة والعط�ء. فمثال 
يدعو  ج��دي��د  بق�لب  ال��ه��ي��الن  اأم  �سخ�سية  ق��دم��ت 
م�  لغريهم  يحبوا  واأن  الآخ���ر  تقبل  اإىل  الأط��ف���ل 

يحبونه لأنف�سهم”.

و”اأم الهيالن” هو الكت�ب اخل�م�ص، ال�س�در عن دار 
“كلم�ت” لدبي ب�لهول، حيث ن�سرت الدار له� اأربع 
اأعم�ل �س�بقة، هي “اأم ال�سبي�ن” و”قوم الد�سي�ص” 

و”خط�ف رف�ي” و”بو ال�سال�سل”. 
�س�بة ح�سلت  اإم���رات��ي��ة  ك�تبة  الهول هي  اأب��و  ودب��ي 
دورته�  يف  للع�م”  ال��ع��رب��ي  “ال�سب�ب  ج���ئ��زة  ع��ل��ى 
متكني  جم����ل  يف  جل��ه��وده���   ،2016 ع����م  الأوىل 

ال�سب�ب والرتق�ء ب�لأدب والثق�فة. 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك يف  ت��خ��رج��ت دب���ي م��ن ج���م��ع��ة 
وح�سلت على درجة البك�لوريو�ص يف العلوم ال�سي��سية 
“رود�ص”  مب��ن��ح��ة  ف������زت  الأدب.  يف  وت��خ�����س�����س��ت 
الدرا�سية الع�ملية املرموقة للطلبة املتفوقني، واأنهت 
درا�سة امل�ج�ستري يف الدبلوم��سية واحلوكمة الع�ملية، 

من ج�معة اأك�سفورد الربيط�نية.

الإ�شدار اجلديد للكاتبة الإماراتية دبي بالهول

»كلمات« ت�ست�سيف ق�سة »اأم الهيالن« يف »ال�سارقة الدويل للكتاب 38«

خالل ور�شة تفاعلية بعنوان » عامل الأحافري«

�سغار »ال�سارقة الدويل للكتاب« يبحثون عن الدينا�سورات 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأخذ معر�ص ال�س�رقة الدويل للكت�ب بدورته ال� 38، التي انطلقت يف 30 اأكتوبر وت�ستمر حتى 9 
نوفمرب اجل�ري، زواره ال�سغ�ر اإىل عوامل فن الكوميك�ص، حيث نظم ور�سة عمل تف�علية قدمه� 

الفن�ن م�ريك بينيت، بهدف تعليم الأطف�ل على اأ�س�ص ومب�دئ هذا الفن.
ليتعرفوا  قدمه�  م�سورة  ق�سة  خالل  من  الكوميك�ص،  ر�سم  اأ�سلوب  على  امل�س�ركني  بينيت  واطلع 
على اخلطوات الرئي�سة، التي تت�سمن الفكرة، وقي��س�ت الر�سمة، والتلوين اأو التحبري، والظالل، 

و�سوًل اإىل حتويله� ل�سخ�سية م�سورة يف ق�سة. 

وا�ستهدفت الور�سة الأطف�ل والي�فعني، لإطالق العن�ن ملخيالتهم، حيث جنحوا يف ابتك�ر ور�سم 
�سخ�سي�ت الكوميك�ص، مب�س�عدة الكت�ب امل�سور الذي قدمه بينيت ليتيح لهم تعلم اخلطوات املتبعة 

لر�سم ال�سخ�سي�ت وفق�ً لأدواره� التي يريده� الأطف�ل يف الق�سة.
واأو�سح الفن�ن بينيت اأن هدف الور�سة هو اإطالع امل�س�ركني على اأ�سهل الطرق لختي�ر ر�سوم�تهم 
اخل��سة، من خالل التعرف على �سبل حتديد اأبع�د ورق الر�سم، والقي��س�ت ال�سحيحة قبل ال�سروع 

بر�سم ال�سخ�سية، اإىل ج�نب ترتيب الأفك�ر لتوظيف الر�سوم�ت يف كت�ب م�سور.
التي  الور�ص  اأغلب  يف  امل�س�ركون  يطرحه�  التي  الأفك�ر  من  كثرياً  ي�ستفيد  اأن��ه  اإىل  الفن�ن  ولفت 
الثق�يف يف املجتمع�ت، عندم� يتم ت�سجيعه وتوجيهه يف م�س�راته ال�سليمة.يقدمه�، ب�عتب�ره� اأفك�ر نوعّية، تزيد من اإله�مه، لفت�ً اإىل اأهمية الكوميك�ص ودوره يف اإثراء امل�سهد 

�شمن فعاليات الطفل

�سغار »ال�سارقة الدويل للكتاب« يتعرفون 
على اأ�سا�سيات فن الكوميك�ض

م�شى بني اآلف احل�شور و�شحرهم باأ�شعاره

اجلخ �سيًفا على »ال�سارقة الدويل للكتاب« للمرة الثالثة: واأنا خارج م�سر ل اأراها اإلاّ »اأم الدنيا«
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�سريي عادل : اقدم ال�سر املربر 
دراميا كذلك الك�سن

وال�سب�ب؟ لالأطف�ل  الدويل  ال�سينم�ئي  ال�س�رقة  مهرج�ن  يف  م�س�ركتك  وجدت  • كيف 
اإىل مديرة املهرج�ن ال�سيخة جواهر بنت عبداهلل الق��سمي، على اجلهد  اأتوجه ب�ل�سكر  - بداية، 
املبذول يف هذا احلدث الثق�يف ال�ستثن�ئي، والذي اأت�ح لن� جميع التعرف على جت�رب اأجي�ل جديدة 

تتميز ب�لوعي و�سعة الأفق، ولديهم روؤية وطموح، 
وهذا م� مل�سته من خالل الأفالم التي عر�ست على مدار اأي�م املهرج�ن، ف�سال عن �سغفي الكبري 

بكل م� له عالقة ب�لأطف�ل،
 �سواء الأعم�ل الفنية او الن�سطة الجتم�عية، لأنهم بب�س�طة انعك��ص مل� �سيكون عليه م�ستقبلن� 

بعد �سنوات من الآن، كم� اأنني بداأت م�سواري الفني يف �سن �سغرية، لذلك اأرى نف�سي فيهم.

املقبلة؟ الفرتة  يف  الدرامي  جديدك  عن  • م�ذا 
اأن يعر�ص  املتوقع  ب�س�أنه بعد، ومن  اأي قرار  اأتخذ  الن�سو�ص، ولكنني مل  اأحد  - م�سغولة بقراءة 
العمل خ�رج مو�سم رم�س�ن، و�سوف اأح�سم اأمري بخ�سو�ص امل�س�ركة فيه من عدمه خالل الفرتة 
املقبلة، ف�سال عن فيلم �سينم�ئي تع�قدت عليه ب�لفعل، وهو عمل مميز و�سيكون مف�ج�أة، ل�سيم� 
اأنه يحمل ر�س�لة اإن�س�نية مهمة يف املق�م الأول، وله عالقة ب�ملراأة، ولكن ل اأ�ستطيع الت�سريح عن 

اأي تف��سيل يف الوقت الراهن.

رم�س�ن؟ مو�سم  عند  • لنتوقف 
-هن�ك عدد من العرو�ص التي اأدر�سه�، ولكن مل اأتخذ قراراً ح��سم�ً اإىل الآن، الأمر يحت�ج اإىل وقت 

وت�أٍن ودرا�سة للن�ص وال�سخ�سية املر�سحة له� قبل اأن اأخو�ص اأي جتربة.

والإن�س�نية؟ الجتم�عية  الق�س�ي�  بخدمة  الفن  يهتم  مدى  اأي  اإىل  راأيك  • يف 
- على امل�ستوى ال�سخ�سي، اأرى ذلك يف كل عمل اأ�س�رك فيه، وبكل �سخ�سية اأج�سده�، ول يك�د يخلو 
م�سل�سل او فيلم من تن�ول ق�سية اجتم�عية او اإن�س�نية، يف كل دور نقدم �سخ�سية معينة من واقع 

املجتمع مب�سكالته� وم�س�عره� واملواقف التي تتعر�ص له�.
 ل اأقدم دورا اإل اإذا ك�نت له ر�س�لة ويعرب عن منوذج فعلي يف املجتمع، واأحر�ص دائم� على ان متر 

ال�سخ�سية بتغريات عدة درامي�.
على  كبرية  ن�فذة  اأ�سبحت  اأنه�  خ�سو�س�ً  الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  مع  عالقتك  هي  • كيف 

الع�مل؟
-عالقتي مع مواقع التوا�سل جيدة، اإذ اأ�س�رك اجلمهور من خالل ح�س�ب�تي املوثقة، عرب خمتلف 
املن�س�ت، رحالتي العملية وجديدي الفني او العرو�ص التي ا�س�هده� يف املهرج�ن�ت الفنية املختلفة، 

واأ�س�رحك القول: ل اأجد اإزع�ج�،
 خ�سو�س� اأنني يف الو�سط الفني منذ ال�سغر واعتدت التوا�سل مع اجلمهور واأ�سبحت قريبة منهم، 

لذلك ل اجد عقب�ت.

الأدوار؟ من  حمدداً  منط�ً  مالحمك  عليك  تفر�ص  • هل 
ال�سريرة، مثل  اأو  اأي�س�ً عدداً من الأدوار املختلفة  -ك�ن ذلك خالل مرحلة �س�بقة، ولكني قدمت 

دوري يف "لعبة اإبلي�ص"، 
غري اأنني حري�سة األ تكون ال�سخ�سية �سريرة يف املطلق، ومن دون �سبب، ويف راأيي اأن الإن�س�ن جبل 

على اخلري، 
ومن ثم قد تتبدل حي�ته وتتغري طب�عه وفق الظروف التي مير به�، لذلك اذا مل اجد اأن الظروف 
ك�نت ال�سبب يف تغيري م�س�ره يف احلي�ة لي�سبح �سريراً ل اأقبل ب�ل�سخ�سية. ميكنك القول اإنني اقدم 

ال�سر املربر درامي�.

الأك�سن؟ اأدوار  عن  • وم�ذا 
-اإذا م� وجدت عمال مكتوب� بطريقة جيدة ومقنعة فال اأم�نع امل�س�ركة 

فيه �سرط الواقعية، واأن يكون هن�ك مربر درامي اأي�س�.

م�ن"؟ �سوبر  "بن�ت  يف  مميزة  جتربة  لك  • ك�نت 
وحقق  اجلمهور  عند  طيب�  اأث���را  ت��رك  خفيف�  كوميدي�  ك���ن  -العمل 

جن�ح� كبريا.

ال�سخ�سية الأقرب
قلبك؟ اإىل  الأقرب  ال�سخ�سية  • م� 

التي  الأدوار  من  جمموعة  واإمن���  واح���دة،  �سخ�سية  -لي�ست 
ج�سدته� وم�زالت ع�لقة يف اأذه�ن اجلمهور، 

وقريبة من قلبي، مثل م�س�ركتي يف "امللك ف�روق" و"ح�سن 
ومرق�ص" و"اأمري البح�ر" و"بلبل حريان" و"�سيخ العرب 

هم�م" و"ملكة يف املنفى" و"يرتبى يف عزو".

احلقيقة؟ �سخ�سيتك  من  القريب  الدور  • وم� 
-ول اأي دور ج�سدته يعرب عن �سخ�سيتي الواقعية، 

اأن يتمرد الن�س�ن على  واأعترب ذلك حتدي� كبريا 
ب�سخ�سية  اجلمهور  ليقنع  ج��ل��ده  وي��غ��ري  نف�سه 

اأخرى.

تقدميه�؟ تتمنني  التي  ال�سخ�سية  هي  • م� 
-ال��ف��ت���ة ال��ب��دوي��ة، اأح����ب ت��ل��ك ال��ن��وع��ي��ة من 

الأعم�ل واأتطلع يوم� لتج�سيد هذا الدور.

• م�ذا يعني لك التع�ون مع الفن�ن القدير 
يحيي الفخراين؟

الول  اأ�ست�ذي  لأن��ه  التمثيل،  منه  -تعلمت 
ال����ذي وق��ف��ت اأم����م���ه وك��ن��ت اأ����س����ه���د كيف 
يتع�مل مع الن�ص وكيف يدون مالحظ�ته 

وطريقة اأدائه اأم�م الك�مريا، 
حيث ي�سعر من يقف اأم�مه اأنه يتع�مل مع 

�سخ�سية اأخرى، واأن الفخراين
ل ميثل واأن الدور الذي يوؤديه هو حقيقته، 
املدر�سة  رائ���د  اأع��ت��ربه  الب����داع.  وه��ن��� قمة 

الواقعية يف التمثيل.

امل�س�ركة يف اجلزء اجلديد  • هل اتفقت على 
من م�سل�سل "ال�سه�م امل�رقة"؟

تنفيذه  ق�ئم، ولكن مل يح�سم موعد  امل�سروع   -
بعد.

هيفاء وهبي.. فتاة 
�سعبية يف

 )اأ�سباح اأوروبا(
م�سل�سليه�  طريقة  وعلى  الفيلم،  ل�سم  متالحقة  تغيريات  و�سط 
الفت�ة  دور  وهبي  هيف�ء  اللبن�نية  و)احلرب�ية(، جت�سد  )م��رمي( 
ال�سعبية، ودوري �سقيقتني )تواأم( يف فيلمه� اجلديد الذي يحمل 

ا�سم�ً جديداً.
اأوروب���(، بعد  الفيلم )اأ�سب�ح  ا�سم  ا�ستقرت على  املنتجة  ال�سركة 
اأن ك�ن يحمل ا�سم )عقد اخلواجة( يف ال�س�بق، ومت تغيريه اإىل 

)حجر الإ�سكندر(.
قوية،  جتربة  الفيلم  ه��ذا  يف  تنتظر  اإن��ه���  ق�لت  وه��ب��ي،  هيف�ء 
فيلمه�  ب��ع��د  ���س��ن��وات   5 ب��ع��د  ال�سينم�  اإىل  اأع���دت��ه���  اأن��ه���  ح��ي��ث 
ال�س�بق )حالوة روح(، متمنية اأن ين�ل الفيلم اإعج�ب اجلمهور 

والنق�د.
اإط�ر  يف  ت��دور  الأح���داث  اإن  ق�لت  املنتجة،  ال�سركة   م�س�در يف 
يتم  مل  خ�رجية،  ودول  م�سر  بني  �سيكون  والت�سوير  )اأك�سن( 
هذا  يف  ترتيب�ت  جت��ري  ولكن  بعد،  اختي�ره�  على  ال�ستقرار 

الجت�ه.
وي�س�رك يف بطولة الفيلم اإىل ج�نب هيف�ء و اأحمد الفي�س�وي، 
ق�سة  والعمل  ج��ودة.  واأروى  النه�ر  معت�سم  ال�سوري  من  كل 

اأب��و ال�سعد  اأم��ني جم�ل وحممد  كرمي ف���روق و�سين�ريو وح��وار 
و�سريف ي�سري، فيم� يتوىل الإخراج ال�س�ب حممد حم�قي يف اأوىل 

جت�ربه الإخراجية، وهو خمرج ولي�ص املطرب حممد حم�قي.

نهى عابدين �سعيدة 
بردود الأفعال الإيجابية 

جتاه )�سرب مياّه(
اأع��رب��ت ال��ف��ن���ن��ة امل�����س��ري��ة نهى 
ع���ب��دي��ن ع��ن ���س��ع���دت��ه��� بردود 
الإي���ج����ب���ي���ة جت�ه  الأف�����ع������ل 
م�����س��ل�����س��ل )����س���رب م���ّي���ه(، 
ح�لي�ً  ي��ع��ر���ص  ال�����ذي 
ع���رب ف�����س���ئ��ي��ة )دي 
امل�سرية،  ���س��ي(  ام 
اأن  اإىل  لف�����ت�����ة 
املقبلة  احل��ل��ق���ت 
ت�سهد  �������س������وف 
ال��������ك��������ث��������ري م����ن 

املف�ج�آت.
)اأق������وم   : واأ�����س�����ف����ت 
الزوجة  دور  ب��ت��ج�����س��ي��د 
ال���ث����ن���ي���ة ل��ل��ف��ن���ن م����راد 

مكرم، 
وتدور الأحداث يف اإط�ر 
اجتم�عي على مدار 50 

ح��ل��ق��ة، وال��ع��م��ل م��ن ت���أل��ي��ف ���س��ري��ف بدر 
ت���م��ر رف��ع��ت، واختي�ري  ال��دي��ن واإخ����راج 
ال�سين�ريو(،  لقوة  نظراً  اأت��ى  ال��دور  لهذا 
قبول  ودوره���  امل�سل�سل  يلقى  اأن  متمنية 

جمهوره�. 
ت�سوير  ح�لي�ً  ت�ستكمل  اأنه�  اإىل  واأ�س�رت 

م�سل�سل )روحني يف زكيبة(،
املرغني  ح���م���دي  م����ن  ك����ل  ج����ن���ب  اإىل   
و�سالح عبداهلل واأو�ص اأو�ص، ويتم عر�سه 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، وه���و م��ن ت�أليف 
م�سطفى،  حممد  واإخ����راج  ال�سيد  ل���وؤي 
لفتة اإىل اأنه� تقوم بتج�سيد دور خمتلف 

للغ�ية خالل الأحداث.
يف ج�����ن����ب اآخ��������ر، ع�������رّبت ال���ف���ن����ن���ة عن 
الذي   )2  - )الكنز  فيلم  بنج�ح  �سع�دته� 
يعر�ص ح�لي�ً يف دور العر�ص ال�سينم�ئي، 
ب�لإ�س�فة اإىل جتربته� املتميزة اإىل ج�نب 

حممد رم�س�ن.

اأكدت الفنانة امل�شرية �شريي عادل اأنها تقدم الأدوار التي حتمل ر�شالة اإىل املجتمع، وتعرب عن 
املربرة دراميًا،  ال�شر  اأدوار  اأنها جت�شد  اإىل  بيننا، لفتة  بالفعل وتعي�س  مناذج موجودة 
تعتربه  الذي  الفخراين،  يحيى  القدير  الفنان  يدي  على  تتلمذت  اأنها  ك�شفت  كما 
ال�شارقة  مهرجان  يف  م�شاركتها  هام�س  على  التمثيل.  يف  الواقعية  املدر�شة  رائد 
ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب، الذي اأقيم قبل فرتة، حتدثت �شريي عن 
جديدها الفني، وك�شفت عن ان�شغالها بقراءة عدد من الن�شو�س لختيار املنا�شب 
منها ل�شهر رم�شان املقبل، ف�شاًل عن توقيع عقد فيلم �شينمائي يناق�س ق�شية مهمة 
التوا�شل  مبواقع  عالقتها  عند  ال�شابة  امل�شرية  النجمة  مع  توقفنا  و  املجتمع.  يف 

الجتماعي ومو�شوعات اأخرى كان لها راأي فيها... وهنا التفا�شيل:

األحد    3   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12773  
Sunday   3   November   2019  -  Issue No   12773



هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

عامر العايذي

الثنـايـا ذيــك  اأو�شـحـن  تب�شـم  واإن 

املهـايـا م  خـ�شـف/ن  عنـق  واملعنـق 

ال�شمايـا فـي  ــزن  م ابـــروق  ـــدود  واخل

مـا خلـج مثـلـه وبــي/ن فــي البـرايـا

لـدنــي حـبــه اأنــــا لــــد الـظـمـايـا

والهنـايـا هــو  بال�شـعـد  يفـرح  يعـل 

امـنـقـيـنـه وحـ�شـابــي  در  كـنـهــن 

يك�شـيـنـه ردفـــه  فـــوق  والـيـدايـل 

ويـنـورنـه الـدجــى  و�شـــط  يبـرقـن 

ومكـمـلـنـه �شــــوره  يـلـلــي  جــــل 

يلـحـقـنـه مــــا  وردهـــن  مـبـعـدات 

اليـمـنــه مـــب  اأنـــا  يـوزيـنـي  لـــو 

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

ال�شكـاوي ماتفيـد اللي ظـروفـه : ونيا !!
                كان مااهلل كاتب اإنهـا ت�شتقيم ... اأتركها

ال�شلمت من الفنت واأال �شدوف الدنيا !!
                    فـ اأنت يف نعمه كثري النا�س : مامتلكها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

دامني   عاي�س   على    قيد   .. احلياة 

كل    درٍبٍ   يطرب    النف�س  .. اأتبعه

******

الدمع يكتب كثيييري اأ�شياء ما ُتقرا

احيان اح�س البكا يربت على كتويف

و اجلرح ل جا من الغالني ما يربى

كل ما يخونون فيك ، جروحهم تويف !

البيت مت�حد

كلنا خليفة
وح���������دْة وط������ن وال�������ش���ع���ب ���ش��اي��د

ف����ي����ن����ا ال������������ول واحل������������ب زاي�������د

رم��������ز ال������وط������ن ه������و خ������ري ق���اي���د

وح������ك������ّام������ن������ا ن����خ����ب����ة ����ش���ري���ف���ة

خ���ل���ي���ف���ة ث�������م  زاي������������د  دار  ل�������ك 

وال���������ش����ع����ب م������ن ح�����ول�����ه ح��ل��ي��ف��ه

ال�صاعر علي �صعيد املن�صوري

واح�����د تخلف م���ا  ال��ب��ح��ر  ت��خ��و���س  ل���و 

ودن�������ا  ل  راح�������ت  ال���������روح  ان��ت�����ش��ل��ف

امل����ع����ادي  ����ش���ي���خ  يف  وج��������ه   ي�����ا  م���ن���ن���ا 

ب����الدي ت����ف����دا   ك���ل���ه���ا    و   روح   ال�������ف  

مبارك املن�صوري
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زين البلو�صي

ط�������اح احل����ط����ب وال����ت����ه����ب ج����رح����ه ،
اأح������ت������اج اأب�����ك�����ي م�����ن ال����ف����رح����ة ..

ح����ّت����ى ال������وَج������ع ط�������اح م�����ن ع���ي���ن���ي .

. ي����ب����ّك����ي����ن����ي  غ���������ريك   ، ح�����������������رام 
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