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م�شروب املاء بالليمون.. فوائد عظيمة 
منها  كثرية  �صحية  فوائد  بالليمون  امل��اء  لتناول  اأن  كثريون  يزعم 
تخفي�ض الوزن، ولكن ماهي �صحة هذه االدعاءات، وهل لهذا امل�صروب 

اأي تاأثريات اإيجابية على اجل�صم؟
الدافئ،  اأو  البارد  ب�صكله  بالليمون  املاء  ويحر�ض كثريون على �صرب 
ويف�صل البع�ض تناوله قبل تناول الطعام، بينما ي�صيف اآخرون اإليه 

النعناع اأي�صا لنكهة اأف�صل.
"ميديكال نيوز توداي"، فاإن اأطباء ين�صحون ب�صرب  وبح�صب موقع 
املزاجية  احلالة  حت�صني  يف  ت��اأث��ريات  من  له  ملا  نظرا  بالليمون  امل��اء 
وم�صتويات الطاقة وجهاز املناعة، ف�صال عن ت�صريع عملية "االأي�ض". 
على  يحتوي  اأن��ه  كما  "�صي"،  بفيتامني  بغناه  امل�صروب  ه��ذا  ويتميز 
القليل من ال�صعرات احلرارية والتي ال تتجاوز ال�9 يف الكوب الواحد. 
يتمتع  ال��ذي  "الفالفونويد"،  مركب  على  امل�صروب  يحتوي  كذلك 
بخ�صائ�ض م�صادة لالأك�صدة، ت�صاعد على حماية اخلاليا من التلف.

ومن فوائد املاء بالليمون اأنه يق�صي على ح�صى الكلى والتي تت�صكل 
بفعل ارتباط "اأك�صاالت الكال�صيوم" مع مركبات اأخرى، حيث يحتوي 
امل�صروب على ن�صبة مرتفعة من "ال�صيرتات" والتي حتول دون ت�صكل 

احل�صوات.
املزاج  يح�صن  بالليمون  امل��اء  اأن  اإىل  اأب��ح��اث  ت�صري  ذل��ك،  واإىل جانب 
والذاكرة، هذا اإىل جانب تخفيف فر�ض االإ�صابة باالإم�صاك، ويرطب 

اجل�صم ويح�صن من االأداء اأثناء ممار�صة التمرينات الريا�صية.

تعرف على اأنواع امل�شافحة ودالالتها
قد ال يعرف الكثري منا باأن الطريقة التي ي�صافح بها املرء االآخرين 
تك�صف الكثري عن �صخ�صيته، حيث تعدُّ امل�صافحة جزءاً هاماً من لغة 
اأن��واع للم�صافحة ودالالتها، بح�صب ما ورد يف   4 اجل�صد.  فيما يلي 

�صحيفة تاميز اأوف اإنديا: 
تعّرق اليد اأثناء امل�صافحة:   1-

اإذا �صافحت �صخ�صاً و�صعرت بتعرق راحة يده، فهذا عادة ما ي�صري اإىل 
اأنه ي�صعر بالتوتر. 

امليتة" "ال�صمكة  م�صافحة   2-
ي�صري  فهذا  �صمكة ميتة،  وكاأنك حتمل  و�صعرت  �صخ�صاً  اإن �صافحت 

اإىل اأن ال�صخ�ض الذي ت�صافحة ال يبايل الأمرك وغري مهتم بك. 
الن�صطة امل�صافحة   3-

يف بع�ض االأحيان تكون امل�صافحة ن�صطة وقوية اإىل درجة ي�صعر فيها 
اأنه  املرء باأن ال�صخ�ض الذي ي�صافحه �صي�صحق يده، وهذا يدل على 

يخترب قوتك ويو�صل ر�صالة اإليك باأنه قوي. 
-4 م�صافحة العناق

هذا تكتيك ذكي ي�صتخدمه ال�صيا�صيون ليعربوا باأنهم ودودون. هنا، 
ي�صتخدم ال�صخ�ض امل�صافح يده الثانية لتغطية يد املتلقي وحماولة 

نقل ر�صالة ودية اإليه.

ماذا تفعل ماكدونالدز بزيت القلي امل�شتعمل؟
�صنوات  منذ  م��اك��دون��ال��دز  ال�صهرية  ال�صريعة  ال��وج��ب��ات  �صركة  ات��خ��ذت 
طاقة  اإىل  النفايات  بتحويل  وذل��ك  اال�صتدامة،  لتحقيق  ج��ادة  خطوات 
القدمي  الطهي  التدوير.  وت�صتخدم ماكدونالد زيت  باإعادة  اأو  ووق��ود، 
من  امل�صتعملة  ال��زي��وت  ال�صركة  وجت��م��ع  ب��ال��ط��اق��ة،  �صاحناتها  ل��ت��زوي��د 
مطابخها، وحتولها اإىل وقود ديزل حيوي كايف لتزويد اأكرث من ن�صف 
التدوير، وو�صعت  اإع��ادة  يف  اأي�صاً  بالوقود. ماكدونالدز جادة  اأ�صطولها 
ح�صب   ،2020 بحلول  �صفرية،  نفايات  اإىل  بالو�صول  هدفاً  لنف�صها 
�صحيفة مريور الربيطانية. ومنذ 2015 ركزت ماكدونالدز اأكرث من 
التدوير، ما يعني اأن من االأ�صهل ف�صل  الإع��ادة  جديدة  وحدة   1100
%85 من مطاعمها.  امل��واد البال�صتيكية واالأك��واب الإع��ادة التدوير يف 
مطاعمها،  م��ن  البال�صتيكي  الق�ض  ب��اإزال��ة  اأي�صاً  ماكدونالدز  ووع���دت 

وعددها 1300 بنهاية 2019.
وجمعت 3.5 ماليني لرت من الزيت امل�صتعمل من مكدونالد، وحولت 
اإىل وقود ديزل حيوي، ما �صاهم  يف توفري 11.700 طن من انبعاثات 
ثاين اأك�صيد الكربون، بت�صغيل اأ�صطول ال�صركة يف اململكة املتحدة بوقود 
الديزل احليوي. وجمع 22 األف طن من الورق املقوى الإعادة التدوير 
اإىل جانب  األف �صجرة.  من مطاعم ماكدونالدز، ما يعادل توفري 374 
اإعادة تدوير 450 طن من االأكواب الورقية، ما يفوق 40 مليون كوب.
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علماء يحلون لغز 
زجاج ال�شحراء 

لطاملا �صكل الزجاج االأ�صفر املوجود يف �صحراء م�صر وليبيا، والذي �صطع 
يف ع�صور الفراعنة، عالمة ا�صتفهام لكثري من العلماء، كونه يعود ملاليني 

ال�صنني، ومل تكن اأ�صباب تكونه وا�صحة حتى االآن.
ويعد الزجاج االأ�صفر، الذي تكون قبل نحو 29 مليون �صنة، مكونا اأ�صا�صيا 
يف  حتديدا  ووج��د  يلب�صونها،  امل�صريني  القدماء   كان  التي  املجوهرات  يف 

جموهرات ُدفنت بجوار امللك الفرعوين توت عنخ اآمون.
ويت�صكل الزجاج ب�صكل طبيعي عندما تربد املادة املن�صهرة ب�صرعة، بحيث ال 

ميكن للجزيئات اأن ت�صتقر يف بنية مرتبة، كما هو احلال مع البلور.
ولكن يف حالة الزجاج االأ�صفر املنت�صر ب�صكل كبري يف ال�صحارى املوجودة يف 
م�صر وليبيا، فقد تو�صل العلماء موؤخرا، بعد حتليل عينة منه با�صتخدام 

تكنولوجيا حديثة، اإىل �صبب تكونه.
ولطاملا اعتقد العلماء اأن هذا الزجاج االأ�صفر، تكون نتيجة انفجار نيزك 
يف الهواء، على م�صافة قريبة من �صطح االأر�ض، اإال اأن الدرا�صات اجلديدة 

اأثبتت اأنه تكون نتيجة ارتطام مبا�صر لنيزك مع االأر�ض.
من  �صغرية  حبيبات  االأ���ص��رتال��ي��ة،  ك��ورت��ني  جامعة  م��ن  باحثون  وفح�ض 
الزيركون املوجود يف الزجاج االأ�صفر، وتو�صلوا اإىل اأن الزجاج يحتوي على 

."reidite"�معدن نادر جدا يعرف ب
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن هذا النوع من املعادن ال يتكون اإال يف حالة حدوث 
ارتطام مبا�صر مع نيزك، مما يعني اأن نظرية انفجار النيزك يف الهواء مل 

تكن �صحيحة.

مدر�شة حتقق رقمًا 
قيا�شيًا باأكرب فقاعة 

اأوهايو  والي��ة  يف  ثانوية  مدر�صة  اأعلنت 
االأمريكية عن حتقيق تالميذها اإجنازاً 
غري م�صبوق يتمثل يف اإنتاج اأكرب فقاعة 
م��ن ال�����ص��اب��ون يف ال��ع��امل داخ����ل اإحدى 

قاعاتها. 
يف  والفيزياء  الريا�صيات  ط��الب  وعمل 
اإنتاج  فيلد هايت�ض" على  "ماي  مدر�صة 
االأرب���ع���اء حتت  ي���وم  ال�صخمة  ال��ف��ق��اع��ة 
اإ�صراف الدكتور غاري بريملان حمققني 

بذلك رقماً قيا�صياً عاملياً. 
وب���ح�������ص���ب ال����ت����ق����اري����ر، ف�������اإن ال���ط���الب 
ال��ف��ق��اع��ة اجلديدة  ب��ان��ت��ج��اه��م  ح��ط��م��وا 
حققته  ال���ذي  ال�صابق  القيا�صي  ال��رق��م 
الفقاعة  حجم  بلغ  حيث  املدر�صة،  نف�ض 

ال�صابقة 65 قدماً. 
ي��ذك��ر ب���اأن ال��دك��ت��ور ب��ريمل��ان اأث��ن��ى على 
ط��الب��ه ال��ذي��ن جن��ح��وا يف حت��ق��ي��ق هذا 
االإجن����از اجل��دي��د، واأك���د على اأن���ه ينوي 
دخ�������ول م���و����ص���وع���ة غ��ي��ن��ي�����ض ل����الأرق����ام 
موقع  يف  ورد  م��ا  وف��ق  قريباً،  القيا�صية 

اآي" االإلكرتوين.   بي  "يو 

فواكه.. متنح اجل�شم الطاقة 
الالزمة يف نهار رم�شان �ص 23

مك�شرات عند ال�شحور 
ل�شيام دون جوع

ي���ح���ر����ض م��ع��ظ��م ال�����ص��ائ��م��ني يف 
�صهر رم�صان على وجود املك�صرات 
���ص��م��ن غ��ذائ��ه��م، مل���ا حت��ت��وي��ه من 

األياف ومعادن مفيدة للج�صم.
املك�صرات  اأن������واع  م��ع��ظ��م  وت��ت��م��ي��ز 
ي�صتكي  ال��ذي  ال�صائم  تفيد  باأنها 
اإح�����ص��ا���ض اجل���وع يف رم�صان،  م��ن 
فهي ت�صاعد على �صد املعدة لذلك 

فهي منا�صبة يف وجبة ال�صحور.
وم���������ن اأن�������واع�������ه�������ا امل�����������ص�����اع�����دة، 
م�صدرا  ي���ع���د  ال�������ذي  ال���ف�������ص���ت���ق 
والفو�صفور  ب��ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  غ��ن��ي��ا 
الغذائية،  واالأل��ي��اف  واملغني�صيوم 
قليلة  ن�صبة  على  يحتوي  اأن��ه  كما 
املنا�صب  ال�������ص���ودي���وم  م����ن  ج������داً 
وكذلك  ال��ع��ايل،  ال�صغط  ملر�صى 
ال�صكريات،  من  قليلة  ن�صبة  على 

م���ا ي��ج��ع��ل��ه خ���ي���اراً ج���ي���داً ملر�صى 
ال�صكري، ويحوي اأي�صاً االأحما�ض 
االأمينية، واأنواعاً من املواد امل�صادة 
القلب  ل�صحة  امل��ف��ي��دة  ل��الأك�����ص��دة 

وال�صرايني.
اأم������ا ع����ن ال�������ص���ع���رات احل����راري����ة، 
يعادل  م���ا  اأي  غ���رام���اً،  ف��ث��الث��ون 
حفنة يد من الف�صتق حتتوي على 

حرارية. �صعرة   160
واأي�������ص���ا ه���ن���اك ال���ل���وز ال�����ذي هو 
اأك������رث اأن��������واع امل���ك�������ص���رات ف���ائ���دة، 
االإ�صابة  اح��ت��م��ال��ي��ة  ي��ق��ل��ل  ف��ه��و 
ن�صبة  وي��ق��ل��ل  القلبية،  ب��ال��ن��وب��ات 
الكولي�صرتول ال�صار يف الدم، كما 
اأن اللوز يحمي �صرايني القلب من 
بناء  يف  اأي�صاً  وي�صاعد  الرت�صبات، 

عظام واأ�صنان قوية.

ال�شاي والقهوة
اأي م�����ص��روب ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��اف��ي��ني م����درا للبول،  ي��ع��د 
بالعط�ض.  ي�صعر  ال�صخ�ض  �صيجعل  تناوله  ف��اإن  وبالتايل 

كذلك ي�صرع الكافيني اجلفاف يف اجل�صم.

الأطعمة املاحلة
االأمالح  م��ن  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  ط��ع��ام  اأي  ي��دف��ع 
واملخبوزات  دوغ  والهوت  املطبوخ  اجلنب  مثل  وال�صوديوم 
واملعلبات، لل�صعور بالعط�ض واالإقبال على تناول املاء، حيث 
يوؤدي ارتفاع ال�صوديوم باجل�صم اإىل فقدان ال�صوائل، التي 

تعمل على اإذابته عندما يظهر يف امللح.

الأغذية الغنية بالربوتني
ا�صتقالب  بعملية  امل��اء  من  كبرية  كميات  اجل�صم  يتطلب 
بالربوتني،  الغنية  االأغذية  يف  يظهر  ال��ذي  النيرتوجني 
الأن اخلاليا قد تفقد املاء ب�صكل كبري، مما يجعلك ت�صعر 

باجلفاف.

الأطعمة وامل�شروبات الغنية بال�شكر
تزيد امل�صروبات التي حتتوي على ن�صبة عالية من ال�صكر 
فقدان  م�صتوى  من  تزيد  الأنها  بالعط�ض  االإح�صا�ض  من 
امل�صروبات بيئة  ال�صوائل باجل�صم. وت�صكل هذه الفئة من 
قدرة  م��ن  وتقلل  االأن���زمي���ات  ت�صعف  اأن  ميكن  حم�صية 

اجل�صم على تخزين املياه ال�صرورية ال�صتقالب كل ال�صكر 
الزائد باجل�صم.

التوابل
من  ال�صوائل  والتوابل  بالبهارات  الغنية  االأغذية  متت�ض 

اجل�صم مما ي�صبب جفافه واالإح�صا�ض بالعط�ض.

هذا ما يحدث يف ج�شم الإن�شان عند ال�شيام
واأ�صراره  ال�صحية  ال�����ص��ي��ام  ف��وائ��د  ع��ن  احل��دي��ث  ي��ك��رث 
املحتملة وبالذات على من يثعانون من بع�ض االأمرا�ض، 
لكن علماء اأملان قاموا مبراقبة التحوالت الكيمائية داخل 

اجل�صم خالل ال�صيام وتو�صلوا لنتائج مبهرة.
ق���ال ع��ل��م��اء اأمل����ان م��ن امل��رك��ز االأمل����اين الأب��ح��اث ال�صرطان 
ومركز هيلمهولتز لالأبحاث الطبية يف ميونيخ اإن ال�صيام 
اإيجابي على ج�صم االإن�صان وخا�صة على مر�ض  له تاأثري 
اأخرى ي�صاعد  العامل. من جهة  املنت�صر يف  الكبد الدهني 
ال�صيام على جتاوز م�صاكل ال�صمنة لدى العديد من النا�ض 

ح�صب موقع �صحيفة "اأوغ�صبورغة األغماين" االأملاين.
واأ�صارت الدرا�صة التي ن�صرتها املجلة العلمية املتخ�ص�صة 
معرفة  اإىل  تو�صلوا  العلماء  اأن  ميد�صني"  "موليكوالر 
اإذ ينتج اجل�صم  ما يحدث يف ج�صم االإن�صان عند ال�صيام، 
بروتينا يوؤثر على التحوالت الكيميائية يف الكبد، وهو ما 
يقلل من تكد�ض الدهون فيه. ويعلق الدكتور اآدم روز من 

املركز االأملاين الأبحاث ال�صرطان عن هذه الدرا�صة بالقول: 
"باإمكاننا معاجلة م�صاكل ال�صمنة والكبد الدهني، عندما 
نفهم كيف يوؤثر ال�صيام على التحوالت الكيميائية داخل 
اجل�صم". ويجمع كاتبو الدرا�صة على اأن ال�صيام له فوائد 
�صحية على م�صاكل الكبد الدهني املعروف اأي�صا بت�صحم 
الكبد. �صحيفة "اأوغ�صبورغة األغماين" االأملانية اأ�صارت اأن 
العلماء قاموا اأوال بدرا�صة ن�صاط جينات خاليا الكبد اأثناء 
ال�صيام ليكت�صفوا بعدها اأن جينا معينا يتحكم يف احتواء 
 ß دي  دي  اأي  "جي  بروتني  احلم�صية.  للدهون  اجل�صم 
اأنه يعترب  بيد  لهذا اجلني:  العلمية  الت�صمية  45" وهي 
جينا غري معروف يف علم بيولوجيا التحوالت الكيميائية. 
من جهة اأخرى يقول العلماء اأن هذا اجلني ي�صنف يف خانة 
الربوتينات امل�صاعدة على تطوير دورة اخلاليا وامل�صاهمة 

يف اإ�صالح اخللل احلا�صل يف املجموعات الوراثية.
العلماء  اأك��د  االإن�����ص��ان  ج�صم  على  بالتجربة  القيام  وبعد 
الكبد  يف  ال��ده��ون  ون�صبة  املرتفع  ال��دم  �صكر  م�صتوى  اأن 
فئران  يخ�ض  فيما  اأم��ا  الربوتني.  هذا  بف�صل  انخف�صت 
وا�صح الن  ب�صكل  لديها تطور  الكبد  ت�صحم  ف��اإن  املخابر، 
اإال   ."ß 45 دي  دي  اأي  "جي  بروتني  يحمل  ال  ج�صمها 
اأن م�صتوى الدهون يف الكبد عاد اإىل م�صتواها الطبيعي، 
بعد اأن مت اإنتاج الربوتني يف ج�صمها. يختم الدكتور روز 
الربوتني  ينتج  ال�صيام  يحدثه  ال��ذي  التوتر  اأن  بالقول 

وبدوره يوؤثر على التحوالت الكيميائية.

يف رم�شان.. ابتعد عن هذه االأغذية وامل�شروبات

نزوح جماعي 
ب�شبب طائر!

"ريكورد" اأن طائر  نقلت �صحيفة 
زق�����زاق ���ص��ي��اح و���ص��ع ب��ي�����ص��ه قبل 
اأ�صبوعني على رقعة من احل�صائ�ض 
ال�������ص���ن���اع���ي���ة اخل�����������ص�����راء ق����رب 
فوتي  ملعب  يف  اجل��ن��وب��ي  امل��رم��ى 
ب����ارك مب��دي��ن��ة ت��ي��ن��ي��ك  يف والية 

نيوجريزي االأمريكية.
باالأقماع  ال��ع�����ض  ال��ع��م��ال  وط����وق 
وت�صتخدم  ال�صفراء.  واالأ���ص��رط��ة 
ف��رق ك��رة القدم مالعب بديلة يف 
ال��وق��ت احل�����ايل،  ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 
�صهر  م��ن  البي�ض  فق�ض  ي�صتغرق 
اإىل �صهرين لتغادر االأفراخ الع�ض.

ال�صياح  ال��زق��زاق  ط��ائ��ر  يعترب  ال 
لكنه حممي مبوجب  نوعا مهددا 
املهاجرة  ال��ط��ي��ور  اتفاقية  ق��ان��ون 
الطيور  حماية  وقانون  االأمريكي 

املهاجرة الكندي.

اأزمة يف اليابان ب�شبب 
اأرقام املحمول

ك�صفت تقارير �صحفية حديثة عن 
التدخل  اليابانية  احل��ك��وم��ة  ع��زم 
�صريعا، خوفا من نفاد جميع اأرقام 
الهواتف املحمولة املكونة من 11 

رقما بعد 3 اأعوام تقريبا.
""جابان تاميز"  واأ�صارت �صحيفة 
االت�������ص���االت  ل���������وزارة  خ���ط���ة  اإىل 
موافقة  بالفعل  ن��ال��ت  ال��ي��اب��ان��ي��ة، 
ال�صركات امل�صغلة الثالث الكربى، 
ت���ه���دف ل���ط���رح م���ل���ي���ارات االأرق������ام 
 14 م��ن  م��ك��ون��ة  ج��دي��دة  ب�صيغة 

رقما، قبل نهاية عام 2021.
وح�صب موقع "ذا فريج" نقال عن 
االأرقام  ع��دد  ف��اإن  يابانية،  م�صادر 
التي �صتوفرها الوزارة �صي�صل اإىل 

تقريبا. رقم  مليارات   10
و�����ص����ت����ب����داأ االأرق���������������ام اجل�����دي�����دة 
اخلا�صة  البداية  وهي  ب�"020"، 
امل��رتاب��ط��ة م��ع بع�صها  ب��االأج��ه��زة 
عرب بروتوكول االإنرتنت، املعروفة 
اخت�صارا با�صم "اإنرتنت االأ�صياء".

"اإنرتنت  اأرق��������ام  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 
اليابان  يف  ط��رح��ه��ا  مت  االأ�صياء" 
 ،2017 عام  بداية  االأوىل  للمرة 
وبالفعل مت ا�صتعمال اأكرث من 32 
مليون رقم حتى مار�ض املا�صي من 
بني نحو 80 مليون رقم خم�ص�ض 

لهذه الفئة من االأجهزة.
وم���ن امل��ت��وق��ع زي����ادة االإق���ب���ال على 
املقبل، مع  العام  االأرق��ام اجلديدة 
بدء ت�صغيل �صبكات اجليل اخلام�ض 

يف اليابان.

مع حلول �شهر رم�شان املبارك وامتناع 
ل�شاعات  امل��اء  ت��ن��اول  ع��ن  ال�شائمني 
طويلة، ين�شح خرباء تغذية بالبتعاد 
عن جمموعة من الأطعمة التي جتعلنا 

ن�شعر بالعط�ش.
يتناوله  ال��ذي  امل��اء  الإن�شان  ويفقد 
والتبول،  والتنف�ش  التعرق  خالل  من 

كما اأن بع�ش الأطعمة وامل�شروبات 
ونطلب  باجلفاف  ن�شعر  جتعلنا 

املزيد من املاء.
"فوود"بناء  لذا ين�شح موقع 

على اآراء اأطباء واأخ�شائيني 
التالية  القائمة  بتجنب 
وخ�شو�شا يف �شهر رم�شان، 

ن�شعر  جت��ع��ل��ن��ا  ك��ون��ه��ا 
بالعط�ش:
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�ش�ؤون حملية

بح�شور ال�شفري الربيطاين

جمل�ش بن حم الرم�شاين ... االإمارات قدمت منوذجًا يف الت�شامح والتعاي�ش احل�شاري يفتخر به العامل

على  ن��ف��ع��ه��ا  ل��ي��ع��ود  ع���دي���دة  دول 
امل�����ص��ل��م��ني وغ�����ري امل�����ص��ل��م��ني من 
م��ت�����ص��رري احل������روب وال����ك����وارث 
وم�صتحقي  احل��اج��ات  واأ���ص��ح��اب 

امل�صاعدات.
باتريك  �صعادة  �صكر  جانبه  وم��ن 
مودي �صفري اململكة املتحدة لدى 
الدولة ال�صيخ م�صلم على الدعوة 
اال�صتقبال.  وح����ف����اوة  ال���ك���رمي���ة 
وع����رب ����ص���ع���ادة م�����ودي ع���ن مدى 
البلدين  ب����ني  ال���ع���الق���ة  م���ت���ان���ة 
الروؤى  وم�صاركتهما  ال�صديقني 
يف جم������االت خم��ت��ل��ف��ة ث��ن��ائ��ي��ة و 

ال���ت���ي عقدت  ال��ع��امل��ي��ة  ل���الأل���ع���اب 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ح��ظ��ي��ت فيها  يف 
ب�صرف قيادة وفد بريطاين �صخم 
اإىل  اأت���وا  ال��ذي��ن  الريا�صيني  م��ن 
اإىل  وع����ادوا  للمناف�صة  االأم�����ارات 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ح��ام��ل��ني معهم 
الرائعة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وال�������ص���داق���ات م���ع اأ���ص��خ��ا���ض من 

جميع اأنحاء العامل".
االإم��������ارات  "دولة  واأ�������ص������اف:ان 
املتحدة  واململكة  املتحدة  العربية 
ومكافحة  ن���ب���ذ  ع���ل���ى  ت���ت���ف���ق���ان 
ال��ت��ط��رف و ال��ع��ن��ف خ��ا���ص��ة �صد 

وانتماءاتهم، ويعي�ض فيها اجلميع 
بيئة  و����ص���ط  وا����ص���ت���ق���رار  ب����اأم����ان 
بناء  اأن  كما   ، االح���رتام  ي�صودها 
االأفراد  بني  االإيجابية  العالقات 
وال�صعوب  وال�����دول  واجل���م���اع���ات 
م���ن اأه����م م���ا ���ص��ع��ى االإ����ص���الم اإىل 
ن�صر  مي��ك��ن  ك��ي��ف  واإاّل  حت��ق��ي��ق��ه، 
وبناء  ال�صليمة،  والعقيدة  القيم 

احل�صارة االإن�صانية الراقية.
واو������ص�����ح ع����ام����ر ب����ن ن���ا����ص���ر بن 
دولة  نهج  اأن   " العامري  �صمران 
احلكيمة  و���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا  االإم��������ارات 
دائ���م���اً ت�����ص��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعزيز 

�صعادة  وق����ال  دول���ي���ة.  و  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال�صفري مودي "اإن اململكة املتحدة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  ودول��ة 
ال��ع��دي��د م��ن القيم  ي�����ص��رتك��ان يف 
حيث اأن كالنا يوؤمن بعامل ي�صوده 
ال�����ص��الم واالزده������ار. ن��ح��ن نوؤمن 
وال�صمولية.  والتعاي�ض  بالت�صامح 
ب�صكل خ��ا���ض هذا  ن����راه  م��ا  وه���و 
ال���ع���ام - ع����ام ال��ت�����ص��ام��ح - ال���ذي 
خالفاتنا  جت������اوز  اإىل  ي���دع���ون���ا 
واالحتفاء مبا يجمعنا. ومن بني 
واالندماج  الت�صامح  اأمثلة  اأجمل 
اخلا�ض  االأومل��ب��ي��اد  فعالية  ك��ان��ت 

اأر�صها، حيث حتت�صن العديد من 
اجلن�صيات الذين يعي�صون يف �صالم 
بف�صل  الدولة  باتت  حتى  ووئ��ام، 
االآم��ن لهم  امل��الذ  حكمة قيادتها، 
درجات  باأف�صل  يحظون  لكونهم 

ح�صن املعاملة.
وا������ص�����اف ال����دك����ت����ور م����ب����ارك بن 
الت�صامح  " اأن  ال��ع��ام��ري  م���رزوق 
ال��دي��ن��ي وت��ق��ب��ل االآخ�����ر ه���و اأحد 
دولتنا،  عليها  تقوم  التي  االأ�ص�ض 
منذ  الر�صيدة  حكومتنا  وتقرها 
قيام الدولة والتي حتت�صن مئات 
اأديانهم  مب��خ��ت��ل��ف  اجل��ن�����ص��ي��ات 

امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ني م�����ن ال���ن�������ص���اء و 
االأط����ف����ال يف م��ن��اط��ق ت��ئ��ن حتت 
النزاعات.  و  ال�����ص��راع��ات  وط�����اأة 
التطرف  ملكافحة  بلدينا  ويعمل 
ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل م���ن خالل 
امل�صتدام  االإمن��������اء  يف  ال����ت����ع����اون 

للدول".
 واأ�صار اأحمد باحلطم العامري " 
املواطنون  يعي�صه  الذي  االأمن  اإن 
وامل����ق����ي����م����ون ع���ل���ى اأر����������ض دول�����ة 
ن��ع��م��ة ح��ب��ان��ا اهلل بها  االإم��������ارات، 
ال�صلمي  التعاي�ض  ت��ق��در  دول���ة  يف 
ب����ني خم���ت���ل���ف اجل���ن�������ص���ي���ات على 

•• العني - الفجر

�صامل  ب��ن  م�صلم  ال�صيخ  ا�صتقبل 
املجل�ض  ع�صو  ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن 
اال����ص���ت�������ص���اري ال���وط���ن���ي الإم������ارة 
مبنطقة  جم��ل�����ص��ه  يف  اأب���وظ���ب���ي 
اأم�ض  اأول  ال���ع���ني  يف  امل��رخ��ان��ي��ة 
�صفري  م������ودي  ب���ات���ري���ك  ����ص���ع���ادة 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ل���دى ال���دول���ة و 
الوجهاء  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة 
واالأ�صدقاء  االأه�����ل  و  واالأع����ي����ان 
وب��ع�����ض ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��ع��ام��ة يف 
اأوا�صر  ل��رت���ص��ي��خ  ���ص��ن��وي  ت��ق��ل��ي��د 
املحبة يف ظل نفحات وروحانيات 

�صهر رم�صان املبارك .
باحل�صور موؤكدا  ح��م  ب��ن  ورح��ب 
واالعتدال  ال��و���ص��ط��ي��ة  م��ن��ه��ج  اإن 
هو  االإم����ارات  دول���ة  يف  والت�صامح 
االأوطان  لبناء  الرئي�صة  البوابة 
التطرف  وم��واج��ه��ة  وازده����اره����ا، 
بكل  امل��ع��ا���ص��ر  ال��ع��امل  اآذى  ال����ذي 
دول��������ه وجم���ت���م���ع���ات���ه، واأ������ص�����اف 
ع�������ص���و امل���ج���ل�������ض اال����ص���ت�������ص���اري 
الوطني الإمارة ابوظبي اأن " عام 
لتلك  ا���ص��ت��م��راراً  ي��ع��د  الت�صامح" 
املوؤ�ص�ض  االأب  ر�صخها  التي  القيم 
زاي������د ال���ت�������ص���ام���ح، زاي������د اخل����ري، 
اأي��ادي��ه البي�صاء يف  ال��ذي ام��ت��دت 
اأجمع..  ل��ل��ع��امل  وت�����ص��ام��ح  حم��ب��ة 
زايد  لعام  ام��ت��داد  الت�صامح  فعام 
االإن���������ص����ان، وت���ر����ص���ي���خ ل��ق��ي��م��ه يف 

الت�صامح
واأكد بن حم اأن ا�صت�صافة االإمارات 
لكل  امل�صرتكة  التاريخية  للزيارة 
بابا  فرن�صي�ض،  البابا  قدا�صة  من 
وف�صيلة  الكاثوليكية،  الكني�صة 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك������رب  االإم������ام 
ال�صريف،  االأزه����ر  �صيخ  ال��ط��ي��ب، 
قيم  اإر�صاء  يف  الدولة  نهج  جت�ّصد 
م�صتوى  على  وال��ت��اآخ��ي  الت�صامح 
اأ�صبحت االإمارات  اأن  العامل، بعد 
احل�صاري،  التعاي�ض  يف  من��وذج��اً 
بف�صل القيادة الر�صيدة التي هي 

اأ�صا�ض تقدم ورخاء الوطن.
ن�صر   " اأن  ح�����م  ب�����ن  واأ�������ص������اف 
واالنفتاح  واالع���ت���دال  ال��ت�����ص��ام��ح 
التعاي�ض  وق���ي���م  االآخ������ر  وق���ب���ول 
اأدوات  اأه���م  اأح���د  االإن�����ص��اين متثل 
مكافحة التطرف واالإره��اب وهي 
االأخالقية  �صعب االمارات  مبادئ 
التي  الرا�صخة  االإن�صانية  وقيمها 
وم�صرية  دولتنا  واق��ع  يف  تتج�صد 
تطورها احل�صاري منذ تاأ�صي�صها 
على يد املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ب��ه  وت��ق��ت��دي   -
وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

الدولة "حفظه اهلل.".
ح��ي��ث ك����ان دور ال�����ص��ي��خ زاي�����د يف 
املجتمع  يف  الت�صامح  قيمة  غر�ض 
االإماراتي، اتكاء على قيمه بح�صن 
ال��ت��وا���ص��ل وال���ت���ع���ارف م���ع جميع 
النا�ض، داخل االإم��ارات وخارجها، 
اإىل  اخلريية  م�صروعاته  وامتداد 

املجتمع،  ����ص���رائ���ح  ب����ني  احل�������وار 
من  االجتماعي،  التوا�صل  ودع��م 
خالل تطوير املنظومة التعليمية 
القدرات  وتعزيز  تكاملي،  مبنهج 
يف هذا املجال، واالرتقاء مب�صتوى 
التوا�صل املتبادل بني النا�ض ون�صر 
ال�صحيحة.  االإ�صالمية  الثقافة 
�صاملة  روؤي����ة  ال��دول��ة  تتبنى  ك��م��ا 
مل���واج���ه���ة ال���ت���ط���رف واالإره���������اب، 
تاأخذ يف االعتبار االأبعاد الفكرية 
وتوؤمن  تغذيهما،  التي  والثقافية 
جهداً  ت��ت��ط��ل��ب  م��ك��اف��ح��ت��ه��م��ا  اأن 
دولياً  وتن�صيقاً  منظماً  موؤ�ص�صياً 

ووعياً جمتمعي.
واأك����د ال��دك��ت��ور ب��خ��ي��ت ب��ن �صامل 
" اأن التحديات الراهنة  العامري 
االإ�صالمية  االأم���ة  تواجهها  التي 
املتطرف  ال��ف��ك��ر  ان��ت�����ص��ار  ج�����راء 
با�صم  االإره�����اب�����ي�����ة  واالأع�������م�������ال 
االإ�صالم ت�صع على عاتق ال�صعوب 
م�صوؤولية  ال��واع��ي��ة  واحل��ك��وم��ات 
ت��ق��دمي ���ص��ورة �صادقة  ك��ب��رية يف 
االإن�صاين  وبعده  االإ�صالم  لر�صالة 
ب���ني القيم  وه����ي ر����ص���ال���ة جت��م��ع 
العلمية للعلوم املعا�صرة والثوابت 
ال����ت����ي حت����اف����ظ على  ال����دي����ن����ي����ة 
االأ�صالة من دون ت�صدد- تلك هي 
نظرة حكام دول��ة االإم���ارات نظرة 
تقوم على الت�صامح وتاأخذ باأ�صباب 
وت�صجع  بالتميز  وحتتفي  العلم 
اخلادمة  القيم  وتقد�ض  االبتكار 

لالأوطان ولالإن�صان.
دولة  ان   " املجل�ض  رواد  واج��م��ع 
اأخذت  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ال�صنوات  خ����الل  ع��ات��ق��ه��ا،  ع��ل��ى 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����ص���ي���ة، ال��ع��م��ل على 
واالعتدال  الو�صطية  قيم  تعزيز 
باعتبارها  والت�صامح،  والتعاي�ض 
حائط ال�صّد الرئي�صي يف مواجهة 
ه����ذه اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة، من 
خ������الل ال����ع����دي����د م����ن امل�����ب�����ادرات 
يف  ت�صري  ال��ت��ي  ال��ب��ّن��اءة،  النوعية 
اجتاهات عدة منها، تعزيز ثقافة 
املجتمعات  يف  وال��ت��ع��اي�����ض  ال�صلم 
جهود  واالإ�صالمية،دعم  العربية 
الديني، والعودة  اإ�صالح اخلطاب 
للدين  ال�����ص��م��ح��اء  ال�������ص���ورة  اإىل 
االإ�صالمي احلنيف واإعمال مبادئه 
اأ�صا�ض  ع��ل��ى  االإي��ج��اب��ي��ة  وق��ي��م��ه 
يت�صدى  اأن  ���ص��اأن��ه  م���ن  ذل���ك  اأن 
التي  والت�صدد  التطرف  لنزعات 
ي����ح����اول ال��ب��ع�����ض ف��ر���ص��ه��ا على 
جمتمعاتنا  يف  ال��دي��ن��ي  اخل��ط��اب 

العربية واالإ�صالمية.
دول����ة  " اأن  احل�������ص���ور  اك�����د  ك���م���ا 
تنعم  احل����م����د،  وهلل  االإم������������ارات، 
ب����االأم����ن واال�����ص����ت����ق����رار وال���ع���دل 
وا�صتطاعت  االجتماعي،  وال�صالم 
م���ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ة م���ن القيم 
اال�صتقرار  ت���ر����ص���ي  اأن  ال���ع���ل���ي���ا 
االجتماعي واالقت�صادي وحتفظ 
كرامة الفرد واجلماعة دون متييز 
املفاهيم،  بت�صحيح  ت��ف��رق��ة،  اأو 
والرد على ال�صبهات ، وتعميق قيم 

الو�صطية واالعتدال.

تعزيز قيم الو�شطية والعتدال حائط ال�شّد الرئي�ش يف مواجهة اجلماعات املتطرفة

اإ�شالح اخلطاب الديني، والعودة اإىل ال�شورة ال�شمحاء للدين الإ�شالمي احلنيف مطلب هام ملجتمعاتنا العربية والإ�شالمية
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متنح الفاكهة ال�شائم وقاية كاملة من الأمرا�ش، 
اأحد  تكون  اأن  ب�شرورة  واأطباء  خرباء  وين�شح 
الأطعمة الرئي�شة يف وجبَتي الإفطار وال�شحور، 
اإن  بل  ومعادن  فيتامينات  من  حتويه  ملا 
التمر  مثل  كاماًل،  غذاء  يعترب  بع�شها 
وال��ت��ني وال��ت��ف��اح، لح��ت��وائ��ه على 
عنا�شر غذائية مهمة متنح اجل�شم 

الطاقة الالزمة يف نهار رم�شان.
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ل �شك اأن اآلم الأ�شنان من اأكرث الآلم اإزعاجًا، وي�شعب التعامل معها يف كثري من الأحيان بامل�شكنات التقليدية.
واإىل اأن تتاح لك الفر�شة للتوجه اإىل طبيب الأ�شنان، اأنت بحاجة اإىل طريقة فعالة للتخل�ش من الآلم. لذلك نقدم 

لك جمموعة من الو�شائل الطبيعية، التي ت�شاعدك يف ت�شكني الآمل، بح�شب موقع وان )غود ثينغ( الإلكرتوين:
وامللح املاء   1-

اجلراثيم  يقتل  طبيعي  مطهر  امللح  م��ع  امل��اء  حملول 
والبكترييا، 

الآالم  امل�صببة  االل��ت��ه��اب��ات  م��ن  التخفيف  يف  وي�����ص��اع��د 

االأ�صنان واللثة. اأ�صف ملعقة �صغري من امللح اإىل كوب 
مرات،  ع��دة  للغرغرة  املحلول  وا�صتخدم  داف���ىء،  م��اء 
جتنب  لكن  ال��وق��ت،  لبع�ض  فمك  يف  امل��ح��ل��ول  وات���رك 

ابتالعه.

الهيدروجني بريوك�شيد   2-
ميكن اأن يكون حملول بريوك�صيد الهيدروجني مفيداً 
اللثة،  بالتهاب  مرتبطة  االآالم  كانت  اإذا  خا�صة  ج��داً، 
اأن هذا   2004 اأج��ري��ت يف ع��ام  اأظ��ه��رت درا���ص��ة  حيث 
خماطر  م��ن  ملحوظ  ب�صكل  يقلل  اأن  ميكن  امل��ح��ل��ول 

التهاب ونزيف اللثة.

الباردة الكمادات   3-
ميكن  واالأورام،  االأمل  بتخفيف  االأمل  يتعلق  عندما 

للكمادات الباردة اأن تفعل العجب.
 ما عليك �صوى غم�ض قطعة من القما�ض يف املاء املثلج، 
و�صعها على خدك يف املكان الذي ت�صعر فيه باالأمل ملدة 
ترتاوح بني 5 اإىل 10 دقائق، وكرر العملية عدة مرات 

يف اليوم ح�صب احلاجة.

النعناع �شاي   4-
اأمل  لتهدئة  النعناع  �صاي  ال�صتخدام  طريقتان  هناك 

االأ�صنان: اأواًل،
 مي��ك��ن��ك ا���ص��ت��خ��دام ك��ي�����ض ال�����ص��اي ن��ف�����ص��ه، م���ن خالل 
حت�صري كوب من �صاي النعناع، ثم اأخرج كي�ض ال�صاي 
واتركه ليربد ملدة ب�صع دقائق، و�صعه بعد ذلك يف فمك 

وا�صغطه على منطقة االأمل لب�صع دقائق.
�صاي  حملول  ا�صتخدام  طريق  ع��ن  الثانية  الطريقة 
النعناع  دق��ي��ق��ة، ح��ي��ث ميكلك  مل���دة  ل��ل��غ��رغ��رة  ال��ن��ع��ن��اع 

مفعواًل خمدراً لالأمل.

القرنفل زيت   5-
مثل النعناع، ميكن اأن يكون للقرنفل تاأثري مهدئ 
يحتوي  القرنفل  الأن  وذل��ك  الب�صيطة.  االآالم  على 
على االأوجينول، الذي ينتج عنه تاأثري خمدر. فقط 
�صع ب�صع قطرات من زيت القرنفل على قطعة من 

القطن، ثم ع�ض عليها يف منطقة االأمل.

الثوم  6-
وفقا ال�صتعرا�ض يف عام 2014، 

اآثار  ل��ه  ال��ث��وم  اأن  ث��ب��ت  ف��ق��د 
ميكن  للميكروبات  م�صادة 

مكافحة  يف  ت�����ص��اع��د  اأن 
ال������ع������دوى.وت�������������ص������ري 
التاريخية  ال�صجالت 

�صائع  ال�����ث�����وم  اأن  اإىل 
ك��ع��الج لوجع  اال���ص��ت��خ��دام 
االأ���ص��ن��ان يف اإجن��ل��رتا خالل 

ع�صر النه�صة.
هو  فعله  عليك  م��������ا  ك��ل   
و����ص���ع ف�����ض م���ن ال���ث���وم يف 
لبع�ض  وم�������ص���غ���ه  ف����م����ك 

الوقت.

االأ�شنان اآالم  من  للتخل�ش  طبيعية  و�شائل   6

يقول د. حممد فتحي )اأ�صتاذ االأمرا�ض الباطنة واحلميات 
التمر  اأو  )ال��ب��ل��ح  اإن  �صم�ض(  ع��ني  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف 
غذاء ودواء يف الوقت نف�صه، فهو يحتوي على مواد �صكرية 
بن�صبة عالية ما يوفر الطاقة الأداء االأعمال املختلفة، لذلك 
يبداأ ال�صائمون اإفطارهم يف �صهر رم�صان بتناوله، اإذ يزّود 
ن�صاطه  ا���ص��رتداد  يف  وي�����ص��اع��ده  الكافية  بالطاقة  ال�صائم 

اجل�صدي والذهني(.
اأك��رث م��ن ع�صر مرات،  ك��ذل��ك، ُذك��ر البلح يف ال��ق��راآن 

واالأعناب  النخيل  ثمرات  )ومن  تعاىل:  اهلل  قال 
النبي  وق��ال  ح�صناً(،  ورزق��اً  �صكراً  منه  تتخذون 
اأحدكم  اأف��ط��ر  )اإذا  و���ص��ل��م(:  عليه  اهلل  )���ص��ل��ى 
على  فليفطر  يجد  مل  ف��اإن  مت��ر  على  فليفطر 
اأه��ل بيت عندهم  فاإنه طهور(، )ال يجوع  م��اء. 
على  الحتوائه  كامل  غ��ذاء  البلح  اإذاً،  التمر(. 
مواد �صكرية وكربوهيدراتية وبروتينية ودهنية، 

واالأم���الح   Gو  A ،Bمثل الفيتامينات  وع��ل��ى 
واملاغن�صيوم  والفو�صفور  واحلديد  كالكال�صيوم  املعدنية 

والبوتا�صيوم والنحا�ض واملنغنيز والزنك.
املواد  من  مرتفعة  ن�صبة  على  يحتوي  التمر  اأن  علمياً  ثُبت 
اله�صم  �صهل  واأن��ه  الفركتوز،  �صكر  من  معظمها  ال�صكرية 
حالة  ت��ب��ّدد  ف��وري��ة  مرتفعة  ط��اق��ة  منه  وتنتج  واالح����رتاق 

اجلوع واالإعياء التي تنجم عن ال�صوم.
يوؤّكد د. فتحي اأن التمر يحتوي على مواد بروتينية بن�صبة 
قليلة وعلى األياف، ما ي�صّهل عمليات اله�صم �صواء يف املعدة 
كذلك  والكلى،  الكبد  ملر�صى  مهم  غ��ذاء  واأن��ه  القولون،  اأو 
نيكوتينك  وح��م�����ض   b2وB1 ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
اإىل  اإ�صافة  والفو�صفور،  والبوتا�صيوم  الكال�صيوم  وم��ع��ادن 
االأ�صنان  ت��ق��وي��ة  احل���دي���د، وه���و م��ل��نّي ط��ب��ي��ع��ي وي��ف��ي��د يف 

الدم  ارتفاع �صغط  االأنيميا وح��االت  وع��الج 
والنقر�ض.

التني 
ُذك��ر التني يف ال��ق��راآن ال��ك��رمي يف 

قوله تعاىل: )والتني والزيتون 
وط������ور ����ص���ن���ني(، وق������ال اأب����و 

النبي )�صلى  ال��درداء عن 
)لو  و���ص��ل��م(:  ع��ل��ي��ه  اهلل 

قلت اإن فاكهة نزلت من 
اجلنة لقلت التني(.

خ����ال����د  د.  ي�������ب�������نّي 
)اأ�صتاذ  امل��ن��ي��اوي 
العيادية  التغذية 
القومي  امل��رك��ز  يف 

اأن  ل������ل������ب������ح������وث( 
ال�����ت�����ني، ������ص�����واء ك����ان 

جمففاً،  اأو  ط����ازج����اً 
يحتوي على مواد 

كربوهيدراتية 
تينية  و بر و
وده������ن������ي������ة، 

وع�����ل�����ى 

ف���ي���ت���ام���ني 
والبوتا�صيوم.  الكال�صيوم واحلديد  االأمالح مثل  B وبع�ض 

من اأنواعه الرب�صومي وال�صوكي.
يف �صهر رم�صان، ُي�صتعمل التني املجّفف على االإفطار الإمداد 
الفيتامينات  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��ط��اق��ة  ال�����ص��ائ��م 
والكلى  النقر�ض  مر�صى  ع��الج  يف  اأي�����ص��اً  ويفيد  وامل���ع���ادن، 
وهو مدّر للبول وملنّي لالأمعاء. كذلك، يعد اأحد العنا�صر 
االأ�صا�صية يف �صلطة الفواكه وميكن تناوله يف وجبَتي االإفطار 
وال�صحور ل�صهولة ه�صمه ومذاقه اللذيذ وم�صاعدته ال�صائم 

بعدم ال�صعور باجلوع خالل �صاعات ال�صوم.

التفاح
التفاحة  )اإن  ال����ق����دم����اء  ي����ق����ول 
ال����واح����دة ه���ي ���ص��ي��دل��ي��ة يف 
حّد ذاتها(، وثمة مثل 
اإن����ك����ل����ي����زي ي���ق���ول: 
)ت���ف���اح���ة واح�����دة 
تبعدك  اليوم  يف 
الطبيب(.  ع����ن 
ي����ح����ت����وي ال���ت���ف���اح 
�صكرية  م��������واد  ع���ل���ى 
ون�������ص���ب���ة ب�����ص��ي��ط��ة من 
املواد الربوتينية والدهنية 
املعدنية  بالعنا�صر  غني  وهو 
والفو�صفور  الكال�صيوم  م��ث��ل 
واحل������دي������د وال���ب���وت���ا����ص���ي���وم 
وي�صتمل   Gو،A وفيتامني 
ع����ل����ى ن�������ص���ب���ة ع����ال����ي����ة من 

االأحما�ض الع�صوية، خ�صو�صاً حام�ض 
املاليك.

بتناول  امل���ن���ي���اوي  د.  ي��ن�����ص��ح 
ت������ف������اح������ة ع������ل������ى وج����ب����ة 
ت�صاعد  الأنها  ال�صحور 
اىل  النوم نظراً  على 
على  التفاح  اح��ت��واء 

مادة الفو�صفور.
ك���������ذل���������ك، ي���ف���ي���د 
عالج  يف  ال���ت���ف���اح 
االإ�صهال  ح����االت 
وال�����روم�����ات�����ي�����زم 
على  واحل��������ف��������اظ 
�����ص����الم����ة االأ�����ص����ن����ان 
وُي�صتعمل  ون�����ص��ارت��ه��ا، 
ل�صهولة  احل���م���ي���ات  م��ع��ظ��م  يف 
فيه،  ال�����ص��ك��ري��ات  ن�صبة  وارت���ف���اع  ه�����ص��م��ه، 
اأن����ه ي��ق��ّل��ل م���ن ح����دوث ال���رب���و ال�صعبي  وث��ب��ت اأي�����ص��اً 
الحتوائه على مواد م�صادة لالأك�صدة حتمي �صحة الرئتني. 
باالإ�صافة اىل احتوائه على مركبات الفالفويد التي حتمي 

املعادن  ب��ع�����ض  وع���ل���ى  ال��ت��ن��ف�����ص��ي  اجل���ه���از 
ال�صرورية التي تعمل كاأنزميات من�ّصطة 

مثل النحا�ض والزنك وال�صيلينيوم. 
كبرية  ن�صبة  على  فيحتوي  العنب  اأم��ا 
و�صكر  الغلوكوز  )�صكر  ال�صكريات  من 
الفركتوز( �صريعة االمت�صا�ض و�صهلة 
والبوتا�صيوم  ال�صوديوم  وعلى  اله�صم 
وال���ك���ال�������ص���ي���وم وال������زن������ك واحل����دي����د 

 .B،G،H وفيتامينات
ك���������ذل���������ك، ي������ح������ت������وي ع������ل������ى م���������ادة 
ت�صّلب  تقلل من  التي  )ريزفرياتول( 
التي  ال��ي��ورون  م��ادة  وعلى  ال�صرايني، 
ت��زي��د ه���رم���ون االأ����ص���رتوج���ني يف �صن 

التعر�ض  اح���ت���م���االت  وي��ق��ل��ل  ال���ي���اأ����ض، 
من  احل����ّد  يف  وي��ف��ي��د  ال��ع��ظ��ام،  له�صا�صة 

ا�صطرابات الكلى وارتفاع �صغط الدم. 

فاكهة ال�شيف 
الفاكهة  اأهمية  تغذية(  )اخت�صا�صية  رخ��ا  اآم���ال  د.  ت��وؤك��د 
البطيخ  واأه��ّم��ه��ا  ال�صيف،  ف�صل  يف  خ�صو�صاً  لل�صائمني، 
والغوافة، اإذ اإن االأول ي�صاعد على ترطيب اجل�صم ويخّل�صه 
تقوية  يف  ويفيد   ،A فيتامني  على  الحتوائه  احل���رارة  من 
جهاز املناعة ومينع ال�صعور با�صطراب الروؤية اأثناء �صاعات 
التي  الفاكهة  اأن���واع  اأف�صل  اأح��د  فهو  الغوافة  اأم��ا  ال�صوم. 

حتافظ على القوة اجل�صدّية.

واخلوخ  والكنتالوب  االأخ�صر  التفاح  بتناول  رخا  د.  تن�صح 
قطع  م��ع  باللنب  وال���رز  اجليلو  وب��ت��ن��اول  الفاكهة،  و�صلطة 
�صغرية من املوز والفراولة اللذين ي�صاعدان على االإح�صا�ض 

بالرتطيب وعدم �صعور ال�صائم باالإرهاق والعط�ض.
اأم���ا ال���رم���ان ف��ه��و غنّي 

ت  مينا لفيتا با
وي������ح������ت������وي 

ع�����������ل�����������ى 
م������واد 

ن�����ص��وي��ة وب���روت���ني وده�����ون وم�����واد م��ع��دن��ي��ة وع��ل��ى حم�ض 
ن����زالت ال����ربد وال�صعال  ال��ل��ي��م��ون��ي��ك، وه���و م��ف��ي��د يف ع���الج 

ويعطي اجل�صم �صعرات حرارية عالية. 
والدم،  البول  تقليل حمو�صة  الليمونيك يف  ي�صاعد حم�ض 

ويف عالج مر�ض النقر�ض وبع�ض ح�صوات الكلى.
من جهته، 

يحتوي الفراولة على فيتامني G بن�صبة عالية، وبالتايل 
وعلى  واجل��ل��د،  واالأ���ص��ن��ان  اللثة  �صالمة  على  ي�صاعد 
تفيد  التي  والكال�صيوم  والبوتا�صيوم  معادن احلديد 
يف االحتفاظ مبرونة الع�صالت ومتا�صكها. كذلك، 
الروماتيزمية  االأم��را���ض  ع��الج  يف  دوراً  ي���وؤدي 
وم��ر���ض ال��ن��ق��ر���ض، وح����االت ف��ق��ر ال���دم وك�صل 

الكبد.

ع�شائر طازجة 
ين�صح خرباء التغذية بتناول الفاكهة 
تعّدها  التي  والع�صائر  الطازجة 
من  والتخفيف  ال��ب��ي��وت،  رب���ات 
الغازية  امل�����ص��روب��ات  ا�صتهالك 

والع�صائر املعّلبة، 
خ�������ص���و����ص���اً ت���ل���ك امل����ع����ّب����اأة يف 
تتفاعل  اإذ  معدنية،  �صفائح 
م��ع��ه��ا وت�������ص���ّب���ب حت���ل���ل ثاين 

اأك�صيد الكربون.
تناول  ل  يف�صّ االإط�����ار،  ه���ذا  يف 
ع�صري الكركديه الحتوائه على 
اأحما�ض نباتية ومواد م�صادة 
وفيتامينات  ل���الأك�������ص���دة 
 ،A، G، 1A ، 2B
على  وم�����������ص�����اع�����دت�����ه 
ت���ن�������ص���ي���ط ال����������دورة 
وخف�ض  ال���دم���وي���ة 
�صغط الدم املرتفع 
البكترييا،  وق��ت��ل 
وهو ملنّي وها�صم 
وم�صاد للتقّل�ض يف 
اجلهاز اله�صمي. 

ه�������ذا ال���ع�������ص���ري ال 
لل�صائم  ع��ن��ه  غ��ن��ى 
بعد االإفطار، اإذ ينّبه 
الع�صارة  اإف����راز  اىل 
ال�صفراوية ما ي�صهل 
عملية اله�صم، كذلك 
اآالم  ع������الج  يف  ي���ف���ي���د 
االأ�صنان واأمرا�ض اللثة. 

اأهمها التمر والتني والتفاح

فواكه.. متنح اجل�شم الطاقة الالزمة يف نهار رم�شان
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صما مريا 

 CN 2562700:للتجارة العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 311108          بتاريخ: 14 مايو 2019
با�ص�م:  �صبتونا اأنونيمو�ض فايوتكنيكي كاي اميبوريكي اإتايريا بارافارماكفتيكون برويونتون

وعنوانه: اأوينوفيتا فويوتيا )بويوتيا(، اليونان
املتعلق  لال�صتخدام  التجميل  الأغ��را���ض  القطن  اأع���واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
بالنظافة ال�صخ�صية، غزل قطني الأغرا�ض التجميل لال�صتخدام املتعلق بالنظافة ال�صخ�صية، لبادات قطنية 
لال�صتخدام ال�صخ�صي، كرات القطن الأغرا�ض التجميل، مناديل التجميل املبللة م�صبقٌا، مناديل االأطفال 
باالأطفال،   اخلا�صة  اال�صتحمام  فقاعات  اال�صتحمام،  وم�صتح�صرات  �صامبو  االأظافر،  ملمع  مناديل  املبللة، 
باالأطفال، زيت  ال�صائل اخلا�ض  التالك  الناجت عن احلفا�صات )غري طبي،  الطفح  كرمي الرتطيب، كرمي 
التنظيف الغرا�ض  التجميلية، هالم  لال�صتخدامات  الوجه  م�صام  تقلي�ض  و�صائل  االأطفال، حليب منظف 
التجميل، مزيل مكياج ثنائي املرحلة ذات تركيبة حتتوي على الزيوت واللو�صن، مناديل خا�صة لال�صتخدام 

ال�صخ�صي، منظفات الغ�صيل ومطريات االأقم�صة.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: تتكون العالمة من كلمة SEPTONA مكتوبة بحروف التينية كبرية باللون االأبي�ض 
داخل م�صتطيل اأزرق داكن حيث اجلانب ال�صفلي للم�صتطيل منحني لالأ�صفل واجلانب العلوي للم�صتطيل 
متعرج ي�صبه املوجة واأعلى امل�صتطيل يوجد �صكل طويل و�صيق باللون االأزرق الفاحت ي�صبه املوجة بالتوازي 

مع تقوي�ض اجلانب العلوي للم�صتطيل
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 129340
باإ�صم : بنك اخلليج االأول �ض.م.ع.

وعنوانه: �ض.ب 6316 ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/13 وامل�صجلة حتت الرقم: 129340 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/05/18 وحتى تاريخ: 2029/05/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

EAT 44375

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 129341
باإ�صم : بنك اخلليج االأول �ض.م.ع.

وعنوانه: �ض.ب 6316 ، ابوظبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/14 وامل�صجلة حتت الرقم: 129341 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �صنوات  املفعول ملدة ع�صر  نافذة  احلماية 

2019/05/18 وحتى تاريخ: 2029/05/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 19 مايو  2019 العدد 12635 

EAT 44376

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2017/2311 جتاري جزئي  

املرفوعة من املدعي/ �صركة �صيام التجارية - �ض ذ م م 
املدعي عليه / 1- خمبز نور ال�صارقة االتوماتيكى - ذ م م 

املدعي عليه / 2 - ماجد عبداهلل ح�صن املاجد 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : بالزام املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره 81.931.25 درهم مع فائدة بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد 
وثالثمائة  وامل�صاريف  وبالر�صوم  به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  على  الفائدة  تزيد  اال  على  التام 

درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
، وبفوات  التايل لالعالن  اليوم  اعتبارا من  حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم االجراءات القانونية 

لتنفيذه �صدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19 
يف الدعوى  رقم  2018/2695 جتاري كلي 

مدعي عليها االأوىل : عبدالرحمن �صريدل للتجارة العامة - �ض ذ م م 
مدعي عليه الثاين : عبدالرحمن حممود �صريدل 

مدعي عليها الثامنة : الكوكب الذهبي لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 
واملرفوعة  اعاله  املذكورة  بالدعوى  م�صريف  خبريا  انتدابنا  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
�صدكم واآخرين من بنك �صادرات ايران الفرع الرئي�صي وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم 
ال�صاعة  املوافق 2019/5/26 يف متام  املقرر عقده يوم االأحد  قانونا بح�صور اجتماع اخلربة 
11.00 �صباحا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي - الهناء �صنرت - بجوار دوار ال�صطوة 
- مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم )229/228( نطلب احل�صور باملوعد 
واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 

احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�ضن املرزوقي / اخلبري امل�ضريف    

اإعالن بالن�ضر جلل�ضة اخلربة  

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
  ال�ضماء 

تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعو/على �صيف علي 
املقطع  تعديل  بطلب  تقدم   ، ال�صحي  الكيتوب  عبدال�صمد 
ا�صمه  ، ليكون  اب��ن��ه م��ن )���ص��امل( اىل )ن��ا���ص��ر(  االأول ال���ص��م 
الكيتوب  عبدال�صمد  علي  �صيف  علي  التعديل/نا�صر  بعد 
ال�صحي. وان من له م�صلحة يف االعرتا�ض ان يتقدم خالل 
خم�صة ع�صر يوما من تاريخ االعالن امام ق�صم اال�صهادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
قا�ضي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

 يف الدعوى رقم 2017/101 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �صده/1- حممد زيغوم ار�صاد مالك  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق االو�صط املحدود وميثله/احمد ح�صن رم�صان 
اآل علي.  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ )2019/5/7( اعالنكم ل�صداد قيمة 
التبليغ  تاريخ  املطالبة وقدرها )4.545.000( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من 
لن�ض  وفقا  املزايدة  بطريق  الرهن  العقار حمل  بيع  واإال  اع��اله  التنفيذ  يف ملف 
املادة 295 من قانون االجراءات املدنية نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة 
جمريا - رقم االر�ض : 5 - رقم املبنى : 5 - ا�صم املبنى : تنزانايت جنوب 3 - رقم 
العقار : 2486 - رقم الطابق : 12 - امل�صاحة : 155.80 مرت مربع - وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة
ا�صم ال�صركة : 3 دي ميغا�شرت اكت�شار�ش ل�شناعة ال�شغال املعدنية - �ش ذ م م  

ال��ع��ن��وان : م�����ص��ت��ودع رق���م 3 م��ل��ك ع��ب��داهلل ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل ال��دوي��خ - جم��م��ع دبي 
لال�صتثمار الثانية - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 770636  
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1257114 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/5/11 بتاريخ  دب��ي 
العنوان : مكتب رقم 703  ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات  املعني 
ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 5588206-04  فاك�ض : 
5588204-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : ناتكو ميدل اي�شت - �ش ذ م م    
القانوين  ال�صكل  العنوان : مكتب رقم 206 ملك �صعيد بن ثاين - دي��رة - نايف - 
التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   547323 : الرخ�صة  رقم   ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   :
التاأ�صري  باأنه قد مت  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  63492 مبوجب هذا   :
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  يف 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ   ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/5/13 وامل��وث��ق 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/5/13
 703 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات  وتدقيق  لال�شت�شارات  و�شركاه  ي�شرى 
ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف : 5588206-04  فاك�ض 
: 5588204-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي :  ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-5588204  : فاك�ض   04-5588206  : ه��ات��ف   -
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية   
3 دي ميغا�شرت اكت�شار�ش ل�شناعة ال�شغال املعدنية - �ش ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2019/5/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي :  ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-5588204  : فاك�ض   04-5588206  : ه��ات��ف   -
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م   م  ذ  اي�شت - �ش  ناتكو ميدل 
2019/5/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/13 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : اميرود للتجارة العامة - �ش ذ م م  
 - ب��ردب��ي   - امل��ه��ريي  ب��ن متيم  رق��م 602 ملك �صاحى خلفان �صاحي  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
بور�صعيد - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 512640  رقم 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  72850 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل  القيد 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/5/16 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�صفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  بتاريخ 2019/5/16 وعلى من لديه 
ملك   602 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�شابات  لتدقيق  النعيمي  رمي  ام  تي  اي��ه 
 : فاك�ض    04-2517720  : ه��ات��ف   - امل��رق��ب��ات   - دي���رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم 
2517721-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�صم ال�صركة : بوبولر فيجن �شوفتوير تريدينغ - �ش ذ م م  
ب��ردب��ي - راأ����ض اخلور  امل���ري -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 2 - ملك اح��م��د خلفان خ��رب��ا���ض 
ال�صناعية الثانية - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 661702 
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1085747 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/5/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من   2019/5/14 بتاريخ   دبي 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك  املعني 
 : فاك�ض    04-2517720  : ه��ات��ف   - امل��رق��ب��ات   - دي���رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم 
2517721-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
املرقبات - هاتف   2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
اميرود للتجارة العامة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/16 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
- هاتف   2517720-04 فاك�ض : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
بوبولر  اأعاله لت�صفية  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  االقت�صادية بدبي 
فيجن �شوفتوير تريدينغ - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12635 بتاريخ 2019/5/19
الإمارات للمزادات

تركات الفجرية  2017/81 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(

تعلن االإمارات للمزادات وبناء على تكليف من حمكمة الفجرية االإحتادية االإبتدائية بانه �صينعقد 
مزاد علني على موقع االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام 
/ للمتويف  ملكيته  العائد  العقار  لبيع   2019/5/22 املوافق  االأربعاء  يوم  م�صاء   10.00 ال�صاعة 

حممد م�صبح حممد اجلابري )اإماراتي اجلن�صية( - واأو�صاف العقار على النحو التايل :      
        املنطقة                 رقم القطعة              م�شاحة القطعة                �شعر التثمني 

اأوحله/ جتارية                2227                        387.5 مرت مربع         100.000 مائة الف درهم 
بقيمة  م�صدق  �صيك  مبوجب  اأو  نقديا  بتاأمني  يتقدم  اأن  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
االإلكرتوين: املوقع  بزيارة  تف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  للعقار  املقدر  الثمن  من   %20 

  www.emiratesauction.com
الإمارات للمزادات - ذ م م 
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الأع�شاب  من  م��اري  ال��روز  با�شم  ويعرف  اجلبل  اإكليل   
املعمرة، التي متتلك رائحة مميزة وذكية، بالإ�شافة اإىل 
فوائدها املختلفة للج�شم وال�شعر والب�شرة واملعدة، كما اأن 
لها ا�شتخدامات اأخرى، حيث ميكن ا�شتخدامه يف حت�شري 
بع�ش الأطعمة واملاأكولت ال�شهية، لذلك �شنقوم بتو�شيح 

اأهميته وا�شتخداماته املعروفة.
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اإكليل اجلبل فوائد للج�شم وال�شعر والب�شرة

يحتوي على مادة الكولجني الطبيعية

لبان الذكر..  يجدد خاليا الب�شرة ويفتح لونها
الفتيات،  املوؤرقة عند  اأكرث الأمور  الب�شرة وت�شبغها من  ا�شمرار  تعد م�شكلة 
وهناك العديد من الطرق للتخل�ش من ذلك منها ا�شتخدام اخللطات الطبيعية، 

وخا�شة لبان الذكر، فما هو؟
بع�ض  م��ن  ت�صتخرج  �صمغية  م���ادة  ال��ذك��ر  ل��ب��ان  ميتلك 
اأنواع ال�صجر مثل �صجرة اللبان التي تنمو يف مناطق �صبه 

اجلزيرة العربية.
وعرفت الفائدة الكبرية للبان الذكر منذ مئات ال�صنني، 
حيث يدخل يف الكثري من الو�صفات العالجية والدوائية 

والعطرية.

فوائد لبان الذكر للب�شرة
ي��ح��ت��وي ل��ب��ان ال��ذك��ر ع��ل��ى م����ادة ال��ك��والج��ني الطبيعية 
والكثري من املواد االخرى التي ت�صاهم يف جتديد خاليا 

الب�صرة وتفتيح لونها، اإليك بع�ض هذه الفوائد:
ي�صاعد  مم��ا  وجت��دي��ده��ا،  امليت  اجللد  خاليا  تق�صري   •

على تبيي�صها وتفتيحها
التعر�ض  ي�صببه  ال��ذي  اال�صمرار  من  الب�صرة  يعالج   •

املبا�صر الأ�صعة ال�صم�ض
احل�صا�صة املناطق  تبيي�ض  يف  • ي�صاهم 
والعينني الفم  حول  االإ�صوداد  • يعالج 

الب�صرة لون  • يوحد 
احل�صرات  ل��دغ��ات  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��ت��ورم  م��ن  التخفيف   •

وت�صريع �صفائها
ويعجل  واخلدو�ض،  اجل��روح  وينظف  للعدوى،  م�صاد   •

من �صفائها، دون اأن يرتك ندبة ورائها
العمليات  ع����ن  ال���ن���اجت���ة  ال����ن����دوب  م����ن  ال��ت��خ��ل�����ض   •

اجلراحية
االكيا�ض  ل���ع���الج  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال���و����ص���ف���ات  يف  ي���دخ���ل   •

الدهنية.

طرق ا�شتخدام لبان الذكر
يدخل لبان الذكر اأو زيته يف حت�صري العديد من الو�صفات 
الطبيعية، التي لها دور كبري يف معاجلة م�صاكل الب�صرة، 

ومن تلك الو�صفات ما يلي:
من  القليل  يف  الذكر  لبان  من  منا�صبة  كمية  تو�صع   •
امل���اء وت���رتك ع��ل��ى ن���ار ه��ادئ��ة ح��ت��ى ت��غ��ل��ي، وب��ع��د اأن يربد 
املزيج  هذا  ا�صتخدام  ويتم  ال��ورد  ماء  من  بالقليل  يخلط 

يف غ�صل الب�صرة مرتني يف اليوم.
ت�صتخدم هذا اخلليط يف ال�صباح وقبل الذهاب اإىل النوم، 
اإذ اأن االنتظام يف تطبيق هذه الو�صفة يعالج الب�صرة من 

البقع الداكنة ويبي�صها ومينحها لوناً وردياً.
 • يتم طحن كمية منا�صبة من لبان الذكر وي�صاف اإليها 
القليل من املاء، يو�صع املزيج على النار ويرتك حتى يغلي، 

وب�����ع�����د 
اأن ي����ربد ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ب�����ص��رة ب��ا���ص��ت��خ��دام ق��ط��ع��ة من 

القطن.
يف�صل تكرار هذه العملية ب�صكل يومي لعالج الب�صرة من 

اال�صمرار الناجت عن التعر�ض الأ�صعة ال�صم�ض.
مع  ك��ب��رية  ملعقة  خ��ل��ط  وي��ت��م  ال��ذك��ر  ل��ب��ان  ي�صحق   •
الزبادي  ل��نب  م��ن  علبة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ن�����ص��ا،  م�صحوق 
ون�����ص��ف ملعقة م��ن ال��ع�����ص��ل، وي��و���ص��ع ع��ل��ى ال��ب�����ص��رة بعد 

تنظيفها وجتفيفها.
ان  ب��امل��اء،  مل��دة ثالثني دقيقة ثم ي�صطف  ي��رتك  اأن  يجب 
منح  على  ي�صاعد  اخللطة  ه��ذه  ا�صتخدام  يف  اال���ص��ت��م��رار 

الب�صرة بيا�صا نا�صعا.
• يخلط ن�صف ملعقة كبرية من زيت لبان الذكر ونف�ض 
�صغرية  ملعقة  اإىل  باالإ�صافة  الرتم�ض،  زيت  من  الكمية 
�صغري  فنجان  اىل  باال�صافة  القرفة  اأو  ال���ورد  زي��ت  م��ن 

من اللوز املر.
وي�صتعمل  اال�صتخدام،  حلني  زجاجة  يف  اخلليط  يحفظ 
يف تفتيح الوجه وجميع مناطق اجل�صم عدا املنطقة حول 

العينني.

فوائد اإكليل اجلبل لل�شعر:
و تعاين الكثري من الفتيات من م�صكلة ت�صاقط 
ال�صعر و�صعفه، ويرجع ذلك ب�صبب اإ�صابة اجل�صم 
باالأنيميا اأو عدم ا�صتخدام م�صتح�صرات منا�صبة 
لت�صفيف ال�صعر اأو نتيجة لتلف خ�صالت ال�صعر 

وعدم ح�صولها على الغذاء الكايف.
انه  حيث  اجلبل،  اإكليل  وف��ائ��دة  دور  ياأتي  وهنا 
يعمل على اإنبات ال�صعر وتقويته ومنع ت�صاقطه 
وحيويته  ال�صعر  ملعان  يعيد  اأن��ه  كما  با�صتمرار، 

باالإ�صافة  املنا�صب،  الرتطيب  له  ويوفر 
اإىل فائدته يف تخلي�ض فروة الراأ�ض من 

الق�صر.
بال�صعر  العناية  يف  ا�صتخدامه  ويتم 

ا�صتخدام  خ����الل  م���ن 
ع�������������ص������ارت������ه 

كزيت لل�صعر 
وده����������ان����������ه 
م�����ن  اأو 
خالل غليه 

امل�����������������اء،  يف 
وا������ص�����ت�����خ�����دام 

املغلي منه كما�صك 
لل�صعر قبل اال�صتحمام، 

بحيث يتم تركه ملدة 15 
دقيقة على ال�صعر، ثم 

ي�صطف بعد ذلك.

اجلبل  اإك��ل��ي��ل  ف��وائ��د 
للب�شرة

اجلبل  اإك���ل���ي���ل  ف���وائ���د  ت��ق��ت�����ص��ر  ال 
الب�صرة  ت�صمل  بل  فقط،  ال�صعر  على 

تعدد  الب�صرة  عن  املعروف  وم��ن  اأي�صا، 
م�صاكلها خا�صة الب�صرة الدهنية واجلافة، 

حيث اأن هذا النوع من اأنواع الب�صرة يحتاج 
يف  تتمثل  وال��ت��ي  خا�صة  عناية  اإيل  دائ��م��ا 

الرتطيب اجليد.
الب�صرة  تنظيف  على  االإك��ل��ي��ل  ي�صاعد  و 

وتخلي�صها من اجللد امليت، حيث انه يعمل 
ك��م��ط��ه��ر، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ف��ائ��دت��ه امل��ع��روف��ة يف 
ترطيب الب�صرة وتنعيمها، كما ميكن ا�صتخدامه 
للح�صول على وجه م�صرق بدون اأي ا�صمرار اأو 

جتاعيد.
ميكن ا�صتخدامه للب�صرة من خالل و�صع اأوراقه 
كحمام  البخار  ون�صتخدم  بغليه  ونقوم  وع��اء  يف 
للوجه اأو ا�صتخدام املغلي على قطعة من القطن 
ومتريرها على الوجه، وميكننا تكرار ذلك يوميا 

لتنعيم الب�صرة واحل�صول على الن�صارة.

فوائد اإكليل اجلبل لعالج حب ال�شباب
تراكم  نتيجة  الب�صرة  على  ال�صباب  حب  يظهر 
لفرتة  املفتوحة  امل�صام  داخل  واالأتربة  االأو�صاخ 

امل��واظ��ب��ة ع��ل��ى تنظيف  اأن ع���دم  ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث 
البثور  وظ��ه��ور  التهابها  يف  يت�صبب  ق��د  الب�صرة 

ال�صوداء وغريها من عالمات اجلفاف.
على  واحل��ر���ض  بالب�صرة  ال��ع��ن��اي��ة  ف���ان  ول��ذل��ك 
اأه��م اخلطوات  امليت هو  واإزال���ة اجللد  تنظيفها 

لتجنب  االأ����ص���ا����ص���ي���ة 
الب�صرة  التهاب 
اأو  واال����ص���م���رار 
احل���ك���ة وع���الج 

حب ال�صباب.
ا���ص��ت��خ��دام ع�����ص��ب��ة االإك��ل��ي��ل يف تخفيف  ومي��ك��ن 
اأن��ه��ا تعمل  االل��ت��ه��اب عند ظ��ه��ور احل��ب��وب، كما 
تتمثل  التي  ال�صموم  من  الب�صرة  تخلي�ض  على 
عند  احلبوب  بداخل  يتواجد  ال��ذي  ال�صديد  يف 

اإ�صابة الوجه بااللتهاب ال�صديد.

فوائد اإكليل اجلبل للقولون واملعدة
هناك العديد من االأ�صباب التي توؤدي اإىل التهاب 
اأه��م��ه��ا ت��ن��اول االأطعمة  ال��ق��ول��ون، وال��ت��ي م��ن 
باالإ�صافة  ���ص��ح��ي��ة،  وال���غ���ري  اجل����اه����زة 
املياه  ت��ن��اول  ع���دم  اإىل 
ب����ك����م����ي����ات ك���اف���ي���ة 
اإت���ب���اع نظام  وع���دم 
�صحي  غ�������ذائ�������ي 

مفيد للج�صم.
ي�صاعد اإكليل اجلبل 
التهاب  ع����الج  ع��ل��ى 
امل����زم����ن، حيث  ال���ق���ول���ون 
والقولون  امل��ع��دة  ال��ت��ه��اب  اأن 
االآالم  ح�����دوث  يف  ي��ت�����ص��ب��ب 
وا�صطرابات  م��ت��ع��ددة 

اله�صم.
وي���������������ص�������اع�������د 
االإكليل على 

تخفيف 
ت�����������ل�����������ك 
م  ال الآ ا
احل��������������������ادة م����ن 
املاء  غ��ل��ي��ه يف  خ���الل 
وت��ن��اول ك���وب ي��وم��ي��ا منه 
اال�صتيقاظ،  عند  ال�صباح  يف 
ح��ي��ث ان���ه ق����ادر ع��ل��ى حماية 
امل��ع��دة م��ن ال��ت��ق��رح وق���ادر على 
ت��خ��ل��ي�����ض امل����ع����دة م����ن ال����غ����ازات 
وال�صموم، كما انه يعمل على تقوية 
جهاز املناعة، ويقوم بتح�صني اأداء اجلهاز 
اله�صمي، حيث انه يحتوي على ن�صبة كبرية 
من االألياف واحلديد التي تعمل على تقوية 

اجل�صم ب�صكل ملحوظ.
فائدته  ال��ف��وائ��د  ت��ل��ك  ك��ل  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
يف ح��م��اي��ة اجل�����ص��م م���ن ال��ت�����ص��م��م، كما 
ال�صارة  ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا  ع����ام  م�����ص��اد  ان����ه 
والفطريات التي قد تعي�ض يف جدار 
االأطعمة  ت���ن���اول  ن��ت��ي��ج��ة  امل���ع���دة 

امللوثة.

اإىل  ال��دم  تدفق  زي���ادة   
املخ

اأظهرت االأبحاث احلديثة 
يعمل  ال������روزم������اري  اأن 

املخ، وبالتايل و�صول  اإىل  الدم  على زيادة تدفق 
�صاأنه  م��ن  ال��ذي  االأم���ر  جيد،  ب�صكل  االأك�صجني 

تعزيز الذاكرة والرتكيز.

 املحافظة على الذاكرة مع التقدم بالعمر
ن���ت���ائ���ج���ه���ا جملة  ن���������ص����رت  اأب�������ح�������اث  وج���������دت 
على  يحتوي  اجلبل  اإكليل  اأن  "فيتوتريابيا" 
مادة  انهيار  متنع  لالأك�صدة  م�صادة  فعالة  مواد 
مع  تال�صيها  اأو  تلفها  ي�صبب  بالدماغ  كيميائية 

التقدم بالعمر، االإ�صابة مبر�ض االألزهامير.

القلب والأوع��ي��ة  اأم��را���ش  م��ن  ال��وق��اي��ة   
الدموية

املنتظم  اال�صتهالك  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  خل�صت 
الإكليل اجلبل ميكن اأن ي�صاعد يف احلد من خطر 
و  القلبية  النوبات   و  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة 
ال�صكتةالدماغية، وذلك عن طريق منع ان�صداد 

ال�صرايني وتكّون اجللطات.

 الوقاية من �شرطان الربو�شتاتا وعالجه
م�صادات  م��ن  العديد  على  ال��روزم��اري  يحتوي 
مركباً  تعد  وال��ت��ي  الكانو�صول  وم���ادة  االأك�����ص��دة 
قوياً جداً يف حماربة اخلاليا ال�صرطانية. وتبني، 
جملة  يف  ن�صرت  التي  االأول��ي��ة  البحوث  بح�صب 
لهذه  الفعال  الدور  وان" االإلكرتونية،  "بال�ض 
الع�صبة العطرية يف حماربة �صرطان الربو�صتاتا 
على وجه اخل�صو�ض، م�صرية اإىل اأنها قد تكون 
بعد املزيد من البحث، العالج الواعد لهذا النوع 

من ال�صرطانات.

 تقليل اللتهاب
املركبات  م��ن  العديد  على  ال��روزم��اري  يحتوي 
امل�صادة لاللتهاب والتي جتعل منه خياراً ممتازاً 
االإ�صابة  ح��االت  يف  وللم�صاعدة  منها،  للوقاية 

باأي نوع من #االلتهابات.

 الوقاية من الفريو�شات والبكترييا
بخ�صائ�ض  اجل���ب���ل  اإك���ل���ي���ل  زي����ت  ي��ت��م��ي��ز 

وم�صادة  ل��ل��ج��راث��ي��م  م�����ص��ادة  ق��وي��ة 
ذل�����ك  يف  مب�������ا  ل������ل������ف������ريو�������ص������ات، 

عن  ف�صاًل   ،H1N1 ف��ريو���ض 
املقاومة  ال��ب��ك��ت��ريي��ة  ال���ع���دوى 
ل��ل��م�����ص��ادات احل��ي��وي��ة. وميكن 
اأنواع  اإىل  ال���روزم���اري  اإ���ص��اف��ة 
كاللحم  االأطعمة  من  خمتلفة 
تناوله  اأو  واالأ�صماك،  والدجاج 
ك��م�����ص��روب ���ص��اخ��ن، ك��م��ا ميكن 
ال�صعر  على  ا�صتخدامه  اأي�صاً 
اأوراق��ه يف املاء  بعد غلي بع�ض 
دق���ي���ق���ة ثم   20 مل�����دة  وت����رك����ه 

ت�صفيته وتركه يربد متاماً.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�صدر م�صروع “كلمة” للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�صياحة- 
مغامرات  الطبيعة:  “اخرتاع  بعنوان:  جديداً  كتاباً  اأبوظبي 
اإىل  ونقلته  وول��ف،  اأندريا  تاأليف:  هومبولت”  فون  الك�صندر 

العربية عبلة عودة.
كان األك�صندر فون همبولت العامل االأبرز يف وقته، وقال الكثري 
بعد  الوقت  ذل��ك  االأ�صهر يف  ال�صخ�ض  ك��ان  اأن��ه  من معا�صريه 
نابليون، وال تزال هناك حتى االآن يف جميع اأنحاء االأمريكتني 
والعامل الناطق باالإنكليزية مدن واأنهار �صميت با�صمه جنباً اإىل 
جنب مع �صال�صل اجلبال واخللجان وال�صالالت، ومئات االأنواع 
هناك  القمر  �صطح  على  وحتى  بل  واحل��ي��وان��ات،  النباتات  من 

منطقة ت�صمى مار همبولتيانوم.
اأما اليوم، فيبدو للمتتبع وكاأن ا�صم هومبولت قد طواه الن�صيان 
اجلنوبية،  اأمريكا  الثاين،  ووطنه  اأملانيا  االأ�صلية  ب��الده  خ��ارج 
اإىل  اأندريا وول��ف  املوؤلفة  ال��ذي دفع  وه��ذا حتديدا هو ال�صبب 
و�صع هذا الكتاب الذي اأرادت من خالله اإعادة ت�صليط ال�صوء 
على هذا العامل والرحالة الفّذ، والتذكري مبنجزاته التي تبدو 
لنا االآن بديهية وال ت�صتحق االنتباه، غري اأّن اأعماله ومكت�صفاته 
يف جمال الطبيعة والكون، كانت دون �صك حجر االأ�صا�ض الذي 

قام عليه علم البيئة احلديث.
ب��رو���ص��ي��ا الأب  1769 يف  ع����ام  ال���ف���ّذ يف  ال��ع��ب��ق��ري  ه����ذا  ول����د 
م�صوؤول يف املحكمة الربو�صية واأم قوية ال�صخ�صية جعلت من 
حميد  ال  هدفا  الوقت  ذلك  يف  احلديثة  العلوم  اأبناءها  تعليم 
املعروفني  التنوير  ع�صر  اأ�صاتذة  من  ع��دداً  لهما  فجلبت  عنه، 
لالإ�صراف على تعليم األك�صندر واأخيه فيلهلم. كان األك�صندر يف 
�صبابه املبكر �صديد الطموح، �صليط الل�صان حتركه رغبة قوية 

يف اكت�صاف العامل مل ي�صتطع حتقيقها اإال بعد وفاة والدته.

تاأ�ص�صت حياة األك�صندر العلمية واملهنية على الرحلة االأهم التي 
برفقة   1799 عام  بداأها  التي  اجلنوبية  اأمريكا  اإىل  بها  قام 
الرحلة  وه��ي  بونبالن،  اإمي��ي  الفرن�صي  النبات  ع��امل  �صديقه 
“ اخرتاع  اأن��دري��ا وول���ف  ال��ف��ق��ري لكتاب  ال��ع��م��ود  ال��ت��ي ت�صكل 
الطبيعة” ال �صيما رحلتة لت�صلق جبل “�صيمبورازو” املوجود 

يف االإكوادور. 
العاملي  البيئي  النظام  تكامل  يف  نظريته  هومبولت  ا�صتلهم 
ووحدته من امل�صاهد التي راآها عند و�صوله اإىل قمة �صيمبورازو، 
فقد راأى بو�صوح تاأثري املناخ واالرتفاع عن �صطح االأر�ض على 

توزيع النبات واحليوان يف منطقة االإنديز باأكملها.
تكن  مل  مناطق  اإىل  الرحلة  هذه  يف  وفريقه  هومبولت  و�صل 
معروفة لالأوربيني من قبل، فجاب مناطق �صا�صعة يف فنزويال 
نهر  م�صار  اأي�صا  هومبولت  تتبع  وغ��ريه��ا.  وكوبا  واالإك����وادور 
اأول من �صجل التقاءه بنهر االأمازون  اأورينوكو العظيم، وكان 
عرب اأحد روافده. كما عرب الغابات اال�صتوائية مبعدات بدائية 
اأخطارا  وواج���ه  االأح���دث حينها،  ُت��ع��ّد  ك��ان��ت  ب�صيطة  واأج��ه��زة 
حقيقية ب�صبب الطق�ض واحل�صرات واحليوانات املفرت�صة طوال 
فرتة ال�صنوات اخلم�صة التي ق�صاها يف اأمريكا اجلنوبية قبل اأن 
يعود اإىل اأوروبا حممال باآالف املالحظات واجلداول والعينات 

التي جمعها، فكانت جميعها نواة لعدة كتب و�صعها فيما بعد.
الذين  والعلماء  والفنانني  الكتاب  ع�صرات  بهومبولت  ت��اأث��ر 
بداأه  ما  ليكملوا  على خطاه  ف�صاروا  كذلك،  وخلفوه  عا�صروه 
يف خمتلف العلوم. كان من هوؤالء ت�صارلز داروين الذي اعتمد 
على كتاب “ال�صرد الذاتي” وكتب اأخرى لهومبولت يف رحلته 
وقد جمع داروين يف هذه  االأوىل على ظهر ال�صفينة “بيغل”. 
الرحلة من املالحظات التي كانت نواة لكتابه الثوري “ اأ�صل 
النا�صطني  من  عدد  كذلك  هومبولت  بكتابات  تاأثر  االأنواع”. 
عليها مثل جورج  واملحافظة  البيئة  االأوائ���ل يف جم��ال حماية 

املحميات يف  باإقامة  ن��ادى  ال��ذي  موير  وج��ون  م��ار���ض  بريكنز 
عن  بعيدا  البكر  الطبيعة  على  للمحافظة  ال�صمالية  اأمريكا 

عبث الب�صر.
اأّلف األك�صندر هومبولت ع�صرات الكتب، وكتب عددا كبريا من 
“ ال�صرد  كتاب  مثل  بعد  فيما  الكثريين  األهمت  التي  املقاالت 
�صيا�صية  م��ق��االت  و”  الطبيعة”  يف  “ اآراء  ك��ت��اب  و  الذاتي” 
املو�صوعي  ك��ت��اب��ه  اأّن  غ��ري  اجلديدة”.  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  مملكة  ح���ول 
يبقى دون �صك عالمة فارقة يف م�صريته ب�صبب  “كوزمو�ض” 
تنوع املو�صوعات التي تناولها يف خم�صة جملدات اأنهى اآخرها 

قبل اأيام من وفاته وهو يف الت�صعني من عمره عام 1859.
اأندريا وولف، موؤرخة وكاتبة تعي�ض يف بريطانيا. ولدت وولف 
تاريخ  ودر����ص���ت  ال��ه��ن��د،  ن��ي��ودل��ه��ي يف  م��دي��ن��ة  1972 يف  ع���ام 
الت�صميم يف كلية الفنون امللكية يف لندن.  لها عدة كتب مثل 
عدن االأخرى: “�صبع حدائق رائعة وثالثمئة �صنة من التاريخ 
واالإمرباطورية،  النبات،  الب�صتانيون:  و”االإخوة  االإجنليزي” 
بجائزة  الطبيعة”  “اخرتاع  كتابها  فاز  اال�صتحواذ”.  وبداية 

اجلمعية امللكية اجلغرافية عام 2016.
التدري�ض  تعمل يف  اأكادميية ومرتجمة  ع��ودة،  عبلة  املرتجمة 
اإك�صرت،  جامعة  يف  واالإ���ص��الم��ي��ة  العربية  ال��درا���ص��ات   ق�صم  يف 
اللغويات  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  حا�صلة  املتحدة.  اململكة 
، وه��ي ع�صو موؤ�ّص�ض  – اإجن��ل��رتا  ب��اث  والرتجمة من جامعة 
يف  التطبيقيني  واللغويني  للمرتجمني  االأردن��ي��ة  اجلمعية  يف 
م�صروع  خ��الل  م��ن  ومن�صورة  مرتجمة  كتب  ع��دة  لها  ع��م��ان. 
كلمة منها: مذاق الزعرت، ثقافات الطهي يف ال�صرق االأو�صط، 
جامعة  من   2010 لعام  مرتجم  كتاب  اأح�صن  جائزة  احلائز 
وكتاب  ال��دراوي�����ض،  تكايا  وكتاب  االأردن،  عمان-  يف  فيالدلفيا 
ال�صحر االأغرب، وكتاب  الو�صطى، وكتاب  اال�صت�صراق والقرون 

احلزن اخلبيث.

 تاأليف: اأندريا وولف

م�شروع كلمة للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�شاحة – اأبوظبي 
ي�شدر »اخرتاع الطبيعة: مغامرات الك�شندر فون هومبولت«

•• ال�شارقة-الفجر:

االأوىل من مناف�صات برنامج »م�صمار  املرحلة  اختتمت موؤخرا )الثالثاء( 
هيئة  اإىل  التابعتني  ال�صارقة،  واإذاع��ة  قناة  على  يومياً  يبث  الذي  املعرفة«، 
 20 ت��اأه��ل  ع��ن  املناف�صات  نتائج  واأ���ص��ف��رت  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة  ال�صارقة 
)االأربعاء(  اأم�ض  انطلقت  التي  املناف�صات،  من  الثانية  املرحلة  اإىل  فريقاً، 

وت�صتمر حتى االأثنني املقبل، ويتاأهل منها 12 فريقاً للدور قبل النهائي.
و���ص��م��ت ق��ائ��م��ة امل��ت��اأه��ل��ني اإىل امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ك���اًل م��ن دائ����رة اخلدمات 
االجتماعية، وهيئة مطار ال�صارقة الدويل، وبلدية منطقة املدام، و«اأطفال 
ال�صارقة،  مدينة  وبلدية  واالأر���ص��ي��ف،  للوثائق  ال�صارقة  وهيئة  ال�صارقة«، 
امل���وارد  ودائ����رة  االق��ت�����ص��ادي��ة،  التنمية  ودائ����رة  ال��ب��ط��ائ��ح،  وب��ل��دي��ة منطقة 
الريا�صي،  ال�صارقة  وجمل�ض  ال�صارقة،  ل�صرطة  العامة  والقيادة  الب�صرية، 
و�صجايا فتيات ال�صارقة، وموؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية »رواد«، 
الثقة  ون���ادي  الريا�صي،  الثقايف  امل���دام  ون���ادي  الريا�صي،  ال�صارقة  ون���ادي 
ومعهد  واملوا�صالت،  الطرق  وهيئة  للفرو�صية،  ال�صارقة  ون��ادي  للمعاقني، 

ال�صارقة للرتاث، ودائرة االأ�صغال العامة.
من  ف��رق  فيه  يتناف�ض  معرفية،  م�صابقات  برنامج  هو  املعرفة«  و«م�صمار 
املوؤ�ص�صات احلكومية يف ال�صارقة، وتنتقل الفرق امل�صاركة بناًء على ما جمعته 
من نقاط من مرحلة اإىل اأخرى، حيث يتاأهل للمرحلة الثانية 20 فريقاً 
فريقاً،   12 الثالثة  للمرحلة  بعدها  ويتاأهل  االأعلى،  النقاط  اأ�صحاب  من 
بنظام  معرفياً  تناف�صاً  3 فرق، يخو�صون  االأخ��رية  للمرحلة  اأن ي�صل  على 

الدوري.
ويطل الربنامج هذا العام الذي ي�صادف دورته الثامنة بحلة جديدة، فاإىل 
وارتفاع قيمة  املعرفة«،  اإىل »م�صمار  ويانا«  ا�صمه من »خلكم  تغيري  جانب 
جوائزه اإىل 500 األف درهم، يعانق الربنامج جمهور امل�صتمعني وامل�صاهدين 
يف بث م�صرتك عرب اأثري اإذاعة ال�صارقة و�صا�صة قناة ال�صارقة، بعد اأن كان 
يبث طيلة االأع��وام ال�صبعة املا�صية عرب االأث��ري االإذاع��ي فقط، واإىل جانب 
مناف�صات الفرق يخ�ص�ض الربنامج هذا العام مناف�صات فردية حتمل ا�صم 

»مناف�صات النخبة«، وي�صارك فيها 60 مت�صابقاً بواقع 6 مت�صابقني يومياً.
االأوىل  املرحلة  يف  “�صهدنا  ال�صارقة:  اإذاع���ة  مدير  ال�صاوي،  عبري  وقالت 
من برنامج م�صمار املعرفة يف ن�صخته اجلديدة مناف�صات قوية بني الفرق 
ومن�صوبي  موظفي  بها  يتحلى  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  الثقافة  عك�صت  امل�����ص��ارك��ة، 
واأكدت  ال�صارقة،  اإم��ارة  يف  احلكومية  و�صبه  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر 
اأن ثقافة القراءة وال�صعي اإىل اكت�صاب املعرفة يف �صتى املجاالت نهج تتبناه 
كل املوؤ�ص�صات يف ال�صارقة، وت�صجع من خالله منت�صبيها اإىل زيادة ح�صيلة 
معارفهم و�صواًل اإىل جمتمع املعرفة التي تن�صده االإمارة �صمن م�صروعها 

الثقايف الواعد”.
ومن جانبه قال عبد اهلل �صعيد بن حيدر، اأحد مقدمي الربنامج: “�صعيد 

باإطاللتي على م�صاهدي وم�صتمعي قناة واإذاعة ال�صارقة من خالل برنامج 
م�صمار املعرفة، الذي يعد اأول برنامج م�صابقات اأ�صارك فيه خالل م�صريتي 
االإعالم  ال�صراكة ما بني  اأن��ه يحقق  الربنامج  ه��ذا  واأب��رز ما مييز  املهنية، 
كونه  جانب  اإىل  ال�صارقة،  يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  واملوؤ�ص�صات  والهيئات 
ميثل فر�صة مهمة للموظفني امل�صاركني يف املناف�صات، وجمهور امل�صتمعني 
واكت�صاب  تعزيز معارفهم  الكرمي يف  �صهر رم�صان  ، ال�صتثمار  وامل�صاهدين 

مزيد من املعلومات”. 
واأ�صار بن حيدر اإىل اأن الربنامج يتما�صي يف طرحه مع روؤية ال�صارقة التي 
دولة  يف  واالأدب���ي  الثقايف  بالواقع  النهو�ض  م�صوؤولية  عاتقها  على  حملت 
ا�صتحقت  االإم���ارة  اأن  اإىل  اأج��م��ع، الفتا  وال��ع��امل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
اأن تكون  مبا تنظمه من فعاليات واأن�صطة ثقافية كربى ا�صتحقت بجدارة 
العاملية للكتاب، واأكد بن  العربية واالإ�صالمية، والعا�صمة  الثقافة  عا�صمة 
م�صريته  اإىل  اإ�صافة حقيقية  مثّل  الربنامج  تقدمي  م�صاركته يف  اأن  حيدر 

املهنية واحلياتية.
ومن جهته قال حممد احلو�صني اأحد مقدمي الربنامج: “للعام الثامن على 
اأ�صاف  اأ�صارك يف اإعداد وتقدمي برنامج م�صمار املعرفة حيث  التوايل واأنا 
ال�صارقة  هيئة  بني  و�صل  همزة  الربنامج  ويعد  ومعد،  كمذيع  الكثري  يل 
لالإذاعة والتلفزيون والدوائر واملوؤ�ص�صات التابعة حلكومة ال�صارقة، ويربز 
م�صوؤولية االإعالم يف تعزيز التوا�صل وتبادل اخلربات بني كل فئات املجتمع 
الثقافة  ن�صر  يف  ال�صامية  ر�صالته  ي��ربز  كما  الوظيفية،  ال��ك��وادر  �صيما  ال 
واملعرفة، فالربنامج �صمم بطريقة �صل�صلة لنقل وتقدمي املعلومة يف قالب 

�صيق وجميل”.
املت�صابقني  ذاك����رة  ت��غ��ذي��ة  يف  ك��ب��ري  دور  “للربنامج  احل��و���ص��ن��ي:  واأ����ص���اف 
وعلى  معلوماتهم،  ح�صيلة  زي���ادة  ويف  ب��امل��ع��ارف،  وامل�صاهدين  وامل�صتمعني 
باإعداد  املا�صية  اأعوام  ال�صبعة  �صاهمت م�صاركتي خالل  ال�صخ�صي  ال�صعيد 
وتقدمي الربنامج يف تعزيز �صغف البحث لدي، فدائماً ما اأ�صعى  اإىل التعمق 
فيما وراء املعلومة واكت�صاف مزيد من اخلبايا واالأ�صرار حول املوا�صيع التي 

تدور حولها االأ�صئلة”.
اأثري  عرب  مبا�صرًة  الهواء  وعلى  يومياً  املعرفة”  “م�صمار  برنامج  ويبث 
تبث  فيما  م�صاًء،  والن�صف  العا�صرة  ال�صاعة  وذل��ك يف متام  ال�صارقة  اإذاع��ة 
قناة ال�صارقة احللقة امل�صجلة يف اليوم التايل يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صراً، 
وخ�ص�صت هيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون هذا العام جوائز مالية قيمة 
للفائزين واجلمهور تبلغ قيمتها 500 األف درهم اإماراتي، وحددت اللجنة 
املنظمة ملناف�صات الفرق 200 األف درهم للفائز باملركز االأول، و100 األف 
اأما مرحلة النخبة  األف درهم للمركز الثالث،  درهم للمركز الثاين، و50 
اأ�صحاب املراكز الع�صرة االأوىل جائزة مالية بقيمة 50 األف درهم بواقع 5 
اآالف لكل مت�صابق، باالإ�صافة اإىل جوائز خم�ص�صة جلمهور الربنامج ت�صل 

قيمتها اإىل 100 األف درهم.

يتناف�شون للح�شول على بطاقات التاأهل للدور قبل النهائي

 20 فريقًا يعربون املرحلة االأوىل من مناف�شات برنامج »م�شمار املعرفة«
500 األف درهم قيمة جوائز املت�شابقني واجلمهور 
تخ�شي�ش مناف�شات فردية للمرة الأوىل يف تاريخ الربنامج
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فريق العمل  بذل اق�شى ما لديه يف الت�شوير

دنيا عبدالعزيز:ا�شتمتعت بدوري يف »قيد عائلي« لكنه اأرهقني نف�شيًاً

عائلي(؟ )قيد  مل�صل�صل  تر�صيحك  مت  • كيف 
- توا�صل معي املخرج تامر حمزة يف بداية حت�صريات العمل، واحلقيقة انه ر�صحني يف البداية لدور 
اآخر بخالف دور هالة ف�صل اخلويل، وعندما قراأت العمل �صعرت بحما�ض ل�صخ�صية هالة، وهذه املرة 
لي�صت االوىل التي اتعاون فيها مع تامر، فقد عملنا �صوياً باجلزء الثاين من م�صل�صل )االب الروحي(، 
وكذلك لي�صت املرة االوىل التي اتعاون فيها مع �صركة فنون م�صر املنتجة للعمل والتي كان لها دور يف 
واأبديت حما�صا  ودور هالة،  العمل  تفا�صيل  النقا�ض معهم يف  لذا كنت حري�صة على  تر�صيحي كذلك، 
التي قمت بتقدميها من قبل ووج��دت فر�صة  انه خمتلف عن االدوار  لتقدميي للدور خا�صة 

مهمة يل فنياً.

تعاملت  كيف  درامياً،  ال�صعبة  ال�صخ�صيات  من  النف�صية  املري�صة  �صخ�صية   •
معها؟

- التعامل مع ال�صخ�صية مت خالل فرتة التح�صري والتي كانت فرتة مرهقة جدا 
بالن�صبة يل خا�صة انني كنت حري�صة على نقل تفا�صيلها كما هي دون مبالغة اأو 
تقليل منها، وخالل اجلل�صات االوىل كنت حري�صة على النقا�ض مع املخرج تامر 
حمزة ملعرفة روؤيته لل�صخ�صية وحتى ن�صل لنقطة يتحقق فيها ما يرغبه من 
الت�صوير،  �صاعدتنا كثرياً خالل  بتقدميه وهذه اجلل�صات  اقوم  وما  ال�صخ�صية 

الأنني ركزت فيها على التفا�صيل ب�صدة بجميع م�صاهد العمل.

احلركة؟ لطريقة  • وبالن�صبة 
- كانت من �صمن اال�صياء التي قمت باإجراء بروفات عليها ب�صكل كبري قبل الت�صوير، 
فالدور ككل ارهقني نف�صياً جدا الأن هالة �صخ�صية تقوم باإيذاء كل من حولها، وهذه 
فيها  فاملبالغة  اجلمهور،  ي�صدقها  بطريقة  تقدميها  اإىل  بحاجة  املركبة  ال�صخ�صيات 

تف�صدها، والتقليل منها اأي�صا، لكن يف املقابل ا�صتمتعت بالدور وتفا�صيله.

الدور؟ على  الفعل  ردود  وجدت  • وكيف 
- تابعت ردود الفعل من بداية حلقات العمل و�صعرت ب�صعادة كبرية لكره اجلمهور لها وانتقاداتهم، 

فهم �صدقوا ال�صخ�صية وهو ما جعلني ا�صعر ب�صعادة كبرية.

التوا�صل  مواقع  ب�صبب  النتقادات  تتعر�ض  هالة  ان  خا�صة  النتقادات  التعر�ض  من  تخ�صي  • اأمل 
التي ا�صبح كثريون ي�صتخدمونها؟

- م�صكلة هالة لي�صت يف التعامل مع مواقع التوا�صل االجتماعي ولكن يف طريقة ا�صتخدامها، فهي 
تقوم با�صتخدامها ب�صكل م�صر نظراً لطبيعتها النف�صية واحلقيقة ان �صخ�صية هالة موجودة يف 

الواقع وهي منوذج لل�صخ�صيات غري ال�صوية املوجودة يف املجتمع وتقدميها درامياً اأمر مهم.

العمل؟ فريق  بني  املناف�صة  عن  • ماذا 
بالتعاون مع  ب�صعادة  �صعرت  انني  الت�صوير، واحلقيقة  لديه يف  ما  اق�صى  بذل  - اجلميع 
جمموعة كبرية من النجوم املخ�صرمني الذين ا�صتفدت منهم، فكل م�صهد مع اال�صاتذة 
بالكوالي�ض،  الكثري  ا�صتفدت منه، وتعلمت منهم  العاليلي  الكبار مريفت امني وعزت 

واأعترب نف�صي حمظوظة برت�صيحي لعمل �صخم مثل )قيد عائلي(.

امل�صل�صل؟ عر�ض  موعد  وجدت  • كيف 
- موعد جيد جدا خا�صة ان العمل حلقاته ت�صل اإىل 45 حلقة وال ميكن عر�صها 

جميعاً يف رم�صان و�صيتم عر�ض باقي احللقات بعد �صهر رم�صان.

الرم�صاين؟ ال�صباق  عن  غيابك  �صبب  • ما 
عائلي(  )قيد  م�صل�صل  يف  دوري  بت�صوير  املا�صية  ال��ف��رتة  خ��الل  ان�صغلت   -
باالإ�صافة اإىل اأن والدتي تعاين ظروفا �صحية �صعبة ومن ال�صعب ان اتركها 
�صاأكون  املقبلة  الفرتة  وخ��الل  مكثف  ب�صكل  العالج  تتلقى  فهي  مبفردها 
مرافقة لها يف رحلة عالجها باخلارج، لذا مل ا�صتطع االرتباط باأي م�صاريع 

درامية ل�صهر رم�صان خا�صة انني لن اكون موجودة خالله يف م�صر.

التي  االعمال  بقلة  مرتبطة  اأخرى  اأ�صبابا  يقولون  الفنانني  • بع�ض 
مت انتاجها؟

اعمال  اتلق عرو�صا يف  انني مل  �صاأعلن  كنت  كذلك  االم��ر  ك��ان  اإذ   -
�صتعر�ض يف رم�صان، لكن االمر بالن�صبة يل خمتلف ب�صكل، وهناك 
عمل مهم ر�صحت له بالفعل لكن ا�صتمرار ت�صويره يف رم�صان حال 
وعدم  وال��دت��ي  مع  ال�صفر  مبوعد  اللتزامي  عليه  موافقتي  دون 
رغبتي يف تعطيل العمل، فعندما اوقع تعاقدا لعمل درامي اكون 
ان  االتفاق عليه لكن ال ميكن  وف��ق ما ج��رى  بتنفيذه  ملتزمة 
ب��اأن ظ��رويف ال  وان��ا على علم م�صبق  تعطيل عمل،  ات�صبب يف 

ت�صمح با�صتكماله.

اأحمد ال�شعدين: 
دخلت الفن بالوا�شطة!

االآن  وحتى  الفني،  الو�صط  دخوله  منذ  اإن��ه  ال�صعدين،  اأحمد  الفنان  ق��ال 
"اأبناء عاملني"،  ب�"الوا�صطة" اأو  يتهمه كثري من النقاد باأنه دخل املجال 
م�صريا اإىل اأنه كان يغ�صب �صابقا من االنتقادات يف هذا ال�صياق، لكن االأمر 

ال ي�صغله االآن.
�صالح  اأبويا  عل�صان  فعال  بالوا�صطة  الفن  دخلت  "اأنا  ال�صعدين:  واأ�صاف 
ولو مكن�ض  العوملة،  زمن  كان معاه وهو رجل يف  م�صل�صل  واأول  ال�صعدين، 

اأبويا �صالح ال�صعدين مكنت�ض دخلت".
وتابع اأنه كان يعمل �صحافيا يف البداية، ومن ثم انتقل للعمل يف البور�صة 

بلندن، وقرر بعد ذلك الدخول يف جمال الفن.

هايدي مو�شى 
 )اأنا اتعودت(

اتعودت(،  )اأن��ا  اجلديدة  اأغنيتها  مو�صى  هايدي  امل�صرية  الفنانة  طرحت 
باالأغنية،  اخلا�ض  كليب  الفيديو  الإ�صدار  متهيداً  )يوتيوب(  عرب  وذل��ك 

تزامناً مع عيد الفطر املقبل.
طارق  وتوزيع  حممود،  ح�صني  واأحل��ان  عبداهلل،  ن��ادر  كلمات  من  االأغنية 

عبداجلابر، ومت ت�صجيلها يف القاهرة.
وكانت مو�صى قد طرحت األبوم )حنية الدنيا(، الذي ي�صم 12 اأغنية، منذ 
العرو�ض  من  الكثري  تلقت  كما  كبرياً،  جناحاً  خالله  من  وحققت  اأ�صهر، 

ال�صينمائية والدرامية، لكنها مل حت�صم قرارها ب�صاأنها بعد.

�شينتيا �شموئيل يف 
)خم�شة ون�ش(

االأوىل  لبنان  جمال  ملكة  و�صيفة  تطل 
�صموئيل  �صينتيا  ال�صابة   2015 للعام 
)خم�صة  م�صل�صل  خ���الل  م��ن  رم�����ص��ان��ي��اً 
جنيم،  ن�صيب  ن��ادي��ن  جانب  اإىل  ون�����ض(، 

ق�صي خويل ومعت�صم النهار. 
من  ال��ع��م��ل،  ه���ذا  يف  �صموئيل  وت�����ص��ارك 

كتابة اإميان ال�صعيد، 
اإخراج فيليب اأ�صمر واإنتاج �صركة ال�صباح، 
نادين،  خ��ال��ة  اب��ن��ة  �صخ�صية  بتج�صيدها 
الكثري  ي��ح��م��ل  وج�������ريء  مم���ي���ز  دور  يف 
م��ن امل��ف��اج��اآت ���ص��ي��ت��ع��رف اجل��م��ه��ور على 

تفا�صيلها يف احللقات املقبلة. 
�صركة  اإىل  ال�����ص��ك��ر  ���ص��م��وئ��ي��ل  ووج���ه���ت 
ال�صباح واملخرج فيليب اأ�صمر، على الثقة 
التي منحاها اإياها، متمنية اأن تكون على 

قدر امل�صوؤولية. 
بلدها  مثلت  �صموئيل  �صينتيا  اأن  يذكر 
ل��ب��ن��ان يف م�����ص��اب��ق��ة م��ل��ك��ة ج��م��ال الكون، 
)وبتحلى  برنامج  تقدمي  يف  �صاركت  كما 
احلياة( على �صا�صة )LBC(، ف�صاًل عن 
�صيتي(،  )ب���ريوت  م�صل�صل  يف  م�صاركتها 

وت�صوير عدد من االإعالنات.

تلقت الفنانة دنيا عبدالعزيز ردود فعل اإيجابية 
انطلق  الذي  عائلي(  )قيد  م�شل�شل  يف  دوره��ا  عن 
احل��وار  ه��ذا  يف  ال�شا�شات.  على  م��وؤخ��رًا  عر�شه 
بالإ�شافة  وكوالي�شه،  امل�شل�شل  عن  دنيا  تتحدث 
يف  اختارتها  التي  اخلويل  هالة  �شخ�شية  اإىل 

العمل.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#عبداهلل_الطلحي

�شحيحه     اأجنا�س/ن  الّنا�س  يف  ترى 

ف�شيحه    ال��ّل��ي   الأم���ور  ي�شوفون 

ف��ه��ي��م/ن ل��ل��م��ام��ح وال��ق��ري��ح��ه    

و�شيحه  /ن  �شح�شاح  رّووك  ول��و 

الف�شيحه     اجل���زل  ه��ل  م��ن  لأنّ���ك 

ت��خ��ّي��ل ل��ك غ���دي���ر/ن م��ن ���راب��ي

ال��ّرح��اب��ي  ���ش��اق  حولها  اب��ع��ني/ن 

ولي��خ��ف��اك خ��اط��ي ول���ش��واب��ي

ف���ا ي��غ��ري��ك م���ن ل���ك ب��اي��ن��اب��ي

ع��ري��ب ال���ع���رب ع��ال��ني اجل��ن��اب��ي

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

كان الق�شيد الع�ذب  يوجد بثنتني

                         اما  جملة �شعر .. واإل جريدة

واليوم من رّكب على الوزن بيتني

                        غرد بها .. ثم اعتربها ق�شيدة

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

ال�شهر هذا تفرغ للعباده

كان تبغي اخلري والأجر الكثري

طيع �شوري واتبع درب ال�شعاده

دربن ينجيك من نار ال�شعري

******

طاهر .. و ل بطيع فيك الاّلمي

واهلل اأحبك فوق ما ل يخطر ..

اإنَت الّرجا ل قيل "دعوة �شامي"

و انَت الّدعا يوم الأوادم تفطر

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
ي����ع����ل ح�����ال�����ك �����ش����ي����دي ي��ط��ي��ب

�شيب ال���ط���اه���رة  ال���وج���وه  ت��غ�����ش��ى 

وي���ع���ل���ه���ا احل�������������ش������اد..  ت����ف����داك 

ب�������ش احل�������زن م�����اب�����اه ..ي���غ�������ش���اك

#�شاعرة_يا�س

#م�شاعد_الر�شيدي

اأّول���������ه ، ل����ني اآخ�����ره حم�������ٍد ي���خ���ّل���ي���ن���ي ع����ل����ى َم������ف������َرق ط����رق اأن�������ا ال���ط���ري���ق م����ن 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

احل��ي��اة ه���ذي  يف  ال��ت��ق��دي��ر   ) م���دار����ش   (

:  ) الأن��ت��ب��اه   ( ي�شد   ) ��ي��وٍخ   ���شْ  ( ت��وا���ش��ع 

وعظمى   / ون������وادر   / رو�����ش   : ط��ي��ب��ه��م  ي���ا 

���ش��ْف ) اجل��ب��ل ( لأق���ّب���ل اإي���دي���ن ال�����ش��م��ا !

حممد �شليمان العنزي


