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لنب املاعز .. �شر جمال ب�شرتك!
امللكة  اعتمدت عليه  اإذ  الب�شرة،  �شر �شحة وجمال  املاعز مبثابة  لنب 
عليه  تعول  كما  بب�شرتها،  العناية  يف  كليوباترا  اجلميلة  الفرعونية 
وغوينيث  كوني�س،  ميال  مثل  ه��ول��ي��وود  جن��م��ات  احلا�شر  وقتنا  يف 

بالرتو.
واأو�شحت جملة »Elle« الأملانية اأن لنب املاعز يدخل �شمن مكونات 
العديد من م�شتح�شرات تنظيف الب�شرة والعناية بها مثل املا�شكات 
والكرميات، لغناه بحم�س اللبنيك، الذي يعمل على تق�شري الب�شرة 
نقياً  مظهراً  الب�شرة  ليمنح  ال�شبغية،  البقع  على  ويق�شي  بلطف 

ومتجان�شاً ي�شع ن�شارة وحيوية.
واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن لنب املاعز يزخر باملعادن 
وتقوية حاجز  تعمل على تدعيم  التي  واملغني�شيوم،  الكال�شيوم،  مثل 
املهمة ل�شحة وجمال  الفيتامينات  الطبيعي، ويعد كنزاً من  الب�شرة 

.Cو B2و B1و A الب�شرة مثل فيتامني
وبالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شتمل لنب املاعز على البانثينول، الذي يعمل 

على تهدئة الب�شرة وترطيبها.

احذر م�شغ بذور التفاح
رغ���م ف���وائ���د ال��ت��ف��اح ال��ع��دي��دة ل��ل�����ش��ح��ة م��ث��ل احل��م��اي��ة م���ن ارتفاع 
ال��ك��ول��ي�����ش��رتول ال�����ش��ار وم��ن��ع الإ���ش��اب��ة ب��ال�����ش��رط��ان لح��ت��وائ��ه على 
مركبات الأك�شدة اإل اأن تناول بذور التفاح والإفراط فى تناولها قد 

ي�شيبك بالت�شمم الغذائي.
كيميائي  مركب  على  التفاح  ب��ذور  حتتوي  �شايد  برايت  ملوقع  وفقا 
، وهو �شم قوي  ال�شيانيد  اإط��الق  ، وال��ذي ميكنه  اأميجدالني  ي�شمى 
، عندما يتالم�س مع اإنزميات اله�شم.فيما متر البذور الكاملة عرب 
اجلهاز اله�شمي دون اأن مت�شها ن�شبًيا ، ولكن اإذا م�شغت البذور فقد 

تتعر�س لل�شموم.
ووفقا لتقرير ن�شره املوقع لن تكون واحدة اأو اثنتان �شارتني ، حيث 
ميكن للج�شم التعامل مع جرعات �شغرية من ال�شيانيد لكن اإبتالع 

الكثري من البذور ، يحتاج احل�شول على رعاية طبية على الفور.

فح�ص يك�شف مبكرا عن 
ال�شرطان الأ�شد فتكا

قد ي�شكل فح�س دم مت ت�شميمه حديثا اأمال ملر�شى �شرطان الرئة، 
لقدرته على  وذل��ك  باملر�شى،  فتكا  ال�شرطان  اأن��واع  اأك��ر  يعد  ال��ذي 

الك�شف مبكرا عن هذا املر�س اخلبيث.
ويعد �شرطان الرئة ثالث اأكر اأنواع ال�شرطان انت�شارا، اإل اأن الوفيات 
التي يت�شبب بها كبرية جدا، اإذ ل يعي�س �شوى 9 يف املئة من املر�شى، 

ملدة تزيد عن 5 �شنوات بعد ت�شخي�س املر�س.
املعر�شني  املر�شى  �شخ�س من  األ��ف   12 نحو  على  واأج��ري��ت جتربة 
الدم  لختبار  خ�شعوا  الذين  اأن  وج��دت  ا�شكتلندا،  يف  عالية  ملخاطر 
مت ت�شخي�شهم يف مرحلة مبكرة، اأكر من اأولئك الذين تلقوا رعاية 

�شحية عادية.
الدم هذا،  التي �شممت فح�س  اأون�شيميون هولدينغز  �شركة  وقالت 
اإنه يعمل من خالل الك�شف عن الأج�شام امل�شادة التي ي�شنعها اجلهاز 

املناعي للج�شم، كدفاع طبيعي �شد اخلاليا ال�شرطانية.
واأ�شافت ال�شركة يف بيان: مت اختيار �شرطان الرئة كاأول هدف لهذه 
بال�شرطان يف  املرتبطة  الرئي�شي للوفيات  ال�شبب  التكنولوجيا، لأنه 
العامل، وغالبا ما يتم اكت�شافه يف مرحلة متقدمة، اإذ يتم ت�شخي�س 
حوايل 85 باملئة من املر�شى يف اململكة املتحدة بعد انت�شار املر�س اإىل 

اأجزاء اأخرى من اجل�شم.
واأ�شارت اإىل اأنه من بني اأولئك الذين خ�شعوا لختبار الدم، ثم ن�شاأ 
باملئة   41.1 ت�شخي�س  مت  عامني،  غ�شون  يف  الرئة  �شرطان  لديهم 

منهم يف مرحلة مبكرة.
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حتذير من خماطر 
احلليب املنكه 

�شن  دون  الطلبة  تناول  من  الأط��ف��ال،  اأمرا�س  يف  اأخ�شائيون  اأطباء  حذر 
ن�شبة  ع��ل��ى  اأ���ش��ك��ال��ه، لح��ت��وائ��ه  امل��ن��ك��ه مبختلف  احل��ل��ي��ب  ���ش��ن��وات  ال�10 
باحلليب  م��ق��ارن��ة  احل���راري���ة،  وال�����ش��ع��رات  ال�شناعي  ال�شكر  م��ن  مرتفعة 
ب�شبب  امل�شنعة  الع�شائر  وكذلك  الطبيعي،  ال�شكر  يحتوي  الذي  الأبي�س 
يف  ال�شكر  وارتفاع  بال�شمنة  وت�شببهما  الأطفال،  على  ال�شلبية  تاأثرياتهما 

الدم والبدانة.
امل�شنعة،  والع�شائر  املنكه  للحليب  اأن  الأط��ف��ال  باأمرا�س  اأخ�شائي  واأك��د 
�شناعي،  �شكر   6% على  لح��ت��وائ��ه��ا  الطلبة  �شحة  على  ك��ب��رية  اأ���ش��رار 
الأ�شنان،  وت�شو�س  الدم،  ال�شكر يف  ن�شبة  وارتفاع  بالبدانة،  ت�شببها  اأبرزها 
اأولياء الأمور احلر�س على عدم اعتمادها �شمن  الأمر الذي يتطلب من 
وال�شتعا�شة  العا�شرة  دون  الطلبة  ل��دى  الأك��ل  وجبة  �شندوق  حمتويات 
خالل  ا�شتهالكها  ب�شرط  الطبيعية،  والع�شائر  الأبي�س  باحلليب  عنها 

فرتة زمنية ق�شرية ل تزيد عن 6 �شاعات.
و�شدد على �شرورة عدم ال�شماح لالأطفال بتناول هذه الأنواع من امل�شروبات، 
حتى واإن كانوا متعلقني بها ب�شكل كبري، والعمل على تغري �شلوكهم حفاظاً 
على �شحتهم، وتعويد ال�شغار على العادات الغذائية ال�شليمة، حيث اأ�شار 
اإىل اأنه ل ين�شح بتناول الأطفال مثل هذه امل�شروبات حتى واإن كانت ح�شة 

واحدة يف الأ�شبوع.

هل التطعيم �شد 
الإنفلونزا اآمن للحامل؟

على  احل��وام��ل  الطبية  التو�شيات  حتث 
خالل  لالإنفلونزا  امل�شاد  اللقاح  ت��ن��اول 
مو�شم اخلريف وال�شتاء، وميكن للحامل 
التطعيم �شواء كان احلمل يف ثلثه الأول 
وقاية  على  اللقاح  وي�شاعد  الأخ���ري.  اأو 
احلوامل من الفريو�س ومن امل�شاعفات 

التي ميكن اأن ي�شببها.
حتدث  اأن  مي���ك���ن  ال���ت���ي  امل���خ���اط���ر  م����ن 
اإ�شابة  بالإنفلونزا  احلامل  اإ�شابة  عند 
اجل��ن��ني ب��ح��ّم��ى ت����وؤدي اإىل ت�����ش��وه��ات يف 
النمو، خا�شة اإذا حدثت الإ�شابة يف وقت 

مبكر من احلمل.
بوا�شطة  التطعيم  احلوامل  ينا�شب  ول 
ويحتوي  الطريقة.  فهذه  الأن���ف،  بّخاخ 
فريو�س  على  لالإنفلونزا  امل�شاد  اللقاح 
اجل�شم  اإىل  يدخل  وعندما  ن�شط،  غ��ري 
اأج�������ش���ام م�شادة  ب��ت��ول��ي��د  امل��ن��اع��ة  ت��ق��وم 
عن  الأج�����ش��ام  ه��ذه  وتنتقل  للميكروب، 
فتوفر حماية  اجل��ن��ني  اإىل  ال���دم  ط��ري��ق 
له وت�شتمر هذه احلماية حوايل 6 اأ�شهر 
بعد الولدة. ول ت�شمح التو�شيات الطبية 
لالأطفال حديثي الولدة بالتطعيم �شد 

الإنفلونزا قبل بلوغ 6 اأ�شهر. 

معتقدات خاطئة تعيق 
خ�شارة الوزن �ص 23

اأربع خ�شائ�ص مفيدة للفلفل احلار
التوابل بالإ�شافة اإىل اأنها حت�شن نكهة الطعام، لها خ�شائ�س عالجية. فقد تبني اأن ا�شتخدامها 

مفيد للوقاية من ارتفاع �شغط الدم واأمرا�س ال�شرطان.
يحافظ على ا�شتقرار �شغط الدم- فقد اأثبتت الدرا�شات العلمية اأن املركب الكيميائي “كاب�شي�شني” 
املوجود يف الفلفل احلار، يرفع م�شتوى اأوك�شيد النرتوجني يف الدم، ما مينع تطور اللتهابات يف 

اجل�شم وينظم �شغط الدم.
ي�شاعد على فقدان الوزن- اأثبتت الدرا�شات اأن مركب “كاب�شي�شني” ي�شاعد على زيادة �شرعة عملية 
الدهون  اأك��رب من  كمية  ح��رق  على  اجل�شم  يحفز  اأن��ه  اأي  م��رات،  ثماين  الغذائي مبقدار  التمثيل 
لتوليد الطاقة. يح�شن �شحة القلب- وفق ما ن�شرته جملة اجلمعية الكيميائية الأمريكية، ي�شاعد 
يف  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  ت��راك��م  تخفي�س  “كاب�شي�شني” ع��ل��ى  م��رك��ب 
الأوعية الدموية، وله خا�شية كبح ن�شاط اجلني امل�شبب لت�شيق 
ال�شرايني. بف�شل هذا يتح�شن تدفق الدم اإىل القلب، ما يقوي 

تغذيته ويوؤثر اإيجابيا يف عمل ع�شلة القلب.
يقي من تطور ال�شرطان- وفقا للعديد من العلماء، مركب 
فوفقا  الأمعاء.  اأورام  لن�شوء  قوي  “كاب�شي�شني” م�شاد 
 The Journal of Clinical جم��ل��ة  يف  مل��ق��ال 
منع  على  ي�شاعد  احلار  الفلفل   ،Investigation
تطور الأورام املعوية، ويطيل عمر امل�شابني باملر�س. كما 
بينت نتائج درا�شات علمية، اأن مركب “كاب�شي�شني” قادر 

على ابطاء تطور �شرطان الرئة.

وع���ادة م��ا ت���وؤدي قلة ال��ن��وم الناجتة ع��ن ذل��ك اإىل اعتالل 
املزاج، وم�شاكل يف الرتكيز، واحلد من القدرة على التحمل، 
وعلى املدى الطويل، يرتفع خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب، 

والأوعية الدموية، والأي�س، والكتئاب.
اأن  اأولف �شرتاو�س  الأمل��اين  املقابل اعترب الربوفي�شور  يف 
اإيقاع  على  م�شبوطة  وه��ي  تلقائية،  البيولوجية  ال�شاعة 
يجب  دقيقة،  ب�شورة  ال�شاعة  تعمل  وحتى  �شاعة.   25

مواءمتها بف�شل �شوء النهار.

درا�ضات متناق�ضة
الأزرق  بال�شوء  اهتمت  ال��درا���ش��ات،  من  العديد  اأن  ورغ��م 
وم�شاكل النوم، اإل اأنها مل ُتثبت اأن اإيقاع النوم يختل ب�شبب 
العيون  طب  ق�شم  مدير  ح�شب  امل�شاء،   يف  ال�شا�شة  �شوء 
الربوفي�شور  اجل��ام��ع��ي  �شاريتيه  مب�شت�شفى  التجريبي 

�شرتاو�س.
وحلل باحثون فنلنديون يف 2018 حتلياًل لدرا�شات �شابقة 
البيولوجية،  وال�شاعة  الأزرق  ال�����ش��وء  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ع��ن 
وخل�شوا اإىل اأن احلد من اإنتاج امليالتونني، بعد التعر�س 
لل�شوء الأزرق مدة �شاعتني م�شاًء، ل ي�شتمر اأكر من 15 
هو  ميكنه  الأحمر  ال�شوء  اأن  اإىل  اأي�شاً  وخل�شوا  دقيقة، 

الآخر التاأثري على هذه ال�شاعة البيولوجية.

عوامل اأخرى
مراعاة  يجب  اأن��ه  فياتر  اأك��د  الأزرق،  ال�شوء  جانب  واإىل 
ا�شتخدام  الإف������راط يف  م��ث��ل  الأخ������رى،  ال��ع��وام��ل  ب��ع�����س 
توؤثر  التي  الليلية  واملناوبة  النوم،  قبل  ميديا  ال�شو�شيال 
ع��ل��ى ال�����ش��اع��ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، ف�����ش��اًل ع��ن اخ��ت��الف درجة 
عندما  متعًة  يجد  فالبع�س  الأ�شخا�س،  بني  احل�شا�شية 

يكون ال�شوء دافئاً بع�س ال�شيء.
اأنه ل توجد تو�شية �شليمة  اإيرت  واأو�شحت الربوفي�شورة 
علمياً حول املدة، التي يتعني على املرء فيها جتنب ال�شوء 

الأزرق قبل النوم.
وعند ال�شعور بالنزعاج ب�شبب �شوء ال�شا�شة م�شاًء، يتعني 

لدواعي الراحة ا�شتخدام الإع��دادات يف الهاتف الذكي، اأو 
ال�شا�شة. ومن  اأو  اأو جهاز الالب توب،  اللوحي،  احلا�شوب 
 ،)Dark Mode( املفيد اأي�شاً ا�شتعمال الو�شع املظلم

لإبراز الكتابة ب�شكل اأكرب، وت�شهيل القراءة.

طريقة �ضهلة 
يعاين الكثريون من ا�شطرابات يف النوم ويحتاجون لوقت 
ال�شتعانة  البع�س  ي��ح��اول  ل��ذل��ك  ي��ن��ام��ون.  ح��ت��ى  ط��وي��ل 
بالأدوية جللب النوم اإىل عيونهم. لكن باحثني اأمريكيني 
النوم  على  ت�شاعد  فعالة  لكنها  ب�شيطة  طريقة  اكت�شفوا 

ب�شرعة.
ك�شف باحثون يف جامعة بايلور يف ولية تك�شا�س الأمريكية 
يف  و���ش��ارك  ب�شرعة.  ال��ن��وم  على  ت�شاعد  اأن  ميكن  طريقة 
اأعمارهم بني  ت��رتاوح  �شاباً   57 الطريقة  درا�شة عن هذه 

عاماً. و30   18
عليهم  للنوم، حيث طرحت  ذهابهم  قبل  الدرا�شة  اأجريت 
اأ�شئلة حول الأن�شطة التي ينتظر منهم اإجنازها اأو الأ�شياء 
تتبع  املا�شية. وبعدها  القليلة  الأيام  اأجنزوها خالل  التي 
اأثناء النوم، نقاًل عن املوقع الأملاين  الباحثون �شلوكياتهم 

“فرويندين«.
وخل�س الباحثون اإىل اأن الأ�شخا�س امل�شاركني يف التجربة 
اليوم  يف  بها  �شيقومون  التي  للمهام  لئحة  كتبوا  الذين 
الذين  الآخ���ري���ن  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب�شكل مبكر  ن��ام��وا  ال��ت��ايل 
ح�شب  دقائق،  ت�شع  بينهما  الفارق  وك��ان  �شيئاً.  يكتبوا  مل 
املوقع الأملاين. واأو�شح مايكل �شكولني، املتخ�ش�س يف علم 
الأع�شاب والنوم يف جامعة بايلور الأمريكية، اأن “امل�شكلة 
واأذهاننا  الفرا�س  اإىل  نذهب  اأننا  هي  النوم  مع  الرئي�شية 

تفكر يف العمل الذي ينتظرنا اأن ننجزه يف اليوم التايل«.
العبء على  ورق��ة يخفف  الواجبات يف  تلك  كتابة  فمجرد 

الذهن وي�شاعد على النوم ب�شرعة.

جهاز املناعة 
اأظهرت درا�شة حديثة اأن النوم ل�شاعات كافية يوؤثر اإيجابياً 

املناعة،  التائية، وبالتايل يعزز جهاز  على وظيفة اخلاليا 
وي��ك��اف��ح اجل��راث��ي��م وي��ح��ارب من��و اخل��الي��ا ال�شرطانية يف 
اجل�شم. واأن نق�س �شاعات النوم قد ي�شبب م�شاكل �شحية 

متعددة.
يقال دائماً اأن النوم اجليد يحافظ على ال�شحة ب�شكل عام، 
وقد اأثبتت درا�شات كثرية �شابقة اأهمية النوم للوقاية من 
عدة اأمرا�س كالزهامير، والكتئاب، واأهمية احل�شول على 
القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  لتجنب  النوم  من  كافية  �شاعات 
اأظ��ه��رت دور النوم يف  اأن درا���ش��ة حديثة  وغ��ري ذل��ك. غري 
تقوية  يف  دوره  اإىل  اإ�شافة  اجل�شم،  يف  اجلراثيم  مكافحة 

جهاز املناعة، وحماربة اخلاليا ال�شرطانية.
راقب فريق العلماء الذين قاموا بالدرا�شة اخلاليا التائية 
-وهي اخلاليا التي تلت�شق ب�شكل خا�س باخلاليا امل�شابة 
 10 دم من  عينات  اأخ��ذوا  اإذ  املتطوعني.  لدى  وتدمرها- 
ن�����ش��اء و5 رج����ال، اأك���ر م��ن م���رة، يف اأوق����ات خمتلفة من 
النهار والليل، وكذلك خالل اإحدى الليايل التي طلب من 

املتطوعني فيها اأن يظلوا م�شتيقظني طوال الليل.
يف  امل�����ش��ارك��ة  بي�شيدوف�شكي،  ل��و���ش��ي��ان��ا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
النوم  اأن  اإليها  تو�شلنا  التي  النتائج  “اأظهرت  الدرا�شة: 
التائية.  ا�شتجابة اخلاليا  كفاءة  تعزيز  على  القدرة  لديه 
لرتفاع معدل  الأهمية نظراً  يعترب غاية يف  ال��ذي  الأم��ر 
انت�شار ا�شطرابات النوم، والظروف التي توؤثر على جودة 
وال�شيخوخة،  امل��زم��ن،  والإج���ه���اد  الك��ت��ئ��اب،  م��ث��ل  ال��ن��وم، 

والعمل يف مناوبات خمتلفة«.
ت�����ش��اع��د ن��ت��ائ��ج ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت يف امل��ج��ل��ة العلمية 
تو�شيح  على  ميدي�شني”  اإك�شربمينتال  اأوف  “جورنال 
الطريق الذي ميكن اأن يوؤثر به النوم اإيجابياً على وظيفة 
البي�شاء،  ال��دم  خاليا  من  ن��وع  هي  التي  التائية،  اخلاليا 
ذات اأهمية حا�شمة يف عمل اجلهاز املناعي، كما ت�شاعد يف 
مكافحة منو الورم، وعدوى املالريا، ونق�س الأوك�شجني، 
احلالت.  من  وغريها  بالإجهاد  املرتبطة  وال�شطرابات 
وف��ق��اً مل��ا اأو���ش��ح��ه ف��ري��ق ال��ب��اح��ث��ني م��ن ج��ام��ع��ة توبنغن 

الأملانية.

كيف حتزم حقيبتك 
خالل رحالت التنزه ؟

ال��ذي حتمله على  ال��وزن  كلما زاد 
ظ��ه��رك خ���الل ال��ت��ن��زه ���ش��ريا على 
الرحلة.  ���ش��ع��وب��ة  زادت  الأق������دام، 
اأن��ه م��ن املهم  وه��ذا ه��و ال�شبب يف 
التي ت�شتمر  التنزه  خالل رحالت 
ع���دة اأي�����ام اأخ����ذ اأق����ل ال��ق��ل��ي��ل قدر 

امل�شتطاع.
ويقول توما�س بوخر، وهو متحدث 
با�شم نادي الألب الأملاين )دي ايه 
على  �شريا  املتنزهني  “اأغلب  يف(: 
الأق����دام ي��اأخ��ذون م��ف��ردات كثرية 

للغاية معهم«.
بعناية  اأف���ك���ر  “�شوف  وي�����ش��ي��ف: 
م��ف��ردات فخمة  اأخ��ذ  ب�شاأن  كبرية 
واملرطب  ال���ش��ت��ح��م��ام  ج��ي��ل  م��ث��ل 
فر�شة  اأخ�����ذ  ي��ك��ف��ي  املكياج”.  اأو 
و�شابونة  اأ�شنان  ومعجون  اأ�شنان 

�شغرية.
“فعلى كل حال  وي�شتطرد قائال: 
اجلبال  اإىل  ي��ذه��ب��ون  الأ���ش��خ��ا���س 
لخ���ت���ب���ار ����ش���يء خم��ت��ل��ف ع����ن ما 

يفعلونه يف الوادي«.
اأي�����ش��ا ب���اأن ي��ك��ون املتنزه  وي��ن�����ش��ح 
الهاتف  ب��ط��اري��ات  ب�����ش��اأن  انتقائيا 
املتنقلة  ال�����ش��واح��ن  م��ث��ل  اجل����وال 
وخفيفة،  �شغرية  اأن����واع  واخ��ت��ي��ار 
يف ح��ال ف��ك��رت يف اأخ��ذه��ا على اأي 

حال.
ويقول: “بالطبع الهواتف اجلوالة 
ال��ط��وارئ، ولكن  مهمة يف ح���الت 
الأمر الأكر فعالية من البطارية 
على  الهاتف  �شبط  هو  الإ�شافية 

و�شعية الطريان«.
وه��ذا مهم على وج��ه التحديد يف 
امل�شتمر  الهاتف  بحث  لأن  اجلبال 
ي�شتنزف  ات���������ش����ال  ����ش���ب���ك���ة  ع�����ن 

البطارية.
واللعب  الكتب  ترك  اأي�شا  وميكن 
ق�شاء  ي��ف�����ش��ل  لأن�������ه  امل����ن����زل  يف 
الأم�شيات يف املع�شكر مع ال�شيوف 

الآخرين.
واأخ�������ذ ح������ذاء اإ������ش�����ايف لرت����دائ����ه 
يف امل��ع�����ش��ك��ر غ���ري �����ش����روري لأن���ه 
هناك،  ت��ق��دمي��ه  ي��ت��م  ال����ع����ادي  يف 
اإقامة  ن�شف  امل���رء  ح��ج��ز  م��ا  واإذا 
رئ��ي�����ش��ي��ة( ميكنه  )ف��ط��ور+وج��ب��ة 
ت���وف���ري ح���م���ل ال���ط���ع���ام وم���ع���دات 

الطهي.
وي���ق���ول ن����ادي الأل�����ب الأمل������اين اإن 
يفوته  األ  ي��ج��ب  ال����ذي  ال��غ��ر���س 
الطوارئ.  م��ع��دات  ه��و  امل��ت��ن��زه��ون 
ف��ح��ق��ي��ب��ة الإ�����ش����ع����اف����ات الأول����ي����ة 
النوم  ���ش��روري��ة وك���ذل���ك ح��ق��ي��ب��ة 
وكالهما متوفران باأحجام �شغرية 

وخفيفة.

ال�شوء الأزرق.. هل ي�شرق النوم من عينك فعاًل؟

من  النوم  ب�ضرقة  ال�ضا�ضات  من  املنبعث  الأزرق  ال�ضوء  خرباء  يتهم 
ُيربئ  حني  يف  النعا�س،  من  ومينعه  يقظًا  املرء  يجعل  اإذ  لياًل،  العني 

خرباء اآخرون هذا ال�ضوء من ذلك.
اإيتتر،  نيكول  الربوفي�ضورة  واأو�تتضتتحتتت 

مديرة م�ضت�ضفى العيون بجامعة 
ال�ضوء  اأن  الأملتتانتتيتتة،  مون�ضر 
الأحمر ي�ضاعد املرء على النوم، 

ويبداأ اجل�ضم يف اإفراز هرمون النوم، 
امليالتونني. وهناك م�ضتقبالت خا�ضة 

لل�ضوء الأزرق يف �ضبكية العني، وتنتج هذه 
اخلاليا التي تعرف با�ضم اخلاليا العقدية 

بروتني امليالنوب�ضني.
فياتر،  األفريد  اأو�ضح  جانبه،  ومن 
طبيب النوم مبدينة كولن الأملانية، 

امليالتونني،  اإنتاج  مينع  الأزرق  ال�ضوء  اأن 
فيحول دون ال�ضتغراق يف النوم. 
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�ش�ؤون حملية

تراأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة

حامد بن زايد ي�شهد احلفل الرتحيبي للدفعة الأوىل من طلبة كلية الطب اجلدد يف جامعة خليفة ويفتتح »متحف اجل�شد« الأول من نوعه يف املنطقة

ت�ضمنت توقيع اتفاقيات تعاون وندوات متخ�ض�ضة

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تختتم م�شاركتها يف معر�ص مو�شكو للكتاب

•• اأبوظبي -  الفجر

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  �شمو  �شهد   
اأمناء جامعة  اأبوظبي، رئي�س جمل�س  دي��وان ويل عهد 
جمل�س  اج��ت��م��اع  ال��ي��وم  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
الرتحيبي  واحلفل  الرئي�س  احل��رم  يف  اجلامعة  اأمناء 
للدفعة الأوىل من طلبة كلية الطب والعلوم ال�شحية 
ال����زي الأبي�س  اجل����دد يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة، م��رت��دي��ني 
الأكادميي  ل��ل��ع��ام  الأول  الف�شل  ب��ب��دء  اإي���ذان���اً  ال��ط��ب��ي 
“متحف اجل�شد”،  2019-2020، كما افتتح �شموه 
وهو املتحف العاملي املتنقل الأول من نوعه يف املنطقة 
والذي يقوم بعر�س اأع�شاء ج�شد الإن�شان بعد تعر�شها 
لعمليتي الت�شريح والتلدين. ميثل ارتداء طلبة الطب 
الطب  كلية  يف  م�شريتهم  بداية  الأبي�س  للزي  اجل��دد 
والعلوم ال�شحية والرتحيب بهم وبذويهم ومعلميهم، 
تعترب  التي  الإن�شانية  بالقيم  الرت��ق��اء  اإىل  ترمز  كما 
اأ�شا�س الرعاية ال�شحية، ف�شاًل عن اأنها متثل مرحلة 
من  ي��ل��ت��زم  ط��ب��ي  علمي  منهج  اإىل  للطالب  ان��ت��ق��ال��ي��ة 
خالله باأخالقيات مهنة الطب يف عالقته كطبيب مع 
املري�س، حيث يت�شلم طلبة ال�شنة الأوىل يف كلية الطب 

عادًة الزي الأبي�س يف اإ�شارة اإىل مهنة الطب.
“متحف  اأخ��رى، وقعت جامعة خليفة مع  ومن ناحية 
خاللها  ي��ت��م  اأ���ش��ه��ر  ل�����ش��ت��ة  مت��ت��د  اجل�شد” ات��ف��اق��ي��ة 
ا�شت�شافة املتحف يف حرم اجلامعة الرئي�س يف اأبوظبي 
املنطقة  يف  ن��وع��ه  م���ن  الأول  امل��ت��ح��ف  ي��ع��ت��رب  وال�����ذي 
الكافية  باملعلومات  الزائرين  تزويد  اإىل  والذي يهدف 
ووظائف  الت�شريح  بعلوم  املتعلقة  الأم��ور  جميع  ح��ول 
الأع�����ش��اء وال�����ش��ح��ة م��ن خ���الل ع��ر���س اأع�����ش��اء ج�شد 
خالل  من  عليها  احلفاظ  مت  التي  احلقيقية  الإن�شان 
اأع�شاًء  �شم  ال���ذي  املتحف  وي��رك��ز  ال��ت��ل��دي��ن.  عمليات 
اأخرى،  ت�شريحية  وهياكل  واحليوانات  الإن�شان  جل�شد 
على  ال�شوء  م�شلطاً  الإن�����ش��ان  حياة  دورة  عر�س  على 
كيفية عمل وظائف اجل�شم يف كل مرحلة من مراحل 
حياته، مبيناً اإذا ما كانت ال�شحة بحالة جيدة اأو مبيناً 
الإن�شان خالل فرتة  التي تطراأ على ج�شم  التغيريات 
ل��رتاج��ع احلالة  و���ش��ف  اإىل  و���ش��وًل  وال��ن�����ش��وج  النمو 
اجل�شد”،  اأع�شاء  “متحف  ويفتح  لالإن�شان.  ال�شحية 
الذي ت�شت�شيفه جامعة خليفة، اأبوابه للعامة وجلميع 

طلبة املدار�س واجلامعات يف دولة الإمارات.
ويف اأعقاب ذلك، قام �شموه بجولة يف اأرجاء كلية الطب 
والعلوم ال�شحية ومرافقها املمثلة باملختربات الطبية 
والقاعات الدرا�شية، حيث كان برفقته عدٌد من اأع�شاء 
املعايل  اأ���ش��ح��اب  وه���م:  خليفة،  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س 
وال�شعادة كاًل من املهند�س ح�شني بن اإبراهيم احلمادي 
نائب  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  ع�شو 
وزير  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �شلطان  وال��دك��ت��ور  املجل�س  رئي�س 
دولة، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأدنوك ورئي�س جمل�س 
عام  بركات، مدير  والدكتورة مها  �شركة م�شدر   اإدارة 
اهلل  عبد  �شالح  واملهند�س  اأب��وظ��ب��ي   – ال�شحة  هيئة 
“ات�شالت”  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ع��ب��دويل، 

وع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ك���ن���دي، م��دي��ر دائ�����رة ال���ش��ت��ك�����ش��اف و 
التطوير والإنتاج يف �شركة اأدنوك وعبدالعزيز عبداهلل 
الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبرتوكيماويات 
احلو�شني،  خليفة  ن���وال  وال��دك��ت��ورة  اأدن����وك  �شركة  يف 
املندوب الدائم لالإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة 
املتجددة اآيرينا والدكتور عارف �شلطان احلمادي، نائب 
الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
لل�شوؤون  اأول  رئي�س  نائب  ال�شعيبي،  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
الأك���ادمي���ي���ة وال��دك��ت��ور ج���ون دي��ري��ك وول��ي��ن��ز، عميد 
كلية  وعميد  موؤ�ش�س  روك،  ج��ون  وال��دك��ت��ور  اجلامعة 

الطب والعلوم ال�شحية.
حث  اإىل  ال��ع��امل��ي  اجل�شد”  “اأع�شاء  متحف  وي��ه��دف 
الإن�شان  ج�شم  اأهمية  اإدراك  على  وال��زائ��ري��ن  الطلبة 
العادات  ت�شببها  التي  الأم��را���س  من  عليه  واملحافظة 
ك��م��ا مي��ث��ل در�شاً  ال�����ش��ح��ي��ة اخل���اط���ئ���ة،  وال�����ش��ل��وك��ات 

العلمي  ف�شولهم  واإ�شباع  لتثقيفهم  مب�شطاً  ت�شريحياً 
من خالل اطالعهم على وظيفة كل ع�شلة وع�شب يف 
وانب�شاط  انقبا�س  كتتبع  حركته،  اأثناء  الإن�شان  ج�شم 
اأو  ثقيل،  الإن�شان عند حتريك حجر  يد  الع�شالت يف 
كالأقدام  اجل�شم  اأع�����ش��اء  وظ��ائ��ف  يف  التن�شيق  اإظ��ه��ار 
حركته  اأث��ن��اء  ال�شباح  ل��دى  وال����ذراع  ال�شاق  وع�شالت 
عند  الع�شالت  من��و  كيفية  بتو�شيح  يقوم  كما  ب��امل��اء، 
الريا�شيني، وو�شع الرئتني ذات اللون الرمادي الداكن 
بتدمري  اخلطاأ  ال�شلوكات  تقوم  وكيف  املدخنني  ل��دى 

ج�شم الإن�شان.
املنا�شبة، قال الدكتور عارف �شلطان احلمادي:  وبهذه 
يف  اجل�شد  ملتحف  خليفة  جامعة  ا�شت�شافة  “يوؤكد 
الذي  التعليمي  النطاق  ات�شاع  م��دى  للعامل  اأبوظبي 
جامعة  يف  ال�شحية  والعلوم  الطب  كلية  طلبة  يتبعه 
ج�شم  تعقيد  م��دى  املتحف  ه��ذا  يعك�س  حيث  خليفة، 

والإ�شابة  الأمل  ح��الت  يف  و�شعفه  ومرونته  الإن�شان 
وناأمل  اجليدة،  ال�شحية  حالته  يف  وكذلك  بالأمرا�س 
ال��ط��ل��ب��ة يف دولة  ت��ع��زي��ز دور  امل��ت��ح��ف يف  ي�����ش��اه��م  ب����اأن 
واأن  الإن�����ش��ان  ج�شم  عجائب  اإىل  التعرف  يف  الإم����ارات 
يكت�شبوا روؤًى جديدة يف علم الت�شريح الب�شري بجميع 
ات��ب��اع من��ط حياة  اأه��م��ي��ة  اإدراك  اإىل  اإ���ش��اف��ة  م��راح��ل��ه، 

�شحي واأثره الإيجابي على ج�شم الإن�شان«.
وقد بداأ “متحف اجل�شد” يف العام 1977، حيث ابتكر 
“متحف  هاجنز  ف��ون  جونر  الدكتور  الت�شريح  ع��امل 
اجل�شد” املتنقل والأك��ر زيارة يف العامل، وهو املتحف 
بعد  املتوفني  الأ�شخا�س  اأج�شاد  عر�س  يف  املتخ�ش�س 
التلدين،  عملية  تعترب  حيث  التلدين،  بعمليات  القيام 
اأن ت�شتغرق �شنة عمل كاملة للج�شد  والتي من املمكن 
الواحد، تقنية ت�شتخدم يف عملية الت�شريح تهدف اإىل 
احلفاظ على ج�شد الإن�شان اأو اأع�شائه من التحلل، اإذ 
لت�شبح بذلك  والدهون مبواد لدنة  املاء  ا�شتبدال  يتم 
حتللها  مت��ن��ع  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��ح��ك��م،  و�شهلة  م��رن��ة  عينة 
الأ�شلية  وتعفنها من خالل احلفاظ على اخل�شائ�س 
عر�س  ميكن  ال��ت��ل��دي��ن،  عمليات  خ��الل  فمن  للعينة. 
�شائقة  بطريقة  الإن�����ش��ان  جل�شم  ال��داخ��ل��ي��ة  الأع�����ش��اء 
العينات غ��ري قابلة  ومم��ي��زة، وي��ع��زى ذل��ك لكون ه��ذه 
لال�شتخدام  وقابلة  التحكم  �شهلة  يجعلها  مما  للتلف، 
يف  واملهتمني  امل�شتقبل  لأطباء  العملية  التطبيقات  يف 

املجال الطبي.
ت�شتغرق عملية التلدين جل�شد كامل مدة زمنية ت�شل 
اإملاماً  العملية  ه��ذه  وتتطلب  ع��م��ل،  �شاعة   800 اإىل 
لذلك  الالزمة  اليدوية  واملهارات  الت�شريح،  بعلم  تاماً 
التي  اجلثة  ومتثل  ال�شرب.  م��ن  كبري  بقدر  والتحلي 
لعلم  البحت  العلمي  اجل��ان��ب  التلدين  اإىل  تعر�شت 
اإذ  جت��اري��ة،  اأه����داف  اأي  ه��ن��اك  لي�شت  حيث  الت�شريح، 
يتمكن الطالب اأو الزائر من فهم ماهية وكيفية عمل 
يتمكن  لن  ودون ذلك  الداخلية  الإن�شان  اأع�شاء ج�شم 
خالل  م��ن  اإل  وامل��ع��رف��ة  الفهم  م��ن  الطلبة  اأو  ال��زائ��ر 
اأو قراءة معلومات نظرية من كتاب  طبيب متخ�ش�س 

علمي والذي يفتقد اإىل عر�س تفا�شيل ومناذج حية.
الذي  الوقت  “يف  الدكتور جون روك:  ويف كلمته، قال 
ن�شهد فيه افتتاح اأول متحف للج�شد يف املنطقة، فاإننا 
هذا  يف  الطب  كلية  طلبة  من  الأوىل  بالدفعة  نرحب 
احلفل وندعوهم للتعرف اإىل احلرم اجلامعي واملرافق 
اأن الدفعة الأوىل من طلبة  الطبية اخلارجية. نعتقد 
كلية الطب �شتتفوق يف اأدائها الأكادميي والعملي، وهو 
امل�شتقبلية.  الدفعات  من  للطلبة  املقيا�س  �شي�شكل  ما 
نتطلع اإىل الحتفال برحلة الطلبة الناجحة لي�شبحوا 

اأطباء متميزين على مدار ال�شنوات الأربع القادمة. »
تقدم كلية الطب والعلوم ال�شحية، الواقعة يف التو�شعة 
برنامج  خليفة،  جامعة  يف  الرئي�س  للحرم  اجل��دي��دة 
الدرا�شات العليا لدرجة )دكتور يف الطب( والذي ي�شمل 
الطبية  العلوم  وه��ي:  رئي�شة،  مو�شوعات  خم�شة  على 
والطب  واملجتمع  والطب  ال�شريري  والطب  احليوية 

العام، اإ�شافة اإىل بحوث التكنولوجيا والبتكار.

•• اأبوظبي - الفجر 

اختتمت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، م�شاركتها 
خالل  اأقيم  ال��ذي  للكتاب  ال��دويل  مو�شكو  معر�س  يف 
العا�شمة  يف  اجل���اري  �شبتمرب   8 اإىل   4 م��ن  ال��ف��رتة 
ال��رو���ش��ي��ة، و���ش��ط اح��ت��ف��اء كبري م��ن اجل��ان��ب الرو�شي 

بهذه امل�شاركة. 
ت�شمنت م�شاركة م�شروع “كلمة” للرتجمة يف املعر�س 
“كلمة” للقراءة،  نادي  اأعده  متنوعاً  ثقافياً  برناجماً 
و�شم عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية، ا�شتهلها 
القائد- “كلمات  كتاب  الرو�شية من  الن�شخة  باإطالق 
دائرة  ج��ن��اح  يف  نهيان”،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ماجد  عبداهلل  بح�شور  -اأبوظبي،  وال�شياحة  الثقافة 
اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف 
– اأبوظبي، واندريه جلميزا  الثقافة وال�شياحة  دائرة 
للكتاب وع��دد من  ال��دويل  ع��ام معر�س مو�شكو  مدير 
“كلمة” جمموعة من  وق��ع  كما  ال��رو���س.   النا�شرين 
من  كتب  لرتجمة  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  ات��ف��اق��ي��ات 
اأخرى مع موؤ�ش�شات  اإىل العربية، واتفاقيات  الرو�شية 
هذه  ن�شر  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  م��رم��وق��ة  رو���ش��ي��ة  ن�شر  ودور 
الكتب والإعالن عن تفا�شيل التفاقيات خالل الأيام 

املقبلة. 
باملرتجم  ل��الح��ت��ف��اء  “كلمة” ن����دوة  م�����ش��روع  ون��ظ��م 
امل�شري الراحل اأبوبكر يو�شف، تقديراً لالإرث الثقايف 
اأه��م املحطات يف  ال��ذي تركه، حيث رك��زت الندوة على 
اإجن��ازات��ه يف جمال الرتجمة من  �شرية حياته، واأب��رز 
لكبار  اأع��م��اًل  ق��دم  اأن��ه  ل�شيما  العربية،  اإىل  الرو�شية 
وكوبرين  ت�شيخوف  مثل  ال��رو���س  وامل��وؤل��ف��ني  الأدب����اء 
يو�شف،  اأبوبكر  جمال  الندوة  يف  و�شارك  وايتاماتوف. 

وماهر �شالمة.
الرتجمات  ملناق�شة  “كلمة” ن��دوة  م�شروع  عقد  اأي�شاً 
ال�شادرة عن “كلمة” يف جمال الف�شاء، �شارك فيها كل 
من عبداهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع دار 
-اأبوظبي،  وال�شياحة  الثقافة  دائرة  يف  بالإنابة  الكتب 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  اأخ�����ش��ائ��ي ح���ق���وق  اإل���ي���وت  وم��اث��ي��و 
بالدائرة، ونتاليا ايخفالد مديرة تنفيذية بدار الن�شر 
م�شوؤول  غريجوك  واإي��غ��ور  جايد،  كومبا�س  الرو�شية 
الكاتب  واأداره���ا  ب��ال��دار،  واخلارجية  العامة  العالقات 
حممد ح�شن املرزوقي.  وتطرقت الندوة اإىل احلديث 
“كلمة” للرتجمة واإ�شداراته بالرو�شية،  عن م�شروع 
و الرتجمات ال�شادرة عن “كلمة” يف جمال الف�شاء. 
“كلمة” للقراءة عدداً  ن��ادي  ذلك نظم  اإىل  بالإ�شافة 

من اجلل�شات النقا�شية يف جناح الدائرة لرتجمات من 
م�شروع “كلمة” واأ�شهر الرتجمات عن الأدب الرو�شي 

وذلك بالتعاون مع �شالون الأدب الرو�شي.
من جانبه؛ �شارك فريق عمل معر�س اأبوظبي الدويل 
 21-15 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  �شيقام يف  وال����ذي  ل��ل��ك��ت��اب، 
للكتاب،   ال���دويل  مو�شكو  معر�س  يف   ،2020 اأب��ري��ل 
واللقاءات  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  �شل�شلة  ال��ف��ري��ق  وع��ق��د 
ملناق�شة ملف �شيف ال�شرف حيث حتل جمهورية رو�شيا 
الحتادية �شيف �شرف يف اأبوظبي، ومت التباحث حول 
�شت�شمل  والتي  امل�شاركة  بهذه  اخلا�شة  الربامج  و�شع 
عدداً كبرياً من الكتاب واملوؤلفني الرو�س مع جمموعة 
وعقد  ال��رو���ش��ي  الأدب  لعر�س  النا�شرين،  م��ن  كبرية 
النا�شرين  مع  والتاأليف  الن�شر  حقوق  بيع  اتفاقيات 
العرب، اإىل جانب تنظيم عدد من الفعاليات املو�شيقية 
والفنية الرو�شية. كما قام الفريق بالرتويج للربامج 
للكتاب  الدويل  اأبوظبي  ملعر�س  امل�شاحبة  والفعاليات 
وت�شليط  واملهنية،  الثقافية  ال��ربام��ج  مثل   2020
اأ�شواء على حقوق الن�شر، والذي  ال�شوء على برنامج 

كان حمط اهتمام كبري من النا�شرين الرو�س. 
وقد حظي جناح الدائرة باهتمام كبري من النا�شرين 
ال��رو���س ال��ذي��ن ح��ر���ش��وا ع��ل��ى زي��ارت��ه ل��الط��الع على 

للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  م��ث��ل  امل�����ش��ارك��ة  امل�����ش��اري��ع 
وقد  “كلمة”.  وم�شروع  اأبوظبي”  اللوفر  و”متحف 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  برعاية  عمل  ل��ق��اء  عقد  مت 
ونظرائهم  ال��رو���س  النا�شرين  م��ن  ع��دد  ب��ني  للكتاب 
ن�شر  م�شاريع  والت��ف��اق على   اخل��ربات  لتبادل  العرب 
الدويل  اأبوظبي  معر�س  اأثناء  توقيعها  يتم  م�شرتك 

للكتاب 2020.
وقال عبداهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع دار 
الكتب بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: 
“تويل الدائرة اهتماماً كبرياً للم�شاركة يف الفعاليات 
حيث  الكتب،  معار�س  راأ�شها  وعلى  الدولية  الثقافية 
ت��ع��ت��رب ه���ذه امل��ع��ار���س ج�����ش��وراً ل��ل��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف بني 
احل�������ش���ارات، وم��ن�����ش��ات ل��ل��ت��ع��ارف وت���ب���ادل اخل����ربات 

وتو�شيع نطاق التعاون بني خمتلف دول العامل«. 
 – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  “ا�شتطاعت  واأ����ش���اف: 
مو�شكو  معر�س  يف  لف��ت��اً  ح�شوراً  حتقق  اأن  اأبوظبي 
الدويل للكتاب هذا العام عرب ما قدمته من فعاليات 
متنوعة عك�شت ما ت�شهده دولة الإمارات من تطورات 
�شاهم يف فتح مزيد  امل��ج��الت، كما  �شريعة يف خمتلف 
من جمالت التعاون مع اجلانب الرو�شي يف جمالت 

الثقافة والفنون«.    

متا�ضيًا مع عام الت�ضامح
مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقدم عر�شًا خا�شًا 

لأ�شحاب الهمم بالتعاون مع الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
•• اأبوظبي  - الفجر

 ك�شف مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن تقدمي اإ�شدار خا�س 
من عر�س “الأحالم الإثيوبية” املميز، متا�شياً مع قيم عام الت�شامح التي 
احلب�شة”  “�شريك  فرقة  وق��دم��ت  والح����رتام.  ال�شمولية  ح��ول  تتمحور 
العر�س يوم ال�شبت املا�شي يف ختام م�شاركتها يف املو�شم اخلام�س للمركز، 
متوجًة جناحها ببيع كافة تذاكر عرو�شها الثالثة خالل ظهورها الأول 

يف دولة الإمارات.
و�شكل العر�س انعكا�شاً للقيم الرئي�شة لعام الت�شامح وانعكا�شها يف اأهداف 
اإىل بناء جمتمع �شامل عرب تنظيم  با�شتمرار  الفنون، الذي ي�شعى  مركز 
مبادرات تتيح جلميع اأطياف املجتمع 
التفاعل مع الفنون وح�شور العرو�س 
املبادرة يف  وتاأتي هذه  الفنية احلية. 
التي قدمتها  البارزة  امل�شاهمة  �شياق 
جامعة نيويورك اأبوظبي خالل �شهر 
ا�شت�شافة  البارز يف  ودوره��ا  التوحد، 
جوانب من الأوملبياد اخلا�س لل�شرق 
والأوملبياد  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
 ،2019 اخل��ا���س الأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة 
مل�شاعي دولة الإم��ارات الرامية  دعماً 
اأ�شحاب  ومت��ك��ني  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل 

الهمم.
الأوملبياد  من  ب��اريل  خولة  واأ�شرفت 
اخل���ا����س الإم������ارات������ي، وه����ي اإح����دى 
املخت�س  الإم����ارات«  »اأه����داف  لربنامج  واملوؤ�ش�شة  ال��ت��ّوح��د،  يف  النا�شطات 
على  التوحد،  لأطفال  خمتلفة  وعلمية  ريا�شية  واأن�شطة  برامج  بتوفري 
وتقدمت  احتياجات احل�شور،  ينا�شب  الفني مبا  العر�س  تفا�شيل  تعديل 
املبادرة.  مل�شاركتهم يف هذه  تقديراً  العر�س  انتهاء  للفنانني عقب  بال�شكر 
اجلمهور  لأف���راد  التذاكر  توفري  يف  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  و�شاهم 
ال�شفارة  الهمم وعائالتهم، بدعٍم من منحة جزئية قدمتها  اأ�شحاب  من 

الأمريكية يف دولة الإمارات لالأوملبياد اخلا�س.
وان�شم مر�شى التوحد ممن يعانون من اإعاقات تطورية وفرط احل�شا�شية 
احل�شية اإىل احل�شور من العائالت لال�شتمتاع بعر�س حما�شي �شمن بيئة 
م�شتويات  زي��ادة  العر�س  على  التعديالت  وت�شمنت  احتياجاتهم.  تنا�شب 
وجتنب  ال�شوت؛  م�شتوى  وتخفي�س  العر�س؛  طيلة  امل�شرح  يف  الإ���ش��اءة 
اأتاحت  مريحة  ل�شيا�شٍة  امل�شرح  وت��وف��ري  املفاجئة؛  والأ����ش���وات  الإ���ش��اءة 
اأداء  م��ع  وال��غ��ن��اء  وال��رق�����س  العر�س  خ��الل  بحرية  التحرك  للحا�شرين 

الفرقة.
وتعليقاً على ذلك، قالت خولة باريل: “يهدف برنامج الفن املوّحد، الذي 
ينظمه الأوملبياد اخلا�س الإماراتي، اإىل تطوير فر�س التغيري الجتماعي 
تتيح  م�شاحات  تطوير  ويعد  الفنون.  اإىل  الو�شول  اإمكانية  تعزيز  ع��رب 
من  وامل�شرحية  املو�شيقية  العرو�س  ح�شور  وعائالتهم  الهمم  لأ�شحاب 
اأبرز جوانب بناء جمتمع �شامل. كما اأن تطوير م�شاحات تلبي الحتياجات 
احل�شية لأ�شحاب الهمم ي�شّكل خطوة بالغة الأهمية نحو تطوير جمتمع 

فني �شامل يتيح لكافة اأفراد املجتمع امل�شاركة يف الفنون«.
“ن�شعر  الفنون:  ملركز  التنفيذي  الفني  املدير  براغني،  بيل  قال  وب��دوره، 
’�شريك  وفرقة  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأوملبياد  مع  للتعاون  المتنان  ببالغ 
احلب�شة‘ لبتكار عر�س اأكر �شموًل. وخالل هذه التجربة املفيدة، اأدركنا 
اأن التغيريات مل تكن ملحوظة بالن�شبة ملختلف العائالت من احلا�شرين، 
الذين  املجتمع،  اأطياف  خمتلف  من  اأو�شع  مل�شاركٍة  الفر�شة  اأتاحت  لكنها 
العرو�س  من  املزيد  تقدمي  اإىل  ونتطلع  العر�س.  بهذا  للغاية  ا�شتمتعوا 
هذه  ت�شّكل  اأن  وناأمل  املو�شم،  هذا  خالل  الحتياجات  خمتلف  تلبي  التي 
املبادرة منوذجاً حتتذي به املوؤ�ش�شات الأخرى عند تقدمي عرو�شها الفنية، 

لتتمكن من توفريها لطيف اأو�شع من اأفراد املجتمع«.
الهمم:  اأ���ش��ح��اب  ع��ائ��الت  جمموعة  منظمة  اأ���ش��واين،  خو�شبو  قالت  كما 
احتياجات  تلبي  التي  العرو�س  تتيح  التقليدية،  العرو�س  عك�س  “على 
اأ�شحاب الهمم الفر�شة اأمام الرا�شدين لال�شرتخاء وجتنب القلق الدائم 
من الت�شرفات التي قد ت�شدر عن اأولدهم، حيث توفر لالأطفال احلرية 
اأو  املو�شيقى،  اأنغام  على  والت�شفيق  بالغناء  اأنف�شهم  عن  للتعبري  الكافية 
اخلروج من العر�س عند احلاجة، ما يجعل التجربة مريحة وممتعة لكافة 

احلا�شرين«.
اأول�شن،  ويف معر�س تعليقها حول تاأثري هذا العر�س، قالت الدكتورة بام 
باإدارة  اخلا�س-  للتعليم  را�شد  بن  حممد  “مركز  لدى  الربنامج  مديرة 
مركز نيو اإجنالند لالأطفال”: “بتخفي�س ال�شجة وتوفري اإ�شاءة منا�شبة 
الإم���ارات���ي وج��ام��ع��ة نيويورك  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س  اأت���اح  واأج����واء تفاعلية، 
’الأحالم  بعر�س  وال�شتمتاع  امل�شاركة  فر�شة  الهمم  لأ�شحاب  اأبوظبي 
الإثيوبية‘ لفرقة ’�شريك احلب�شة‘. ويف اأعقاب الأوملبياد اخلا�س الألعاب 
ت�شارك  اأن  ال�شروري  الت�شامح، من  عام  2019 وخالل  اأبوظبي  العاملية 
ما  اأف��راد جمتمعنا،  لكافة  واملالئمة  ال�شمولية  الفر�س  املوؤ�ش�شات يف هذه 
الرائدة  اأبوظبي  الأوملبياد اخلا�س ومكانة  اإرث  �شي�شاهم يف احلفاظ على 

اجتماعياً يف جمالت الت�شامح والتقبل والوعي وال�شمولية«.
“مركز  ل���دى  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ع��ائ��ل��ة  ت�����ش��وك��ول، من�شقة  اأع��رب��ت مي�شيل  ك��م��ا 
ب��اإدارة مركز نيو اإجنالند لالأطفال”،  حممد بن را�شد للتعليم اخلا�س- 
’�شريك  “يا له من يوم ا�شتثنائي لفرقة  عن ا�شتمتاعها بالعر�س، قائلًة: 
العر�س  كان  لقد  اأبوظبي.  نيويورك  بجامعة  الفنون  مركز  احلب�شة‘ يف 
التي  التغريات  األح��ظ  مل  يل،  وبالن�شبة  وامل��رح.  باحليوية  ومفعماً  رائعاً 
الأداء احلي  التعديالت على  و�شاهمت هذه  الأ�شلي.  العر�س  ط��راأت على 
�شواء.  ح��د  على  ال�شغار  والأط���ف���ال  الهمم  اأ���ش��ح��اب  ق��ل��وب  م��ن  بتقريبه 
ي�شكل هذا العر�س دلياًل متميزاً لل�شمولية، واأتوجه ببالغ ال�شكر جلامعة 

نيويورك اأبوظبي والأوملبياد اخلا�س الإماراتي«.

فتتتتتترقتتتتتتة �تتتتضتتتترك 
احلتتتبتتت�تتتضتتتة قتتدمتتت 
عتتتتر�تتتتس الأحتتتتتتتالم 
باإ�ضدار  الإثيوبية 
ختتتتا�تتتتس لتتيتتنتتا�تتضتتب 
متتتر�تتتضتتتى التتتتتوحتتد 
الهمم  واأ�تتتضتتتحتتتاب 
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يعتقد  كما  واملظهر  العام  ال�ضكل  على  فقط  توؤثر  ل  فاإنها  الأمرا�س،  اأخطر  من  ال�ضمنة 
البع�س، بل توؤثر على اأع�ضاء اجل�ضم بالكامل.

يقول الدكتور حممد عبد احلميد علي، اأ�شتاذ التغذية 
الكثري  ي�شاحبه  ال��وزن  زي��ادة  اأن  وال�شمنة،  العالجية 
اإرتفاع  م��ن الأم��را���س اخل��ط��رية الأخ���رى م��ن اأهمها 
واملفا�شل،  العظام  اآلم  ال�شكر،  ارت��ف��اع  ال���دم،  �شغط 
لإنقا�س  ع��دي��دة.  اأخ���رى  واأم��را���س  بالتعب  ال�شعور 
الغذائية  ال���ع���ادات  اإت��ب��اع  ي��ج��ب  �شحي  ب�شكل  ال����وزن 
ال�شحيحة لكن هناك بع�س املعتقدات اخلاطئة التي 
املعتقدات  ال��وزن. هذه  اإنقا�س  بهدف  البع�س  يتبعها 
اإىل  بالإ�شافة  الدهون  من  التخل�س  على  ت�شاعد  ل 
اأنها تقلل من معدلت احلرق. �شنعر�س لِك اأبرز هذه 

املعتقدات لتجنبها.

ح�ضاب ال�ضعرات احلرارية فقط
الرجيم  اأثناء  احلرارية  ال�شعرات  ح�شاب 

ت�شاهم  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  الأ���ش��ي��اء  م��ن 
بالفعل يف اإنقا�س الوزن. يتم حتديد 
ال�����ش��ع��رات ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��اول��ه��ا يف 
وزن اجل�شم.  لل�شخ�س ح�شب  اليوم 

البع�س  ي��وؤدي  التفكري قد  ه��ذا  لكن 
كمية  ع���ل���ى  ف���ق���ط  الإن����ت����ب����اه  اإىل  م���ن���ا 

ولي�س على  تناولها  التي يجب  ال�شعرات 
جودته وتنوعها. اأ�شا�س الرجيم هو تناول 

الأطعمة التي يتم الإ�شتفادة منها. مثاًل 

بالتاأكيد عن  الفاكهة يختلف  �شعرة من   100 تناول 
تناول 100 �شعر من قطعة من احللوى، لأن قطعة 
لذا  ده���ون.  اإىل  و�شتتحول  اجل�شم  �شت�شر  احل��ل��وى 
ال�شعرات  على ح�شاب  كلي  ب�شكل  الإعتماد  يجب عدم 
احل����راري����ة اأك����ر م���ن الع���ت���م���اد ع��ل��ى ت���ن���اول الغذاء 

ال�شحي.

ممار�ضة الريا�ضة يف ال�ضباح قبل تناول الطعام
قبل  ���ش��ب��اًح��ا  ال��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  اأن  البع�س  يعتقد 
ت��ن��اول الإف��ط��ار ي�شاعد على رف��ع م��ع��دلت احل��رق يف 
�شريع.  ب�شكل  ال���وزن  خ�����ش��ارة  يتم  وب��ال��ت��ايل  اجل�����ش��م، 
على  الريا�شة  ممار�شة  اأن  والبحاث  الدرا�شات  اأكدت 
م��ع��دة ف��ارغ��ة غ��ري م��ف��ي��د، ح��ي��ث اأنه 
ب��ال��ف��ع��ل، ولكن  ال������وزن  ي��ف��ق��د 
م��ع��ظ��م ال�������وزن ال������ذي يتم 
خ�����ش��ارت��ه ي��ك��ون ن��ق�����س يف 
الدهون  الع�شالت ولي�س 
ال������ت������وق������ف عن  وع������ن������د 
ال���ري���ا����ش���ة ي���زي���د ال����وزن 
ب�شرعة. لذا، قبل ممار�شة 
ب�����ش��اع��ت��ني يجب  ال��ري��ا���ش��ة 
تناول وجبة متوازنة، حتتوي 
والربوتني  الكربوهيدرات  على 
الدهون،  م��ن  وال��ق��ل��ي��ل 
عدم  وي��ف�����ش��ل 
مم���ار����ش���ة 

الريا�شة اكر من �شاعة واحدة يف اليوم.

تناول خل التفاح على الريق
اأ���ش��ب��ح��ت و���ش��ف��ة خ��ل ال��ت��ف��اح امل�����ش��اف اإىل 
للتخ�شي�س.  الو�شفات  ا�شهر  من  داف��ئ  م��اء 

الدهون،  ح��رق  هو  الو�شفة  ه��ذه  من  الهدف 
ورفع معدل احلرق لكن هذا المر غري �شحيح 

التفاح  خ��ل  ي�شاعد  ل  مت��ام��اً. 
على حرق الدهون 

الكثري  وه��ن��اك 
الع�شاب  م���ن 
والط������ع������م������ة 
ت�شاعد  ال���ت���ي 

ع��������ل��������ى ح��������رق 
باأمان.  الدهون 

�شرب خل التفاح 
�شباًحا على معدة 

تهيج  ي�شبب  ف��ارغ��ة 
املداومة  وع��ن��د  امل���ع���دة، 

ي�شبب  ان  ت��ن��اول��ه مي��ك��ن  ع��ل��ى 
قرح املعدة.

�ضرب املاء الدافئ على الريق
الدافئ  املاء  �شرب  اأن  البع�س  يعتقد 
ي�����ش��اع��د ع��ل��ى تذويب  ال���ري���ق  ع��ل��ى 
الدهون ونزولها يف البول، ولكن هذا 

الأمر غري �شحيح. 
ياأخذ  اجل�شم  اإىل  امل��اء  يدخل  عندما 

درجة حرارة اجل�شم فال يفرق اجل�شم 
اإذا ك��ان ه��ذا امل���اء ب����ارداً او داف��ًئ��ا. على 

العك�س، 
الريق مفيد  ال�شباح على  املاء يف  فتناول 

ال�شموم  ط�����رد  ع���ل���ى  وي�������ش���اع���د  ل��ل��ج�����ش��م 
يوجد  ولكن ل  الف�شالت،  والتخل�س من 
دليل على اأنه ي�شاعد على تفتيت الدهون 

عند تناوله دافًئا.

رجيم �ضوربة الكرنب حلرق الدهون
بني  كبري  ب�شكل  الكرنب  �شوربة  رج��ي��م  ينت�شر 

ال�����ش��ي��دات. يف ه���ذا ال��رج��ي��م ل ت��ت��ن��اول امل����راأة اأي 
طعام غري �شوربة امللفوف ملدة ا�شبوع كامل او اكر 

الذين  الأ�شخا�س  بع�س  هناك  بالفعل  ا�شبوع!  من 
يخ�شرون الكثري من الوزن عند اتباع هذا الرجيم،

 ولكن هذه اخل�شارة من الوزن تكون موؤقتة.
ع��ب��ارة عن  يكون  يتم خ�شارته  ال��ذي  ال���وزن   معظم 

مياه وع�شالت ولي�شت دهون،
عادي  ب�شكل  للطعام  ال��ع��ودة  وب��ال��ت��ايل جم��رد   

مرة اأخرى جند اننا نكت�شب الوزن �شريًعاأ.
 هذا بالإ�شافة اإىل اأن حرمان اجل�شم اأ�شبوع 
كامل من العنا�شر الغذائية املختلفة، يوؤثر 

على ال�شحة �شلبياً.

يتبعها البع�س بهدف التخل�س من ال�ضمنة

معتقدات خاطئة تعيق خ�شارة الوزن

اتباع منط حياة �شحي قد 
يحيد ال�شتعداد الوراثي 

لالإ�شابة باخلرف
اإن احلياة باأ�شلوب �شحي مع اتباع نظام غذائي جيد  قالت درا�شة حديثة 
وممار�شة تدريبات بدنية ب�شكل منتظم قد ي�شاعد يف تبديد اأثر ال�شتعداد 

الوراثي لالإ�شابة باخلرف.
ووج��دت الدرا�شة التي ُن�شرت يف دوري��ة جاما الطبية يوم الأح��د اإن خطر 
الإ�شابة باخلرف تراجع بن�شبة 32 يف املئة لدى الأ�شخا�س الذين لديهم 
باملقارنة مع هوؤلء  باأ�شلوب حياة �شحي  التزموا  اإذا  ا�شتعداد وراثي كبري 

الذين مل يكن منط حياتهم �شحيا.
وزاد احتمال الإ�شابة باخلرف بواقع ثالث مرات تقريبا لدى الأ�شخا�س 
باملقارنة  واأ�شلوب حياتهم غري �شحي  ا�شتعداد وراثي كبري  الذين لديهم 
اأن  املر�س كما  الوراثي لهذا  ال�شتعداد  الذين يقل لديهم  الأ�شخا�س  مع 
اإك�شرت  جامعة  يف  الباحثة  كوزما  اإلزبيتا  �شحي.وقالت  حياتهم  اأ�شلوب 
لأنها  لالهتمام  مثرية  "نتائجنا  اإن  الدرا�شة  يف  �شاركت  التي  الربيطانية 
الوراثي  ا�شتعدادنا  لتحييد  حم��اول��ة  يف  ب�شيء  القيام  باإمكاننا  اإن  تثبت 

لالإ�شابة باخلرف".
وتقول منظمة ال�شحة العاملية اإن مر�س اخلرف يوؤثر على نحو 50 مليون 
�شخ�س على م�شتوى العامل مع حدوث نحو ع�شرة ماليني حالة جديدة 

�شنويا وهو رقم من املتوقع اأن يزيد ثالث مرات بحلول 2050.
النتائج حتمل  اإن هذه  اأي�شا  اإك�شرت  ديفيد لويلني وهو من جامعة  وق��ال 

ر�شالة مهمة تقو�س ما و�شفه "باأن اخلرف قدر".
اإ�شابتهم باخلرف ب�شبب  اأنه ل مفر من  "بع�س النا�س يعتقدون  واأ�شاف 
ب�شكل  باخلرف  اإ�شابتك  خطر  تقلي�س  ت�شتطيع  رمب��ا  ولكن  جيناتهم... 

كبري باأن تعي�س اأ�شلوب حياة �شحيا".

لنتحدث اأوًل عن الفوائد: 
الأمعاء:  ل�ضحة  مفيد   .1

الأمعاء،  ل�شحة  م��ف��ي��د ج����داً  ي��وم��ي��اً،  ال��ع��ظ��ام  م���رق  ك���وب م��ن 
اأن مرق العظام ي�شاعد  "اجليالتني". كما  لحتوائه على مادة 

يف ال�شيطرة على الإ�شهال والإم�شاك.

املفا�ضل: حماية   .2

امل��ف��ي��دة جداً  ال��غ��ل��وك��وزام��ني  ال��ع��ظ��ام على م���ادة   يحتوي م��رق 
مكمالت  �شكل  على  ع��ادة  تناولها  يتم  والتي  املفا�شل،  ل�شحة 
غذائية لعالج م�شاكل املفا�شل. تناول مرق العظام ي�شاهم اأي�شاً 

يف التخفيف من اآلم املفا�شل ب�شكل فعال.

ال�ضيخوخة:  من  الوقاية   .3
الكولجني،  م��ن  ج���داً  عالية  ن�شبة  على  العظام  م��رق  يحتوي 

والذي ي�شاعد يف احلفاظ على �شباب الب�شرة وجمالها ورونقها. 
كما اأن مادة الكولجني متنع ظهور التجاعيد.

اأف�ضل:  ب�ضكل  النوم   .4
مادة الغلي�شني املوجودة يف مرق العظام ت�شاهم يف حت�شني نوعية 

النوم وتخفف من ال�شعور بالتعب.

املناعي: اجلهاز  تقوية   .5
 هناك ن�شبة عالية من املعادن يف مرق العظام، وبالتايل تناولها 

ي�شاهم يف تقوية اجلهاز املناعي واحلماية من الأمرا�س.

العظام: �ضحة  تقوية   .6
 يحتوي مرق العظام على الفو�شفور، املاغنزيوم والكال�شيوم، ما 

ي�شاهم يف احلفاظ على �شحة العظام.

الطعام:  اإىل  املغذيات  من  املزيد  اإ�ضافة   .7
خمتلف اأنواع مرق العظام حتتوي على ن�شبة عالية من املعادن 
واملواد املغذية التي ت�شاهم يف اإمدادك مبا حتتاجينه من خمتلف 

هذه الأنواع من املغذيات.

كيفية حت�ضر مرق العظام؟
ميكن حت�شري مرق العظام ب�شكل �شهل، اإذ ميكن ا�شتخدام عظام 
الدجاج اأو البقر اأو الغنم، والقيام بو�شعها يف وعاء مليء باملاء، 
القرنفل  وكب�س  القرفة  كعيدان  تف�شلينها  التي  املطيبات  مع 
ي�شفى  وبعدها  �شاعة،  �شلقها  ثم  الطازجة،  والأع�شاب  والهيل 
املرق وُيقدم �شاخناً.ميكن تناول هذا املرق �شاخناً اأو ا�شتخدامه 
لإعداد اأي نوع من احل�شاء، اأو حتى ميكن ا�شتخدامه بدًل من 

املاء لإعداد اأطباق الأرز.

ميكن ا�ضتخدامه لإعداد اأطباق الأرز

مرق العظام مهم ل�شحتك
مرق العظام يحمل العديد من الفوائد ال�ضحية للج�ضم، واليوم هناك مقهى يف مدينة نيويورك خم�ض�س 
لبيع مرق العظام، وال�ضتمتاع بهذا امل�ضروب ال�ضاخن بنكهته املاحلة. ولكن كيف يح�ضر هذا املرق، وما هي 

فوائده ال�ضحية؟
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اإعتتتتتتتتتتالن
خلدمات  ال�ش�����ادة/الرميلة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيانه الفنيه ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1523224 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شامل عبداهلل حممد املزروعي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان ابراهيم يو�شف خلفان احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
املالك :   نهر ال�شماء لتجارة  الفالتر و اأجهزة التنقية و الت�شفية 

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:    

املودعة حتت رقم : 316575    بتاريخ  2019/09/04 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  

 با�ش��م:   نهر ال�شماء لتجارة  الفالتر و اأجهزة التنقية  و الت�شفية 
وعنوانه:  فيال 3 ، �شارع 3 ، احلي 16، قرية جمريا �شركل، الرب�شاء جنوب 4

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مولدات املياه اجلوية   ، الواق�عة بالفئة 11 

. sky river  pure water from thin air و�شف العالمة:   تتكون العالمة من الكلمات
.ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب  2019 العدد 12728 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك
�س. �شولر لتكرير الزيوت ذ م م

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 133447            بتاريخ : 2009/09/08                       
با�ش��م: �س. �شولر لتكرير الزيوت ذ م م.

وعنوانه: �س.ب 2986، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم : )158962(  بتاريخ: 2011/11/01

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2019/09/08                وحتى تاريخ :  2029/09/08    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب  2019 العدد 12728 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شنرت فور �شرتاتيجيك هيلثكري ديفلومبنت منطقة حرة ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 314613           بتاريخ :2019/7/29    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: �شنرت فور �شرتاتيجيك هيلثكري ديفلومبنت منطقة حرة ذ.م.م.
وعنوانة: مبنى املختربات جممع دبي للعلوم ، دبي المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات طبية، العيادات الطبية، م�شت�شفيات الرعاية ال�شحية يف الفئة 44.

الواق�عة بالفئة: 44
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية OBESITY ب�شكل مميز وعلى ي�شارها �شكل هند�شي مميز 
 Solutions الالتينية  الكلمات  اليمني  من  ويليهم  الأبي�س  باللون  �شهمني  يتخلله  الربتقايل  باللون 

املرفق. بال�شكل  مو�شح  كماهو  الأ�شود  باللون  مميز  ب�شكل  �شطرين  يف  كتبت   Commit to be fit
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  العالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب  2019 العدد 12728 

 منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136593
باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

  ،  08933    ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  اأن��د جون�شون   وان جون�شون  وع��ن��وان��ه:   
الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/03  وامل�شجلة حتت الرقم: 136593 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
يف:  حلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية 

2019/12/07 وحتى تاريخ: 2029/12/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب  2019 العدد 12728 

EAT 47683

منوذج اإعالن الن�ضرعن التعديل )بيان املنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
HELLMANN‘S :طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 16917          بتاريخ : 1996/06/29
امل�شجلة بالرقم : 16917           بتاريخ : 1998/07/13

باإ�شم املالك: كونوبكو انك
وعنوانه : 700 �شيلفان اأفينيو،  انرتنا�شيونال بالزا، اإجنلوود كليف�س،  نيوجري�شي 076320 ،الوليات  املتحدة 

الأمريكية.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم ،   بدائل اللحم ، بدائل اللحم التي اأ�شا�شها 
اخل�شروات ، الفواكه واخل�شروات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطهوة ، الهالم )جيلي( واملربيات والفواكه 
املطبوخة بال�شكر ، البي�س ، احلليب واجلنب والزبدة واللنب الرائب )الزبادي( وغريها من منتجات احلليب 
، منتجات الألبان وبدائل الألبان ، جنب الكرمية ، الكرمية احلام�شة ، الكرمية التي اأ�شا�شها اخل�شروات ، 
الق�شدة احلام�شة ، الزيوت والدهون للطعام، امليونيز و�شل�شات ال�شلطة وما يفر�س ويو�شع يف ال�شندوي�شات 

من دهون منكهة لالأطعمة و�شل�شة امليونيز اخلردل يف الفئة )29(.
بيانات التعديل:

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�شح
تاريخ التعديل 02/26/ 2019

تاريخ التاأ�شري: 2019/07/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �سبتمرب  2019 العدد 12728 

EAT 95522

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/3997 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- م�شرت فري�س هايرب ماركت - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فارم فري�س - ذ م م  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )140904.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/2536 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- اج��ي��ت اي��وجن��ه��ان ���ش��ريوف��ات��ور جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فيلالم بارامبيل رامان مانوج وميثله 
/ عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )643252.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

   رقم 2019/4933 
املنذر : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : بن يو�شف للنظارات - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�شرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �شهر 
املرت�شدة يف  القيمة اليجارية  الن��ذار و�شداد  بهذا  ات�شال علمكم  تاريخ  من 
ذمتكم وقدرها 47.250 درهم وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام.  
يف حالة عدم اخالء املاجور و�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمتكم خالل 
كافة  لت��خ��اذ  ا�شفني  �شن�شطر  الن���ذار  بهذا  علمكم  ات�شال  ت��اري��خ  م��ن  �شهر 

الجراءات القانونية �شدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/4304 
املنذر : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : حاملني دبي لل�شياحة - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة 
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�شرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �شهر 
املرت�شدة يف  القيمة اليجارية  الن��ذار و�شداد  بهذا  ات�شال علمكم  تاريخ  من 
ذمتكم وقدرها 36.000 درهم وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام.  
يف حالة عدم اخالء املاجور و�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمتكم خالل 
كافة  لت��خ��اذ  ا�شفني  �شن�شطر  الن���ذار  بهذا  علمكم  ات�شال  ت��اري��خ  م��ن  �شهر 

الجراءات القانونية �شدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/543 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-ح�شني حممد م�شلح نيا جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ متويل - م�شاهمة خا�شة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
 599756( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  وب��ال��زام  التفاقية  بف�شخ  املطالبة 
دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة و�شمول احل��ك��م بالنفاذ 
ال�شاعة   2019/9/24 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املعجل.  
11.00 �س بالقاعة Ch1.b.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1263 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�شركة بيكون لالن�شاءات - �س ذ م م -  فرع دبي  جمهول 
 حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �شركة اوول��وي��ن للخدمات الفنية - ���س ذ م م

ومي��ث��ل��ه/ي��و���ش��ف حم��م��د اح��م��د ي��و���ش��ف احل��م��ادي - ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1.184.800.6 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق 2019/9/22 ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/6538 
                               املنذر/ ا�س.كي.ام للتكييف - ذ م م 
املنذر اإليها / امل�شتقبل ال�شريع للتجارة - �س ذ م م 

رخ�شة جتارية رقم 538756 - �شادرة عن اقت�شادية دبي 
مبوجب الإنذار رقم 2019/168926 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل 

بدبي فاإن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها 
فاإن املنذرة ومبوجب هذا الإن��ذار تنبه على املنذر اليها ب�شداد قيمة الفواتري 
بقيمة  الإن���ذار  ه��ذا  ب�شدر  وال���واردة  بذمتها  املرت�شدة  واملبالغ  لها  امل�شتحقة 
اي��ام من تاريخ  اإم��ارات��ي وذل��ك خ��الل خم�شة  اإجمالية وق��دره��ا 32.400 دره��م 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �شن�شطر  واإل  الإن���ذار  لهذا  ا�شتالمكم 
 ، عليه  امل�شتحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�شداد  لإلزامكم  الالزمة 
باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  احلجز  عن  ف�شال 
املادية  الأ�شرار  كافة  التعوي�س عن  م�شوؤولية  اىل حتميلكم  بالإ�شافة  العلني 

والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/6539 
                               املنذر/بختيور  ارجا�شيف 

املنذر اإليها / تيا لالإ�شتثمار - �س ذ م م 
العدل  ل��دى كاتب  اإن��ذار ع��ديل وامل�شجل  الإن���ذار رق��م 2019/132536  مبوجب 
بدبي فاإن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها ب�شرورة و�شرعة 
للمنذر  الأداء  امل�شتحقة  الي��ج��اري��ة  القيمة  دره���م   2.230.250 مبلغ  ���ش��داد 
واملرت�شد بذمته املنذر اليها ، وذلك كله خالل 30 يوم من تاريخ علمها بهذا 
باحلالة  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  اإخالوؤها من  للمنذر طلب  واإل حق  الإن��ذار 
تاريخ  حتى  املتاأخرة  الج��رة  قيمة  ب�شداد  الزامها  مع   ، عليها  ا�شتلمتها  التي 
 ، الإخالء التام والفعلي بالإ�شافة اىل التعوي�س عن الأ�شرار املادية والأدبية 
والإنرتنت  والهاتف  والغاز  والكهرباء  للماء  ا�شتهالكه  عن  امل�شتحقات  و�شداد 
اتفاقية  التزامها بكل ما ورد يف  ، مع �شرورة  املوؤجرة  خالل مدة �شغله للعني 
يف  عليها  املن�شو�س  والتعوي�شات   ، الغرامات  كافة  �شداد  طائلة  حتت  اليجار 

عقد اليجار ، مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر ،،،  
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/6577 
                               املنذر/ بنك دبي الإ�شالمي 

 �شد املنذر اليها / موؤ�ش�شة الوا�شط لتجارة املعدات - موؤ�ش�شة فردية - ملالكها/ عبدالقادر احمد حممد ال علي
2016/1/2 يف  املوؤرخة  للتخزين  ال�شجعة  مرفق  تاأجري  اتفاقية  باإنهاء  بالن�شر  عديل  ان��ذار   /  املو�شوع 

اليها قطعة ار�س رقم 1593 يف منطقة  املنذر  املنذر من  ا�شتاأجر  مبوجب عقد ايجار م��وؤرخ 2016/1/2 
اإم��ارة ال�شارقة بغر�س ا�شتخدامها يف تخزين بع�س املركبات بجميع انواعها كما هو مبني  ال�شجعة يف 
يف العقد مو�شوع الإخطار - وحيث يرغب بنك دبي ال�شالمي بانهاء التعاقد معكم ، وملا كان البند رقم 
10 من اتفاقية تاأجري مرفق ال�شجعة للتخزين املوؤرخة يف 2019/1/2 واملربمة فيما بني املنذر واملنذر 
اإخطار خطي قبل  اإنهاء هذه الإتفاقية من قبل اي من الطرفني بتقدمي  انه )ميكن  اليها ن�شت على 
ما ل يقل عن 60 يوم كما هون من�شو�س عليه يف البند رقم 2 من هذا العقد( - وحيث ن�س البند رقم 
)2( الفقرة )ب( من العقد �شالف الذكر على انه )اذا رغب احد الطرفني اإنهاء التفاقية يجب ان يقوم 
باإخطار الطرف الأخر كتابيا قبل �شتني يوم يبني عدم نيته بتجديد التفاقية يف ال�شهر التايل للمدة( - 
وحيث ان املنذر )امل�شتاأجر/بنك دبي الإ�شالمي( يبدى لكم رغبته يف عدم جتديد وانهاء التفاقية امل�شار 
اليها اأعاله. - لذلك ، فاإن البنك املنذر يخطر املنذر اليها برغبته يف عدم جتديد واإنهاء اتفاقية تاأجري 
مرفق ال�شجعة للتخزين املوؤرخة يف 2016/1/2 واملربمة فيما بني املنذر واملنذر اليها وذلك خالل 60 يوم 
اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإخطار  وفقا ملا ن�س عليه البند رقم 10 من التفاقية مو�شوع الإنذار وما 
هو من�شو�س عليه يف البند رقم 2 من ذات التفاقية  - وعلى ان تردنا منكم الفاتورة النهائية بكامل 
م�شتحقاتهم حتى تاريخ الإخالء لل�شداد لكم من طرف البنك وفقا ملا هو مقرر مبوجب التفاقية امللغاة 

، ومع حفظ كافة احلقوق وبجميع انواعها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/6576 
                           املنذر/ بنك دبي التجاري - �س م ع -  �شد املنذر اليها الأوىل :- كوالتي ل�شناعة اخلر�شانة 

QUALITY READY MIX INSUSTRY - LLC   اجلاهزة - �س ذ م م
املنذر اليها الثانية :- الهدف لتاأجري معدات البناء - �س ذ م م 

 TARGET BUILDING EQUIPMENT RENTAL - LLC
ينذر البنك املنذر املنذر اليهم للمبادرة اىل �شداد املبالغ املرت�شدة بذمتكم مبلغ وقدره 109.528.504.39 )مائة 
وت�شعة مليون وخم�شمائة وثمانية وع�شرون الف وخم�شمائة واربعة درهم وت�شعة وثالثون فل�س( كما يف تاريخ 
2019/3/12 وذلك خالل )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 

لبيع العقارات املرهونة ل�شالح البنك املنذر رهنا من الدرجة الأوىل وتفا�شيل العقارات كالتي :- 

 

مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1047
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/خالد �شقر خلفان �شعيد بو خما�س املري ، 
اإماراتي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف/مركز جوري 
العوى  عبيد  خليفة  لل�شيد/مطر  وذلك   750515 ترخي�س  رقم   ، الطبي 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  اجلن�شية.  اإماراتي   ، ال�شويدي 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى 
اليه  امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�شر 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1049
البيع  يرغب يف  الإمارات اجلن�شية   - لنقاوي  علي  ال�شيد/جا�شم غالم عبدالكرمي  بان  للجميع  ليكن معلوما 
 - عبدالقدو�س  عرفات  يا�شني  حممد   / الثاين  الطرف  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
بنغالدي�س اجلن�شية بن�شبة )50%( وكذلك الطرف الثالث / �شاقب ال�شالم حممد جا�شم الدين - بنغالدي�س 
رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  النظارات(  لتجارة  الذهبي  )الطاوو�س  الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية 
رقم )755975( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : مت التغري ال�شم التجاري 
من )الطاوو�س الذهبي لتجارة النظارات( اىل )ال�شفر لطباعة وت�شوير امل�شتندات( مت تغري ال�شكل القانوين 
من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة بوكيل خدمات( مت تغيري ن�شاط الرخ�شة / من )بيع النظارات ال�شم�شية 
 )14( املادة  وعمالبن�س  ال�شتندات(  وت�شوير  الطباعة  )خدمات  اىل  بالتجزئة(   - امللونة  الال�شقة  والعد�شات 
هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  2013 يف  ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
الدعوى  رقم  2019/1349م - مدين ، كلي ، جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية
اىل املدعي عليه : ال�شيد/ �شامل �شهيل �شامل �شليم العامري )جمهول حمل القامة( 

مبا ان املدعي / بنك نور بوكالة : مكتب جابر ال�شالمي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
قد اقام عليكم الدعوى الق�شائية رقم 2019/1349 م ، مدين ، كلي ، جتاري ، اأبوظبي - فاأنتم مكلفون 
الوىل  اخلربة  جلل�شة  املحكمة  عدالة  من  املكلف  امل�شريف  اخلبري  امام  باحل�شور  القانوين  وكيلكم  او 
للح�شابات  البيان  )دار  اخلبري  مبكتب   ، ظهرا  الواحدة  ال�شاعة   ، 2019/9/16م  املوافق  الإثنني  يوم  يف 
وال�شت�شارات( دبي ، دير ، �شارع الحتاد ، بجوار حمطة القيادة ، مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي ، مركز 
KRM لالعمال ، طابق امليزانني ، مكتب رقم 05 ، هاتف رقم : 4298888 04 ، فاك�س : 3653265 04 ، 
2511318 04، م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�شبا لتي�شري 
اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�شور 

�شيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شوؤولية.     
اخلبري امل�سريف  الدكتور / حممد الفقي 
هاتف / 6521992 050     

اإعالن ح�سور اإجتماع اخلربة 

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اإعالن بالن�سر باللغة العربية

املو�سوع  2019/2462 جتاري جزئي 
 - خم�شب  احمد  عبيد  احمد  عبيد   -2  ، النفط  م�شتقات  لتجارة  الأحمد   -1  : املدخلني  اخل�شمني 

ب�شخ�شه وب�شفته مالك املوؤ�ش�شة الفردية / الحمد لتجارة م�شتقات النفط 
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم من املدعي/ �شامر احمد عالء الدين حممد احمد  اأمام حماكم 
دبي املوقرة واأنه مت تكليفنا كخبريا حما�شبيا مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم 
حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم الأحد املوافق 2019/9/15 يف متام ال�شاعة 11 �شباحا  مبقر مكتب 
اخلربة انرتا لال�شت�شارات املالية وذلك بالعنوان التايل : الإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�شنة 
4 - �شارع بريوت - بناية امليزان )اجلزيرة �شابقا( - الطابق الثالث - مكتب 303 ، مقابل مركز كلداري 
لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية هيئة كهرباء ومياه الإحتادية بالإمارات ، هاتف : 04-2206899 
، 2206244-04 ، فاك�س : 042206877 ، يرجى الإطالع واحل�شور باملوعد املحدد اعاله واإح�شار كافة 

ما لديكم من م�شتندات مع الرتجمة القانونية اىل العربية. 
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف  
د/ علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

حمكمة التمييز  راأ�ض اخليمة
اإعالن مطعون �سدهما ب�سحيفة طعن بالتمييز بالن�سر

رقم الطعن 14/36 ق /2019 متييز جتاري
اىل املطعون �شدها/�شركة برايت املونيوم تريدجن - �شلطة منطقة التجارة احلرة 
)ب�شفته  الهند   - اجلن�شية   - جوفيندان  فيجايان  ال�شيد/فيبني   ، القيوين  اأم 
ال�شخ�شية وب�شفته ممثل ال�شركة قانونا(. تقرر اإعالنكم بوقوع طعن على احلكم 
لتجارة  برايت  الطاعن/  من  املرفوع  جت��اري  اإ�شتئناف   2018/91 رق��م  ال�شتئنايف 
الأملونيوم والزجاج )�س ذ م م( واإعالنكم اأنه من حقكم تقدمي لئحة بالدفوع خالل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ الإعالن عمال باأحكام قانون الإجراءات املدنية و عليك 

مراجعة حمكمة التمييز ل�شتالم ن�شخة من �شحيفة الطعن.
 مدير اإدارة الدعوى 
حمكمة التمييز / ح�سام حممد 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�سر

يف الدعوى 2018/217 اإ�ستئناف تنفيذ عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده/1- حممد احمد رم�شان جمعه 2- �شهاب احمد رم�شان جمعه 
اإبراهيم  جمعه  رم�شان  احمد  ماريه   -4 اإبراهيم  جمعه  رم�شان  احمد  فار�س   -3
اإبراهيم   احمد رم�شان جمعه  6- غالية  اإبراهيم   احمد رم�شان جمعه  5-فاطمة 
7- ايه ار جيه للعقارات - �س ذ م م  8- ايه ار جيه القاب�شة �س ذ م م ب�شفتها ال�شركة 
الكافلة لالإلتزامات جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / عليه احمد رم�شان 
عقار  بيع   2017/159 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  اإب��راه��ي��م  جمعه 
17.30م�شاء  ال�شاعة   2019/9/11 املوافق  الأربعاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  مرهون 
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1363 اإ�ستئناف جتاري 

اىل امل�شتاأنف �شده/1- نا�شيونال مارين األيان�س م د م �س جمهول حمل 
/ البحرية  للخدمات  املتحدة  ايكارو�س  امل�شتاأنف/�شركة  ان  القامة مبا 
م�شاهمة املقفلة وميثله/حممود ح�شني علي اأحمد - قد ا�شتاأنف القرار/ 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/1654 جتاري كلي بتاريخ 2018/3/22 
وحددت لها جل�شه يوم الأربعاء املوافق 2019/9/25  ال�شاعة 17.30 م�شاءا 
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
بالدعوى رقم 2019/2416 جتاري جزئي - دبي

اإىل املدعي عليه / 1/ كيلي الهند�شية للحدادة - �س ذ م م  و 2/ كيلي ا�شتيل اجننريينج - 
�س م ح  - نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابيا بالق�شية اأعاله واملرفوعة �شدكم 
او  ، وعليه فانتم مكلفون باحل�شور  ح  فرع دبي  م  للمعادن - �س  األبني   / املدعية  من 
من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2019/9/17 ال�شاعة 
 - التجاري  - اخلليج  دب��ي   : الكائن  املنتدب  وذل��ك مبكتب اخلبري  الثانية ع�شر ظهرا 
بجوار برج وان امنيات - برج بري�شم - الطابق الثامن - مكتب 805 - اأحمد احلو�شني 
واإح�شار  امل��ح��دد  وامل��ك��ان  باملوعد  احل�شور  ي��رج��ى  ق��ان��ون��ي��ون.  وم��راج��ع��ون  حما�شبون 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة 

�شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
 اخلبري احل�سابي/ اأحمد علي احلو�سني

رقم القيد 83 

مذكرة اإعالن املدعي عليهما بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة 

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6561(
املنذر / نور بنك )م�شاهمة عامة( )بنك نور الإ�شالمي )�س م ع( �شابقا( 

�شد املنذر اليه / حممد عوي�س جنم حممد جنم الهدى 
املو�شوع / اإنذار �شداد مبلغ 3.805.287 درهم 

)فقط ثالثة ماليني وثمامنائة وخم�شة الف ومائتان و�شبعة وثمانون درهما( 
املنذر يخطركم ب�شداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )3.805.287( درهم 

)فقط ثالثة ماليني وثمامنائة وخم�شة الف ومائتان و�شبعة وثمانون درهما( 
وذلك خالل مدة )30( ثالثون يوما من تاريخ الن�شر هذا الإخطار وبخالف ذلك �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيه الطلب من قا�شي التنفيذ مبا�شرة اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون )�شقة 
�شكنية ار�س رقم 1997 - مبنى مارينا ابارمتنت�س 1 - مبنى رقم 1 - طابق 2 - عقار رقم 207 - امل�شاحة الكلية 
226.52 مرت مربع - منطقة نخلة جمريا - دبي( وبيعه باملزاد العلني ووفاء للمديونية مع الإحتفاظ بحق املنذر 

بالرجوع عليكم للمطالبة باأية فروقات ل�شتيفاء كامل املديونية ودون امل�شا�س باي من حقوق موكلنا. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6548(

املنذرة / اجلائزة للتكنولوجيا - �س ذ م م 
املنذر اليه / اي ان تي �شي لتجارة مواد البناء - �س ذ م م 

اإن��ذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل  مبوجب الإن��ذار رقم 2019/1/163260 
بدبي فاإن املنذرة تنذر املنذرة املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره 12.000.000 
 2019/6/22 يف  امل���وؤرخ   500385 رق��م  ال�شيك  قيمة  دره���م(  مليون  ع�شر  )اث��ن��ي 
وامل�شحوب على م�شرف ابوظبي الإ�شالمي وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ هذا 
والق�شائية  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  ا�شفة اىل  املنذرة  �شت�شطر  واإل  الإن��ذار 
على  املرتتبة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامها  اليها مع  املنذر  �شد 

ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى ،  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�سر

رقم )2019/1/159823(
املنذر :املوؤجر / �شركة بلو بيي منطقة حرة - ذ م م 

املنذر اليه / �شركة / ذا فري�شت فريي منطقة حرة - ذ م م
رخ�شة جتارية رقم 18503 - جمهويل حمل الإقامة 

و�شبع  واحد   )137.987( والبالغة  اليجارية  للقيمة  الكامل  بال�شداد  نكلفكم 
من  يوما  ثالثني   30 خ��الل  درهما  وثمانون  و�شبع  وت�شعمائة  الفا  وث��الث��ون 
تاريخ تبلغكم  الإنذار ب�شكل قانوين واإل �شاأ�شطر ا�شفا بالإ�شافة ملوكلي باتخاذ 
للقيمة  وال�شداد  بالإخالء  والق�شائية مبطالبتكم  القانونية  الإج��راءات  كافة 

اليجارية مع ت�شمينكم كافة الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2019/145 عقاري كلي 
داماك  �شركة   / املدعي  اأن  مبا  القامة  حمل  جمهول  امل��ح��دودة  العائلة  بل�شم  �شركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - الكتبي  علي غدير  هند حميد  م وميثله/  م  ذ   - للتطوير 
بتاريخ  2019/8/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة داماك للتطوير - ذ م م حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري : باأول : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اإجمايل قدره )1.658.351 درهم 67 فل�س( 
)مليون و�شتمائة وثمان وخم�شون الف وثالثمائة وواحد خم�شون درهما و�شبع و�شتون فل�شا( الذي ميثل 
قيمة باقي ثمن الوحدة العقارية عني التداعي والر�شوم وغرامات التاأخري التفاقية.  ثانيا : الزام املدعي 
عليها بالفائدة التاأخريية الإتفاقية عن املبلغ املرت�شد بذمة املدعي عليها 1.187.312 )مليون ومائة و�شبع 
وثمانون الف وثالثمائة واثنا ع�شر درهم( بواقع 3% �شهريا من تاريخ 2018/9/10 حتى متام ال�شداد.  ثالثا 
: الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.  
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/808 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- متام للتغليف - �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ريالين�س ل�شناعات التغليف - ذ م م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2019/5/7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ ريالين�س ل�شناعات التغليف - 
ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�شة ع�شر الف واربعمائة واربعة 
وثالثني درهم وخم�شني فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�شتحقاق 
احلا�شل يف 2017/6/7 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم 
ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2019/213 احوال نف�ض م�سلمني 

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اجلمل   �شعيد  حممد  با�شم  عليه/1-نرمني  املدعي  اىل 
احمد  حممد  �شالح  وميثله/حممد   - زكي  احمد  �شعيد  ابراهيم  املدعي/حممد  اأن 
يف   2019/8/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - الهاجري 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالآتي :- با�شقاط 
ح�شانة املدعي عليها )نرمني با�شم حممد �شعيد اجلمل( لولده��ا )�شليم ، رايان ، 
ديالرا( و�شمهما لوالدهما املدعي )حممد ابراهيم �شعيد احمد زكي( والزمت املدعي 
عليها بالر�شوم وامل�شروفات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/132 جتاري كلي 
حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - لالإن�شاءات  جلف  نا�شيونال  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة بحكمت مبثابة احل�شوري : بالزام املدعي عليها 
بان ت�شدد للمدعية مبلغ اإجمايل )1.905.628.31( مليون وت�شعمائة وخم�شة 
الف و�شتمائة وثمانية وع�شرون درهما وواحد وثالثون فل�شا ، وفائدة 9% من 
تاريخ اليوم الثاين للمطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
هذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن قرار بالتنفيذ 

يف الدعوى رقم 2019/3312 تنفيذ جتاري      
���س ذ م م 2-راج���ن لوند لل  ارل��ون��د -  اىل املنفذ ���ش��ده/1- م�شاريع 
تاج  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا   - الق��ام��ة  حمل  جمهول   - �شاند 
املرجان التجارية - ذ م م  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة 
يف احلجز التحفظي جتاري رقم )20/2019( وفاء للمبلغ املطالب به 
اىل  التحفظي  احلجز  حتويل  وتقرير  دره��م   )2403200.30( وق��دره 
حجز تنفيذي يف ملف رقم )3312/2019( تنفيذ جتاري ، وذلك للعلم 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�شي التنفيذ.
رئي�ض الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

 يف الدعوى رقم 2019/1737  امر اداء 
اىل املدعى عليه/ 1- هياز للتجارة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
قررت   - العامري  مو�شى  عي�شى  وميثله/مو�شى  التجارية  بانوراما  املدعي/ 
للتجارة  هياز  عليها  املدعى  بالزام   2019/9/2 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة 
وق��دره 18667 درهم  التجارية مبلغ  بانوراما  للمدعية  ت��وؤدي  بان  م  م  ذ  - �س 
)ثمانية ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون درهما( والفائدة القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف 
الأمر  اإ�شتئناف  ولكم احلق يف  املحاماة.  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�شمائة 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1487 ا�ستئناف جتاري      

م  م  ذ  ���س  اي�����ش��ت -  ان��رتب��راي�����ش��ز م��ي��دل  امل�����ش��ت��اأن��ف ����ش���ده/1 - �شيجما  اىل 
 - الديكور  مل��ق��اولت  3-ال��ق��ائ��م  �شينغ  مقار  �شينغ  جيان  �شينغ  2-�شاتفيندر 
���س ذ م م 4-داف��ي��ن��در �شينغ ���ش��روان �شينغ جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  /بنك  امل�شتاأنف 
لها  2019/6/24م وحددت  بتاريخ  2018/2712 جتاري جزئي  رقم  بالدعوى 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2019/9/25  جل�شه يوم الربعاء 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1090 اإ�ستئناف مدين 

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-موؤ�ش�شة الإمارات العامة للنقل واخلدمات 2-�شردار 
ان  غالم �شري غالم 3-وقا�س اهلل ن�شري خان جمهويل حمل القامة مبا 
ماجد   / وميثله  دب��ي(  )ف��رع  للتاأمني  الوطنية  البحرية  /�شركة  امل�شتاأنف 
ال��ق��رار/ ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د   - اخل��زرج��ي  ال�شيخ ح�شن  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  حممد 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/1028 مدين جزئي وحددت لها جل�شه 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 ال�����ش��اع��ة   2019/9/23 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي���وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3132 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-كال�شي لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م 2-اأحمد حممد زيد �شعيد 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  عبدالهادي  طاهر  احمد  ال�شيد   -3 ال�شحي 
اأق���ام عليك  ق��د   - غ��امن  م��ال اهلل حممد  نا�شر   / ل��وت��اه وميثله  احمد حميد عي�شى 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم من الأول اىل اخلام�س مببلغ وقدره 
والر�شوم  ال�شاد�س  عليه  للمدعي  املدعي  اأداه��ا  التي  املديونية  قيمة  دره��م(   282931(
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
املوافق   الإث��ن��ني   ي��وم  لها جل�شة  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  �شمول احلكم  و 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س   2019/9/16
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1262 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�شركة �شيدكو للمقاولت العامة - �س ذ م م - فرع دبي جمهول 
م م وميثله /  ذ  وال��زج��اج -  امل��دع��ي/ �شركة كواليتي لالملنيوم  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
الفا  و�شبعون  وواح��د  واربعمائة  )مليون  وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
وخم�شة وع�شرون درهما( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2019/10/6 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2170 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-عاي�شه اح�شن اح�شن كمال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�شعد 
علوي وميثله /جو�شلني �شبلي خري اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها بنقل ملكية ال�شيارة من ا�شمها وت�شجيلها با�شم املدعي ويف حال امتناعها عن 
نقل ملكية ال�شيارة ل�شم املدعي احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
)74.317.30 درهم اربعة و�شبعون الف وثالثمائة و�شبعة ع�شر درهما وثالثون فل�شا( قيمة 
قر�س ال�شيارة مع فائدة القر�س والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق 2019/9/18 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3213 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه /1-مطعم وكافية بت�س هو�شبيتاليتي - �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ مقهى املخبز الفرن�شي - �س ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها  مطالبة مالية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
و�شتون  وت�شعة  وثمامنائة  الفا  وت�شعون  وواح��د  )ثمامنائة  دره��م(   891.869.42(
القانونية بواقع 12% من تاريخ  درهما واثنني واربعون فل�س( بالإ�شافة للفوائد 
املوافق  الإثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  تاريخ  الدعوىوحتى  قيد 
2019/9/16 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12728 بتاريخ 2019/9/11

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3159 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه /1-جرين �شيرنجي للخدمات الفنية - �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة - ذ م م قد اأقام عليك 
 369.816 وق���دره  مبلغ  بدفع  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
الزام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %12 القانونية  الفائدة  م��ع  دره��م 
املدعي عليها بقيمة ال�شريبة امل�شافة 5% مبلغ 18490 درهم ، الزام املدعي عليها 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2019/9/22 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
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اأ�شدرت دار زايد للثقافة الإ�شالمية كتاب “توا�شل بالعربية” 
املوجه ملنت�شبي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

يهدف الكتاب اإىل تزويد الطالب الناطق بغري العربية باملهارات 
اليومية،  للتوا�شل يف حياته  التي يحتاجها  الأ�شا�شية  اللغوية 

ويكت�شب  العربية،  باللغة  وامل�شموع  امل��ق��روء  فهم  من  ليتمكن 
التعلم  يف  بال�شتمرار  ل��ه  ت�شمح  التي  امل��ه��ارات  م��ن  جمموعة 
حتى بعد انتهاء مدة الربنامج الدرا�شي بالدار.وياأتي اإ�شداره 
العربية للناطقني بغريها،  اللغة  ال��دار لتعليم  اإط��ار ر�شالة  يف 
اأطلقتها الدولة لرت�شيخ قيمة القراءة  للمبادرة التي  وتنفيذاً 
يف املجتمع ب�شكل م�شتدام من اأجل تنمية �شاملة ومتكاملة يف 
�شتى املجالت.وقالت الدكتورة ن�شال حممد الطنيجي املدير 
حتقيق  يف  “ ي�شاهم  بالعربية  “ توا�شل  كتاب  اإن  للدار  العام 
ال�شرتاتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026 التي اأطلقتها 
احلكومة الحتادية بهدف تر�شيخ القراءة ويج�شد ا�شرتاتيجية 
الدار ب�شاأن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.واأ�شافت اأن 
الطالب  لتمكني  العربية؛  اللغة  حروف  باأ�شوات  يهتم  الكتاب 
غ��ري ال��ن��اط��ق ب��ال��ع��رب��ي��ة م��ن ا���ش��ت��خ��دام امل���ف���ردات امل��ت��داول��ة يف 
احلياة اليومية، وتوظيف ال�شيغ والأ�شاليب املتعددة يف اللغة، 
ي�شاعد  الدرو�س؛ مبا  الكتاب مبواد �شوتية جلميع  اأحلق  وقد 
يف  الكتاب  املتميز.وياأتي  ال��ذات��ي  التعلم  حتقيق  على  الطالب 
اأف�شل  وف��ق  اإع���داده  ومت  اأق�شام،   10 وي�شم  �شفحة   300
ون�شرها  العربية  باللغة  للنهو�س  املتاحة  والتجارب  املمار�شات 
كلغة لل�شلم وال�شالم باعتبارها من اأهم خم�س لغات يف العامل.

•• اأبوظبي - الفجر 

زايد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل 
عن  اأبوظبي«  »ف��ن  اأعلن  التنفيذية،  اللجنة  رئي�س 
الفنيني والفنانني  القيميني  اأ�شماء من�شقيه  قائمة 
احلادية  ل��ل��دورة  ح�شرية  اأع��م��ال  بتقدمي  املكلفني 
ع�شرة من املعر�س الذي ت�شت�شيفه منارة ال�شعديات 
املقبل،  ن��وف��م��رب   23  -  21 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
حديثة  فنية  اأعماًل  ال�شنوي  املعر�س  �شيقدم  حيث 
عاملية  فنية  عر�س  �شالة   40 مب�شاركة  ومعا�شرة 

رائدة ونا�شئة.
وتطرح الدورة احلادية ع�شرة من املعر�س برناجماً 
ال��ت��ك��ل��ي��ف الفّني  امل���ع���ار����س واأع����م����ال  م���ن  م��ن��ظ��م��اً 
واحلوارات الفنية على مدار الأ�شبوع مب�شاركة عدد 
من اأبرز الفنانني املقيمني يف اإمارة دبي، مثل رامني 
حريزاده، وركني حريزاده، وح�شام رحمانيان، الذين 
�شي�شرفون على مبادرة “اآفاق: الفنانون النا�شئون”، 
بالإ�شافة اإىل باولو كولومبو، القّيم الفني ال�شهري 
عمر  والدكتور  “بوابة”،  الب�شرية  الفنون  ملعر�س 
لالإ�شراف  اأبوظبي”  “فن  اإىل  يعود  ال��ذي  خليف، 
على معر�س “ف�شاءات” للعام الثالث على التوايل، 
اإىل جانب جريوم �شان�س الذي �شيتوىل تن�شيق ق�شم 
الأوىل، حيث  للمرة  ينّظم  والذي  “اأبعاد جديدة”، 
اإبداعات  على  ال�����ش��وء  لت�شليط  تخ�شي�شه  ج��رى 
اآ�شوين  امل��ع��ا���ش��رة، ومب�����ش��ارك��ة  ال��ف��ن��ون الآ���ش��ي��وي��ة 
الفنية، والذي  العر�س  اأح��د �شالت  ث��اداين، مالك 
ُت��ع��ر���س يف  ه��ن��دي��ة ج��دي��دة  فنية  م��ع��ار���س  �شيقدم 

اأبوظبي للمرة الأوىل �شمن ق�شم “اأبعاد جديدة”.
وقال �شعادة �شيف �شعيد غبا�س وكيل دائرة الثقافة 
وال�����ش��ي��اح��ة – اأب���وظ���ب���ي: »ي���وا����ش���ل م��ع��ر���س »فن 
�شعينا  مع  اآخ��ر،  بعد  عاماً  وجناحه  من��وه  اأبوظبي« 

ال��دوؤوب لنقدم كل جديد ومبتكر  املتوا�شل وعملنا 
اأن يكون  دورات���ه، حيث نعمل على  م��ن  دورة  ك��ل  يف 
لالإلهام  ن�شخته احلادية ع�شرة م�شدراً  املعر�س يف 
الفريدة  الفنية  وروؤي���ت���ه  واب��ت��ك��اره  ت��ن��وع��ه  بف�شل 

وبراجمه املتكاملة للتوعية الثقافية واملجتمعية«.
كبرياً  اأب��وظ��ب��ي« من��واً  »ف��ن  »�شهد  واأ���ش��اف غبا�س: 
للمعار�س  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأب���ع���اد  ب��ح�����ش��وره  ت��خ��ّط��ى 
فّنياً  برناجماً  توفر  دائمًة  واأ�شبح من�شًة  ال�شنوية، 
فردّية  معار�س  وي�شمل  ال��ع��ام،  م���دار  على  ي�شتمر 
واأعمال التكليف الفني العامة. وهذا ما و�شعه اليوم 
جمال  يف  الرئي�شية  العاملية  الفعاليات  م�شاف  يف 
بالتنوع  تت�شم  ال��ت��ي  وامل��ع��ا���ش��رة  احل��دي��ث��ة  ال��ف��ن��ون 
الثقايف، لدوره املحوري يف الرتقاء بعنا�شر املجتمع 

الإبداعي �شمن دولة الإمارات«.
ال����زوار  ج��م��ي��ع  ي�شتمتع  اأن  »اآم�����ل  ���ش��ع��ادت��ه:  وق����ال 
اأبوظبي«  »ف���ن  ب��رن��ام��ج  م���ن  ب��ال��ن�����ش��خ��ة اجل���دي���دة 
لن  حيث  امل��م��ي��زة،  والأن�����ش��ط��ة  بالفعاليات  احل��اف��ل 
تقت�شر اأجندة الفعاليات على اأيام املعر�س فح�شب، 
بل �شت�شت�شيف اأي�شاً عدداً من املعار�س والتكليفات 
�شمن  املعر�س  اختتام  بعد  �شت�شتمر  ال��ت��ي  الفنية 
برناجمي »بوابة« و«اآفاق« يف مدينتي العني واأبوظبي، 
 25 لغاية  ال����زوار  ا�شتقبال  �شيوا�شالن  وال��ل��ذي��ن 
يناير 2020، حيث �شيقّدم برنامج »اآفاق« ال�شنوي 
جمموعة وا�شعة من الأعمال الرتكيبية التي �شيتم 
قائمة  وت�شمل  الإم���ارة.  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  عر�شها 
ملبادرة  الفنية  الأع���م���ال  ب��اإن��ت��اج  امل��ك��ّل��ف��ني  ال��ف��ن��ان��ني 
اإيرلت�س  لياندرو  من  كاًل  الفنانني«  تكليف  »اآف��اق: 
اأعمالهما  ع��ن  الك�شف  �شيتم  ح��ي��ث  ب���ري،  واأول��ي��ف��ر 
اأبوظبي«،  »ف��ن  معر�س  انعقاد  ف��رتة  خ��الل  الفنية 

وعر�شها على مدى ال�شهرين الالحقني«.
»فن  معر�س  م��دي��رة  ن�شيبة  دي��ال  قالت  وب��دوره��ا، 
اأب��وظ��ب��ي« يف تطوير ق�شمه  اأب��وظ��ب��ي«: »جن��ح »ف��ن 

من  ���ش��ي��وف��ه  ينّظمها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��ار���س  املخ�ش�س 
ال��ق��ّي��م��ني ال��ف��ن��ي��ني، م���ا ي�����ش��م��ن ت���ق���دمي حجرات 
املعر�س  ملعايري  وفقاً  ديناميكية  بطريقة  العر�س 
وباأ�شلوب ُيظهر التناغم فيما بينها، وتت�شّمن اأق�شام 
الآ�شيوي  ب��ال��ف��ن  خ��ا���ش��اً  ق�شماً  اجل��دي��دة  امل��ع��ر���س 
�شان�س،  ج��ريوم  الفني  القّيم  عليه  ُي�شرف  املعا�شر 
اإ�شافة اإىل ق�شم فريد ي�شّلط ال�شوء على املعار�س 
ق�شم  اإىل  اإ�شافة  ث��اداين،  اآ�شوين  وُينّظمه  الهندية 
»ف�شاءات« باإ�شراف الدكتور عمر خليف، الذي يعود 
للم�شاركة من جديد يف هذا املعر�س العاملي. وناأمل 
البارزة  ال�شخ�شيات  ه��ذه  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن 
ا�شتثنائية  ف��ر���ش��ًة  ل��ل��زوار  ن��ق��دم  اأن  ال��ف��ن  ع��امل  يف 
ل�شتك�شاف اإبداعات فنانني عامليني �شواء املعروفني 

منهم اأو النا�شئني«. 
واأ�شافت ن�شيبة: “�شت�شّكل م�شاركة ركني حريزاده، 
ورامني حريزاده، وح�شام رحمانيان، جزءاً حمورياً 
م���ن ب���رن���اجم���ن���ا، ن���ظ���راً مل�����ش��اه��م��ات��ه��م ال���ك���ب���رية يف 
املجتمع الفني يف دولة الإم��ارات، وتوجيه الفنانني 
ال�شباب والتعاون معهم ل�شنوات عّدة، ما يجعل من 
الفنانون  “اآفاق:  م��ب��ادرة  الإ���ش��راف على  دوره��م يف 
النا�شئون”، خطوة متّثل امتداداً طبيعياً ملمار�شاتهم 
احلالية. اأّما باولو كولومبو، فلديه �شجّل حافل يف 
تنظيم العديد من املعار�س الكربى اأبرزها “بينايل 
بني  ف��ّن��ي��ة  ح�����وارات  ب��ط��رح��ه  البندقية” ال�����ش��ه��ري 
متحّم�شون  ونحن  واملعا�شرة،  التاريخية  الأع��م��ال 
معر�س  ���ش��م��ن  �شيجمعها  ال��ت��ي  ال���رواب���ط  مل��ع��رف��ة 
من  ُم��ع��ارة  اأع��م��ال  بح�شور  ال��ع��ام،  لهذا  “بوابة” 
اأبوظبي”،  “فن  متحف العني ُتعر�س لأول مرة يف 
اإيرلت�س  ل��ي��ان��درو  �شيقدمه  م��ا  ل���رنى  نتطلع  ك��م��ا 
بها  تكليفهما  مت  فنية  جم�شمات  من  بري  واأوليفر 
ي�شتمتع  اأن  واأمت��ّن��ى  واأب��وظ��ب��ي.  العني  يف  لُتعر�س 
ال����زوار ب��ه��ذه امل�����ش��اه��م��ات امل��ذه��ل��ة يف م��ع��ر���س “فن 

اأبوظبي” لعام 2019”.
ومن جانبه، قال الفنان املكّلف لياندرو اإيرلت�س الذي 
يقيم يف بوين�س اآير�س ومونتيفيديو: »ابتكرت منذ 
»الع�ّس«،  بعنوان  تركيبياً  فنياً  عماًل  �شنوات  ب�شعة 
ال�شكل  اأ�شطوانية  م�شاحة  ع��ن  ع��ب��ارة  ك��ان  وال���ذي 
وكانت  حم���ّدد.  ب�شري  م�شهد  لحت�شان  م�شممة 
هيئة  ع��ل��ى  زج��اج��ي��ة  منحوتة  ت�شم  امل�����ش��اح��ة  ه���ذه 
ويجمع  ال�شقف،  نافذة  حتت  مبا�شرًة  تقع  �شحابة 
هذا امل�شروع يف ثناياه بني الأناقة املرهفة واجلمال 
القا�شية،  ال��زج��اج  تفا�شيل  م��ع  لل�شحابة  امل���وؤّق���ت 
الطبيعية.  وبيئتها  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط  ال��وع��ر  وال��ه��ي��ك��ل 
ملنطقة  جديد  مب�شروع  القيام  مّني  ُطلب  وعندما 
هذا  لتطوير  مثالّيٌة  ف��ر���ش��ٌة  ب��اأن��ه��ا  �شعرت  ال��ع��ني، 
الهيكلية  و�شع  عرب  فريدة  بطريقة  ولكن  العمل، 
ال��داع��م��ة اأو »ال��ع�����ّس« يف واح���ة ال��ع��ني، ف��امل��اء ي�شّكل 
ال�شحابة  مت��ّث��ل  بينما  واح���ة،  لأي  الناب�س  القلب 

جوهر املطر واملعنى احلقيقي لإرواء العط�س«.
اأوليفر بري بخلفّية معرفية معّمقة  ويتمّتع الفنان 
يف جم���ايل امل��و���ش��ي��ق��ى وال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة، م��ا قاده 
العالقة بني عن�شري  اإيجاد  املبكر يف  اإىل الهتمام 
عمله  يعك�س  اأن  ي��ت��وّق��ع  ح��ي��ث  وامل�����ش��اح��ة،  ال�����ش��وت 
اجلديد هذا املفهوم، ومن جانبه قال: »اأتطّلع بكل 
يتناغم  اإذ  م��رة،  لأول  اأبوظبي  يف  العمل  اإىل  �شغف 
العمل الذي ُكلفت به يف »فن اأبوظبي« ب�شكل مبا�شر 
ومينحهم  الأطفال  مع  و�شيتفاعل  املدينة،  روح  مع 
للعا�شمة  ال��ث��ق��ايف  امل��ا���ش��ي  للنظر يف  غ��ن��ّي��اً  م��رج��ع��اً 

وحا�شرها وم�شتقبلها«.
»اآف���اق:  م��ب��ادرة  يف  امل��خ��ت��اري��ن  الفنانني  قائمة  اأّم���ا 
الفنانات  فت�شّم  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  النا�شئون«  الفنانون 
عائ�شة حا�شر، ورو�شة خليفة الكتبي، و�شيخة فهد 
القّيمني  مع  حالياً  الفنانات  تتعاون  حيث  الكتبي، 
الفنّيني �شمن برنامج ي�شتمر ملدة عام كامل، �شيتّوج 

بتقدمي عمل اأو م�شروع فّني جديد خالل املعر�س، 
يناير   25 ل��غ��اي��ة  ال����زوار  اأم����ام  ع��ر���ش��ه  و�شي�شتمر 

.2020
ويف ه���ذا ال�����ش��دد، ����ش���ّرح رح��م��ان��ي��ان ب���الإن���اب���ة عن 
القّيمني الفنيني: “�شعداء للم�شاركة كقّيمني فنيني 
�شمن  النا�شئون”  الفنانون  “اآفاق:  م��ب��ادرة  على 
 .2019 ل��ع��ام  اأبوظبي”  “فن  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
ف��خ��الل ال��ع��ق��د امل��ا���ش��ي، ���ش��ه��دن��ا ت���ط���وراً ملحوظاً 
يف جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن امل��م��ار���ش��ات الإب��داع��ي��ة يف 
جم���ال ال��ف��ن��ون امل��ع��ا���ش��رة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الإم�����ارات 
للم�شاهمة  ومتحّم�شون  فخورون  ونحن  واملنطقة، 
يف اإث���راء ه��ذا امل�شهد الإب��داع��ي امل��زده��ر م��ن خالل 
نا�شئات«.وبدورها  �شابات  فنانات  التعاون مع ثالث 
واأنا  ع��ام  من  اأك��ر  »اأم�شيت  الكتبي:  �شيخة  قالت 
اأتناق�س مع رامني حريزاده وركني حريزاده وح�شام 
رحمانيان حول عملي والتوجهات الإبداعية املمكنة، 
العميق  واإح�شا�شهم  ال��ف��ري��دة  روؤي��ت��ه��م  �شّكلت  وق��د 
ونزاهتهم يف عملهم وممار�شاتهم م�شدر اإلهام موؤثر 
وبالغ الأهمية. واأنا على ثقة تامة من اأن م�شاركتي 
النا�شئون«،  الفنانون  »اآف���اق:  م��ب��ادرة  �شمن  معهم 
التاأملية  ذاتي  اأكر يف  للغو�س  الفر�شة  �شتمنحني 

وا�شتك�شاف املزيد حول قدراتي الإبداعية«.
بالغة  ب�شعادة  »اأ���ش��ع��ر  حا�شر:  عائ�شة  قالت  بينما 
خلو�س هذه التجربة مع رامني وركني وح�شام كجزء 
من مبادرة »اآفاق: الفنانون النا�شئون«، فهم ميّثلون 
�شاعدتني  حيث  املنطقة،  يف  للفنانني  قّيماً  م�شدراً 
جم�شماتي  يف  اإبداعاتي  تفريغ  يف  املبتكرة  اأفكارهم 
الفنية على اأمّت وجه، كما ا�شتفدت من نقدهم البّناء 
لروؤية عملي الفّني من منظور جديد. وقد ا�شتمتعت 
بالتعاون معهم وم�شاركتهم الأفكار، نظراً لعقليتهم 
رو�شة  قالت  جانبها،  الإب���داع«.وم���ن  على  املنفتحة 
الكتبي: »اأف��ت��خ��ر ب��ك��وين ج��زء م��ن م��ب��ادرة »اآف���اق: 

رامني  م��ع  للتعاون  واأت��ط��ّل��ع  النا�شئون«.  الفنانون 
التي  التجربة،  هذه  من  لال�شتفادة  وح�شام  وركني 
م�شاراتي  واإث��راء  الفّنية  قدراتي  تعزيز  يف  �شت�شهم 
الفكرية. اإنهم معلمون ا�شتثنائيون، ولديهم القدرة 
على فهم منهجيتي الإبداعية، لذلك �شاأتعّلم الكثري 
ي�شت�شيف  مت�شل،  �شياق  م��ع��ه��م«.ويف  التعاون  م��ن 
معر�س الفنون الب�شرية ال�شنوي »بوابة« الذي يقام 
�شمن فعاليات »فن اأبوظبي«، اأحد القيمني الفنيني 
هذا  الختيار  ووق��ع  ع��ام،  كل  املعر�س  يف  للم�شاركة 
ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ق��ي��م ال��ف��ن��ي ب���اول���و ك��ول��وم��ب��و، حيث 
�شيك�شف املعر�س التاأثري املحتمل للعنا�شر اليومية 
ال�شتك�شاف  رح��الت  يف  اإيجادها  مت  التي  الب�شيطة 
الأثري على الق�ش�س التي يحاول الفنانون �شردها 
حيث  ال��راه��ن،  ع�شرنا  خ��الل  الفنية  اأع��م��ال��ه��م  يف 
�شيقدم متحف العني م�شاهمًة كرميًة متّثلت باإعارة 
من  اأ�شا�شياً  عن�شراً  �شتج�شد  التي  القطع  من  عدد 
لتاريخ  ب�شرياً  انعكا�شاً  وت�شكل  امل��ع��ر���س،  ت�شكيلة 
جانب  اإىل  من�ّشق  ب�شكل  عر�شها  و�شيتم  املنطقة، 
الأعمال الفنية املعا�شرة يف املعر�س.يف هذا الإطار، 
قال القيم الفني باولو كولومبو: »بف�شل الفر�شة 
من  اأثرية  بت�شمني قطع  يل  �شمحت  التي  الرائعة 
»بوابة«،  لق�شم  التن�شيقية  روؤيتي  يف  العني  متحف 
متّكنت من روؤية اأعمال فنانني معا�شرين انطالقاً 
من مقتنياتهم ومنظورهم اخلا�س، فقد كانت اإدارة 
املتحف كرميًة معي بطريقة اأتاحت اأمامي الفر�شة 
لأن  اأف�شل.  نحو  على  املنطقة  تاريخ  على  للتعرف 
القدمية  اليدوية  امل�شنوعات  مع  املبا�شر  الت�شال 
هذه  ا�شتخدامات  على  بالتعّرف  لالإن�شان  ت�شمح 
ال��ق��ط��ع مب��ا حت��م��ل��ه م��ن رواب����ط ���ش��ل��وك��ّي��ة م��ا تزال 
قائمة على مّر الزمن. واآمل اأن يتمّكن زوار املعر�س 
من ا�شتك�شافها بكل �شهولة، واأن مينحوها حّقها من 

التقدير والحرتام«.

حتت رعاية خالد بن حممد بن زايد 

»فن اأبوظبي« يعلن قائمة القيمني الفنيني والفنانني املكلفني بتقدمي اأعمال ح�شرية لدورة عام 2019
�س لعر�س اإبداعات الفنون الآ�ضيوية املعا�ضرة اإطالق ق�ضم »اأبعاد جديدة« املخ�ضّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

 ،»France eMotion« اأطلقت الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي اأم�س، اأحدث معار�شها
والذي ي�شتعر�س اأحدث التقنيات، واأعمال اأربعة من امل�شورين ال�شباب العامليني، بالإ�شافة اإىل اأبرز 

املواقع الثقافية يف فرن�شا، وذلك يف فرعها يف منطقة البطني. 
35 قطعة فنية اأ�شيلة ت�شج باحلركة واحلياة عرب تقنية  حيث ا�شتمتع ع�شاق الفنون مب�شاهدة 

و�شهل  جم��اين  الذكية  بالهواتف  خا�س  تطبيق  مب�شاعدة  تفعيلها  ميكن  التي  ال��واق��ع  حم��اك��اة 
ال�شتخدام. ويهدف هذا املعر�س اإىل منح زواره من خمتلف اأنحاء العامل نظرة اأ�شيلة على الرتاث 

الفرن�شي العريق،
 وذلك من خالل املزج ما بني ال�شور الفوتوغرافية والر�شوم املتحركة الرقمية. 

“ي�شرنا تقدمي هذه  باأبوظبي:  الفرن�شية  الثقافية  الرابطة  رئي�س  �شلطان احلجي،  ال�شيد  وقال 
التجربة الفنية ال�شتثنائية بالتعاون مع معهد اللغة الفرن�شية ووكالة تنمية ال�شياحة الفرن�شية، 

والتي من �شاأنها ا�شتعرا�س املعامل الثقافية الفرن�شية بطريقة حيوية وجذابة قريبة للواقع عرب 
عن  املزيد  لتعلم  وت�شجيعهم  الإم���ارات  �شكان  اإل��ه��ام  بهدف   ،  France eMotion معر�س 

الثقافة والفنون والتقاليد الفرن�شية«. 
 9:00 ال�شاعة  بني  ما  باملجان  املعر�س  مل�شاهدة  العامة  اأم��ام  اأبوابها  الفرن�شية  الرابطة  �شتفتح 
ال�شاعة  حتى  �شباًحا   9:30 ال�شاعة  وم��ن  الأ�شبوع،  اأي��ام  خ��الل  م�شاًء   8:00 وال�شاعة  �شباًحا 

�شبت حتى تاريخ 24 اأكتوبر.  كل  م�شاًء   5:00

»France eMotion« ا فنًيا فريًدا حتت عنوان الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي تطلق معر�شً

»توا�شل بالعربية« .. اأحدث اإ�شدارات »زايد للثقافة الإ�شالمية«
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اأعمل على قدر ا�ضتطاعتي واأحاول اأن اأو�ضل اأعماًل بح�ضب اإمكاناتي

كري�شتينا �شوايا: يجب اأن تتوافر 
اأمور كثرية لتحقيق النجومية

الإعالم  عن  ابتعادك  �شبب  ما   •
مع اأن م�شاريعك كثرية ومتنوعة، 
وه�����ل ه�����ذا الأم�������ر ي����وؤّث����ر على 

تواجدك؟
- بل اأنا موجودة، وكل َمن 
يتابعني يعرف كل �شيء. 
يكون  ع��ن��دم��ا  ول���ك���ن 
ل�������������دّي حت�������ش���ري 
لأع���������������م���������������ال 
ج����دي����دة ل 
اأحت����ّدث 

�شتب�شر  اأنها  واأع��رف  اأت��اأك��د منها  اإل حني  عنها، 
الأعمال  بع�س  اأن  الأول  ل�شببني:  وذل��ك  ال��ن��ور، 
ت�شلك  ومل  عليها  اأ���ش��اأُت  وبحال  اأحياناً،  تتعْرقل 
اأقوم  اأن��ن��ي  ال��ن��ا���س  ي��ظ��ّن  التنفيذ  نحو  طريقها 
والثاين  الأ�شا�س.  يف  موجود  غري  لعمٍل  بدعايٍة 
اأع��م��ال جديدة،  اأحت���دث ع��ن  اأح��ي��ان��اً عندما  اأن���ه 
فاإن كرة )املُِحبني(، وب�شبب ح�َشدهم وغريتهم 
العمل.  على  �شلباً  الأم���ر  ه��ذا  ينعك�س  اأن  ميكن 
الأل��غ��ام، ونتوخى احل���ذر ك��ي ل  ب��ني  نحن ن�شري 

ينفجر لغم بنا.
حُماَربة؟ باأنك  ت�شعرين  • هل 

اإل ويكون عر�شة  اأحد يف هذا املجال  - طبعاً. ل 
للمحاربة، خ�شو�شاً الإن�شان الذي يكون م�شتقيماً 

وموؤمناً ول يلتفت �شوى اإىل نف�شه وعمله.
م�شل�شاًل  كان  التمثيلية  اأعمالك  • اآِخر 
وفيلمني  املا�شي  رم�شان  يف  ُع��ر���س 
�شينمائيني، ملاذا اأنِت مبتعدة عن 

الدراما التلفزيونية؟
م���ن  اأك��������������ر  ي�������وج�������د   -
الدرا�شة،  قيد  م�شروع 
وَم�����ش��اري��ع اأخ����رى 
مل اأحبها، لي�س 
كق�شٍة ولكن 
ب������ع�������������س 
الأدوار 
ال������ت������ي 
�س  ُتعر
ع�������������ل�������������ّي 
اأق�����ت�����ن�����ع  ل 
ب�����ه�����ا، واأخ���������رى 
واقتنعُت  اأع��ج��ب��ْت��ن��ي 
بها ولكن مل تنتِه الأمور 
اإل��ي�����ش��ا حتّدثْت  اأ���ش��ت��ه��ي.  ك��م��ا 
ع���ن م��اف��ي��ا يف جم����ال ال��ف��ن وهي 
ن���ح���ّب العمل  ����ّق����ة، ول���ك���ن ع��ن��دم��ا  حُمِ

نتحّدى ونكمل فيه.
بقرارها؟ راأيك  يف  اإلي�شا  اأخطاأْت  • هل 

- ه��ي مل ت��خ��ط��ئ، وك��ان��ت ت��ت��ح��ّدث ع��ن ي��اأ���ٍس اأو 
اأزعجها. واأنا عّلقُت على  اأو ب�شبب �شيٍء ما  َوَج��ٍع 
هذا  يف  م��وج��ودة  كنِت  لطاملا  لها  وقلت  املو�شوع 
لأي  ت�شمحي  ول  املافيا  ب��ه  تتحّكم  ال��ذي  امل��ج��ال 
�شيء باأن يوؤّثر على عزميتك، لأنك تخطيِت تلك 

املافيا وحّققِت جناحاً كبرياً.
• هل ترين اأن من ال�شعب على الفنان اأن ُيْثِبت 

نف�شه يف هذا الزمن؟
وكاأن  �شعوبة.  الأم��ر  ي�شتّد  الوقت  ومع  - طبعاً، 
الزمن ي�شري بالعك�س، وكاأننا ذاهبون نحو نهاية 
العامل. مل تعد هناك حمبة يف قلوب النا�س، ول 
بل  اأق�����ش��د اجلميع  اأن���ا ل  الآَخ����ر.  لنجاح  ف��رح��ة 
غالبية النا�س. ل �شيء مينع من اأن يْفرح الإن�شان 

لنجاح غريه كما يفرح لنف�شه بالنجاح.
الغنائي،  التواجد  اأو  ال��درام��ي  التواجد  بني   •
املرحلة  يف  الأه�������ّم  ه���ي  ال����درام����ا  اأن  ت���ري���ن  األ 

احلالية؟
- اأرّكز يف املرحلة احلالية على الغناء، لأن عرو�س 

الغناء واحلفالت اأكر. واأنا اأحب الفن ب�شكل عام، 
متالحقة يف  الفنان عرو�شاً  يتلقى  ولكن عندما 
جمال معنّي، فاإنه يرّكز عليه في�شغله عن املجالت 
اأو التقدمي.  اأو التمثيل  الأخ��رى، �شواء يف الغناء 
متالحقة،  اأع���م���ال  ت��وِج��د  ل  اأن���ه  امل�شكلة  ول��ك��ن 
التي تعرت�س طريقنا، خ�شو�شاً  املعوقات  ب�شبب 
يقّدم  وفريٍق  بال�شَند  حماطاً  الفنان  يكن  مل  اإذا 
�شركة  توجد  ول  اأ�شتغل مبفردي،  اأنا  الدعَم.  له 
اإنتاج تْدعمني اأو متمّول ي�شاندين، واأنا اأعمل على 
قدر ا�شتطاعتي واأحاول اأن اأو�شل اأعماًل بح�شب 

اإمكاناتي.
معنّي  جم����اٍل  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأن  ت��ري��ن  األ   •

اأْف�شل؟
- يف كل مرحلة من حياتي كنت اأرّكز على جمال 
ال��ث��م��ار التي  اأق��ط��ف حتى الآن  م��ع��نّي، ول��ك��ن مل 
دون غريه.  عليه  واأرك���ز  �شيء  كل  اأت��رك  جتعلني 

حتى الآن اأنا مل اأَنل الفر�شة التي اأ�شتحّقها.
لني؟ تف�شّ ماذا  • وكخياِر، 

- املجال الذي اأرت��اح فيه وهو ملعبي ول ُيْتعبني 
اأم��ا التمثيل فهو  اآَخ���ر ه��و التقدمي،  ك��اأي جم��ال 
الأك�����ر ت��ع��ب��اً، وم�����ش��ه��ٌد واح����د ي��ت��ط��ّل��ب �شاعات 
و�شهر  ال�شفر  لناحية  م��ت��ع��ٌب  وال��غ��ن��اء  ت�����ش��وي��ر، 
بينما يف  الإط���الق.  على  �شهاًل  لي�س  وه��و  الليل، 
التقدمي يكون من باب ال�شتثناءات اأن ن�شتمّر يف 

العمل حتى �شاعات الفجر الأوىل.
الوقت  يف  ال��ن��ج��وم��ي��ة  حت��ق��ي��ق  مي���ك���ن  ه����ل   •
يف  �شعوبة  ي��رى  البع�س  اأن  وخ�شو�شاً  احل��ايل، 

هذا الأمر؟
- يجب اأن تتوافر اأمور كثرية لتحقيق النجومية، 
وينبغي اأن حتوط بالفنان ظروف معينة من اأجل 
امل��ادي، لأن الفنان بحاجة  ذل��ك، هذا عدا الدعم 
اإىل اأن ُيْنِفق على فنه كي يدّر عليه املال يف مرحلة 

لحقة. �شركات الإنتاج �شارْت نادرة.
الفن  وت����ْرك  جم����دداً  ب���ال���زواج  ت��ف��ك��ري��ن  األ   •

و�شعوباته، مبا اأنك متلكني �شركة؟
- ل ع��الق��ة ل��ل��زواج ب��ال�����ش��رك��ة، اأن���ا ل اأدم����ج بني 

العمل واأموري اخلا�شة.
اأ�شرِت؟ كما  ُمْتِعٌب  الفن  • ولكن 

اأن  اأت����زوج؟ �شبق  اأن  اأن��ه يجب  - وه��ل ه��ذا يعني 
و�شعيدة  مطّلقة  واأنا حالياً  عائلة  ولدّي  تزّوجُت 
وتاأ�شي�س عائلة  ب��ال��زواج جم���دداً  اأف��ك��ر  ج���داً، ول 
اأخرى. اأنا اأّم ولدي عائلة واأولد، وميكن اأن يقال 
هذا الكالم لفنانة كانت ترّكز على فّنها متنا�شيًة 
وم�شهورة،  م���ع���روف���ًة  ك��ن��ت  والأولد.  ال��ع��ائ��ل��ة 
وتزّوجُت واأكملت. الزواج لي�س من اأهدايف، ولكن 
ل اأعرف اإذا توافر ظرف ُمنا�ِشب يجعلني اأتراجع 

عن تفكريي، ولكن لي�س بهدف تاأ�شي�س عائلة.
املقبلة؟ للفرتة  رين  حت�شّ • ماذا 

- جمموعة م�شاريع خلارج لبنان، اأحدها ل�شورية 
ر للتعاقد  واآَخر مل�شر، كما اأن مدير اأعمايل يح�شّ
علّي  ُعر�س  اأي�شاً  احلفالت.  من  جمموعة  على 
م�شل�شل وفيلم يف لبنان، ولكن يتم تعديل الن�س، 
وهناك  اأوًل،  الن�س  على  الط���الع  يهّمني  وك��ان 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ح��ال��ي��اً،  كتابته  اآَخ���ر جت��ري  م�شل�شل 

فكرة تقدمي برنامج تلفزيوين.

كندة علو�ص تدعم حق 
الأطفال الالجئني يف التعليم

الأطفال  الفّنانة كندة علو�س فيديو عن حق  ن�شرت  �شبكة النرتنت  عرب 
الالجئني يف التعليم ، وعّلقت قائلة: التعليم من حقوق الطفل الأ�شا�شية، 
لكن 3.7 مليون طفل لجئ حمرومون من اللتحاق باملدار�س  الظروف 
القأرة مل ترتك أمامٔم خياًرا �شوى الفرار من أوطانهميجب أل 
الب�شرية يف  التعليم وعن حق  للتخلي عن حقٔم يف  ي�شطر أطفالٔم 

ال�شتفادة من طاقاتٔم وأبداعاتٔم. يجب أل نخذل جياًل كاماًل.
يذكر اأّن كندة عّلو�س قد و�شعت طفلتها الأوىل يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( 
جمموعة  ح�شره  لبنتهما  )�شبوع(  حفل  وزوج��ه��ا  ه��ي  واأق��ام��ت  املا�شي، 
كبرية من امل�شاهري واأ�شدقائهما املُقربني؛ كما ن�شرت كندة مقطع فيديو 

عرب ح�شابها ال�شخ�شي على )ان�شتغرام( اأثناء التح�شريات للحفل.

هيفاء وهبي لل�شينما مع اأحمد الفي�شاوي وبا�شل خياط
ال�شينما  اإىل  وهبي  هيفاء  اللبنانية  النجمة  ع��ودة  ر�شميا  ت��اأك��دت 
امل�شرية بعد غياب 5 �شنوات منذ اأخر عمل قدمته مع النجم با�شم 
ال�شركة  تعاقدت  بعدما   ،2014 ع��ام  روح"  "حالوة  فيلم  �شمرة 
لي�شاركوها  جن���وم  ث��الث��ة  م��ع  اخلواجة"  "عقدة  لفيلم  امل��ن��ت��ج��ة 
وتقرر  داود،  واأحمد  وبا�شل خياط  الفي�شاوي  اأحمد  البطولة وهم 
ان يتم البدء يف الت�شوير بعد اأ�شبوعني فقط، حتى يتمكن اأبطاله 

من التفرغ بعدها للم�شاركة يف ماراثون دراما رم�شان 2020.
الفيلم يحمل ا�شما موؤقتا بعنوان "عقدة اخلواجة" وتاأجل ت�شويره 

واآخرهم  ال��ن��ج��وم  م��ع  التعاقد  ا�شتكمال  اأج���ل  م��ن  م��رة  م��ن  اأك���ر 
الفنان ال�شوري با�شل خياط، ومن املنتظر الإعالن عن �شم اأ�شماء 
الإثارة  لت�شنيف  ينتمي  ال��ذي  العمل  بطولة  يف  للم�شاركة  اأخ��رى 
والغمو�س.الفيلم ق�شة كرمي فاروق و�شيناريو وحوار اأمني جمال 
وحممد اأبو ال�شعد و�شريف ي�شرى واإخراج حممد حماقي يف اأوىل 
املقرر  وم��ن  داوود  اأحمد  بطولته  يف  وي�شارك  الإخراجية  جتاربه 

ت�شويره داخل م�شر وعدة دول اأوروبية.
يف  �شرف  ك�شيفة  بالظهور  اكتفت  وهبي  هيفاء  النجمة  اأن  يذكر 

الأعمال الدرامية امل�شرية بالعام الأخري حيث �شاركت ب�شخ�شيتها 
وبركة" من بطولة جنمي م�شرح م�شر  "خري  فيلم  احلقيقية يف 
العزيز،  �شامح عبد  اإخ��راج  الرحمن، ومن  ربيع وحممد عبد  علي 
�شيد  "الواد  م�شل�شل  يف  �شرف  ك�شيفة  الظهور  على  حر�شت  كما 
وخطيبته  فهمي  اأح��م��د  ال��ف��ن��ان  ببطولته  ق���ام  ال���ذي  ال�شحات"، 
امل�شاركة ك�شيفة �شرف يف  اأنها رف�شت  وت��ردد  الزاهد،  الفنانة هنا 
باأداء  النجمة غادة عادل  الثاين من فيلم ولد رزق وقامت  اجلزء 

الدور بدل منها.

ر ملكة جمال لبنان ال�ضابقة كري�ضتينا �ضوايا لأكرث من م�ضروع فني للفرة املقبلة، بع�ضها غنائي وبع�ضها الآَخر متثيلي،  حت�ضّ
بالإ�ضافة اإىل تقدمي برنامج تلفزيوين.

�ضوايا التي تخو�س املجالت الثالثة يف وقت واحد، تو�ضح يف هذا احلوار  اأنها مل جتِن حتى الآن ثمار جمال معنّي كي ت�ضتمر 
اأن التمثيل هو املجال الأ�ضعب  فيه، كما مل تَنل الفر�ضة التي ت�ضتحّقها، م�ضرة اإىل 
يليه الغناء، بينما يبقى التقدمي هو الأكرث �ضهولة، ما خال بع�س ال�ضتثناءات.
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�شغط الدم املرتفع: جمابهته بالوعي والعالج
�شغط الدم املرتفع يوؤثر على اأكر من 40 باملئة من البالغني، ولكن 20 
باملئة منهم فقط على دراية به، ما يجعل الفحو�س الدورية ل�شغط الدم 

مهمة للغاية. ُيعرف ارتفاع �شغط الدم
اأو  ع��الم��ات  ع��دم وج��ود  م��ن  ال��رغ��م  لأن��ه على  ال�شامت”،  “القاتل  با�شم 
الدموية.  والأوعية  القلب  اإىل مر�س خطري يف  ي��وؤدي  اأن  اأعرا�س، ميكن 
لذا، ُيعترب قيا�س �شغط الدم الطريقة الوحيدة ملعرفة ما اإذا كان مرتفًعا.

حملة وطنية للك�ضف املبّكر
وزارة ال�شحة اللبنانية اأطلقت احلملة الوطنية للتوعية من ارتفاع �شغط 
الدم، حتت رعاية وح�شور وزير ال�شحة العامة الدكتور جميل جبق، والتي 
يف موؤمتر �شحايف  اأتت حتت �شعار “فح�شوا �شغطكن ونقطة عال�شطر”، 
ُعقد يف قاعة املحا�شرات يف وزارة ال�شحة العامة بدعوة من الوزارة. اأُطلقت 
احلملة بح�شور ممثلني عن اجلهات واجلمعيات امل�شاركة يف احلملة، وح�شد 

من املتخ�ش�شني واأهل ال�شحافة والإعالم.
تاأتي هذه احلملة يف اإطار م�شاركة لبنان يف احلملة التي اأطلقتها اجلمعية 
مايو)MMM( يف خمتلف  اأي��ار/  �شهر  ال��دم يف  العاملية لرتفاع �شغط 
اللبنانية  )Servier(واجلمعية  �شرفييه  م��ع  بالتعاون  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
لأمرا�س الكلى وارتفاع �شغط الدم، واجلمعية اللبنانية لأمرا�س القلب، 
والتي ت�شتهدف قيا�س �شغط الدم واإذكاء الوعي حول اأهمية الك�شف املبّكر 

عن ارتفاع �شغط الدم ومدى خطورة م�شاعفاته على ال�شحة العامة.
اأهمية  جبق  جميل  الدكتور  العامة  ال�شحة  وزي��ر  ت��ن��اول  امل��وؤمت��ر،  خ��الل 
احلملة الوطنية للتوعية من ارتفاع �شغط الدم، وعر�س ن�شاطات احلملة 

وامل�شاريع امل�شتقبلية. 

�ضغط الدم املرتفع واأمرا�س القلب وال�ضكتات الدماغية
“اإّن ارتفاع �شغط الدم هو عامل اخلطر الرئي�شي لأمرا�س القلب وال�شكتة 
واأمرا�س  القلب،  الأخ��رى: ق�شور  امل�شاعفات  ت�شمل  اأن  الدماغية. ميكن 
الأوعية الدموية، والق�شور الكلوي، ونزيف ال�شبكية، و�شعف الب�شر. كما 
%50 من  واأّن  اأّن ارتفاع �شغط الدم هو �شبب رئي�شي للوفيات، بخا�شة 
الوطنية  احلملة  من�شق  ق��ال  باإ�شابتهم”،  دراي��ة  غري  على  هم  امل�شابني 
روبري  الدكتور  ال��دم  و�شغط  الكلى  لأم��را���س  الّلبنانية  اجلمعّية  ورئي�س 

جنم.
اأما مدير �شركة �شرفييه يف ال�شرق الأدنى، ال�شيد جان كري�شتوف كورفوازيه 
“تعّد �شرفييه من  Jean Christophe Courvoisier فقال: 
الأمرا�س  املزمنة، ومنها  الأمرا�س  العاملية يف جمال عالج  ال�شركات  اأهم 
ال��دم، ول يقف دوره��ا فقط عند العالج، ولكن  القلبية وال�شكري و�شغط 

ميتد اإىل الك�شف املبّكر والوقاية من الأمرا�س املزمنة.”

زيادة الوعي لفح�س �ضغط الدم
عال�شطر”  ونقطة  �شغطكن  “فح�شوا  اجل��دي��دة  التوعية  حملة  تهدف 
اإىل رفع الوعي لدى العامة حول خماطر �شغط الدم، من خالل ت�شجيع 
الأطفال على حتفيز اآبائهم واأحبائهم لفح�س �شغط الدم لديهم، بخا�شة 
الإ�شابة  خطر  تقليل  يف  ي�شاعد  م��ب��ّك��ًرا  ال��دم  �شغط  ارت��ف��اع  اكت�شاف  اأّن 

بالنوبات القلبية، وف�شل القلب، وال�شكتة الدماغية والف�شل الكلوي.

• ما املق�ضود بالدرفل يف اللغة العربية؟ 
- العلم الذي يرفع يف احلرب. 

البندقية،  تاجر  التالية:  امل�ضرحيات  موؤلف  من   •
امللك لر ، ماكبث؟ 

- وليم �شك�شبري. 
• كم يبلغ عدد م�ضرحيات وليم �ضك�ضبر؟ 

- 37  م�شرحية. 
هو ال�ضمهري يف اللغه العربية؟  • ما 

- الرمح ال�شلب. 
يعني ا�ضم عنرة يف اللغه؟  •  ماذا 

- الذباب الأزرق؟ 

• اأننا منوت ب�شكل اأ�شرع من قلة النوم عن قلة الطعام
 • اأن هنالك نوعا من الأ�شماك يدعى بال�شمك ال�شديف باإمكانه ابتالع اإن�شان كامل

 • اأن �شغط املاء داخل كل خلية يف الب�شلة كاف لت�شغيل حمرك بخاري.
 • اأن الإن�شان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.

 • اأن الأفعى ت�شمع الأ�شوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�شوت بل�شانها.
 • هل تعلم اأن اجل�شم الب�شري يتكون من 206 قطعة عظم . 

 • هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�شع دقائق و لي�شت على مرة واحدة اإمنا 
على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

• اأن الأطفال البدينني يف �شن املدر�شة ياأكلون اأقل من اأقرانهم النحيلني.
 • اأن �شكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�شف املليون كل اأ�شبوع

 • اأن النمل العامل والن�شيط هو من الإناث . اأن البومة لترى يف الظالم الدام�س.
 • اأن منو ظفر اإ�شبعك الو�شطى هو اأ�شرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ.

 • اأن احليوان الوحيد الذي ي�شتطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.
 • اأن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من اأجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب اإىل رحلة الزفاف.

الثعلب واخلباز
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اجلوافة

منا،  الكثري  يع�شقها  التي  واللذيذة  املميزة  ال�شيف  فاكهة  من  اجل��واف��ة 
وحتر�س ربات البيوت على تقدميها يف �شكل ع�شري لتغذية اأفراد اأ�شرتها.

نتناولها  جتعلنا  عالجية  ف��وائ��د   8 للجوافة  اإن   ، غذائية  درا���ش��ة  وق��ال��ت 
يوميا، وتتمثل يف التايل:

1- تنق�س الوزن
2- تخف�س الكولي�شرتول ال�شار بالدم

3- حتمى من اأمرا�س الرئة
4- ت�شاعد عى خف�س �شغط الدم املرتفع

5- تعالج الإ�شهال
6- تق�شى على ال�شعال

7- ت�شفى اجلروح
8- تقى من الإ�شابة مبر�س ال�شكرى

جمموعة من العار�ضات يقدمن اأزياء من ت�ضميم �ضتاي�ضي بينديت لربيع 2020 خالل اأ�ضبوع املو�ضة يف نيويورك. اأ ف ب

الذي  العاثر  وينعتان حظهما  ال�شهية  اخلبز  رائحة  يت�شممان  وهما  دك��ان خباز  اوى من  واب��ن  ثعلب  اق��رتب 
جعلهما ل يح�شنان �شنع اخلبز والكعك..  فقال الثعلب: اآه اإبكي وحدك يا ابن اأوى فانا با�شتطاعتي ان اأ�شحك 
على اخلباز واتناول ما ا�شتهي من كعك وخبز. فقال ابن اوى: ح�شنا لو حدث ذلك فلك عندي كل الحرتام 

و�شتكون زعيما علينا فهيا كي ارى مامل اأره قبال.
اختباأ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد: فقال الثعلب .. اآه ..اآه ايها 
اخلباز كنت م�شافرا و�شديقي ابن، اوى فو�شلت اإىل انفي رائحة جميلة، ت�شاءلنا ما هذه الرائحة؟ فقلت: اإنها 
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�شاجرنا فرتكني و�شار. والآن اريد ان اتاأكد من ح�شن ظني وفطتني وهو ان 

ما ا�شمه هو الكعك.
 ف�شحك اخلباز الذكي وقال: نعم انه الكعك ال�شهي، اخرجته من الفرن منذ �شاعة ورائحته ال�شهية هي التي 
و�شلت لأنفك ايها الذكي، لذا �شاأطعمك اجمل كعك لن تن�شاه، لكن ل تعود علينا كثريا فانت لتدفع مال، 

انتظرين هنا و�شاأح�شره اليك.
غاب اخلباز قليال ثم خرج وقال: ها هو الكعك ، ن�شيبك ون�شيب ابن اوى الذي ذهب، فاأ�شرع الثعلب والتهم 
الكعكة الوىل م�شرعا لكنه مل يكد يقرتب من الثانية حتى قفز �شارخا من �شدة ما احرقته البهار التي ح�شي 
بها اخلباز الكعكة واأخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�شه ف�شحك اخلباز وقال له: ل تن�شى اأن تاأكل ن�شيب ابن 
اوى. وتركه وان�شرف والثعلب يتلوى من �شدة الأمل فجاء ابن اأوى وقال له ت�شتطيع اأن تاأكل ن�شيبي وهنيئا 

مريئا ما ا�شتهيته.. من ي�شحك على اخلباز يحرتق بناره.

الريا�شة لها فوائد للحامل واجلنني
ميكنهن  احلوامل  الأم��ه��ات  اإن  الباحثون  ق��ال 
حماية اأنف�شهن، واأطفالهن من الآثار ال�شحية 
خالل  الريا�شة  ممار�شة  خ��الل  م��ن  ال�����ش��ارة 

احلمل.
ووفًقا ل�شحيفة )ديلي ميل(، حتمي ممار�شة 
البدينات  الأم��ه��ات  احلمل  ف��رتة  يف  الريا�شة 
من  واأطفالهن  احلمل،  ب�شكري  الإ�شابة  من 

م�شاكل �شحية يف وقت لحق من احلياة.
 20 ل���  امل�شي  اجل��ري على جهاز  اأن  واأ���ش��اف��وا 
دقيقية يف اليوم، يحمي يح�شن �شحة الأع�شاء 
اأف�����ش��ل يف  ال��داخ��ل��ي��ة ل��دى احل��ام��ل ويجعلهم 

اإدارة م�شتويات ال�شكر بالدم.
النتائج  اأن  الباحثون بجامعة كامربيدج  واأكد 

ال�شمنة  وب��اء  و�شط  هامة  اإليها  تو�شلوا  التي 
املنت�شر حالًيا يف جميع اأنحاء العامل، م�شيفني 
الأم  م��ن  ك��ل  على  ت��اأث��ري كبري  لها  ال�شمنة  اأن 

والطفل اأثناء احلمل ولعدة �شنوات.
ون�������ش���ح م�������ش���وؤول���و ال�����ش��ح��ة ب���احل���ف���اظ على 
احلمل،  ف���رتة  خ���الل  الإم���ك���ان  ق���در  ن�شاطهم 
حيث تقول الدكتورة اأماندا �شفريوزي بريي، 
“اإن م�شتوى  اإجراء الدرا�شة:  التي �شاركت يف 
وبعده  احلمل  قبل  مبا�شرة  املعتدل  التمارين 
اإىل تغريات مهمة يف الأن�شجة املختلفة  يوؤدي 
ل����الأم ال��ب��دي��ن��ة، مم���ا ي��ج��ع��ل الأن�����ش��ج��ة اأكر 
الأمهات  التي تظهر يف غري  فعالية مثل تلك 

البدينات.


