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�أمه! بطن  يف  �جلنني  يتعلمها  مهار�ت   3

درا�سات  التعلم. فبح�سب  يبداأ رحلته مع  لكي  الإن�سان كثرياً  ينتظر 
حديثة، تبداأ هذه الرحلة حتى قبل خروج الطفل اإىل النور، اأي وهو 
اأب��رز ما يتعلمه اجلنني خالل  اأم��ه. ولكن ما  ل يزال جنيناً يف بطن 

�سهور احلمل هذه؟
تذوق الأطعمة

اأجرى الربوفي�سور بيرت َهيرب من جامعة كوين مبدينة بلفا�ست يف 
يحب  اأن  الإن�سان  بو�سع  كان  اإذا  ما  لكت�ساف  درا�سًة  املتحدة  اململكة 
اأطعمًة بعينها حتى قبل اأن ُيولد اأم ل. و�سملت الدرا�سة جمموعتني 
لن�ساء مو�سكات على الولدة، تناولت اإحداهما اأطعمًة حتتوي على ثوم 

بينما امتنعت الأخرى عن ذلك. 
واأظهرت النتائج اأن الأطفال الذين اأجنبتهن ن�ساء املجموعة الأوىل 
اأعجبوا باملاأكولت التي حتتوي على ثوم، وذلك بعد و�سولهم اإىل �سن 

الثامنة اأو التا�سعة من العمر. 
ال�ستماع اإىل الأ�سوات

�سملت جمموعتني  الفنلنديني جتربًة  العلماء  اأج��رت جمموعة من 
ُتهيئ  لأغ���اٍن  املجموعتني  اإح���دى  وا�ستمعت  احل��وام��ل.  الن�ساء  م��ن 

الأطفال للنوم بينما مل تتعر�ض الأخرى لذلك على الإطالق. 
واأظ���ه���رت ال��ت��ج��رب��ة اأن الأط���ف���ال ال��ذي��ن ُوِل�����دوا ل��ن�����س��اٍء ك��ن ينتمني 
اإليها  ا�ستمعوا  بعدما  الأغنيات  هذه  مع  تفاعلوا  الأوىل  للمجموعة 
على  بها  يكرتثوا  فلم  الثانية  املجموعة  مواليد  اأم���ا  ال����ولدة،  بعد 

الإطالق. 
متييز املفردات املنطوقة

جامعة  يف  تعمل  نف�سية  طبيبة  وه���ي  ف��وي��وم��ان��و���ض،  اأث��ي��ن��ا  ق��ارن��ت 
اأطفاٍل  التي ت�سدر من جانب  الفعل  نيويورك الأمريكية، بني ردود 

حديثي الولدة على الأحاديث التي جتري من حولهم. 
واأث��ب��ت ذل��ك وج��ود تفاعل ب��ني ه���وؤلء الأط��ف��ال وب��ني الكلمات التي 
تتناهى اإىل م�سامعهم، واأن املواليد يكونون اأكرث حر�ساً على متابعة 

اأي حديِث يدور بلغتهم الأم. 

قطر�ت �لعني تعيد �سبط �ل�ساعة �لبيولوجية
اأعماق  يف  تكمن  لالإن�سان  البيولوجية  ال�ساعة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
ا�ستهداف خاليا معينة يف  اإع��ادة �سبطها عرب  دماغه، فاإن بالإمكان 

العني، هذا ما ك�سفت عنه درا�سة جديدة اأُجريت يف اأ�سكتلندا. 
ابتكار  اإىل  ت����وؤدي  ق��د  نتائجها  اإن  ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وق���ال 
قطراٍت للعني، من �ساأنها م�ساعدة الب�سر على التكيف مع ما ُيعرف 
با�سطراب الرحالت الطويلة الناجم عن اختالف التوقيت واملعروف 

 .»Jet Lag« بالإجنليزية با�سم
امل��وج��ودة يف غدة  ال��درا���س��ة، تتحكم جمموعة م��ن اخل��الي��ا  وبح�سب 
ل��الإن�����س��ان. وجت��م��ع هذه  البيولوجية  ال�ساعة  امل��خ يف  امل��ه��اد يف  حت��ت 
اخل��الي��ا م��ع��ل��وم��اٍت ع��ن ال��وق��ت بو�ساطة خ��الي��ا م��وج��ودة يف العني، 
ت�سدر ا�ستجابات خمتلفة للكثافات املتباينة لل�سوء، �سواء كان م�سرقاً 

ك�سوء ال�سباح اأو خافتاً وقامتاً كما هو احلال خالل الليل. 
املرء  اإىل تعر�ض عينّي  وُتعزى م�سكلة ا�سطراب الرحالت الطويلة، 
اليوم  خ��الل  معتاٌد  ه��و  م��ا  ع��دده��ا  ت��ف��وق يف  مل���رات  ال�ساطع،  لل�سوء 
ال���واح���د، اإذا م��ا ق���ام ب��رح��الت ج��وي��ة ي��ع��رب خ��الل��ه��ا م��ن��اط��ق زمنية 

خمتلفة. 
ويف اإطار الدرا�سة التي جرت يف ا�سكتلندا، �سعى الباحثون اإىل التاأثري 
املعلومات  جتميع  عن  وامل�سوؤولة  العينني  يف  امل��وج��ودة  اخلاليا  على 
املتعلقة بالتوقيت، والتفاعل مع ال�ساعة البيولوجية املوجودة يف املخ. 
الرئي�سي  املعد  لودويغ  مايك  د.  عن   livescience موقع  ونقل 
تطوير  اإىل  تف�سي  رمب��ا  عليها  القائمني  جهود  اإن  قوله  للدرا�سة 
احليلولة  على  امل�ساعدة  بهدف  قطرات  �سكل  على  تكون  قد  عقاقري 

من دون حدوث اأي خلل يف ال�ساعة البيولوجية. 
اأنه من ال�سروري  اإج��راء الدرا�سة على فئران املختربات، يعني  لكن 
الدرا�سة  نتائج  اأن  م��ن  التحقق  ب��ه��دف  الأب��ح��اث،  م��ن  م��زي��د  اإج���راء 

الأخرية قابلة لأن تنطبق على الب�سر اأي�ساً. 
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�لهبات �ل�ساخنة �ملبكرة تهدد �لقلب 
يقول الباحثون اإن الن�ساء الالتي تبداأ لديهن الهبات ال�ساخنة يف الأربعينات 
واأوائل اخلم�سينات من اأعمارهن قد يكن اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية فيما بعد.
اأعمارهن  ت��رتاوح  ام���راأة   272 فيها  �ساركت  درا���س��ة  يف  الباحثون  وخل�ض 
بني 40 و60 عاما اإىل وجود عالقة بني الهبات ال�ساخنة املبكرة واخللل 
الوظيفي للخاليا الباطنية وهو عر�ض يزيد من خطر الإ�سابة باأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية.
وقالت ريبيكا ثر�ستون كبرية الباحثني يف الدرا�سة وهي من معمل ال�سحة 
الن�سائية ال�سلوكية احليوية التابع جلامعة بيت�سربج لرويرتز هيلث عرب 
الربيد الإلكرتوين كانت الهبات ال�ساخنة تعترب جمرد اأمور تتعلق بجودة 

احلياة. ومل يربط باحثون كثريون بينها وبني �سحة قلب املراأة.
القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  الباحثون ظهور عر�ض يزيد من خطر  ولحظ 
ال�ساخنة بني  الهبات  لديهن  ب��داأت  الالتي  الن�ساء  الدموية بني  والأوعية 
40 و53 عاما. وق��ال الباحثون يف تقرير ن�سرته دوري��ة مينوبوز يف  �سن 
اأبريل ني�سان اإن نف�ض العر�ض مل يظهر يف  عددها ال�سادر يف العا�سر من 
ال�ساخنة.  للهبات  يتعر�سن  مل  الالتي  العمرية  الفئة  نف�ض  من  الن�ساء 
واأ�سافوا اأنه مل تظهر �سلة بني الهبات ال�ساخنة واخللل الوظيفي للخاليا 
54 و60  اأعمارهن بني  الباطنية بني الن�ساء الأك��رب �سنا الالتي ت��رتاوح 

عاما.
اأي  اإ�سابة  الدرا�سة تدخن كما مل ت�سخ�ض  امل�ساركات يف  اأي من  ومل تكن 

منهن باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وذكر الباحثون اأن الهبات ال�ساخنة اأثناء اليقظة قد ت�سري اإىل خطر اأكرب 

باملقارنة بها اأثناء النوم وذلك لأ�سباب غري معروفة بعد.

�إنقاذ �سالحف نادرة 
من �الجتار �لدويل

وهو  جالباجو�ض،  �سلحفاة   29 اأُن��ق��ذت 
اجتار  �سبكة  م��ن  للخطر،  معر�ض  ن��وع 
ت��ن��وي تهريبها  ال��ب��ريو ك��ان��ت  ���س��م��ال  يف 
اخلدمة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  ح�سب  اأوروب�����ا،  اإىل 

الوطنية للغابات �سريفور.
 وق���د ُع���رث ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��الح��ف التي 
ت��ن��ح��در م���ن اأرخ���ب���ي���ل ج��الب��اج��و���ض يف 
الإكوادور يف علبة مو�سوعة يف مق�سورة 
احل��ق��ائ��ب يف ح��اف��ل��ة ك��ان��ت ت�����س��ري على 
ال�سريع،  ���س��وي��ي��ان��ا  اإي�����ه  ب���ي���ورا  ط���ري���ق 
على م��ا اأو���س��ح��ت خ��دم��ة »���س��ريف��ور« يف 
اثنتان  ���س��ل��ح��ف��ت��ان  ت�����س��م��د  ومل  ب���ي���ان. 
�سوء  وج��ه  يف  امل�سبوطة  ال�سالحف  من 
املعاملة التي تلقتاها، واأو�سحت اخلدمة 
هذه  لتفكيك  ال�سرطة  مع  تتعاون  اأنها 
ال�����س��ب��ك��ة ال���دول���ي���ة ل���الجت���ار ب����الأن����واع 
اإىل  ال��ب��ريو  ع��رب  وتهريبها  احل��ي��وان��ي��ة 
ال�سوق ال�سوداء يف اأوروبا. وتعد �سالحف 
اأن����واع ال�سالحف يف  اأك���رب  ج��الب��اج��و���ض 
العامل، وقد تعي�ض لأكرث من مئة �سنة، 
لكنها معر�سة خلطر النقرا�ض. وح�سب 
جالباجو�ض  اأرخ��ب��ي��ل  ي�سكل  اخل����رباء، 

امللجاأ الوحيد لها. 

متارين �لـ barre .. متتعي 
بج�سم منحوت يف وقت ق�سري �ص 23

غوغل تطلب 10 
�آالف متطوع 

اململوكة   ،Verily �سركة  اأعلنت 
لع�سرة  ح��اج��ت��ه��ا  غ���وغ���ل،  ل�����س��رك��ة 
اآلف متطوع لإجراء فحو�ض طبية 
ال�سخ�سية  �سحتهم  على  �سنوية 
ومتابعة  اجل�سدية،  ومتغرياتهم 
كاملة عن كثب لكل ما يدور داخل 
اأج�سامهم، وفًقا ملا جاء على موقع 
ما�سبل التقني. واأو�سحت ال�سركة 
يحمل  ال��ذي  الطبي  م�سروعها  اأن 
 ،Project Baseline ا���س��م 
ت���ق���وم ف��ك��رت��ه ع��ل��ى ت��ك��وي��ن اأك���رب 
قاعدة بيانات طبية �ساملة للب�سر، 
مقاومة  ال�سهل  م��ن  ي��ك��ون  بحيث 
انت�سار الأمرا�ض وحماية الب�سرية 
ال�����س��ح��ي��ة. وت�سمن  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
بامل�سروع  اخلا�ض  الر�سمي  املوقع 
ال�����س��روط الواجب  جم��م��وع��ة م��ن 
للموافقة  امل���ت���ط���وع  يف  ت���واف���ره���ا 
حيث  الربنامج،  يف  ا�سرتاكه  على 
عليه اأن يزور مقار معامل ال�سركة 
اإىل  خاللها  ليتعر�ض  �سنوًيا،  مرة 
فح�ض للعني وال�سدر باأ�سعة اإك�ض. 
اأخ���ذ عينات  ال�����س��روط  اأن م��ن  كما 
وبرازه،  ولعابه  ودم��ه  دم��وع��ه  م��ن 
لكي يتم فح�سها ب�سكل كامل، اإىل 
ج��ان��ب اأن���ه يف ح��ال وق��ع اأي حدث 
كبري يف حياته، �سواء اأكان حمزًنا اأو 
مفرًحا عليه التوجه اإىل املعمل كي 
يتم فح�ض تاأثري ذلك على حياته 
ال�سحية ومتغرياته اجل�سدية. كما 
على  تن�ض  ال���س��رتاك  ���س��روط  اأن 
ذكية،  �ساعة  �سريتدي  املتطوع  اأن 
ت��ت��اب��ع م��ت��غ��ريات��ه اجل�����س��دي��ة من 
الدم وحرارة  القلب و�سغط  نب�ض 
املتغريات،  م���ن  وغ���ريه���ا  اجل�����س��م 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن امل��ت��خ�����س�����س��ون يف 
متابعة  م��ن  غ��وغ��ل  �سركة  معامل 
حالته ال�سحية عن بعد ب�سكل اآين، 
معه  �سي�سطحب  اأن���ه  ج��ان��ب  اإىل 
ي�سعه  ا معدنًيا  اأينما يذهب قر�سً
اأ���س��ف��ل و����س���ادة ال���ن���وم، ك���ي يتمكن 
عادات  متابعة  م��ن  املتخ�س�سون 
نومه وطبيعة ج�سمه خالل النوم.

ثعبان يثري �لذعر 
يف �سالة ريا�سية 

���س��ق��ط ث��ع��ب��ان ���س��خ��م م���ن �سقف 
����س���ال���ة األ����ع����اب ري���ا����س���ي���ة ت���ق���ع يف 
اأ�سرتاليا،  يف  روكهامبتون  مدينة 
وحالة  هائلة،  حفرة  وراءه  خملًفا 
�سانتال فوغان  وذكرت  الهلع.  من 
���س��اح��ب��ة ال�����س��ال��ة ال��ري��ا���س��ي��ة اأنه 
منذ اخلمي�ض املا�سي كانت ت�ستبه 
ال��ب��و���س��وم وراء  ب��اخ��ت��ب��اء ح���ي���وان 
ال�سقف، بعدما اأخربتها م�ساعدتها 
بانت�سار الزواحف يف املكان، مبينة 
لو�سائل اإعالمية اأ�سرتالية اأنها مل 

تتخيل وجود ثعبان.

هو�س �ل�سكر قد يكون 
قاتاًل.. 9 طرق للتخل�س منه

يتبادر  ما  �أول  فاإن  �حلزن،  �أو  بالتوتر  ن�شعر  عندما 
�ملغري.  �ملذ�ق  ذو  �حللو  �لطعام  هو  �أذهاننا  �إىل 

فاملتعة �لتي يوفرها ال ت�شاهى.
�أعمارنا.  عن  �لنظر  بغ�ض  �ل�شكر  نحب  فكلنا 

�إن  �شحتنا  على  خطري  �أن��ه  ن��درك  �أي�شًا  لكننا 
تناولناه بكميات كبرية.

�مل�شاكل  من  و�لكثري  �لقلب  و�أمر��ض  و�ل�شكري  فال�شمنة 
�ل�شكر.  تناول  يف  للإفر�ط  حمتملة  نتائج  هي  �ل�شحية 

وكلها �أمر��ض تزيد خطر �لوفاة.
22 ملعقة �شاي  على �شبيل �ملثال، ي�شتهلك �الأمريكي يوميا 

جمعية  بها  تن�شح  �لتي  �لكمية  �شعف  وه��و  �ل�شكر  من 
�لقلب �الأمريكية. وهو ما يف�شر تز�يد حاالت �ل�شمنة يف 

�لواليات �ملتحدة خلل �لعقود �الأخرية.
لذ�، حان �لوقت للتخل�ض من هذ� �ل�شم �لقاتل قبل �أن يفوت 
�حلياة،  �إر�شاد�ت  يف  �ملتخ�ش�ض  هاك«،  »اليف  موقع  �الأو�ن. 

�قرتح 9 خطو�ت للتخل�ض من �الإدمان على تناول �ل�شكر:

واملحالة: الغازية  امل�سروبات  تناول  عن  توقف   1-
وم�سروبات  املثلج  وال�����س��اي  ال��ف��واك��ه  وع�سائر  ف��ال�����س��ودا 
الأخرى  املحالة  وامل�سروبات  املختلفة  والع�سائر  الطاقة 
علبة  وحت��ت��وي  امل�سافة.  لل�سكريات  ال�سري  امل�سدر  ه��ي 
اأي ما  ال�سكر  م��ن  39 غ��رام��اً  ال�����س��ودا على  واح���دة م��ن 
املو�سى  الكمية  يعادل  �ساي وهو ما  9 مالعق  يزيد على 
م�سروب  يعترب  ول  الرجال.  ملعظم  يومياً  ال�سكر  من  بها 
ال�سودا »دايت« بدياًل جيداً عن ال�سكر. فهو يرتبط كذلك 

مب�ساكل �سحية مثل اأمرا�ض القلب. 
ومن املرجح اأي�ساً اأن يكون النا�ض الذين ي�سربون ال�سودا 

دايت اأكرث وزناً من الذين ي�ستهلكون ال�سودا العادي.
قد  امل��ح��الة.  امل�سروبات  تناول  عن  تتوقف  اأن  عليك  ل��ذا، 
امل�سروبات  م���زج  اأو  »داي����ت«  ال�����س��ودا  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول  ت��ب��داأ 
عن  نهائياً  التوقف  التدرج حتى  ثم  باملاء. ومن  ال�سكرية 

كل اأنواع امل�سروبات املحالة.
اللذيذة: الب�سيطة  الكربوهيدرات  عن  التخلي   2-

ال��ب�����س��ك��وي��ت وال��ك��ع��ك وامل��ع��ج��ن��ات، وغ���ريه���ا م���ن الهدايا 
احللوة تتمتع بقيمة غذائية قليلة لكنها غنية بال�سكريات 
وتوفر  ال���دم،  يف  ال�سكر  م�ستوى  ت�سو�ض  اإن��ه��ا  امل�����س��اف��ة. 
الطاقة التي ل ت�ستمر طوياًل. يف املرة القادمة التي تريد 
امل��اأك��ولت اخلفيفة احل��ل��وة، اخرت  ه��ذه  �سراء بع�ض  فيها 
تعقيداً.  اأك��رث  فبنيتها  كاملة.  حبوب  من  امل�سنوعة  تلك 
اأطول. ونتيجة لذلك، يتم  لذلك، ي�ستغرق ه�سمها وقتاً 
امت�سا�سها ببطء اأكرث وتوفر لنا طاقة ثابتة. كما ميكنك 
القرنبيط،  عائلة  مثل  الن�سوية  غري  اخل�سروات  تناول 
والباذجنان، وغريها. حيث  والب�سل والطماطم  والفطر 
هذه  ت�ساعدك  كما  الطعام.  م��ن  تريد  م��ا  ت��ن��اول  ميكنك 

الأنواع على خ�سارة الوزن.
ال�سكر: بتقليل  ابداأ   3-

اإىل  ال�سكر  الذين ي�سيفون دوماً  الأ�سخا�ض  اإذا كنت من 
ال��ع��ادة. قلل  القهوة وامل��اأك��ولت، ح��ان الوقت لتغيري تلك 
كمية ال�سكر اأو الع�سل التي ت�سيفها اإىل �سايك اأو قهوتك. 

مثال قلل الكمية من ملعقتني اإىل واحدة ثم ا�ستغن عنها 
ال�سكر مثل �سريحة من  اإيجاد بدائل عن  لحقا. ميكنك 
اأو ا�ستخدام م�سحوق الفانيليا لإ�سافة النكهة.  الربتقال 

�ستكت�سف، تدريجياً، اأنك اأقل اإدمانا على ال�سكر.
اأكرث: ال�سحية  الدهون  تناول   4-

ت��ب��دو ك��ل��م��ة ال���ده���ون خم��ي��ف��ة ل��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ض. ولكن 
الواقع اأن الدهون ل جتعل النا�ض يعانون من زيادة الوزن، 
بالمتالء،  ال�سعور  متنحك  ف��ال��ده��ون  ال�سكر.  ب��خ��الف 
وتعمل على توازن ال�سكر يف الدم، وكوقود للطاقة. ميكن 
مثل  الغذائية  امل���واد  م��ن  ال�سحية  ال��ده��ون  على  العثور 
والبذور  واملك�سرات  ال�سوداين  الفول  وزي��ت  الزيتون  زيت 
ال��ده��ون ال�سحية،  ن��ق��ول  اأن���ه عندما  ت��ذك��ر  والأف���وك���ادو. 
الدهون  وه��ي  �سحية.  غ��ري  ده��ون��اً  هناك  اأن  يعني  فهذا 
على  املحتوي  الغذاء  وي�سمل  املتحولة.  والدهون  امل�سبعة 
وال�ساأن،  البقر  حلم  من  الدهون  قطع  امل�سبعة  الدهون 
ومنتجات الألبان عالية الد�سم )احلليب الكامل والزبدة 
)زي��ت جوز  ال�ستوائية  والزيوت  ك��رمي(  والآي�ض  واجل��ن 
الهند وزيت النخيل(، يف حني اأن الأطعمة املقلية وال�سمن 
النباتي والوجبات اخلفيفة امل�سنعة حتتوي على الدهون 

املتحولة. فال تخلطها مع تلك الدهون ال�سحية.
الربوتني: من  املزيد  ا�ستعمل   5-

من  فالعديد  لأج�سامنا.  ج��داً  مهم  عن�سر  هو  الربوتني 
تناول  فاإن  لذا،  الربوتني.  تتكون من  الهياكل يف ج�سمنا 
الربوتني هو املفتاح لتحقيق التوازن بني ن�سبة ال�سكر يف 
الدم والإن�سولني وقطع الرغبة ال�سديدة يف تناول ال�سكر. 
الربوتني  عالية  اإفطار  وجبة  مع  يومك  تبداأ  اأن  ميكنك 
الغنية بالربوتني  وموا�سلة يومك مع الأطعمة الأخرى 
الغنية  التقليدية  الإف��ط��ار  وجبة  عن  تخل  وجبة.  كل  يف 
والبي�ض  وال���ب���ذور  امل��ك�����س��رات  وت���ن���اول  وال�����س��ك��ر.  بالن�سا 

والأ�سماك والدجاج اأو اللحوم.
حملى«: »غري  عالمة  حتمل  التي  الأطعمة  ا�سرت   6-

بدون  عالمة  حتمل  التي  الأطعمة  ا�سرت  الت�سوق،  اأثناء 

ال�سركات باتت تنتج  اأو غري حملى. فبع�ض  �سكر م�ساف 
الآن اأنواعاً غري حمالة من بع�ض الأطعمة ال�سائعة التي 
تتوفر ب�سهولة يف معظم حمالت البقالة. ميكنك العثور 
ع��ل��ى ال�����س��وائ��ل غ��ري امل��ح��الة م��ث��ل ال��ل��وز وف���ول ال�سويا، 
وزبدات اجلوز )تلك امل�سنوعة من املك�سرات فقط وامللح(، 

والتفاح، وال�سوفان، والفواكه املعلبة ب�سهولة.
املطاعم: يف  م�سافاً  �سكراً  حتوي  ماأكولت  احذر   -  7

فاأنواع  ال�سحي.  اخل��ي��ار  دوم���اً  لي�ض  امل��ن��زل  خ���ارج  الأك���ل 
ك��ث��رية م���ن امل����اأك����ولت ال��ل��ذي��ذة حت��ت��وي يف ال���واق���ع على 
ال�سكر  ما ي�ساف  امل�ساف. وغالباً  بال�سكر  �سل�سات غنية 
اإىل املعلبات والتوابل، وحتى �سل�سة البيتزا هي اأي�ساً من 
املرجح اأنها ت�سم ال�سكر. لذا، كن على دراية مبا تتناوله 
يف املطاعم. جتنب تلك الأطعمة التي اأ�سيف اإليها ال�سكر 
اأف�سل  الأخ����رى.  ال��ط��رق  ال���ذرة، وجميع  و���س��راب  البني، 
طريقة هي طهي الطعام يف املنزل بحيث ميكنك احل�سول 

على الأطعمة ال�سحية اللذيذة بطريقة رخي�سة.
الفاكهة: على  قائمة  حتلية  تناول   8-

اإذا كنت ل ت�ستطيع مقاومة وجبة التحلية التي توؤخذ يف 
الفاكهة  حتتوي  الفاكهة.  تناول  الع�ساء،  اأو  الغداء  نهاية 
على الفركتوز، وهو نوع من ال�سكر الطبيعي يعطيك طعماً 
التمتع  ميكنك  الطريقة،  وبهذه  احللو.  للطعم  مماثاًل 

بالطعم احللو دون اأن تلحق �سرراً كبرياً بج�سمك.
النوم: من  كاف  ق�سط  على  اح�سل   9-

فح�سب  الغذائي  النظام  على  اجليدة  ال�سحة  تتوقف  ل 
فعدم  م��ن من��ط حياتك.  اأخ���رى  ج��وان��ب  على  اأي�ساً  لكن 
النوم يحفز على الرغبة  الكايف من  احل�سول على القدر 
على  التاأثري  خالل  من  والكربوهيدرات  ال�سكر  تناول  يف 
الذين  النا�ض  اأن  ال��درا���س��ات  وتظهر  ال�سهية.  هرمونات 
ي��ن��ام��ون ل�ساعتني فقط يف ال��ي��وم ي��ع��ان��ون م��ن ارت��ف��اع يف 
هرمونات اجلوع وانخفا�ض يف قمع ال�سهية. هذه القاعدة 
الطاقة.  م��ن  للمزيد  حتتاج  اأق���ل،  تنام  كنت  اإذا  ب�سيطة. 

لذلك، حتتاج اإىل تناول املزيد من الطعام.

�حلّم�س.. فو�ئد 
�سحّية لن تتوقعها!

ي�ساف  لي�ض احلم�ض طبقاً جانبياً 
ل��ُي�����س��ف��ي على  ال��ط��ع��ام  م��ائ��دة  اإىل 
امل�����اأك�����ولت الأخ��������رى ن���ك���ه���ًة ول�����ذًة 
من  خمفّيٌة  كتلٌة  هو  اإمن��ا  وح�سب، 

الفوائد ال�سحية.
حتتوي حبوب احلم�ض التي يتكّون 
منها الطبق على حام�سي الفيتيك 
دوراً  ي��ل��ع��ب��ان  ال��ل��ذي��ن  وال��ف��ول��ي��ك 
ال�سليمة  اأ�سا�سياً يف تق�سيم اخلاليا 
اأنحاء اجل�سم، وحفظها  يف خمتلف 
داخ���ل���ه ل��ت��ت��م��ّك��ن م���ن ح��م��اي��ت��ه من 

مر�ض ال�سرطان املميت.
م�سدراً  احل��م�����ض  ح��ب��وب  وُت��ع��ت��رب 
ل��ل��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة التي  مم���ت���ازاً 
م�������س���ت���وى  خ����ف���������ض  يف  ُت�����������س�����اع�����د 
ال��ك��ول��ي�����س��رتول يف ال�����دم، وه����ذا ما 
ي�سع مازة احلم�ض يف خانة الأغذية 

ال�سحية.

كذلك، ُت�سهم حبوب احلم�ض الغنية 
بهذا  ال��ط��ب��ق  اإغ����ن����اء  ب���احل���دي���د يف 
لوقاية  الأ�سا�سي  الغذائي  العن�سر 

اجل�سم من الأنيميا اأو فقر الدم.
ومُي����ك����ن لح�����ت�����واء احل���م�������ض على 
الألياف  من  بها  ُي�ستهان  ل  كميات 
اأن حتّوله من طبٍق جانبي عادي اإىل 
من  للوقاية  و���س��روي  �سحّي  طبٍق 
وحركة  اله�سمي  اجل��ه��از  م�����س��اك��ل 

الأمعاء، ويف طليعتها الإم�ساك.
وُي�سفي الربوتني املوجود يف حبوب 
احل��م�����ض ف���ائ���دًة مم��ي��زة ع��ل��ى طبق 
اأك�����رث �سحًة  ي��ج��ع��ل��ه  ب���ل  امل������ازة، ل 

بف�سل قدرته على بناء الع�سالت.
ومُيكن لطبق احلم�ض اأن يلعب دوراً 
يف تقوية العظام من خالل احتوائه 
على مادة الكال�سيوم املوجودة بكرثة 

يف الطحينة.
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�ش�ؤون حملية

بح�شور قياد�ت بلدية مدينة �لعني

نــاهــل و�ل�سـويـب يـح�سالن عـلى �لق�سـط �الأوفـر يف منـاق�سـات �مللتقى �ل�سـكاين �لـثامن
�حل�شور ��شتف�شار�ت  على  يجيبون  �لبلدية  عام  مدير  �ىل  �إ�شافة  م�شئوال   15

•• العني – الفجر – ت�صوير حممد معني 

ناهل وال�سويب نالتا الق�سط الأوفر من املناق�سة وطرح الت�ساوؤلت والأجابة 
عليها يف ملتقى العني ال�سكاين الثامن الذى عقد يف منطقة الهري بح�سور 
العديد من قيادات مدينة العني يف مقدمتهم مدير عام البلدية الدكتور 
املختلفة  القطاعات  من  م�سوؤول  ع�سر  خم�سة  اىل  اإ�سافة  النعيمي  مطر 
عليها  والإجابة  ت�ساوؤلت  من  اأثري  ما  لكل  الأ�ستماع  على  حر�سوا  الذين 
�سواء كانت قد نفذت هذه املطالبات اأو جاري العمل على الأنتهاء منها اأو 

كانت قيد الدرا�سة.
اأدار ح��واره خليفة  وقد حظيت الأب��ار وطرق التعامل معها يف امللتقى اىل 
البيئة  هيئة  ممثل  اأ���س��ار  حيث  العني  ببلدية  الأع��الم��ي  املن�سق  ال�سعدي 
هذا  يف  ���س��درت  ال��ت��ي  والتعليمات  الت�سريحات  جميع  ان  اىل  امللتقى  يف 
اخل�سو�ض وهو ردم الأبار امنا كان الهدف منها هو اأمن و�سالمة الأفراد 
موؤكدا على اأن جميع هذه الت�سريحات مل تتناول من قريب اأو بعيد توقيع 
خمالفات ولكنها دعت اىل اأن كل من لديه الرغبة يف ردم البئر عليه فقط 
الت�سال بالهيئة التي ت�ساعده على ذلك ب�سكل امن دون اأن يعر�ض نف�سه 
اأو اأحد اأفراد اأ�سرته لأية خماطر واأ�سار م�سئول الهيئة امل�سارك يف امللتقى 
اىل اأنه مت حتديد �ستة اأ�سهر للت�سجيل من اأجل اأن تقوم الهيئة بردم البئر 
على ح�سابها بعيدا عن حمالت التفتي�ض ودعا م�سوؤول الهيئة اىل توا�سل 
ي�سهم يف  ال��ذي  بالدور  للقيام  املالحظات  ه��ذه  لديهم مثل  الأف���راد ممن 

حتقيق الأمن وال�سالمة جلميع املواطنني واملقيمني .
وا�ستعر�ض امللتقى العديد من النقاط التي تهم �سكان منطقة ناهل حيث 
اأ�سار اأحد احل�سورمن قاطني هذه املنطقة اىل اأن ال�سكان يطالبون باإن�ساء 

عيادة طبية منذ �سنوات. 
باإن�ساء  طالب  كما  �سرورة  ي�سكل  العيادة  هذه  مثل  وج��ود  ان  على  موؤكدا 
املناطق  من  تعد  منطقة  يف  مركز  يوجد  ل  مل��اذا  وت�ساءل  لل�سرطة  مركز 

الهامة التى حتتاج اىل مثل هذه اخلدمة .
وبالن�سبة لالأرا�سي ال�سكنية التي مت توزيعها يف نف�ض املنطقة اأ�سار ال�سائل 
من هذه املنطقة قائال على الرغم من توزيعها اإل انها تفتقر اىل البنية 

التحتية والتي ت�سكل عامال هاما مطالبا بالأ�سراع يف اعداد هذه البنية .

كما تناول امللتقى و�سمن منطقة ناهل اي�سا النفايات وخا�سة الناجتة عن 
العزب حيث اأكد ال�سائل اىل عدم وجود مكب للنفايات التي ت�سبب الكثري 
من املحاطر ال�سحية واأ�سار كذلك اىل عدم وجود �سالة لالأفراح موؤكدا 
على اأن منطقة ناهل على قدر كربها واإت�ساعها ل ت�سم قاعة لالأحتفالت 
م�سريا اىل انه يف حالة الحتفال على �سبيل املثال بفاعليات العيد الوطني 
يذهب ابناء ناهل اىل مناطق اأخرى رغبة منهم يف امل�ساركة يف مثل هذه 
هذه  يف  مغ�سلة  وج��ود  ع��دم  ع��ن  ال�سائل  وا�ستف�سر  الوطنية  الأح��ت��ف��الت 
الزيوت  وتبديل  الأط����ارات  لت�سليح  ام��اك��ن  وج���ود  ع��دم  وك��ذل��ك  املنطقة 

لل�سيارات .
وت�سائل احل�سور من اأبناء منطقة ناهل عن اأ�سباب عدم وجود اآلية بالن�سبة 
للعزب اجلديدة مطالبا مبراعاة منح حمتاجي العزب اأن تكون قريبة من 

الركات.
ت�سليح  بينها عدم  ليكون من  ت�ساوؤلتها  ناهل يف طرح  وتتوا�سل منطقة 
م��ن م�سابيح  ع��دد كبري  ان  اأ���س��اروا اىل  الأ���س��اءة  اإ�سافة اىل  ناهل  ���س��ارع 
ت�سعة  اأن  يوؤكد على  اآخ��ر  ت�ساوؤل  ناهل  اأب��ن��اء  الإ���س��اءة ل يعمل كما ط��رح 
الدورات  يف  الأمطار  لت�سريف  املخ�س�سة  الأماكن  من  املائة  يف  وت�سعون 
اأبناء املنطقة بالعمل على توفري خط �ساخن يف البلدية  ل تعمل وطالب 
املوجودة  احل��دائ��ق  مب��راق��ب��ة  ط��ال��ب��وا  كما  عليها  وال���رد  ال�����س��ك��اوي  لتلقى 
اأهمية توفري نادي  باملنطقة والعمل على �سيانتها ونظافتها واأك��دوا على 

ريا�سي بناهل ا�سافة اىل ان�ساء ح�سانة ت�ستوعب اأطفال املنطقة .
اإن كثريا من هذه  قالوا  امل�سئولني  التي طرحت من قبل  ال��ردود  و�سمن 
اىل  اإ�سارة  ويف  الأول��وي��ات  وفق  تنفذ  و�سوف  اخلطة  تت�سمنها  الت�ساوؤلت 
مو�سوع العزب اأكد امل�سوؤول امل�سارك يف امللتقى على ان هناك قانون خا�ض 
بالعزب �سوف ي�سدر قريبا و�سوف يكون وا�سحا للجميع و�سول الأنارة اأكد 
امل�سئول ان هناك خطة لالأنارة �سوف يتم النتهاء منها خالل اأربعة اأ�سهر 
اأما بالن�سبة لت�سريف مياه الأمطار بالدورات قال امل�سئول اأن هناك �سبكة 

ال انه �سيتم رفع كفاءتها لتلبي الأحتياجات .
وقد اأكد امللتقى على ان خطة الإنارة �سوف ت�سمل اىل جانب ناهل منطقة 
ال�سويب اأي�سا م�سريا اىل انه مت البدء بالفعل يف منطقة الفقع لتتوا�سل 
جميع  امللتقى  يف  امل�سارك  امل�سوؤول  دعا  العزب  نظافة  وح��ول  ال�سويب  اىل 

الفراد بالتعاون من اجل املحافظة على العزب موؤكدا على �سرورة متابعة 
�سلوكيات العمال يف هذا اخل�سو�ض بحيث يتم و�سع النفايات يف الأماكن 

املخ�س�سه لها .
النعيمي  مطر  الدكتور  البلدية  ع��ام  مدير  ق��ال  املهجورة  البيوت  وح��ول 
اذا  تاأجريها  يعاد  اأو  �سيتم هدمها  املباين  – يف حالة عدم �سالحية هذه 
كانت �ساحلة لل�سكن واقرتح احد احل�سور ان�ساء �سكن يف منطقتي الفقع 

وال�سويب.
اأنها  الأوق��اف  م�سوؤول  قال  الكرمي  القران  لتحفيظ  مراكز  اإن�ساء  وح��ول 
موجودة ب�سكل وا�سح يف ال�سويب والفقع و�سويحان م�سريا اإىل ان مدينة 

العني ت�سم مائة حلقة لتحفيظ القران الكرمي.
على  املطلقة  ح�سول  عن  لال�ستف�سار  ال�سيدات  اإح��دى  من  مداخلة  ويف   
 – عاما   35 املطلقة  �سن  يكون  ان  على  ه��ذا  على  القائمون  اأك��د  م�سكن 

اإ�سافة اىل انها تكون حا�سنة لأبنائها .
املخ�س�سة  الكميات  ب��زي��ادة  احل�سور  اح��د  طالب  الأع���الف  توزيع  وح��ول 

للحيوانات.
رقابة حازمة  على وجود  على هذا  القائمون  اأكد  امل�ستهلك  وحول حماية 

لالأ�سعار يف املناطق التي ي�سمها القطاع والقطاعات الأخرى .
هذا وقد ا�ستعر�ض امللتقى يف بداية انعقاده الأحتياجات املطروحة خالل 
امللتقى ال�سابق والأج��راءات التي اتخذت  ليكون من بينها اعتماد مقرتح 
لإن�ساء طريق خدمة ملحطة اأدنوك من قبل قطاع تخطيط املدن مع وجود 
الرئي�سي فقط يحتاج اىل �سيانة هذا  لل�سارع  حاليا طريق كد�ض موازي 
ان��ارة طريق بدع بن احمد �سمن م�سروع الطرق  اإدراج  ا�سافة اىل انه مت 
الداخلية يف مدينة العني وحول ت�سوية طريق اخل�سوب اأكد التقرير على 
اأ�سار التقرير اىل انه يتم حاليا �سيانة  انه يتم الت�سوية ب�سكل دوري كما 

الأ�سرار الناجتة من الأمطار للطرق الفرعية يف منطقة الهري.
كما يجري حاليا فتح وت�سوية الطرق الرئي�سية ملجمعات العزب ، كما مت 
ان�ساء طريق خدمة جديد يربط بني حمطة اأدنوك للتوزيع و�سعبية الفقع 
ال�سويب  واإ���س��الح مم�سى منطقة  تاأهيل  اع��ادة  اعتماد  كما مت    ، الغربية 
الوقائي  للطب  مركز  ان�ساء  وح��ول   ، ال�سويب  حمجر  تاأمني  اىل  ا�سافة 
بالهري- ا�سار التقرير اىل وجود مركز بني قريبني من منطقة الهري هما 

�سويحان والعني -  كما توفر �سركة �سحة خدمة الطب الوقائي املتنقل يف 
حالة وجود فعاليات تتطلب ذلك.

التنفيذي لتنفيذ م�ساريع  اأنه مت خماطبة املجل�ض  اأ�سار التقرير اىل  كما 
 ، ، وبوكرية  والظاهرة  واأم غافة  ناهل  والدائمة يف مدينة  املوؤقتة  العيادة 

والعراد ، واأبو �سمرة .
واأ�سار التقرير كذلك اىل انه �سيتم طرح مناق�سة لأخذ املوافقات النهائية 

لأن�ساء مغ�سلة �سيارات يف حمطة اأدنوك مبنطقتي الهري وناهل.
للبنات  الثانوية  الهري  مدر�سة  اىل  ادخالها  املطلوب  التجهيزات  وح��ول 
�سالمة  على  حفاظا  املدر�سة  مبنى  داخ��ل  اىل  البا�سات  ادخ��ال  لأمكانية 

الأبناء ، اأ�سار التقرير اىل اأنه �سيتم درا�سة هذا الو�سع احللول املنا�سبة . 
وحول توفري فرع جلمعية العني التعاونية يف منطقة ال�سويب اأكد التقرير 

اأنه بالفعل افتتح فرع جديد للجمعية .
وحول توفري كاتب عدل مبراكز خدمة العمالء اأكد التقرير على توفري 

هذا يف مركز بلدية الهري طوال اأيام الأ�سبوع .
التقرير اىل  اأ�سار  ال�سعبية اجلديدة مبنطقة الفقع  املنازل  وحول �سيانة 
وجود عقد �سيانه ملدة خم�سة ع�سرة عاماً لهذه املنازل ، وطالب التقرير 

التوا�سل مع هيئة الأ�سكان لتذليل اأي عقبات .
بلدية مدينة  ع��ام  اىل جانب مدير  باحل�سور  امللتقى  �سارك يف  وق��د  ه��ذا 
العني املدير التنفيذي ملركز بلدية الهري القطاع ال�سمايل واملدير التنفيذي 
لقطاع البنية التحتية واأ�سول البلدية واملدير التنفيذي لقطاع تخطيط 

املدم وامل�ساحة ،واملدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية .
 كما �سارك يف امللتقى كل من �سركة العني للتوزيع والهيئة العامة لل�سوؤون 
اأبوظبي  وهيئة  الغذائية  للرقابة  ظبي  اأب��و  وجهاز  والأوق���اف  الإ�سالمية 
اإدارة  مركز  وت��دوي��ر  النقل  ودائ���رة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�ض  لالأ�سكان 
اأبوظبي  و�سركة  العني  �سرطة  الريا�سي ومديرية  العني  ون��ادي  النفايات 
للخدمات العامة ) م�ساندة ( و�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية وجمل�ض 
و�سركة  الأج��ان��ب  و�سئون  الأق��ام��ة  واإدارة  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي 

اأدنوك للتوزيع وهيئة البيئة وهيئة الأمارات للهوية .
هذا وقد ت�سمن امللتقى افتتاح املعر�ض امل�ساحب الذي ت�سمن العديد من 

امل�ساريع التي ي�سمها القطاع .         

خلل حو�ر �لعلوم �لثامن

جامعة �الإمار�ت تطلق مبادرة "رو�د �لعلوم"
•• العني – الفجر

العلوم"  "رواد  مبادرة  الإم���ارات  بجامعة  العلوم  كلية  اأطلقت 
خالل  من  الطلبة  ل��دى  التطوع  روح  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
تقدمي الطلبة الدعم الأكادميي لزمالئهم، وذلك خالل حوار 
اأ�سرة  بالتعاون مع ملتقى  الكلية  الذي نظمته  الثامن  العلوم 

اجلامعة، بعنوان: اخلري يف العمل الأكادميي.
باأن  الفتتاحية  كلمته  يف  م��راد  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأك��د 
ذات  امل��وا���س��ي��ع  مناق�سة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ع��ل��وم  ح����وارات  �سل�سلة 
اخلري،  عام  مع  تزامناً  وذل��ك  الدولة؛  با�سرتاتيجيات  ال�سلة 

من خالل تنظيم هذا احل��وار لت�سليط ال�سوء على اخلري يف 
العمل الأكادميي، بالإ�سافة اإىل اإطالق مبادرات تخدم الطلبة 
وتهيئهم باأن يكونوا رواد يف تخ�س�ساتهم، واأ�سار اإىل اأنه �سيتم 
من  طالب  مبعدل  املبادرة  هذه  اإىل  لالن�سمام  طالباً  اختيار 
العام  مطلع  يف  املبادرة  هذه  و�ستبداأ  بالكلية.  علمي  ق�سم  كل 

الأكادميي اجلديد. 
حول  للحديث  العلوم  ح��وار  م��ن  الثامنة  الن�سخة  وتطرقت 
معنى اخلري يف العمل الأكادميي وكيف ميكن حتقيق اخلري يف 
العمل الأكادميي من خالل تعزيز مفاهيم التطوع وامل�سوؤولية 
التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  احل�سور  عرف  وقد  الجتماعية، 

والر�سا  والت��ق��ان  والإخ���ال����ض  ال��ع��ط��اء  ب��اأن��ه  اخل��ري  بالكلية 
للطالب  عالية  ج��ودة  ذات  اأج��ل تقدمي خدمات  العمل من  يف 
باأن العمل الأكادميي يف  البع�ض  اأ�سار  وللمجتمع املحلي. كما 
ج��وان��ب منها اخلدمة  ع��دة  يركز على  وال���ذي  خ��ري؛  جممله 
والبحث  ال��ت��دري�����ض  خ���الل  م��ن  امل��ع��رف��ة  وت��ق��دمي  املجتمعية 
م��ن خالل  ال�����س��ع��ادة  ال��ع��ل��م��ي.  كما مت مناق�سة ط��رق حتقيق 
اخلري، واأن ال�سرب يف العمل هو خري بحد ذاته لأنه يوؤدي اإىل 
حتقيق اأهداف العمل الأكادميي وحتقيق النتائج املرجوة، ودور 
اخلري يف اإ�ساءة الطريق من خالل تقدمي املعرفة والن�سيحة 

والتوجيه الأكادميي للطلبة باعتبارهم جيل امل�ستقبل. 

��شت�شافها  �شوق �لقطارة بالعني

ذياب بن خليفة بن �سخبوط  �آل نهيان يفتتح فعاليات وطن �خلري بكل لغات �لعامل يف دورته �لثانية

• • العني - الفجر

اآل نهيان رئي�ض الدولة  تلبية ملبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
“حفظه اهلل” باإعالن عام 2017 عاما للخري وتنفيذا لتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اآل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.. بو�سع اإطار 

عمل �سامل لتفعيلها.

الرئي�سية  الفعالية  نهيان،  اآل  �سخبوط   بن  خليفة  بن  ذي��اب  ال�سيخ  افتتح 
ملبادرة "وطن اخلري بكل لغات العامل" بن�سختها الثانية التي اأقيمت يف �سوق 
والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  نظمتها  التى  العني.  مبدينة  القطارة 
تفكري - معهد البتكار املهني، نادي جمهورية م�سر بالعني، مدر�سة المارات 

اخلا�سة، وادي ادفنت�سر، الفردان لل�سرافة، م�ست�سفى ميديور بالعني 
اأك���رب مبادرة  تعد  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ل��غ��ات  بكل  م��ب��ادرة وط��ن اخل��ري  فعاليات 
هما  اأ�سا�سيني  بعدين  على  ارت��ك��زت  ال��ع��ني   مدينة  يف  تنموية  جمتمعية 
املجتمع  والتنمية اخلريية وذلك عن طريق دمج فئات  املجتمعية  التوعية 

كاماًل لرت�سيخ ر�سالة عمل اخلري بكل لغات العامل.
التي  املبادرة  �سعادته مبحاور  اآل نهيان عن  ذي��اب بن خليفة  ال�سيخ  واأع��رب 
توا�سلت على مدى ع�سرة اأيام، من خالل حملة للتربع بالدم، اأ�سرف عليها 
بنك الدم وفرع الهالل الأحمر الإماراتي يف العني بالدعوة اإىل مبادرة التربع 
ال�سرطان  وزي��ارة مر�سى  امل�ستفيدة،  اإىل اجلهات  لتو�سيلها  والعيني  املادي 
اإىل عرو�ض من  بالإ�سافة  الدولة،  امل�سنني يف  دور  وبع�ض  ت��وام  مب�ست�سفى 
الفلكلور العاملي؛ منها الإماراتي وامل�سري وال�سوري والأردين والفل�سطيني 
الإمارات  مدر�سة  طالب  قدمها  والفلبيني  والهندي  واللبناين  وال�سوداين 

اخلا�سة مما يرتجم تفاعل اأبناء الدولة واملقيمني مع عام اخلري.
نهيان،  اآل  �سخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  ذي���اب  ال�سيخ  ق���ام  الفعالية  خ��ت��ام  ويف 
�سامل  التقليدية،  وال�سناعات  احل��رف  ق�سم  رئي�ض  الكعبي  حمد  وبح�سور 
مبارك الهاجري، منى املهريي مديرة �سوق القطارة، الدكتور حممد فادي 
املن�سق  ف��وزي  حممد  تفكري،  املهني-  البتكار  ملعهد  التنفيذي  املدير  ق��دو 
الإعالمي للنادي امل�سري، اأ�سماء مديرة مدر�سة الإمارات اخلا�سة، بتكرمي 
املنظمني واجلهات الراعية للفعالية التي فاق عدد زوارها 3200 �سخ�ض 

من �سكان مدينة العني.



التغذية  ق�سم  رئي�ض  بي�سرتيان،  ب��رو���ض  ال��دك��ت��ور  يقول 
ال��ت��اب��ع جلامعة  ال��ع��ي��ادي��ة يف م��رك��ز )دي��ك��ون��ي�����ض( الطبي 

هارفارد،
 اإن البيانات املتاحة تثبت اأن الفيتامني C مفيد بدرجة 

�سئيلة يف مكافحة الزكام العادي.
ل ُي�َسّنع اجل�سم هذا الفيتامني لكننا نحتاج اإليه حلماية 
وظيفة املناعة وبنية العظام وامت�سا�ض احلديد واحلفاظ 

على �سحة الب�سرة. 
وجنده  ال��غ��ذائ��ي��ة،  احل��م��ي��ة  م��ن  عليه  نح�سل  اأن  مي��ك��ن 
واخل�سراوات  وال��ف��راول��ة  احلم�سية  الفاكهة  يف  عموماً 
اليومية  الغذائية  الكمية  تبلغ  وال��ط��م��اط��م.  اخل�����س��راء 

املو�سى بها 90 ملغ للرجال و75 ملغ للن�ساء.

�أثره يف �لزكام
ت�ستق اأكرث الأدلة اإقناعاً حتى الآن من مراجعة جرت يف 
فيها  و�سارك  ع�سوائية  جتربة   20 و�سملت   2013 ع��ام 

اأكرث من 11 األف �سخ�ض. 
لح���ظ ال��ب��اح��ث��ون ت��راج��ع خ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب��ال��زك��ام اإىل 
)ال��ع��دائ��ون يف  ن�ساطاً  الأك���رث  الأ���س��خ��ا���ض  ل��دى  الن�سف 
متارين  ميار�سون  الذين  واجل��ن��ود  واملتزجلون  امل��اراث��ون 
مكثفة يف ظروف باردة جداً( حني اأخ��ذوا 200 ملغ من 

الفيتامني C على الأقل يومياً.
 لكن بالن�سبة اإىل عامة النا�ض، مل ت�سمح اجلرعة اليومية 

من الفيتامني C برتاجع خطر الإ�سابة بالزكام.
لكن ثمة اأنباء واعدة: يبدو اأن اأخذ 200 ملغ من 

مدة  ُيخّف�ض  يومياً  الأق��ل  على   C الفيتامني 

اأعرا�ض الزكام بن�سبة %8 للرا�سدين و%14 لالأولد، 
ما يعني تق�سري مدة املر�ض بيوم تقريباً. يو�سح الدكتور 
بي�سرتيان: )رمبا تكون هذه النتيجة مهمة بالن�سبة اإىل 
التغّيب  ال�سبب يف  يكون  العادي  الزكام  لأن  النا�ض  بع�ض 

عن العمل ب�سكٍل دائم(.

ما �لعمل؟
اأن  يجب   ،C الفيتامني  منافع  م��ن  ال�ستفادة  اأردت  اإذا 
اأعرا�ض  تظهر  به حني  تكتفي  اأن  ب��دل  ي��وم  كل  ت�ستهلكه 

الزكام.
ناأخذ  اأن  ي���ج���ب  ه����ل  ل���ك���ن 
امل�������ك�������م�������الت؟ ي���ج���ي���ب 
الدكتور بي�سرتيان: 
)م�������ن الأف���������س����ل 
ت�������اأخ�������ذ  اأن 
ال����ف����ي����ت����ام����ني 
م���������ن   C
لأنك  الطعام 
�����س����ت����ح���������س����ل 
على  ب������ذل������ك 
مهمة  م��غ��ذي��ات 
اأخ�������������رى. ت����ن����اول 
خ��م�����ض ح�����س�����ض من 
واخل�سراوات  ال��ف��اك��ه��ة 
�سحة  ع��ل��ى  للحفاظ  ي��وم��ي��اً 
الطريقة  بهذه  و�ست�سمن  جيدة 

.)C احل�سول على ن�سبة كافية من الفيتامني
م��اذا ع��ن الدع����اءات ب�ساأن الوقاية م��ن ال��زك��ام ع��رب اأخذ 
الدرا�سات  اأ�سار بع�ض  C؟  الفيتامني  جرعات كبرية من 
اإىل اكت�ساب بع�ض املنافع، لكن ل بد من اأخذ 8 اآلف ملغ 

يف اليوم.

م��ل��غ، يتخل�ض اجل�����س��م من   400 اأك����رث م��ن  اأخ����ذ  ع��ن��د 
اليومية  اجل��رع��ة  ت�سبب  ق��د  ال��ب��ول.  ع��رب   C الفيتامني 
التي ت�سل اإىل 2000 ملغ وما فوق اأعرا�ساً مثل الغثيان 
والإ�سهال ووجع البطن وميكن اأن توؤثر يف فحو�ض �سكر 

الدم.
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�لفيتامني C... هل ي�ساعد يف �لوقاية من �لزكام؟

لإطالة  وتقويتها  ال��ع�����س��الت  ���س��ّد  ح��رك��ات  ت�سّكل 
متارين  على  تعتمد  متنامية  موجة  ركيزة  اجل�سم 
اأفكاراً  ت�سمل  احلركات  هذه  اأن  �سحيح   .barre
اإل  واليوغا، ومتارين بيالت�ض،  الباليه،  من رق�ض 
التعّرق ونحت ج�سمك يف وقت  ت�ساعدك على  اأنها 
رامي-بري�سرن،  كي�سا  اإىل  جل��اأن��ا  ل��ذل��ك  ق�����س��ري. 
مدّربة حمرتفة ونائب مدير ق�سم تنمية املدربني 
وطلبنا   ،The Bar Method ن������ادي  يف 
 .barre متارين  رحلة  يف  لالنطالق  م�ساعدتها 

هذه  م��ع  التمرين  اإىل  وه��ي��ا  اأوزان����ك  اح��م��ل  اإذاً، 
احلركات يف املنزل:

:Plank بلنك
هذا التمرين الوا�سع النت�سار لي�ض حكراً 

على النادي، وهو بالغ الأهمية.
باأكمله  اجل�����س��م  ي��ح��م��ي  ف����وائ����ده:   -

البطن،  ع�سالت  خ�سو�ساً  وي��ق��وي 
والكتفني  وال������ردف������ني،  وال���ظ���ه���ر، 

وي�سدها.
)اإذا  ركبتيك  على  اج���ُث  اأداوؤه:   -
�سعوبة،  التمرين  زي���ادة  يف  رغ��ب��ت 
قدميك(.  اأ�سفل  كرَتي  اإىل  ا�ستند 

الأر�ض،  على  ذراعيك  �سع 
تكون  اأن  ع��ل��ى  واح���ر����ض 
ك������ف������اك م����ت����واج����ه����ت����ني. 
يديك  ���س��ب��ك  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
اإح�����داه�����م�����ا  ف�������س���ل  اأو 
ع����ن الأخ��������رى واإق����ف����ال 
ق��ب�����س��ت��ي��ك. ب��اع��د بعد 
اإىل  �ساقيك  ب��ني  ذل��ك 
موازيتني  ت�سبحا  اأن 

لوركيك. �سّد ردفيك واأخف�سهما بتحريك وركيك 
لي�سبح  راأ�سك  ارف��ع  الفقري.  عمودك  حتت  برفق 
بطنك  ع�سالت  �سّد  ث��م  ال��ف��ق��ري،  للعمود  م��وازي��اً 
وازفر بقوة. اأخف�ض كتفيك واأبِق ظهرك م�سطحاً. 

حافظ على هذه الو�سعية مدة دقيقة.

: Shoulder walks شري �لكتفني�
خفيفني  وزَن����ني  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  لأداء 
ون�سف  كيلوغرام  اإىل  كيلوغرام  )نحو 

الكيلوغرام(.
ج�سمك  ي���دف���ع  ف�����وائ�����ده:   -
جيدة  و���س��ع��ي��ة  ات���خ���اذ  اإىل 

ي�سّد  ���س��ل��ي��م،  وا���س��ط��ف��اف 
املثلثة  ال����ع���������س����الت 

 ، ويقويها

وميّرن ع�سالت اجلذع، خ�سو�ساً ع�سالت البطن، 
الردفني، واأعلى الظهر.

باعد  ي��د.  كل  يف  خفيفاً  وزن��اً  واحمل  اأداوؤه: قف   -
لوركيك  م��وازي��ت��ني  ت�سبحا  اأن  اإىل  �ساقيك  ب��ني 
ومتوازيتني. اأرِخ ركبتيك قلياًل، �سّد ردفيك، وادفع 
ع�سالت  لتن�ّسط  الأم����ام  ن��ح��و  ال�����س��دري  قف�سك 
ويداك  فخذيك  على  ال��وزن��ني  اأع��ل��ى  �سع  البطن. 
وارفع  ذراع��ي��ك،  م��ّد  كتفيك،  اأخف�ض  متواجهتان. 
اإحدى يديك اإىل اأن ت�سبح موازية لكتفك. احر�ض 
على اأن تتالقى ذراعاك نحو منت�سف 
امل�سافة وعلى اأن يالم�ض الوزن 

فخذك مع كل حركة.
ووا�سل  اخلا�سة  وتريتك  اتبع 
ثالث  اأو  ل��دق��ي��ق��ت��ني  ال��ت��م��ري��ن 

دقائق.

:Heel lifts رفع �لعقبني
كر�سي  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��م��ري��ن،  ه���ذا  لأداء 
ع����اٍل  ث����اب����ت )ل م���ت���ح���رك( ظ����ه����ره 
للحفاظ  ب���ه  ال��ت��م�����س��ك  مي��ك��ن��ك 

على توازنك.
يحّمي  ف������وائ������ده:   -
يقوي  ال��ق��دم��ني، 
ال���رك���ب���ت���ني، 
ي�����������������س��������ّد 

الفخذين 
وب�����ط�����ت�����ي 
ال�����������س�����اق�����ني، 
وي�������������ن�������������ح�������������ت 

الردفني.
الكر�سي  �سع   : اأداوؤه   -
منك  ق��ري��ب��ة  م�سافة  ع��ل��ى 
اأن يكون ظهره  واحر�ض على 
ل����ك. اأم�����س��ك ب���ه بخفة  م���واج���ه���اً 
ل��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ت����وازن����ك. ب���اع���د بني 
لوركيك  موازيتني  ت�سبحا  اأن  اإىل  �ساقيك 
ومتوازيتني. �سّد �ساقيك، وادفع بردفيك حتتك 
ب��ت��ح��ري��ك ورك��ي��ك ب��رف��ق حت��ت ع��م��ودك الفقري. 
انحِن قلياًل نحو الأمام عند اخل�سر، وادفع كتفيك 
زيادة  يف  رغبت  اإذا  اأم��ا  الأ���س��ف��ل.  واإىل  اخللف  اإىل 
هذا التمرين �سعوبة، ميكنك اأن ت�سع يديك على 

خ�سرك اأو فوق راأ�سك.
كّرر احلركة من 30 اإىل 60 مرة.

�لع�شدية  �لروؤو�ض  �لثنائية  �لع�شلة  نب�شات 
:Bicep pulses

اأك���رث  وزَن������ني  اإىل  حت���ت���اج  ال���ت���م���ري���ن،  ه����ذا  لأداء 
ثالثة  اإىل  ك���ي���ل���وغ���رام���ني  )ن���ح���و  ب��ق��ل��ي��ل  ث���ق���اًل 

كيلوغرامات(.
اتخاذ و�سعية جيدة  اإىل  - فوائده: يدفع ج�سمك 
وا�سطفاف �سليم، ينحت الع�سلة الثنائية الروؤو�ض 
خ�سو�ساً  اجل�����ذع،  ع�����س��الت  ومي�����ّرن  ال��ع�����س��دي��ة، 

ع�سالت البطن، الردفني، واأعلى الظهر.
- اأداوؤه: احمل وزناً يف كل يد، مّد ذراعيك، واأدر كفيك 
نحو الأمام والأعلى. اأخف�ض يديك اإىل اأن ت�سبحا 
اأخف�ض  �سنتمرتاً عن فخذيك.   30 بعيدتني نحو 
ذراعيك كي ي�سبح الوزنان اأدنى من مرفقيك بنحو 
بعد ذلك مرفقيك لرتفع  اطِو  �سنتمرتات.  ثالثة 
وعاود  نحوهما،  �سنتمرتات  ث��الث  نحو  ال��وزن��ني 
خف�سهما نحو ثالثة �سنتمرتات. اأبِق اأعلى ذراعيك 

ثابتاً ومرفقيك يف مو�سع حمدد.
وا�سل عمليات الرفع واخلف�ض ال�سغرية هذه مدة 

دقيقة. اإىل  ثانية   30
من  انطالقاً  الو�سطى(:  الألوية  )الع�سلة  اأداوؤه   -
واأعد  اليمنى  قدمك  اأخف�ض  ال�سابقة،  الو�سعية 
اإدخ������ال ورك���ي���ك حت���ت ع���م���ودك ال���ف���ق���ري. ا�سحب 
�سنتمرتاً   20 اإىل   15 اليمنى نحو  اأ�سابع قدمك 
)الع�سلة  ال��ردف��ني  اأ���س��ف��ل  زاوي����ة  ع�سلة  لتن�ّسط 
الألوية الو�سطى(. عاود �سّد وركيك حتت عمودك 
اليمني.  نحو  قلياًل  ج�سمك  وزن  وح��ّرك  الفقري 
احر�ض على اأن تكون ركبتك اليمنى موازية لوركك 

واأخف�ض وركك اليمنى.
ا�ستخدم ع�سلة زاوية اأ�سفل الردفني لرتفع قدمك 
ازفر  الأر����ض.  عن  �سنتمرتات  ثالثة  نحو  اليمنى 
ووا�سل التنف�ض. ا�ستعمل بعد ذلك الع�سلة الألوية 
الو�سطى )زاوية اأ�سفل الردفني( لتدفع �ساقك نحو 
اخللف ب�سكل منحرف. ادفعها نحو اخللف، توقف، 
التمرين  ت��ع��دي��ل وت���رية  ال��دف��ع. ميكنك  ث��م ع���اود 

ح�سبما ت�ساء وت�سمينه فرتات من التوقف.
وا�سل التمرن لدقيقة ون�سف دقيقة لكل �ساق.

:Standing seat جللو�ض وقوفًا�
ث��اب��ت )ل  اإىل كر�سي  ال��ت��م��ري��ن، حت��ت��اج  ه��ذا  لأداء 
التم�سك به للحفاظ  متحرك( ظهره عاٍل ميكنك 

على توازنك.
وا�سطفافه  اجل�����س��م  و���س��ع��ي��ة  ي��ح�����ّس��ن  ف���وائ���ده:   -
يبدو  لذلك،  نتيجة  الركبتني.  حتى  الكتفني  من 
ج�سمك اأطول واأكرث ا�ستقامة ور�ساقة. كذلك ي�سّد 
الردفني ويجعلك حتّرك ع�سالت )مل تعرف يوماً 

اأنك متلكها(.
- اأداوؤه )الع�سلة الألوية الكربى(: قف على م�سافة 
قريبة من ظهر الكر�سي واأم�سك به لتحافظ على 
اأبِق عقبيك متال�سقني وباعد بني كرتي  توازنك. 

لتتخذ  ���س��ن��ت��م��رتات   8 اإىل  خم�سة  ن��ح��و  ق��دم��ي��ك 
بوركيك  وادفع  ركبتيك  اأرِخ   .)V( ال�سكل قدميك 

برفق حتت عمودك الفقري و�سّد ردفيك بقوة.
خلفك.  الأر����ض  على  و�سعها  اليمنى  قدمك  ارف��ع 
وركك  حتت  اليمنى  ركبتك  تكون  اأن  على  احر�ض 
على  اليمنى  ق��دم��ك  اأع��ل��ى  ���س��ّد  بقليل.  اأم��ام��ه��ا  اأو 
الأر�ض وا�ستخدم هذا ال�سغط لتدفع بوركيك حتت 
ا�ستخدم  ب��اإح��ك��ام.  ردف��ي��ك  وت�سّد  الفقري  ع��م��ودك 
بعد ذلك ع�سالت الفخذ والردفني لرتفع قدمك 

ب�سع �سنتمرتات عن الأر���ض. �سّد ع�سالت بطنك 
وا�ستخدم الع�سالت حتت كتفيك لتخف�ض كتفيك 

وتفتح �سدرك. ازفر ووا�سل التنف�ض.
لت�سحب  ردفيك  اأ�سفل  عند  الع�سلة  ق��وة  ا�ستخدم 
ردفيك.  مقاومة  لقوة  املعاك�ض  الجت��اه  يف  �ساقك 
تعديل  ميكنك  ال�سحب.  ع��اود  ثم  توقف،  ا�سحبها، 
وترية هذا التمرين ح�سبما ت�ساء وت�سمينه فرتات 
من التوقف. وا�سل التمرن لدقيقة ون�سف دقيقة 

لكل �ساق.

حركات ت�شمل �أفكارً� من رق�ض �لباليه و�ليوغا

متارين �لـ barre .. متتعي بج�سم منحوت يف وقت ق�سري

�بد�أ يومك با�شتعادة �شفاء ذهني �شامل عرب خطة 
فيها  تخ�ش�ض  �شاعة،   48 على  تقت�شر  ب�شيطة 
تزعزع  �لتي  �لنقاط  وتكت�شف  لل�شرتخاء  يومًا 
�خلا�شة  مهار�تك  على  عينيك  وت�شع  تفكريك 

وتختار عاد�ت مفيدة.

ُيعترب �لفيتامني C عمومًا علجًا طبيعيًا للزكام. ميكن �إيجاد هذ� �لعن�شر �ملغّذي يف مكملت َتِعد بتقوية جهاز �ملناعة. يف هذ� �ل�شياق، �ّدعى �لدكتور لينو�ض بولينغ �لفائز 
بجائزة )نوبل( �أن �أخذ جرعات كبرية من �لفيتامني C ي�شاهم يف كبح �لزكام. لكن ما مدى �شحة هذه �الدعاء�ت؟
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العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

         فى الدعوى رقم 2016/144  بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : ح�سمت اله ابراهيم ج�سن �ساز 

عنوانه : مري�سانت �ستار العاملية للتجارة العامة اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مقابل ابراج الإمارات - 
بناية املاز - مكتب رقم )901( الدور التا�سع - بجوار حمطة مرتو املركز التجاري. 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/5/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  الأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
 : ار���ض رقم  : عبارة عن  العقار  او�ساف    : املمتلكات   او�ساف  يلي  البيع وفيما  التالية جلل�سة  اي��ام  خالل ع�سرة 
1205 - مبنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم البلدية : -0 - 648 امل�ساحة : 1471.66 مرت مبع - املقدرة قيمتها 

: 6000000  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 يف  الدعوى  رقم 2016/544 اإ�ستئناف مدين 

بال�سارة اىل املو�سوع اعاله يرجى  من �سيادتكم عمل اإعالن بالن�سر للمدعو ال�سيد حمد 
حممود حممود ح�سنني حل�سور اجتماع اخلربة الهند�سية يف الدعوى رقم 2016/544 

اإ�ستئناف مدين وذلك يف مكتب اخلبري الهند�سي ح�سب البيانات الواردة اأدناه: 
املوقع : دبي )الدائرة القت�سادية /قرية الأعمال / بلوك B / الطابق اخلام�ض / مركز 
 ال�سيخ حمدان لالإبداع والإبتكار / مكتب مملكة الإبتكار للحلول الهند�سية/ مكتب رقم 501 

التوقيت : 2017/4/27 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
الهاتف  رقم  الري�ض/  عبدالرحمن   / والإبتكاري  الهند�سي  املن�سق   : التوا�سل  ارقام 

املتحرك / 0527878280   
مع حتيات اخلبري الهند�سي 
م. عبدال�سالم احلمادي  

اإعالن بالن�سر لل�سيد 
)حممد حممود حممود ح�سنني(

حل�سور اإجتماع اخلربة الهند�سية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل  بالن�سر
 رقم 2017/2598   

املنذر: الرمل البي�ض لدارة العقارات - وميثله/حممد �سفيق ابو ال�سعود �سلمان ، مبوجب 
وكالة م�سدقة - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتى - احلي ال�سيني بناية رقم D4 حمل 

رقم 09 ، ت : 0557038944 - 043623629 
املنذر اليه :  اك�سيل انتريير�ض - �ض ذ م م ، عنوانه : جمهول حمل الإقامة. 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )y01 �سقة رقم 204( و�سداد قيمة 
اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر 
من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ 
حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك 
اليه  املنذر  الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل  املخت�سة واجلهات  ال�سلطات  اللجوء اىل 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل
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انذار عديل  بالن�سر
   رقم 2017/2600   

املنذر: الرمل البي�ض لدارة العقارات - وميثله/حممد �سفيق ابو ال�سعود �سلمان ، مبوجب 
وكالة م�سدقة - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتى - احلي ال�سيني بناية رقم D4 حمل 

رقم 09 ، ت : 0557038944 - 043623629 
املنذر اليه : انانا لالعمال الفنية - �ض ذ م م - عنوانه : جمهول حمل الإقامة

105( و�سداد  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار ) بناية x05 �سقة رقم 
قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر 
من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه 
اللجوء  الكهرباء واملياه مبا يف ذلك  القيمة اليجارية وم�ساريف  املطالبة ب�سداد كامل  يف 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل  بالن�سر
   رقم 2017/2599   

املنذر: الرمل البي�ض لدارة العقارات - وميثله/حممد �سفيق ابو ال�سعود �سلمان ، مبوجب 
وكالة م�سدقة - عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتى - احلي ال�سيني بناية رقم D4 حمل 

رقم 09 ، ت : 0557038944 - 043623629 
املنذر اليه : �سالون ال�سهبندر - عنوانه : جمهول حمل الإقامة

12( و�سداد  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار ) بناية i09   حمل رقم 
قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر 
من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه 
اللجوء  الكهرباء واملياه مبا يف ذلك  القيمة اليجارية وم�ساريف  املطالبة ب�سداد كامل  يف 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/635 جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه /1 - اف اي��ه اي ل��الزي��اء - ���ض ذ م م  2-راج��ي��ف جايكومار 
ن��ي��ه��الين - جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  نيهالين 3- ديليب ج��اي��ك��وم��ار 
املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي  مبا ان املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع 
دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2017/4/48 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل 
الدور  �ساحب  املخت�ض  امل�سريف  اخلبري  بندب  ال��دع��وى  مو�سوع  يف  الف�سل 
باجلدول - وتكون مهمته وفق منطوق احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى.  
 8  :  30 ال�ساعة    2017/5/2 املوافق  الثالثاء  ي��وم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت 

.Ch1.C.12 سباحا يف القاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/751  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اليانا ما �سيل دومنجويز �سيد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله : حممد عبد امللك م�سطفى 
اهلي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   58.982.37( وق��دره 
القانونية   9% من تاريخ املطالبة    وحتى ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/5/8    الثنني   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/346 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���س��ده/1- حممد ع��رف��ان اأم��ني حممد اأم���ني  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ح�سني  غ��الم  عمري  �سهيب  التنفيذ/حممد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )44574( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
امل��دع��ي وامل��دع��ي عليه يف م��ا ت�سمنه  ب��ني  امل���ربم  ال��ع��ق��د رق���م 5021  املحكمة 2-ب�����س��ح��ة ون��ف��اذ 
 N-27385 رق��م ل��وح��ة معدنية  وال��ت��ي حتمل  م��ودي��ل 2005   6 م���ازدا  م��ارك��ة  امل��رك��ب��ة  بيع  م��ن 
 F  32  GG  7  851158848 رق����م  ���س��ا���س��ي��ه   419882  LF رق����م  حم����رك  دب����ي   خ�����س��و���س��ي 
ال�سلطات  ل��دى  ا�سمه  يف  وحتويلها  ال�����س��ي��ارة  ه��ذه  بت�سجيل  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع   JM
الإج���راءات  بتلك  القيام  من  املدعي  متكني  او  البيع  عقد  �سدور  تاريخ  من  اعتبارا  املخت�سة 
ال�سلطات ت��ل��ك  ل���دى  الت�سجيل  اج������راءات و����س���روط  ا���س��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  ن��ف��ق��ة   ع��ل��ى 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/991  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-تي ات�ض بي انرتنا�سيونال للتجارة العامة -  �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �سوفت & هايجينيك ل�سناعة الورق - �ض ذ م م وميثله 
: ح�سني علي ح�سن علي البناي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   112079( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
.  وح���ددت لها جل�سة يوم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى  وال��ف��ائ��دة  12% م��ن 
الثنني  املوافق  2017/5/1  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من 

مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/567  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-ناجي ابراهيم احمد عبداهلل اآل علي 2-يونيفري�سال �ستار لنظمة 
احلريق )�ض ذ م م( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد يو�سف احمد عبداهلل 
احلداد وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عزل املدعي عليه الأول من ادارة ال�سركة وتعيني املدعي مديرا لها وتكون من �سالحياته 
جتديد الرخ�سة وذلك ل�ستالمها وادارتها يف الغر�ض املخ�س�سة من اجله وتنفيذ العقود 
واللتزامات والزام املدعي عليه الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق  2017/4/30   الح��د   يوم  جل�سة 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/789  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جنيبة عبداهلل حممد �سليمان البلو�سي  جمهول حمل القامة 
غريب  خمي�ض  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �ض   - التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املتنازع مبلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  اآل علي - قد  الناخي 
 2016/9/4 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   267.998.01( وق��دره 
�سمول  و  التام.   ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  الدعوى ومن  رفع  تاريخ  وحتى 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/5/1  
اأو من ميثلك  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/896  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهي لوي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�سركة 
العربية الأمريكية للتكنولوجيا - اأرامتك وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية 
مبلغ وقدره )41.550.85 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 
بواقع 12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق  2017/4/26   كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة 

ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجاريةاجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/698  مدين جزئي              

مر�سود  عبدالرحمن  2-اأمي���ن  بي�سوياي  ج��وراه��اري  بر�ساد  1-بي�سنو   / عليه  املدعي  اىل 
3-عبدالكرمي عبداملجيد عبدالكرمي دردونه جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ام دي 
عبد ال - ب�سفته والد املتوفى/ ف�سل الكرمي عبدالغني والويل ال�سرعي على ابناء املتوفى 
الق�سر جنيد وجبيد وجابد ف�سل الكرمي عبدالغني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عن  التعوي�ض  �سبيل  على  دره��م(   200.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
من  �سنويا   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  واملعونية   املادية  ال�سرار 
تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة    2017/5/8
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/528  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-عاب�ض جليل ابراهيم ف�ساخ  جمهول حمل القامة مبا 
يو�سف  عبدالعزيز  اح��م��د  منى   : وميثله  ال��وط��ن��ي  الإحت����اد  بنك  امل��دع��ي/  ان 
ال�سباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )751.843 درهم( )�سبعمائة وواحد وخم�سون الف 
وثمامنائة وثالثة واربعون درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املوافق   يوم اخلمي�ض   لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch2.E.21 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 ال�����س��اع��ة    2017/4/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1023  جتاري جزئي              

���ض ذ م م  امل��ج��رة العظمى للبناء وتركيب م��ع��دات اط��ف��اء احل��ري��ق -  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
2-كالريكل اونيكري�سنان رينجيت جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - 
�ض م ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بدفع مبلغ  املرابحة وقدره =/456059.49 
والتعاب.  وامل�ساريف  والر�سوم   - دره��م   55232.26/= وق��دره  الإتئمان  بطاقة  ومبلغ  دره��م 
)علما بانه الدعوى قد احيلت من املحكمة التجارية الكلية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
 Ch1.C.12 وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/5/3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/209   تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  ���س��ريي��ان   ج��اك��وب  �سرييان  �سونيا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأمالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة 
اأق��ام عليك  - قد  احمد احلمادي  اأبوبكر  : عبداللطيف حممد  وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)35110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/86429   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
املنذر اليه : خالد ح�سني ر�سا عبدالعزيز - �سفته امل�ستاأجر  - )جمهول حمل القامة(

 )117-683( رقم  الر���ض  قطعة  على  امل�ساد  البناء  من   )208( رقم  ال�سقة  م�ستاأجر  اليه  املنذر 
دون  م��ن  امل��اأج��ور  �ساغال  وظ��ل   2017/3/31 بتاريخ  عقده  انتهي  ق��د  ان��ه  وحيث  امل��رر  منطقة 
دره��م غرامة   500  +  2017/4/9 تاريخ  دره��م( حتى   1.115( بقيمة  امل�ستحقات  ودف��ع  التجديد 
ايجارية وفقا لل�سرط  ي��وم + 3000 دره��م غرامة يف ح��ال رف��ع دع��وى  التجديد عن كل  تاأخري 
اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا 
للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية 
�سده لدفع امل�ستحقات اليجارية واإخالء املاأجور والزامه بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى 

الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2594   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
املنذر اليه : عبدالقادر بانديال - �سفته امل�ستاأجر  - )جمهول حمل القامة(

امل�ساد على قطعة الر���ض رقم )118-1184(  البناء  ال�سقة رقم )215( من  اليه م�ستاأجر  املنذر 
دون  م��ن  امل��اأج��ور  �ساغال  وظ��ل   2017/3/31 بتاريخ  عقده  انتهي  ق��د  ان��ه  وحيث  نايف  منطقة 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )773 درهم( حتى تاريخ 2017/4/6 + 500 درهم غرامة تاأخري 
ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض  التجديد عن كل يوم + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى 
املطبوع والبارز يف العقد.  لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند 
رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية �سده 
حتى  وامل�ستحقات  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه  امل��اأج��ور  واإخ���الء  اليجارية  امل�ستحقات  لدفع 

الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2592   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
املنذر اليه : مواد موري�سا نديل ابراهيم كوتى - �سفته امل�ستاأجر  - )جمهول حمل القامة(

رقم )117-683(  الر���ض  امل�ساد على قطعة  البناء  رقم )311( من  ال�سقة  اليه م�ستاأجر  املنذر 
دون  م��ن  امل��اأج��ور  �ساغال  وظ��ل   2017/3/31 بتاريخ  ع��ق��ده  انتهي  ق��د  ان��ه  حيث  امل���رر  منطقة 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )777 درهم( حتى تاريخ 2017/4/6 + 500 درهم غرامة تاأخري 
التجديد عن كل يوم + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض 
املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند 
رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية �سده 
حتى  وامل�ستحقات  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  املاأجور  واإخ��الء  اليجارية  امل�ستحقات  لدفع 

الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2595   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
املنذر اليه : عبدالنا�سر انيكال ح�سن ابا انيكال - �سفته امل�ستاأجر  - )جمهول حمل القامة(

 )116-572( رقم  الر���ض  قطعة  على  امل�ساد  البناء  من   )307( رقم  ال�سقة  م�ستاأجر  اليه  املنذر 
منطقة عيال نا�سر وحيث انه قد انتهي عقده بتاريخ 2017/3/19 وظل �ساغال املاأجور من دون 
دره��م غرامة   500  +  2017/4/6 تاريخ  دره��م( حتى   1.874( بقيمة  امل�ستحقات  ودف��ع  التجديد 
ايجارية وفقا لل�سرط  ي��وم + 3000 دره��م غرامة يف ح��ال رف��ع دع��وى  التجديد عن كل  تاأخري 
اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا 
للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية 
�سده لدفع امل�ستحقات اليجارية واإخالء املاأجور والزامه بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى 

الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2593   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
املنذر اليه : جولرز اخرت حممد وزير - �سفته امل�ستاأجر  - )جمهول حمل القامة(

 )117-686( رق��م  الر���ض  قطعة  على  امل�ساد  البناء  يف   )104( رق��م  ال�سقة  م�ستاأجر  اليه  املنذر 
منطقة   املرر  وقد انتهي عقده بتاريخ 2017/3/31 وظل �ساغال املاأجور من دون التجديد ودفع 
امل�ستحقات بقيمة )931 درهم( حتى تاريخ 2017/4/6 + 500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن 
كل يوم + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض والبارز يف العقد. 
لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد 
واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية �سده لدفع امل�ستحقات اليجارية 

واإخالء املاأجور والزامه بالر�سوم وامل�ساريف حتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2590   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
 املنذر اليه : �سركة حممد ماليري للتجارة - ذ م م �سفته امل�ستاأجر-  )جمهول حمل القامة(
املنذر اليه م�ستاأجرة املكتب رقم )111( من البناء امل�ساد على قطعة الر�ض رقم )118-253( 
منطقة نايف وحيث انه قد انتهي عقده بتاريخ 2017/3/31 وظلت �ساغلة املاأجور من دون 
التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )661 درهم( حتى تاريخ 2017/4/9 + 500 درهم غرامة 
تاأخري التجديد عن كل يوم + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط 
اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع 
�سندا للبند رقم 3 املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات 
القانونية �سدها لدفع امل�ستحقات اليجارية واإخالء املاأجور والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 

وحتى الخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/2591   

املنذر : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا(
املنذر اليهما : 1-في�سل حممد راج حممد - �سفته امل�ستاأجر  2- حممد زبري حممد �سادق - �سفته - حمرر 

ال�سيك وامل�ستفيد من املاأجور - )جمهول حمل القامة(
املنذر اليهما الأول م�ستاأجر ال�سقة رقم )207( من البناء امل�ساد على قطعة الر�ض رقم )683-117( منطقة املرر 
والثاين حمرر ال�سيك وامل�ستفيد من املاأجور  حيث ارتد لهما ال�سيك رقم 901462 بتاريخ 2016/9/20 بقيمة 
انتهي عقدهما  قد  انه  ال�سديق وحيث  اأبوبكر  �سارع  فرع  الأول  بنك اخلليج  وامل�سحوب على  درهم   )10.875(
بتاريخ 2017/3/19 وظال �ساغالن املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )15.878 درهم( حتى تاريخ 
2017/4/9+500 درهم غرامة تاأخري التجديد عن كل يوم + 2.500 درهم غرامة عن كل �سيك مرجتع + 2000 
درهم غرامة يف حال فتح بالغ يف ال�سرطة + 3000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض 
املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليهما بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم 3 املذكور 
بظهر العقد واملتطابق مع القانون وال �سنتابع اتخاذ الجراءات القانونية �سدهما لدفع امل�ستحقات اليجارية 

واخالء املاجور والزامها بالر�سوم وامل�ساريف وامل�ستحقات حتى الخالء التام.  
  الكاتب العدل

العدد 12002 بتاريخ 2017/4/24   
 اإعالن حكم بالن�سر

 2017/15   جتاري جزئي 
املدعي : عبداهلل ح�سن مراد - اجلن�سية : الإمارات ، العنوان ، الإمارات - راأ�ض اخلمية - خزام - راأ�ض 

اخليمة - بالقرب من نادي الإمارات - 1635-6 رقم الهاتف : 971507993878+
راأ���ض اخليمة  الإم���ارات -   : العنوان   ، اندون�سيا   : ، اجلن�سية  ان��ني ري�ستام  اي��وم يت   : اىل املدعي عليه 
 : الهاتف  رق��م   -  - وال��ه��ج��رة  اإدارة اجلن�سية  - بجانب  اجل����وازات  ���س��ارع   - راأ����ض اخلمية   - امل��ع��م��ورة   -

 +97172281234
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/04/12  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة :  بالزام املدعي عليها الثانية ايو بنت انني ري�ستام باأن توؤدي للمدعي مبلغ 15000 درهم 
)خم�سة ع�سر الف درهم( والزامها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف ورف�ض الدعوى فيما زاد علي ذلك 

وبحق املدعي عليها الأوىل الهدف للخدمات.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد 

دون الطعن على احلكم امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه
 رئي�س ق�سم الت�سجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم



•• ال�صارقة-الفجر:

احتفاًء بالأدب الرو�سي العريق وما قدمه للعامل من اأعمال متميزة حققت 
عن  ممثلني  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�ض  ا�ست�ساف  وا�سعاً،  انت�ساراً 
الدورة  فعاليات  حل�سور  �سرف  ك�سيوف  اليافعني  لكتب  الرو�سي  املجل�ض 
ما  الفرتة  يف  تقام  التي  للطفل،  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  من  التا�سعة 
ممثلو  اأ�سهم  حيث  ال�سارقة،  اإك�سبو  مبركز   2017 اأب��ري��ل   29-19 بني 
املجل�ض الرو�سي يف اإبراز ما يحفل به الأدب يف بلدهم من اهتمام بالأطفال 

واليافعني وال�سباب. 
و�سملت قائمة �سيوف ال�سرف كاًل من ماريا اأ. فيدزينيابينا، ممثلة للمجل�ض 

الرو�سي لكتب اليافعني، بالإ�سافة اإىل موؤلف كتب الأطفال الرو�سي �سريجي 
الأطفال  كتب  ر�سامني  اأ�سهر  اأحد  األك�سندروف،  اإيفان  والر�سام  ماكخينت، 
اأيام  اأربعة  م��دار  على  ا�ستمر  ال��ذي  ا�ست�سافتهم  برنامج  وت�سمن  الرو�ض. 
من 19-22 اأبريل 2017، على ور�ض عمل وعرو�ض خم�س�سة لالأطفال، 
يف  امل�سارك  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�ض  جناح  ال�سيوف  ا�ستثمر  اإذ 
مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل، يف عر�ض اأعمالهم، وتو�سيح اأوجه ال�سبه 

والختالف يف اأدب الأطفال بني دولة الإمارات وجمهورية رو�سيا.
لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�ض  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��ق��روب��ي،  م���روة  وق��ال��ت 
اليافعني: اأ�سعدتنا ا�ست�سافة املجل�ض الرو�سي لكتب اليافعني ك�سيف �سرف 
خالل مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل 2017، وتوفري الفر�سة لثالثة 

من ممثلي املجل�ض للم�ساركة يف جمموعة متنوعة من الأن�سطة والفعاليات، 
وغر�ض  القرائية،  امل��واد  بتوفري  م�سرتكني  وال��ت��زام  اإمي��ان  جمل�سينا  فلدى 
حمبة القراءة يف قلوب اليافعني، فقد قام موفدو املجل�ض الرو�سي مب�ساركتنا 
ق�س�ض النجاح، ومناق�سة التحديات وبحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك، ملا 

فيه اخلري والفائدة لالأطفال يف جميع اأنحاء العامل .
حل�سور  جمل�سنا  اختيار  ُي�سّرفنا  فيدزينيابينا:  اأ.  ماريا  قالت  جهتها،  من 
وور�ض  والنقا�سات  الأعمال  ملجموعة  و�سيكون  البارز،  الثقايف  احل��دث  هذا 
العمل التي اأجريناها اأثر اإيجابي م�ستدام، يظل مع الأطفال واليافعني على 

مدى اأعوامهم املقبلة، موفراً لهم الكثري من املتعة والفائدة يف امل�ستقبل .
وت�سمن برنامج ال�سيوف ور�ض عمل تطبيقية يف املدر�سة الدولية الرو�سية 

جمال  يف  العاملني  واملهنيني  ال�سيوف  م��ع  ل��ق��اءات  اإىل  بالإ�سافة   ، بدبي 
املتحدة، وور���ض عمل لالأطفال يف  العربية  الإم���ارات  الأطفال يف دول��ة  اأدب 

ال�سارقة، ف�ساًل عن اإقامة حفل ع�ساء جماعي.
الإماراتي  املجل�سني  خ��الل  م��ن  اليافعني،  لكتب  ال���دويل  املجل�ض  وي�سعى 
والرو�سي لكتب اليافعني، بالإ�سافة اإىل جميع الفروع الوطنية الأخرى يف 
الأطفال،  العاملي من خالل كتب  للوعي  الرتويج  اإىل  العامل،  اأنحاء  جميع 
اإمكانية الو�سول اإىل الكتب ذات املعايري الأدبية والفنية العالية،  ومنحهم 
والر�سامني  للموؤلفني  ال��الزم��ني  وال��ت��دري��ب  ال��دع��م  ت��اأم��ني  اإىل  بالإ�سافة 
املهتمني باأدب الأطفال، وحماية حقوق الأطفال الأ�سا�سية يف التعليم، الذي 

ي�سمن اطالعهم على املعلومات ب�سكل مبا�سر.

ثقافة وفن�ن

25

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت وزارة الثقافة وتنمية  املعرفة عن فتح باب 
تلقى الأعمال امل�ساركة يف جائزة الق�سة الق�سرية 
لالأطفال بفروعها الأربعة حتى 11 مايو املقبل 
من  كبري  ع��دد  لتو�سيات  ا�ستجابت  ذل��ك  وج���اء 
�ساركوا  الذين  لالأطفال  الق�سرية  الق�سة  كتاب 
نظمته  الثاين  الذي  املعرفة  ملتقى  فعاليات  يف 
معايل  برعاية  املا�سي،  الأ�سبوع  دب��ي  يف  ال���وزارة 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
 220 على  يزيد  م��ا  مب�ساركة   ، املعرفة  وتنمية 
الكتاب  ع��دد من  الإم���ارات حيث طلب  كتاب  من 

 امل�ساركني يف جل�سة ق�سة الطفلة ب�سرورة اتاحة 
الفر�سة مل�ساركة اكرب عدد ممكن  من الكتاب عرب 
مد  الفرتة املقررة     للتقدم بالأعمال امل�ساركة اىل 
لأ�سبوعني  باأبوظبي  ودبي  الثقافة  وزارة  مقر 

اآخرين  .
وقالت فاطمة الن�سور مدير اإدارة املحتوى املعريف 
 بوزارة الثقافة وتنمية املعرفة اأن ا�ستجابة الوزارة 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  ال��ك��ت��اب  م��ن  كبري  ع��دد  لتو�سيات 
حر�سها على مزيد من التجويد  واإتاحة الفر�سة 
اأم����ام اك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن ال��ك��ت��اب  املحرتفني 
بفروعها  ال�����دورة  ه���ذه  يف  ،  للم�ساركة  وال���ه���واة 
ال����وزارة  ال��ت��ي و�سعتها  ل��ل�����س��روط  الأرب���ع���ة وف��ق��ا 
الق�سرية  الق�سة  اأن جائزة  موؤكدة  ال��دورة   لهذه 

لالأطفال ا�سبحت واحدة من امل�سابقات الثقافية 
الهامة على ال�ساحة الثقافية املحلية والعربية و 
التي يحر�ض قطاع كبري من كتاب الأطفال على 

امل�ساركة فيها .
 واأو�سحت الن�سور اأن دور الوزارة ل يتوقف فقط 
عند الإعالن عن اجلائزة و تقييم الأعمال املقدمة 
لها وطباعتها ون�سرها واإمنا يتعدى ذلك اإىل دعم 
ورعاية الفائزين من خالل توفري الور�سة الأدبية 
 و امللتقيات الفكرية التي توفر لهم الفر�سة  لقاء 
القامات الأدبية املحلية والعربية لالإ�ستفادة  من 
جتاربهم وخرباتهم يف جمالت الإب��داع املختلفة 
وو�سول  ال��ت��وق��ي��ع  ح��ف��الت  تنظيم  اىل   اإ�سافة 
والعاملية  العربية  امل��ع��ار���ض  ك��اف��ة  اإىل  اأع��م��ال��ه��م 

الوزارة  تقوم  كما  باإبداعاتهم  اجلمهور  لتعريف 
براجمها  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ف��ائ��زي��ن  با�ست�سافة 
القراءة  التي  وبرامج  والثقافة  باملعرفة  املتعلقة 
املنت�سرة يف  ال��وزارة يف خمتلف مراكزها  تنظمها 
اإم��ارات الدولة وذلك لتعريف جمهور هذه  كافة 

املراكز بها . 
واأ�سارت مدير اإدارة املحتوى املعريف اإىل اأن جائزة 
الثقافة  وزارة  اطلقتها  ال��ت��ي  الق�سرية  الق�سة 
اأن  ا�ستطاعت  �سنوات  ثمان  منذ  املعرفة  وتنمية 
املحرتفني  م���ن  ق��ا���س��ا   475 م���ن  جت���ذب  اك���رث 
والهواة على مدى ثمان دورات �سابقة  من الكتاب 
الدولة  اأر���ض  على  املقيمني  والعرب  الإماراتيني 
الن  85  فائزا  حتى  على  يزيد  ما  واأن��ه��ا قدمت 

كافة  والباقي من  الإم���ارات  اأبناء  54  من  منهم 
الأق���ط���ار ال��ع��رب��ي��ة الأخ�����رى ك��م��ا ق��ام��ت ال����وزارة 
على  30200  ق�سة  م��ن  ون�����س��ر  اكرث   بطباعة 
جمهورها  جتد  اأن  ا�ستطاعت  �سنوات  �سبع  مدى 
الدولية  املعار�ض  خالل  من  والعربي  الإم��ارات��ي 
واملحلية واأ�سبحت هذه املجموعة الق�س�سية من 
اأكرث الكتب التي يقبل عليها اجلمهور  منبهة اإىل 
اأن الإقبال تزايد ب�سكل ملحوظ من جانب طالب 
ال��ف��رتة الخ���رية وه��و موؤ�سر وا�سح  امل��دار���ض يف 
كان  كما  اهدافها،  اجلائزة يف حتقيق  على جن��اح 
فعاليات  يف  باجلائزة  الفائزين  مل�ساركة  الكتاب 
�سرد الق�سة والور�ض الثقافية واملعرفية اأثرها يف 

تعريف اجلمهور مبواهبهم واإبداعاتهم .

ال��ق�����س��ة الق�سرية  اأن����ا ج���ائ���زة  ال��ن�����س��ور   واأك�����دت 
ب��رع��اي��ة ومتابعة  ل��الأط��ف��ال وال��ن��ا���س��ئ��ني حت��ظ��ى 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
معاليه  حر�ض  اإط��ار  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
على ت�سجيع املواهب واملبدعني  يف كافة املجالت 
املوؤلفني  اإطار برنامج دعم  الثقافية والفنية ويف 
ال�سباب الذي اأطلق هذا العام ، ورغبة معاليه  باأن 
تكون جائزة الق�سة الق�سرية لالأطفال والنا�سئة 
على  حتر�ض  التي  الق�س�سية  لالعمال  م�سدرا 
اإمداد املكتبة العربية و الإماراتية  بكتابات راقية 
تعاين  ال��ت��ي  العمرية  املرحلة  ه��ذه  اإىل  تتحدث 

ندرة يف املكتبة العربية ب�سكل عام.

•• ال�صارقة-الفجر:

للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  �سهد 
الذي يقام حتى 29 اأبريل اجلاري يف مركز 
الأربعة  اقباًل لفتاً خالل  ال�سارقة،  اإك�سبو 
اأي��ام الأوىل من انطالقه، حيث و�سل عدد 
)ال�سبت(  الأول  اأم�����ض  م�����س��اء  ح��ت��ى  زواره 

110 اآلف زائر. 
امل���ه���رج���ان فر�سة  ت���ن���وع ف��ع��ال��ي��ات  و���س��ّك��ل 
واملدار�ض،  الأ���س��ر،  م��ن  ال����زوار  ل�ستقطاب 
واملوؤ�س�سات الرتبوية، حيث خ�س�ض املهرجان 

الأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  ال��ت��ا���س��ع��ة،  دورت����ه  يف 
تنمية  ت�ستهدف  التي  وال��ور���ض،  وال��ن��دوات، 
يجمع  باأ�سلوب  الأط��ف��ال،  ومعارف  مهارات 

الرتفيه واملتعة، بالتعليم واملعرفة.
العملي،  اجل���ان���ب  ب���ني  امل���ه���رج���ان  وج���م���ع 
والأكادميي البحثي املتخ�س�ض يف الأطفال، 
ودور  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ب���ال���ور����ض  ي��ك��ت��ِف  مل  اإذ 
ا�ست�ساف  واإمن��ا  ي�ست�سيفها،  التي  العر�ض 
نخبة من الكّتاب والنا�سرين، والباحثني، يف 
ندوات، وجل�سات نقا�سية، حول م�ستقبل اأدب 
على  املعا�سرة  التكنولوجيا  واأث���ر  الطفل، 

املعا�سر  الإعالم  وتاأثري  الأجيال اجلديدة، 
م�ستقباًل،  الأط��ف��ال  وم����دارك  �سلوك  على 

وغريها من الندوات واجلل�سات.
ال�سارقة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ال���ق���رائ���ي ل��ل��ط��ف��ل ت����ت����وزع ع���ل���ى ع�����دد من 
فعاليات  ب��رن��ام��ج  ي��ن��ظ��م  ح��ي��ث  ال����ربام����ج، 
 55 فيها  ي�سارك  فعالية   1403 الطفل 
ركن  برنامج  ويجمع  دول��ة،   22 من  �سيفاً 
14 �سيفاً من  83 فعالية يقدمها  الطهي 
اأق�����س��ام هي  ث��الث��ة  على  دول���ة مق�سمة   14
الطهي  وم�سابقات  احل��ي  الطهي  ع��رو���ض 

برنامج  ي�ستمل  فيماً  ال�سغري،  وال��ط��اه��ي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى اأك����رث م���ن 60 
اأك��رث من  23 دول��ة ي�ساركون يف  �سيفا من 

40 فعالية.
يوماً   11 م��دار  على  املهرجان  وي�ست�سيف 
م���ع���ر����ض رح���ل���ة ع����رب ال����دم����اغ ال������ذي يعد 
التجربة الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ويقام بالتعاون مع املتحف 
نيويورك  يف  الطبيعي  للتاريخ  الأم��ريك��ي 
يف  الب�سري  ال��دم��اغ  اأ���س��رار  اكت�ساف  بهدف 

رحلة مثرية ت�ستمر طوال اأيام املعر�ض.

•• ال�صارقة-الفجر:

القرائي  ال�سارقة  مهرجان  ينظم 
للطفل، يف دورته التا�سعة واملقامة 
ال�����س��ارق��ة، ركناً  اإك�����س��ب��و  يف م��رك��ز 
وي�ستقبل  ال��ل��ي��غ��و،  ل��ل��ع��ب��ة  خ��ا���س��اً 
ال�����رك�����ن الأط�������ف�������ال ط���ي���ل���ة اأي�������ام 
امل��ه��رج��ان، خ���الل ف��رتت��ني؛ فرتة 
 9:00 ال�������س���اع���ة  م����ن  ���س��ب��اح��ي��ة 
 1:00 ال�����س��اع��ة  ���س��ب��اح��اً وح���ت���ى 
ظهراً، وفرتة م�سائية من ال�ساعة 
ال�ساعة  وح���ت���ى  ع�������س���راً   4:00

8:00 م�ساًء.
وي�سمل الركن الذي ياأتي بالتعاون 
مع �سركة ابتكار الوكيل احل�سري 
ل�����س��رك��ة ل��ي��غ��و ب���دول���ة الإم�������ارات 
اأق�سام  اأربعة  على  املتحدة  العربية 

هي: ليغو بات مان ، الق�سم اخلا�ض 
ب��الأط��ف��ال م��ن اأرب����ع ���س��ن��وات وما 
، وهو خا�ض  فوق، و ليغو فريندز 
بالفتيات من اأربع �سنوات وما فوق، 

لالأطفال  املخ�س�ض  �سيتي  ليغو  و 
من  اأك��رث عمقاً  وه��و  �سناً،  الأك���رب 
و  والإن�����س��اءات،  الت�ساميم  ناحية 
بالأطفال  خ��ا���ض  وه��و  دي��ل��و  ليغو 

من ثالث �سنوات وما دون، والذي 
ل ي�سمح بدخول الأطفال اإليه اإل 

ب�سحبة ذويهم.
ك��ب��رياً من  اإق���ب���اًل  ال��رك��ن  وي�سهد 
ال��ذي��ن يبدعون يف  الأط��ف��ال،  قبل 
�سعة  تعك�ض  متنوعة،  اأ�سكال  �سنع 
التوا�سل  على  وق��درت��ه��م  خيالهم 
وال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي م��ع بع�سهم 
ب���روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د، وم��ن اأهم 
م�سمم  اأن���ه  الليغو  رك���ن  مم��ي��زات 
وحب  �سغف  يلبي  اإب���داع���ي  ب�سكل 
اإىل  اللعبة،  هذه  ملمار�سة  الأطفال 
معايري  اأع��ل��ى  ي��راع��ي  كونه  جانب 
ال�سالمة، فقد ُق�سمت قطع الليغو 
الركن  اأق�������س���ام  م���ن  ق�����س��م  ك���ل  يف 
الأطفال  اأع��م��ار  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
بطريقة  فيها  اللعب  عدم  ل�سمان 

ت�سرهم.
وي�������س���ن���ف اخل��������رباء ال���رتب���وي���ني 
اخرتعها  ال����ت����ي  ال���ل���ي���غ���و  ل���ع���ب���ة 
كريك  اأويل  ال��دامن��ارك��ي  ال��ن��ج��ار 
 ،1940 ال��ع��ام  يف  كري�ستيان�سن، 
التي  الأل������ع������اب  اأف���������س����ل  ����س���م���ن 
الناحية  ال��ط��ف��ل م��ن  ع��ق��ل  ت��ن��م��ي 
والتنظيمية،  واخليالية  الإبداعية 
اإحدى  اللعبة  ه��ذه  اأ�سبحت  وق��د 
الأ�سا�سية يف ريا�ض  التعليم  ركائز 
تطوير  يف  ت�سهم  كونها  الأط��ف��ال، 
الطفل  ل����دى  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال����ق����درات 
وتو�سع مداركه، وتك�سف مواهبه يف 
�سن مبكر، ونظراً لل�سعبية الكبرية 
التي حتظى بها اللعبة ينتج م�سنع 
ليغو بالدمنارك حوايل 15 مليار 

قطعة ليغو �سنوياً.

�ملجل�ض �الإمار�تي لكتب �ليافعني ي�شت�شيف نظريه �لرو�شي

موؤلفون ور�سامون رو�س يطلعون على جتربة �ل�سارقة يف �إثر�ء �أدب �الأطفال و�ليافعني

��شتجابة �ىل تو�شيات ملتقى �ملعرفة �لثاين

�لثقافة تفتح باب �مل�ساركة بجائزة �لق�سة �لق�سرية حتى 11 مايو �ملقبل

�لقر�ئي لل�سارقة  �الأوىل  �الأربعة  �الأيام  خالل  ز�ئر  �آالف   110

ركن �لليغو يقود خيال �أطفال �ل�سارقة �لقر�ئي �إىل عامل �البتكار و�لت�سميم
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مها �أحمد ت�ستعد خلو�س )�حلالل(
كا�سفًة عن عودتها بقوة اإىل 
قالت  التلفزيونية،  ال��درام��ا 
اأحمد  مها  امل�سرية  الفنانة 
عمل  خل��و���ض  ت�ستعد  اإن���ه���ا 
عنوان  يحمل  ك��ب��ري  درام����ي 
)احل�������������الل(، م�����ن ت���األ���ي���ف 
ومو�سحًة  احلريري،  �سماح 
اإىل  ي���ن���ت���م���ي  ال����ع����م����ل  اأن 
الجتماعية  ال��درام��ا  نوعية 
ال�سخ�سية  واأن  ال�����س��ع��ب��ي��ة، 
هي  جت�سيدها  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي 

امراأة من حارة �سعبية.
اأنها  الغطاء،عن  اأزاح��ت  مها 
الأدوار  اإىل  ب�����س��دة  ت��ن��ج��ذب 
اأنها  اإىل  م�سرية  ال�سعبية، 
و�سمات  مالمح  فيها  تلم�ض 
الأ�سيلة،  امل�����س��ري��ة  امل������راأة 
ت�سوير  �ستبداأ  اأنها  م�سيفًة 
م�������س���اه���ده���ا خ�����الل الأي�������ام 
مدينة  يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
موقع  الإع����الم����ي  الإن����ت����اج 

احلارة ال�سعبية.
واأبدت مها �سعادتها بالتعاون 

مع فريق العمل الذي ي�سم 
و�سماح  اخل���������س����اب  ����س���م���ي���ة 

واأح���م���د ���س��ف��ي��ق، م��ب��ي��ن��ًة اأن 
اأكرث من  املكتوب  ال�سيناريو 

رائع، ومتوقعًة اأن العمل مع 
خمرج بقدر �سفيق �سيجعلها 

تتقن دوره��ا، وتخرج كل ما 
لديها من طاقات متثيلية.

عادل �إمام يتعاقد لتقدمي 
م�سل�سل يف رم�سان 2018

اإمام  ع��ادل  امل�سري  الفنان  تعاقد 
لالإنتاج  )م���اج���ن���وم(  ���س��رك��ة  م���ع 
وال�سينمائي  ال��ف��ن��ي  وال���ت���وزي���ع 
لرم�سان  م�����س��ل�����س��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
لل�سركة،  ب��ي��ان  2018.وح�سب 
بعد  �سيتم  للعمل  التح�سري  ف��اإن 
اأن  معتربة  املقبل،  رم�سان  انتهاء 
اأقوى مفاجاآت  التعاقد ميثل  هذا 
املدير  حت�سني  ه�سام  املو�سم.وقال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��رك��ة، اأم���������ض، اإن 
التعاقد مع اإمام يعطي ر�سالة باأن 
مع  �سيكون  )ماجنوم(  اأعمال  اأول 
امل�سري  الفن  ال��ذي ميثل  الزعيم 
وا�ستمراريته على  ورقيه وجناحه 

مر ال�سنني.
ت�سعى  )م���اج���ن���وم(  اأن  واأ�����س����اف 
لتقدمي كل ما هو خمتلف واإبداعي 
لإ�سعاد اأكرب قاعدة من اجلماهري 

يف م�سر والعامل العربي.
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ف�شاد �ل�شخ�ض ال يعني ف�شاد �ملوؤ�ش�شة �أو �جلهة �لتي يعمل فيها

�سيد رجب: )�لقرد بيتكلم( منحني فر�سة لتغيري جلدي يف �ل�سينما
-�أعمل بني �ل�شينما و�لتلفزيون و�شاأطّل يف رم�شان يف ثلثة �أعمال در�مية

لل�سابط الفا�سد يف وزارة  • قدمت دوراً خمتلفاً 
هذه  ع��ن  حدثنا  بيتكلم(.  )ال��ق��رد  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 

التجربة؟
جيد  عمل  وه��و  البداية،  منذ  الفيلم  اأعجبني   -
التي  بالإيرادات  �سعيد  واأن��ا  الفني،  امل�ستوى  على 

حققها عند طرحه يف ال�سالت ال�سينمائية. 
منحني هذا العمل فر�سة لتغيري جلدي 

خمتلف  ب�سكل  وال��ظ��ه��ور  ال�سينما  يف 
عن اأدوار قدمتها �سابقاً، وهو ما مل�سته 
يف رد الفعل اجلماهريي �سواء خالل 

العر�ض اخلا�ض اأو لحقاً.
الفيلم  غ��م��و���ض  يف  البع�ض  وج���د   •

�سبباً لنجاحه.
اكت�ساف  وع�����دم  ال�����س��خ�����س��ي��ة  غ��م��و���ض   -

اأح���د  الأح���������داث،  ن��ه��اي��ة  اإل يف  ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا 
اأي�ساً.  للفيلم  التي حم�ستني  الرئي�سة  الأمور 

اأو �سهلة، بل مركبة  فال�سخ�سية لي�ست �سطحية 
والتحولت التي متّر بها ت�ستفّز اأي ممثل. يبدو 

البداية  يف  ال�������س���اب���ط 

كاأنه خمل�ض فعاًل، لكن مع مرور الوقت ُيك�سف 
لأ�سباب  النجاح  ياأتي  عموماً،  ل��ه.  الآخ��ر  الوجه 

وال��ق�����س��ة وح��ده��ا اأو ع��������������������������دة، 
اأداء املمثلني 

فح�سب ل ي�سمنان �سناعة عمل ناجح.
املكتوبة؟ ال�سخ�سية  اإىل  اأ�سفت  • هل 

- تدخل على ال�سخ�سيات املكتوبة تعديالت دائماً 
يف اأي عمل فني، 

امل��خ��رج والفنان  ب��ال��ت��ح�����س��ريات وروؤي�����ة  ت��رت��ب��ط 
ال��دور، وهو ما يظهر خالل جل�سات  ال��ذي يقدم 
الروؤية  لأن  ال��ت�����س��وي��ر،  ت�سبق  ال��ت��ي  التح�سري 
جل�سات  ع��رب  اإل  ت��ت��ح��ّدد  ل  لل�سخ�سية  الفنية 
م�سرتكة بني �سانعي الفيلم، ويف اإطار عالقاتها 

باملحيطني بها.
�سخ�سيتي يف الفيلم عميد ال�سرطة الفا�سد الذي 
اأهداف  حتقيق  يف  �سلطته  ا�ستغالل  اإىل  ي�سعى 

خا�سة به وي�ستغل ذكاءه يف ال�سرقة والبتزاز.
الداخلية؟ اإىل  بالإ�ساءة  التهام  تقلق من  • اأمل 

- بالتاأكيد، لأن هذه التهامات ل تكون يف حملها. 
�سلبية ل  ل�سخ�سية  الفنان منوذجاً  عندما يقّدم 

يعني هذا اأنه ي�سيء اإىل جهاز بكامله، 
اأو مهنة  اأي �سخ�ض  واإذا تعاملنا بهذا املنطق مع 
يف  ����س���واء  �سلبية  من����اذج  ن��ق��دم  اأن  ن�ستطيع  ل���ن 
يعني  ل  ال�سخ�ض  وف�ساد  التلفزيون،  اأو  ال�سينما 

ف�ساد املوؤ�س�سة اأو اجلهة التي يعمل فيها.
• �سهد الفيلم مباراة فنية بينك وبني الفنان 

بيومي فوؤاد.
اأ�سخا�ض  م���ن  ال���ك���الم  ه����ذا  ���س��م��ع��ت   -
بني  املناف�سة  واحلمد هلل  كثريين، 
بال�سكل  خرجت  ال�سخ�سيتني 
الذي اأحبه اجلمهور. عالقتي 
منذ  م�ستمرة  ف��وؤاد  ببيومي 
باإعجاب  و���س��ع��دت  ���س��ن��وات 
على  ب����ه����ا  امل���������س����اه����دي����ن 

ال�سا�سة، 
جتمعنا  اأن  واأمت�������ن�������ى 
اأخ��������رى خالل  ل�����ق�����اءات 
باأعمال  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة 
الأوىل  امل��رة  جيدة فهي 
على  فيها  نتعاون  التي 

�سا�سة ال�سينما.
م�ساريع  ل����دي����ك   •
موؤجلة  ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

حدثنا عنها.
من  ان�����ت�����ه�����ي�����ت   -
يف  دوري  ت�����س��وي��ر 
ف���ي���ل���م���ي )ط���ل���ق 
مع  �����س����ن����اع����ي( 
فرغلي  حورية 
فيه  واأج�������س���د 
�����س����خ���������س����ي����ة 

م��ع حممد  ال��ت��ع��اون  اإىل  اأع����ود  ك��ذل��ك  خمتلفة، 
ال���ذي انتهينا من  اع��ت��ق��ال(  رم�����س��ان يف )ج���واب 
عيد  م��و���س��م  خ���الل  و�سيعر�ض  اأخ����رياً  ت�����س��وي��ره 

الأ�سحى املقبل.
ب�ساأنه  اأتفق  جديد  �سينمائي  م�سروع  اأي�ساً  ثمة   
احلديث  اأ�ستطيع  ل  لكن  قريباً،  ت�سويره  ويبداأ 

عن تفا�سيله.
رم�سان  حممد  م��ع  العمل  ع��ن  توقفت  مل��اذا   •

لفرتة؟
- حتكم الأدوار م�ساركتي يف العمل من عدمها، لأن 
ال�سخ�سيات  بطبيعة  يرتبط  اإيل  بالن�سبة  الأم��ر 

التي تنا�سبني.
م�سروعني،  �سابقاً  رم�����س��ان  حممد  م��ع  ق��دم��ت   
ثم تعاونا جم��دداً يف )ج��واب اعتقال( لأن الدور 
�سينمائي  ع��م��ل  ال��ف��ي��ل��م  اأن  ع��ن  ف�����س��اًل  ل��ف��ت��ن��ي، 
اجلهد  ينا�سب  جناحاً  يحقق  اأن  اأمتنى  خمتلف 

املبذول فيه.
الفيلم  لها  تعّر�ض  التي  الأزم��ة  اأن  ترى  • هل 

لدى الرقابة اأثرت فيه؟
- مّرت ال�سيغة النهائية للفيلم لدى الرقابة من 

دون م�سكالت،
جماهريياً  جن���اح���اً  ال��ع��م��ل  ي��ح��ّق��ق  اأن  واأمت���ن���ى   
وفكرة  مهم  فنان  رم�سان  فمحمد  عر�سه،  عند 
الفيلم خمتلفة وجديدة، واأوؤدي فيه اأحد الأدوار 

ال�سعبة.
ال�سينما؟ يف  الرتكيز  قررت  • هل 

و���س��اأط��ّل يف  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�سينما  ب��ني  اأع��م��ل   -
رم�����س��ان يف ث��الث��ة اأع���م���ال درام���ي���ة ه���ي )واح���ة 

الغروب(،
 و)ال��ط��وف��ان(، و)رم�����س��ان ك���رمي(، وه��ي جتربة 
البدين  املجهود  اإىل  نظراً  عليًّ  وج��دي��دة  �سعبة 
ال��ت��وف��ي��ق مبواعيد  ت�����س��ت��ل��زم��ه و���س��ع��وب��ة  ال����ذي 

الت�سوير.
فيها  كله  ت��رك��ي��زي  اأ���س��ّب  خمتلفة  اأدواراً  اأق����ّدم   
اإىل  دفعني  ما  معيناً،  اأ�سلوباً  �سخ�سية  لكل  لأن 
الع���ت���ذار ع���ن اأع���م���ال اأخ�����رى ر���س��ح��ت ل��ه��ا رغم 

اإعجابي بال�سخ�سيات التي عر�ست علّي. 
اأمتنى اأن اأجنح يف هذا التحدي.

الأخرية ح�سوراً  ال�سنوات  �سيد رحب يف  • حقق 
لفتاً، األ يفكر يف البطولة املطلقة؟ 

- الأهم من البحث عن البطولة املطلقة بالن�سبة 
التي  الأدوار  يف  ك��ف��ن��ان  رغ��ب��ت��ي  اإ���س��ب��اع  ه��و  اإيل 

اأقدمها،
اأن��ن��ي اأح���ّق���ق م��ا ح��ل��م��ت ب��ه ل�سنوات   خ�����س��و���س��اً 
طويلة، وهو ما ي�سغلني اأوًل ولي�ض اأي اأمر اآخر، 
توافرت يف عمل منا�سب فال مانع  اإذا  والبطولة 

منها لكني ل اأبحث عنها.

يو�سف �ل�سريف يو��سل 
ت�سوير )كفر دلهاب(

يوا�سل النجم يو�سف ال�سريف ت�سوير م�سل�سله اجلديد الذي يحمل عنوان 
الأ�سابيع  م��دار  على  هناك  الت�سوير  ي�ستمر  �سيوة، حيث  دلهاب« يف  »كفر 
ا م�سل�سل  القليلة املقبلة. ويف ال�سياق نف�سه، ي�سور الفنان خالد النبوي اأي�سً
واحة الغروب يف �سيوة اأي�سا حيث التقيا، وق�سى الفنانان بع�ض الوقت معا 

ثم عاد كل منهما اإىل مكان ت�سويره.
وحممد  وروجينا  ال�سريف  يو�سف  بطولة  دلهاب  كفر  م�سل�سل  اأن  يذكر 
نادر جالل،  اأحمد  واإخ��راج  ريا�ض، و�سيناريو وح��وار عمرو �سمري عاطف، 
واإنتاج �سركة �سيرنجي للمنتج تامر مر�سي. اأما م�سل�سل واحة الغروب فمن 
بطولة خالد النبوى، ومنة �سلبي، ومن تاأليف مرمي ناعوم، واإخراج كاملة 

اأبوذكرى، واإنتاج العدل جروب.

)�لقرد  فيلم  بطولة  يف  رجب  �شيد  �لفنان  �شارك 
م�شر  يف  �ل�شينما  �إي��ر�د�ت  ت�شّدر  �لذي  بيتكلم( 
خلل �ملو�شم �جلاري. يف حو�ره  هذ� يتحّدث رجب 
�جلديدة،  �ل�شينمائية  م�شاريعه  وعن  �لفيلم  عن 

باالإ�شافة �إىل خطو�ته يف �لتمثيل.
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عمرها 19 عاما ويف جعبتها 30 فيلما

�إيل فانينغ: لتطوير م�ستقبلي �ل�سينمائي يجب �أن �أثبت �أنني كربت

�مريكا يف  �لعرق  م�ساألة  يناق�س   ...Get Out

وكتبه  اأخرجه  فكاهي؟  فيلم   Get Out هل 
ق���ّدم بالتعاون م��ع كيغن-  ب��ي��ل، وك���ان  ج���وردان 
الذي   ،Key & Peele برنامج  ك��ي  مايكل 
 Comedy Central ُعر�ض على حمطة 
واأثار كثرياً من املوا�سيع احل�سا�سة اأخالقياً يف 

مو�سمه اخلام�ض.
م�ساهدهما  اأح�����د   Get Out ي���ب���دو  رمب����ا 
الفكاهية، اإل اأنه يف الواقع فيلم رعب من اإنتاج 

،Blumhouse
الرعب  ب����اأف����الم  ي�����س��ت��ه��ر  ال�����ذي  ال����س���ت���ودي���و   
كبرياً،  جناحاً  حققت  التي  امليزانية،  حم��دودة 
 Paranormal Activity، اأب����رزه����ا 

.The Purgeو  ،Insidious
اأعمال  اإىل خمرج  ال��ذي حت��ّول  الفكاهي،  يذكر 

رعب، 
يف مقابلة اأُجريت معه اأخرياً: )اأعتقد اأن هذين 

النوعني من الأعمال مرتبطان. تبحث عن رد 
فعل عميق وم�سموع، ويعتمد هذا الفن يف جزء 
منه على القدرة على تقوي�ض ما يظّن امل�ساهد 

اأنه يحدث(.

ق�شية �ل�شود
�سنوات  ث��م��اين  ق��ب��ل   Get Out ب��ي��ل  ك��ت��ب 
 Mad ب��ع��د الن���ت���ه���اء م���ن ع��م��ل��ه يف ���س��ل�����س��ل��ة
 Rosemary’s الفيلم من  ا�ستوحى   .TV
 ،The Stepford Wivesو  Baby
ح�سبما يذكر، واأراد اأن يوؤيد عمله ق�سية ال�سود 
متناوًل  امل���راأة،  ق�سية  الفيلمان  ه��ذان  اأي��د  كما 
�سك يف  ي�سيف: )ل  ومتاأ�سلة.  دفينة  خم��اوف 
باأنه  َم��ن وج��د نف�سه يف و�سع �سعر معه  اأن كل 
وحيد وخمتلف عن البيئة املحيطة به يفهم هذا 

النوع من الرعب(.

 ولكن نظراً اإىل الغياب �سبه التام لأفالم الرعب 
التي يوؤدي فيها ال�سود دور البطولة، يوؤّكد بيل: 

)كنت واثقاً من اأن الفيلم لن يب�سر النور(.
رغ�����������م ذل�������������ك، ع������ن������دم������ا اط�������ل�������ع م����وؤ�����س���������ض 
الن�ض  على  بلوم  جاي�سون   Blumhouse

قبل �سنتني، اأحبه.
قراأت  اأن  ي�سبق يل  ال�ساأن: )مل  ه��ذا   يخرب يف 

ن�ساً مماثاًل.
 لن يتمّكن اأحد من العثور على عمل م�سابه لهذا 

الفيلم ُنفذ �سابقاً، وهذا ما اأثار اهتمامي(.
يوؤدي دانيال كالويا دور كري�ض، األي�سون وليامز 
ال�سديقة،   ))HBO )Girls م�سل�سل  )من 
اأرميتاج يف  اآل  وكاثرين كيرن وب��راديل ويتفورد 

،Get Out
 الذي حظي بعر�ض منت�سف الليل يف مهرجان 
فنال  املا�سي،  ال�سهر  ال�سينمائي(  )�ساندان�ض 

اإعجاب النقاد.
 Variety على �سبيل املثال، اأثنت عليه جملة 
)مل���زج���ه ال��ن��ق��د امل��ت��ق��ن امل��رت��ب��ط ب����الأع����راق مع 

الرعب، حمققاً جناحاً كبرياً(.
اأن  اإل  اأوب���ام���ا،  ع��ه��د  ر خ���الل  ��وِّ اأن���ه ���سُ �سحيح 
Get Out يواجه النزول اإىل دور ال�سينما يف 
زمن جتددت فيه التوترات الإثنية يف الوليات 
امل��ت��ح��دة. لكن رمب��ا ي��ع��ود ه��ذا الأم���ر بالفائدة 

عليه، وفق بيل. 
ي��ت��اب��ع م��و���س��ح��اً: )ع��ن��دم��ا ب�����داأُت ال��ع��م��ل على 
الفيلم، كان العرق ي�سّكل مو�سوعاً مل ي�ساأ اأحد 
من  ج���زءاً  نعتربه  اأن  جميعاً  اأردن����ا  مناق�سته. 

املا�سي.
 لكني اأظّن اليوم اأن تاأثري الفيلم الأكرب �سيكون 
العرق  م�ساألة  مناق�سة  للم�ساهدين  الإت��اح��ة 

وال�ستمتاع يف اآن، فالأهم ت�سلية النا�ض(.

�شاركت �إيل فانينغ يف 30 فيلمًا حتى �الآن مع �أنها تبلغ �ليوم 19 عامًا! وها هي تبد�أ �شنة 2017 
بظهورها يف فيلم Live by Night )�حلياة �لليلية( مع بن �أفليك ويبدو �أنها ال تنوي �الكتفاء 
�لفيلم ومتابعتها  �لفرن�شية مقابلة معها حول �شخ�شيتها يف  �أجرت جملة )�إيل(  �لقدر...  بهذ� 

�لدر��شة وعلقتها ب�شقيقتها �لكربى د�كوتا وو�لدتها.

يف فيلم Get Out، يزور �ل�شاب �الأ�شود كري�ض للمرة �الأوىل عائلة �شديقته. يتبنّي له �أن �آل �أرميتاج عائلة ثرية، ومتحّررة، وودودة جدً�، وتوؤيد بار�ك 
�أوباما �إىل �أبعد �حلدود. نتيجة لذلك، ي�شعر باأن �أفر�دها يحبونه �أكرث من �للزم، حتى �إنه يخال �أنهم يودون �الحتفاظ به.

ا�سمك؟ اأ�سل  • ما 
اإيل لويز. وملا كانت والدتي مقربة  اأم جدتي تدعى  - كانت 
رته. اإيل ا�سمي  جداً منها، فاختارت يل هذا ال�سم لكنها ق�سّ

احلقيقي!

توؤدينها  التي  ال�سخ�سية  وبني  بينك  نقارن  األ  ي�سعب   •
باأن  حتلم  التي  ال�سابة  اأي   ،Live by Nightفيلم يف 

ت�سبح جنمة يف هوليوود...
�ساهدين  بعدما  �سابة  ك��ام��راأة  يل  دور  اأول  اإن���ه  �سحيح.   -
النا�ض �سابقاً يف اأدوار طفلة اأو مراهقة. لذا يجب األ اأفّوت 

هذا التحول املحوري.
اأنني  اأثبت  اأن  يجب  ال�سينما،  ع��امل  يف  م�ستقبلي  لتطوير   
ال�سقراء  الفتاة  عن  خمتلف  دور  جت�سيد  واأ�ستطيع  ك��ربت 

اجلميلة. 
طموحة  ممثلة  دور  اأوؤدي   ،Live by Night فيلم  يف 

تعّر�ست لال�ستغالل.
 اأظ��ن اأن ه��ذه احل��الت حت�سل حتى ال��ي��وم. اإن��ه اأم��ر مريع 

لكني مل اأواجه يوماً و�سعاً مماثاًل.

مبالب�ض  تظهرين  الفيلم  من  املاأخوذة  ال�سور  اإحدى  • يف 
من فرتة الع�سرينيات. هل حتبني اأن تظهري ب�سورة املراأة 

اجلذابة؟
- اأحر�ض على اإبراز جاذبيتي على ال�سجادة احلمراء. جتعلنا 

اأ�سواء الكامريات ال�ساطعة ن�سعر باأهميتنا. 
�سحيح اأنني اأجاري هذه اللعبة لكني ل�ست �ساذجة.

بطبيعتك؟ الليل  حتبني  • هل 
- منذ �سغري، اأجد �سعوبة يف النوم. ل اأخاف من الليل بل 

اإنه يهدئني. اأ�سعر بالراحة يف هذه الفرتة من اليوم.

را�سدة؟ امراأة  باأنك  ت�سعرين  هل  عاماً.   19 • عمرك 
- اأعترب هذه املرحلة انتقالية. ر�سمياً، اأ�سبحُت امراأة را�سدة 

لكني ما زلُت اأعجز عن فعل بع�ض الأمور.

كانوا  الذين  الأطفال  املمثلني  • على عك�ض عدد كبري من 
يدر�سون باملرا�سلة، 

�سهادتك  ون��ل��ِت  املدر�سة  اإىل  ال��ذه��اب  متابعة  على  حر�سِت 
الثانوية اأخرياً.

- انتهت املدر�سة اأخرياً! �سيق�سد بع�ض رفاقي اجلامعة وبداأ 
اآخرون العمل.

 اأما اأنا، فكانت حياتي ن�سطة اأ�ساًل واأتابع ت�سوير الأفالم. 
اأندم  قد  باأنني  اأحياناً  اأفكر  درا�ستي.  اأتابع  األ  يقلقني  لكن 

على ذلك.

بريدجز  وجيف  بني  �سون  ابنة  دور  التوايل  على  اأّدي��ِت   •
وبراد بيت و�ستيفن دورف. 

من كان اأف�سل اأب يف نظرك؟
اأن���ه ج��ي��ف ب��ري��دج��ز. خ���الل الت�سوير  - )ت�����س��ح��ك( اأظ���ن 
له  اأك��ّن  معي.  تعامله  يف  ج��داً  �سبوراً  وك��ان  الر�سم  عّلمني 

عاطفة خا�سة.

• بداأت �سقيقتك الكربى داكوتا متّثل قبلك. هل تعتربين 
اأنها فتحت لك الطريق؟

جنوب  يف  جورجيا،  من  الأ�سل  يف  عائلتنا  تتحدر  طبعاً.   -
الوليات املتحدة. 

لو�ض  اإىل  وال��دت��ي  راف��ق��ت��ه��ا  داك��وت��ا م�سريتها،  ب����داأت  ح��ني 
اأنا مع والدي. لكن كان ذلك النف�سال  اأجنل�ض فيما بقيت 

معقداً. 
كنت اأ�ستاق اإىل اأمي.

اأكرب  داكوتا  اإليهما.  الن�سمام  قررنا  اأ�سهر،  ب�سعة  خالل   
مني باأربع �سنوات ولطاملا اعتربُتها قدوة يل، ويف اأول فيلم 

لها اأّديُت دور �سقيقتها ال�سغرى.

نف�سه؟ الدور  اليوم  عليكما  ُيعَر�ض  اأن  ميكن  • هل 
- ل! ول اأظن اأن هذا الأمر �سيح�سل يوماً. يتمتع العاملون 

يف هذا املجال باللياقة الالزمة كي ل يرتكبوا هذا اخلطاأ.

والدتك؟ من  جداً  قريبة  زلِت  ما  • هل 
- نعم. حني اأنتهي من الت�سوير، اأعود اإىل منزل والدّي. اإنه 
مكاين املرجعي. تعي�ض جدتي معنا ومت�سي �ساعات يف طبخ 
اأطباق جنوبية: ماأكولت مقلية، بطاطا، اأرز... قد ل تكون 
اأطباقاً �سحية لكنها مقبولة من وقت اإىل اآخر. كيف ميكن 

مقاومتها اإذا كانت جمبولة باحلب؟

ين�سحك؟ من  فيلماً.   03 يف  و�ساركِت  • �سبق 
القرارات.  �سنع  عائلتي  يف  الن�ساء  جتيد  وج��ّدت��ي.  اأم��ي   -
معظم  يف  ترافقها  وال��دت��ي  فكانت  قبلي،  �سقيقتي  ب��داأت  ملا 
الأوق������ات. ل��ك��ن مل ت��رتك��ن��ي ج��دت��ي ل��ل��ح��ظ��ة. ت��رب��ط��ن��ي بها 

عالقة قوية جداً.

ال�سينما؟ عامل  يف  قدوتك  هي  • من 
اأنا طويلة القامة  يف عامل ال�سينما اقتدي مبارلني مونرو. 
مثل نيكول كيدمان وقد ي�سّكل هذا الأمر عائقاً يف هوليوود 

لكنها طماأنتني.
 مع ذلك تبقى مارلني مونرو قدوتي الأ�سا�سية. يعود �سغفي 

بها اإىل اأيام الطفولة. 
يف عيد ميالدي ال�سابع، اأهدتني جدتي م�سحوقاً خا�ساً بها. 

كانت قيمته العاطفية هائلة. اأ�سعر باأن مارلني ترافقني!
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

م�شعل الزعبي

بِ��ْاالْل��َوان�����ي لَ�����ي  يِ���ِغ���رِّْك  ال 

��ان�����ي ���صَ لَ��ه��ا  َل  واملَ����اَح����ه 

�ِصْيعان�ي ال��َغ�����وَّا���ص  اإْن��ِظ��ر 

وِاْي��َع��انِ�����ي اْل��بَ��َح��ر  ِلِ��ي��ج  يف 

بِ���ه اْي��ن��ال اإيِّ��ي�����َك َف��ْرَح��ان�����ي

�َصان�ي لَ��ه�����ا  اْلِ���ْي���ون  َح��ّب��ة 

��ب��غ وامْل��ْك��يَ��اج يِ��ْط��لُ��ونِ�����ه  ْب�����صِ

��يُ��ونِ�����ه  َم�����صْ و  َم��ع��ادِْن��ه��ا  يف 

وِْوزُونِ���������ه  ْر  ال�����دِّ ��وْل  ُح�����صُ يف 

��ونِ�����ه  ��ي االأَيَّ�������ام وال�����صُّ يَ��ق�����صِ

اأوبِ����ه ات���ع���وزِه نَ���ْظ���رِة ال��ّل��ونِ��ه 

���ر ولِ���ك ُع��ونَ��ه  بِ���ْن َع��ل��ي اإِ����صْ

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

يا رّب راحت ثمان �صنني هّم و�صهر..

                  اأطرد �رساب الطموح.. وهذي التا�صعة

فاإن )قّل( �صر الليال و)�صاق( �صدر الدهر..

                  يا رّب خريك )كثري( ورحمتك )وا�صعة(

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�شواهق-جند

�شحكة �لزور
�ل���ف���ج���ر ك���ن���ه م�����ن دج������ى �ل���ل���ي���ل م��ن��ح��ور

�ل�����ن�����ور  �����ش����اف����ت  وال  ظ���ل���م���ا  وم���������ش����اع����ر 

جت����ل����ت �ل�����دم�����ع�����ة م������ن ع����ي����ون����ك �حل������ور

�ل���������در ي���ت�������ش���اق���ط  ع����ل����ى �خل��������د م���ن���ث���ور

ي����اط����ف����ل����ة ت���ب���ك���ي ع����ل����ى م�������وت ع�������ش���ف���ور

ي���اط���ف���ل���ت���ي  �����ش����در �ل�������ش���ق���ا ع���ن���ك م�����ش��ت��ور

ول�����و ت�����ش��ح��ك �ل�����ش��ف��ه ت�����رى ���ش��ح��ك��ه��ا زور

ل����ك����ن ع�����ي�����وين ت���ف�������ش���ح  �ل���������ش����رت وت����ق����ول

ه������ذي �ل�����رت�ي�����ب ك���ل���ه���ا ع�����ر������ض/ن وط�����ول

ق���ل���ب���ي غ������د� م�����ن ج����اي����ر �ل�����وق�����ت خم�����ذول

جم�����دول �ل����ب����ع����د  م�����ن  روح��������ي  يف  و�ل�����ه�����م 

ت����ب����ي ت�����ق�����ول  وت�����ع�����ت�����زل جّل��������ة �ل����ق����ول

وت����ق����ف����ي ب����ه����ا �الآي������������ام وي������ع������اود �حل�����ول

م������ن �جل������ب������ال �ل���������ش����م ل���ل���ن���اي���ف���ه ط����ول

زول د�خ�����ل�����ي  �ل�����وج�����ع  ه�����م  ي�����ام�����رك�����ي/ن 

م����ن م��ن��ك��م �ل���ل���ي م����ن ���ش��ق��ا �ل�������روح م�������ش���وؤول

ط������ف������ل/ن ي�����ت�����ي�����م/ن ظ����امل����ي����ن����ه  خ�����و�ل�����ه 

ح����ت����ى �ل�����و������ش�����ال �ل������ي������وم ق�����ّط�����ع ح���ب���ال���ه

ج���لل���ه م������ن  وال  ق����������درك  م������ن  وم������اح������ط 

و�ل����������������ورد ب����ل����ل����ه �ل�������ن�������دى م�������ن ج���م���ال���ه

ق����ل����ب����ي ب�����ك�����ى ق����ب����ل����ك وح������ال������ت������ه ح����ال����ه

ظ���لل���ه م������ري������ف/ن  دوح/ن  ل�����ك  ك�������ان  ل�����و 

ت�����ر������ش�����م م������لم������ح ف�����رح�����ت�����ي ب���ال�������ش���لل���ه

ج����ه����ال����ه يف  د�مي   �جل������ه������ال������ة  ر�ع������������ي 

�إح����ت����م����ال����ه ق�������و  ز�د  ت���������ش����ه����د  ب�����������ش�����در 

م������ات������رح������ج �ل�����ك�����ف�����ة ب�����ح�����ق وع�������د�ل�������ه؟

ي������ط������رح ع����ل����ي����ه����ا ك�������ل ل�������ي�������ل/ن ������ش�����وؤ�ل�����ه

ن�������ش���ال���ه �إال  م�����اب�����ق�����ى  م����ن����ه����ا  وي�������������روح 

وجت�������اه�������د �ل������دن������ي������ا ب������ع������زم وب���������ش����ال����ه

وف����ي����ه����ا م������ن �ل����������دمي �ل�����ه�����ت�����ون �إن����ف����ع����ال����ه

وك�����ف�����ك�����ف دم�����������وع �ل������ع������ني م�����ن�����ك ج���م���ال���ه

!؟ ظ�����لل�����ه  يف  ي���ظ���ل���ن���ي  �����ش����ح����اب  م�����اب�����ه 

 ريــتـ�يــت

طاَب َقلبي و�رَتَكنْت

ُمنُذ �أْن فيِه �َشكنْت ..

�أنَت ُكُلّ �لّنا�ِض عندي 

َليَت كّل �لّنا�ض �أَنْت !

***

�شوفك ~ دوى 

د�مي �أبي نبقى �شوى

�أهم �أ�شيا بدنيتي : 

�ملاي ، و�إنته ، و�لهوى .

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
خليفة ز�ي�����د  ع��ق��ب  ح��ك��م��ه��ا  د�ر/ن 

ه�����ذ� خ��ل��ي��ف��ه وي�����ن ن��ل��ق��ى و���ش��ي��ف��ه
ت��ب�����ش��ر مب���ل���ب���و����ض �ل���ه���ن���ا و�ل�������ش���ع���ادة

ع���ب���اده يف  م����ي����زه  رب/ن  ����ش���ب���ح���ان 

را�شد �رشار


