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ت�أثري املو�شيقى يختلف من �شخ�ص لآخر

توؤثر املو�سيقى على احلالة املزاجية للإن�سان عن طريق املخ، فالبع�ض 
ي�ستمع ملو�سيقى الروك مل�ساعدته على اليقظة يف ال�سباح والآخرون 

ي�ستمعون ملو�سيقى كل�سيكية هادئة للخلود يف النوم ليًل.
الأملانية  اجلمعية  رئي�ض  اأول��ر،  مي�سائل  الأمل��اين  الربوفي�سور  ولكن 
املعنية بعلم النف�ض املو�سيقى، اأكد اأن تاأثري اأنواع معينة من املو�سيقى 
املو�سيقى  نوعية  تتوقف  وق��ال  �سخ�ض،  ما لدى كل  اإىل حد  يختلف 
التي جتعل كل �سخ�ض على حدة ي�سعر بال�سعادة اأو ال�سرتخاء� على 
الأ�سياء،  اأن��ه ميكن تعميم بع�ض  ذات��ه  الوقت  اأول��ر يف  واأك��د  ال���ذوق. 
واأو�سح ذلك قائل: اإن اأغلب الأ�سخا�ض ل ميكنهم اخللود اإىل النوم 

عند ال�ستماع لتقلبات هائلة يف م�ستوى ال�سوت.
واأ�ساف اأن هناك بع�ض الأ�سوات التي ل يتحملها اأي �سخ�ض تقريباً، 
الربوفي�سور  واأك���د  خ�سبية.  ���س��ب��ورة  يف  الأظ��اف��ر  ك�سط  ���س��وت  مثل 
على  التاأثري  على  املو�سيقى  ق��درة  اأن  املو�سيقى  بعلوم  املعني  الأمل��اين 
احلالة املزاجية للإن�سان تعتمد اأي�ساً عبلى ارتباط اأغلب الأ�سخا�ض 
اجتماعياً باملو�سيقى، واأو�سح ذلك قائًل "اإننا حماطون بها، ول يتعلق 
الأمر هنا ب�سكل كبري مبا اإذا كان اآباوؤنا يف�سلون ال�ستماع للمو�سيقى 
اأم ل".  واأ�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأن نوعية املو�سيقى التي ي�ستمع اإليها 
للمو�سيقى  ال�سخ�سي  تذوقه  على  اأي�سا  توؤثر  طفولته  خ��لل  امل��رء 
للمو�سيقى  تف�سيلنا  "يتاأثر  ق��ائ��ًل  ذل��ك  اأول���ر  واأو���س��ح  ب��ع��د.  فيما 
خلل العقدين الأولني من العمر بالآباء وباأقراننا وكذلك بو�سائل 
20 عاماً ل يتغري تذوقنا املو�سيقي ب�سكل  الإع��لم. وبدءا من عمر 
كبري ويظل ثابتاً اإىل حد ما"، ولكن من املعروف اأنه لي�ض بال�سرورة 

اأن يكون مت�سابها مع الذوق املو�سيقي للآباء. 

املدر�شون ل يهتمون مب�شتخدمي اليد الي�شرى
بالدرجة  يعتمدون  للذين  اأك��رب  دعم  تقدمي  اإىل  اأملانية  دعت خبرية 

الأوىل على اليد الي�سرى �سواء يف املدر�سة اأو العمل.
الدعم  لتقدمي  الأمل��اين  املركز  زاتلر من  ب��ارب��ارا  يوهانا  دع��وة  وتاأتي 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ميونخ  يف  الي�سرى  اليد  لأ�سحاب  وامل�سورة 
للأع�سر اأو الأ�سول، . وقالت زاتلر اإن اأكرب م�سكلة بالن�سبة للتلميذ 
هي و�سع الكتابة ول ياأبه املدر�سون كثرياً لذلك، الكثري من اأ�سحاب 
اليد الي�سرى يتخذون و�سعاً خطافياً لليد عند الكتابة مثل الرئي�ض 
الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما. واأو�سحت زاتلر اأن �سوراً كثرية تظهر 

الرئي�ض الأمريكي ال�سابق وهو يكتب بيد ملتوية بع�ض ال�سيء.
وفقاً  الأوىل  بالدرجة  مكيف  الوظيفة  ع��امل  اأن  زات��ل��ر  انتقدت  كما 
ماكينات  يف  املوجودة  النقود  فتحة  اإن  وقالت  اليمنى  اليد  لأ�سحاب 
احلجز الآيل لتذاكر املوا�سلت العامة وكابحات الطوارئ يف الآلت 

ذلك موجود على اجلانب الأمين. "كل 
مالياً  ال�سركات  دع��م  ���س��رورة  على  الي�سرى  اليد  منا�سرة  و���س��ددت 

ل�سراء اآلت �سهلة ال�ستخدام من قبل اأ�سحاب اليد الي�سرى. 

بذلة ر�شمية ميكنك ال�شب�حة به� 
وركوب  ال�سباحة  وممار�سة  ر�سمية  بذلة  ارت���داء  اأن  تعتقد  كنت  اإذا 
تعيد  فرمبا  بينهما،  اجلمع  ميكن  ول  متناق�سني،  اأم��ري��ن  الأم���واج 
النظر، عندما ت�ساهد هذه البدلة من بنات اأفكار امل�سمم العاملي توم 

براون، والتي عر�سها �سمن جمموعته للربيع وال�سيف هذا العام.
واأطلق براون على هذه البذلة ا�سم ترومبي ل اأويل اأو الوهم الب�سري، 
و�سعرها ي�سل اإىل 3900 دولر، وت�سم جميع العنا�سر الكل�سيكية 
وحتى  والقمي�ض  وال�سروال  ال�سرتة  ذل��ك  يف  مبا  الر�سمية،  للبذلة 
ربطة العنق، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال. وبعد عر�ض براون لهذه 
الكثريون  اعتقد  البدلة، من خلل خط اأزياء ربيع و�سيف 2017، 
اأنها جمرد منوذج ل ميكن تطبيقه على الواقع. لكنها اأ�سبحت متوفرة 
موؤخراً ب�سكل جتاري للراغبني ب�سرائها، وذلك بعد اأن تعاون براون 
الغريبة  بذلته  باإنتاج  وب��داأ  امللب�ض،  لت�سنيع  جونز  �سني  �سركة  مع 
امل�ستعدين  الأ�سخا�ض  ع��دد  كم  املعروف  غري  وم��ن  وا�سع.  نحو  على 
جذبت  لكنها  البدلة،  ه��ذه  مثل  لقتناء  دولر،   3900 مبلغ  لدفع 
التوا�سل الجتماعي.  ن�سر �سورها على مواقع  كبرياً، منذ  اهتماماً 
فقبل  للبلل،  ر�سمية مقاومة  بدلة  اأول  لي�ست  اأنها  واملثري للهتمام 
ب�سع �سنوات، �سممت �سركة كويك �سيلفر اليابانية ن�سختها اخلا�سة 

من هذه البدلة، وكانت اأكرث واقعية من الن�سخة احلالية.
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تعرف على اأكرث امراأة 
تتمتع ب�لليونة 

العمل يف احليل  اع��ت��زال  نيتها  ع��ن  ال��ع��امل  ليونة يف  ام����راأة  اأك���رث  اأع��ل��ن��ت 
البهلوانية، وذلك بعد اأن �ساأمت من الآلم والكدمات امل�ستمرة التي تتعر�ض 
لها يف عملها. وكانت �ستيف مريكوري ، من مدينة دور�سيت الربيطانية، 
تعمل يف �سريك اأوف هورو�ض على مدى ال�سنوات اخلم�ض املا�سية، حث داأبت 
على تقدمي عرو�ض مثرية، تقوم فيها بطي ج�سدها داخل جرة زجاجية، 
اأخ��رياً، ب�سبب الأذى الذي تتعر�ض له نتيجة هذا  ولكنها قررت العتزال 

العمال، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
وكانت �ستيف التي ي�سل طولها اإىل نحو 165 �سم، قد ان�سمت اإىل العمل 
الفريدة: لطاملا متتعت  17 عاماً، وتقول عن موهبتها  ال�سريك بعمر  يف 
والرق�ض،  اأمار�ض اجلمباز  وكنت  ال�سن،  اأن كنت �سغرية يف  بالليونة منذ 

لكنني مل اأدرك مدى مرونة ج�سدي، حتى اأخربين اأ�سدقائي.
اإىل �سريك هورو�ض، واأجريت معهم حمادثة  واأ�سافت: توجهت بعد ذلك 
ق�سرية، وانتهي بي الأمر بالعمل �سمن فريق ال�سريك. وعندما اقرتحوا 
علي اخلدعة التي يجب اأن اأوؤديها، قلت لهم ميكنني ح�سر ج�سدي بداخلها، 
ولكن عندما �ساهدت اجلرة، مل اأكن متاأكدة من ذلك. وحتب �ستيف دوماً 
بف�سل  متوقعة،  غري  اأماكن  يف  اأ�سدقائها  عن  والختباء  احليل  ممار�سة 
بالكثري  لها  ت�سبب  ال�سريك،  يف  عملها  ولكن  الفريدة،  اجل�سدية  قدراتها 
من الأمل والإ�سابات والكدمات. مما دفعها اإىل اعتزال هذا العمل، مما دفع 

القائمني على ال�سريك اإىل البحث عن امراأة بديلة ل�سغل مكانها.

قبيلة متنع تعبئة مي�ه 
نهر لأنه� "مقد�شة"

ال�سكان  امل�����اوري  ق��ب��ائ��ل  اإح�����دى  م��ن��ع��ت 
لتعبئة  خططاً  نيوزيلندا  يف  الأ�سليون 
امل��ي��اه يف زجاجات  ال��ل��رتات م��ن  مليني 
من نبع مياه يف جزيرة ب�سمال نيوزيلندا، 
حيث قالت اإن تلك املياه مقد�سة ولديها 

قوة على ال�سفاء.
قبيلة  وه���ي  روك�����اوا،  قبيلة  واع��رت���س��ت 
اإق���ل���ي���م���ي���ة، ع���ل���ى اخل���ط���ة ب����دع����وى اأن 
احل�سول على املياه مبا�سرة من نبع تي 
القوة  من  �سيقلل  الأزرق،  النبع  اأو  بونا 

الروحية لقبائل املاوري.
بيور  نيوزيلند  التعبئة  �سركة  وك��ان��ت 
على  للح�سول  طلباً  قدمت  ليمتد  بلو 
حقوق تتعلق باأخذ 6.9 مليون لرت من 
اأجل  ، من  بونا  تي  نبع  من  يومياً  املياه 

ت�سديرها.
م�سنع  لإن�ساء  تخطط  ال�سركة  وكانت 
لتعبئة املياه واإن�ساء اأكرب م�سنع لتعبئة 
الإنتاج يف ن�سف الكرة اجلنوبي وت�سدير 

%100 من منتجاته. 
وبح�سب الطلب املقدم، هناك 60 مليون 
 . النبع  املياه تتدفق يومياً من  لرت من 
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قمر �شن�عي ي�ب�ين 
لتحديد املواقع اجلغرافية 
اأم�ض  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ق��ال��ت احل��ك��وم��ة 
اإت�ض- �ساروخ  اأطلقت  اإنها  ال�سبت 
2اإيه يحمل قمرا �سناعيا لتحديد 
م��داره بعد  اإىل  املواقع اجلغرافية 

تاأجيل دام اأ�سبوعا.
اإنتاج �سركة  والقمر ال�سناعي من 
واأطلقته  اإل��ك��رتي��ك  ميت�سوبي�سي 
لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  ���س��رك��ة 

الثقيلة اإىل مداره.
ال�سناعي  للقمر  اليابان  واإط��لق 
من  ج��زء  امل��واق��ع  لتحديد  الثالث 
اخلا�سة  ن�سختها  لإر���س��اء  خطتها 
م��ن ن��ظ��ام حت��دي��د امل��واق��ع العاملي 
بهدف  ج����ي.ب����ي.اإ�����ض  الأم���ري���ك���ي 
ت���ق���دمي م��ع��ل��وم��ات ع���ن الأم���اك���ن 
ال�سيارات  ق��ي��ادة  يف  ل�ستخدامها 
اآل�����ي�����ا ورمب��������ا يف جم�������ال الأم�������ن 

القومي.
اأرج�����اأت اإطلق  وك��ان��ت احل��ك��وم��ة 
القمر ال�سناعي قبل اأ�سبوع ب�سبب 

خلل فني.
الوزير  مات�سوياما  ما�ساجي  وقال 
ال��ف�����س��اء يف  �سيا�سة  ع��ن  امل�����س��وؤول 
ال�سناعي  القمر  جن��اح  "مع  بيان 
ال���ث���ال���ث اق���رتب���ن���ا خ���ط���وة اأخ����رى 
جتاه تلقي اإ�سارات من اأربعة اأقمار 

�سناعية يف امل�ستقبل".
وتعتزم اليابان اإطلق قمر �سناعي 
العام  بنهاية  املواقع  لتحديد  رابع 
معلومات  تقدمي  يف  تبداأ  اأن  على 
اجلغرافية  امل����واق����ع  ع���ن  دق��ي��ق��ة 

بحلول اأبريل ني�سان املقبل. 
وكان م�سوؤول حكومي قال من قبل 
اأقمار  زيادة عدد  تعتزم  اليابان  اإن 
بحلول  �سبعة  اإىل  امل��واق��ع  حتديد 
عام 2023 لي�سبح نظامها قادرا 
على العمل ب�سكل م�ستقل حتى اإذا 
اأ�سبح نظام جي.بي.اإ�ض الأمريكي 

غري متاح لأي �سبب.

ع��شفة تقتلع خيمة 
وتقتل اثنني

من�ساوية  اإع������لم  و����س���ائ���ل  ذك�����رت   
خيمة  اق��ت��ل��ع��ت  ق��وي��ة  ع��ا���س��ف��ة  اأن 
���س��م��ال غرب  لح��ت�����س��اء اجل��ع��ة يف 
�ساب  مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  النم�سا 
و���س��اب��ة واإ���س��اب��ة 40 ع��ل��ى الأق���ل. 
���س��خ�����ض يف   700 ح������وايل  وك������ان 
اخليمة التي اأقيمت يف اإطار احتفال 
لوحدة الإطفاء الطوعي يف منطقة 
فالدي عندما هبت  اأم  يوهان  �سان 
وذك�����رت وكالة   . ف���ج���اأة  ال��ع��ا���س��ف��ة 
الأنباء النم�ساوية اأن �سابا و�سابة يف 

الع�سرينات لقيا حتفهما.

ومن حيث التغذية ال�سليمة واملنا�سبة والأطعمة التي حتتوي 
الربوتني،  اأو  املعادن  اأو  الفيتامينات  من  عالية  ن�سب  على 
اأ�سار خبري التغذية ومدرب اللياقة البدنية فرانك �سايدتر، 
يف حوار مع موقع هايلرباك�سي�ض نت الأمل��اين اإىل الأغذية 

ال�سرورية منها:
الأ�سماك: وخ�سو�ساً �سمك التونا وال�سلمون، حيث حتتوي 
يتجاوز  قد  ما  الربوتينات  من  كبرية  كمية  على  الأ�سماك 
ال�سمك، ف�سًل عن  100 غ��رام من  21 غ��رام��اً يف كل  ال��� 
اخلطرية  الأمرا�ض  من  تقي  التي  للأك�سدة  امل�سادة  امل��واد 

كال�سرطان.
الدهون  م��ن  قليلة  ن�سبة  على  يحتوي  ال���روم���ي:   ال��دي��ك 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��ال��ي��ة،  ب��روت��ي��ن��ات  ن�سبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  بينما 
مذاقه الرائع وخ�سو�ساً مع القليل من الإ�سافات كالزيت 

والأع�ساب والثوم.
البي�ض: غني بالربوتني غري اأنه ي�ساء فهمه بالن�سبة لزيادة 
الكولي�سرتول يف الدم، لذا ين�سح الأطباء بعدم تناول اأكرث 

من بي�ستني يومياً.
اجلنب: يقال اأنه من الدهون ال�سديقة، حيث يحتوي على 
 11 كمية قليلة من ال�سعرات احلرارية وكمية ل تقل عن 

غرام من الربوتني لكل 100 غرام من اجلنب.
روبة اللنب ك��وارك: مل يعد �سراً.. حتتوي على القليل من 
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  حني  يف  احل��راري��ة  ال�سعرات 

الربوتينات والأحما�ض الأمينية.
الع�سلت، وعلج منزيل  اإىل  الدم  لزجنبيل: يقوي تدفق 
املوائد  اإىل  الزجنبيل  باإ�سافة  ين�سح  ال��ربد.  لنزلت  فعال 
اأو  ال�ساي،  مثل  �ساخن  كم�سروب  ���س��واء  بانتظام،  اليومية 

ا�ستخدامه كاأحد التوابل.
على  حتتوي  كما  للربوتني،  ممتاز  نباتي  م�سدر  ال�سويا: 

كمية هائلة من البوتا�سيوم.
الف�ستق احللبي : يو�سي خرباء التغذية والريا�سة بتناول 

من  عالية  ن�سب  على  لحتوائه  بانتظام،  احللبي  الف�ستق 
ال�سعرات  م��ن  منخف�سة  ون�سبة  وال��ربوت��ني،  البوتا�سيوم 

احلرارية مقارنة مع املك�سرات الأخرى.
اجلرجري: يحمي اخلليا من التلف، ويحتوي على الكثري 
من احلديد، من املمكن تقدميه مع اللبنة اأو اجلنب لت�سكيل 

طبق �سحي متكامل.
جبنة هارت�سر: على خلف جبنة غودا اأو جبنة الزبدة التي 
غنية  هارت�سر  جبنة  ك��ث��رية.  ح��راري��ة  �سعرات  على  حتتوي 

بالربوتني وقليلة احلريرات.
وبالطبع ل يجب العتماد على هذه املواد الغذائية فقط، بل 
املتنوعة،  اأن حتتوي الوجبات على اخل�سار والفواكه  يجب 
بالإ�سافة اإىل ممار�سة الريا�سة 2-3 اأيام اأ�سبوعيا، مع عدم 
والراحة  النوم  اإىل  اجل�سم  يحتاج  اإذ  ال��راح��ة.  وق��ت  اإهمال 

اأي�ساً لتنمو الع�سلت اأثناءها.

كيف ي�شاعد تدريب الع�شالت على االحتفاظ ب�شباب دائم؟
الحتفاظ  وراء  ال�سر  ه��ي  الع�سلت  اأن  ال��درا���س��ات  اأثبتت 
ال�سليم  فالتعامل  العمر،  يف  التقدم  رغ��م  ال��دائ��م  بال�سباب 
ال�ستيني بنف�ض  الرجل  اليومي مع ع�سلت اجل�سم يجعل 
جلهد  التدريبات  ه��ذه  حتتاج  ول  ال��ث��لث��ني.  �سباب  لياقة 

كبري لكن لأداء �سليم.
يعي�ض الإن�سان طوال الوقت حالة من البحث املتوا�سل عن 
امل�سادر التي ت�ساعده على الحتفاظ بال�سباب الدائم، ويتنوع 
الأمر بني و�سفات طبيعية واأنواع معينة من الأغذية، دون 
اإدراك اأن امل�سدر الرئي�سي للحتفاظ بلياقة ال�سباب موجود 
داخل اأج�سادنا األ وهو الع�سلت، التي ي�ساعد التعامل معها 
بطريقة �سليمة على الحتفاظ بحيوية �سنوات ال�سباب رغم 

التقدم يف ال�سن.
الريا�سة  كلية  م��ن  ف��روب��وزه،  اأن��غ��و  الربوفي�سور  وي��و���س��ح 
الأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  الأم��ر  ه��ذا  كولونيا،  مبدينة 

م�ستمر  ب�سكل  الع�سلت  خ��لي��ا  تتجدد  ب��ق��ول��ه:  الأمل��ان��ي��ة 
15 ع��ام��ا. لكن ه��ذه الع�سلت  اأك��رث م��ن  ول تعي�ض ع��ادة 
بحاجة للقيام بوظيفة معينة كل يوم، فالع�سلت التي يتم 
فاإنها  ت�ستخدم  ل  التي  تلك  اأما  النمو  توا�سل  ا�ستخدامها 
ت�سمحل. وبداية من بلوغ الثلثني نفقد حوايل 10 باملئة 
من قوة الع�سلت نتيجة عدم حتريكها ب�سكل منتظم، وهنا 
تلعب الريا�سة املنتظمة وحدها الدور الأ�سا�سي يف احلد من 
زيادة الأن�سجة الدهنية. الأمر اجليد يف هذه امل�ساألة هو اأن 
البدء بتدريب الع�سلت ل يحتاج لوقت معني وبالتايل فل 
ميكن القول اإن الفر�سة قد فاتت مهما بلغ عمر الإن�سان. 
درا�سة  اأظهرت  فقد  الأملانية،  الأنباء  وكالة  لتقرير  ووفقا 
قوة  مل�ساعفة  ي��وؤدي  للع�سلت  املنتظم  التدريب  اأن  اأملانية 

الع�سلت خلل �سنة واحدة.

الطريقة املثالية للتمرين
اإذ ميكن  اأو لوقت كبري  ل يحتاج مترين الع�سلت ملجهود 
دمج هذه التدريبات ب�سهولة يف احلياة اليومية دون اأي عبء 
اإ�سايف، فا�سرتاحة الغداء اأثناء العمل تكفي متاما اإذ ميكن 
اأو بركوب  خللها القيام بجولة �سواء م�سيا على القدمني 

الدراجة حول مكان العمل ب�سكل يومي.
واحدة  مرة  للحركة  بحاجة  الع�سلت  اإن  اخل��رباء  ويقول 
على الأق���ل مل��دة 30 دقيقة، ومي��ك��ن دم��ج ه��ذه احل��رك��ة يف 
احلياة اليومية ب�سهولة دون احلاجة لزيارة �سالت الألعاب 
مل��ا يعرف  ال��ع�����س��لت  ال��وق��ت نف�سه حت��ت��اج  ال��ري��ا���س��ي��ة. يف 
بتدريبات احلرق، مبعنى اأن ت�سعد درجتني من ال�سلم مرة 
واحدة على �سبيل املثال، لأن الع�سلت بحاجة لعبء اإ�سايف 

بني احلني والآخر.
ومن املهم اأي�سا عدم ن�سيان مرحلة ال�سرتخاء للع�سلت. 
لتنعم  منا�سبة  و�سائل  ال�ساونا  اأو  ال�ساخن  احلمام  وميثل 

الع�سلت بال�سرتخاء الذي حتتاجه.

على  للح�شول  تكفي  ال  وحدها  القا�شية  والتمارين  الريا�شة  �شاالت 
ع�شالت م�شدودة والتمتع ب�شحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام 
االأطعمة  هي  ما  الريا�شة.  جانب  اإىل  بالربوتينات  غني  �شحي  غذائي 

الغذائية املثالية لذلك؟
ال�شاالت  اإىل  االأ�شخا�ص  معظم  يلجاأ  ال���وزن،  باإنقا�ص  الرغبة  عند 
واملنهكة،  القا�شية  التمارين  عرب  احلريرات  حرق  يبداأ  حيث  الريا�شية، 
اإ�شافة اإىل اتباع احلميات الغذائية القا�شية واالنتباه اإىل الطعام وح�شاب 
ال�شعرات احلرارية التي قد نك�شبها. ومن ناحية اأخرى، الراغبني ببناء 
ع�شالت م�شدودة وكبرية، ال بد من اتباع حمية غذائية خا�شة واالنتباه 

الريا�شة. فقد حتتوي بع�ص  اإىل  اإ�شافة  امل�شتهلك،  الطعام  اإىل نوعية 
وجتنبك  العملية،  لت�شريع  املطلوبة  الربوتينات  على  الغذائية  املواد 

املواد امل�شنعة ال�شارة.
التغذية  حيث  من  الع�شالت  لبناء  املعروفة  الطرق  اإىل  واإ�شافة 

ال�شحية املنا�شبة وممار�شة التمارين ب�شكل �شحيح ومنتظم، قد 
مدرو�شة  �شغرية  وجبات   6-5 يتناولون  الذين  االأ�شخا�ص  يجد 
واأف�شل،  اأ�شرع  نتيجة  كبرية  وجبات   3 عن  عو�شا  اليوم،  خالل 

بح�شب ما ن�شره موقع جملة ما�شل اأن فيتني�ص الربيطاين.

م� هي الآث�ر اجل�نبية 
لتن�ول البندورة؟

يتناول النا�ض الطماطم لأّنه من اخل�سار ال�سهية واملنع�سة ولكن هل كنتم تعلمون ما 
هي الآثار اجلانبية لتناول البندورة بكرثة؟

قد ي�سبب ذلك احلرقة للأ�سخا�ض الذين يعانون من مر�ض ارجتاع املريء 
حبات  يف  امل��وج��ودة  ال��ك��ب��رية  احلمو�سة  كمية  نتيجة  وذل���ك 

البندورة.
ميكن اأن يوؤدي تناول الطماطم اإىل �سعوبة 

ي�سبب  ق��د  م��ا  الكثريين  ل��دى  ه�سمه  يف 
اله�سمي  اجلهاز  يف  ال�سطرابات  بع�ض 

مثل اآلم املعدة والغازات.
اأّم�����ا ع���ن ك��م��ي��ة ال�����س��ودي��وم امل����وج����ودة يف 

كوب  فكل  املعلبة،  تلك  يف  خ�سو�ساً  الطماطم 
منها يحتوي على 564 ملليغرام من ال�سوديوم، 

ملليغرام   9 على  فتحتوي  الطازجة  الطماطم  اأّم���ا 
ال�سوديوم  م��ن  عالية  م�ستويات  اأّن  اإىل  ا���س��ارة  ف��ق��ط. 

اإىل  بالإ�سافة  العظام  به�سا�سة  الإ�سابة  خطر  من  تزيد  قد 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.

وم�شدودة قوية  ع�شالت  لبن�ء  مث�لية  اأطعمة   10
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�ش�ؤون حملية

االإمارات وطلبة  دولة   60 �شباب  الدويل" مب�شاركة  "املنتدى 

املتخ�ش�ص للتعليم  الدولية  املنظومة  تطوير  اأفك�ر  لطرح  ع�ملية  من�شة  التقني" يد�شن  "اأبوظبي 

لتمكني ال�شباب واملبتكرين واملبدعني

ج�معة اأبوظبي فرع دبي تعقد �شراك�ت ا�شرتاتيجية مع موؤ�ش�ش�ت ري�دية 

•• اأبوظبي - الفجر

..اأطلق �سعادة مبارك �سعيد  يف مبادرة دولية جديدة  
ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
العامل  اأم����ام  ج��دي��دة  ع��امل��ي��ة  من�سة  وامل��ه��ن��ي،  التقني 
الدولية  املنظومة  لتطوير  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار  ل��ط��رح 
youth ideas @ عرب  واملهني،  التقني  للتعليم 

.”YI_UAE
التقدم  ال�������س���ب���اب  ام������ام  امل���ن�������س���ة  ه�����ذه  ت��ت��ي��ح  ح���ي���ث 
لتطبيقها  مت��ه��ي��داً  لدرا�ستها  مت��ه��ي��داً  مبقرتحاتهم 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي امل��ع��ن��ى ف���ور ثبوت 
يف  تاأتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اىل  لفتاً  العملية،  فوائدها 
التخطيط  ب�سرورة  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  اإط��ار 
امل�ستقبلي لع�سرات ال�سنني لإحداث التطور املن�سود يف 

حا�سر وم�ستقبل املجتمع الإماراتي ب�سكل عام.
التقني  "اأبوظبي  منتدى  فعاليات  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
للتعليم  اأبوظبي  اأطلقه مركز  لل�سباب" الذي  الدويل 
�ستة  مل��دة  وي�ستمر  اأم�����ض  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب 
اأ�سهر عرب الإنرتنت، حتت �سعار "نحو امل�ستقبل نفكر" 
دولة،   60 ميثلون  وفتاة  �ساب   300 نحو  ومب�ساركة 
 150 و  املواطنني  85 من الطلبة اجلامعيني  بينهم 
من ال�سباب العاملني يف هذا املجال من خمتلف اأنحاء 
املهنية  املهارات  م�ستقبل  حول  حتدثوا  الذين  العامل، 
والتقنية، حيث  ي�ستمر النقا�ض بني �سباب العامل عرب 

اأ�سهروكذلك على هام�ض فعاليات  �ستة  النرتنت ملدة 
م�سابقة املهارات العاملية اأبوظبي 2017  التي ينظمها 

املقبل. اأكتوبر  �سهر  التقني" خلل  "اأبوظبي 
اإن��ط��ل��ق��ت يف جامعة  ق���د  امل���ن���ت���دى  ف��ع��ال��ي��ات  وك���ان���ت 
ن��ي��وي��ورك ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة م��ب��ارك �سعيد 
الذكاء  اأ���س��ت��اذ  ال��زع��اب��ي  حممد  وال��دك��ت��ور  ال�سام�سي 
حممد  م��رك��ز  يف  واخل��ب��ري  وال��روب��وت��ات  ال�سطناعي 
بن را�سد للف�ساء، حيث �سارك الطلبة يف اأن�سطة بناء 
فرق العمل، وجل�سات الع�سف الذهني، واأداروا حوارات 
حول م�ستقبل املهارات حول العامل، كما ناق�سوا وثيقة 
بخ�سو�ض  ال�سبابي"  "الوعد  �سعار  حتمل  م�سرتكة 
والتي  العامل،  والتقنية حول  املهنية  املهارات  م�ستقبل 
املهارات  م�سابقة  يف  امل�ساركني  للوزراء  تقدميها  �سيتم 
العاملية اأبوظبي 2017، حيث تركز هذه الوثيقه على 
اإ�سهامات ال�سباب يف اإيجاد احللول املنا�سبة للتحديات 
لقطاع  ِكن  ميمُ ال��ذي  والإيجابي  املهم  وال��دور  العاملية، 
هذا  يف  به  يقوم  اأن  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم 

املجال.
اأن  كلمته  يف  ال�سام�سي  �سعيد  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة  وق���ال 
"اأبوظبي التقني" ينظم هذا املنتدى يف اإطار توجيهات 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�سباب  على  ال��ره��ان  اأن  على  ال��دائ��م  �سموه  وت��اأك��ي��د 
باعتبارهم عماد التطوير امل�ستقبلي يف كافة املجالت، 

الكفاءات  ميتلكون  الوطن  وفتيات  �سباب  اأن  يف  وثقة 
ال��ع��ال��ي��ة ل��ط��رح امل��زي��د م��ن الأف���ك���ار مل��ا ���س��ي��ك��ون عليه 
اأه��داف هذا  العامل بعد مائة �سنة ، وم��ن ثم ف��ان من 
�سنه  50 ومائة  التخطيط للم�ستقبل خلل  املنتدى، 
مقبله، مب�ساركة طلبة اجلامعات بالدولة ونخبة من 
يعملون  دول��ة،   60 ميثلون  الذين  العاملية  اجلامعات 
جميعاً على طرح اآرائهم حول �سبل الرتقاء مب�ستقبل 
التعليم املهني، ومن ثم درا�ستها بدقة متهيدا للخذ 
يعود  املن�سود، ومبا  الإيجابي  التطوير  يحقق  بها مبا 
بالنفع والزدهار على املنظومة التعليمية املتخ�س�سة 
اأجمع،  وال��ع��امل  وامل��واط��ن  للوطن  امل�سرق  وامل�ستقبل 
الأعمال حول  امل�ستمر لقطاعات  التطور  اأن  اىل  لفتاً 
على  الطلب  طبيعة  يف  امللحوظة  وال��ت��ح��ولت  ال��ع��امل 
العمل  ال�سابة  ال��ط��اق��ات  على  يمُحتِّم  العاملة  الأي���دي 
امل�ستمر على تطوير مهارات مهنية خمتلفة، متكنهم 
من الدخول واملناف�سة يف �سوق العمل يف وقتنا احلايل، 
اأهمية  التقني  اأبوظبي  ��َد مدير عام  واأكَّ امل�ستقبل.  ويف 
تطوير املهارات املهنية والتقنية يف دعم نه�سة ال�سعوب 
وحت��ق��ي��ق الأه������داف ال��ع��امل��ي��ة ال���ك���ربى، ح��ي��ث ك�سفت 
التقارير الدولية املعتمدة عن اأن معظم طلبة املدار�ض 
البتدائية �سيعملون يف امل�ستقبل يف وظائف مل توجد 
حتى الآن وبناًء عليه، ميثل التدريب املهني املتميز اأحد 
احللول الهامة ملواجهة التحديات التي يواجهها العامل 
الكثري، وبالتاكيد فان  ال�سباب وغريها  اليوم كبطالة 

م�ساألة تنمية مهارات ال�سباب تكت�سب اأهمية خا�سة يف 
دعم امل�ساعي الدولية الرامية اإىل حتقيق اأهداف الأمم 
املتحدة كهدف عاملي لتحقيق التنمية امل�ستدامة، وهو 
 2021 الدولة  اإ�سرتاتيجية  مع  يتفق  ال��ذي  الهدف 
وروؤي�����ة اأب��وظ��ب��ي 2030 ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ث��م��ار يف 

الراأ�ض املال الب�سري.
ويف ك��ل��م��ت��ه خ����لل امل��ن��ت��دى حت����دث ال���دك���ت���ور حممد 
واأ�ساليب  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ال���ت���ح���ولت  ح����ول  ال���زع���اب���ي، 
مت��ك��ني ���س��ب��اب ال���ي���وم م���ن ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات اللزمة 
والدائمة  اجل��دي��دة  العمل  بيئات  يف  والزده���ار  للنمو 
التطور، م�سرياً اىل اأن "اأبوظبي التقني" جنح يف جعل 
لتنمية  هامة  عاملية  من�سة  العاملية  امل��ه��ارات  م�سابقة 
وتطوير مهارات اآلف ال�سباب حول العامل وت�سجيعهم 
للنخراط يف املهن الفنية والتقنية املتخ�س�سة ومنها 

بالطبع الف�ساء.
ك��م��ا اأج����اب ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��زع��اب��ي خ���لل املنتدى 
الأفكار  ك��اف��ة  اأن  على  م��وؤك��داً  الطلبة  ت�����س��اأولت  على 
القريب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وامل���ق���رتح���ات مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه��ا يف 
وال��ب��ع��ي��د، م��ع��رب��ا ع��ن ت��ق��دي��ره ل����دور م��رك��ز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني يف تطوير منظومة 
املواطنني  اإقبال  بالدولة، وزيادة  التكنولوجي  التعليم 
على التعليم التخ�س�سي وهو الأمر الذي يتوافق مع 
متطلبات التقدم ال�سناعي العاملي، وعامل النه�سة يف 

جميع القطاعات بالدولة.

•• اأبوظبي-  الفجر 

اأب��وظ��ب��ي اجل��دي��د يف جم��م��ع دبي  يعقد ف���رع ج��ام��ع��ة 
اأعمال  جمّمعات  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  للمعرفة، 
ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  وذل��ك  عاملية،  و�سركات  ري��ادي��ة 
اجلامعة يف التعاون مع خمتلف القطاعات واملوؤ�س�سات 
خمتلف  يف  وامل��ب��دع��ني  امل��ب��ت��ك��ري��ن  لت�سجيع  ال��ف��اع��ل��ة 
امل���ج���الت، مل��ا ف��ي��ه ت��ك��ام��ل م��ن ج��ه��ود اإع����داد الكفاءات 
امل��وؤه��ل��ة وت��ن��م��ي��ة امل���واه���ب ال���واع���دة وت��ر���س��ي��خ دعائم 

القت�ساد املتنّوع القائم على املعرفة. 
بدبي  للجامعة  اجلديد  الفرع  عقد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
���س��راك��ة م��ع ك���ٍل م��ن م��دي��ن��ة دب���ي ل��لإن��رتن��ت و�سركة 
الت�سوير  م��واه��ب  م�سابقة  مبوجبها  ي��دع��م  ك��ان��ون، 
فعاليات  م��ع  بالتزامن  ينظمانها  التي  ال��ف��وت��وغ��رايف 
اجلاري  اأغ�سط�ض   19 املوافق  للت�سوير  العاملي  اليوم 
الدولة،  يف  ال�ساعدة  املواهب  متكني  بهدف  "ام�ض"، 
الإم���ارات، والتقاط  اأب��رز معامل  ال�سوء على  وت�سليط 
اأ�سعد حلظات احلياة اليومية فيها. ومبوجب فعاليات 
بدبي  مب��ق��ره��ا  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ت�ست�سيف  امل�سابقة 
ور�سة عمل للفائزين يوم 26 اأغ�سط�ض اجلاري والتي 

الفوتوغرايف  الت�سوير  اإىل تعزيز مهاراتهم يف  تهدف 
والرتقاء بها اإىل معايري املهنية العاملية.

جامعة  ف��رع  مدير  �سيداوي  اإب��راه��ي��م  الدكتور  واأّك���د 
ب���اإب���رام �سراكات  ال���ت���زام اجل��ام��ع��ة  دب����ي،  اأب��وظ��ب��ي يف 

والقطاعات  الأعمال  جمّمعات  اأب��رز  مع  ا�سرتاتيجية 
احلري�سة  والعاملية  املحلية  وال�����س��رك��ات  القت�سادية 
على دعم الكفاءات املحلية، واإف�ساح املجال اأمام املواهب 
ال�ساعدة والإبداعات النا�سئة للنمو والتو�ّسع والنجاح، 

م��ع��رب��اً ع��ن ث��ق��ت��ه ب����اأن ت�����س��اف��ر اجل��ه��ود ب��ني خمتلف 
مهارات  بتطوير  فعًل  املهتمة  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
ال�سباب، وتر�سيخ روح الإبداع والبتكار، ودعم حتويل 
التحّول  �سيحدث  ملمو�ض،  واق��ع  اإىل  الواعدة  الأفكار 
القائم  املتنّوع  القت�ساد  نحو  املن�سود  ال�سرتاتيجي 

على املعرفة. 
واأعرب الدكتور �سيداوي عن اعتزاز اجلامعة بال�سراكة 
م��ع م��دي��ن��ة دب���ي ل��لإن��رتن��ت، اأك����رب جت��ّم��ع يف ال�سرق 
املتخ�س�سة  الأع���م���ال  وق��ط��اع��ات  لل�سركات  الأو����س���ط 
تفتح  اأن  اآم��ًل  العاملية،  كانون  و�سركة  بالتكنولوجيا، 
ومتكنهم  اجلامعة  لطلبة  وا�سعة  اآفاقاً  ال�سراكة  هذه 
اإبداعاتهم  واإب�����راز  ال�سخ�سية  م��ه��ارات��ه��م  ب��ل��ورة  م��ن 
لتكون ذات م�ساهمة فاعلة يف املجتمع املحلي والرتاث 
اأبوظبي  جامعة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن  الإن�����س��اين. 
ت��ط��ب��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ع��ق��د ال�����س��راك��ات مع 
داخل  واخل��ا���ض  احل��ك��وم��ي  القطاعني  م��ن  موؤ�س�سات 
اإىل  الرامية  اجلهود  تكامل  فيه  ملا  وخارجها،  الدولة 
العمل  �سوق  متطلبات  مع  التعليم  خمرجات  مواءمة 
كحا�سنات  الأكادميية  املوؤ�س�سات  دور  ودع��م  جهة،  من 

للمواهب والإبداعات املبتكرة.

اأحدث فنادق العني
فندق األوفت العني ي�شتقبل 

عيد الأ�شحى بعرو�ص خ��شة 
•• العني - الفجر

اأعلنت اإدارة فندق األوفت العني، التابع ل�سركة ماريوت الدولية للفنادق، عن 
اإجازة  العائلة خلل  اأف��راد  ت�ستقطب جميع  التي  العرو�ض  باقة من  اإط��لق 
عيد الأ�سحى املبارك، وت�سمل العرو�ض حزم الإقامة يف غرف واأجنحة الفندق 
الأطعمة  خ��دم��ات  جانب  اإىل  ال��ع��ني،  مدينة  يف  الرتفيهية  الوجهات  وزي���ارة 
وامل�سروبات يف مطاعم ومقاهي الفندق املتنوعة.  وحول اأداء الفندق وا�ستعداده 
ل�ستقبال عيد الأ�سحى ، �سّرح اأندريا�ض بلوم،مدير عام فندق األوفت العني: 
نحن نعمل منذ افتتاح الفندق يف �سهر اأبريل املا�سي على بذل ق�سارى جهدنا 
لتقدمي خدمة فندقية ت�سكل علمة فارقة يف مدينة العني، وذلك من خلل 
التكنولوجيا،اإىل  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  ب��اأح��دث  املجهزة  الفندق  واأجنحة  غ��رف 
جانب ت�سكيلة املطاعم واملقاهي املتنوعة ،وقد �ساعدنا هذا يف املحافظة على 
الأعمال  ال�سيوف من رجال  %80، وا�ستقطاب  اإ�سغال ثابتة جتاوزت  ن�سب 
والذين يقدمون من كافة  الراحة وال�ستجمام،  التي تبحث عن  العائلت  و 
اأنحاء الإمارات ودول اخلليج والعامل، وخا�سة من الوليات املتحدة الأمريكية 
واململكة املتحدة. واأ�ساف: يحافظ الفندق على اأدائه خلل فرتة عيد الأ�سحى 
املبارك حيث ي�ستقبل العائلت من املواطنني واملقيمني يف الإمارات وال�سيوف 
 80% تتجاوز  اإ�سغال  بن�سبة  عمان  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  من 
بالعائلت،  اخلا�سة  العرو�ض  من  باقة  الأ�سحى  عيد  لفرتة  خ�س�سنا  ،وق��د 
جمانية  طعام  بوجبات  ال�ستمتاع  عاماً   21 عمر  لغاية  للأبناء  ميكن  حيث 
واحل�سول على ح�سومات تبلغ %50 على الإقامة يف غرف واأجنحة الفندق، 
اإىل جانب عرو�ض وح�سومات لزيارة اأبرز الوجهات ال�سياحية يف مدينة العني 
مثل حديقة "وادي اأدفنت�سر املائية" وحديقة حيوانات العني ، و�سوف ي�ستقبل 
مطعم "اأوليف تري" ال�سيوف خلل اأيام العيد على مائدة بوفيه برن�ض العيد 
التي ت�سم خيارات من خمتلف املطابخ العاملية ،كما يطلق مطعم "روف توب" 
العني حفلت  ال�سهري يف مدينة  واملطل على جبل حفيت  الرتفيه  �سطح  يف 
ال�سواء اإىل جانب بركة ال�سباحة. وحول التوقعات مل�ستوى الأداء خلل الربع 
الثالث من العام، قال اأندريا�ض : نتوقع ا�ستمراراً يف ازدهار الإ�سغال خا�سًة مع 
اقرتاب املو�سم ال�سياحي اجلديد ،واق��رتاب موعد دوري مباريات كرة القدم 
التي ي�ست�سيفها ا�ستاد هزاع بن زايد الذي يقع اإىل جانب الفندق ، بالإ�سافة 
وح��ول جتهيز  العطلت.  بالتزامن مع فرتة  العائلية  ازدي��اد احلجوزات  اإىل 
فندق  اأندريا�ض:" يقّدم  ،ق��ال  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  باأحدث  الفندق 
 ،)SPG Keyless( ب��دون مفاتيح الأب��واب  فتح  خدمة  العني"  "األوفت 
حد  على  وال�سياح  الأع��م��ال  رج��ال  من  للم�سافرين  مثالياً  ح��ًل  تعترب  والتي 
�سواء، حيث تتيح لأع�ساء برنامج �ستاروود بريفريد جي�ست SPG ا�ستخدام 
هواتفهم الذكّية لت�سجيل الدخول واحل�سول على اأرقام الغرف وفتح اأبوابها، 
وتعمل هذه اخلدمة من خلل تطبيق SPG الذي ميكن حتميله على جميع 
هواتف اآيفون واأندرويد، كما جرى تزويد جميع غرف واأجنحة الفندق مبنافذ 
�سحن USB فائقة ال�سرعة ومكربات �سوت تعمل بتقنية بلوتوث وطابعات 
ل�سلكية، ف�سًل عن توافر و�سائل عدم الإزعاج الإلكرتونية، وخيارات ت�سجيل 
اخلروج ب�سكل اإلكرتوين دون احلاجة ل�ستخدام الورق، كما ت�سم جميع غرف 
واأجنحة فندق األوفت العني نظام تعّقب اإلكرتوين للطلبات، والذي يعد اأول 
تطبيق فندقي اإلكرتوين ي�سكل قفزة نوعّية على م�ستوى اخلدمات الفندقية 
اأي�ساً  ومت  بها،  والعناية  الغرف  بخدمة  املتخ�س�سني  عمل  اأ�ساليب  وتطوير 
تزويد الغرف بنظام فعال لإدارة الطاقة ، ويتواجد يف مطبخ الفندق �سا�سة 
بنظام  مت�سل  مركزي  اإلكرتوين  ونظام  الطلبات،  لإدخ��ال  اإلكرتونية  عر�ض 
الفندق الإلكرتوين املتكامل، والذي يقوم باإر�سال اإ�سارة اإىل الإدارة للإعلم 

عن جتهيز وا�ستكمال الطلبات.

�شرطة اأبوظبي حتتفي ب�ليوم 
الع�ملي للعمل الإن�ش�ين

•• ابوظبي - الفجر

والذي  الإن�ساين،  للعمل  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  اأبوظبي،  �سرطة  احتفلت 
ي�سادف 19 اأغ�سط�ض من كل عام حتت �سعار " حب اخلري وم�ساعدة الغري 
يف عام اخلري"  وذلك �سمن احلر�ض امل�ستمر على تقدير جمهودات العاملني 
وجهودهم يف خدمة املجتمع .   وا�ستملت الفعالية التي نظمها ق�سم العلقات 
ب����اإدارة امل��را���س��م وال��ع��لق��ات، ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا على  الجتماعية وال��ت��وج��ي��ه، 
بالتعاون  النقل وامل�ساغل  اإدارة  الداخليني واملهند�سني يف  العمال والفنيني 
و   ، العامة  وال�سلمة  الطوارئ  ، ومديرية  الطبية  مع مديرية اخلدمات  
اأبوظبي على �ساطىء البطني  ادارة الدعم الجتماعي . كما وفرت �سرطة 
بالكورني�ض ،اأطباء وممر�سني وم�سعفني،و�سيارة اإ�سعاف لتاأمني الفعالية ، 
وبا�ض ميداين توعوي لتثقيف اجلمهور واإلقاء حما�سرات تعريفية باأهمية 
اليوم العاملي باللغة العربية والإجنليزية والأوردو.  وقدمت خدمات متعددة 
للجمهور منها اإجراء فحو�ض ملر�ض ال�سكري واأمرا�ض �سغط الدم ون�سائح 
تثقيفية حول  التغذية ال�سحية ، و�سارك يف الفعالية املقدم �سعيد مبارك 

املن�سوري رئي�ض ق�سم العلقات الجتماعية.   

حتت عنوان : من اأجل قلب �شليم

جمل�ص �ش�مل بن كبينة الرا�شدي ي�شت�شيف 
ندوة للتوعية من اأمرا�ص القلب

•• اأبوظبي - الفجر

من�ساآت  اح��دى  الطبية  زاي��د  ال�سيخ  مدينة  مب�ساركة 
�سامل بن  ا�ست�ساف  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
كبينة الرا�سدي مبجل�سه يف منطقة النه�سة باأبوظبي 
ال��دك��ت��ور ���س��ري��ف ب��ك��ري ا���س��ت�����س��اري اأم���را����ض ال��ق��ل��ب يف 
ندوته   يف  رك���ز  وال����ذي  الطبية  خليفة  ال�سيخ  م��دي��ن��ة 
القلب  �سلمة  على  توؤثر  والتي  اخل��ط��ورة  عوامل  من 
�سغط  وارت���ف���اع  اجل�����س��م  يف  ال�سكر  ن�سبة  ارت��ف��اع  وه���ي 
ال���دم وزي����ادة ال��ده��ون وق��ل��ة احل��رك��ة وال��ت��دخ��ني وعدم 
تناول اخل�سروات والفواكه مما يوؤدي اىل تلف اع�ساء 
اجل�سم وخ�سو�سا القلب، وقال �سريف بكري ان الوقاية 
الأطعمة  تناول  الع��ت��دال يف  يبداأ  الأم��را���ض  ه��ذه  من 

اجل�سم  �سلمة  من  للتاأكد  الطبية  الفحو�سات  وعمل 
القلب حيث  ت�سيب  التي  للأعرا�ض  املبكر  والكت�ساف 

من املمكن العلج والوقاية ب�سهولة.
ال��را���س��دي مب��ا تقدمه  ب��ن كبينة  ���س��امل  واأ���س��اد حممد 
اإن�ساء املوؤ�س�سات  الدولة من خدمات طبية واملتمثلة يف 
واملدن الطبية ذات املوا�سفات العاملية وتكثيف احلملت 
ال�سحية  ال��ث��ق��اف��ة  ن�سر  اىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 

واملحافظة على �سلمة املجتمع .    
ال���ت���ي ح�����س��ره��ا ع�����دد م����ن كبار  ال����ن����دوة  ن���ه���اي���ة   ويف 
ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني وجمع كبري من اهايل منطقة 
ال�سيخ  ابوظبي قام فريق طبي من مدينة  النه�سة يف 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة ب����اأج����راء ف��ح��و���س��ات ل��ع��دد ك��ب��ري من 

احل�سور.

كرم 36 متميزًا

الظ�هري يتفقد �شري العمل يف "مرور وترخي�ص العني"
•• العني - الفجر

ال��ظ��اه��ري م��دي��ر قطاع  اط��ل��ع العميد ع��ل��ي خ��ل��ف��ان 
اخلطط  على  ابوظبي  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة   العمليات 
التطويرية يف  اإدارت��ي امل��رور ، و ترخي�ض ال�سائقني 
والآليات يف العني وجهود حتقيق ال�سلمة املرورية.

وا�ستمع الظاهري  خلل تفقده  �سري العمل يف مرور 
العني ، اإىل �سرح من  العقيد احمد حممد الزيودي 
مدير اإدارة مرور العني عن  املقرتحات  التطويرية  
�سمن  املتعاملني   واإ�سعاد  املعاملت  اإجن��از  ،و�سرعة 

روؤية �سرطة اأبوظبي.
ب�سرطة  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  �سهد  كما 
العني  م����رور  اإدارة  اق��ام��ت��ه  ال����ذي  احل��ف��ل  اب��وظ��ب��ي 
والفراد  ال�سف  و�سباط  ال�سباط  36 من  بتكرمي 
حممد  احمد  العقيد  ،بح�سور  الإدارة  يف  املتميزين 
�سعيد  حم�����س��ن  وامل���ق���دم  الإدارة،  م���دي���ر  ال����زي����ودي 
املن�سوري نائب مدير الإدارة واملقدم مطر عبد اهلل 

املهريي رئي�ض ق�سم التحقيق واحلوادث اجل�سيمة  يف 
الإدارة وعدد من ال�سباط .

وه��ن��اأ امل��ك��رم��ني ، م��وؤك��دا ان ه���ذا ال��ت��ك��رمي ي��اأت��ي يف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  ا�سرتاتيجية  و  روؤي���ة  اط��ار 
لكي  املتميزين  العاملني  وت�سجيع  لتحفيز  ابوظبي 
يكونوا قدوة ومثال يحتذى للآخرين يف اأداء العمل 
واملواطنني  ال��وط��ن  ام��ن  وخ��دم��ة  واإخ��ل���ض  بتفان 
الزيودي  احمد  العقيد  وق��ال   . الدولة  يف  واملقيمني 
ان ه��ذا ال��ت��ك��رمي ي��اأت��ي ت��ق��دي��را جل��ه��ود امل��ك��رم��ني يف 
تطوير وحت�سني العمل ، وحافزا لهم على بذل مزيد 
العميد  و قام   ، ال�سرطي  العمل  من اجلهد لتطوير 

الظاهري  بتوزيع ال�سهادات على املكرمني .
 واطلع مدير قطاع العمليات املركزية خلل اجتماع 
العني،  يف  وامل��رك��ب��ات  ال�����س��ائ��ق��ني  ترخي�ض  اإدارة  يف 
العمل  �سري  واآل��ي��ات  واإج���راءات  الأداء  موؤ�سرات  على 
م��ع��ام��لت اجلمهور  امل���ب���ذول���ة لجن����از  واجل���ه���ود   ،

بال�سرعة املطلوبة .



تزيد ن�سبة الدهون يف ج�سم املراأة عنها يف ج�سم الرجل، 
اإذ ت�سكل اخلليا الدهنية 25 اإىل %30 من وزن املراأة، 
وجود  ال���رج���ل.  وزن  م��ن   15% اإىل   10 ت�سكل  بينما 
ال��ده��ون اأم��ر طبيعي ل��دى امل���راأة يف عمر الإجن���اب، فهي 
بحاجة اإىل هذا املخزون املوجود عادة وب�سكل تف�سيلي يف 
مناطق الفخذين والردفني والبطن لدعم عملية احلمل 
والر�ساعة. ال�سبب يف هذا الختلف بني الن�ساء والرجال 
الن�سائي  ال���س��رتوج��ني  ه��رم��ون  اأن���ه يف ح��ني يحفز  ه��و 
ما  اأ�سعاف  ع�سرة  ال��رج��ال  ينتج  ال��ده��ون،  تكد�ض  عملية 
يحفز  ال���ذي  الت�ستو�ستريون  ه��رم��ون  م��ن  امل����راأة  تنتجه 

عملية فقدان الوزن.
ماذا يحدث اإذاً للمراأة مع اقرتاب انقطاع الطمث وانخفا�ض 
والربوج�سرتون؟  ال���س��رتوج��ني  ه��رم��وين  اإن��ت��اج  ن�سبة 
اأكرث  التغذية، تتكد�ض الدهون  اأحد اخت�سا�سيي  بح�سب 
فاأكرث عند م�ستوى البطن. هذه الدهون املوجودة حول 
والبنكريا�ض  والأمعاء  والكبد  كاملعدة  الداخلية  الأع�ساء 
لي�ست قبيحة املظهر فح�سب، بل هي اأي�ساً �سارة، اإذ اإنها 
توؤدي اإىل ارتفاع خطر الإ�سابة بال�سكري واأمرا�ض القلب 
هنا  الإ�سارة  بد من حماربتها. جتدر  ل  لذا  وال�سرايني. 
اإىل اأن الدهون ال�سارة التي نتحدث عنها لي�ست الدهون 
عملية  بوا�سطة  عليها  الق�ساء  ميكن  ول  اجللدية  حتت 

�سفط الدهون.

برنامج ي�شتند اإىل �شكل اجل�شم
الدهون  ي�ستهدف  غذائي  برنامج  لتبني  الأوىل  اخلطوة 
هو  امل���راأة  ج�سم  م��ن  معينة  موا�سع  يف  املكد�سة  ال�سعبة 
بناء  ال�سكل  حتديد  ميكن  احل��ايل.  اجل�سم  �سكل  حتديد 

على قيا�ض حميط اخل�سر ومظهر اجل�سم العام.

كيف نحدد ال�سكل؟
ال�سارة؟  ال��ده��ون  ت��راك��م  تعانني  كنت  اإن  تعلمني  كيف 

ميكنك ال�ستناد اإىل بع�ض املوؤ�سرات.

اأواًل، كيف هو �شكل ج�شمي؟
ثمة �سكلن: �سكل الكمرثى و�سكل التفاحة.

ع��ل��ى م�ستوى  ال��ده��ون  ي��خ��زن  ال��ك��م��رثى  ب�سكل  اجل�����س��م 
م��ا ي��ك��ون ال�سبب يف تكد�ض  ال��ورك��ني وال��ردف��ني، وغ��ال��ب��اً 
اإنتاج  الإف�������راط يف  ب���ال���ذات  امل���وا����س���ع  ه����ذه  ال���ده���ون يف 

ال�سرتوجني املرتافق مع ق�سور وريدي.
اجل�����س��م ب�سكل ت��ف��اح��ة ي��خ��زن ال��ده��ون ح���ول اخل�����س��ر اأو 
تكد�ض  �سبب  وي��ع��ود  اأ���س��ا���س��ي،  ب�سكل  ال��و���س��ط  منطقة  يف 
الدهون يف هذه املوا�سع بالذات اإىل مقاومة اجل�سم ملادة 

عمل  م�ستوى  ينخف�ض  احلالة،  هذه  يف  الن�سولني. 
الن�سولني على الأن�سجة الليفية ب�سبب انخفا�ض 

ح�سا�سية امل�ستقبلت، وعادة ما يكون ال�سبب يف 

ذلك التوتر اأو اخلمول اأو الإكثار من الوجبات ال�سريعة.
 

ثانيًا، ما هو قيا�ص حميط خ�شري؟
عند  وال�سرايني  القلب  لأم��را���ض  التعر�ض  خطر  ي���زداد 
 80 ع��ن  خ�سرهن  حميط  قيا�ض  يزيد  ال��ل��وات��ي  الن�ساء 
���س��ن��ت��م��رتاً ول����دى ال���رج���ال ال���ذي���ن ي��زي��د ق��ي��ا���ض حميط 
قيا�ض  يف  اإذاً  ت����رتددي  ل  ���س��ن��ت��م��رتاً.   94 ع��ن  خ�سرهم 
حميط خ�سرك ب�سكل منتظم عرب و�سع �سريط القيا�ض 
الأخ��ري وعظمة احلو�ض  ال�سلع  اأحد اجلانبني بني  على 
اإىل  ي�سل  حتى  الو�سط  عند  ولفه  احل��رق��ف��ي(،  )العظم 

نقطة النطلق عند اجلانب.

دهون وحمية غذائية
ق��دراً. �سحيح  الدهنية لي�ض  تخزين الدهون يف اخلليا 
الوزن،  اإىل تغريات يف  ت��وؤدي  الهرمونية قد  التغريات  اأن 
واأن ه��ذه الأخ���رية قد تختلف بني ام���راأة واأخ���رى. ولكن 
والن�ساط  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��وازن  عاملي  اأن  اأي�����س��اً  ال�سحيح 
ال���وزن  تثبيت  ع��ل��ى عملية  م��ه��م  ت��اأث��ري  ل��ه��م��ا  اجل�����س��دي 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ر���س��اق��ة. وك��م��ا ي��ق��ول اأح����د املعاجلني 
فاإذا  تغذيتنا.  لأ�سلوب  انعكا�ض  هي  )الدهون  بالطبيعة: 
ذلك  �سينعك�ض  امل�سبعة،  بالأحما�ض  غنياً  ناأكله  م��ا  ك��ان 
حتماً على كمية الدهون املكد�سة يف اخلليا الدهنية، لأن 
اجل�سم يخّزن الدهون التي مل يتمكن الكبد من اأك�سدتها 
والتي تفوق حاجة اجل�سم اإىل الطاقة(. اإل اأن هذا الأمر 
اأن  ف��رغ��م  ال��ده��ون نهائياً.  ت��ن��اول  ل يعني الم��ت��ن��اع ع��ن 
والكرميا  الزبدة  يف  املوجودة  امل�سبعة  الدهنية  الأحما�ض 
والأطعمة املعلبة... ميكن اأن توؤدي اإىل الإ�سابة باأمرا�ض 
الأحادية  الدهنية  الأحما�ض  ت�ساعد  وال�سرايني،  القلب 
واملتعددة غري امل�سبعة واملوجودة عادة يف عدد من الزيوت 
اجلوز  وزي��ت  اللفت  ب��ذور  وزي��ت  الزيتون  كزيت  النباتية 
الواقع،  يف  الكول�سرتول.  حماربة  على  ال�سويا...  وزي��ت 
لأنه  ال��ده��ون  م��ن  احتياطي  تخزين  اإىل  اجل�سم  يحتاج 
م�سدر للطاقة ميكن اأن ي�ستخدم يف حالة القيام مبجهود 

بدين غري متوقع اأو يف حال التعر�ض للمر�ض مثًل.
لهذا، يتطلب احلفاظ على التوازن الغذائي اأن تعرف كل 
اأي�سها الأ�سا�سي. والأخري هو قيمة الطاقة  امراأة معدل 
ب�سكل  يعمل  ك��ي  ي��وم  خ��لل  اجل�سم  اإل��ي��ه��ا  يحتاج  ال���ذي 
الأ�سا�سي  الأي�����ض  م��ع��دل  ع��ن  ال��ف��ائ�����ض  وح���ده  طبيعي. 

يخزن يف اجل�سم.

كيف تطورين اأ�شلوب طعامك؟
اأي�سك  م����ع����دل  ع����رف����ت  وق������د  الآن 
بالعمل  ال��ب��دء  ميكنك  الأ���س��ا���س��ي، 
ع��ل��ى ح����رق ال���ده���ون امل��ك��د���س��ة يف 
ج�سمك.  م���ن  م��ع��ي��ن��ة  م���وا����س���ع 
بتخفي�ض  اأوىل  ابدئي كمرحلة 
امل�����ع�����ت�����اد من  ا�����س����ت����ه����لك����ك 
ال��ط��ع��ام ب��ن�����س��ب��ة ت�����رتاوح بني 
اأق�سى  كحد   30% اإىل   10
ب���ع���ني الع����ت����ب����ار عدد  اآخ��������ذة 
ترغبني  ال��ت��ي  الكيلوغرامات 
على  ورك�������زي  خ�������س���ارت���ه���ا،  يف 
الغذائية  القيمة  ذات  الأطعمة 
احلرارية  وال���وح���دات  ال��ع��ال��ي��ة 
ذات  الأطعمة  تقدم  املنخف�سة. 
القيمة الغذائية العالية مغذيات 
)فيتامينات،  للج�سم  م��ف��ي��دة 
معادن...( يف مقابل عدد قليل 
من الوحدات احلرارية. كما 
اأنها متنح اإح�سا�ساً بال�سبع، 
باملاء  غنية  تكون  ما  وغالباً 

والألياف وقليلة الدهون.
ب���ح�������س���ب اأح��������د امل���ع���اجل���ني 
ب�����ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ة، )ي�����ج�����در 
بال�سخ�ض الذي يرغب يف 
تخفي�ض وزنه اأن يتناول 
على الأقل 400 غرام 
م�������ن اخل�������������س������روات 
والفاكهة يومياً، اأي 
ي���ع���ادل خم�ض  م���ا 
ح���������������س���������������ض 
ت���������������رتاوح 
اأوزان�����ه�����ا 
 80 ب���ني 
 1 0 0 و
غ�������������������������رام 
ويقارب حجمها 
حجم كرة امل�سرب(. 
يف املقابل، يقدم الطعام 
الذي يحتوي على الدهون 
و/اأو ال�سكريات كثري من 
ال���������س����ع����رات احل�����راري�����ة 
بال�سبع.  اأق��ل  واإح�سا�ساً 
ل���ذا، م��ن ال�����س��روري اأن 

تبدئي بتغيري عاداتك الغذائية واختيار الأطعمة املفيدة 
ل�سحتك.

تقللي  اأن  ج�سمك،  �سكل  اإىل  وب��ال���س��ت��ن��اد  اأي�����س��اً،  عليك 
متاماً  متتنعي  اأن  اأو  امل�سرة  امل��اأك��ولت  بع�ض  ت��ن��اول  م��ن 
الن�ساء  بالطبيعة  املعاجلني  اأح��د  ين�سح  ا�ستهلكها.  عن 
ا�ستهلك  ذوات الأج�سام على �سكل الكمرثى ان تتجننب 
دائمة،  بالتهابات  تت�سبب  قد  التي  البقر  حليب  م�ستقات 
بالتقليل  ين�سح  كذلك  الأم��ع��اء.  م�ستوى  على  خ�سو�ساً 
من تناول الكربوهيدرات لأنها حتفز على تناول الأطعمة 
يف  نق�ساً  يعانني  ال��ل��وات��ي  فالن�ساء  بال�سكريات.  الغنية 
اإف����راز ال��ربوج�����س��ت��ريون ال���ذي ي��رتاف��ق م��ع الإف�����راط يف 
يكفي من مادة  ينتج دماغهن ما  ال�سرتوجني، ل  اإف��راز 
يف  �سديدة  برغبة  �سعورهن  اإىل  ي��وؤدي  ما  ال�سريوتونني، 

تناول الطعام، خ�سو�ساً الأطعمة الغنية بال�سكريات.
باأن  فين�سح  تفاحة،  �سكل  على  الأج�سام  ذوات  الن�ساء  اأما 
ال�سكر  م��ن  قليلة  ن�سبة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  اأط��ع��م��ة  ت��ت��ن��اول��ن 
البنكريا�ض عرب  والبقوليات، وذلك لإراحة  كاخل�سروات 
الن�سولني.   من  عالية  ن�سبة  اإف���راز  اإىل  احلاجة  جتنيبه 
اأو  بالربيبيوتيك  غنية  اأطعمة  بتناولهن  اأي�ساً  يو�سى 
املاأكولت التي حتتوي على الينولني مل�ساعدة اجل�سم على 

حماربة اجلراثيم املعوية.

نباتات ت�شاعدنا على التخل�ص من الدهون؟
من  التخل�ض  يف  وت��رغ��ب��ني  ك��م��رثى  �سكل  ع��ل��ى  ج�سمك 
تبدئي  اأن  والوركني: عليك  الردفني  املكد�سة يف  الدهون 
التخل�ض  الكبد وم�ساعدته على  اأوىل بتحفيز  يف مرحلة 
من ال�سموم كي يتمكن من اإزالة هرمونات ال�سرتوجني 
اأن تكرثي من  اأك��رب. ثم عليك يف مرحلة ثانية  ب�سهولة 
ت��ن��اول ال��ن��ب��ات��ات ال��ت��ي ت��رف��ع م�����س��ت��وى الأي�������ض وت�ساعد 

بالتايل على حتفيز حتلل الدهون.
الن�ساء  بالطبيعة  املعاجلني  اأح��د  يو�سي  الإط���ار،  ه��ذا  يف 

ذوات الأج�سام على �سكل الكمرثى بالتايل:
والفجل  اخلر�سوف  كب�سولت  تناولن  الكبد،  • لتحفيز 
احل����ار مل����دة ���س��ه��ر. يف ح����ال ك��ن��ن ت��ت��ن��اول��ن ح��ب��وب منع 
اإن كنن تخ�سعن لعلج بالهرمونات البديلة،  اأو  احلمل 

تابعن تناول هذه الكب�سولت ملدة ع�سرة اأيام �سهرياً.
كب�سولت  اأ�سهر  وثلثة  �سهر  بني  ترتاوح  ملدة  • تناولن 
اأو منقوع الغوارانا اأو ال�ساي الأخ�سر اأو القهوة اخل�سراء 
على  النباتات  ه��ذه  ت�ساعد  اخلولنجان.  ج��ذر  منقوع  اأو 
رفع م�ستوى الأي�ض الأ�سا�سي وعلى حرق الدهون ب�سبب 

غناها مبادة الكافيني.
من  التخل�ض  يف  وترغبني  تفاحة  �سكل  على  • ج�سمك 

النباتات  با�ستهلك  عليك  البطن:  املكد�سة يف  الدهون 
وتخفف  ال�سهية،  على  ال�سيطرة  على  ت�ساعد  ال��ت��ي 

م���ن م�����س��ت��وى م��ق��اوم��ة اجل�����س��م ل��لن�����س��ول��ني ومن 
م�ستوى امت�سا�ض اجل�سم للدهون.

يف هذا االإطار، يو�شى بالتايل:
قابل  �سهر  ملدة  الكارالوما  كب�سولت  • تناويل 
خمف�سة  كونها  متتاليتني.  مل��رت��ني  للتجديد 
ال�سيطرة  الكارالوما على  ت�ساعد  الدم،  ل�سكر 
جداً  �سبيهة  عملها  وط��ري��ق��ة  ال�سهية.  على 

بطريقة عمل مادة الن�سولني.
كب�سولت  ���س��ه��ر  مل����دة  ك���ع���لج  ت���ن���اويل   •
ت��ن��اول الطعام  ق��ب��ل  امل��ت��ة  اأو م��ن��ق��وع  امل��ت��ة 
ب��خ��م�����ض ع�������س���رة دق���ي���ق���ة. ت��خ��ف�����ض املتة 
م����ن ن�����س��ب��ة ام��ت�����س��ا���ض ال����ده����ون على 
تعمل  اأنها  اإىل  اإ�سافة  الم��ع��اء،  م�ستوى 

اجل�سم  م��ق��اوم��ة  م�ستوى  تخفي�ض  على 
للن�سولني وت�ساعد على ال�سعور بال�سبع. 

على  ممنوع  املتة  ت��ن��اول  اأن  اإىل  �سار  يمُ ولكن 
الذين  الأ�سخا�ض  وعلى  املر�سعة  اأو  احلامل  امل��راأة 

يتناولون اليفيدرين.

�شلتِك الغذائية املنحفة
حتتوي  التي  اخل�سروات  على  رك��زي  احلديقة:  من   •
 ،)55 م��ن  )اأق����ل  ال�����س��ك��ري��ات  م��ن  منخف�سة  ن�سبة  ع��ل��ى 
كالباذجنان وقلب النخيل وبراعم اخليزران والفا�سولياء 
اخل�����س��راء وال��ط��م��اط��م وال���ب���ازلء وال���ربوك���ويل واجلزر 
)ال��ن��يء( واخل��ي��ار وال���ك���راث... ك��ذل��ك رك���زي على تناول 
جميع اأنواع البقوليات )العد�ض، احلم�ض...( واخل�سروات 
الغنية بالينولني كالثوم والب�سل واخلر�سوف على اأنواعه 
اأحد  الينولني  والهليون.  الربية  والهندباء  والهندباء 
الأمعاء  التي تعمل على م�ستوى  الغذائية  الألياف  اأن��واع 
ب�سكل مماثل للربيبيوتيك وله دور مهم يف عملية اإحراق 

الدهون.
• من الب�ستان: الفواكه التي حتتوي على ن�سبة منخف�سة 
الكيوي،  الكمرثى،  الربتقال،  التفاح،  ال�سكريات هي  من 
الفواكه احل��م��راء، اخل���وخ... يف  امل�سم�ض،  ف��روت،  الغريب 
للإنولني  م�سدراً  ت�سكل  التي  الوحيدة  الفاكهة  املقابل، 

هي املوز.
الكاملة  ن�سف  اأو  الكاملة  احلبوب  اختاري  احلبوب:   •

)املعكرونة، الأرز الربي، دقيق ال�سوفان(.
والأجبان  احلليب  على  رك���زي  وم�ستقاته:  احلليب   •

والأل���ب���ان ال��ت��ي م�����س��دره��ا امل��اع��ز والأغ���ن���ام لأن��ه��ا �سهلة 
اله�سم.

بالدهون  ال��غ��ن��ي��ة  الأ����س���م���اك  اخ���ت���اري  ال�����س��م��ك:   •
وال�����رجن�����ة. حتتوي  وال�������س���ردي���ن  ك��ال�����س��ل��م��ون 

ه���ذه الأ����س���م���اك ع��ل��ى ث��لث��ة غ���رام���ات من 
الأوميغا3- لكل 100 غرام من ال�سمك 

ت�ساعد  اأ�سا�سية  دهنية  اأحما�ض  وعلى 
الكولي�ستريول  م�ستوى  �سبط  على 

اأن����واع اأخرى  يف ال����دم. ث��م��ة اأي�����س��اً 
الأحمر  ال���ب���وري  ك�سمك  م��ف��ي��دة 
اأنها  اإل  والهلبوت،  والبرامي�ض 

غ���رام���ات   1.4 ع���ل���ى  حت���ت���وي 
فقط من الأوميغا3 لكل 100 

غرام من ال�سمك.
اللحوم  اخ����ت����اري  ال���ل���ح���وم:   •

اخلالية من الدهون.
حلوم البقار: حلم الردف، 

ال�������س���ت���ي���ك، 

حلم اخلا�سرة...
حل�����م ال����ع����ج����ل: ق���ط���ع���ة ط����ري����ة م�����ن حل�����م اخل����ا�����س����رة، 

الك�ستلتة.
الدجاج  الدجاج:  �سدور  حلم 

املنزوعة اجللد.
جت������ن������ب������ي: امل�����ع�����ج�����ن�����ات، 
الرائب  اللنب  احللويات، 
والأطعمة  ال���ي���ون���اين، 

املعلبة.

�شحة وتغذية
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احل�شول على ج�شم نحيف واحلفاظ على وزن �شليم اأحد اأكرث 
االأمور اأهمية يف حياة كل امراأة، غري اأن عددًا كبريًا من الن�شاء 
كالبطن  اجل�شم  من  معينة  اأم��اك��ن  يف  ال��ده��ون  تراكم  يعاين 

والفخذين واالأرداف. 
فما هو احلل لهذه امل�شكلة ال�شعبة وكيف ميكن تنحيف اأجزاء 

حمددة من اجل�شم؟ 
يف ما يلي ن�شائح مفيدة الإنقا�ص الوزن وحرق الدهون ال�شعبة 

املرتاكمة يف بع�ص اأجزاء اجل�شم.

طوري من ا�شلوبك الغذائي

تخل�شي من الدهون ال�شعبة ومتتعي بج�شم ر�شيق
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  
�سالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269182   بتاريخ : 2017/03/05
با�س��م: �سركة ت�سوبي غوريل، اإنك.

العنوان: 4080 اأن. بامل �سرتيت �سويت 802، فولرتون، كاليفورنيا 92835، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

يف  امل�ستخدم  )ع��دا  �سائل  �سكل  يف  نكهة  على  ي�ستمل  الإلكرتونية  ال�سجائر  يف  للإ�ستخدام  اإلكرتوين  �سائل 
الزيوت العطرية( ي�ستخدم لإعادة تعبئة خراطي�ض ال�سجائر الإلكرتونية؛ ال�سجائر الإلكرتونية؛ ال�سجائر 
ذات  الإلكرتونية؛ غليني و�سيجار  العادية؛ الرنجيلة )ال�سي�سة(  لل�سجائر  امل�ستخدمة كبديل  الإلكرتونية 

مرذاذ بدون دخان؛ غليني و�سجائر ذات مرذاذ بدون بدخان؛ اأدوات املدخنني.         
الواق�عة بالفئة:  34

و�سف العلمة:  ر�سم حليوان الغوريل باللون الأ�سود والأبي�ض كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    269193  بتاريخ : 2017/03/05                                
با�س��م: كاليكيم كيميفي ماديلري �سينايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

العنوان:  اإي�سينيورت يولو يوزيري، 03 كم �سو ديبوزو كار�سي�سي، اأف�سيلر، ا�سطنبول، تركيا.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

الدهانات والورني�ض واللكيه؛ مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف؛ مواد التلوين؛ مواد 
تثبيت الألوان؛ الرانتج الطبيعي اخلام؛ معادن يف �سكل رقائق اأو م�ساحيق لإ�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور 

وعمال الطباعة والفنانني.
الواق�عة بالفئة: 2 

و�سف العلمة:  كلمة Kale بحروف لتينية باللون الأ�سود ي�سبقها من اجلهة الي�سرى العليا ر�سم ملا ي�سبه 
القلعة باللون الأحمر كما يف ال�سكل املو�سح. 

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    269194  بتاريخ : 2017/03/05                                
با�س��م: كاليكيم كيميفي ماديلري �سينايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

العنوان:  اإي�سينيورت يولو يوزيري، 03 كم �سو ديبوزو كار�سي�سي، اأف�سيلر، ا�سطنبول، تركيا.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

تفعيل  خدمات  التجارية؛  للأعمال  العامة  الإدارة  التجارية؛  الأع��م��ال  اإدارة  والإع���لن؛  الدعاية  خدمات 
الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35 
و�سف العلمة:   كلمة Kale بحروف لتينية باللون الأ�سود ي�سبقها من اجلهة الي�سرى العليا ر�سم ملا ي�سبه 

القلعة باللون الأحمر كما يف ال�سكل املو�سح. 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    269199  بتاريخ : 2017/03/05                                
با�س��م: كاليكيم كيميفي ماديلري �سينايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

العنوان:  اإي�سينيورت يولو يوزيري، 03 كم �سو ديبوزو كار�سي�سي، اأف�سيلر، ا�سطنبول، تركيا.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

وزراعة  والب�ستنة  وال��زراع��ة  الفوتغرايف  والت�سوير  العلمي  والبحث  ال�سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات 
احلرائق؛  اإخ��دم��اد  مركبات  الأ�سمدة؛  معالج؛  غري  بل�ستيك  املعالج؛  غري  الإ�سطناعي  الرانتج  الغابات؛ 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن؛ م�ستح�سرات كيميائية حلفظ املواد الغذائية؛ مواد الدباغة؛ مواد  الل�سق 

امل�ستخدمة يف ال�سناعة.  
الواق�عة بالفئة: 1 

و�سف العلمة:   كلمة Kalekim بحروف لتينية باللون الأ�سود ي�سبقها من اجلهة الي�سرى العليا ر�سم 
ملا ي�سبه القلعة باللون الأحمر كما يف ال�سكل املو�سح. 

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  
�سالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270377   بتاريخ : 2017/03/27                                
با�س��م: �سركة بري�سونال20 ال دي اأيه

العنوان: اإي دي 8، لجوا�ض بارك، 2740-268، بورتو �سالفو، الربتغال.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

خدمات التدريب للأفراد يف جمالت ال�سحة البدنية والتمارين الريا�سية.  
 الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العلمة:   كلمة Personal20   بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270379   بتاريخ : 03/27/ 2017م                         
با�س��م: �سركة غاووتام للتجارة العامة ) �ض.ذ.م.م (.

العنوان:   �ض.ب: 120740 دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�سطناعي؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة  
النودلز)معكرونة رقيقة(؛ الأطعمة املحفوظة؛ اخلبز  من احلبوب؛ الوجبات اخلفيفة؛ رقائق البطاط�ض؛ 
وم�سحوق  اخل��م��رية  الأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  واحل��ل��وي��ات  احللويات  والفطائر؛  والب�سكويت 

اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل  واخلل وال�سل�سة؛ التوابل والبهارت؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة:   30 

 "SEEMURGH" كلمة  ب�سكل خا�ض حتتها  "�سيمرغ" بحروف عربية  كلمة  كلمة  العلمة:    و�سف 
زخريف  ر�سم  حتته  اأرز  به  اإن��اء  ر�سم  حتته  خرافيني  لطائريني  ر�سم  واأ�سفلها  خا�ض  ب�سكل  لتينية  بحروف 

وجميع العنا�سر املذكورة داخل ر�سم اإطار م�ستطيل را�سي كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270381   بتاريخ : 2017/03/27
با�س��م: �سركة �سربيت ال ال �سي

العنوان: 2575 اأ�ض دبليو 32 اأيه يف، بيمربوك، بارك، فلوريدا 33023، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

ال�سوت  ل�سبط  �سبكات  غرافية؛  �سوت  �سبط  معدلت  �سوت؛  م�سخمات  �سوت؛  مكربات  �سوت؛  �سماعات 
بالأجهزة ال�سمعية؛ م�سغلت اأجهزة راديو؛ اأجهزة �سبط م�سخمات ال�سوت؛ م�سغلت اأقرا�ض فيديو �سلبة؛ 
بال�سيارات؛  للإ�ستعمال  متحركة  و�سوت  �سورة  �سا�سات  لل�سيارات؛  الراأ�ض  مب�ساند  و�سوت  �سورة  �سا�سات 
لل�سورة  فيديو  اأجهزة  لل�سيارات؛  اأب��واق  وفيديو؛  �سوت  اإ�ستقبال  اأجهزة  لل�سيارات؛  خلفية  روؤي��ة  كامريات 
متعددة امل�سادر؛ ميكروفونات ذات م�سادر متعددة لل�سوت؛ ميكروفونات؛ كبلت اإلكرتونية؛ معدات �سوت؛ 
اأم بي ثري؛ كبلت ال�سوت؛ مو�سلت  اأجهزة ت�سغيل مو�سيقى دي جيه؛ اأجهزة م�سغلت امللفات املو�سيقية 

كبلت ال�سوت؛ م�سغلت اأقرا�ض مدجمة؛ اأجهزة �سوت للإ�ستخدام املنزيل؛ اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة.    
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: احلرفان اللتينيان DS  متبوعان بالرقم 18 ب�سكل فني خا�ض كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270398  بتاريخ : 2017/03/27                                
با�س��م: �سركة امربي�ساريو انرتنا�سيونال اإنك.

العنوان:  79 اإي�سرتن رود، برانتفورد، اأونتاريو، كندا اأن3بي 1جيه4، كندا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

الدقيق والذرة امل�ستخدمة يف �سناعة التورتيل ورقائق النات�سو والفاهيتا والتاكو والبوريتو؛ مكونات وجبات 
التاكو والفاهيتا والتوريتو. 

الواق�عة بالفئة: 30 
و�سف العلمة:  عبارة ALL THE GOODNESS UNDER THE SUN بحروف لتينية 

كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  
�سالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    269296  بتاريخ : 2017/03/06                                
با�س��م: �سادق مهيوب حممد 

العنوان:  جممع 321، طريق 318، مبنى 13 ك، الق�سيبية، املنامة، البحرين
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

الرنجيلة )ال�سي�سة(؛ التبغ؛ املول�ض؛ جميع اأدوات ال�سي�سة. 
الواق�عة بالفئة: 34 

و�سف العلمة:   كلمة "AGER"  بحروف لتينية باللون الأحمر ب�سكل خا�ض كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269510   بتاريخ : 03/09/ 2017م                                
با�س��م: ق�سيب عبداهلل حممد بن ق�سيب الزعابي 

العنوان: 14888، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات  امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.  
 الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العلمة:   الكلمتان TO GO بحروف لتينية ب�سكل خا�ض باللون الأ�سود فوقها خط اأفقي يعلوه 
ر�سم �سورة حليوان اجلمل يركب عليه �سخ�ض ويقوده �سخ�ض اآخر على هيئة م�سري وجميع العنا�سر املذكورة 

على خلفية اإطار م�ستطيل باللون الربتقايل كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269516   بتاريخ : 2017/03/19
با�س��م: �سركة بالزانو، ال ال �سي.

العنوان: 903 بروفيدن�ض بلي�ض، �سويت 138، بروفيدن�ض اآر اآي، الوليات املتحدة المريكية، 02903
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

ال�سعري؛  ���س��راب  ت�سنيع  ماكينات  كهربائية؛  خ��لط��ات  امل�����س��روب��ات؛  لتح�سري  ماكينات)كهروميكانيكية( 
القهوة؛ ماكينات حت�سري ومعاجلة الأطعمة؛ ع�سارات فواكه كهربائية؛ ماكينات كهربائية  مكائن لطحن 

للإ�ستخدام يف املطبخ؛ م�ستخل�سات ع�سائر كهربائية؛ ماكينات لتح�سري املعكرونة.    
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العلمة:   كلمة "Relance" بحروف لتينية ب�سكل خا�ض باللون الأبي�ض على خلفية ر�سم اطار 
مربع مقطعي باللون الربتقايل كما يف ال�سكل املو�سح. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270287   بتاريخ : 2017/03/26
با�س��م: �سركة جيني�سي هولدينجز ال ال �سي

العنوان: 6424 اإي. جرينويه باركويه، �سكوت�سدايل، اأيه زد 85254، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سجائر
الواق�عة بالفئة:   34 

و�سف العلمة:  كلمة Serengeti  بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح. 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  
�سالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270399 بتاريخ : 2017/03/27                                
با�س��م: �سركة امربي�ساريو انرتنا�سيونال اإنك.

العنوان:  79 اإي�سرتن رود، برانتفورد، اأونتاريو، كندا اأن3بي 1جيه4، كندا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

الدقيق والذرة امل�ستخدمة يف �سناعة التورتيل ورقائق النات�سو والفاهيتا والتاكو والبوريتو؛ مكونات وجبات 
التاكو والفاهيتا والتوريتو. 

 الواق�عة بالفئة: 30 
و�سف العلمة: عبارة COUNTRY MILL BAKEHOUSE بحروف لتينية كما يف ال�سكل 

املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن. 

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270401  بتاريخ : 2017/03/27                                
 با�س��م: �سركة امربي�ساريو انرتنا�سيونال اإنك.

العنوان:  79 اإي�سرتن رود، برانتفورد، اأونتاريو، كندا اأن3بي 1جيه4، كندا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

مكونات  والبوريتو؛  والتاكو  والفاهيتا  النات�سو  ورق��ائ��ق  التورتيل  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  وال���ذرة  الدقيق 
وجبات التاكو والفاهيتا والتوريتو؛ اأطعمة بالطريقة املك�سيكية خا�سة املكونة من خلطة ال�سل�سات والتوابل 

والبهارات لعمل وجبات النت�سلدا والبوريتو والتاكو والكوي�ساديل والنات�سو والتورتا.
الواق�عة بالفئة: 30 

و�سف العلمة: كلمة MEXICASA بحروف لتينية كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270402  بتاريخ : 2017/03/27                                
با�س��م: �سركة امربي�ساريو انرتنا�سيونال اإنك.

العنوان:  79 اإي�سرتن رود، برانتفورد، اأونتاريو، كندا اأن3بي 1جيه4، كندا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

الدقيق والذرة امل�ستخدمة يف �سناعة التورتيل ورقائق النات�سو والفاهيتا والتاكو والبوريتو؛ مكونات وجبات 
التاكو والفاهيتا والتوريتو.

الواق�عة بالفئة: 30 
i  اللتيني يف  SOSENSiBLE بحروف لتينية ب�سكل خا�ض كتب فيها حرف  و�سف العلمة: كلمة 
L B i S N كما يف  ر�سم جتريدي ل�سخ�ض مرفوع اليدين مع ر�سم ثلثة حلقات دائرية حتت الأح��رف 

ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 270403   بتاريخ : 2017/03/27                                
با�س��م: �سركة الزياد للهواتف للمتحركة �ض.ذ.م.م.

 ،04/2737162 فاك�ض:   04/2717770 هاتف:   -48296 ���ض.ب:  امل�سلى  �سارع  نايف-  دي��رة-  دب��ي-  العنوان:  
الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات
�سحن  اأج��ه��زة  وخا�سة   )9( بالفئة  تندرج  التي  املتحرك  الهاتف  اأج��ه��زة  ملحقات  املتحرك؛  الهاتف  اأج��ه��زة 
البطاريات و�سماعات الأذن وعلب اأجهزة الهاتف املتحرك وكوابل الهاتف املتحرك وحاملت اأجهزة الهاتف 
املتحرك و�سماعات الأذن املحمولة على الراأ�ض و�سماعات ال�سوت املتنقلة وبطاريات اأجهزة الهاتف املحمول.  

الواق�عة بالفئة: 9 
ر�سم  الي�سرى  اجلهة  من  بجوارها  الأ���س��ود  باللون  لتينية  بحروف   YESIDO كلمة  العلمة:  و�سف 
دائرة باللون الأزرق الفاحت يتخللها ر�سم زخريف باللون الأ�سفر وجميع هذه العنا�سر على خلفية ر�سم اإطار 

م�ستطيل اأفقي باللون الأ�سفر كما يف ال�سكل املو�سح. 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  
�سالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
املودعة حتت رقم :    270404  بتاريخ : 2017/03/27                                

با�س��م: �سركة الزياد للهواتف للمتحركة �ض.ذ.م.م.
 ،04/2737162 فاك�ض:   04/2717770 هاتف:   -48296 ���ض.ب:  امل�سلى  �سارع  نايف-  دي��رة-  دب��ي-  العنوان:  

الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

�سحن  اأج��ه��زة  وخا�سة   )9( بالفئة  تندرج  التي  املتحرك  الهاتف  اأج��ه��زة  ملحقات  املتحرك؛  الهاتف  اأج��ه��زة 
البطاريات و�سماعات الأذن وعلب اأجهزة الهاتف املتحرك وكوابل الهاتف املتحرك وحاملت اأجهزة الهاتف 
املتحرك و�سماعات الأذن املحمولة على الراأ�ض و�سماعات ال�سوت املتنقلة وبطاريات اأجهزة الهاتف املحمول.  

الواق�عة بالفئة: 9 
و�سف العلمة:   كلمة Platina بحروف لتينية باللون الأ�سود على خلفية ر�سم ثلثي الأبعاد ل�سندوق 

باللون الأحمر والأ�سود كما يف ال�سكل املو�سح. 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270555 بتاريخ : 2017/03/29                                
 با�س��م: �سركة تاميك جيدا يف كون �سان تيك اأيه اأ�ض.

العنوان:  ن�سبيتاي ماه هاكي �سيهيثان �سوك رقم 35-11 يولو�ض/ ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحوم؛  خل�سات  وال�سيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
ومطهوة؛ هلميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر؛ البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب؛ الزيوت 
خل�سات  )خ�سروات(؛  املجففة  البقوليات  )خ�سروات(؛  املعاجلة  البقوليات  للأكل؛  ال�ساحلة  وال��ده��ون 
اخل�سروات املركزة؛ املربيات؛ اخل�سروات والفواكه وخل�سات الفواكه املحفوظة يف حاويات حفظ مفرغة 

من الهواء.
الواق�عة بالفئة: 29 

�سبه  اإط��ار  ر�سم  داخ��ل  الأحمر  باللون  ب�سكل خا�ض  TAMEK  بحروف لتينية  كلمة   العلمة:  و�سف 
بي�ساوي موؤطر باللونني الأخ�سر الغامق والأخ�سر الفاحت ينتهي يف اأ�سفله بر�سم ورقة نبات باللون الأخ�سر 

كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270558 بتاريخ : 2017/03/29                                
با�س��م: �سركة تاميك جيدا يف كون �سان تيك اأيه اأ�ض.

العنوان:  ن�سبيتاي ماه هاكي �سيهيثان �سوك رقم 35-11 يولو�ض/ ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.        
الواق�عة بالفئة: 30 

اإط��ار �سبه  TAMEK  بحروف لتينية ب�سكل خا�ض باللون الأحمر داخل ر�سم  و�سف العلمة:   كلمة  
بي�ساوي موؤطر باللونني الأخ�سر الغامق والأخ�سر الفاحت ينتهي يف اأ�سفله بر�سم ورقة نبات باللون الأخ�سر 

كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:  

�سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    270561 بتاريخ : 2017/03/29                                
با�س��م: �سركة تاميك جيدا يف كون �سان تيك اأيه اأ�ض.

العنوان:  ن�سبيتاي ماه هاكي �سيهيثان �سوك رقم 35-11 يولو�ض/ ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

م�سروب ال�سعري؛ املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية؛ م�سروبات وع�سائر الفواكه؛ 
خل�سات  الطاقة؛  م�سروبات  امل�سروبات؛  حت�سري  يف  امل�ستخدمة  الأخ��رى  وامل�ستح�سرات  املركزة  الع�سائر 

ع�سائر الفواكه املركزة. 
الواق�عة بالفئة: 32 

اإط��ار �سبه  TAMEK  بحروف لتينية ب�سكل خا�ض باللون الأحمر داخل ر�سم  و�سف العلمة:   كلمة  
بي�ساوي موؤطر باللونني الأخ�سر الغامق والأخ�سر الفاحت ينتهي يف اأ�سفله بر�سم ورقة نبات باللون الأخ�سر 

كما يف ال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�صط�ص 2017 العدد 12101
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العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 رقم   2017/789  جتاري جزئي   

املدعى : بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه : جنيبة عبداهلل حممد �سليمان البلو�سي 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى 
املذكورة اأعله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم الحد  
املوافق 2017/8/27 يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا موعدا للجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - مقابل 
ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعله ، واإح�سار جميع الوراق 

وامل�سنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�صريف  
       عمار حممد الن�صر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�صرفية 

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 رقم   2017/572  جتاري كلي    

املدعى : بنك دبي التجاري - �ض م ع    
زوجة  اعوان  2-�سازية  م  م  ذ  �ض   - الغذائية  املواد  لتجارة  كارنيل  �سركة   : عليه  املدعي 

عبداملنان اعوان ، 3- عبداملنان اوان حممد اقبال اوان  
بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى 
املذكورة اأعله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم الحد  
املوافق 2017/8/27 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا  موعدا للجتماع معكم يف مقر 
مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - مقابل ديرة 
�سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا 
نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعله ، واإح�سار جميع الوراق وامل�سنتدات 

التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا
اخلبري امل�صريف  
       عمار حممد الن�صر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�صرفية 

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 يف الدعوى رقم 2017/766 جتاري كلي 

املدعى عليهم : 1( جمموعة اإفكت�ض لدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات  )العنوان : اإم��ارة دبي - بردبي - برج خليفة - 
اإيدلين اإنرت اإبرتي�سي�ض ليمتد - هاتف متحرك 4040555-055(   2( بدر حارب حمد �سعيد ، 3( اإفكت�ض للتجارة - 
�ض ذ م م ، 4( كيه اإم اإت�ض للتجاره - �ض ذ م م  )العنوان : اإمارة دبي - بردبي - برج خليفة - اإيدلين اإنرت اإبرتي�سي�ض 
م  م  اإفكت�ض   )5   ، رقم 04-4213415(  - هاتف  - هاتف متحرك 055-4040555  رقم 3710/3709  - مكتب  ليمتد 
ح - )العنوان :  اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة - اأ ع م - مكتب كيو 1- 8- 119/بي - �ض ب 9037  ،  هاتف متحرك 
4040555-055  - هاتف رقم 4213415-04(   6( اإفكت�ض لل�ستثمار - �ض ذ م م )العنوان : اإم��ارة دبي - بردبي - 
برج خليفه  - اإيدلين اإنرت اإبرتي�سي�ض ليمتد - مكتب رقم 3711 - هاتف متحرك 4040555-055  - هاتف رقم 
4213415-04( ، 6(   يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك يف متام 
املرفوعة  الدعوى  لبيان دفوعكم يف  املوافق 2017/8/24  وذلك  يوم اخلمي�ض  ال�ساعة احلادية ع�سره من �سباح 
الأول  ال��دور   - امل�سيئة  ال�سم�ض  بناية   - لتدقيق احل�سابات  املعرفة  بيت   - الوطني  الإحت��اد  بنك  عليكم من قبل 
مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان
قيد رقم   64  - بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
   يف  الدعوى 2017/1121  جتاري جزئي   

ال�سادة املدعي عليها / �سركة الق�سر بال�ض - فرع ال�سياحة العائلية وتاأجري ال�ساليهات - �سابقا 
- يف تي ا�ض لت�سويق الوحدات ال�سكنية - �ض ذ م م - حاليا 

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / م�سبب بن عبدالرحمن بن حممد ال جف�سر   
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�سرفيا بالدعوى اعله  مبوجب احلكم ال�سادر به فاإننا 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة بالدعوى �سالفة الذكر وذلك  يوم 2017/8/23  يف متام ال�ساعة 
العا�سرة �سباحا.  مبقر مكتبنا انرتا لل�ست�سارات املالية ، بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة - 
قيادة  لتعليم  كلداري  - مكتب  303 مقابل مركز  الثالث  الطابق   - امليزان  بناية   - �سارع بريوت 
ال�سيارات - تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877 - يرجى الطلع و اإح�سار كافة ما لديكم 

من م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    علي را�صد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
  يف الدعوى  رقم   2017/1495  جتاري جزئي - ال�صارقة      

ب�سفتي انا : تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد )خبريا حما�سبيا( مكلفا من قبل مقام حمكمة 
ال�سارقة الحتادية البتدائية املوقرة باجراء اخلربة احلا�سبية يف الدعوى رقم )2017/1495( 
جتاري جزئي - ال�سارقة ، فاإننا قد قررنا دعوة ال�سادة : �سركة متجر و�سوبر ماركت ال�سوق 
الب�سيط �ض ذ م م  - فرع 1 - او من ميثلها قانونا ب�سفتها : املدعي عليها بالدعوى املذكورة 
اأعله.  للح�سور اإىل مقر مكتبنا يف دبي مبنطقة ديرة - �سارع الرقة - مقابل بنك اأبوظبي 
ال�ساعة   )2017/8/23( املوافق  الربعاء  يوم   )602( رقم  مكتب  الزرعوين  بناية   - التجاري 
احلادية ع�سر ون�سف �سباحا )11.30( - ويرجى منكم اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة 

لدفاعكم عند ح�سوركم للإجتماع.
املحكم واخلبري احل�شابي - تامر عبد احلميد ممدوح اأحمد

رقم القيد ب�شجل اخلرباء )410( - ماج�شتري اإدارة االأعمال - حما�شبة ومتويل 
 CPA زميل جمعية املحا�شبني الدولية

 قيد مدققي احل�شابات بوزارة االقت�شاد )659( 

اإعــــــــــالن بالن�صـــــر
اإعالن ح�صور اجتماع خربة  

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 الق�صية رقم 2016/526 - جتاري كلي - املقيدة يف 2016/3/10 

هاتف :  ال�سادة / جمموعة الفريد ، فاك�ض :  
بال�سارة اىل الق�سية املذكورة اعله واملرفوعة من ايرث ديفلوبرز - �ض ذ م م 

التجارية  الدائرة   - البتدائية  ابوظبي  املنتدب من حمكمة  اأين اخلبري  �سدكم وحيث 
الكلية الثالثة للقيام باملهام املحددة باحلكم التمهيدي بالق�سية املذكورة ، فقد مت حتديد 
، كموعد للجتماع  التا�سعة والن�سف �سباحا  ال�ساعة  املوافق 2017/8/27   يوم الحد  
بطريف الدعوى ثم  القيام باملعاينة وذلك بابوظبي - املحكمة القيدمة - الطابق الول 
واملوعد  املكان  -  وعليه يرجى احل�سور يف  اجتماعات رقم 16  - قاعة  ادارة اخل��رباء   -
املحددين واإح�سار من تراهم من ال�سهود وكل الوراق الثبوتية مع اأ�سولها ذات العلقة 

مرتجمة اىل اللغة العربية ان مل تكن. 
 اخلبري  املنتدب/م�شطفى حممد �شالح حممود 
Email: mustafa.absoat@gmail.com    0508131755 : هاتف

اإجتماع خربة ومعاينة

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 الق�صية رقم 2016/526 - جتاري كلي - املقيدة يف 2016/3/10 

ال�سادة / الفريد لل�ست�سارات الدارية والت�سويقية ، دبي :  �ض ب : 45694 
Uniqu21@emirates.net.ae - 043526877 : فاك�ض : 043526887 ، هاتف

بال�سارة اىل الق�سية املذكورة اعله واملرفوعة من ايرث ديفلوبرز - �ض ذ م م 
�سدكم وحيث اأين اخلبري املنتدب من حمكمة ابوظبي البتدائية - الدائرة التجارية الكلية الثالثة 
املوافق  الح��د  يوم  حتديد  مت  فقد   ، املذكورة  بالق�سية  التمهيدي  باحلكم  املحددة  باملهام  للقيام 
القيام  ثم   الدعوى  بطريف  للجتماع  كموعد   ، �سباحا  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة    2017/8/27
باملعاينة وذلك بابوظبي - املحكمة القيدمة - الطابق الول - ادارة اخلرباء - قاعة اجتماعات رقم 
16 - وعليه يرجى احل�سور يف املكان واملوعد املحددين واإح�سار من تراهم من ال�سهود وكل الوراق 

الثبوتية مع اأ�سولها ذات العلقة مرتجمة اىل اللغة العربية ان مل تكن. 
 اخلبري  املنتدب/م�شطفى حممد �شالح حممود 
Email: mustafa.absoat@gmail.com    0508131755 : هاتف

اإجتماع خربة ومعاينة

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 يف الدعوى  رقم  2017/1853 جتاري جزئي  

املدعي :بنك ام القيوين - �ض م ع  
املدعي عيه : جوليان كريو�ض باتلو كريو�ض 

حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل   : الدكتور  اخلبري  "يعلن 
، واملقامة من  دبي البتدائية خبريا م�سرفيا يف الدعوى رقم 2017/1853 جتاري جزئي 
املدعي/ بنك ام القيوين - �ض م ع  - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / جوليان كريو�ض 
باتلو كريو�ض  مدعو حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية ب�سخ�سه او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
واملقرر عقده يوم الثنني  املوافق 2017/9/4 م يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا - مبقر 
مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - بجوار �سركة امللحة 
العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( - لذا نرجو منكم التكرم 

باحل�سور يف املوعد املحدد اعله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�صن   

دعوة موعد حل�صور
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
   يف  الدعوى 2017/1656  جتاري جزئي   

ال�سادة املدعي عليه / �سوما�سوندرام داك�سينا مورتي 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي /  بنك ام القوين  - اأمام حماكم دبي 
ندعوكم  فاإننا  به  ال�سادر  اعله  مبوجب احلكم  بالدعوى  تعيينا خبريا م�سرفيا  اأونه مت 
ال�ساعة  متام  يف    2017/8/27 يوم  وذلك   الذكر  �سالفة  بالدعوى  اخلربة  اجتماع  حل�سور 
 - دبي   : التايل  بالعنوان   ، املالية  لل�ست�سارات  انرتا  مكتبنا  مبقر  �سباحا.   ع�سر  احلادية 
حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 مقابل مركز كلداري 
، فاك�ض : 042206877 - يرجى الطلع و  ال�سيارات - تليفون : 042206899  لتعليم قيادة 

اإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    علي را�صد الكيتوب 

  اعالن اجتماع خربة
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

 يف  الق�صية  رقم  985 ل�صنة 2017 مدين جزئي عجمان 
املعلن اليه املدعي عليه : لينا جواد عبدالعزيز جودة 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان البتدائية - املوقرة لعمال اخلربة 
 2017/8/28 املوفق  الثنني  يوم  حددنا  فقد  اعله  الدعوى  يف  امل�سرفية 
وذلك  امل�سرفية  للخربة  الجتماع  لعقد  ع�سرا  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة 
مبقر برج ن�سيمة ، الطابق الرابع ، �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، الإمارات العربية 
الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يطلب  لذا   - املتحدة  

املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري امل�صريف/ اجمد دعا�ص    
وزارة العدل  - رقم القيد 519                 

دعوة حل�صور 
اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/693 - مدين )جزئي ( 
بوا�صطة الن�صر 

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/1- عبدالرحمن عبيد خلفان املطرو�سي  ،  جن�سيته   

اقام املدعي/ الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سلمية والوقاف جن�سية / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / متثلها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 

الدعوى برقم 2017/693 )مدين )جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها املطالبة ب�سداد بدلت اليجار اعتبارا من تاريخ 2016/1/1 + الخلء + بدلت الكهرباء 

فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة 8.30  من  يوم 7 �سهر �سبتمرب ل�سنة 2017 م.  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك 

مدعى عليه -  حرر بتاريخ : 2018/8/17
          مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/692 - مدين )جزئي ( 
بوا�صطة الن�صر 

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 
اىل املدعى عليه/1- فيجاي كي�سواين كمالي�ض كومار كي�سواين  ،  جن�سيته  /  

اقام املدعي/ الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سلمية والوقاف جن�سية / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / متثلها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 

الدعوى برقم 2017/692 )مدين )جزئي(( - عجمان 
ومو�سوعها املطالبة ب�سداد بدلت اليجار اعتبارا من 2016/8/1 وحتى تاريخه  

فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يف ال�ساعة 8.30  من  يوم 7 �سهر �سبتمرب ل�سنة 2017 م.  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك 

مدعى عليه -  حرر بتاريخ : 2018/8/17
          مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
يف الدعوى رقم 2016/1720 جتاري كلي ابوظبي

 )للأهمية الق�سوى(
ال�سادة / �سركة دلة لتاجري ال�سيارات ل�ساحبها را�سد حممد حمد عي�سى 
يف  احل�سابية   اخلربة  اجتماع  حل�سور  وندعوكم  نخطركم  املن�سوري 
الدعوى املذكورة اعله والنتقال اىل مقر املدعية   وذلك يوم الحد  
املوافق 2017/8/26 م ال�ساعة الرابعة ع�سرا مبقر املدعية بامارة دبي – 
منطقة القوز – خلف حمطة مرتو نور بنك – امام مركز خدمة ني�سان 

بجوار معر�ض �سيارات رينو 
للتوا�سل مع اخلبرية على الهاتف رقم 0502054008

خبرية ح�صابية / جيهان حممد حافظ

دعوة حل�صور 
اجتماع اخلربة احل�صابية 

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
اإعادة اإخطار للح�صور اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى 2017/25   )اإداري كلي( 
بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سلمية والوقاف 

عنوانه/ تنوب عنها / ادارة ق�سايا الدولة - وزارة العدل - هاتف 026921000 
اىل املدعي عليه / �ساه احلميد فريوم كوندان مو�سى - هندي اجلن�سية 

عنوانه / ن�سرا 
انت مكلف باحل�سور امام الدائرة الكلية الداري��ة مبحكمة ابوظبي الحتادية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 9.00 �سباحا من يوم 22 �سهر 

8 �سنة 2017 وذلك للنظر يف  الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2017/8/13 

 عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�صائية              

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/3424   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري 
املنذر اليه : ب�سري بن علي الفنطا�سي 

املو�سوع / ب�سفتنا الوكيل القانوين للمنذر / بنك ابوظبي التجاري ننذركم 
ب�سرورة احل�سور اىل مقر البنك بالعنوان اعله وذلك ل�سداد قيمة املديونية 
ابي�ض  ال�سيارة  ني�سان �سنرتا  وقدرها 45.579.12 درهم املرت�سدة وذلك عن 
2015  رقم H 40215 دبي بذمتكم ، وذلك خلل �سبعة ايام من تاريخ اعلنكم 
بالنذرا وال �سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ اجراءات حجز ال�سيارة املذكورة وبيعها 
ل�سالح املديونية املنوه عنها مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/5498 
املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 

املنذر اليهم : ا�سيا با�سيفيك لل�سفريات وال�سياحة - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة 

املفو�ض  ال�سخ�ض  حل�سور  ال��ي��ه��ا   للمنذر  ال��ع��ديل  الن����ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد اليجار وال�سيكات اخلا�سة بها اىل  مقر �سركة / �سنتميرت 
 M1 كيوب للعقارات - باإمارة دبي - منطقة بور�سعيد - بناية العوي�ض - مكتب رقم
لتوقيع العقد بح�سب ال�سروط ال�سابقة وال�سيكات اخلا�سة بالقيمة اليجارية م�سافا 
العقاري يف حينه  التنظيم  القانونية بح�سب موؤ�سر موؤ�س�سة  الزيادة اليجارية  اليها 

وذلك بتاريخ 2017/12/31.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/5488   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- عبداهلل ال�سعدي لتجارة الكرتونيات - �ض ذ م م 

2- ناريندها كادتال - )جمهول حمل القامة (
امل��ت��اأخ��رات الغري  ال�سداد لقيمة  اليه ويف ح��ال ع��دم  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر   لذلك - 
ا�ستحقاق حيث مرت�سدة يف  ب��دون  ف��رتة  لوجود  الإي��ج��ار  بح�سب عقد  مدفوعة 
ذمتها لرجوع �سيك اليجار بدون بتاريخ 2017/7/10 �سرف ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخلء وت�سليمنا املاأجور او ال�سداد
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5483   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / البري �سيلر -  )جمهول حمل القامة (

امل��ت��اأخ��رات الغري  امل��ن��ذر اليه ويف ح��ال ع��دم ال�سداد لقيمة  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
م��دف��وع��ة بح�سب ع��ق��د الإي���ج���ار ل��وج��ود ف���رتة ب���دون ا���س��ت��ح��ق��اق حيث 
 2017/7/20 بتاريخ  ب���دون  الي��ج��ار  �سيك  ل��رج��وع  ذمتها  يف  مرت�سدة 
وذلك  الع���لن  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )30( �سرف ومبهلة مدتها 
ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية - ننذركم 

بالخلء وت�سليمنا املاأجور او ال�سداد.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/5482   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /1- الهلي خلدمات التنظيف - �ض ذ م م 

2- رافيندير �سرييكوندا راجام �سرييكوند - )جمهول حمل القامة (
امل��ت��اأخ��رات الغري  امل��ن��ذر اليه ويف ح��ال ع��دم ال�سداد لقيمة  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر   لذلك : - 
مدفوعة بح�سب عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث مرت�سدة يف ذمتها 
لرجوع �سيك اليجار بدون بتاريخ 2017/7/3 �سرف ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذا العلن وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات 

اليجارية - ننذركم بالخلء وت�سليمنا املاأجور او ال�سداد
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/5485   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /1- �سيتي نايت لتجارة الهواتف املتحركة - �ض ذ م م 

2-احمد �سرور حممد احمد - )جمهول حمل القامة (
ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�سداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب 
عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث مرت�سدة يف ذمتها لرجوع �سيك 
اليجار بدون بتاريخ 2017/7/15 �سرف ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذا العلن وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية - 

ننذركم بالخلء وت�سليمنا املاأجور او ال�سداد
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5484   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- اليعقوب لوجي�ستك�ض - �ض ذ م م 2- عبدامللك داوود �سيف الدين 

يعقوب اليعقوب - )جمهول حمل القامة ( 
الغري مدفوعة  املتاأخرات  لقيمة  ال�سداد  اليه ويف حال عدم  املنذر  املنذر  ينذر 
بح�سب عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق من تاريخ   2017/7/8 حيث 
انتهاء عقد اليجار وجتديده من تلقاء نف�سه ملدة جديدة ، ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن وذلك ح�سب الج��راءات املتبعة لدى مركز 

ف�ض املنازغات اليجارية - ننذركم بالخلء وت�سليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5486   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه /1-  ا�سرتوبريي لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  
2- ح�سني ا�سحق طالقاين زاده - )جمهول حمل القامة (

لذلك ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�سداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�سب عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث مرت�سدة يف ذمتها لرجوع 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة  �سرف   2017/7/10 بتاريخ  ب��دون  الي��ج��ار  �سيك 
تاريخ ن�سر هذا العلن وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات 

اليجارية - ننذركم بالخلء وت�سليمنا املاأجور او ال�سداد
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/5487   

املنذر/ ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- امي بيوتي �سالون - �ض ذ م م 

2- الطف ح�سني مو�سى  -  )جمهول حمل القامة (
لذلك - ينذر  املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�سداد لقيمة املتاأخرات الغري مدفوعة 
بح�سب عقد الإيجار لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث مرت�سدة يف ذمتها لرجوع 
�سيك اليجار بدون بتاريخ 2017/7/3 �سرف ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ 
املنازغات  ف�����ض  م��رك��ز  ل���دى  املتبعة  الج�����راءات  ح�سب  وذل���ك  الع����لن  ه���ذا  ن�سر 

اليجارية - ننذركم بالخلء وت�سليمنا املاأجور او ال�سداد
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/5497   

املنذرة : �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- اي�ستمار لل�سياحة - �ض ذ م م  

2- عبداهلل حممد خور�سيد املطوع  -  جمهول حمل القامة 
فان املنذرة تر�سل هذا النذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة اليجارية من تاريخ 
2017/7/30  حتى تاريخه بال�سافة اىل  الر�سوم وامل�ساريف وذلك يف خلل 30 يوما 
القانونية  الج���راءات  كافة  اليهم  املنذر  املنذرة جت��اة   تتخذ  �سوف  واإل   ، تاريخه  م��ن  
املنا�سبة لخلء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 

ومطالبتهما بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ك�شرت النموذج ال�شائد عن املراأة ال�شعبية يف )هذا امل�شاء(

زينة من�شور : اأمتنى اأن يكون املقبل 
اأف�شل واأظّل عند ح�شن ظن اجلمهور

م�سل�سل  يف  دورك  حول  الفعل  ردود  تقيمني  • كيف 
)هذا امل�ساء(؟

- عندما تابعت العمل كم�ساهدة �سعرت بال�سعادة، لي�ض 
م�سل�سًل  لكونه  ب��ل  فيه،  العاملني  م��ن  واح���دة  لأن��ن��ي 
تتوافر فيه معايري النجاح كافة. حتى عندما �ساهدت 
ال�ست دي؟(  )اإي��ه  اأت�ساءل:  كنت  )اأم عبري(،  �سخ�سية 
نظراً اإىل خ�سو�سيتها، واختلفها عني متاماً. من ثم، 
�سعدت بنجاح العمل عموماً وبدوري فيه، وفرحت لأن 
ال�سارع وعرب  اأذه��ان اجلمهور يف  )اأم عبري( علقت يف 
مواقع التوا�سل الجتماعي، رغم بع�ض ال�سلبيات التي 

حتملها. واحلمد هلل، مل ي�سع تعبي وجمهودي.
النموذج؟ هذا  تقدمي  من  تتخويف  • اأمل 

- جمهورنا واع متاماً ويعرف كيف يف�سل بني ما يراه 
النموذج.  ه��ذا  يقدم  ال��ذي  املمثل  وب��ني  ال�سا�سة  على 
واأزم���ت���ه���ا كفنانة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ا���س��ت��ف��زت��ن��ي حت�����ولت 
ج���اءت حرفياً  وك��م��ا  امل��خ��رج،  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً  لتقدميها 
ال��ق��در من  اأن��ه��ا نالت ه��ذا  ال�سيناريو، واحل��م��د هلل  يف 

النجاح.
ال�سخ�سية؟ هذه  لتقدمي  ر�سحك  • من 

- جاء تر�سيحي من خلل خمرج العمل تامر حم�سن. 
لدور يف م�سل�سله  تر�سيحي  اإيّل حول  التقينا وحتدث 
اجلديد. بدوري، حتم�ست لثقتي به واإعجابي باأعماله 
ال�سخ�سية جيدة  ب���اأن  واث��ق��ة  ك��ن��ت  وع��ل��ي��ه  ال�����س��اب��ق��ة، 

وخمتلفة بالن�سبة اإيل.
ت�سوير  اأث����ن����اء  واج���ه���ت���ك  ال���ت���ي  ال�����س��ع��وب��ات  م���ا   •

ال�سخ�سية؟
- التعاي�ض الكامل لدرجة الحتاد هي اأكرث ال�سعوبات 
التي واجهتني، مبعنى اأن اأن�سى زينة متاماً ول اأتذكر 
اأي�ساً  بل  الكامريا فح�سب،  اأم��ام  لي�ض  )اأم عبري(،  اإل 
اأتكلم  واأن  ال��ع��ادي��ة،  ح��ي��ات��ي  ويف  ال��ع��م��ل  ك��وال��ي�����ض  يف 
ل���ون �سعري  ت��ن��ازل��ت ع��ن  اأن��ن��ي  واأم�����س��ي مثلها. ح��ت��ى 
مقابلة  عن  عجزت  الت�سوير  فرتة  وط��وال  احلقيقي، 
فنانني  ثمة  اأن  ل��درج��ة  منا�سبة،  اأي��ة  ح�سور  اأو  اأح��د 
واأ�سخا�ساً مل يعرفوين يف البداية. كذلك من امل�ساهد 
يد  على  الأخ���رية  احللقة  يف  ال�سفع  م�سهد  ال�سعبة 

)عم �سفوت( الذي ج�سد دوره املمثل حممد ر�سوان، 
فقد كان حقيقياً، حتى اأن تامر حم�سن عندما �ساألني 
اأحداً  لأن  اإجابة  لدي  تكن  مل  ال�سرب(  )هت�ستحملي 
اأث��راً يف وجهي  مل ي�سربني �سابقاً، وتركت يد ر�سوان 
ودموعي ت�ساقطت ب�سبب �سدة الأمل. كذلك م�ساهدي 

مع املمثل حممد فراج امتزجت باخلوف.
لها؟ حت�سرت  • وكيف 

يف  بالتفكري  ب���داأت  ال�سيناريو  على  اطلعت  بعدما   -
عليها  العمل  يف  اأجتهد  ورح��ت  ال�سخ�سية،  تفا�سيل 
لتكون خمتلفة عن ال�سائد واملتداول، ويف الوقت نف�سه 
)طبيعية(، وهو ما وفقت فيه احلمد هلل. �ساعدين على 
ذلك حديثي امل�ستمر مع خمرج العمل تامر ومناق�سة 
التفا�سيل، فكان اإن اأعجبه عملي يخربين، واإن حدث 

العك�ض يطلب مني التغيري.
التفا�سيل  وبع�ض  �سعري  ل��ون  تغيري  ف��ك��رة  وف��ع��ًل،   
الأخرى نالت ر�ساه واأثنى عليها، كذلك حر�ست على 

األتقي ن�ساء ي�سبهن )اأم عبري( يف طريقة احلديث  اأن 
والتعامل، واأتعلم منهن.

م�ستعاراً؟ �سعراً  ترتدي  مل  • ملاذا 
يحّقق  ل  امل�ستعار  ال�سعر  لأن  الفكرة  ه��ذه  اأرف�����ض   -
املهم  من  ك��ان  فيما  امل�سداقية،  من  املطلوبة  الدرجة 
خ��ل��ل يف  ي��ح��دث  ك��ي ل  ب�سكل طبيعي  ال�����س��ع��ر  ظ��ه��ور 
على  حري�ساً  ك��ان  امل��خ��رج  اأن  خ�سو�ساً  ال�سخ�سية، 
يرف�ض  وه��و  املمُ�ساهد،  عقلية  يحرتم  م�سل�سل  تقدمي 

ال�ستخفاف بعقول اجلمهور.
اأمل  ال�سعبي،  الطابع  حتمل  عدة  �سخ�سيات  • قدمت 

تقلقي من ح�سرك يف هذه النوعية من الأدوار؟
�سابقة  �سخ�سية  اأي��ة  عن  )اأم عبري( خمتلفة متاماً   -
اأن  ق��دم��ت��ه��ا، وه����ي الأح������ب اإىل ق��ل��ب��ي، ف�����س��ًل ع���ن 
يف  تختلف  ب��ل  واح����دة،  لي�ست  ال�سعبية  ال�سخ�سيات 
�سفاتها وتفا�سيلها وطريقة تقدميها. ورغم �سعوبة 
بكل حلظة  و�سعدت  فاإنني ج�سدتها بحب  )اأم عبري(، 

ت�سوير.
 اأم���ا م�����س��األ��ة ح�����س��ري يف ن��وع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، ف��اأن��ا واعية 
مت��ام��اً ل��ه��ذا الأم�����ر، ول���ن ي��ح��دث ذل���ك. ح��ت��ى اأن كل 
�سخ�سية قدمتها تختلف متاماً عن الأخ��رى، فدوري 
العزيز  )���س��ارع عبد  اأط��اط��ا( يختلف عنه يف  يف )فيفا 
2(، اأو)األوان الطيف(، كذلك يف )هذا امل�ساء(. عموماً، 
وال�سخ�سيات  ك��اف��ة  الأدوار  اأن�����واع  ت��ق��دمي  ب��اإم��ك��اين 
• ماذا عن النهاية غري  اأتيحت يل الفر�سة.  اإذا  كلها 

ال�سريحة ل�سخ�سية )اأم عبري(
 - اأت�سور اأن يف ذلك ذكاء من املمُخرج، فهو ترك نهاية 
ال�سخ�سية مفتوحة للم�ساهد ليقرر م�سريها، من ثم 
تظّل را�سخة يف ذهنه. �سخ�سياً، اأتوقع اأنها هربت من 

زوجها.
لك؟ جديدة  تعاقدات  اي  يوجد  • هل 

اأن  اأمتنى  اأتعاقد بعد على م�ساريع جديدة،  - ل.. مل 
يكون املقبل اأف�سل واأظّل عند ح�سن ظن اجلمهور.

ب��شم �شمرة: الدويل ج�هز للعر�ص
يف مدينة 6 اأكتوبر، 35 كيلو مرتا جنوب غرب 
�سمرة،  با�سم  امل�سري  الفنان  يق�سي  ال��ق��اه��رة، 
م�سل�سل  فريق  برفقة  وقته  معظم  الأي���ام،  ه��ذه 
امل�ساهد اخلارجية  )ال��دويل(، حيث يتم ت�سوير 

والنهاية للعمل.
املونتاج  )ال��دويل( عملية  اأن يدخل  املقرر   ومن 

وامليك�ساج ليكون جاهزاً للعر�ض.
�ساحنات  �سائقي  ق�سية  يتناول  ال��ذي  امل�سل�سل، 
من  ي��واج��ه��ون��ه  وم���ا  معاي�ستهم  وكيفية  ال��ن��ق��ل 
�سعوبات خلل عملهم ال�ساق، كان من املفرت�ض 
اأن يعر�ض يف �سباق دراما رم�سان الفائت، اإل اأن 
دون  املطلوب حال  بال�سكل  امل�سل�سل  ت�سويق  عدم 
الأمر  وه��و  املناف�سة،  الأع��م��ال  ب��رك��ب  التحاقه 
ت�سويره  يوقف  ف��وزي  املنتج حممد  ال��ذي جعل 

ليتم ا�ستئنافه بعد اإجازة عيد الفطر.
)ال��دوىل( من بطولة با�سم �سمرة، رانيا يو�سف، 
اأحمد فتحي، حممد جناتي، حممد لطفي، رمي 
اأحمد �سيام، زكي فطني عبدالوهاب،  البارودي، 
دن��ي��ا امل�����س��ري، ح��م��دي ال���وزي���ر، ف���را����ض �سعيد، 

والوجه اجلديد اأحمد النقلي.

جو اأ�شقر )اإيه اللي ج�بو(
عرب  مرتي(  ريتك  )ي��ا  اجل��دي��دة  اأغنيته  اأ�سقر  جو  اللبناين  الفنان  ط��رح 
اأمام جمهوره يف  املواقع املو�سيقية الرقمية، وهو كان غناها للمرة الأوىل 

زفاف يف اأحد فنادق القاهرة الكربى.
اأغنية م�سرية  وه��ي  اللي ج��اب��و(،  )اإي��ه  كليباته  اأح��دث  اأ�سقر ط��رح  وك��ان 
�سورها مع املخرج يا�سر �سامي، من كلمات م�سطفى مر�سي واأحلان حممود 
ا�ستعانته بنجوم زمن  الكليب  اأحمد عادل، ومن مفاجاآت  خيامي، وتوزيع 
�سادية،  بينهم  من  امل�سرية،  ال�سينما  يف  والأ�سود  والأبي�ض  اجلميل  الفن 

ونادية لطفي، ور�سدي اأباظة، واأحمد مظهر، واآخرون.
الكبة(، من كلمات �سمري  الأخ��رية )ج��رن  اأ�سقر  اأغنية جو  بعد  جاء ذلك 
حممد  وما�سرت  وميك�ض  �سباغ،  عمر  وت��وزي��ع  جن��م  ري�سار  واأحل���ان  نخلة 
تقم�ساً  ���س��وي��ري ممُ اأخ��رج��ه ج���اد  ال���ذي  الكليب  اأ���س��ق��ر يف  امل��ق��ه��ور، وظ��ه��ر 

�سخ�سية )باباي( الكارتونية.

اأنطوين توم� واأغنية جديدة
البوب  غّني  اأطلق ممُ اأنطوين توما  الفرن�سّي  اللبنايّن  البوب واملوؤّلف  غّني  ممُ
 Walk Away واملوؤّلف اللبنايّن الفرن�سّي اأنطوين توما اأغنيته املمُنفردة
، بالتعاون مع �سركة Universal Music MENA، التي �ستوّزع 
العمل عاملياً وت�سارك يف اإدارة اأعماله من خلل عقد تعاون وقعاه يف الفرتة 

الأخرية.
 iTunesو Apple Music يمُذكر اأّن الأغنية �ستتوافر على تطبيقات

و"اأنغامي"، وهي من توزيع �سليمان دميان وطارق جمدلين.
ومن املمُقّرر اأن يلي �سدورها كليب من اإخراج اإنغريد بّواب مّت ت�سويره يف 

تلفة يف بريوت وطرابل�ض. �سوارع خممُ
�سي اأنطوين توما وقته حالياً بني دبي وبريوت لي�سع اللم�سات الأخرية  ميمُ
جولت  خلل  من  لطرحه  ا�ستعداداً  املمُقبل  واألبومه  املمُ�سّورة  اأغنيته  على 

ة به. ّبي املو�سيقى اخلا�سّ فنّية جتمعه قريباً باجلمهور وحممُ

من�شور  زي��ن��ة  امل�شرية  الفنانة  كتبت 
�شهادة ميالدها الفنية من خالل جت�شيد 
لي�شت  باأنها  علمًا  عبري(،  )اأم  �شخ�شية 
اأنها  واالأه���م  االأوىل،  الفنية  اإطاللتها 
ك�شرت النموذج ال�شائد عن املراأة ال�شعبية، 
�شكاًل  خمتلف  ب�شكل  الدور  تقدميها  عرب 
حديث  من�شور  زينة  كانت  وم�شمونًا. 
عر�ص  بعد  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
الذي  امل�شاء(  )ه��ذا  م�شل�شل  يف  دوره���ا 

حقق جداًل كبريًا. 
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تتكلم عن االأمل والتوا�شع واللطف

جي�شيك� �ش��شتني: اأريد اأن اأ�ش�رك يف ن�شر الوعي والدف�ع عن حقوق الن��ص
نادرًا ما تعر�ص هوليوود اليوم ق�ش�شًا عن ن�شاء متمردات

امل���راأة  ت��ل��ك  دور  اأداء  ك���ان  ح��د  اأي  اإىل   •
 The Zookeeper’s ال�سجاعة يف فيلم

نظرك؟ يف  مهماً   Wife
جتربة  الفيلم  ه��ذا  يف  امل�ساركة  كانت   -
�سخ�سية  جت�����س��ي��د  وك�������ان  م���ل���ِه���م���ة، 
لديها  م��ا  ب��ك��ل  ل��ل��م��ج��ازف��ة  م�ستعدة 
اأ�سبحت  الأمل والإن�سانية.  در�ساً يف 
وب��ات��ت م�سطرة  امل��ن��زل  وح��ده��ا يف 
الكربى:  امل�����س��وؤول��ي��ات  حت��ّم��ل  اإىل 

كان يجب اأن حتمي اأ�سخا�ساً. 
خ�����س��م هذه  ن��ف�����س��ه��ا يف  وج������دت 
جميلة  ق�سة  اإنها  كلها.  الظروف 
ع��ن ال�سقاء من  واأع��ت��ربه��ا در���س��اً 

اأجل احلب.
• ما راأيك يف ما فعلته اأنطونينا 
وحياة  ب��ح��ي��ات��ه��ا  ج���ازف���ت  ح���ني 
اأولده�������ا لإن���ق���اذ ال���ه���ارب���ني من 

النازيني؟
ب��ط��ل��ة حقيقية  ب��اأن��ه��ا  ���س��ع��رتمُ   -
ما  بكل  للت�سحية  م�ستعدة  واأن��ه��ا 
يتطلب  ال�����س��واب.  تفعل  ك��ي  لديها 
نحتاج  را�سخة.  قناعة  ال�سلوك  ه��ذا 
اأن  ت��ث��ب��ت  اإىل ق�����س�����ض مم��اث��ل��ة لأن���ه���ا 
رغم  ت��ن��ت�����س��ر  اأن  مي���ك���ن  الإن�������س���ان���ي���ة 

احلرب.
لو  تفعليه  اأن  ميكن  مب��ا  ف��ّك��رِت  ه��ل   •

ا�سطررت اإىل اتخاذ قرار مماثل؟
يف  باملثل  لنقوم  كنا  اإننا  نقول  اأن  ي�سهل   -
الظروف نف�سها. لكن من الأ�سعب اأن ناأخذ 
تلك املجازفة حني نعي�ض ذلك املوقف فعلياً. 

اأريد اأن اأ�سّدق اأنني كنت لأقوم باملثل.
املراأة.  بحقوق  بالتزامك  معروفة  اأن��ت   •
�سخ�سيات  ت��ه��ت��م��ني مب��ت��اب��ع��ة جت�����س��ي��د  ه���ل 

لفتة مثل اأنطونينا؟

التي  الن�سائية  ال�سخ�سيات  اإىل  اأجن���ذب   -
العامل وحت��ارب لرت�سيخ  ب�سمتها يف  ترتك 
املجتمع.  يف  ال���ت���ق���دي���ر  وك�������س���ب  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ن��ح��ت��اج اإىل م��ت��اب��ع��ة ���س��رد ه����ذا ال���ن���وع من 
�سقف  رفع  ال�سابات على  لت�سجيع  الق�س�ض 

طموحاتهّن.
عميق  راب���ط  ب��وج��ود  اأن��ط��ون��ي��ن��ا  • ���س��ع��رت 

بينها وبني احلديقة واحليوانات...
- نعم، كانت تظن اأن احليوانات تتمتع ب�سكٍل 
من القوة ال�سفائية. كانت تنام بالقرب منها 
يف معظم الأحيان واأرادت اأن يخترب اأولدها 
واعتبارها  احل��ي��وان��ات  م��ع  ال��ع��ي�����ض  ج��م��ال 

مب�ساف اأ�سقائهم.
احليوانات  مرافقة  جت��رب��ة  ك��ان��ت  كيف   •

طوال الوقت؟
كنت  الفيل.  اأنثى  مع  لعبة �سغرية  لعبتمُ   -
فتاأتي  ال��ت�����س��وي��ر  م��وق��ع  ال��ت��ف��اح يف  اأخ���ب���ئ 
اأن جتد  خ��رط��وم��ه��ا وحت������اول  وت�����س��ت��ع��م��ل 

الفاكهة علّي.
اأخ������رى  ن�����اف�����ذة  ام����������راأة  دور  ت�����وؤدي�����ن   •
 Miss ا���س��م��ه��ا اإل��ي��زاب��ي��ث ���س��ل��ون يف ف��ي��ل��م
من  املقتب�ض  �سلون(  )الآن�����س��ة   Sloane

ق�سة حقيقية.
وطموحة  م��ث��ال��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ة  اإل��ي��زاب��ي��ث   -
ج������داً. ح���ارب���ت ب��ك��ل ق���واه���ا ل��ك�����س��ب مكانة 
نا�سطة يف  مرموقة �سمن جمموعة �سغط 
نف�سها  واأثبتت  الرجال  عليه  يطغى  جم��ال 
يف  خا�سرة  تمُعترب  كانت  بق�سايا  الفوز  عرب 
اإثبات  يف  جنحت  هكذا  النا�ض.  معظم  نظر 
اأكن لأمتكن  قدراتها وانبهرتمُ بق�ستها. مل 
املناف�سة  اأح��ب  ل  لأنني  مثلها  الن�سال  من 
ال��ع��ق��ل��ي��ة. كانت  ه���ذه  اأح��م��ل  �سكل ول  ب���اأي 

اإليزابيث امراأة حازمة بامتياز.
�سارمة  ام��راأة  بني  نقارن  اأن  ميكن  هل   •

منا�سلت  وب����ني  ���س��ل��ون  اإل���ي���زاب���ي���ث  م��ث��ل 
بطريقتهن  ب�����س��م��ت��ه��ن  ت���رك���ن  اأخ�����ري�����ات 

اخلا�سة؟
اإىل  ميلها  �سلون  اإليزابيث  ما ميّيز  اأك��رث   -
عموماً:  امل���راأة  عن  النمطية  الفكرة  حت��دي 
م�ستعدة  كانت  لكنها  بامتياز  لة  منا�سِ كانت 
اأي رجل  ب��ق��در  ل��ل��م��ح��ارب��ة وال��ع��م��ل  اأي�����س��اً 
تعر�ض  ما  ن���ادراً  بق�ساياها.  تفوز  كي  اآخ��ر 
متمردات  ن�ساء  عن  ق�س�ساً  اليوم  هوليوود 

وهذا ما اأحبه يف الفيلم.
بعد  نف�سها  بالطريقة  قوتك  زادت  هل   •

اأداء �سخ�سية �سلون؟
- ح��ب��ذا ل��و كنت ق��وي��ة وح��ازم��ة مثلها لكن 
ي�سعب اأن تكون املراأة قوية بقدر ما تريد يف 
ظروف مماثلة اأو عند التجادل مع �سخ�ض 

اآخر.
اأخريات  ن�����س��اًء  تلهمي  اأن  ت��ري��دي��ن  ه��ل   •
�سمن  �سخ�سيات  واأداء  اأف����لم  �سنع  ع��رب 

ق�س�ض قوية من بطولة الن�ساء؟
املحا�سرات على م�سامع  األقي  اأن  اأري��د  - ل 
اأحد. لكن من واجبي اأن اأقّدم �سيئاً للمجتمع 
اأن ت�سبح حمط  واأ�سارك يف م�ساريع ميكن 
موقعي  لأن  حمظوظة  باأنني  اأ�سعر  نقا�ض. 
ي�سمح يل باإنتاج بع�ض اأنواع الأفلم واأمتنى 
اأن األهم النا�ض واأطلق نقا�سات عن موا�سيع 
كثرية. اأوؤمن اأي�ساً باحلاجة اإىل رفع ال�سوت 
عند احلاجة واأريد اأن اأ�سارك يف ن�سر الوعي 

والدفاع عن حقوق النا�ض.
فكيف  ك��ث��رياً،  �سا�ستني  جي�سيكا  تعمل   •

تهرب من العمل؟ 
- تقول يف هذا املجال: )اأحب اأن األزم املنزل 
اأمي.  تعّلمتمُه من  وقد  اأي�ساً،  الطبخ  واأح��ب 
بالقراءة يف جو  ب�سكل خا�ض  اأ�ستمتع  لكني 

من الهدوء!(.

عند التحدث عن ال�شمت، ن�شتطيع قول وعر�ص الكثري

مذهل وث�ئقي  فيلم   ..In Pursuit of Silence

ب�سرياً  ن�سف منه عمًل  ي�سكل يف  الذي   ،Silence يبدو 
كذلك  وغ��ن��ي��اً،  عميقاً  �سفهياً،  حتقيقاً  الآخ���ر  الن�سف  ويف 
مَل  الفيلم  يخرب  التجديد.  وق��وة  التاأمل  اإىل  ميًل  يحمل 
هذا  �سكل  عينه  ال��وق��ت  يف  لنا  ��ظ��ه��ر  ويمُ ال�سمت،  اإىل  ن��ت��وق 

ال�سمت اإذا جنحنا يف العثور عليه.
اأم�����س��ى امل���خ���رج وامل���ح���رر ب��ات��ري��ك ���س��ني، ال����ذي ����س���ارك يف 
الت�سوير وحظي بدعم حملَتني ل حملة واحدة من �سركة 
Kickstarter، اأكرث من �سنتني يف ثمانية بلدان، م�سوراً 
التي عرث عليها، ف�سًل عن  بع�ض مناطقها الأك��رث ه��دوءاً 

مناطقها الأكرث �سجيجاً.
يف مل�سة مميزة، مل يكتِف �سني بتحديد تلك املواقع بل قا�ض 
اأي�ساً مدى ارتفاع الأ�سوات فيها، وهي تراوحت بني – 9.4 
دي�سيبلت يف الغرفة املا�سة لل�سدى ال�سهرية يف خمتربات 
اأوق����ات  خ���لل  دي�����س��ي��ب��لت  و107  ميني�سوتا  يف  اأورف��ي��ل��د 

الحتفال يف مومباي، املدينة الأكرث �سخباً يف العامل.
ع��ل��ى ن��ح��و مم���اث���ل، ح��ر���ض ���س��ني ع��ل��ى ت�����س��وي��ر ف���رتة من 
ال�سمت م��ع ك��ل ك��ات��ب، وع����امل، واأك���ادمي���ي ق��اب��ل��ه. و�سّمن 
املميزة  اللقطات  ه��ذه  بع�ض  فيلمه  م��ن  النهائية  الن�سخة 

التي ل تمُن�سى.

مل�شات مذهلة
و33  دق��ائ��ق   4 الأخ���رى  املذهلة   Silence مل�سات  ت�سمل 
 )33’4( معزوفة  بف�سل  التجريبي(  )ال�سمت  من  ثانية 
كايدج،  جون  املو�سيقي  للموؤلف  اأي�ساً  وال�سامتة  ال�سهرية 
ال��ت��ي اأغ�����س��ب��ت احل�����س��ور ل���دى ع��زف��ه��ا ل��ل��م��رة الأوىل عام 

.1952
اإحدى ال�سخ�سيات املحرية الأخرى، التي تظهر مرات عدة 
فور  ر  ق��رَّ هندي  غريغ  ��دع��ى  يمُ �سجاع  �ساب   ،Silence يف 
تخرجه يف اجلامعة ال�سري عرب البلد من �سرقه اإىل غربه 
على  بالكتابة  النا�ض  مع  متوا�سًل  بكلمة،  التفوه  دون  من 

بطاقات ورقية.
رغم عنوانه، ل يجد هذا العمل مفراً من تناول يف جزء كبري 
اأماكن مثل مدر�سة ر�سمية يف كوينز  منه ال�سجيج، قا�سداً 
بنيويورك ي�سعب فيها التعّلم نظراً اإىل موقعها القريب من 

قطار الأنفاق.
اإزعاج  م�سدر  ي�سّكل  ل  املفرط  ال�سجيج  اأن  اخل��رباء  يوؤكد 
الأ�سخا�ض  اأحد  ال�سحة. واخت�سر  اأي�ساً  فح�سب، بل يوؤذي 
اإل  معها  )تتكيف  بالقول:  ال�سجيج  م�ساألة  الفيلم  هذا  يف 

اأنك ل تعتادها(.

اأماكن ال�شمت
املواقع هدوءاً  اأك��رث  العمل يعر�ض  اأك��رب جزء من هذا  لكن 
ال��ك��ربى( يف  ال�سمت  اأم��اك��ن  باحثاً عن )لغة  الأر����ض،  على 

مناطق مثل منتزه دينايل الوطني يف األ�سكا اأو )منزل �ساي 
يورا�سينكي( يف كيوتو.

�سحيح اأن �سوره املذهلة ووجوهه التاأملية يرتكان النطباع 

مثل  وح��ك��م��ه،   Silence كلمات  اأن  اإل  دمي��وم��ة،  الأك���رث 
)ال�سمت مكان راحة كل ما هو اأ�سا�سي(، تبقى موؤثرة جداً، 

حتى عندما ل يحدد يف بع�ض احلالت هوية املتكلم.

املمثلة  تتكلم  احل���وار  ه��ذا  يف 
�شا�شتني  جي�شيكا  االأم��ريك��ي��ة 
اأو�شكار  جلائزة  تر�ّشحت  التي 
والتوا�شع  االأم����ل  ع��ن  م��رت��ني 
اجلديد  فيلمها  وع��ن  واللطف، 
 The Zookeeper’s Wife
)زوج��������ة ح����ار�����ص ح��دي��ق��ة 

احليوانات(.

ترتفع �شجرة وحيدة يف حقل من الع�شب ال�شديد اخل�شرة. �شجرة فح�شب. رمبا يكون هذا امل�شهد 
ب�شيطًا، اإال اأنه بالغ االأهمية. اإنه روؤية عن �شكون ال كالم فيه ن�شعى وراءه دومًا. ولكن حتى االأوفر 
فيلم   ،In Pursuit of Silence االأول يف  امل�شهد  بلوغه. هذا  بيننا يعجزون غالبًا عن  حظًا 
ال�شمت، قول وعر�ص  التحدث عن  ن�شتطيع، عند  اأننا  وا�شحة  مفارقة  وثائقي مذهل يربهن يف 

الكثري.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

اأنغام اخللود

بال�شهـامـه  حــي  هـال  يـا  مرحبـا 

احرتامه  �شانوا  الوطن  �شامنني 

ازدحامـه  يـوم  الوطـن  حماة  هم 

ال�شدامـه  ع�شـر  كاجلبـل  جمعنـا 

التحامـه  هبـوا  الندا  �شمعوا  يوم 

املخلـ�شـيـن بال�شـقـور  مرحـبـا 

ثمـيـن و  عـالـي  عنـدنـا  قدرهـم 

مهيـن و  كابـي  الـردي  ولـد  يــوم 

والنـ�شـامـا لـهــم عــلــم/ن يـبـيــن

ـْـد الـعـريـن زاحـفـيـن/ن كـمــا اأ�شـ

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

العمود اإن طاح ترتاخى الطنوب

                               لو يُدق لها على املرمر وتد

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�شعر / فواز خالد دعيج الغامن- الكويت

ي�ش�أل �لبحر
حبيبه اغ���ل���ى  ي���ا  ل���ك  ال�������ش���وق  ذب��ح��ن��ي  ك���م 

يجيبه ل����ك  ����ش���وق���ي   .. ح�����زين  م��ب��ع��د  ك����ل 

ي�������ش���األ ال���ب���ح���ر ان������ت م����ال����ك ه����ي ���ش��ع��ي��ب��ه

���ش��ح��ي��ب��ه دامي  ب�������ش���رت���ك  األ�����ق�����ى  دامي 

ق���ل���ت ل�����ه ت���ك���ف���ى اأب�������ي ال����ف����رح����ه ق��ري��ب��ه

ق�����ل�����ت ب������رج������ع ل����ل����ه����ي����ام����ات وا�����ش����ي����ب����ه

ادي����ب����ه ح������ق  �����ش����اع����ر  ح������ب  اح�����ب�����ه  اي 

واع���������ش����ق ام�������ن ت�����ق�����ول ل���ب���ي���ه وت���ذي���ب���ه

ج����روح����ي ب������ي  وزادت  ع�����م�����ري  ب����ع����د  ي������ا 

وان����ظ����ر ال���ن���ج���م���ات ل����ني األ����ق����ى ال�����ش��ب��وح��ي

دن�����ي�����ت�����ك وال�������ه�������م م����ن����ه����ا م�������ا ي�����روح�����ي

ال����ق����ل����م ب������اي������دك وي������ن������زف ِم�����ن�����ه ن���وح���ي

ت���ف���وح���ي واح�������زان�������ك  ف�������رح  اأي  يل  ق�������ال 

خ������ل������ي احل��������ب��������وب ب�������احل�������ب اجل�����م�����وح�����ي

ال��������رزان��������ه ع����ن����ده����ا �����ش����ه����ول و�����ش����روح����ي

ه���ال���ْق���ل���ي���ب ال����ل����ي ان�����زح�����ت ل����ب����ه ن����زوح����ي

 ريــتـ�يــت

يا مكّورين الغرتة اجلي�شية ..

يا مرحبا بقبالكم .. يا حّيه 

اتقدموا .. وحنا ب�شٍفّ واحد ..

�شيوف .. خلف الالبة اليا�شية.

******

يبغي يناو�شنا ويثري اأق�شانا

ونحنا عن ق�شار الكعوب بعيد

ماهمنا �شيفه وقو ن�شابه

ال�شيف يف يدين اجلبان يريد

�لبيت مت�حد
را�������������������صٍ ع������ل������ى ال��������ع��������ز م�����رتب�����ي

غ������������ريه م���������ن اخل���������������وف م����ت����خ����ّب����ي

احل�����ل�����ق�����ة ��������ش�������ّك�������ت  ىل  اإي����������ب����������ني 

وه���������و مي���������ش����ك اخل�����������وف م�������ن ح���ل���ق���ه

�شامل حممد الكعبي

كلن� خليفة
ي���اع���ل ي��ك��ت��ب ل���ك م���ن االأج���راالأ����ش���ع���اف

و���ش��الم��ت��ك ي���اب���و ال��ي��ت��ام��ى واالإن�������ش���اف

ع��ل�����ى ج�������ه�������ودك  ف�������ي ت�����ق�����دم ب�������الآدك

زادك اهلل  م�����ا  ف��������وق  ي�����ح�����ب��ك  ���ش��ع�����ب��ك 

فتاة تهامة

مرمي النقبي – �شجايا الروح

وامل�������دن  اامل������ب������اين  ف�������وق  ع����ل����م  ي�����ا  رف 

غ������ايل وغ�����الت�����ك م�����ن غ�����ال ه������ذا ال���وط���ن 
واجل���ب���ال ال�������ش���ح���اي���ب  ف�����وق  ع���ل���م  ي����ا  رف 

ال���ل���ي���ال م���������������ر  َع   ب����ال����ع����ز  �����ش����ام����ٍخ  ي�����ا 
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