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اأطعمة �شرورية لن�شاط الدماغ
النظام  يت�ضمنها  التي  الأطعمة  ن��وع  بني  النا�س  من  كثري  يربط  ل 
الغذائي وبني �ضحة الدماغ، عادة ما يكون الربط بني الطعام والقلب 
الطعام  اأن نوعية  ال�ضكر. لكن احلقيقة هي  ن�ضبة  اأو  ال��دم  اأو �ضغط 
ميكن اأن تعطي اأن�ضطة الذهن والذاكرة والتفكري دفعة قوية للأمام، 

اأو تبطيء منها. اإليك اأهم الأطعمة ل�ضحة الدماغ:
* الأطعمة الغنية بدهون اأوميغا3 مثل: ال�ضلمون والتونة واملكاريل 

والأ�ضماك الدهنية.
* الطماطم املطبوخة وال�ضل�ضة والبطيخ م�ضدر هام لليكوبني وهو 

مادة هامة ل�ضحة الدماغ.
من  واأوميغا6  اأوميغا3  ده��ون  من  توليفة  على  احل�ضول  ميكنك   *

املك�ضرات والأكلت البحرية والأفوكادو وزيت الزيتون.
الذي  "اأ"  * البطاطا احللوة واجلزر وال�ضّمام م�ضدر هام لفيتامني 

حتتاجه الدماغ.
* البقول واخل�ضروات الورقية كاخل�س والبقدون�س وال�ضبانخ واللوز 

للح�ضول على فيتامني "ب".
* �ضفار البي�س والفطر )امل�ضروم( وال�ضردين م�ضادر فيتامني "د" 

لهذه الأ�شباب ُين�شح باإ�شافة ال�شمن للقهوة
قهوة ال�ضمن هي توجه يتبعه الكثري من امل�ضاهري والأ�ضخا�س الذين 

يراقبون نظامهم الغذائي، وذلك ملا لها من فوائد �ضحية كثرية. 
نقلت  ما  وف��ق  ال�ضمن،  مع  القهوة  ملزيج  �ضحية  فوائد   4 يلي  فيما 

�ضحيفة تاميز اأوف اإنديا:
�ضحة الأمعاء يح�ضن   -  1

اله�ضمي،  للجهاز  موؤذية  ال�ضادة  القهوة  تكون  قد  للبع�س،  بالن�ضبة 
وتزعج ع�ضارات املعدة، اإل اأن اإ�ضافة ال�ضمن اإىل القهوة ي�ضاعد على 
نوع  لأنه يحتوي على  وذلك  املعدة،  القهوة على  اأ�ضرار  التقليل من 
مفيد من حام�س الدهون واأحما�س اأوميغا 3، وهو اأمر جيد ل�ضحة 

اجلهاز اله�ضمي. 
يف ت�ضريع فقدان الوزن ت�ضاعد   -  2

ما  ال���وزن.  اإنقا�س  اأث��ن��اء حماولة  ال��ده��ون متاماً  بتخطي  ين�ضح  ل 
يجب عليك فعله هو اختيار الدهون الأكرث فائدة يف خطة نظامك 
الغذائي، والتي من �ضاأنها ت�ضريع فقدان وزنك بكفاءة. عندما تختار 
ت�ضمني دهون مغذية مثل ال�ضمن، فاإنك ت�ضاعف فوائد القهوة. من 
ناحية اأخرى، فاإن القهوة بال�ضمن ل ت�ضعرك بال�ضبع فح�ضب، ولكنها 
اإنتاج هرمون اجلوع، مما يبطئ عملية اله�ضم ويجعلك  اأي�ضاً متنع 

تتناول كميات اأقل من الطعام.
الإفطار بوجبة  ا�ضتبدالها  ميكن   -  3

اإن كنت من الأ�ضخا�س الذين ل يتناولون وجبة الإفطار، فاإن تناول 
القهوة بال�ضمن ميكن اأن يوفر بع�س ال�ضعرات احلرارية امل�ضتمدة من 

الدهون لتح�ضل على بع�س الطاقة يف فرتة ال�ضباح. 
احلالة املزاجية يح�ضن   -  4

الع�ضبية  الروابط  ويعزز  الدماغ  ال�ضمن،  يف  الدهون  حمتوى  يفيد 
على  احلفاظ  على  ي�ضاعد  مما  اجل�ضم  يف  الهرمونات  اإنتاج  ويح�ضن 

حالة مزاجية م�ضتقرة ومرتفعة لديك. 

اجلوارب ال�شاغطة تنا�شب هوؤلء
ال�ضاغطة  اجل��وارب  اأن  راجتيرب" الأملانية  "�ضنيورين  جملة  اأوردت 
تتمتع بفوائد �ضحية جّمة، حيث اإنها تعمل على حت�ضني �ضريان الدم 

يف اأوردة ال�ضاق، ومن ثم فاإنها تقي من الإ�ضابة بجلطة ال�ضاق.
واأو�ضحت املجلة املعنية ب�ضحة كبار ال�ضن اأن اجلوارب ال�ضاغطة تعد 
يف املقام الأول منا�ضبة للأ�ضخا�س، الذين يعانون من م�ضاكل باأوردة 

ال�ضاق، مع �ضرورة ارتدائها طوال النهار، كي توؤتي مفعولها املرجو.
ك��م��ا ت��ع��د اجل�����وارب ال�����ض��اغ��ط��ة م��ن��ا���ض��ب��ة اأي�����ض��اً ل��ل��ح��ام��ل يف الثلث 
الطويلة،  اجلوية  الرحلت  خ��لل  وامل�ضافرين  احلمل،  من  الأخ��ري 
الذين  الأ�ضخا�س،  اإىل  بالإ�ضافة  كثرياً،  يقفون  الذين  والأ�ضخا�س، 

ميار�ضون ريا�ضة اجلري كثرياً. 
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تعرف على اأغلى عنب 
يف العامل

هناك املئات من اأ�ضناف العنب املزروعة يف اليابان، ولكن هناك نوع مميز 
واحد من بني هذه الأنواع، وميكن بيع كل عنقود منه مبئات الدولرات. 

مت تطوير عنب روبي رومان يف ولية اإي�ضيكاوا اليابانية قبل عقدين من 
الزمان، واأ�ضبح واحداً من اأغلى اأنواع الفاكهة يف العامل. 

بداأت ق�ضة عنب روبي رومان يف عام 1995، عندما تعاون مزارعو العنب يف 
اإي�ضيكاوا مع مركز البحوث الزراعية يف املقاطعة، لزراعة كميات كبرية من 

العنب الأحمر، حيث قاموا بزراعة 400 كرم جتريبي يف حقل اختبار. 
وب��ع��د ع��ام��ني، ب���داأت ال��ك��روم ت��وؤت��ي ث��م��اره��ا. وم��ع ذل���ك، تبني اأن 4 كروم 
منها فقط تنتج عنباً اأحمر. وعلى مدار الأعوام الأربعة ع�ضر التالية، قام 
الباحثون بتطوير هذا النوع من العنب الذي اأطلق عليه ا�ضم روبي رومان، 

والذي يتميز بطعمه املميز ولونه الأحمر اجلميل. 
2008، بعد فرتة وجيزة من طرح العنب يف الأ���ض��واق، ت�ضدرت  ويف عام 
هذا  من  عنقود  بيع  مت  حني  وخا�ضة  الدولية،  ال�ضحف  عناوين  اأخ��ب��اره 
ذلك  ومنذ  اأمريكي(.  دولر   910( ياباين  ين   10000 مقابل  العنب 
الإط����لق يف  العنب على  اأن����واع  اأغ��ل��ى  اأن���ه  العنب على  ه��ذا  نف  �ضُ احل��ني 

العامل. 
اإذ يجب اأن ل  اإنتاجه،  ويتبع منتجو عنب روبي رومان معايري �ضارمة يف 
يقل وزن كل حبة عنب عن 20 غراماً، واأن ل يقل حمتواها من ال�ضكر عن 

وفق ما نقل موقع اأوديتي �ضنرتال الإلكرتوين.   ،18%

حيلة ذكية لتلميع 
الأثاث يف 5 دقائق

الإنرتنت  على  امل��دون��ات  اإح���دى  ك�ضفت 
ال�ضداأ  ب��ق��ع  لإزال�����ة  ب�ضيطة  حيلة  ع��ن 
و�ضاركت  امل����ع����دين.  الأث�������اث  ق��ط��ع  م���ن 
هامب�ضاير  اإمي�����ض��ورث،  م��ن  نيكول،  ج��و 
�ضوراً تظهر قبل وبعد عملية التنظيف 
لن�ضائح  هين�س  ال�ضيدة  جمموعة  على 

التنظيف على في�س بوك.
ال�ضطوح  تغطية  على  حيلتها  وتعتمد 
امل��ع��دن��ي��ة ب��ال��ك��ات�����ض��ب، وت��رك��ه��ا مل����دة 5 
دقائق، ومن ثم ا�ضتخدام ورق الق�ضدير 
ميل  دي��ل��ي  �ضحيفة  بح�ضب  لتلميعها، 

الربيطانية.
ع��ل��ى ه���ذه الطريقة  ال��ك��ث��ريون  واأث���ن���ى 
املميزة لتلميع ال�ضطوح املعدنية، وعربت 
ال��ك��ث��ري م��ن رب���ات امل���ن���ازل ع��ن رغبتهن 
باأكرث  املن�ضور  حظي  حيث  بتجربتها، 
م��ن 1300 اإع��ج��اب واأك���رث م��ن 250 

تعليق.
البع�س،  قلق  اأث��ارث  ال�ضور  ه��ذه  اأن  اإل 
اأن  مي��ك��ن  الكات�ضب  ك���ان  اإذا  وت�����ض��اءل��وا 
يزيل الأو�ضاخ عن ال�ضطوح املعدنية، فما 

الذي ميكن اأن يفعله باملعدة؟

منتجات طبيعية ت�شاعد
�ص 23 يف عالج الزكام

فوائد �شحية رائعة 
لّلوبيا البي�شاء

التي  وال��ربوت��ني  والأل��ي��اف  امل��ع��ادن  بكمية  البي�ضاء  )الفا�ضوليا(  اللوبيا  متتاز 
على  حتتوي  ول  الكربوهيدرات،  حيث  من  معتدلة  اأنها  كما  للج�ضم.  توفرها 
كول�ضرتول اأو دهون، لذلك هي منا�ضبة متاماً للنظام الغذائي لل�ضكري والقلب.

وحتتوي كل 100 غرام من اللوبيا البي�ضاء على 67 �ضعرة حرارية فقط، و13 
غراماً من الكربوهيدرات، و6 غرامات من الربوتني.

اليومية من  اجل�ضم  احتياجات  ربع  البي�ضاء  اللوبيا  100 غرام من  ال�  وتوفر 
اللوبيا  ه��ذه  يجعل  مع  البوتا�ضيوم،  من  احتياجاته  من  باملئة  و8  املغني�ضيوم، 

�ضديقة لع�ضلة القلب التي حتتاج هذين املعدنني لتعمل بكفاءة.
منها  غ��رام   100 فكل  بالألياف،  الغنية  الأطعمة  من  البي�ضاء  اللوبيا  وتعترب 
اليومي للإن�ضان.  اأي ثلث احلد الأق�ضى  الألياف،  11 غراماً من  حتتوي على 
الكول�ضرتول  عبور  وتقليل  بال�ضبع،  الإح�ضا�س  تعزيز  على  الأل��ي��اف  وت�ضاعد 

وال�ضكر من الأمعاء اإىل الدم.
باملئة من  البي�ضاء31  اللوبيا  غ��رام من   100 ال�  توفر كمية  واإىل جانب ذلك 
اأو  “ب9”  فيتامني  م��ن  باملئة  و15  “�ضي”،  فيتامني  م��ن  اجل�ضم  احتياجات 
الفولت، و10 باملئة من فيتامني “ب6”، و10 باملئة من احلديد، وح�ضة جيدة 

من احتياجات اجل�ضم من الفو�ضفور.

الدائم،  وال��ت��وت��ر  الإج��ه��اد  م��ن  يعاين  م��ن  ال��ي��ود:   -  1
خا�ضة يف ف�ضل ال�ضتاء، قد يكون م�ضاباً بفقر اليود، وهو 
نوع من اأملح املعادن ي�ضاعد على تن�ضيط القلب. ويوجد 
ال�ضحي  تيب�س”  “غيزوندهايت  م��وق��ع  بح�ضب  ال��ي��ود، 
الأملاين، يف ال�ضمك واحلليب وملح الطعام املمزوج باليود. 
ويرتبط النق�س احلاد يف اليود بخلل يف الغدة الدرقية. 
لذلك، ين�ضح بعدم التغا�ضي عن هذا املو�ضوع وا�ضت�ضارة 
الطبيب. وينبغي على الإن�ضان البالغ تناول ما بني 108 

اإىل 200 غرام من اليود يومياً.
ال�ضتاء، تعد البطاط�س  ف�ضل  يف  “�ضي”:  فيتامني   -  2
يتجه  اأن اجلميع  رغ��م  الفيتامني،  ه��ذا  اأه��م م�ضادر  من 
اأنواعها. ولأن البطاط�س حتتوي  نحو احلم�ضيات بكافة 
على كمية كبرية من البوتا�ضيوم، فاإنها ت�ضاعد اأي�ضاً على 
التخل�س من ال�ضوائل ال�ضامة يف القلب والكليتني. وتعد 
اأن��واع اخل�ضار التي ميكن تناولها  اأف�ضل  البطاط�س من 
واأمرا�س  امل��ع��دة  وال��ت��ه��اب  ال��روم��ات��ي��زم  ملر�ضى  بالن�ضبة 
تيب�س”  “غيزوندهايت  م��وق��ع  ي��ذك��ر  م��ا  ح�ضب  ال��ك��ل��ى، 

الأملاين الإلكرتوين.
-الفيتامينات: هذه مركبات ع�ضوية ذات اأهمية كبرية   3
جل�ضم الإن�ضان، فهي حتميه من امليكروبات والفريو�ضات 
اإليه  يحتاج  ال��ذي  “دي”،  فيتامني  وتتنوع بني  وغريها. 
اجل�ضم بقوة يف ف�ضل ال�ضتاء، وهو امل�ضوؤول عن ا�ضتقلب 
املعادن، وفيتامني “اإيه” املنظم لنمو اخلليا والأن�ضجة، 
اإ�ضافة  للأك�ضدة،  امل�ضادة  و”اإي”  C«�ضي”  وفيتامني 

غلى اأنواع اأخرى.
الزنك: عندما تبداأ فرتة نزلت الربد، ي�ضبح الزنك   - 4
مركبات  ع��دة  وه��ن��اك  اجل�ضم.  ب��ه  يحتمي  �ضلح  اأف�ضل 
من الزنك التي تباع يف ال�ضيدليات. ورغم اأن اجل�ضم ل 

اأهمية  ذات  اأن وظيفته  اإل  قليلة منه،  لكميات  اإل  يحتاج 
ب��ال��غ��ة، ك��ون��ه ي�����ض��اع��د ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ا���ض��ة ال�ضم 
وم�ضتوى ال�ضكر يف الدم وتقوية مناعة اجل�ضم. وهو مهم 
اأي�ضاً للتئام اجلروح. ويوؤدي نق�ضه اإىل التعر�س الدائم 
ال�ضم وا�ضطراب  اإىل �ضعف حا�ضة  اإ�ضافة  لنزلت الربد، 

النمو لدى الأطفال.

اأدوية الربد.. 
ارت���ف���اع درج����ة ح����رارة اجل�����ض��م امل�ضاحب  اأن  اأك����د ع��ل��م��اء 
لإ�ضعاف  طبيعية  و�ضيلة  يعد  ال���ربد  ب��ن��زلت  ل��لإ���ض��اب��ة 
ال���ف���ريو����س وب���ال���ت���ايل ي��ق��ل��ل م���ن ف��ر���س ان��ت�����ض��اره. لكن 
تعاطي خمف�ضات احلرارة يقوي الفريو�س ويزيد فر�س 

العدوى.
زكام  ال��ربد من  لنزلت  الأوىل  الأع��را���س  يرتبط ظهور 
وارتفاع يف درجة احلرارة و�ضداع باللجوء املبا�ضر للأدوية 
املنت�ضرة لعلج النفلونزا لكن باحثني اكت�ضفوا موؤخرا اأن 
وامل�ضاعدة يف  الفريو�ضات  تقوية  �ضاأنها  الأدوي��ة من  هذه 

ن�ضر العدوى على نطاق وا�ضع.
ارتفاع  اأن  الكندية  ماكما�ضرت  جامعة  من  باحثون  واأك��د 
درج��ات احل��رارة اأو احلمى هي و�ضيلة دف��اع طبيعية �ضد 
تكاثر الفريو�ضات، وبالتايل هي و�ضيلة مهمة ملنع انتقال 
العدوى وعليه فاإن اللجوء للأدوية التي تخف�س احلرارة 

تزيد قوة الفريو�س وبالتايل فر�س انتقاله.
قوله  الكندي  الفريق  عن  �ضو�ضايتي  روي��ال  ن�ضرة  نقلت 
خمف�ضات  على  حتتوي  النفلونزا  علج  اأدوي��ة  اأغلب  اإن 
انت�ضار  م��ن خم��اط��ر  ت��زي��د جميعها  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��ح��رارة 

العدوى.
واأظهر البحث العلمي واحل�ضابات الريا�ضية للباحثني اأن 

نحو خم�ضة باملئة من حالت الإ�ضابة بالنفلونزا املو�ضمية 
تعود ل�ضتخدام خمف�ضات احلرارة اأي اأن الفريو�س انتقل 
من ال�ضخ�س امل�ضاب الذي يتناول هذه الأدوية ل�ضخ�س 

�ضليم يتعامل معه يف احلياة اليومية.
بتناول  �ضو�ضايتي  روي����ال  لن�ضرة  وف��ق��ا  الأط���ب���اء  ون�����ض��ح 
خمف�ضات احلرارة يف احلالت القوية فقط وعدم تداولها 
كلما اأ�ضيب الإن�ضان باأعرا�س الربد الب�ضيطة التي ميكن 
علجها ببع�س الفواكه واملواد الطبيعية، اإ�ضافة لإراحة 

اجل�ضم.
يت�ضبب الطق�س البارد والتقلبات اجلوية عادة يف اإ�ضعاف 
نزلت  انت�ضار  يف  يت�ضبب  مم��ا  للإن�ضان  املناعي  اجل��ه��از 
الربد خلل ف�ضل ال�ضتاء. وينبه العلماء اإىل اأهمية مادة 
منها،  للوقاية  وكذلك  ال��ربد  ن��زلت  اآث��ار  لتقليل  الزنك 

خا�ضة للأطفال.
املواد  اأكرث  الزنك من  تناول مادة  اأن  اإىل  باحثون  خل�س 
التي ت�ضاعد يف الق�ضاء على نزلت الربد. وقيم باحثون 
اأع��را���س وط��رق علج  16 درا���ض��ة طبية عن  هنود نتائج 
الزنك  بتناول  ي�ضارع  من  اأن  اإىل  وخل�ضوا  ال��ربد  ن��زلت 
لديه حدة  الإ���ض��اب��ة، تخف  اأع��را���س  اأوىل  مبجرد ظهور 

الأعرا�س ويتعافى متاما يف وقت اأقل.
التي  ال��درا���ض��ة  اأو���ض��ح��ت  ف��ق��د  ل��لأط��ف��ال  بالن�ضبة  اأم����ا 
الزنك  تناول  اأن  اإ�س” الإخبارية  تي  “اأو  وكالة  ن�ضرتها 
بنزلت  ال��ط��ف��ل  اإ���ض��اب��ة  ف��ر���س  م��ن  يقلل  وق��ائ��ي  ب�ضكل 
الأغذية  بتناول  الأط��ب��اء  وين�ضح   .36% بن�ضبة  ال��ربد 
والبي�س  واللنب  وال��دواج��ن  اللحوم  مثل  بالزنك  الغنية 
للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  وق���درت  املجففة.  وال��ف��واك��ه 
حاجة الن�ضاء للزنك بنحو 7 ميليجرامات يوميا مقابل 

10 ميليجرامات للرجال.

الريا�شة تقوي 
مف�شل الركبة

اأوم�ضاو"  "اأبوتيكن  جملة  اأوردت 
الريا�ضة  مم��ار���ض��ة  اأن  الأمل���ان���ي���ة 
باعتدال تعمل على تقوية مف�ضل 

الركبة.
بال�ضحة  املعنية  املجلة  واأو�ضحت 
الريا�ضة  مم���ار����ض���ة  ي��ن��ب��غ��ي  اأن�����ه 
مبعدل نحو 150 دقيقة اأ�ضبوعياً، 
املنا�ضبة  اأن الريا�ضات  اإىل  م�ضرية 
وركوب  امل�ضي  ه��ي  الركبة  ملف�ضل 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة، ع��ل��ى عك�س 
تغيري  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ات، 

الجتاه ب�ضرعة كريا�ضات الكرة.
يف  املبالغة  اأن  م��ن  املجلة  وح���ذرت 
بنتائج  ت��اأت��ي  ال��ري��ا���ض��ة  مم��ار���ض��ة 
عك�ضية وتت�ضبب يف الإ�ضابة بقطع 
اأ���ض��رار مب��ا يعرف  اأو  يف الأرب��ط��ة 
ميهد  م��ا  املف�ضلية"،  "بالِهلَلة 
الطريق للإ�ضابة بالتهاب املف�ضل 

التنك�ضي )الُف�ضال العظمي(. 

» يف عينيا« افتتاح مهرجان 
ماملو لل�شينما العربية 

عينيا(  )يف  التون�ضي  الفيلم  افتتح 
ال���دورة  بلقا�ضي  جن��ي��ب  للمخرج 
ماملو  م����ه����رج����ان  م�����ن  ال���ت���ا����ض���ع���ة 
اجلمعة  م�����ض��اء  ال��ع��رب��ي��ة  لل�ضينما 
اأكرب  ي��ع��د  وال����ذي  اأم�����س  م��ن  اأول 
لل�ضينما  ي���روج  �ضنوي  فني  ح��دث 

العربية يف الدول ال�ضكندنافية.
معالج  ���ض��و���ض��ن  ب���ط���ول���ة  ال��ف��ي��ل��م 
ون�������ض���ال لطفي  ج���ب���ايل  وع����زي����ز 
الدين  نور  ومنى  خروبي  واإدري�س 
وت��دور اأح��داث��ه ح��ول رج��ل تون�ضي 
اإىل  ي�ضطر  لكنه  فرن�ضا  يعي�س يف 
العودة لوطنه لرعاية ابنه امل�ضاب 
ب��ال��ت��وح��د. ج���اء ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م يف 
التون�ضية  ال�ضينما  اخ��ت��ي��ار  اإط����ار 
الذي  امل���ه���رج���ان  �ضرف"  "�ضيف 
ي���ق���ام يف م���امل���و، ث���ال���ث اأك�����رب مدن 

ال�ضويد، من حيث امل�ضاحة.
كما كرم املهرجان يف الفتتاح ا�ضم 
الراحل  التون�ضي  وامل��ن��ت��ج  ال��ن��اق��د 
ال�ضابق  ال���رئ���ي�������س  ع���ي���اد  جن���ي���ب 

ملهرجان اأيام قرطاج ال�ضينمائية.
ورئ��ي�����س مهرجان  م��وؤ���ض�����س  وق����ال 
م���امل���و ل��ل�����ض��ي��ن��م��ا ال��ع��رب��ي��ة حممد 
قبلوي يف كلمة الفتتاح "اللفت 
اأن املهرجان اأ�ضبح ي�ضار اإليه دوليا 
اأ�ضبحنا  اأننا  يعني  ما  ماملو،  با�ضم 
الأ�ضا�ضية  املعامل  اأ�ضيل من  جزءا 
لهذه املدينة اجلميلة، التي اأ�ضبحت 
يناق�س  ث���ري،  ح���وار  نقطة  ال��ي��وم 
املو�ضوعات  املهرجان  فيها جمهور 
ال���ف���ن���ي���ة واحل���ي���ات���ي���ة م����ن خ���لل 
ال�ضينما". ويعر�س املهرجان الذي 
اأكتوبر-  من  الثامن  حتى  ي�ضتمر 
ت�ضرين الأول 47 فيلما بني طويل 
و�ضوريا  ولبنان  وق�ضري من م�ضر 
واملغرب واجلزائر وتون�س والأردن 

وفل�ضطني وال�ضودان.

اأربعة اأ�شياء ت�شاعد ج�شمك على اجتياز ال�شتاء ب�شالم!

يف ف�شل ال�شتاء، تزداد مهام جهاز املناعة 

الإن�شان  يحمي  اأن  عليه  اإذ  اجل�شم،  يف 

من نزلت الربد ومقاومة تقلبات اجلو. 

لذلك يحتاج اجل�شم يف ال�شتاء اإىل مزيد 

الع�شوية  وامل��ك��ون��ات  الفيتامينات  م��ن 

اإليكم  ال�شيف.  من  بكثري  اأك��رب  ب�شكل 

اأهمها.
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�ش�ؤون حملية

�شعيد بن طحنون والقن�شل امل�شري ي�شهدان احتفالت النادي امل�شري بالعني بانت�شارات ال�شاد�س من اأكتوبر

الحتفالية ت�شمنت  ندوة عن العالقات الإماراتية امل�شرية وانت�شارات اأكتوبر مب�شاركة اأحد اأبطال اأكتوبر واأ�شتاذ للتاريخ احلديث  
النفط العربي لي�س اأغلى من الدم العربي ... مقولة رددها زايد مازالت تعي�س بيننا

اجتماع جمل�س اأمناء جائزة �شامل بن حم للتميز العلمي

تخ�شي�ص اجلائزة لعام 2020 لأوائل خريجي كليات الهند�شة يف الدولة

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

اآل  طحنون  ب��ن  �ضعيد  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  م��ع��ايل  �ضهد 
نهيان الرئي�س الفخري لنادي جمهورية م�ضر العربية 
اأكتوبر  انت�ضارات  ب��ذك��رى  ال��ن��ادي  اح��ت��ف��الت  بالعني 
برعاية  اأقيمت  التي  الإم��ارات��ي��ة  امل�ضرية  وال��ع��لق��ات 
ال�ضيخ الدكتور�ضامل بن ركا�س العامري ع�ضو املجل�س 
الوطني �ضابقا ، وبح�ضور القن�ضل اأ�ضامة حمدي نائبا 
جمهورية  �ضفري  البديوي  �ضريف  ال�ضفري  معايل  عن 
م�����ض��ر ال��ع��رب��ي��ة ب��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، 
النواب  جمل�س  ع�ضو  عجمي  غ��ادة  النائبة  وم�ضاركة 
امل�ضري عن امل�ضريني باخلارج - واخلبري ال�ضرتاتيجي 
حرب  اأب��ط��ال  اأح���د  بخيت  ح��م��دي  ال��ل��واء  والع�ضكري 
اأكتوبر 1973م ع�ضو جمل�س النواب امل�ضري ، ووفد 
من الكني�ضة امل�ضرية يتقدمهم املهند�س جمال ن�ضر ، 
وامل�ضرية  الإماراتية  العامة  ال�ضخ�ضيات  من  ونخبة  
،  واأع�ضاء جمل�س اإدارة نادي جمهورية م�ضر العربية 
من بينهم حممد جاهني رئي�س جمل�س الإدارة وح�ضام 
املايل  املدير  النجار  اأمي��ن  و  النادي  مدير  ال�ضرقاوي 
للنادي  وحممد فوزي من�ضق العلقات العامة بالنادي 
، حيث اأقيمت الحتفالية بنادي �ضباط �ضرطة العني .  
بداأ احلفل الذي قدمه ح�ضام ال�ضرقاوي بعزف ال�ضلم 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطني 
اأرواح  على  ح����داداً  دقيقة  وال��وق��وف   ، العربية  م�ضر 
اأن   - م��ق��ّدم احل��ف��ل  وت��اب��ع   ، الإم����ارات وم�ضر  �ضهداء 
الحتفال اليوم احتفال متميز لأنه �ضادف اإىل جانب 
هّزاع  الإماراتي  البطل  عبور  والبحّري  الربّي  العبور 
للمكاملة  فيديو  عر�س  ومّت   ، الف�ضاء  اإىل  املن�ضورّي 
الهاتفّية التي مّتت بني �ضاحب ال�ّضمّو ال�ّضيخ حمّمد 
بن زايد اآل نهّيان - حفطه اهلل - وهّزاع املن�ضورّي اأّول 

رائد ف�ضاء اإماراتّي  .
بن  �ضعيد  ال��ّدك��ت��ور  ال�ضيخ  م��ع��ايل  ه��ن��اأ  ل��ه  كلمة  ويف 
طحنون اآل نهيان  م�ضر و�ضعبها بعيد الن�ضر ، موؤكدا 
على روح التاآزر والتلحم العربي ، حيث اختلطت دماء 
العرب معا على اأر�س املعركة لي�ضّطروا ، ن�ضر اأكتوبر 
الذي اأذهل العامل . كما رّحب معاليه  ب�ضيوف احلفل 
الّثاين  بلدهم  يف  امل�ضرى  النواب  جمل�س  اأع�ضاء  من 

دولة الإمارات العربّية املّتحدة ، واأ�ضاد بالأخوة الدائمة 
بني م�ضر والإمارات عرب الّتاريخ . 

    وت�ضمن برنامج احلفل فقرات غنائية وطنية قّدمتها 
الفنانة مرينا ناجي والطالبة اأمينة �ضامح مب�ضاحبة 
العزف املو�ضيقى من الفنان اأحمد �ضعد والفنان اأحمد 
التاريخ  اأ�ضتاذ  الدكتور يحيى حممد  األقى  ،  ثم  ر�ضا 
احلديث بجامعة الإمارات حما�ضرة تاريخية وثائقية 
عن الأحداث التاريخية لأكتوبر 1973م ، حيث قدم 
تاأريخا لأول 48 �ضاعة من احلرب ، بداأ ب�ضرح خلطة 
والدفاع  ه��ي عليه  الأو���ض��اع كما  لإب��ق��اء  ال��ع��دو وقتها 
عن الأرا�ضي التي ا�ضتوىل عليها يف �ضيناء من خلل 
ل�ضاعة  و�ضفا  ثم   ، العامل  دفاعي يف  اأك��رب خط  اإن�ضاء 
بعد ظهر  الثانية  ال�ضاعة  القتال يف  بداأ  ال�ضفر حيث 
يوم ال�ضاد�س من اأكتوبر التقت روؤية الرئي�س ال�ضادات 
اأن الهدف من احلرب هو الو�ضول  وال�ضيخ زايد على 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  ق��ال  فقد  لل�ضلم، 
العدو  ال�ضليبة من  الأر���س  ا�ضتعادة  " اإن م�ضوؤولية   :
التي  كاملة  العربية  الأم��ة  م�ضوؤولية  هي  ال�ضهيوين 
اأن  بها  ت�ضتطيع  ما  والإمكانيات  الطاقات  من  متلك 
قبل  روؤي���ت���ه  ك��ان��ت  وه��ك��ذا  وال�ضلم"،  ال��ن�����ض��ر  حت��ق��ق 

العربى  للعامل  جماعية  م�ضوؤولية  احل��رب  اأن  احل��رب 
مكتمل بهدف الو�ضول لل�ضلم، فقد كان يرى " اأنه 
باملال  دائما  اأن هناك جي�ضا وطنيا فيجب دعمه  طاملا 
وال�����ض��لح ل��ك��ي ي��ك��ون درع���ا ل��لأم��ة ال��ع��رب��ي��ة كاملة"، 
وهكذا كان دعمه للقوات امل�ضلحة امل�ضرية قبل احلرب، 
لذلك ما اإن قامت احلرب حتى اأر�ضل ابنه الأكرب �ضمو 
املعارك،  يف  للم�ضاركة   ) اهلل  )حفظه  خليفة  ال�ضيخ 
وت���ربع ب��دم��ه لإخ��وت��ه اجل��رح��ى، واأّم���ن 100 مليون 
دولر لدعم احلرب، وحني بداأ ال�ضغط الغربي اقرتح 
مبقدار  النفط  اإان��ت��اج  خف�س  ال��ع��رب  ال��ب��رتول  وزراء 
%5، وهنا برز �ضموه معلنا اإيقاف اإنتاج النفط حتى 
اأمامه  ال���ذي �ضمد  ال�����ض��لح  ال��غ��رب ع��ن دع��م  يتوقف 
" النفط  امل�����ض��ه��ورة:  وق���ال مقولته  امل�����ض��ري،  اجلي�س 
ال�ضيخ  وا�ضتمر  العربي لي�س اأغلى من الدم العربي"، 
زايد - رحمه اهلل - يف دعم اجلي�س امل�ضري حتى بعد 
نهاية احلرب، حيث �ضارك يف ت�ضجيع الهيئة العربية 
توّقف  من  حدث  ما  لتجّنب  ال�ضلح  لإنتاج  للت�ضنيع 
ال�ضلح اأثناء احلرب، وكان دائم الزيارة ملواقع الإنتاج 
وانتاجه  ال�����ض��لح  م�����ض��ادر  بتنويع  نا�ضحا  الع�ضكري 

حمليا.

اللواء حمدي  الع�ضكري والأمني  األقى اخلبري  بعدها 
امل�ضريني،  امل��ق��ات��ل��ني  روح  ع���ن  ع����رّبت  ك��ل��م��ة  ب��خ��ي��ت 
فقد ك��ان �ضابطا �ضغريا وق��ت احل��رب، ورغ��م حداثة 
ح  وو�ضّ  ، الع�ضكرية  العمليات  يف  �ضارك  فقد  تخّرجه 
اإىل روح اجلندي امل�ضري، فقد  �ضبب الن�ضر، واأرجعه 
دخول  اأن  اإىل  ت�ضري  الع�ضكرية  ال��ت��ق��اري��ر  ك���ّل  ك��ان��ت 
غ��رق��ا يف  امل�����ض��ري  اإب����ادة اجلي�س  يعني  احل���رب  م�ضر 
اأي  ،  مل يكن ه��ن��اك  ب��امل��واد احل��ارق��ة  اأو ح��رق��ا  القناة 
امل�ضرية  امل�ضلحة  ال��ق��وات  ان  ر  ي��ق��دِّ ع�ضكري  ت��ق��دي��ر 
كل  ول��ك��ن  ع�ضكرية،  بعملية  �ضيناء  ا���ض��رتداد  ميكنها 
ت��ل��ك ال��ت��ق��دي��رات مل ت��ق��در روح امل��ق��ات��ل امل�����ض��ري ول 
عزمية اجلندي امل�ضري الذي حمل �ضلحه على كتفه 
واقتحم القناة ، مل تكن ملحمة اقتحام القناة جمرد 
عمل ع�ضكري عادي ، ولكنها كانت عملية م�ضتحيلة ، 
 ، تلني  ل  التي  امل�ضري  اجلندي  اإرادة  بف�ضل  جنحت 
فّعال  �ضلح  هو  ال��ذي  امل�ضري  اجلندي  روح  وبف�ضل 
امل�ضري  لل�ضعب  ن�ضرا  ك��ان  لقد  اخل��رباء،  يتوقعه  مل 
اأكرب مانع  اأر�ضه واقتحم  الياأ�س وا�ضرتد  الذي حارب 
حربي يف التاريخ، وحّوله من اأ�ضطورة اإىل حطام. ثم 
عن  ال��ّن��واب  جمل�س  ع�ضو  عجمي  غ��ادة  النائبة  األقت 
امل�ضري  ال�ضعب  فيها  هناأت  كلمة  ب��اخل��ارج   امل�ضريني 
يف  اأكتوبر  بروح  للت�ضّلح  اجلميع  داعية  اأكتوبر  باأعياد 
حب م�ضر ودعمها، مهنئة اجلميع بذلك الن�ضر الذي 
نهيان يف  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  دعمه 

اإطار من التعاون العربي الذى �ضاد الأمة.
وت�ضمن  برنامج احلفل الغنائي جمموعة من الأغاين 
الوطنية امل�ضرية والإماراتية  التي قّدمها كوكبة من 
حيث   ، والإم��ارات��ي��ني  امل�ضريني  وامل��ط��رب��ني  الفّنانني 
الإماراتي  والفنان   ، �ضطا  امل�ضري حممد  الفنان  قّدم 
حم��م��د ال��ي��اف��ع��ّي ، وامل��ط��رب��ة امل�����ض��ري��ة م��رين��ا ن��اج��ي ، 
والّطالبة املبدعة اأمينة �ضاحمة جمموعة من الأغانى 
الدولتني  اأع���لم  خللها  ُرِف��َع��ْت  امل�ضرية  الإم��ارات��ي��ة 
فنّي  مّت تقدمي عر�ٍس  ذل��ك  ، وعقب  يف م�ضهد وطني 
فلكلورّي من التنورة امل�ضرية للفّنان امل�ضرّي حممود 
التقاط  ، ويف ختام احلفل حر�س اجلميع على  الّربع 
ال�ضور التذكارية مع معايل ال�ضيخ الدكتور �ضعيد بن 
وطنية  ل��وح��ة  يف  احل��ف��ل  و�ضيوف  نهيان  اآل  طحنون 

مبهرة .

•• العني - الفجر

   عقد جمل�س اأمناء جائزة �ضامل بن حم للتميز العلمي 
العامري  ال�ضيخ م�ضلم بن �ضامل حم  برئا�ضة  اإجتماعاً 
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال���ض��ت�����ض��اري لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي رئي�س 
جمل�س اأمناء اجلائزة وبح�ضور ال�ضيخ الدكتور مبارك 
اأم���ني ع��ام اجل��ائ��زة  و ال�ضيخ الدكتور  ���ض��امل ب��ن ح��م 
ال��دك��ت��ور حممد  ب��ن ح��م و ال�ضيخ  ���ض��امل  ب��ن  عبد اهلل 
م�ضلم بن حم والأ�ضتاذ الدكتور علء نور�س والدكتور 
باملكتب  وذل��ك   ، الأمناء  اأع�ضاء جمل�س  هب�ضان  ح�ضن 
ناق�س  .و  العني  مدينة  يف  حم  بن  ملجموعة  الرئي�ضي 
اأوائ��ل خريجي كليات  التكرمي  برنامج الجتماع حفل 
الإدارة والقت�ضاد يف الدولة والذي �ضيقام يوم الأحد 

املوافق 13 من ال�ضهر اجلاري .
     وكذلك تخ�ضي�س اجلائزة يف دورتها الرابعة للطلبة 
كما  ال�دولة  يف  الهند�ضة  كليات  خريجي  من  الأوائ���ل 
ن�اق��س الج�تماع الأم�ور التنظيمية اخلا�ضة بال�جائزة 
ال�تعليمية  امل�ضرية  يف  ال�مبدعني  ت�ك�رمي  يف  اإ���ض��ه��ام��اً 
يتواف�ق  ومب�ا  امل��رم��وق��ة  بال�مكانة  حتظ�ى  غ��دت  التى 

ال��ت�����وج��ي��ه��ات و اخل��ط��ط الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة للقيادة  م��ع 
الر�ضيدة.

ومن جانبه اأ�ضاد ال�ضيخ م�ضلم بن حم  رئي�س جمل�س 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة مب��ا ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة بقيادة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�ضمو  -واأخ��ي��ه  �ضاحب  ورع���اه  اهلل  ال��دول��ة -حفظه 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
اإخوانهم حكام  و  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الإم��ارات من اهتمام بالتعليم ودوره فى بناء الإن�ضان 

لأنه الرثوة احلقيقية لهذا الوطن املعطاء.
اأبوظبي  لإم���ارة  ال�ضت�ضاري  املجل�س  ع�ضو  واأ���ض��اف   
اأول رائد ف�ضاء  انطلق  اأفراح  اليام  هذه  نعي�س  "اإننا 
الدولية  الف�ضاء  اإىل حمطة  املن�ضوري،  اإماراتي هزاع 
والعودة �ضاملا اإىل الأر�س بعد رحلة ناجحة اإىل حمطة 

الف�ضاء الدولية ".
واأكد بن حم اإن رحلة هزاع املن�ضوري اإىل الف�ضاء هي 
نتاج غر�س زايد اخلري يف نفو�س اأبناء الإمارات و�ضحذ 
همم املواطنني لبلوغ املجد و�ضري القيادة الر�ضيدة على 
كل  بتوفري  العرب  حكيم  للدولة  املوؤ�ض�س  الوالد  نهج 

الأ�ضباب لنجاح م�ضرية العلم واملعرفة والهتمام بدعم 
ال�ضباب.    واأو�ضح رئي�س جمل�س اأمناء جائزة �ضامل بن 
حم للتميز العلمي اإىل اأن كل اإماراتي يعتز مبا و�ضلت 
اإليه الدولة يف ت�ضجيع ال�ضباب وفتح اآفاقاً جديدة لهم 

ك��ل بيت مب��ا حتقق م��ن جم��د، فهذا  وال�����ض��ع��ادة تغمر 
الإجناز ي�ضاف اإىل ر�ضيد الدولة يف املحافل الدولية 
وترتفع راية الإمارات خفاقة عالية يف الف�ضاء باأيدي 

اأبناء زايد.

بهدف حتقيق ال�شحة و ال�شالمة العامة
بلدية مدينة العني و جمل�ص اأبوظبي للجودة و املطابقة يعرفان بربنامج 
مطابقة خدمات الأفراد العاملني يف �شالونات احلالقة و مراكز التجميل

•• العني - الفجر 

نظمت اإدارة ال�ضحة العامة ببلدية مدينة العني و جمل�س اأبوظبي للجودة 
يف  العاملني  الأف��راد  خدمات  مطابقة  بربنامج  تعريفية  ور�ضة  واملطابقة 
�ضالونات احللقة و مراكز التجميل، �ضارك يف الور�ضة عدد من امل�ضوؤولني 
خلل  مت  واملطابقة،  للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  و  العني  مدينة  بلدية  يف 
الور�ضة �ضرح اأ�ض�س التدريب و احل�ضول على �ضهادة املطابقة للأفراد كاأحد 

ا�ضرتاطات العمل يف ال�ضالونات الرجالية و مراكز التجميل الن�ضائية .
املطابقة  برنامج  بها  التي مير  املراحل اخلم�س  �ضرح  الور�ضة  و مت خلل 
للتاأكد من كفاءة العمالة يف �ضالونات احللقة و مراكز التجميل ، والتي 
و  املهنية  ال�ضلمة  و  ال�ضحة  على  املبني  التدريب  برنامج  اجتياز  ت�ضمل 
مرحلة التقييم التي يتم من خللها اجتياز التقييم املبني على املعايري و 
ال�ضرتاطات املهنية املتفق عليها ، و من ثم اإ�ضدار �ضهادة املطابقة للأفراد 
مزاولة  ترخي�س  منح  اإ���ض��دار  يليها  و   ، بنجاح  التقييمات  اج��ت��ازوا  الذين 
، و يتم بعدها  املجل�س  مهنة للأفراد احلا�ضلني على �ضهادة مطابقة من 

اإجراء عمليات التفتي�س امل�ضتمرة للحفاظ على اجلودة .
ال���ذي اح��ت��وى على  ال��ت��دري��ب  ب��ربن��ام��ج  ال��ور���ض��ة التعريف  كما مت خ��لل 
النظافة ال�ضخ�ضية و املخاطر ال�ضحية و اأمرا�س اجللد و انتقال العدوى، 
اإدارة  و  امللب�س  غ�ضيل  و  الإخ��لء  و  الإ�ضعافات  على  التدريب  جانب  اإىل 

الكابلت و اإدارة املخلفات .
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  با�ضم  الر�ضمي  امل��ت��ح��دث  امل��ه��ريي  �ضلطان  ق��ال 
واملطابقة: "ن�ضكر بلدية مدينة العني على تعاونها مع املجل�س يف تنظيم 
احل�ضور  تعريف  اإىل  خللها  م��ن  ن�ضعى  ال��ت��ي  التعريفية  ال��ور���ض��ة  ه��ذه 
�ضالونات احللقة  العاملني يف  الأف��راد  برنامج مطابقة خدمات  باأهمية 
ومراكز التجميل، والذي يبداأ بالتدريب على ا�ضرتاطات ال�ضحة وال�ضلمة 

الإلزامية، و�ضوًل اإىل احل�ضول على ترخي�س مزاولة املهنة".
ان��ط��لق��اً من  ال��ع��ني  ال��ت��ع��اون م��ع بلدية مدينة  "ياأتي  امل��ه��ريي،  واأ���ض��اف 
املتاحة  الإمكانيات  وال�ضتفادة من  امل�ضرتكة  حر�ضنا على توحيد اجلهود 
الهادفة  املجل�س  ا�ضرتاتيجية  مع  ين�ضجم  املن�ضودة مبا  الأه��داف  لتحقيق 
ي�ضاهم  ومبا  واملتعاملني،  ال�ضركاء  جميع  مع  التعاون  م�ضتوى  تعزيز  اإىل 
يف حتقيق دور املجل�س يف تطوير البنية التحتية للجودة يف الإم��ارة، ومبا 
اقت�ضاد  لبناء  اأبوظبي  خطة  و�ضعتها  التي  الأه���داف  مع  اأي�ضاً  يتما�ضى 

تناف�ضي م�ضتدام ومنفتح عاملياً".
الأن�ضطة  تفتي�س  ق�ضم  – رئي�س  ال��ن��ي��ادي  ن���ادر  اأح��م��د  ���ض��رح  جانبه  م��ن 
ال�ضحية – يف بلدية مدينة العني ، باأن البلدية اإىل جانب جمل�س اأبوظبي 
للجودة و املطابقة ي�ضعون يف �ضبيل حتقيق �ضحة و �ضلمة املجتمع عرب 
املحافظة  اأ�ضاليب  على  املراكز  هذه  يف  العاملني  لتدريب  متكامل  برنامج 
احلكومية  التوجهات  م��ع  يتنا�ضب  مب��ا   ، العامة  ال�ضحة  و  النظافة  على 
للرتقاء مب�ضتوى اخلدمات ب�ضتى اأنواعها و من �ضمنها اخلدمات املقدمة 
ال�ضرتاطات  تطبيق  خلل  من  التجميل  مراكز  و  احللقة  �ضالونات  يف 

ال�ضحية .
و اأ�ضاف النيادي باأنه من خلل هذه الور�ضة مت تو�ضيح جميع النقاط و 
اأي�ضاً فتح باب ال�ضتف�ضارات و امللحظات ملعرفة وجهات نظر العاملني يف 
ت�ضرح  و   ، تو�ضيحها  اأو  امل�ضاهمة يف حلها  و  الوقوف عليها  بهدف  املجال 
اإدارة ال�ضحة العامة على اللتقاء باأ�ضحاب ال�ضالونات �ضواء ب�ضكل مبا�ضر 

اأو من خلل تلقي املكاملات و الزيارات .

حتت رعاية نهيان بن مبارك
املوؤمتر اخلليجي ال�شابع للرتاث والتاريخ 

ال�شفهي يناق�ص روؤية ال�شيخ زايد للت�شامح   
•• اأبوظبي  - الفجر

حتت رعاية معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، ع�ضو جمل�س الوزراء، 
وزير الت�ضامح، تنظم دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي املوؤمتر اخلليجي 
ثقافة  والت�ضامح:  "زاي�د  عنوان  حتت  ال�ضفهي  والتاريخ  للرتاث  ال�ضابع 
جمتمع ونهج قيادة" احتفاًء بعام الت�ضامح، يومي 8 و9 اأكتوبر اجلاري يف 

منارة ال�ضعديات باأبوظبي.
اأب��رز املتحدثني من بينهم؛ �ضعادة تركي  املوؤمتر جمموعة من  ي�ضارك يف 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفري  الدخيل  اهلل  عبد  بن 
العربية املتحدة، ومعايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي 
الأنبا  كاتدرائية  راع��ي  اأم��ني  فخري  بي�ضوي  والق�س  وال�ضلم،  للت�ضامح 
من  جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  ب��اأب��وظ��ب��ي.  الأرث��وذك�����س  ل��لأق��ب��اط  اأنطونيو�س 
واملوؤ�ض�ضات  اخلليجّية  اجلامعات  من  واخل���رباء  والباحثني  الأك��ادمي��ي��ني 
التعليمية واجلهات املعنّية. ويف هذا الإطار، قال �ضعادة �ضيف �ضعيد غبا�س 
وكيل دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي: "تاأتي اأهمية انعقاد هذا املوؤمتر 
الإقليمي الهام من ت�ضليطه ال�ضوء على دور دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف حفظ الرتاث والتاريخ ال�ضفهي املحلي والعاملي، و�ضرورة ذلك  يف رحاب 
والتاريخ  الوطني  امل���وروث  يف  الت�ضامح  قيم  على  للتاأكيد  الت�ضامح،  ع��ام 
بني  وث��ق��ايف  ج��غ��رايف  توا�ضل  ج�ضر  ك��ان��ت  ط��امل��ا  وال��ت��ي  للمنطقة،  العريق 
الإن�ضانية جمعاء".  واأو�ضح �ضعادته "اأّن املوؤمتر اخلليجي ال�ضابع للرتاث 
والتاريخ ال�ضفهي يعك�س قيمة اأ�ضا�ضية من القيم التي اأورثنا اإياها الوالد 
املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد، طّيب اهلل ثراه، وهي قيمة الت�ضامح باأبعادها الثقافية 
الت�ضامح  املتاأ�ضلة، ويقّدم للإن�ضانية ر�ضالة دولتنا يف  والفكرية واملعرفية 
كركيزة من ركائز احلوار الثقايف والتلقي احل�ضاري على اأ�ض�س الحرتام 
على  منها  يتواجد  التي  اجلن�ضيات  جميع  بني  املتناغم  والتعاي�س  املتبادل 

اأر�ضنا اأكرث من 200 جن�ضية".



العدد 12749 بتاريخ 2019/10/6   
�ضركة / جي اي كيو �ضي ميديل اي�ضت �س م ح ، منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم 3474(  
والكائنة ب���� مدينة دبي ، املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب : 235382 ، دبي دولة المارات 
هذه  ترغب   ، دب��ي  ملطار  احل��رة  املنطقة  �ضلطة  ل��دى  واملرخ�ضة   ، املتحدة  العربية 
ال�ضركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة 
يف اإجتماعه الذي عقد يف دبي ب�ضاأن اغلق وحل ال�ضركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة 
باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات 
 خلل 15 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :

ال�ضيد : اأحمد م�ضايف  
�س ب : دبي ،  جي اي كيو �ضي ميديل اي�ضت �س م ح  

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971543117249+ 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.
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عالج الزكام متوافر دائًما. ويف معظم احلالت 
يختفي الزكام من تلقاء ذاته بعد ب�شعة اأيام من 
بدايته، وعلى املري�س اأن يتكّيف مع الأعرا�س 

املزعجة غري املرغوبة التي ترافقها.
منتجات  هناك  اأّن  الغالب  يف  نن�شى  ذلك  ومع 
الآمل  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  ط��ب��ي��ع��ي��ة 

والعوار�س.

عالج الزكام بالأع�شاب
ُت�ضتخدم ع�ضبة ملك املر منذ مئات ال�ضنني �ضد التهابات 
مكاًنا  حتتل  امل��رارة  �ضديدة  ع�ضبة  وهي  التنف�ضي،  اجلهاز 
اإّن  ويقال  التقليدية.  العلجات  خمتلف  �ضمن  مف�ضًل 
هذه الع�ضبة �ضاعدت على احلّد من انت�ضار وباء الإنفلونزا 
اإدخالها  يتم   1990 ع��ام  وم��ن��ذ   .1919 ع��ام  الهند  يف 
ا )كان  �ضمن مكونات العلج الرئي�ضي للزكام ال�ضائع جدًّ
ل�ضوء  ولكن  الإ�ضكندينافية.  ال��دول  طورته  ال��ذي  جانغ(، 
الطبيعي يف  ال��ربي  ب�ضكلها  الع�ضبة  احل��ظ ل توجد ه��ذه 

كب�ضولت  �ضكل  على  ا�ضتخدامها  وينبغي  البلدان،  بع�س 
اأنها  اآلية عملها، ولكن ُيعتقد  اأقرا�س. ومل يّت�ضح بعد  اأو 
امل�ضاّدة لللتهابات  ب�ضبب خ�ضائ�ضها  املناعة  نظام  حتّفز 
احلّمى(.  تخفي�س  ع��ل��ى  ت�����ض��اع��د  اإن��ه��ا  )ح��ي��ث  واحل���ّم���ى 
فاعليتها،  اأك��دت  الدرا�ضات  من  العديد  اإّن  القول  وينبغي 
ملنع  با�ضتخدامها  اأق���ّرت  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأّن  كما 
ومعاجلة التهابات اجلهاز التنف�ضي، من دون اآثار جانبية، 

مثل الزكام والتهاب اجليوب الأنفية، وال�ضعب الهوائية.

ع�شبة اأ�شن�شا: تقّلل اأعرا�س الزكام
يف القرن ال�ضاد�س ع�ضر، اكت�ضف امل�ضتعمرون القادمون من 
اأوروبا، نبتة غريبة ي�ضتخدمها الهنود الأمريكون ملعاجلة 
العديد من امل�ضاكل ال�ضحية، ومن بينها التهابات اجلهاز 
تر�ضانة  اإدم��اج��ه��ا يف  عليه  ب��ن��اًء  الأط��ب��اء  وق��رر  التنف�ضي. 
علجاتهم. ولكن يف بداية القرن الع�ضرين ظهرت عائلة 
الطبية؛  النبتة  العلجات، وتغلبت على هذه  جديدة من 

امل�ضادات احليوية.
بدا اأّن امل�ضادات احليوية ناجحة ومتَّ ن�ضيانها �ضيًئا ف�ضيًئا، 
اأمل��ان��ي��ا. ول��ك��ن م��ن��ذ ب�ضع  يف م��ا ع���دا ب��ل��داًن��ا معينة م��ث��ل 
�ضنوات، وب�ضبب زيادة مقاومة امل�ضادات احليوية من دون 
اأدنى �ضك، ا�ضتولت هذه النبتة على الهتمام مرة اأخرى. 
اأما الدرا�ضات العلمية حولها فهي مثرية للهتمام: فقد 
اأّن من املحتمل اأن تقلل فرتَة و�ضّدَة اأعرا�س  تو�ضلت اإىل 
مثرية  تبقى  الدرا�ضات  بع�س  اأّن  من  الرغم  على  الزكام، 
اأنها  ت��ّل��وي،  حتليل  اأح��دث  وا�ضتنتج  ال�ضاأن.  بهذا  للجدل 
تخّف�س مدة الأعرا�س 1.4 يوم يف املتو�ضط. ولل�ضتفادة 
ظهور  عند  اأ�ضن�ضا  باأخذ  الأط��ب��اء  ين�ضح  امل��ي��زة،  ه��ذه  من 
غ��رام من  )واح��د  �ضكل منقوع  على  الزكام  اأوىل علمات 
جذر اأ�ضن�ضا املجفف يف كوب من املاء املغلي منقوع ملدة 10 
دقائق، ُي�ضرب من مرة اإىل 6 مرات يف اليوم(، اأو على �ضكل 

كب�ضولت اأو ع�ضري.

فوائد الثوم يف عالج الزكام مهمة
باإمكان الثوم �ضّد الفريو�ضات امل�ضوؤولة عن الزكام. ومن�ضاأ 

اأدنى  الثوم الأ�ضلي يف رو�ضيا وال�ضرق الأو�ضط، ومن دون 
ا امل�ضتخدمة  �ضك، فاإنَّ الثوم من اخل�ضروات القدمية جدًّ
يف الطهو والطب على حّد �ضواء. ويف م�ضر القدمية كان 
ُيعرف بقدرته على حماربة ارتفاع �ضغط الدم ال�ضرياين، 

والق�ضاء على الطفيليات. 
ل��وي�����س با�ضتور  اأث��ب��ت  اأن  اإىل  ي��ج��ب الن��ت��ظ��ار  ك���ان  ول��ك��ن 
قدرته على قتل البكترييا. وخلل احلرب العاملية الثانية 
وعندما عانى اجلي�س ال�ضوفياتي نق�س البن�ضلني، ا�ضتخدم 
ا اأّن الثوم  ف�ضو�س الثوم كبديل. وقد اأثبتت الدرا�ضات فعليًّ

ا�ضتخدامه  عند  الزكام  مرات  وعدد  تكرار  تقليل  باإمكانه 
اأّن الأ���ض��خ��ا���س الذين  ك��وق��اي��ة. واأث��ب��ت��ت درا���ض��ات اأخ���رى 
الثوم  م��ن  كب�ضولة  اأخ���ذوا  مّم��ن  ال��زك��ام  اأع��را���س  يعانون 

يوميًّا تعافوا ب�ضرعة اأكرب.
 ول�ضوء احلظ ل يوجد اإجماع على اجلرعة املطلوبة لتاأثري 
الثوم على كل ما ُذكر من اأمرا�س وبكترييا وغريها، ولكن 
ين�ضح املعاجلون باأخذ 4 ف�ضو�س من الثوم الطازج يوميًّا 
امل��ج��ف��ف(، يف حالت  ال��ث��وم  م��ن  غ���رام   3 اإىل   2 م��ن  )اأو 

التهابات اجلهاز التنف�ضي.

منتجات طبيعية ت�شاعد يف عالج الزكام

يعلم اجلميع اأّن ال�ضكر �ضّيىء لل�ضحة، وال�ضكر مدان فعليًّا يف 
الت�ضبب بالإ�ضابة بال�ضمنة وداء ال�ضكري، وارتفاع �ضغط الدم 
القلب  باأمرا�س  بالإ�ضابة  ا  واأي�ضً والكول�ضرتول،  ال�ضرياين، 

والأوعية الدموية. 
ُن�����ض��رت يف امل��ج��ل��ة الطبية  ووف���ًق���ا ل��درا���ض��ة ف��رن�����ض��ي��ة ح��دي��ث��ة 
يوم  وذلك   British Medical Journal الربيطانية 
ال�ضكرية  امل�ضروبات  ف���اإنَّ  يوليو،  مت��وز/   10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 
ا  ال�����ض��رط��ان وخ�ضو�ضً ب��اأم��را���س  الإ���ض��اب��ة  ��ا خطر  اأي�����ضً ت��زي��د 

�ضرطان الثدي.
علم  اأبحاث  فريق  تتّبع  النتائج،  ه��ذه  اإىل  التو�ضل  اأج��ل  وم��ن 

الطبية  والأبحاث  لل�ضحة  الوطني  املعهد  التغذوي يف  الأوبئة 
�ضخ�س  األف   100 من  لأكرث  الغذائية  العادات   ،  Inserm
بينما  املئة،  يف   78 الن�ضاء  ن�ضبة  )كانت  �ضنوات   9 م��دى  على 
كانت ن�ضبة الرجال 21 يف املئة (. وعّرف الباحثون امل�ضروبات 
ال�ضكرية على اأنها امل�ضروبات التي حتتوي على ن�ضبة تزيد عن 
5 يف املئة من ال�ضكر يف تكوينها. وي�ضمل ذلك ع�ضائر الفاكهة 
الغازية  وامل�����ض��روب��ات  امل�����ض��اف��ة(،  ال�����ض��ك��ري��ات  م��ن دون  )ح��ت��ى 
امل��ح��لة، وم�����ض��روب��ات الطاقة.  ال��ق��ه��وة  اأو  واحل��ل��ي��ب وال�����ض��اي 
اأ�ضيبوا  قد  ا  �ضخ�ضً  2193 ح��واىل  كان  الدرا�ضة  نهاية  وعند 
693 م�ضاًبا  ذل���ك  امل�����ض��ارك��ني، مب��ا يف  ب��ني  ب��ال�����ض��رط��ان م��ن 

ب�ضرطان الثدي، و291 م�ضاًبا ب�ضرطان الربو�ضتات، و 166 
م�ضاًبا ب�ضرطان القولون.

100 مل  م��ق��داره��ا  زي���ادة  اأّن  ال��ن��ه��اي��ة،  ال��ب��اح��ث��ون يف  ا�ضتنتج 
يف  عبوتني  ح��واىل  وت�ضاوي  اليوم،  يف  ال�ضكرية  امل�ضروبات  من 
الأ�ضبوع، تزيد خماطر الإ�ضابة بال�ضرطان بن�ضبة 18 يف املئة. 
الطبيعي  الفاكهة  ع�ضري  بني  ف��ارًق��ا  هناك  اأّن  يلحظوا  ومل 
مئة باملئة، وال�ضودا. وهذه النتيجة ل تثبت ال�ضلة بني ال�ضبب 
والتاأثري، ولكنها تثبت وجود "رابطة مهمة" كما يقولون. وبناًء 
عليه يجب درا�ضة عّينة اأخرى من ال�ضكان للح�ضول على برهان 
موؤكد.بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإّن حمبي امل�ضروبات ال�ضكرية اأكرث 
اأخرى غري �ضحية، مثل ا�ضتهلك  اإىل تبني �ضلوكيات  عر�ضة 
املزيد من امللح اأو ال�ضعرات احلرارية، الأمر الذي يزيد املخاطر 
املعطيات الجتماعية  العلماء يف احل�ضبان كذلك  واخذ  ا.  اأي�ضً
واجلن�س  )العمر  للمتطوعني  احل��ي��اة  ومن��ط  الدميوغرافية 
اجل�ضدي  والن�ضاط  التعليمي  وامل�ضتوى  الكحول،  وا�ضتهلك 

وغريها(.
ال���وزن،  زي���ادة  ��ا  اأي�����ضً ي��زي��د  ال�ضكريات  ا�ضتهلك  يف  الإف����راط 
ال�ضرطان.  اأم��را���س  م��ن  للعديد  رئي�ضي  عامل  ه��ي  وال�ضمنة 
ال�ضكرية  امل�����ض��روب��ات  ب��ني  �ضلة  وج���ود  اإىل  امل��ع��ط��ي��ات  وت�����ض��ري 
وحده  لي�س  ال�ضكر  اأّن  الباحثون  يوؤكد  اأخ��رى  وم��رة  والأورام. 
بوجود  ا  اأي�ضً ي�ضتبهون  وه��م  الأم���ر.  ه��ذا  يف  املفرت�س  املجرم 
لون  اإع��ط��اء  منها  والتي  امل��دجم��ة،  الكيميائية  املنتجات  بع�س 
جميل للمنتجات والتي هي ملمة كذلك. وامل�ضروبات الغذائية 
�ضعرات  "�ضفر  اأو  ال�ضكر"  م��ن  "خالية  عليها  ي��ط��ل��ق  ال��ت��ي 
ولكن  كذلك،  درا�ضتها  ومّت��ت  على حمليات،  حرارية"، حتتوي 

مل يجد الباحثون اأية رابطة مثبتة لغاية الآن.

التو�شيات والقيود
التو�ضيات  اأهمية  على  املعطيات  ه��ذه  "توؤكد  التقرير:  ي�ضري 
ال�ضكرية،  امل�ضروبات  ا�ضتهلك  م��ن  للحّد  القائمة  الغذائية 

والتدابري  باملئة،  مئة  الطبيعي  الفاكهة  ع�ضري  ذل��ك  يف  مب��ا 
التي  الت�ضويقية  والقيود  ال�ضريبية،  القيود  مثل  ال�ضيا�ضية 

ت�ضتهدف امل�ضروبات ال�ضكرية".
فرن�ضا،  العامة يف  ال�ضحة  تو�ضيات  مع  النتائج  هذه  وتن�ضجم 

يف  ال�ضكرية  امل�ضروبات  من  كوب  من  اأق��ل  ب�ضرب  تن�ضح  والتي 
تطبيق  يتم   2018 ع��ام  متوز/يوليو  من  الأول  ومنذ  اليوم. 
"�ضريبة ال�ضودا" يف فرن�ضا، ملحاربة تف�ضي الأمرا�س املرتبطة 

بال�ضكر.

امل�شروبات الغنية بال�شكر هل تزيد خماطر الإ�شابة بال�شرطان؟
وفًقا لدرا�شة فرن�شية، فاإّن كوًبا �شعته 100 مل من امل�شروب ال�شكري امل�شاف يف اليوم، اأي ما يعادل عبوتني 

قيا�شيتني يف الأ�شبوع، تزيد خماطر الإ�شابة بال�شرطان بن�شبة 18 يف املئة. وال�شبب؟ اإنه ال�شكر.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جولدن 

�ضيلينغ لبيع مواد البناء- فرع 1
 رخ�ضة رقم:CN 1866242-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /املالك: التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 33980
  باإ�ضم : كاتربيلر اإنك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  629  61  -9540 اإلينويز   ، بيوريا   ، �ضرتيت  اأدم���ز    ، اإي.  اإن.   100 وعنوانه: 
الأمريكية.

بتاريخ:2000/10/03   وامل�ضجلة حتت الرقم: 33980 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/11/28 

وحتى تاريخ: 2029/11/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  6  اأكتوبر  2019 العدد 12749 

EAT 7487

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /املالك: التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 134201

  باإ�ضم : جودويف انرتنا�ضيونال
وعنوانه: 1111 فورتينث �ضرتيت ،  ان دبليو ، �ضويت 820 ، وا�ضنطن  دي �ضي 20005 ، الوليات 

املتحدة  الأمريكية. 
بتاريخ:2011/02/15   وامل�ضجلة حتت الرقم: 134102 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :27
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/30 

وحتى تاريخ: 2029/09/30

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  6  اأكتوبر  2019 العدد 12749 

EAT 46606

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /املالك: التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 33975
باإ�ضم : كاتربيلر اإنك.

املتحدة  ال��ولي��ات   ،  629  61  -9540 اإلينويز   ، بيوريا   ، �ضرتيت  اأدم���ز    ، اإي.  اإن.  وع��ن��وان��ه:100 
الأمريكية.

بتاريخ:2001/05/26   وامل�ضجلة حتت الرقم: 33975 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/11/28 

وحتى تاريخ: 2029/11/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  6  اأكتوبر  2019 العدد 12749 

EAT 7482

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /املالك: التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 33976
  باإ�ضم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز 
�ضرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 9540- 61 629 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2001/11/19   وامل�ضجلة حتت الرقم: 33976 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/11/28 

وحتى تاريخ: 2029/11/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  6  اأكتوبر  2019 العدد 12749 

EAT 7483
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة العالمات التجارية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12749 بتاريخ 2019/10/6   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/311 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- �ضركة خليفة الفهد للمقاولت - ذ م م 2-�ضمري عبداحلميد عبداملنعم 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول   - عبداحلميد 
2019/4/8  يف الدعوى املذكورة اعله ل�ضالح/ مو�ضار لنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة 
�س ذ م م للمدعي عليهما بالزام املدعي عليهما الأوىل والثاين بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعية 
ال�ضيك  الف واربعمائة وخم�ضة وع�ضرون درهم قيمة  اثنني وثلثون  مبلغ 425 و 32 درهم 
رقم 00065 امل�ضحوب على بنك الإحتاد الوطني والفائدة بواقع 9% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق 
وامل�ضاريف  ب��ال��ر���ض��وم  وال��زام��ه��م��ا  ال�����ض��داد  مت��ام  وح��ت��ى   2017/12/31 يف  احل��ا���ض��ل  ال�ضيك 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل  وخم�ضمائة درهم مقابل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/2666  عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- ال�ضركة ال�ضناعية لتجهيزات البناء - ذ م م 2-ايه اإن �ضي للمقاولت 
- �س ذ م م  3-مدر�ضة كينجز الرب�ضاء - �س ذ م م جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / 
�ضاجو انتوين �ضيتالن - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/24  
يف الدعوى املذكورة اعله ل�ضالح/ �ضاجو انتوين �ضيتالن بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن 
تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   86553 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان 
املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمتهم باملنا�ضب من امل�ضروفات  واعفت املدعي من ن�ضيبه 
فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/1893 جتاري جزئي                 
اىل امل��دع��ي عليه /1- اأي ام ج��ي ثيم ب���ارك ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
�ضامل  / حنان  دبي وميثله  م(  م  )ذ  البحرية  للماأكولت  العميق  �ضركة  املدعي/  ان 
ح�ضن البي�س ال�ضميلي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )98404.70 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9% من تاريخ 
ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. )علما باأن مت تاأجيل الدعوى تاأجيل اإداريا مبنا�ضبة 
ال�ضاعة  املوافق 2019/10/6  ال�ضنة الهجرية(. وح��ددت لها جل�ضة يوم الأح��د  راأ���س 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/3349 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-احمد حممد م�ضطفى الغزو جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي 
ت��وؤدي للمدعية  ال��زام املدعي عليه بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها  - قد 
 %12 ب��واق��ع  القانونية  للفائدة  ب��الإ���ض��اف��ة  دره���م   405.401.21 بقيمة  مبلغ 
الإثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  من 
املوافق 2019/10/7 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/2003 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه /1- �ضلها حممد �ضيد لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة - �س ذ م م 
2- �ضلها ليواه حممد �ضيد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل 
الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  املهري  �ضامل احمد احلر�ضي  م خ وميثله / عي�ضى  - �س 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )205941.01 درهم( والر�ضوم 
�ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني املوافق 2019/10/7 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثلثة اأيام على الأقل )علما باأن مت حتديد تلك اجلل�ضة لنظر الغفال(. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/305 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- احمد اياز ريا�س احمد جمهول حمل القامة مبا 
)امل�ضرف(  اخلارجية  والتجارة  لل�ضتثمار  العربي  امل�ضرف  املدعي/  ان 
اأقام عليك الدعوى  وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي - قد 
وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة  ب��ن��دب خ��ب��ري متخ�ض�س م��ع ال����زام امل��دع��ي عليه 
بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الأحد املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  11.00 �س  ال�ضاعة   2019/10/13
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1826 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- حممد ب�ضام حممد حممد جمهول حمل القامة 
ابراهيم   / وميثله  احلفلت  لتنظيم  التنفيذ/رويال  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - البلو�ضي  م���راد  علي  مو�ضى 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )209198( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�ضركة / جي اي كيو �ضي ميديل اي�ضت �س م ح ، منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم 3474(  
والكائنة ب���� مدينة دبي ، املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب : 235382 ، دبي دولة المارات 
هذه  ترغب   ، دب��ي  ملطار  احل��رة  املنطقة  �ضلطة  ل��دى  واملرخ�ضة   ، املتحدة  العربية 
ال�ضركة  املذكورة يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة 
يف اإجتماعه الذي عقد يف دبي ب�ضاأن اغلق وحل ال�ضركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة 
باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات 
 خلل 15 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال ب :

ال�ضيد : اأحمد م�ضايف  
�س ب : دبي ،  جي اي كيو �ضي ميديل اي�ضت �س م ح  

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971543117249+ 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�صعار ت�صفية

العدد 12749 بتاريخ 2019/10/6   
�صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري باإنحالل �صركة وتعيني م�صفي  

ا�ضم ال�ضركة : مدائن ام القيوين العقارية )ذات م�ضوؤولية حمدودة(   رقم الرخ�ضة : 2578 ،  العنوان : ام 
القيوين )املنطقة القدمية( -  �ضارع : الكورني�س  ال�ضكل القانوين : �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  ،  رقم 

القيد بال�ضجل التجاري : 5705   ا�ضم امل�ضفي : ال�ضارد لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات الإدارية 
امل�ضفي الق�ضائي / �ضعيد ال�ضارد الفل�ضي  رقم القيد بوزارة العدل / 449      رقم القيد مبحاكم دبي / 133   
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية - اأم القيوين باأنه قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها 

بانحلل ال�ضركة املذكورة وبتعيني امل�ضفي املذكور اعله للقيام بت�ضفية ال�ضركة. 
تاريخ القرار : 2019/5/26  ، تاريخ ت�ضديق القرار : 2019/5/26 

وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف العنوان  التايل م�ضطحبا مع كافة 
امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعلن  

العنوان : دبي - �ضارع املطار - القرهود - مركز فجر للعمال - 119
الفاك�س : 042555151 ، الهاتف : 042555155 - 0552763010 

 expert@alsharid.com : الربيد الإلكرتوين
دائرة التنمية االإقت�صادية ام القيوين        

دائرة التنمية االإقت�صادية 
حكومة اأم القيوين 
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•• اأبوظبي -الفجر:

ن�ضاطه  اأبوظبي  يف  الإم����ارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  ي�ضتهل 
�ضعار  حت��ت   2020-2019 اجل��دي��د  الثقايف  املو�ضم  يف 
ال�ضايغ .. اأيقونة الثقافة والإبداع “ بتخ�ضي�س  “حبيب 
فعالياته ل�ضهر اأكتوبر عن الراحل الكبري ال�ضاعر والكاتب 
ال�ضحفي حبيب ال�ضايغ،  والتي تاأتي حتت عنوان “حبيب 
ال�ضايغ .. حا�ضراً” بحيث تت�ضمن اأربع فعاليات متنوعة 
عن  عبارة  منها  الأوىل  الراحل،  �ضخ�ضية  جوانب  تتناول 
اأم�ضية �ضعرية حتمل عنوان “�ضعر يف رثاء حبيب ال�ضايغ” 
 ، واملقيمني  املواطنني  ال�ضعراء  من  كوكبة  فيها  وي�ضارك 
يديرها الإعلمي حممد احللوان،  اأما الفعالية الثانية يف 
“حبيب ال�ضايغ.. كاتبا �ضحفيا”  عبارة عن ندوة بعنوان 
ي�ضارك فيها كل من حممد احلمادي رئي�س حترير جريدة 
الوطني  املجل�س  م�ضت�ضار  ال��ع��اب��د  واإب��راه��ي��م  و  ال���روؤي���ة، 

وتاأتي  ال�ضحي،  �ضفية  الإع��لم��ي��ة  وت��دي��ره��ا   ، ل��لإع��لم 
الندوة الثالثة حتت عنوان “اإبداع حبيب ال�ضايغ” ي�ضارك 
فيها كل من الدكتور �ضديق جوهر و �ضامح كعو�س، و وليد 
علء الدين وتديرها ال�ضاعرة الإماراتية جناة الظاهري، 
وعلى هام�س هذه الندوة ينظم الحتاد معر�ضاً للكتب التي 
تناولت اإبداع الراحل، اأما الندوة الرابعة فتحمل عنوان “ 
حبيب ال�ضايغ ودوره الثقايف عربياً “ ي�ضارك فيها كل من 
الدكتور يو�ضف احل�ضن، والكاتب ال�ضحفي خالد بن ققة، 
عائ�ضة  الإع��لم��ي��ة  وتديرها  الري�س،  اأب��و  علي  وال��روائ��ي 

�ضلطان.
الأ���ض��ت��اذ حم��م��د �ضعيب احل���م���ادي ع�ضو  وب�����دوره ���ض��رح 
جمل�س الإدارة، رئي�س الهيئة الإدارية يف اأبوظبي باأن: مل 
املو�ضم احلايل دون حبيبنا ووالدنا  اأن نفتتح  نكن نتخيل 
فعل..  �ضاء  وم��ا  اهلل  ق��در  لكن  ال�ضايغ..  حبيب  ورئي�ضنا 
يغيب عنا هذا املو�ضم الأب واملعلم وال�ضاعر الكبري حبيب 

يف  بيننا  متواجد  لزل��ت  لنقول  اليوم  جنتمع  ال�ضايغ... 
القلوب وذكراك يف اأروقة الحتاد ومنابر الثقافة والأدب.. 
ولن نن�ضى اأننا تتلمذنا على يدك.. اأيها الراحل احلا�ضر.

الذي تعلمنا منه  الأب والقدوة والأ�ضتاذ  نعم كان مبثابة 
الكثري يف جمال الثقافة والإبداع وال�ضعر.. ق�ضى خم�ضون 
بالدرجة  وطنيا  فكان  اأول..  ل��لإم��ارات  العطاء  يف  عاما 
الأوىل.. وامتد عطاوؤه اإىل ال�ضحافة فكان عنوانا لل�ضحفي 
والكاتب املثابر ومل ي�ضقط قلمه اإل عن طريق املوت. نحن 
كاحتاد كتاب واأدباء المارات.. ندين له ملا و�ضلنا اإليه من 

جناحات على ال�ضعيد املحلي وحتى عامليا.
رحمه اهلل رحمة وا�ضعة.

اأيام  اأ�ضبوعياً  اأعله  تقام الفعاليات وفق الرتتيب املذكور 
 -07:30 ال�ضاعة  اجل��اري من  اأكتوبر  �ضهر  الثنني من 
الوطني  امل�ضرح  بجانب  الحت��اد  مقر  يف  م�ضاًء،   08:30

مقابل تلفزيون اأبوظبي.

تعّرف ال�ضارقة �ضيف �ضرف الن�ضخة ال� 37 من 
معر�س ليرب الدويل للكتاب – مدريد 2019، 
م��دري��د على  الإ���ض��ب��اين يف  واجل��م��ه��ور  املثقفني 
اإبداعات الآداب والفنون الإماراتية والعربية من 
خلل برناجمها الفكري والثقايف الذي تنظمه 
اأكتوبر وذلك   11 9 وحتى  م��ن  ال��ف��رتة  خ��لل 
تتويجا ملكانتها الثقافية يف املنطقة ومبا ي�ضّكل 

ج�ضراً يربط الثقافتني العربية والإ�ضبانية.
ال�ضارقة حكاية  ت��روي  اأي��ام  امتداد ثلثة  وعلى 
التاريخ امل�ضرتك الذي يربط العرب مع اإ�ضبانيا 
م���ن خ����لل ���ض��ل�����ض��ل��ة ج��ل�����ض��ات ون������دوات ثقافية 
بني  جتمع  التي  الثقافية  الروابط  عن  تتحدث 
والفنون  والفكر  ال�ضعر  �ضعيد  على  الثقافتني 
ي�������ض���ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن امل��ث��ق��ف��ني والأدب�������اء 
وامل���وؤرخ���ني الإم���ارات���ي���ني والإ����ض���ب���ان يف ك��ل من 
املوؤمترات  وق��اع��ة  م��دري��د  يف  العربي”  “البيت 
يف اأر�س املعار�س وجامعة كومبلوتين�ضي اإ�ضافة 

اإىل “املكتبة الوطنية الإ�ضبانية«.
كتاباً  �ضبعني  امل�����ض��ارك  الإم�����ارة  ج��ن��اح  وي��ع��ر���س 
مرتجماً للغة الإ�ضبانية لكتاب و�ضعراء وروائيني 
اأعمالهم حتت  ترجمت  وع��رب مت��ت  اإم��ارات��ي��ني 
اإ�ضراف هيئة ال�ضارقة للكتاب حيث �ضيكون زوار 
امل��ع��ر���س ع��ل��ى م��وع��د م��ع ح��ف��ل ت��وق��ي��ع ملختلف 

الأعمال املرتجمة.
وت���ق���دم ال�����ض��ارق��ة خ���لل ف��ع��ال��ي��ات امل�����ض��ارك��ة يف 

التي  الرتاثية  الفعاليات  م��ن  �ضل�ضلة  املعر�ضة 
ت��ع��ك�����س ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة ح��ي��ث ت��ق��دم فرقة 
وغناء  واأهازيج  فنية  عرو�ضاً  الوطنية  ال�ضارقة 
بال�ضحراء  الإم���ارات���ي  املجتمع  ع��لق��ة  يج�ضد 
وحياة ال�ضاحل ورحلت الغو�س يف الوقت الذي 
لر�ضم  جناحاً  للرتاث  ال�ضارقة  معهد  يخ�ض�س 

احلناء وارتداء امللب�س الإماراتية التقليدية.
دائرة  ت�ضارك  الإ�ضلمية  الفنون  �ضعيد  وعلى 
خالد  للخطاط  مبن�ضة  ال�����ض��ارق��ة  يف  ال��ث��ق��اف��ة 
مدار�س  على  املعر�س  ليتعرف جمهور  اجللف 
اأ�ضماءهم  وي��ك��ت��ب��ون  واأ���ض��ال��ي��ب��ه  ال��ع��رب��ي  اخل���ط 
باخلط الديواين الن�ضخ والثلث وغري ذلك من 
للوحات  معر�س  تنظيم  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ط��وط 

واأعمال فنية لكبار اخلطاطني العرب.
يف  ال�����ض��ارق��ة  فعاليات  م��ن  الأول  ال��ي��وم  وي�ضهد 
يف  “العرب  ع��ن��وان  حت��ت  جل�ضة  تنظيم  م��دري��د 
العربي”  الأدب  يف  والإ���ض��ب��ان  الإ���ض��ب��اين  الأدب 
ي�����ض��ارك ف��ي��ه��ا ك����ّل م���ن ال���دك���ت���ور ح��ب��ي��ب غلوم 
فريناندو  والأدي������ب  ال��ك��م��ايل  رمي  وال���روائ���ي���ة 
�ضيخة  ال�ضاعرة  وتديرها  بوريللو  اآغ��ري��دا  دي 
الثقافة  ح�ضور  ملمح  يناق�ضوا  حيث  املطريي 

العربية يف الأدب الإ�ضباين والعك�س.
ب�ضرى  ال�����ض��اع��رة  م���ن  ك���ل  ويف ج��ل�����ض��ة جت��م��ع 
اليو�ضف  اإمي�����ان  ال���روائ���ي���ة  وال��ك��ات��ب��ة  ع���ب���داهلل 
جريونيمو  والكاتبة  عبيد  �ضاحلة  وال��روائ��ي��ة 

ب��اي��ي��ز ت�����ض��ت��ع��ر���س امل�����ض��ارك��ات ت���اري���خ ال���ع���رب يف 
فنونها  م�ضرية  يف  تركوه  ال��ذي  والأث���ر  اإ�ضبانيا 

واآدابها.
الت�ضكيلي  والفنان  اجللف  خالد  اخلطاط  اأما 
ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ري�����س وال��ب��اح��ث خ����وان كا�ضيل 
برازالي�س �ضيقدمو جل�ضة حتت عنوان “جماليات 
اخلّط العربي يف الفّن” تديرها الروائية اإميان 
ال��ي��و���ض��ف وت���ت���ن���اول ح�����ض��ور اخل����ط ال��ع��رب��ي يف 
الراهنة  الإماراتية  الأندل�ضية واجلهود  العمارة 

للحفاظ على هذا الفن.
وي��ج��م��ع ج���ن���اح ال�����ض��ارق��ة امل�������ض���ارك يف احل���دث 
جمهور الأدب الإ�ضباين على واحدة من املبادرة 
امل�ضتوى  على  ال�ضارقة  تقودها  ال��ت��ي  الثقافية 
تعريفية حول  ن��دوة  تنظيم  ي�ضهد  العاملي حيث 
“جائزة ترجمان” التي انطلقت بهدف ت�ضجيع 
اأ�ضا�ضاً  وامل��ع��ن��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رتج��م��ات 
ب��رتج��م��ة الإ�����ض����دارات ال��ع��رب��ي��ة وي�����ض��ارك فيها 
بينا  و�ضيلفادور  ميغيل  لوي�س  الدكتور  من  كل 

مارتني ولوي�س رفائيل هرنانديز.
ندوة  م�ضاركتها  اأي����ام  ث���اين  يف  الإم�����ارة  وت��ق��دم 
الأندل�ضية  ال��ع��م��ارة  “مدر�ضة  ب��ع��ن��وان  ثقافية 
فيها  ي�ضارك  ال�ضارقة”  يف  العمارة  وجماليات 
كّل من ال�ضاعر والباحث علي العبدان وتديرها 
اخل�ضائ�س  ت��ن��اق�����س  ع��ب��ي��د  ���ض��احل��ة  ال���روائ���ي���ة 
الأندل�ضية  ال���ع���م���ارة  مت��ث��ل��ه��ا  ال���ت���ي  وال�����ض��م��ات 

الفنون  من  النوع  هذا  �ضكلها  التي  والإ�ضهامات 
كما  الإ�ضبانيني  العربية من  الثقافة  تقريب  يف 
ملمح  اأب����رز  حم���اوره���ا  خ���لل  م��ن  ت�ضتعر�س 

العمارة الأندل�ضية يف اإمارة ال�ضارقة.
وب���ني ع��ذوب��ة ال��ك��ل��م��ات وج��م��ال ال��و���ض��ف تاأخذ 
اأم�ضية “ق�ضائد ال�ضرق والغرب” التي ت�ضت�ضيف 
ك����ّلً م���ن ال�����ض��اع��رة ���ض��ي��خ��ة امل���ط���ريي وعبداهلل 
غارولو  وت����ريي����زا  وال���ه���ن���وف حم��م��د  ال���ه���دي���ة 
اجلمهور نحو اآفاق جماليات اللغة العربية حيث 
�ضيتعرف ال�ضيوف من خلل القراءات ال�ضعرية 
املختارة على اأفكار اأ�ضحابها وفل�ضفاتهم وروؤاهم 
ق�ضمها  يف  الأم�ضية  ت�ضت�ضيف  كما  الإن�ضانية 
امل��ع��ل وب�ضرى  ال�ضاعرة خ��ل��ود  ك���ّلً م��ن  ال��ث��اين 

عبداهلل وجناة الظاهري وباهرة عبد اللطيف.
بلد  يف  الإ����ض���ب���ان  “الرحالة  ج��ل�����ض��ة  وت��ن��اق�����س 
التي ت�ضت�ضيف كّلً من الدكتور حمد  العرب” 
ال�ضاعرة  بن �ضراي وجريونيمو باييز وتديرها 
التاريخّية  التوا�ضل  ع��لق��ات  امل��ط��ريي  �ضيخة 
ال���ع���رب يف ميدان  ال���ت���ي ج��م��ع��ت الإ����ض���ب���ان م���ع 
الرحلت وتك�ضف للجمهور كيف انتقلت العادات 
والتقاليد العربية الإ�ضلمية من اأهلها مبا�ضرة 

اإىل الإ�ضبانيني.
الأندل�ضي  “ال�ضعر  ب��ع��ن��وان  ثقافية  ن���دوة  ويف 
واأثره على الق�ضيدة الإماراتية املعا�ضرة” تعقد 
الروائية  حت��اور  الإم���ارة  م�ضاركة  اأي���ام  ثالث  يف 

اإميان اليو�ضف الكاتب والباحث الدكتور �ضلطان 
الكبري  العربي  ال�ضعري  امل�ضروع  حول  العميمي 
يف الأندل�س ليتحدث عن الق�ضيدة العربية واأثر 

الأندل�س فيها اإماراتياً وعربياً.
للثقافة  املعا�ضرة  “التحديات  جل�ضة  وتر�ضد 
كّل  ف��ي��ه��ا  ي�����ض��ارك  ال��ت��ي  العامل”  وامل��ث��ق��ف��ني يف 
م��ن ال��روائ��ي��ة ن��ادي��ة ال��ن��ج��ار وال��روائ��ي��ة فتحية 
الروائية  وت��دي��ره��ا  بامينتال  وم��ان��وي��ل  ال��ن��م��ر 
�ضاحلة عبيد اأبرز التحديات التي تواجه الأدباء 

وال�ضعراء والعاملني يف قطاع الن�ضر.

ويحتفي جناح ال�ضارقة بجهود عدد من املوؤ�ض�ضات 
والهيئات الثقافية واملعرفية يف الإمارة والدولة 
م��ن��ه��ا احت�����اد ك���ت���اب واأدب�������اء الإم��������ارات ومكتب 
ال�ضارقة العا�ضمة العاملية للكتاب 2019 وهيئة 
ال�ضارقة للإذاعة والتلفزيون وجمعية النا�ضرين 
ال�����ض��ارق��ة للن�ضر ودائ���رة  الإم��ارات��ي��ني وم��دي��ن��ة 
للرتاث  ال�����ض��ارق��ة  ومعهد  ال�����ض��ارق��ة  يف  الثقافة 
امل��ع��ا���ض��رة ومن�ضورات  ل��ل��ح��رف  اإرث����ي  وجم��ل�����س 
حدود  بل  وثقافة  كلمات  وجمموعة  القا�ضمي 

ومبادرة 1001 عنوان.

ال�شارقة تعرف جمهور ليرب الدويل للكتاب - مدريد على اإبداعات 
الآداب الإماراتية والعربية

الو�ضطى  للمنطقة  الثقايف  للم�ضهد  العاملي  ال��رتاث  ملف  جلنة  اأعلنت 
العاملي  الرتاث  قائمة مواقع  اإىل  تر�ضيحها  �ضتقدم  اأنها  ال�ضارقة  لإم��ارة 
والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  عليها  ت�ضرف  ال��ت��ي 
“اليون�ضكو” خلل دورة 2021 بعد ا�ضتكمال امللف وتعزيز نقاط القوة 
التي  املواقع  قائمة  يف  الو�ضطى  للمنطقة  النهائي  الإدراج  ل�ضمان  فيه 

ت�ضرف عليها املنظمة الدولية.
جاء ذلك خلل الجتماع الذي عقدته اللجنة مبقر هيئة ال�ضارقة للآثار 
بح�ضور عي�ضى يو�ضف مدير الآثار والرتاث املادي يف هيئة ال�ضارقة للآثار 
منظمة  ممثلي  م��ع  الثقايف  للم�ضهد  العاملي  ال���رتاث  ملف  جلنة  رئي�س 
دونينج م�ضوؤولة  �ضينثيا  الدكتورة  و   ArchaeoConcept Sàrl
م�ضاريع الآثار يف الإيكومو�س –اإيكام واإلينور دانينج حيث ت�ضرفان على 
كتابة ملف الرت�ضيح لقائمة الرتاث العاملي مللف امل�ضهد الثقايف للمنطقة 
اإدارة الرتاث  اإىل عدد من علماء الآثار واخلرباء يف  الو�ضطى بالإ�ضافة 

الثقايف.
ياأتي الجتماع بعد اأن متكنت دولة الإمارات من ت�ضجيل �ضبعة مواقع يف 
القائمة التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي بالتعاون والتن�ضيق مع الإدارات 
ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  املواقع  هذه  من  ثلثة  وتوجد  عليها  امل�ضرفة  املحلية 
وهي جزيرة �ضري بونعري ملف تراث طبيعي وامل�ضهد الثقايف يف املنطقة 
اأم  - جزيرة  اأي�ضاً  املت�ضاحلة وتوجد  الإم��ارات  الو�ضطى وال�ضارقة بوابة 
اأم القيوين وم�ضجد  ال��دور يف  اأبوظبي وخ��ور دبي وموقع  اإم��ارة  النار يف 

البدية يف الفجرية.
امل�ضهد  ملف  للجنة  التن�ضيقي  الجتماع  هذا  اأهمية  يو�ضف  عي�ضى  واأك��د 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الإج�����راءات  على  ل��لط��لع  الو�ضطى  للمنطقة  الثقايف 
اللجنة ومناق�ضة مدى ا�ضتعداد امللف للرت�ضيح من خلل معرفة نقاط 

الذي  الإدراج  يف  املهمة  املوا�ضيع  م��ن  جمموعة  وط��رح  وال��ق��وة  ال�ضعف 
ي�ضهم يف ت�ضليط ال�ضوء على الرتاث الغني لدولة الإم��ارات الذي يعود 

اإىل مئات ال�ضنني.
واأ�ضار يو�ضف اإىل اأن اللجنة قررت عدم الت�ضّرع يف طرح امللف وتاأجيله اإىل 
العام 2021 من اأجل جتهيزه ب�ضكل اأف�ضل وتخطي العقبات والتحديات 
جميعها وتعزيز نقاط القوة والتفوق .وقال اإن م�ضاركة عدد من اخلرباء 

يف الجتماع كان مهماً لتو�ضيح تلك النقاط ودعم امللف.
مع  بالتعاون  امللف  تعديل  على  �ضتعمل  ل��لآث��ار  ال�ضارقة  هيئة  اأن  واأك���د 
اأن  اإىل  ..لفتاً  “�ضروق”  والتطوير  لل�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة  �ضريكها 
اللجنة تبحث عن �ضراكات اأخرى مثل دائرة التخطيط وامل�ضاحة لو�ضع 
املخططات للمناطق امل�ضتخدمة يف املنطقة الو�ضطى وحتديدها والإ�ضراف 

عليها حتى تكون متوافقة مع امللف الذي �ضيقدم للرت�ضيح.
القا�ضمي ع�ضو  بن حممد  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وكان 
 2018 يناير  يف  اإداري���اً  ق��راراً  اأ�ضدر  قد  ال�ضارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 
للمنطقة  الثقايف  للم�ضهد  العاملي  ال���رتاث  ملف  جلنة  وت�ضكيل  باإن�ضاء 
الو�ضطى لإمارة ال�ضارقة وق�ضى القرار الإداري رقم “1” ل�ضنة 2018 
للم�ضهد  العاملي  ال���رتاث  ملف  “جلنة  ت�ضمى  الإم���ارة  يف  جلنة  تن�ضاأ  اأن 

الثقايف للمنطقة الو�ضطى لإمارة ال�ضارقة«.
املخت�ضة  اجلهات  بني  بالتن�ضيق  اللجنة  و�ضلحيات  مهام  القرار  وحدد 
حلماية وترويج الرتاث الثقايف يف الإمارة والتن�ضيق مع املجل�س الدويل 
العاملي  الرتاث  لإدارة  العاملية  واللجنة  “الإيكومو�س”  واملواقع  للمعامل 
“اإيكام” ب�ضاأن اإدراج امل�ضهد الثقايف للمنطقة الو�ضطى على لئحة الرتاث 
العاملي واإع��داد جدول زمني ملراحل تنفيذ امللف وحتديد املوعد النهائي 

لتقدميه.

ال�شارقة لالآثار تبحث ملف الرت�شيح لقائمة الرتاث العاملي 
مللف امل�شهد الثقايف للمنطقة الو�شطى

الكتاب ي�شتهل فعالياته يف �شهر اأكتوبر
حتت عنوان »حبيب ال�شايغ.. حا�شرًا«  
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ت�شارك يف الدراما ال�شعودية ب�)�شرب الرمل(

ورد اخلال: الفن يجمع بني ال�شعوب، ويتيح 
الفر�شة للتوا�شل بينهم

للعر�س  خم�ض�ضان  هما  فهل  �ضعودي،  وال��ث��اين  القي�س  خالد  ال�ضوري  النجم  م��ع  الأول  م�ضل�ضلنْي،  بطولة  على  تعاقدِت    •  
الرم�ضاين؟

- امل�ضل�ضل الذي يجمعني باملمثل خالد القي�س لن ُيعر�س يف رم�ضان بل خارجه، اأما امل�ضل�ضل ال�ضعودي ف�ضُيعر�س على اإحدى 
املحطات ال�ضعودية يف املو�ضم الرم�ضاين 2020.

معك؟ والتوا�ضل  ال�ضعودي  امل�ضل�ضل  فكرة  تبلورْت  •  وكيف 
- ات�ضلوا بي وتباحْثنا طوال ال�ضهر املا�ضي يف املو�ضوع، ودر�ضنا كل الحتمالت حوله واخلطوات التي توافقني لأنه توجد 
اللبناين،  اأعمالهم بالفن  اأن يطّعموا  الو�ضول لتفاق. دوري لبناين، وهم يحاولون  اأخ��رى، ومتكنا من  ارتباطات  لدّي 
دخول  فيه فر�ضة حلوة متّكنني من  م�ضاركتي  اأن  واأعترب  م��ودرن،  امل�ضل�ضل  الدرامي عربياً.  النفتاح  يف ظل  خ�ضو�ضاً 

ال�ضوق ال�ضعودي.
ال�ضعودي؟ امل�ضل�ضل  يف  دورك  عن  تتحدثني  •  وكيف 

- األعب دور امراأة لبنانية متزوجة من رجل �ضعودي.
مع  مقارنًة  الأخريين  العامني  يف  اللبناين  املمثل  يحققها  التي  الكبرية  النقلة  جداً  وا�ضحة  •  تبدو 

الأعوام ال�ضابقة؟
- هذا �ضحيح. عندما يجد املمثل اللبناين املكان املنا�ِضب له، فلن يتاأخر اأبداً. كما اأنني �ضاأ�ضارك 
كتابة  القي�س من  اأم��ي(، مع خالد  بعنوان )ع�ضيق  ح��داد  م��روان  اإنتاج  لبناين من  يف م�ضل�ضل 
بطريقة  خلله  من  اأط��ل  جديدا  دوراً  فيه  واأل��ع��ب  ا�ضكندراين،  كنان  واإخ���راج  وردي،  رازي 
اأنني لعبت يف رم�ضان  اإيجابية ومثالية، وفيه حب وع�ضق واأنا �ضعيدة جداً به، خ�ضو�ضاً 
املا�ضي دور )مارغو( يف م�ضل�ضل )اأ�ضود(، وج�ّضدُت دور الأّم القا�ضية واملتحّجرة القلب 
ر  واخلائنة والأنانية التي ل يهمها �ضوى اإر�ضاء نف�ضها. واإىل هذين العملني، اأح�ضّ
لعمل كوميدي جديد، لأن النا�س يطالبونني بعمل من هذا النوع، و�ضاأعلن عن 
2020، وهو غري  اآخر يف رم�ضان  اأطل بعمل  اأن  تفا�ضيله قريباً، كما ميكن 
العمل ال�ضعودي. اأنا اأقراأ الن�س، وهو م�ضل�ضل من نوع ال�)بان اآراب( واأمتنى 
اأن يتوافر لدي الوقت املُنا�ِضب للم�ضاركة فيه. ب�ضراحة، تلقيُت عرو�ضاً 
للم�ضاركة يف اأكرث من عمل م�ضرتك، ولكنني �ضاأح�ضم اأمري، انطلقاً 

من الأعمال التي اأجدها جديدة و�ضريعة، ول حتتاج انتظاراً.
ت�ضارك  لبنانية  ممثلة  اأول  �ضتكونني  اإنك  القول  ميكن  •  هل 

يف الدراما ال�ضعودية؟
- نعم، واأنا �ضعيدة جداً بَتعاُملي معهم الذي يعك�س الكثري 
من الحرتام والتقدير والحرتاف، واأمتنى اأن تكون ثمار 

هذه التجربة جيدة.
ت�ضارك  التي  لبنان  الوحيدة من  املمثلة  �ضتكونني  •  وهل 

يف امل�ضل�ضل؟
- كل يوجد ممثلون غريي، ولكنني ل اأعرف مع اأّي من املمثلني 

اتفقوا. 
 •  وبالن�ضبة للإخراج، هل املُْخِرج لبناين؟

واإخ����راج ماجد  امل��زي��ن��ي  كتابة حممد  م��ن  امل�ضل�ضل  ���ض��ع��ودي.  ه��و  ب��ل  ك��ل   -
الربيعان، وكل فريق العمل �ضعودي وكذلك بطل امل�ضل�ضل، وهو من اإنتاج )�ضتديو 

وامل�ضموع(. املرئي  للإعلم   11
النق�ضامات  ظ��ل  يف  خ�ضو�ضاً  ال��ع��رب،  املمثلني  يجمع  الفن  لأن  �ضعيدة  اأن��ت  ه��ل    •

وامل�ضاكل التي حت�ضل يف املنطقة؟
الفر�ضة  ويتيح  ال�ضعوب،  بني  يجمع  الفن  ح�ضارية.  وخطوة  متنف�ضاً  ُيعترب  التعاون  ه��ذا  مثل   -

للتوا�ضل بينهم ب�ضكل راق وجميل.
لبنان؟ يف  ر  �ضُت�ضوَّ كلها  امل�ضل�ضلت  •  وهل 

- امل�ضل�ضل ال�ضعودي �ضُي�ضّور يف ال�ضعودية، وامل�ضل�ضل مع خالد القي�س �ضنبا�ضر بت�ضويره خلل 10 اأيام يف لبنان. 
ر اأي�ضاً يف لبنان. وبالن�ضبة اإىل امل�ضل�ضلت الباقية ف�ضت�ضوَّ

اأعمالك؟ يف  مو�ضيقياً  رزق  با�ضم  زوجك  �ضي�ضارك  •  وهل 
- با�ضم �ضي�ضارك يف املو�ضيقى الت�ضويرية مل�ضل�ضل )ع�ضيق اأمي(.

ريهام حجاج تناف�ص
 بعمل درامي يف رم�شان املقبل

 
تعاقدت الفنانة ريهام حجاج على بطولة م�ضل�ضل رم�ضاين بتوقيع �ضركة 
)�ضيرنجي( ومل ت�ضتقر على �ضيناريو اأو خمرج حتى الآن، اإذ ر�ضح املطرب 
اأحمد فهمي لي�ضاركها يف بطولة العمل ومل يتم التوقيع معه ر�ضمياً حتى 

الآن.
ال�ضباق  ال��ذي ُعر�س خ��ارج  اأع��م��ال حجاج م�ضل�ضل )ك��ارم��ن(،  اآخ��ر  وكانت 
و�ضريين  كيلين  حممد  من  كل  البطولة  و�ضاركها  املا�ضي،  الرم�ضاين 
واأحمد حلوة وولء ال�ضريف ويا�ضر علي ماهر وكوكبة من النجوم، من 
لريهام  الأوىل  البطولة  )ك��ارم��ن(  م�ضل�ضل  ويعد  جم��دي،  �ضامح  تاأليف 
ح�ضني  اإخ���راج  حلقة،   60 ال���  اأع��م��ال  لنوعية  وينتمي  ال��درام��ا،  يف  حجاج 

�ضوكت، ودارت اأحداثه يف اإطار اجتماعي رومان�ضي.
ي�ضار اإىل اأن اأحمد فهمي، �ضارك يف رم�ضان العام املا�ضي مب�ضل�ضل )بروفا(، 
الذي �ضم عدداً من النجوم اأبرزهم اللبنانية ماغي بوغ�ضن، وريتا حرب، 
م�ضهدي،  مّي  وح��وار  و�ضيناريو  تاأليف  داوود،  ونهل  اأنطونيو�س،  وفيفيان 

واإخراج ر�ضا �ضربتجي، واإنتاج �ضركة )اإيغل فيلم( ملالكها جمال �ضنان.

جتربة  اخلال  ورد  اللبنانية  املمثلة  تخو�س  امل�شرتكة،  الدراما  زمن  يف  اأننا  اأخرى  مرة  توؤكد  لفتة  خطوة  يف 
التمثيل يف عمٍل �شعودي )�شرب الرمل(، لتكون بذلك اأول فنانة تقتحم الدراما ال�شعودية.

يف  ال�شعودية  ال�شا�شات  اإحدى  على  �شُيعر�س  الذي  العمل  هذا  يف  بامل�شاركة  تكتفي  لن  اأنها  عن  اخلال  وك�شفت 
�شركة )مروى غروب(، وهو من  اإنتاج  من  لبناين  م�شل�شل  �شتبا�شر قريبًا ت�شوير  بل  الرم�شاين 2020،  املو�شم 
بطولتها والنجم ال�شوري خالد القي�س. كما لفتت اإىل اأنها قّررت العودة اإىل الكوميديا من خالل م�شل�شل ثالث 
تك�شف عن تفا�شيله لحقًا، مع اإمكان امل�شاركة يف عمل رابع من نوع )البان اآراب( 
على اأن ُيعر�س يف رم�شان 2020، كا�شفة اأي�شًا عن تلقيها عرو�شًا للم�شاركة 
يف اأكرث من عمل م�شرتك )ولكنني �شاأح�شم اأمري، انطالقًا من الأعمال 

التي اأجدها جديدة و�شريعة، ول حتتاج انتظارًا(.

اأ�شالة حائرة:  اأ�شعر بالغربة و�شط عائلتي!

عن  تعرب  �ضورة  ن�ضرت  اأ�ضالة 
حريتها وعلقت عليها قائلة: 
ل اأع������رف حت����دي����ًدا مب���اذا 
اأُف��ّك��ر، ول م��ا اأُرب���د، حّتى 
ُمتناق�ضه،  الأم���������اين 
اأ�ضاأُل  مل��رح��ل��ة  و���ض��ل��ت 
ن��ف�����ض��ي ب�������ض���وت ع����اٍل 
ك����ّي اأُج���ي���ب���ن���ي!! ول 
�ضاألني  واإّن  اأُج��ي��ب.. 
اأح����د ع����ّن اأح�����وايل؟ 
اأع������رف؟  ل  اأُج���ي���ب���ه 
تراين  كيف  وا�ضاأله 

اأبدو؟ اأو هّل اأنا بخري؟ وغالًبا ما يقولونه ل يطمئّن، ول اأعرف ملاذا اأنا هكذا!! 
اأي��ن تكمن احلكمة؟ ما هو  اأن��ا يف مرحلة عنوانها )ل اأع��رف(.. وم��ّن مّنا يعرف 

ال�ضواب؟ كيف هو �ضكل ال�ضح؟.

" املتناق�شات  بني  تائه  " �شعوري 
قا�ضية  اأر����سٍ  على  ويقع  ويعلو  يتخّبط  املتناق�ضات،  ب��ني  تائه  �ضعوري  تابعت: 
خ�ضنه، يتاأمّل حّتى ي�ضل الأمل قلبي، وروحي ترى فيما اأقوله �ضخًفا، فكيف يعرّب 
كّلها  وم��دن،  و�ضهول  بحار وجبال  فيني  بداخلي،  الكبري  العامل  عّن هذا  الكلم 
اأنا ل�ضُت على ما  اأ�ضبحُت غري قادرة على ف�ضلها،  ا، حّتى  تداخلت ببع�ضها بع�ضً
اأحّبهم، لكّني ل�ضُت معهم  اأ�ضدقاء كرث  اأنا بحزينة ول �ضعيدة، حويل  يرام، وما 

وما اأنا بوحيدة.
واختتمت: اأع�ضق عائلتي ول غنى يل عنهم، اأعي�س بينهم لكّنني غريبة، مرحلة 

قّد ل تكون هّينة، رغم اأّنني يف قلب �ضعوبتها الآن 
اأحيا، وتبدو كاأّنها �ضهلة، اأّيامي ك�ضماء لندن اّلتي 
اأن���ا ال��ي��وم اأراق��ب��ه��ا ورغ���م ذل��ك ل اأع��ل��م بعد هذه 
الغيوم  اأّن  اأّم  �ضُيمطر،  غيمها  ك��ان  اإّن  اللحظة، 

ل��ق��ّد حّدثُت  واأخ����رًيا  ذل���ك،  اع��ت��ادت  تكّتلت لأّن��ه��ا 
نف�ضي معكم، لأُف�ضف�س مّن خللكم، عّلني اأعرف 

ماذا هناك؟.يذكر اأن ا�ضالة حققت جناحا لفتا بعد 
�ضدور األبومها اجلديد "يف قربك" وحققت "جابوا 

وت�ضمن  م�ضاهدة،  األ��ف  و566  مليونا  �ضريته" 12 
بايخة، مبقا�س  نكتة  "يف قربك،  اأغ��ان، هم   10 الأل��ب��وم 
�ضر، حاجة متخ�ضك�س، ج��ًدا ج��ًدا، جابوا �ضريته، حالة 

كركبة، يوم يومني، �ضابوك، حيطة �ضد.

�شاركت املطربة ال�شورية اأ�شالة جمهورها على م�شاعرها املت�شاربة واح�شا�شها الغام�س بعدم ال�شتقرار 
واحلرية، عرب من�شورطويل �شردت فيه اأزمتها مع ال�شعور بالغربة رغم تواجد عائلتها وا�شدقائها حولها، 
وقالت اأنها �شارت تكلم نف�شها ب�شوت عال وتنتظر الإجابة لتعرف حقيقة معاناتها ولكن ل يوجد رد 

حتى الآن، وهو ما ا�شتدعى تعليق عدد كبري من حمبيها الذين اأكدوا اأنهم مروا بنف�س احلالة �شابقا 
وانتهت من تلقاء نف�شها مع مرور الوقت.
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هل ا�شتخدام امليكرويف م�شر بال�شحة؟
يف  ال�ضائعة  املمار�ضات  بني  من  امليكرويف  يف  الطعام  بقايا  ت�ضخني  يعترب 

وقتنا احلايل، ولكن هل نبالغ يف ا�ضتخدام هذا اجلهاز؟
 تقول الكاتبة نويليا هونتوريا -يف تقرير ن�ضرته �ضحيفة “كونفيدين�ضيال” 
الع�ضرين  القرن  للبيع منت�ضف  ُطرح  اأول جهاز ميكرويف  اإن  الإ�ضبانية- 
وحتديًدا �ضنة 1947. وقد عملت ال�ضركات على الرتويج له ب�ضكل كبري 

ومكّثف.
العامل، حيث  اأنحاء  باملطبخ يف جميع  الأ�ضا�ضية  الأجهزة  واأ�ضبح من بني 

ي�ضتخدم يف اأغلب الأحيان للت�ضخني واإذابة املجمدات والتحمي�س.
اآمن  جهاز  امليكرويف  اأن  العاملية  ال�ضحة  منظمة  تاأكيد  من  الرغم  وعلى 

فاإنه تلقى الكثري من النتقادات.

هل ينبغي ا�شتخدامه ب�شكل اأقل؟
على  اعتمدنا  ح��ال  يف  للمخاوف  مثريا  اأم��را  امليكرويف  ا�ضتخدام  يعد  ل 
اأفران  ا�ضتخدام  اأن  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  ال�ضحة  منظمة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  البيانات 
ميكن  ل  ذل��ك،  ومع  للم�ضتهلكني.  ال�ضّحي  ال�ضعيد  على  اآم��ن  امليكرويف 

نفي علقة هذا اجلهاز بتعزيز اإنتاج الت�ضمم الغذائي.
ي�ضمح  امليكرويف  جلهاز  ال�ضليم  غري  ال�ضتخدام  اأن  اإىل  الكاتبة  واأ���ض��ارت 
للحرارة  املت�ضاوي  غري  التوزيع  نتيجة  الغذائي.  الت�ضمم  ح��الت  بحدوث 
لها  تتعر�س  التي  الكهرومغناطي�ضية  املوجات  اأن  عن  ناهيك  الطعام،  يف 
الغذائية  العنا�ضر  م��ن   75% اإىل  ي�ضل  م��ا  اإت���لف  يف  تت�ضبب  الأغ��ذي��ة 

للطعام، وهذا يفقد الطعام نكهته.

ن�شائح 
تطرقت الكاتبة جلملة ن�ضائح واحتياطات جلعل ا�ضتخدام امليكرويف اأكرث 

اأماًنا:
اأن  ينبغي  اإذ  امليكرويف،  داخ��ل  البل�ضتيكية  الأواين  ا�ضتخدام  ع��دم   -  1
نويل اأهمّية كبرية بنوعية الأواين التي ن�ضتخدمها لت�ضخني الطعام يف هذا 

اجلهاز نظرا لأنها لي�ضت جميعها منا�ضبة.
الزجاجية لأنها م�ضنوعة  الأواين  ا�ضتخدام  الأف�ضل  يف هذه احلالة، من 

من مادة غري �ضامة وحتافظ على القيمة الغذائية للطعام ب�ضكل اأف�ضل.
م��ن ت��ه��وي��ة اجل��ه��از ق��ب��ل ا���ض��ت��خ��دام��ه لبع�س دق��ائ��ق ل اأكرث  ب��د  ل   -  2
الطعام  بقايا  ب�ضبب  للجهاز  الداخلي  املحيط  يف  البكترييا  لتكاثر  جتنبا 

وال�ضتخدام املكثف.
امليكرويف، لرناوح بني  جلهاز  اأخرى  بدائل  وجود  نن�ضى  اأن  ينبغي  ل   3-

ا�ضتعمالها حتى ل نقع يف فخ ال�ضتخدام املكثف للجهاز.

اأفكار ت�شاعدنا 
لقد كنا نعتمد العديد من الطرق لطبخ الطعام قبل اخرتاع امليكرويف، 
اأنه يوجد بدائل. وعادة ما منيل ل�ضتخدام هذا اجلهاز  لذلك من املوؤكد 

لأنه اأكرث �ضرعة.
تتباين الآراء حول اإذابة الطعام املجمد با�ضتخدام امليكرويف. وعموما، من 
الأف�ضل اأن نذيبه برتكه مدة معينة، ولكننا نختار امليكرويف بدعوى �ضيق 

الوقت.
ومن ال�ضروري التقّيد بتعليمات ال�ضركة امل�ضّنعة عند القيام باإذابة الطعام 
املجمد ح�ضب كل جهاز. مثل، ت�ضمح بع�س اأنواع الأجهزة ب�ضبطها ح�ضب 

وزن الطعام.

؟ املبارك  رم�شان  �شهر  �شيام  فر�س  • متى 
- عام 2 للهجرة

ال�شّديق؟ بكر  اأبي  اأ�شم  • ما 
- عبد اهلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

�شلى  الر�شول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  كم   •
اهلل عليه و�شلم؟

-  ت�ضع غزوات
؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 

- عقبة بن نافع
املاء؟ �شرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�شافة  • كم 

- 400 كيلومرت

اخل�ضب. من  منف�ضلة  قطعة   70 من  اأكرث  على  يحتوي  • الكمان 
نيويورك. يف  �ضتيت  اإمباير  مبنى  يف  طوب  قطعة  مليني   10 من  اأكرث  • هناك 

العام. يف  مرة   1460 مبعدل  العادي  ال�ضخ�س  • يحلم 
�ضاعات.  3 ملدة  تلفزيون  لت�ضغيل  الطاقة  من  مايكفي  يوفر  واحد،  زجاجي  وعاء  تدوير  • اإعادة 

اأ�ضبوعاً.  18 العمر  من  يبلغ  عندما  اجلنني  لدى  بالظهور  اليد  ب�ضمات  • تبداأ 
العادي. الرجل  من  اأ�ضرع  النهر  • فر�س 

1888م. عام  يف  اخرتاعه  مت  الدّوار  • الباب 
1949م. عام  يف  كان  ال�ضيارات  ملفاتيح  ا�ضتخدام  • اول 

اجلاذبية. قانون  اإكت�ضف  عندما  �ضنة،   23 عمره  كان  نيوتن  • اإ�ضحاق 
1921م. عام  يف  اخرتاعه  مت  الكذب  ك�ضف  • جهاز 

التاجر ال�صالح 

األحد    6   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12749  
Sunday   6   October   2019  -  Issue No   12749

ع�شري الليمون الدافئ 

ان  دوب���ران،  كري�ضتني  م��ارى  الفرن�ضية   العلجية  التغذية  خبرية  اأك��دت 
العديد من الدرا�ضات العلمية احلديثة التى قام بها فريق من زملئها يف 
معهد التغذية الفرن�ضية اأن هناك عودة مرة اأخرى اىل ا�ضتخدام العلجات 
التى كانت تقدمها جدتى منها ع�ضري الليمون الدافىء فى ال�ضباح الباكر 
على معدة خاوية ملا له العديد من الفوائد منها تخفي�س حمو�ضة املعدة 
و احتواوؤها على فيتامني �ضي بالإ�ضافة اإىل اأنه م�ضاد للأك�ضدة و م�ضاد 

لل�ضرطان.
و  الكبد  و  البنكريا�س  اأن��ه يحمى  اإىل  الدرا�ضات  العديد من  اأ���ض��ارت  قد  و 
املعدة ومن الأف�ضل تناوله فى ال�ضباح على معده خاوية حتى ل ي�ضغط 

على اجلهاز اله�ضمى.

اأطفال يجمعون القمامة يف الأحياء الفقرية على طول �شاطئ با�شيكو بيت�س يف مانيال.   ا ف ب

كان احمد تاجرا طيبا �ضاحلا يفعل اخلري �ضرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�ضرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �ضديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل 
ال ار�ضل حرا�ضه ليقتادوه اىل ال�ضجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س 
يف �ضحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب 
فالقى بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه اإىل الوايل 

الذي امر مب�ضادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�ضجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �ضنوات جاءت فيها ف�ضول وذهبت ف�ضول ومل يفكر احد من 
ا�ضدقائه او ا�ضحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�ضة بعد ان متت م�ضادرة كل ما يف البيت 

وا�ضبح خاويا على عرو�ضه فجف الب�ضتان ويب�س.
مات الوايل، ومن جاء بعده اطلق �ضراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له خادم 
التاجر يتذكر جمل�ضه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�ضاءل يا ترى  كان خمل�ضا لريعاه فاأخذ 
هل هناك من �ضئ منها... فذهب اإىل املو�ضع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�س وجد احدى 
جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�ضع منها واحدة.. و�ضبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�س ماله فحمد 

اهلل وعلم انه قد بقيت له اأعماله ال�ضاحلة يف الدنيا.

اختبار دم لإطالة عمر الرجال فقط
اأنه بفح�س دم ميكن حتديد متى يفقد  اإىل  تو�ضل بحث طبي جديد 
الرجل جزءا من مادته الوراثية، مما يتيح التدخل الطبي املبكر وزيادة 
يف  الدرا�ضة  ون�ضرت  امل���راأة.  عمر  مثل  يكون  حتى  املتوقع  الرجل  عمر 

جملة “اأمريكان جورنال اأوف هيومان جينيتك�س”.
فلديه  ال��رج��ل  اأم���ا   ،”XX“ جن�ضيان  ك��روم��و���ض��وم��ان  امل����راأة  ول���دى 
كرومو�ضوم  اأن  وي��ع��ت��ق��د   .”Y“ والآخ�����ر   ”X“ واح����د  ك��روم��و���ض��وم 
�ضيكون  دونه  ومن  املناعة،  جلهاز  الطبيعية  للوظيفة  �ضروري   ”Y“
ال�ضرطانية  اخلليا  من  للتخل�س  املكافحة  اجل�ضم  على  ال�ضعب  من 

وبروتني اأميلويد يف الدماغ الذي ي�ضبب مر�س األزهامير.

م�ضوؤول عن  الرجل  لدى   ”Y“ يكون فقدان كرومو�ضوم  قد  ولذلك 
الأمرا�س التي جتعل الرجال يعي�ضون يف املتو�ضط اأقل من الن�ضاء.

وتو�ضل باحثون من جامعة يوب�ضال يف ال�ضويد اإىل اأنه من املمكن عرب 
فح�س دم ب�ضيط معرفة من لديهم فقدان لهذا الكرومو�ضوم، وبالتايل 
وهو  مبكرة،  تدخلت  وب��دء  املر�س  ملخاطر  معرفة من هم معر�ضون 

اأمر قد يقلل الفرق يف العمر بني الرجال والن�ضاء.
كرومو�ضوم  ف��ق��دان  وي�ضيب  ال��رج��ال،  م��ن  اأك��رث  الن�ضاء  تعي�س  وع���ادة 
“Y” حوايل %20 من الرجال اأكرب من 80 عاما. وهو اأكرث طفرة 

جينية �ضيوعا لدى الرجال.


