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بطيخ م�شوي للنباتيني

بالنباتيني،  خا�صة  جديدة  وجبة  نيويورك،  مدينة  يف  مطعم  �أطلق 
ليبدو  �ل�صّي،  �إع��د�ده بطريقة  يتم  �لذي  �لأحمر  �لبطيخ  تتاألف من 

وكاأنه حلم مقدد م�صوي. 
عرب  �أمريكياً،  دولر�ً   60 �صعرها  يبلغ  �لتي  �لوجبة  حت�صري  ويتم 

و�صعها يف خليط من �مللح و�لتو�بل و�لرماد ملدة �أربعة �أيام. 
ثم يتم تدخني �لفاكهة ملدة ثمان �صاعات �أخرى، قبل و�صعها يف مقالة 
مليئة بالع�صائر و�لروزماري. وعندما ت�صبح وجبة �لبطيخ جاهزة، 
�مل�صوي من �خل���ارج.  وق��د لقيت هذه  �ملقدد  �للحم  تبدو مثل وجبة 
حيث  منهم،  �لنباتيني  وخا�صة  �لزبائن  ب��ني  ك��ب��ري�ً  رو�ج���اً  �لوجبة 
و�صف مدّون �لأغذية جريميي جاكوبوفيت�ش، �لذي يدير ح�صاباً يف 
�إن�صتغر�م يدعى "برن�ش بويز" باأن �لطبق �صهي للغاية، ون�صح �جلميع 

بتذوقه، وفق ما ورد يف �صحيفة ديلي مريور �لربيطانية. 

جر�د �لبحر يهدد �أملانيا
قال خبري �أحياء مائية �إن جر�د �لبحر يتكاثر ب�صرعة وي�صكل خطر� 

على �حلياة باملياه �لعذبة يف �أملانيا.
ويعود موطن جر�د �لبحر �إىل �أمريكا �ل�صمالية ومل يت�صح حتى �لآن 

كيف و�صل �إىل �أملانيا.
�لأحياء  علم  معهد  رئي�ش  مارتنز  �أندريا�ش  �جلامعي  �لأ�صتاذ  وق��ال 
25 عاما  �أملانيا قبل  �إىل  �إن جر�د �لبحر و�صل  بجامعة كارل�صروهه 
نهر  �أع���ايل  منها  مناطق  ع��دة  يف  �حل��ني  ذل��ك  منذ  بكثافة  و�نت�صر 

�لر�ين.
وقال مارتنز "�إنه خطري هنا على وجه �خل�صو�ش نظر� لقدرته على 
�ل�صري على �لأر�ش ودخول مناطق مائية �أ�صغر لها �أهمية للكائنات 

�لربمائية".
و�أو�صح "مبجرد دخوله برك �ملياه يتكاثر ب�صرعة وعندما يحقق هذ� 

�لنت�صار �لكبري ل جتد �صيئا �آخر يف �ملياه �صوى هذ� �لكائن".
ومنذ نحو عامني، يلحق جر�د �لبحر �صرر� بالنظام �لبيئي يف �إحدى 
�لبقاع �ملائية مبدينة ر�ين�صتاتن يف جنوب غرب �أملانيا. وقال �خلبري 

�لأملاين �إن �أعد�ده تزد�د هناك متوقعا �نت�صار� �أكرب يف �لعام �ملقبل.
و�أ�صاف مارتنز "ثم لن جتد �صيئا بعد ذلك. لن جتد نباتات مائية. ل 

�صيء. �صتجد فقط مياها عكرة".
�مل�صكلة بو�صائل منها و�صع  �إنه وزم��الءه يحاولون حل  وقال مارتنز 
�ملياه حتى ل يتمكن �جل��ر�د من عبورها بينما  �أ�صجار يف قاع  ج��ذوع 

ت�صتطيع �لربملانيات �جتيازها.
و�أ�صاف "�لأهم �أننا نحتاج لإخر�ج �لإناث من �ملياه حتى مننعها من 

�لتكاثر يف �لعام �ملقبل".

ميار�س  بوكيمون غو
  على 11 هاتفًا يف �آن معًا

�أ�صبح رجل تايو�ين يبلغ من �لعمر 69 عاماً �أحد �مل�صاهري �ملحليني، 
بعد �أن مت ر�صده يف جميع �أنحاء �ملدينة وهو يلعب لعبة بوكيمون غو 

على 11 هاتفاً ذكياً مثبتاً على در�جته.
بات ت�صن �صان يو�ن �ملعروف با�صم "�لعم بوكيمون" ذ�ئع �ل�صيت بني 
�صكان مدينة تايبي �جلديدة، بعد �أن �صوهد حول �ملدينة وهو ميار�ش 

لعبة بوكيمون غو على 11 هاتفاً ذكياً مثبتاً يف مقدمة در�جته.
�للعبة ب�صغف كبري، ويف  " �أمار�ش  وقال ت�صن متحدثاً عن جتربته: 
�لكثري من �لأحيان، �أظل حتى �ل�صاعة �لر�بعة �صباحاً و�أنا �أمار�صها. 
لقد بد�أ �صغفي بلعبة بوكيمان غو بعدما تابعت حفيدي وهو ميار�صها 

لعدة مر�ت يف عام 2016."
وذكر �لالعب �لعجوز باأن �إدمانه على �للعبة يكلفه �أكرث من 1300 
�مل��زي��د م��ن �لهو�تف  �إ���ص��اف��ة  و�أن���ه يفكر يف  ك��ل �صهر،  �أم��ري��ك��ي  دولر 
"يو  ليتمكن من �للعب عليها يف نف�ش �لوقت، وفق ما ورد يف موقع 

بي �آي" �لإلكرتوين. 
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كتاب عن تاريخ فري�ري 
بثمن �شيارة فاخرة

�إذ� كنت من ع�صاق �صيار�ت فري�ري �لفاخرة، وترغب بالتعرف على تاريخ 
�لكتاب،  هذ�  باقتناء  ترغب  فرمبا  ب��الإجن��از�ت،  و�حلافل  �لعريق  �ل�صركة 
ولكن ب�صرط و�حد، �أن تكون قادر�ً على دفع ثمنه، �لذي يكفلك نحو 30 

�ألف دولر.
وقبل �أن تفزع ب�صاأن �ل�صعر، يجب �أن تعرف �أن �لكتاب يحتوي على حامل 
من  عر�ش  علبة  �إىل  �إ�صافة  و�ل��ك��روم،  �لفولذ  من  جميل  ب�صكل  منحوت 
�للتان  �لفنيتان  �لقطعتان  حتاكي  �أن  �ملفرت�ش  ومن  للكتاب،  �لألومنيوم 
مت ت�صميمهما بو��صطة �مل�صمم مارك نيو�صن حمرك فري�ري �لأ�صطوري 

�ملكون من 12 �أ�صطو�نة. 
�ل�صور  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �صخم" ي��ت�����ص��م��ن  "جملد  ب���اأن���ه  �ل��ك��ت��اب  وي��و���ص��ف 
�لتجارية  �لعالمة  تاريخ  �لتي حتكي  ف��ري�ري،  �أر�صيف  �لفوتوغر�فية من 

�لإيطالية �لفاخرة، بح�صب موقع �أوديتي �صنرت�ل.
ب�صعر  ت��اأت��ي  فقط   250 منها  ك��ت��اب��اً،   1947 جمموعه  م��ا  بيع  و�صيتم 
يف  فقط  �ل��ن��درة  فائقة  �لفنية  �لتحف  ع��ر���ش  و�صيتم  دولر،   30،000
لديهم  �لذين  �ملخ�صرمني،  ف��ري�ري  ت��ذك��ار�ت  ه��و�ة جمع  ول��دى  �ملتاحف 

تاريخ مثري لالإعجاب يف �متالك �ل�صيار�ت �لريا�صية �لفاخرة. 
ولذلك حتى �إذ� كان لديك �لنقود �لكافية، لن تتمكن من و�صع يديك على 
�لكتاب �مللحمي ما مل يتم ��صتيفاء �صروط معينة، وحل�صن �حلظ، ل يز�ل 
باإمكانك �حل�صول على و�حدة من �لن�صخ �لأخرى �لبالغ عددها 1،697 

ن�صخة من �لكتب ذ�ت �لإ�صد�ر �ملحدود ب�صعر 6000 دولر.

در�جة نارية مبحرك طائرة
 "1 "فورمول  ���ص��ب��اق��ات  ���ص��ائ��ق  ���ص��م��م 
�صابق، در�جة نارية غريبة، قام بتزويدها 
�صركة  ق��ب��ل  م��ن  مب��ح��رك ط��ائ��رة �صنع 
"رولز روي�ش"، و�إطار�ت كبرية جمّوفة.

�ل�صابق  �ل���رب�زي���ل���ي  �ل�����ص��ائ��ق  و�أ�����ص����اف 
�إطار�ت  �لنارية  لدر�جته  ماركيز  تار�صو 
در�جة  �أي  يف  �لأك���رب  تعد  "عمالقة"، 

نارية حول �لعامل.
وت����ع����م����ل �ل�������در�ج�������ة مب����ح����رك م�����ن 6 
ل��ل��ط��ائ��ر�ت بقوة  �أ����ص���ط���و�ن���ات م�����ص��م��م 
رولز  �صركة  �صنع  م��ن  ح�صان،   300
روي�ش، وفق ما نقلت �صحيفة ديلي ميل 
�لنارية  �لدر�جة  و�صممت  �لربيطانية. 
لأ�صبوع "�صاطئ ديتونا" بولية فلوريد� 
�ملتخ�ص�ش  �حل����دث  وه����و  �لأم���ريك���ي���ة، 
ب��ع��ر���ش �مل��رك��ب��ات �مل��ع��دل��ة، وح����ازت على 

جائزة �لأجمل خالل �حلدث.
�لعمالقة  �لإط������ار�ت  �إن  م��ارك��ي��ز  وق���ال 
جلذب  ت��ه��دف  بو�صة"   36" �مل��ج��وف��ة 
�ل���در�ج���ة، حيث  �أن��ظ��ار ك��ل م��ن ي�صاهد 
ينده�ش  �أو  ي��ت��اأث��ر  ل  �أن  �ل�صعب  "من 

�مل�صاهد لدى روؤيتها".
و�صيطلق على �لدر�جة �لنارية ��صم "تي 
�أم �صي دومونت" ن�صبة للمخرتع و�لطيار 

�لرب�زيلي �ألبريتو �صانتو�ش دومونت.

يف �أ�شرت�ليا.. 
قتل �حليو�ن 

�لوطني هو �حلل
�أزمة �جلفاف  يف حماولة لحتو�ء 
�إ�صرت�ليا،  ت�صرب  �ل��ت��ي  �لقا�صية 
م��ن��ح��ت �ل�����ص��ل��ط��ات م���ز�رع���ني حق 
ع��ل��ى حيو�ن  �ل��ر���ص��ا���ش  �إط�����الق 

يعترب رمز� وطنيا للبالد.
وت���و�ج���ه ن��ي��و ����ص���اوث وي���ل���ز، �أكرب 
م����ن حيث  �أ�����ص����رت�ل����ي����ا  يف  ولي�������ة 
م��وج��ة جفاف  �أ���ص��د  �ل�صكان،  ع��دد 
�أوردت  م��ا  1965، وف��ق  ع��ام  منذ 

نيوز" . "�صكاي 
و���ص��ج��ل��ت �ل�����ص��ل��ط��ات ه��ط��ول �أقل 
10 مم م��ن �لأم��ط��ار �ل�صهر  م��ن 
و�صمال  غ��رب  مناطق  يف  �مل��ا���ص��ي، 
غ��رب وو�صط �ل��ب��الد، يف حني كان 
جفافا  �لأك��رث  �ملا�صي  يوليو  �صهر 
و�صطى  مناطق  يف  �لإط����الق  على 

غربي �لبالد.
�أن  �لأ���ص��رت�ل��ي��ة  �حلكومة  وذك���رت 
تبلغ  �لتي  �أر��صيها  من   100%
تعاين  كيلومرت  �ألف  قر�بة 800 

�جلفاف.
تاأثري مدمر  �لظروف  لهذه  وكان 
على �ملز�رعني �لذين باتت م�صاحة 

�ملر�عي �ملخ�ص�صة ملا�صيتهم �أقل.
و�ل�����ص��ه��ر �مل���ا����ص���ي ت��ف��اق��م �لأم����ر 
كثري�، �إذ بد�أ �لآلف من حيو�نات 
حميط  �إىل  �ل��و���ص��ول  يف  �ل��ك��ن��غ��ر 
عن  بحثا  ويلز  ���ص��اوث  نيو  مدينة 
�ملا�صية  تناف�ش  و�أ�صبحت  �لطعام 

يف طعامها.
وخ����رج �ل��ك��ن��غ��ر م��ن م��ك��ان وجوده 
�صتاء طغى  بعد  �لربية  �ملناطق  يف 

عليه �جلفاف �ل�صديد.
�صناعة  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������ش  وق�������ال 
فر�نك  �لأ����ص���رت�ل���ي���ة،  �لأع�������الف 
�صحفية:  ت�صريحات  يف  م��ك��اري، 
ل يوجد �صيء تقريبا يف نيو �صاوث 
ب�صرعة  تقل  �ملر�عي  �أن  كما  ويلز، 

يف جنوب فيكتوريا".
و����ص���ع���ت �حل���ك���وم���ة �مل���ح���ل���ي���ة، من 
ج���ان���ب���ه���ا، ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م�����ن ح���دة 
�مل��ز�رع��ني مبلغ  �إذ منحت  �لأزم���ة، 
م�صاعد�ت،  �صكل  على  دولر  مليار 
كما منحتهم �حلق يف �إطالق �لنار 
ع��ل��ى ح��ي��و�ن �ل��ك��ن��غ��ر ب��ع��دد �أك���رب، 
حتى تكون هناك مناف�صة �أقل على 

�ملر�عي.
وي�صتلزم قتل �لكنغر تقدمي طلب 
ع���رب �لإن����رتن����ت ل��ل��ح�����ص��ول على 

ترخي�ش يتيح �إطالق �لنار عليه.

�أطعمة حتافظ على 
برودة ج�شمك يف �ل�شيف

�أخ�������ص���ائ���ي ت���غ���ذي���ة، ع����ن بع�ش  ك�����ص��ف 
يف  ت�����ص��اع��د  �أن  ميكنها  �ل��ت��ي  �ل��وج��ب��ات 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى ب����رودة �جل�����ص��م، ليتغلب 
ع��ل��ى ن��وب��ات �ل��ع��رق خ���الل �ل��ت��و�ج��د يف 

�أماكن درجات �حلر�رة عالية فيها.
�مل�صاء  يف  �صاخنة  وجبة  ت��ن��اول  �أن  تبني 
يكون  �أن  ج�����ص��م��ك  ت�����ص��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
نوبات �حلر  خ��الل  �لنهار،  ط��و�ل  رطبا 
و�لكركم  �ل��ب��ط��ي��خ  �أن  ك��م��ا  �ل�����ص��دي��دة. 
�أي�صا ي�صاعد� على رطوبة �جل�صم خالل 

فرت�ت �حلر �ل�صديدة.
�أخ�صائي  �أو���ص��وج��ان�����ص��ي،  د�ن��ي��ال  وق���ال 
�ل��ت��غ��ذي��ة: �إن ت���ن���اول ���ص��ح��ن ح�����ص��اء يف 
�مل�������ص���اء م����ع ب�����دء درج�������ات �حل��������ر�رة يف 
�لنخفا�ش يجعل ج�صمك بارد�، كما �أن 
�لدورة  تعزيز  �لكركم يعمل على  تناول 
�لدم  تدفق  على  ي�صاعد  مما  �لدموية، 
و�حلفاظ على برودة �جل�صد، كما �أو�صى 

�أي�صا بتناول �لنعناع و�ل�صبانخ و�لبطيخ 
لحتو�ئه على ن�صبة عالية من �ملاء.

�لوجبات  ت��ل��ك  يجعلك  ���ص��وف  وت���اب���ع: 
تتعرق �أكرث، ولكن مع تبخر �لعرق، يتم 
وبالتايل  �ل��ه��و�ء،  يف  �لطاقة  �مت�صا�ش 

يتم تربيد �جل�صم.
�أو�صى  �لتي  �لأخ��رى  �خليار�ت  وت�صمل 
على  للتغلب  �لتغذية  �خت�صا�صي  بها 
�ملوجات �حلارة "�لنعناع"، وذلك بف�صل 
وكذلك  ب���ال���ربودة،  ت�صعر  يجعلك  �أن���ه 
�ل�صبانخ، �لتي حتتوي على �لفيتامينات 
و�ملعادن �لالزمة للم�صاعدة يف �حلفاظ 
على �صغط �لدم حتت �ل�صيطرة وتبقيك 

بارد�.
�ل��ت��غ��ذي��ة م���ن تناول  �إخ�����ص��ائ��ي  وح����ذر 
بالكربوهيدر�ت  �ل���غ���ن���ي���ة  �لأط����ع����م����ة 
لأنها  و�ل��دج��اج  �لأرز  مثل  و�ل��ربوت��ني، 

تكون �صعبة �له�صم يف �ل�صيف.

�لبدنية  �ل�صحة  ب�صوؤون  �ملعني  للموقع  �صاوهان  ويقول 
�لأ�صحاء  �لأ�صخا�ش  يتبعها  ن�صائح  هناك  �إن  و�لنف�صية، 
حالتهم  من  حت�صن  �صباحا،  �لعا�صرة  �ل�صاعة  قبل  يومياً 
�ليومي.  و�لإره��اق  �لتوتر  وت�صاعدهم يف جتنب  �لنف�صية 

وهذه بع�ش �لن�صائح �لتي يقدمها �لطبيب �لهندي:

طعام خفيف وطازج:
على  ي�صاعد  �صباحا  �خلفيفة  �ل�صحية  �لأطعمة  ت��ن��اول 
تلك  ه�صم  ي�صهل  ح��ي��ث  و�حل��ي��وي��ة،  ب��ال��ن�����ص��اط  �ل�����ص��ع��ور 
�لوجبات،  بني  �لبارد  �مل��اء  تناول  بعدم  وين�صح  �لأطعمة. 
بتهدئة  يقوم  �ل��ذي  �حلليب  من  قليل  �صرب  ميكنك  كما 

�لأع�صاب و�إز�لة �لتوتر.

ممار�سة التاأمل:
ي�صاعدك  �إذ  دقيقة،   20-15 �صباحاً  �لتاأمل  على  تعود 
ذلك على جمع وترتيب �أفكارك و�ل�صعور بالهدوء ملو�جهة 

�لتحديات طو�ل �ليوم.

خطة اليوم:
د�يجي�صت"  "ريدرز  ملوقع  روزنتال،  ليلي  �لدكتورة  تقول 
و�ل�صحة  �ل�صحية  �حلياة  مبو�صوعات  �ملهتم  �لأمريكي 
�لذهاب  قبل  �صتفعله  ملا  �ليومي  �لتخطيط  �إن  �لنف�صية، 
�لربط بني عقلك وج�صدك، مما  ي�صاعد كثري� يف  للعمل 
و�إعادة  �ملركزي  �لع�صبي  باإعادة �صبط جهازك  ي�صمح لك 

ت�صغيله، على حد قول �خلبرية �لنف�صية يف نيويورك.

الهاتف املحمول:
من منا ل ي�صتيقظ ويفتح عينيه ويتناول هاتفه �ملحمول 
لريى ما جاءه من ر�صائل �أو مكاملات! �لأ�صحاء ل يفعلون 
��صرت�حة من هو�تفهم خا�صة يف فرتة  ياأخذون  �إذ  ذلك، 

�لبع�ش خا�صة  ل��دى  �لأم���ر �صعبا  ي��ك��ون  �ل�����ص��ب��اح. رمب��ا 
وي�صدد  �ل��وق��ت.  �أع��م��ال��ه��م ط���و�ل  ملتابعة  ي��ح��ت��اج��ون  م��ن 
�أولويات  حتديد  �أهمية  على  �لناجحون،  �لأع��م��ال  رج��ال 
وقتك دون ت�صتيت �لنتباه. فال�صباح هو للتاأمل و�لكتابة 
و�لتدفق �لذهني و�لفكري، ومبجرد �أن يتم ت�صغيل �لهاتف 
و�لرد على ر�صائل �لربيد �لإلكرتوين وقر�ءة �لأخبار يتم 

�إغالق �لنافذة.

الإيجابية:
تقول �ملدربة �ل�صحية �لأمريكية �صونيا �صاتر�، �إن �ل�صعور 
ب��الإي��ج��اب��ي��ة م��ن �لأم����ور �مل��ه��م��ة ل��ب��د�ي��ة ي���وم �صعيد دون 
توتر. كما �أن �لرتكيز على �لنظر �إىل �جلو�نب �لإيجابية 
ملجريات �لأمور، من �صاأنه �أن ي�صاعد يف �لتو�صل �إىل حلول 
"ريدرز  موقع  م��ع  حديثها  يف  �صاتر�  وتن�صح  للم�صاكل. 
على  �أ�صئلة  ط��رح  على  بالرتكيز  �لأم��ري��ك��ي،  د�يجي�صت" 
�صبيل  �ل�صلبية. على  �لأم��ور  �ل��ذ�ت لتحويل تركيزك عن 
كيف  �أو  فعله حقا؟  �أجيد   �ل��ذي  ما  نف�صك:  ��صاأل  �ملثال، 
�أري��د �أن يبدو عليه �ليوم؟  �أو ما هو �لوقت �ل��الزم لفعل 

�أمر ما؟

حتذير من الأمرا�ض:
�زدي��اد �صغوط �حلياة و�صوء �لتغذية ف�صال عن عدم  مع 
بالأمر��ش.  �ل�صابة  �حتمال  ي���زد�د  �لريا�صة،  ممار�صة 
وهناك �أمر��ش يعتقد �لبع�ش �أنه لن ي�صاب بها �أبد� لكن 

�لعلم يقول عك�ش ذلك.
ذكر موقع "فوك�ش" �لأملاين �أن هناك �لكثري من �ملفاهيم 
�لأمر��ش،  بع�ش  بخ�صو�ش  �لنا�ش  بع�ش  لدى  �ملغلوطة 
م��ث��ل �لع��ت��ق��اد ب����اأن �ل��رج��ل ل مي��ك��ن �إ���ص��اب��ت��ه ب�صرطان 
�لن�صاء،  على  ح�صر�  �لعظام  ه�صا�صة  مر�ش  �أن  �أو  �لثدي 
ف�صال عن �أن فريو�ش د�ء فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة )�لإيدز( 

ي�صيب �ل�صباب �أكرث ب�صبب مغامر�تهم �جلن�صية �ملحفوفة 
باملخاطر. فكيف تبدو "�ل�صورة �حلقيقية" �إذن؟

�سرطان الثدي- الورم الذي ل ينمو يف ثدي الن�ساء 
فقط

�لثدي  ب�صرطان  �إ�صابتهم  ��صتحالة  �لرجال  �أغلب  يعتقد 
و�أن ه���ذ� �مل��ر���ش ح��ك��ر� ع��ل��ى �ل��ن�����ص��اء ف��ق��ط، ب��ي��د �أن هذ� 
بهذ�  �أي�صا  �ل��رج��ل  ي�صاب  �إذ  ب��امل��رة،  �صحيح  غ��ري  �لأم���ر 
�أوق��ات متاأخرة. ومن  �إل يف  �ملر�ش ول يتعرف على ذلك 
و�لإجهاد  و�لتدخني  �ل�صمنة  �ملر�ش  بهذ�  �لإ�صابة  �أ�صباب 

بالإ�صافة �إىل عدم ممار�صة �لريا�صة.

حمى ال�سنك- مر�ض ا�ستوائي و�سل  اإىل اأوروبا
 400 ي��ق��ارب  م��ا  ي��ع��اين  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ح�صب 
هذ�  وينت�صر  �صنويا،  �ل�صنك  حمى  م��ن  �صخ�ش  مليون 
�مل��ر���ش ع��ل��ى ن��ط��اق و����ص��ع يف �مل��ن��اط��ق �ل���ص��ت��و�ئ��ي��ة، لكنه 
و��صتقر  �لبعو�ش  عرب  �لأوروب��ي��ة  �لقارة  �إىل  �أي�صا  و�صل 

باخل�صو�ش يف جنوبها.

ال�سكتة القلبية
لوفاتهن  �لأول  �ل�صبب  �أن  �لن�صاء  م��ن  �لكثري  تعرف  ل 
�رتفع عدد  �لدموية، حيث  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����ش  هو 
ب��ه��ذ� �مل��ر���ش يف �لآون����ة �لأخ����رية ب�صكل كبري  �مل��ت��وف��ي��ات 

خ�صو�صا �لن�صاء �للو�تي يقل عمرهن عن 55.

ه�سا�سة العظام
�ل�صائدة  ج�صم نحيف مع ظهر مقو�ش، هذه هي �ل�صورة 
عن �مل�صابني مبر�ش ه�صا�صة �لعظام، �لذي ل ي�صيب فقط 
�لن�صاء بل �لرجال �أي�صا، حيث �أظهرت بع�ش �لإح�صائيات 

�أن �لرجال  ي�صابون بهذ� �ملر�ش بكرثة.

ن�شائح ملن يريد �أن يبد�أ 
يومه بن�شاط وحيوية

كل واحد منا يريد التمتع ب�سحة جيدة وجتنب التوتر والإرهاق، 

ال�سريع  والإيقاع  ال�سغط  ظل  يف  �سعب  ذلك  اأن  البع�ض  يعتقد 

للحياة اليومية احلديثة. لكن هذا لي�ض دقيقا، اإذ ميكنك باتباع 

بع�ض الن�سائح الب�سيطة حتقيق رغبتك هذه.

اأمور ب�سيطة ميكنك القيام بها يوميا، ت�ساعدك على التمتع 

والتعب  بالإرهاق  امل�ستمر  ال�سعور  وعدم  جيدة  ب�سحة 

والتوتر. هذا ما اأكده الدكتور بارتاب �ساوهان، مدير 

اليوم  مبنا�سبة  الهندي  اأيورفيدا  جيفا  مركز 

من  ال�سابع  ي�سادف  الذي  لل�سحة  العاملي 

"ذا هيلث  ملوقع  ني�سان كل عام  اأبريل 

�سايت" الهندي.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية هزاع بن زايد 

غرفة �أبوظبي تنظم معر�س �لعني للم�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف دورته �لثالثة �شبتمرب �ملقبل

تزامنًا مع يوم ال�سباب العاملي

�شرطة �أبوظبي تطلق جائزة رو�د �أمن �مل�شتقبل 

وفد �لتعليم و�ملعرفة يطلع على بر�مج طيار �مل�شتقبل ب�شرطة �أبوظبي 

•• العني - الفجر

حت��ت رع��اي��ة ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ه����ز�ع ب��ن ز�يد 
�لتنفيذي  �ملجل�ش  رئي�ش  نائب  نهيان  �آل 
لإم��������ارة �أب����وظ����ب����ي، ت��ن��ظ��م غ���رف���ة جت����ارة 
و�صناعة �أبوظبي معر�ش �لعني للم�صاريع 
�لثالثة،  دورت����ه  يف  و�مل��ت��و���ص��ط��ة  �ل�����ص��غ��رية 
وذلك يف �لفرتة من 17 �إىل 18 �صبتمرب 

�ملقبل يف مركز �لعني للموؤمتر�ت.
�مل��ه��ريي مدير  ه��الل  �صعادة حممد  و�أك���د 
ع�����ام غ���رف���ة جت������ارة و����ص���ن���اع���ة �أب���وظ���ب���ي، 
�ل�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  �ل��ع��ني  م��ع��ر���ش  �أن 
فاعلية  �لأك��رث  �ملن�صة  �أ�صبح  و�ملتو�صطة، 
نطاق  وتو�صيع  �لتناف�صية  �لقدر�ت  لزيادة 

�لفر�ش بني رو�د �لأعمال يف �لقطاع.
�لثالثة  ل��ل��دورة  تنظيمه  وي��اأت��ي  �خل��ا���ش، 
�ل��ت��ز�م��اً م��ن غ��رف��ة �أب��وظ��ب��ي جت���اه تعزيز 
ف�صاًل  �لإم��������ارة،  �مل�����ص��ت��د�م��ة يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ع��ن ك��ون��ه ح��ق��ق جن��اح��اً ك��ب��ري�ً يف دورتيه 
�صقفه  ي��ج��م��ع حت����ت  �ل�����ص��اب��ق��ت��ني، ح���ي���ث 
و�لوفود  و�مل�صتثمرين  �لعار�صة  �جل��ه��ات 
ليقدم  �ل��دول��ة،  �أرج���اء  كافة  من  �لتجارية 
�لقت�صادية،  �لأع�����م�����ال  م��ل��ت��ق��ي��ات  ل���ه���م 
وحو�فز لال�صتثمار �ملبتكر و�لنمو �لتجاري 

و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ف��ر���ش �خل��دم��ات �لعاملية 
�ملختلفة.

�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
�لتي  �حليوية  �لقطاعات  م��ن  و�ملتو�صطة 
�مل�صتثمرين  تدعم �قت�صاد �لدولة، ويحفز 
وي�صجع �ملو�هب �أ�صحاب �مل�صاريع �لريادية 
�لإمار�ت  دول��ة  وتعد  �ملجتمع،  يف  و�ملبتكرة 
ب�����ص��ك��ل ع����ام م���ن �ل������دول �ل�����ص��ّب��اق��ة �لتي 
لتمكني  خمتلفة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات  و���ص��ع��ت 
�ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة �ملحلية من 
لتقف يف م�صاف كربيات  و�لتقدم  �لتطور 
ب��ا���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة غرفة  �ل�����ص��رك��ات، م��ن��وه��اً 
�أبوظبي �لتي تركز �أ�صا�صاً على تقدمي كافة 
�لإمار�تيني  �لأعمال  لرو�د  �لنجاح  و�صائل 
وتر�صيخ ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار �صمن هذ� 

�لقطاع �لن�صط و�ملوؤثر. 
�أولت  �أبوظبي  خطة  �أن  �إىل  �ملهريي  ون��وه 
�ل�صرت�تيجية  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ب��ال��غ��اً  �ه��ت��م��ام��اً 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  ل��ق��ط��اع  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
رئي�صياً يف  ب��اع��ت��ب��اره حم��رك��اً  و�مل��ت��و���ص��ط��ة، 
�ل��ن��م��و �لق��ت�����ص��ادي، ومي��ث��ل ر�ف���د�ً  عملية 
�لإجمايل  �مل��ح��ل��ي  �ل���ن���اجت  ل���دع���م  ح��ي��وي��اً 
يف دول�������ة �لإم�������������ارة، وم�������ص���اه���م ق������وي يف 
وتن�صيط  �لق��ت�����ص��ادي  �ل��ت��ن��وي��ع  ���ص��ي��ا���ص��ة 

وزيادة  �لبطالة  ن�صبة  وتخفي�ش  �لتجارة 
ما  ذل��ك  �أن  �إىل  و�لإب���د�ع، م�صري�ً  �لبتكار 
�أبوظبي  خ��ط��ة  �ه��ت��م��ام��ات  يت�صدر  جعله 

�لقت�صادية.
�ليوم  �أ�صحبت  �أبوظبي  �إم��ارة  �أن  و�أ���ص��اف 
�ل�صغرية  ل��ل��م�����ص��روع��ات  م��ث��ال��ي��ة  ح��ا���ص��ن��ة 
�لتي  �لتوجهات  ذل��ك  وي��وؤك��د  و�ملتو�صطة، 
�لأعمال،  لرو�د  �لتناف�صية  �لفر�ش  �أتاحت 
م�صروعاتهم  �إط�����الق  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
يف خم��ت��ل��ف �لأن�����ص��ط��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة ومبا 

وموؤ�صر�ته،  �ل�صوق  �حتياجات  يتنا�صب مع 
لت�صمل  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  �ل���ت���ن���وع  ودع�������م 
وتكنولوجيا  و�ل�صياحة  و�لتجارة  �ل�صناعة 
�ملعلومات و�لقطاع �لغذ�ئي وجتارة �جلملة 

و�لتجزئة، وغريها.
�أبوظبي قامت بتوجيه  �أن حكومة  و�أو�صح 
بدور  للقيام  �لر�صمية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلهات 
و�مللتقيات  �مل���ع���ار����ش  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �أ���ص��ا���ص��ي 
بهدف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  للم�صروعات 
ت��وف��ري ف��ر���ش ����ص��ت��ث��م��اري��ة ر�ئ�����دة تعك�ش 
��صتثمارية  بيئة  خلق  على  �لإم���ارة  حر�ش 
�لقطاعات  ن��ح��و  �لتنمية  دع���م  يف  ت�صاهم 

�لقت�صادية �لو�عدة.
�مل�صاريع  ن�صبة  زي����ادة  �أه��م��ي��ة  �إىل  ول��ف��ت 
و�مل���ن�������ص���اآت �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة ودع���م 
�لقطاع  يف  �نخر�طهم  وت�صهيل  �ملو�طنني 
�ملي�صرة  �لقرو�ش  من  و�ل�صتفادة  �خلا�ش 
�ملعار�ش  خ��الل  من  و�لت�صويق  و�لتدريب 
�ملختلفة، حيث ي�صهل ذلك عملية �لو�صول 
�إىل �أكرب �صريحة من رّو�د �لأعمال �ل�صباب 
للمعنيني  وي��ت�����ص��ن��ى  �ل��ق��ط��اع��ات،  ���ص��ت��ى  يف 
ل��ه��م، ومتابعة  �ل��دع��م و�ل��ت��وج��ي��ه  ت��ق��دمي 
�ملبتكرة  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صروعات 
و�مل�صروعات �لإبد�عية �لنا�صئة، وكل ما من 

�لإمارة  ��صرت�تيجية  �أه��د�ف  حتقيق  �صاأنه 
ل�صناعة و��صت�صر�ف �مل�صتقبل.

يعد  �لعني  معر�ش  �أن  على  �ملهريي  و�أك��د 
للم�صاريع  �ل��د�ع��م��ة  �مل��ع��ار���ش  �أك���رب  �أح���د 
و�أبرزها  �ل��دول��ة  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
يف �ملنطقة، كما يعد ملتقى لرو�د �لأعمال، 
وعر�ش  بينهم  فيما  �لتو��صل  خالله  يتم 
من  ل��ك��ل  و�أف���ك���اره���م  منتجاتهم  وت��ق��دمي 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ش، كما يعد �ملعر�ش 
لرجال  �ل�صتثمارية  �لتجمعات  �أك��رب  �أح��د 

�لأعمال و�مل�صتثمرين يف مدينة �لعني.
�لعار�صة  بلغ عدد �جلهات  �آخر  من جانب 
�ل�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  �ل��ع��ني  م��ع��ر���ش  يف 
على  يزيد  ما  �حلالية  لدورته  و�ملتو�صطة 
95 جهة موؤكدة حتى �لآن، وليز�ل �لعدد 
�لعام  لهذ�  �ملعر�ش  �صي�صم  كما  �زدي��اد،  يف 
و�مل�صارف  �حلكومية  �جلهات  من  �لعديد 
ودور  �لتدريب  ومعاهد  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات 
�ل�����ص��ح��ي��ة، وم����ن بينها  �لأزي�������اء و�مل����ر�ك����ز 
و�صندوق  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإم���������ار�ت  م�����ص��رف 
�مل�صرق  وب��ن��ك  لالبتكار  ر����ص��د  ب��ن  حممد 
ود�ئرة �لتنمية �لقت�صادية وقطاع �لفنادق 
وغريها، كما يتوقع �أن ي�صهده خالل يومي 

�نعقاده ما يزيد على 1500 ز�ئر. 

ل�صرطة  �ل�����ع�����ام�����ة  �ل�����ق�����ي�����ادة  �أط�����ل�����ق�����ت 
�مل�صتقبل،  �أم������ن  رو�د  �أب���وظ���ب���ي ج���ائ���زة 
�ملو�طنني  م���ن  �ل�����ص��ب��اب  ل��ف��ئ��ة  �مل��خ�����ص�����ص��ة 
تنمية  ب����ه����دف  �ل������دول������ة،  يف  و�مل���ق���ي���م���ني 
بالعمل  �ملجتمع  ثقافة  وتعزيز  مهار�تهم 
�ملجتمعية  �مل�صوؤولية  دور  وتفعيل  �لأم��ن��ي 

لدى �صريحة �ل�صباب.
�ل�صباب  يوم  مع  �جلائزة  �إط��الق   ويتز�من 
من  �أغ�صط�ش  م��ن  ع�صر  �ل��ث��اين  يف  �لعاملي 

كل عام.
و�أكد معايل  �للو�ء حممد خلفان �لرميثي  
قائد  عام �صرطة  �أبوظبي ، حر�ش و�هتمام  
و�لدعم   �لرعاية  بتوفري  �لر�صيدة  �لقيادة 
ي��ع��ت��ربون  رو�د  �ل���ذي���ن  �لوطن    ل�����ص��ب��اب 

�لتطوير و�لتنمية، وبناة �مل�صتقبل.
�لر�صيدة   حكومتنا  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ص���اف 
ت�����ص��خ��ر ك���ل �لإم��ك��ان��ي��ات و�مل������و�رد لتمكني 
�ل�صباب من �مل�صاركة �لفعالة وطرح �أفكارهم 
ومبادر�تهم �لهادفة �إىل تطوير �آليات �لعمل 

�لأمني وتعزيز �لأمن و�ل�صتقر�ر.
و�أو���ص��ح �ل��ر�ئ��د �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �لرحمي، 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ���ص��ب��اب ���ص��رط��ة �أب�����و ظبي 
�مل�صتقبل   �أم����ن  رو�د  ج���ائ���زة  �أن  معايري 
�أربع فئات )�خلدمة �ملجتمعية،  تتكون من 
�لإبد�ع و�لبتكار، ��صتخد�م و�صائل �لتو��صل 
�لجتماعي و�لق�صة �لق�صرية( ومن �ملقرر 
للتميز  �لعام  �لقائد  �أن تكون �صمن جائزة 

�عتبار�ً من �لعام �جلاري 2018.

�ملجتمعية  لالأفر�د  �خلدمة  جائزة  ومتنح 
باإ�صهامات  ي��ق��وم��ون  �ل���ذي���ن  و�جل���م���اع���ات 
بطولية وتطوعية يف خدمة �ملجتمع باإمارة 
و�لبتكار  �لإب���د�ع  جائزة  ومتنح  ظبي،  �أب��و 
ي�صهمون  �ل���ذي���ن  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  ل��ل��م��ب��دع��ني 
حالية  مل�صكلة  ح��ل  ت��ق��دمي  ب��ج��ه��وده��م  يف 
�أبو  �صرطة  خدمات  من  خلدمة  تطوير  �أو 
وحت�صني  �ملتعاملني  �إ�صعاد  يف  لل�صعي  ظبي 

�أد�ء �ملوؤ�ص�صة يف �صتى جمالتها.
و�صائل  ����ص��ت��خ��د�م  �ل��ت��م��ي��ز يف  �أم����ا ج���ائ���زة 
لل�صباب  ف��ت��م��ن��ح  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ص���ل 
)�لإع�������الم�������ي�������ني وغ��������ري �لإع�����الم�����ي�����ني( 

و�ملتميزين يف دعم �أهد�ف ومبادر�ت �صرطة 
�لأمنية  �لر�صائل  ن�صر  �أبو ظبي من خالل 
�أ�صكالها �ملرئية و�مل�صموعة  �لتوعوية بكافة 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  خمتلف  ع��رب  و�مل��ك��ت��وب��ة 

�لجتماعي.
وج���ائ���زة �ل��ق�����ص��ة �ل��ق�����ص��رية مت��ن��ح لكتاب 
�لق�ص�ش �لق�صرية لإبر�ز �لقيم �لإيجابية 
�ملجتمعية  و�مل�صوؤولية  و�لتعاون  كالت�صامح، 
ومعاجلتها  �ل�صلبية  �ل�����ص��ل��وك��ي��ات  ل��ر���ص��د 
ب���ه���دف توعية  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ون�����ص��ر 
�أفر�د  �جل��ائ��زة  وت�صتهدف  �أم��ن��ي��اً.  �ملجتمع 
�ملجتمع من فئة �ل�صباب وتت�صمن �جلائزة 

�أن��و�ع �مل�صاركات وهي )�لأعمال  نوعني من 
و�لإجناز�ت  و�لأعمال  �لفردية  و�لإجن��از�ت 
على  تركز  بحيث  للمجموعات(  �مل�صرتكة 
يف  ي�صاهم  �ل��ذي  و�ل�صرطي  �لأمني  �لعمل 

�أمن و�صالمة �ملجتمع.
ع�صو  �مل��زروع��ي  �صامل  علي  �لنقيب  و�صرح 
جم��ل�����ش ���ص��ب��اب ���ص��رط��ة �أب����و ظ��ب��ي ومدير 
�إىل  ت����ه����دف  �جل�����ائ�����زة  �أن  �ىل  �مل���������ص����روع 
�ل���ص��ت��ف��ادة م��ن م��و�ه��ب وط��اق��ات �ل�صباب 
وتعزيز  �لأمني  بالعمل  �ملجتمع  تثقيف  يف 
�إمارة  �أمن و�صالمة جمتمع  م�صاهمتهم يف 
�أبو ظبي، وترجمة روؤى �حلكومة يف رعاية 

�ل�صباب وحتفيزهم وتكرميهم.
ب�����ص��ك��ل مبا�صر  �أه������د�ف �جل���ائ���زة  ت��دع��م  و 
�أبو  �صرطة  �صباب  جمل�ش  �أه���د�ف  حتقيق 
ومو�هب  م��ه��ار�ت  تنمية  خ��الل  م��ن  ظبي 
�ل�صباب وتبني �بتكار�تهم ودعمها، ومتكني 
متطلبات  حتديد  يف  �مل�صاهمة  من  �ل�صباب 

تطوير �لعمل �ل�صرطي.
ت���������ص����ه����م يف حت����ق����ي����ق  �لأه��������������د�ف  ك�����م�����ا 
ثقة  وهي  �أبوظبي  ل�صرطة  �ل�صرت�تيجية 
ت����د�ر بكفاءة  ���ص��رط��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع وم��ن��ظ��م��ة 
وفاعلية، و يف �صورة �أ�صمل �صت�صهم �أهد�ف 
�أه�������د�ف خطة  ه����ذه �جل����ائ����زة يف حت��ق��ي��ق 
�أبوظبي وهي جمتمع �آمن، �صمعة �إعالمية 

بارزة وتعزيز �لثقافة و�لإبد�ع �لفكري.
وي�صرتط يف �لر�غبني بالتقدم للجائزة �أن 
وهي  ع��ام��اً   30 �إىل   15 م��ن  �لعمر  ي��ك��ون 
وزيرة  مكتب  لدى  �ملعتمدة  �لعمرية  �لفئة 
�لدولة ل�صوؤون �ل�صباب، و�أن ل يتجاوز عدد 
�مل�صاركني يف �لفئات �مل�صرتكة للمجموعات 
من  �مل�صارك  يكون  و�أن   ، م�صاركني   4 ع��ن 
مو�طني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �أو 

�ملقيمني على �أر�صها.
�جلنيبي  �هلل  ع��ب��د  ���ص��ع��د  �ل��ن��ق��ي��ب  وذك�����ر 
ن�صر  �صيتم  �أن��ه  و�لتميز  �جل���ودة  �إد�رة  م��ن 
فئات  و���ص��روط  مب��ع��اي��ري  خ��ا���ص��ة  تفا�صيل 
�لقائد  �إط���الق ج��ائ��زة  م��ع  �جل��ائ��زة تز�مناً 
2018 مبا فيها �لآلية �لتي  �لعام للتميز 

�صيتم من خاللها ��صتالم �مل�صاركات.

�طلع وفد من د�ئ��رة �لتعليم و�ملعرفة ، يف 
بقطاع  �أبوظبي،  �صرطة  طري�ن  �إد�رة  مقر 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  على  �مل��رك��زي��ة،  �لعمليات 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة �مل���ق���دم���ة ل��ط��ل��ب��ة �مل���د�ر����ش 
مبادرة  من  �لثانية  �لن�صخة  يف  �مل�صاركني 

�مل�صتقبل". "طيار 
وكان �لعميد طيار �إبر�هيم ح�صن �لبلو�صي، 
حميد  برئا�صة  �لوفد  �لتقى  �لإد�رة  مدير 
�إب��ر�ه��ي��م �ل��ه��وت��ي، م��دي��ر ���ص��وؤون �لطلبة، 
و��صطحبهم  و�مل��ع��رف��ة،  �لتعليم  د�ئ���رة  يف 
و�لفعاليات  �لأن�صطة  نوعية  على  للتعرف 
�مل�����ب�����ادرة، حيث  ل��ل��م�����ص��ارك��ني يف  �مل���ق���دم���ة 
وخماطر  �أ���ص��ر�ر  ع��ن  ���ص��رح  �إىل  ��صتمعو� 
�ل��ت��دخ��ني خ���الل �مل��ح��ا���ص��رة �ل��ت��ي تفاعل 

معها �لطالب.
�لوفد غرفة عمليات ط��ري�ن �صرطة   وز�ر 
�لطالب  وق��دم  �لإد�رة،  مبنى  يف  �أب��وظ��ب��ي 
طبيعة  ح��ول  �صرحاً    ، بالتدريب  �ملكلفني 
�لقيادة  �لتو��صل مع مركز  وكيفية  �لعمل 
�ملر�قبة  برج  مع  �لتن�صيق  و�آلية  و�لتحكم، 
�لطائر�ت  حت��رك  و�إج����ر�ء�ت  و�لطيارين، 
�حلو�دث،  وقوع  وقت  �لبالغات  تلقي  عند 
و�لإنقاذ،  �ل��ب��ح��ث  جم���ال  يف  �لإد�رة  ودور 
ون��ق��ل �مل��ر���ص��ى و�مل�����ص��اب��ني، و�لإج�������ر�ء�ت 

�لوقائية �ل�صرورية.

ق�صم  �لعمل يف  �لوفد على طبيعة  وتعرف 
�ل�����ص��ي��ان��ة، و�آل���ي���ة جت��ه��ي��ز �ل���ط���ائ���ر�ت من 
يف  �لت�صرف  وكيفية  �ل�صيانة،  فريق  قبل 
ح��ال وق���وع ح���ادث، و�لإج�����ر�ء�ت �لوقائية 
�لتدريب  بها، ونوعية  �لقيام  يتوجب  �لتي 
�ل��ع��م��ل��ي �ل���ذي مي��ار���ص��ه �ل��ط��الب يف ق�صم 

�ل�صيانة.
�أبوظبي  �صرطة  طري�ن  �إد�رة  مدير  و�أثنى 
"طيار  م��ب��ادرة  يف  �مل�صاركني  �لطلبة  على 
�مل�صتقبل"، للتز�مهم وحر�صهم على تعلم 

و�كت�صاب خرب�ت متنوعة،  مهار�ت جديدة 
م�����وؤك�����د�ً ح���ر����ش ����ص���رط���ة �ب���وظ���ب���ي على 
�لطالب  لدى  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  تعزيز 
�لإد�رة  وم��ه��ام  ع��م��ل  بطبيعة  وت��ع��ري��ف��ه��م 
�ل�صرطية  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ودوره������ا 

و�ملجتمعية و�لإن�صانية.
و�أك����د �أه��م��ي��ة �ل��ربن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي خالل 
فر�غ  وق��ت  مل��لء  �ل�صيفية،  �لإج����ازة  ف��رتة 
بالنفع  ي��ع��ود  ف��ي��م��ا  و����ص��ت��ث��م��اره  �ل��ط��ل��ب��ة 
و�لفائدة على �جل�صم و�لعقل، ويعزز لديهم 

�لأنظمة  �ح��رت�م  ويعلم  �لنبيلة،  �لأخ��الق 
ويعمق  �لنف�ش،  على  و�لعتماد  و�لقو�نني 
ويبث  �لوطنية،  للهوية  بالنتماء  �ل�صعور 
و�لطاعة،  و�لإق����د�م  �ل�صجاعة  روح  فيهم 
وحتمل �مل�صوؤولية، ويغر�ش يف نفو�صهم قيم 

�لنتماء للوطن.
�إىل  �ل�صكر  �لهوتي،  �إبر�هيم  وق��دم  حميد 
و�لتن�صيق  �ل��ت��ع��اون  على  �أب��وظ��ب��ي  �صرطة 
�لد�ئم مع د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة، وتنظيم 
ت���ق���دم جرعات  �ل���ت���ي  �ل���ه���ادف���ة  �مل����ب����ادر�ت 

�لطلبة  يف  ت��غ��ر���ش  و�إر�����ص����ادي����ة،  ت��وع��وي��ة 
�لوعي �لأمني وتنمي قدر�تهم وتطورها، و 
�إعد�دهم ليكونو� جيل �مل�صتقبل �لقادر على 
مكت�صبات  على  و�حلفاظ  �مل�صوؤولية  حتمل 

�لوطن.
رفع  متمنياً  باملبادرة،  �إعجابه  عن  و�أع��رب 
م�صتوى بر�مج �ملبادرة �إىل مر�حل متقدمة 
�أمام �لطالب  يف �مل�صتقبل لإتاحة �لفر�صة 
على  و�حل�صول  ج��دي��دة  خ��رب�ت  لكت�صاب 
�أك���رب ق��در م��ن �ل���ص��ت��ف��ادة، ومتكينهم من 
�ختيار �لتخ�ص�ش �لأكادميي �لذي ينا�صب 
�صوق  �ح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ويتما�صى  ق��در�ت��ه��م 
د�ئرة  من  و�ل��زي��ارة  �للقاء  وح�صر  �لعمل. 
يو�صف  يعقوب   : من  كل  و�ملعرفة  �لتعليم 
�حلمادي، رئي�ش ق�صم �لتعليم، وبركة �صامل 
�أكادميي،  �إر���ص��اد  �أول  �أخ�صائي  �ل��ك��ث��ريي، 
�أبوظبي كل من  �إد�رة طري�ن �صرطة  ومن 
من  �حلمودي  �صامل  حممد  طيار  �ملقدم   :
ق�صم �ل��دع��م �جل���وي و�مل��ق��دم ط��ي��ار نا�صر 
�مل�صاندة،  رئي�ش ق�صم �خلدمات  �لعي�صائي، 
من  �حلفيتي،  ر��صد  حممد  طيار  و�مل��ق��دم 
ق�صم �خلدمات �مل�صاندة، و�ملقدم طيار علي 
عبيد بن بدر، من ق�صم �لعمليات �جلوية، 
�لظاهري،  �أح��م��د  ط��ي��ار  مهند�ش  و�مل��ق��دم 

رئي�ش ق�صم �ل�صيانة.

�إجر�ء�ت جديدة لت�شجيل �ملركبات 
�لكال�شيكية  يف �أبو ظبي �أول �أكتوبر  �ملقبل

•• اأبوظبي - الفجر

�أعلنت �صرطة �أبو ظبي عن �إجر�ء�ت جديدة لت�صجيل �ملركبات �لكال�صيكية، 
و�إ�صد�ر  لها،  �لفني  �لفح�ش  �إج��ر�ء  بعد   ، �ملقبل  �كتوبر  �أول  من  �عتبار�ً 

وثيقة �لتاأمني.
و�صنفت �لكال�صيكية �إىل فئتني: �لأوىل، ت�صجل ملدة �صنة ، وت�صتخدم على 
و�حدة  �صنة  مل��دة  دره��م   400 ت�صجيل  ر���ص��وم  مقابل  با�صتمر�ر  �لطرقات 
و�لتجديد 350 درهم �صنويا �صريطة توفري وثيقة تاأمني ملدة 13 �صهر�ً، 

و�لفح�ش �لفني.
�لتي يتم عر�صها يف  ، وه��ي  ث��الث  �صنو�ت  مل��دة  �لثانية، ت�صجل  �لفئة  �أم��ا 
�ملعار�ش و�لفعاليات �ملختلفة، ول ت�صتخدم على �لطرقات �لعامة ، وتتطلب 
وثيقة تاأمني للمركبة ، و�إجر�ء �لفح�ش �لفني ،ور�صوم �لت�صجيل 1100 

درهم ملدة ثالث �صنو�ت ، و�لتجديد لنف�ش �ملدة مقابل 1050 درهم.
وتكون مدة �لت�صجيل �و �لتجديد �ختيارية ح�صب رغبة �صاحب  �ملركبة ، 
و  يدون يف �مللكية "مينع �صري �ملركبة على �لطرقات"، ويتم نقلها بو�صائل 

�لنقل �ملخ�ص�صة لهذه �لغاية.

�شعيد �لبحري: �ل�شباب �شفر�ء �لثقافة و�أوعية 
�لعلوم وحماة �لرت�ث و�أهل لريادة �البتكار

•• اأبوظبي – الفجر

�أبوظبي  جهاز  ع��ام  مدير  �ل��ع��ام��ري  �صامل  �لبحري  �صعيد  �صعادة  ق��ال 
يوم  ي�صادف  �ل��ذي  لل�صباب  �ل��دويل  �ليوم  مبنا�صبة  �لغذ�ئية  للرقابة 
�لثاين ع�صر من �أغ�صط�ش من كل عام: "لقد �أثبت �ل�صباب على �لدو�م 

و�لرقم  �لأ�صا�ش  �ملحرك  �أنهم 
مناحي  ���ص��ت��ى  يف  �ل�����ص��ع��ب 
�لتي  و�ل���ت���ط���ور  �ل��ن��ه�����ص��ة 
ويف  �ل���ع���امل،  دول  ت�صهدها 
دولة  فيها  حققت  م��رة  ك��ل 
�لإم����ار�ت �إجن���از�ت عظيمة 
�حلكيمة  ق���ي���ادت���ن���ا  ك���ان���ت 
وعي  �إىل  ب��ال��ب��ن��ان  ت�����ص��ري 
وعزميتهم  �لإم���ار�ت  �صباب 
ودورهم يف �صناعة �لإجناز، 
على  دل  �إن  �لأم������ر  وه�����ذ� 
�صيء فاإمنا يدل على حجم 
�لإيجابي  و�لتغيري  �لتاأثري 

�لو�عي  �ل�صباب  يحدثه  �لذي 
و�ملوؤمن باأن بناء �لأوطان غاية لي�ش �أ�صما منها غاية، وو�جب وطني ل 
ميكن جتاوزه، حيث �أثبت �صباب �لإمار�ت �أنهم على قدر عاٍل من �لوعي 
�لرثوة  و�أن��ه��م  ومكت�صباته،  للوطن  �لأم���ان  �صمام  و�أن��ه��م  و�مل�صوؤولية 
فجر  ب��زوغ  منذ  �حلكيمة  قيادتنا  عليها  ر�ه��ن��ت  طاملا  �لتي  �حلقيقية 

�لحتاد �إىل يومنا هذ�."
و�أ�صاف: يف �لوقت �لذي يخ�ص�ش فيه �لعامل يوماً لالحتفال بال�صباب 
كان �ل�صباب �لإمار�تي ول ز�ل حمل �حتفال و�حتفاء �لقيادة �حلكيمة 
تر�ثية،  حتى  �أو  علمية  �أو  ثقافية  كانت  �صو�ء  وتظاهرة  منا�صبة  كل  يف 
فال�صباب هم �صفر�ء �لثقافة و�أوعية �لعلوم وحماة �لرت�ث و�أهل لريادة 
�لبتكار و�لتطور و�لنماء، نعول عليهم ��صت�صر�ف �مل�صتقبل �أمام �لأجيال 
�لقادمة وحتقيق �لإجناز�ت �لتي ت�صمن ��صتد�مة �حلالة �لفريدة �لتي 
يعي�صها جمتمع �لإم��ار�ت بكل ما فيها من �أمن و��صتقر�ر ورفاه ورخاء 
�أبناء وبنات �لإم��ار�ت من ت�صحيات ج�صام  �أثبته  وتعاي�ش وت�صامح، فما 
ومتّيز منقطع �لنظري يف �ملجالت �لعلمية و�لعملية كافة; يجعلنا �أكرث 
�لإن�صان  ببناء  �ل�صتثمار  مفهوم  لدينا  ويعزز  �مل�صتقبل،  على  �طمئناناً 
�لإمار�تي كنهٍج ر��صٍخ تتبناه حكومتنا �لر�صيدة �صمن �أجندتها �لتنموية 
و�لنه�صوية �لتي حتر�ش على �أن يكون �ل�صباب �صركاء فاعلون يف ر�صم 

مالحمها وخططها.
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية بهمم �ل�صباب يرت�صخ  و�أكد �صعادته �ن جهاز 
�لفريدة  �ملزيد من �لإجن��از�ت  لديه �لعزم و�لثقة بالقدرة على حتقيق 
�ملجتمع  و�أم��ن  �صالمة  تعزيز  يف  رئي�صاً  دور�ً  تلعب  �لتي  �ملوؤ�ص�صة  لهذه 
وحتقيق رفاهيته وتنمية وتطوير �لقت�صاد �لوطني و�لنهو�ش به نحو 
�ل�صتد�مة، و�لتغلب على كافة �لعقبات �لتي تقف يف وجه �لتنمية، ودفع 
عجلة �لتطور نحو حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت و�ملكت�صبات �لتي تدعم 
بدورها �جلهود �حلكومية �لر�مية لإ�صعاد �ملو�طنني و�ملقيمني وحتقيق 

�أرقى �صبل �لعي�ش لهم.



اأظافر  ل��ون  تغيري   –  1
القدم

م��ن �مل��ه��م �لن��ت��ب��اه �إىل لون 
�لأظفار  ف��ت��ح��ول  �أظ���اف���رك، 
�أن  ميكن  �لأ�صفر  �للون  �إىل 
يدل على �أمر��ش معينة مثل 
�لفطور و�ل�صدفية و�لأكزميا، 
�ل���ن���ادرة  ب��ع�����ش �حل������الت  ويف 
متالزمة  ع���ل���ى  دل����ي����اًل  ت����ك����ون 
�ل��ت��ي ت�صبب  �ل�����ص��ف��ر�ء  �لأظ���اف���ر 

�لتورم و�ل�صو�ئل يف �لرئتني.

الدائمة – الربودة   2
�لقدمني  �ل�صكري ور�ء برودة  �أن يكون مر�ش  ميكن 
�إذ �إنه يغري كمية �إمد�د �لقدمني بالدم، ويغري �أي�صاً وظائف 

�لأع�صاب فيهما.

وت�سققها القدمني  ب�سرة  – جفاف   3
�إذ� بقي جلد �لقدمني جافاً �أو مت�صققاً رغم �لرتطيب �مل�صتمر، فقد 

يكون من �ملفيد �إعطاء هذه �مل�صكلة بع�ش �لهتمام، ويف�صر �لأطباء 
ول  و�صميكاً  كثيفاً  �جللد  يجعل  �ل��ذي  �لتقرن  بفرط  �حلالة  ه��ذه 

ميكن تغيري حالته با�صتخد�م �لكرميات �ملطرية.

الكريهة القدمني  – رائحة   4
�لنظافة  م�����ص��ت��وى  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر  ب��غ�����ش 
�لكريهة  �لقدمني  ر�ئحة  فاإن  و�لعناية؛ 
يعاين منها �جلميع؛ ب�صبب وجود �آلف 

�لغدد �لعرقية يف �أقد�منا،
�جل���و�رب  �أو  �لأح���ذي���ة  �أن  �إىل  �إ���ص��اف��ة   
و�لبكرتيا  �لفطريات  حتب�ش  �أن  ميكن 

�لتي تتكاثر يف ظروف رطبة ود�فئة.
ويقول �لأخ�صائيون، �إن ر�ئحة �لقدمني 
�تخاذ  يجب  ول��ك��ن  مقلقاً،  �أم���ر�ً  لي�صت 
معادية  بيئة  لتهيئة  معينة  �إج������ر�ء�ت 

لنمو �لفطور و�لبكترييا، 
مثل �رت��د�ء جو�رب نظيفة على �لدو�م، 
�إذ�  و�حل����ر�����ش ع���ل���ى جت��ف��ي��ف �حل�������ذ�ء 
و�إ�صافة  �ل��رط��وب��ة،  �أو  للتعرق  تعر�ش 

زيت �ل�صاي �إليه.
القدمني – انتفاخ   5

بع�ش �ل�صطر�بات �لور�ثية مثل فقر �لدم ميكن �أن ت�صبب تقرحات 
عالمة  و�لنتفاخ  �لتقرح  يكون  كثرية  �أحيان  ويف  للقدمني،  د�ئمة 

على مر�ش �ل�صكري.

�شحة وتغذية
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قالت �سحيفة )ديلي ميل( الربيطانية، اإن الأعرا�ض التي قد تظهر على القدمني تعد موؤ�سرًا على م�ساكل �سحية يجب حلها.
واأوردت ال�سحيفة قائمة بالأعرا�ض على النحو التايل:

قدماك تخرب�نك عن حالتك �ل�شحية

ال�سرايني: يحمي   .1
ُيح�ّصن ع�صري �لرمان قدرة �جل�صم على تخفي�ش معدل 
�لأوعية  يف  �حل��رة  �جل���ذور  على  و�لق�صاء  �لكول�صرتول 
�لدموية. كذلك يعطي �أثر�ً م�صاد�ً لت�صلب �ل�صر�يني يف 
�لقلب ومينع تر�كم �ل�صفائح يف �ل�صر�يني ويحافظ على 

مرونتها ويخفف �للتهابات يف بطانة �لأوعية �لدموية.

الأي�ض: متالزمة  يحارب   .2
�ل�صكر  م�صتويات  تنظيم  ع��ل��ى  �جل�����ص��م  �ل��رم��ان  ي�صاعد 
ويح�ّصن ظاهرة ح�صا�صية �لأن�صولني، ويخفف �للتهابات 
ُتعترب  �لتي  �لأي�ش  مبتالزمة  مرتبطة  �أخ��رى  وم�صاكل 

م�صبباً �أ�صا�صياً للبد�نة، وتنذر بال�صكري غالباً.

الإ�سهال: يعالج   .3
لتخفيف  ع��الج��اً مم��ت��از�ً  �ل��ط��ازج  �ل��رم��ان  ُيعترب ع�صري 
�لأمل و�للتهاب �ملرتبَطني بالإ�صهال �حلاد �لذي يرت�فق 

مع ظهور دم وخماط يف �لرب�ز.

الكلى: يقّوي   .4
�لكلى  مل�����ص��ايف  ف��اع��ل��ة  ح��م��اي��ة  �ل���رم���ان  ت�صمن خ��ال���ص��ة 
�ل�صموم خالل  ت�صببها  �ل��ت��ي  �لأ���ص��ر�ر  وج��ه  �خل��ارق��ة يف 

عملية �لتطهري.

الولدة: قبل  وطفلها  الأم  يحمي   .5
يحتوي ع�صري �لرمان على خليط قوي من �لفيتامينات 
و�ملعادن ت�صمل حم�ش �لفوليك وم�صاد�ت �أك�صدة ت�صمن 
تدفق �لدم ب�صكل �صليم وُتخّف�ش خماطر �لولدة �ملبكرة 
�أو �حتمال تر�جع وزن �لأطفال. ي�صاهم �لبوتا�صيوم �لذي 
و�لغثيان  �ل�صاق  ت�صنجات  جتنب  يف  �أي�صاً  عليه  يحتوي 

خالل �حلمل.

الكول�سرتول: ُيخّف�ض   .6
بتخفي�ش �لرمان غني مب�صاد�ت �أك�صدة ت�صمح 

�ل�صيئ  �لكول�صرتول  م�صتويات 
معدلت  حت�����ص��ني  م��ق��اب��ل  يف 
�ل����ك����ول���������ص����رتول �جل�����ي�����د يف 

�جل�صم.

 .7

يكافح ال�سرطان:
�ملغّذية  و�لعنا�صر  �لأك�صدة  م�صاد�ت  ن�صبة  �رتفاع  ي�صمح 
و�لبونينيك( بحماية  �للوتيولني و�لإيالجيك  )�أحما�ش 
�لدم  �أ���ص��ر�ر �جل��ذور �حل��رة وحتفيز خاليا  �خلاليا من 
موت  ظاهرة  و�إط��الق  �ل�صموم  مفعول  لإبطال  �لبي�صاء 
و�إعاقة  نف�صها(  على  �خل��الي��ا  )تق�صي  �مل��ربم��ج  �خل��الي��ا 
�أنزمي �لأروماتاز �لذي يحّول �لأندروجني �إىل �أ�صرتوجني، 
ما يعني �لوقاية من �صرطان �لثدي و�لرئة و�لربو�صتات 

و�جللد.

الدم: �سغط  ينّظم   .8
�لأوعية  يف  و�للتهابات  �لإ�صابات  �لرمان  ع�صري  يخّفف 
بفاعلية،  �ل��دم  وُي�صيل  للتخرث  م�صاد�ً  وي�صّكل  �لدموية 
ف�صاًل عن �أنه ُي�صّهل تدفق �لدم يف �أنحاء �جل�صم وي�صيطر 

على �صغط �لدم.

املناعة: جهاز  يقوي   .9
م�صتوى  ع��ل��ى  ق��وي��ة  بخ�صائ�ش  �ل��رم��ان  ع�صري  يتمتع 
حماربة  يف  ي�صاهم  م��ا  و�مل��ي��ك��روب��ات،  �جل��ر�ث��ي��م  مكافحة 
�ل��ف��ريو���ص��ات و�جل��ر�ث��ي��م وتقوية ج��ه��از �مل��ن��اع��ة. م��ن بني 
�مل�صادة  �ل��رم��ان  خ�صائ�ش  تبقى  كافة،  �لفاكهة  �أ�صناف 
ف��ريو���ش نق�ش  ن��ق��ل  م��ن��ع  ع��ل��ى  ق���درة  �أك���رث  للميكروبات 
�ملناعة �لب�صري. يحتوي هذ� �لع�صري �أي�صاً على �لفيتامني 
�للتهابات  مقاومة  على  �جل�صم  قدرة  يح�ّصن  �لذي   C

�خلارجية �لتي ت�صّببها �لفريو�صات.

احل�سا�سية: يحارب   .10
�لعمليات  تعيق  �ل��ت��ي  �لبوليفينول  مب���و�د  غني  �ل��رم��ان 
�لبيوكيماوية �ملرتبطة باأعر��ش �حل�صا�صية وتبقيها حتت 

�ل�صيطرة.

فقر الدم: مينع   .11
�حلديد  من  مرتفعة  ن�صبة  على  �ل��رم��ان  ع�صري  يحتوي 
�لدم  خ��الي��ا  يف  نق�ش  �أي  ع��ن  ت��ع��ّو���ش 
حتديد�ً  �لن�صاء  وتفيد  �حلمر�ء، 
ب���ع���د ف�����ق�����د�ن �ل�������دم خ���الل 

�لدورة �ل�صهرية.

ي�����ج�����ّدد   .12
الغ�سروف:

ي�������ت�������وىل ع�������ص���ري 
�ل�����������رم�����������ان ك����ب����ح 
�لأن�����������������زمي�����������������ات 
�مل�صوؤولة عن ت�صرر 
�ل����غ���������ص����روف ل����دى 
بالف�صال  �مل�صابني 
و�لتهاب  �ل��ع��ظ��م��ي 

�لعظام.

13. ينّظم 
ت  يا م�ستو

�سكر الدم:
�أن  ������ص�����ح�����ي�����ح 

ع�����ص��ري �ل���رم���ان ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �ل��ف��رك��ت��وز ل��ك��ن��ه ل يرفع 
لأن  �لأخ���رى  �لفاكهة  ع�صائر  بقدر  �ل��دم  �صكر  م�صتوى 
�لدم ميت�صه ببطء من دون زيادة معدلت �ل�صكر بدرجات 

قيا�صية.

التنف�سي: اجلهاز  يريح   .14
�لفاكهة  ه���ذه  C( يف  )ف��ي��ت��ام��ني  �لأ���ص��ك��ورب��ي��ك  ح��م�����ش 
م�صاد قوي لاللتهابات، ما يعني �أنه يخفف �للهاث لدى 
يف  و�لح��م��ر�ر  �لأمل  ويخفف  بالربو  �مل�صابني  �لأط��ف��ال 

�حللق بدرجة ملحوظة.

الوزن: فقدان  على  ي�ساعد   .15
�لدهون  من  ج��د�ً  منخف�صة  ن�صبة  على  �ل��رم��ان  يحتوي 
و�ملعادن.  باملغذيات  غنّي  لكنه  و�لكول�صرتول  �لطبيعية 
كذلك تعزز �لألياف �لغذ�ئية فيه �لقابلة للذوبان وغري 
�لقابلة للذوبان �صعور �ل�صبع وتزيد حجم �لرب�ز وتطرد 

�لدهون و�ل�صموم من �جل�صم.

اللتهابات: يكافح   .16
عدة  مناطق  يف  لاللتهاب  م�صاد�ً  مفعوًل  �لرمان  يعطي 
من �جل�صم، لذ� تتعدد منافعه �ل�صحية كونه يحمي من 

�لربو و�لبو��صري و�لإ�صهال و�أمر��ش �أخرى.

بالكبد: يعتني   .17
�أي�صاً  ي�صاهم  بل  �لكبد  بحماية  �لرمان  يكتفي ع�صري  ل 
بالإفر�ط يف  �ل�صرر  �رتبط  �إذ�  �لتعايف  يف جتديد عملية 
�لوظيفة  �أد�ء  يف  ي�صاهم  كذلك  معينة.  م��ادة  ��صتهالك 

�لطبيعية لهذ� �لع�صو �حليوي.

�ملعدة: ��صطر�ب  يهدئ   .18
�لعط�ش،  ع��ل��ى  وي�صيطر  �جل���وع  �ل��رم��ان  ع�صري  ي�صّبب 
للذوبان  �لقابلة  �لغذ�ئية  بالألياف  غني  �أن��ه  عن  ف�صاًل 
وغري �لقابلة للذوبان في�صاهم يف حت�صني �له�صم وتنظيم 

حركة �لأمعاء.

الب�سرة: يفيد   .19
تخفيف  ع��رب  �ل�صيخوخة  م�����ص��ار  �ل��رم��ان  ع�صري  يبطئ 
�لتجاعيد و�خلطوط �لرفيعة و�ل�صطباغ �ملفرط و�لبقع 
�لد�كنة و�لبثور، ويرّطب �لب�صرة عرب حم�ش �لبونينيك 
وح��م�����ش �لأوم��ي��غ��ا 3 �ل��ده��ن��ي، وي�����ص��ّرع ت��ع��ايف �جل���روح، 
�مل�صوؤولة عن  �لليفية  �أنه يطيل حياة �خلاليا  ف�صاًل عن 
�أي�صاً  �ل��رم��ان  و�لإي��ال���ص��ت��ني. يحتوي  �ل��ك��ولج��ني  �إن��ت��اج 
�لقابل  و�لتانني  �لأنثو�صيانني  �أك�صدة مثل  على م�صاد�ت 
�لذي  )بوليفينول(  �لإي��الج��ي��ك  وحم�ش  ب��امل��اء  للتحلل 

مينع منو �صرطان �جللد.

بال�سعر: يعتني   .20
تقوية  يف  بانتظام  ��صتهالكه  عند  �لرمان  ع�صري  ي�صاهم 
�صحته  وجت��دي��د  �ل�صعر  ت�صاقط  ومنع  �ل�صعر  ب�صيالت 

وملعانه.

باملغذيات: يفي�ض   .21
�لفيتامينات مثل  �لرمان على كميات كبرية من  يحتوي 

مرّكبات  �أي�صاً  �لفاكهة  هذه  ت�صمل   .B5و  Kو  Cو  A
�أحما�ش  فيها  وجن���د   B �لفيتامني  م��ن  �أخ����رى  م��ع��ق��دة 
تعطي  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ريي��دوك�����ص��ني  و�ل��ف��ول��ي��ك  �لبانتوثنيك 
�أي�����ص��اً مب��ع��ادن مثل  �ل��رم��ان  ي��ع��ّج  ك��ث��رية.  منافع �صحية 
ي�صمح  ما  و�ملنغنيز،  و�لنحا�ش  و�لبوتا�صيوم  �لكال�صيوم 

بتجديد �لتو�زن �لغذ�ئي وحت�صني �ل�صحة.

اآثار جانبية وحتذيرات:
�أعر��ش �حل�صا�صية:

بالربو  �مل�����ص��اب��ون  ي��ح��ذر  �أن  يجب 
ق���ب���ل �����ص����رب ع�������ص���ري �ل����رم����ان. 

�ملحتملة مع  �لتفاعالت  تتعّدد 
�لغثيان  بينها  م��ن  �ل���رم���ان، 
يف  و�حلكة  و�ل�صرى  و�لتقيوؤ 
و�صعوبة  و�ح��م��ر�ره��ا  �ل��ع��ني 

�لتنف�ش.

ت�سّمم بالتانني:
حتتوي جذور �لرمان وجذوعه على 

مادة �لتانني �لتي قد تكون �صامة للب�صر.

اأثره على احلمل:
ع�صري �لرمان �آمن للن�صاء يف فرت�ت �حلمل و�لر�صاعة. 
لكن ما من �إثباتات حتى �لآن على �أّن �أ�صكاًل �أخرى، مثل 

خال�صة �لرمان، تكون �آمنة.
 ل���ذ� م��ن �لأف�����ص��ل �لك��ت��ف��اء بالع�صري خ���الل �حل��م��ل �أو 

�لر�صاعة.

تراجع �سغط الدم:
جتّنب �صرب ع�صري �لرمان تز�مناً مع �أخذ �أدوية طبية �أو 
�أع�صاب ومكمالت م�صّممة لتخفي�ش �صغط �لدم لأنه قد 

ي�صاعف �أثر تخفي�ش �ل�صغط بدرجة قاتلة.

م�ساكل اأي�سية:

تبنّي �أن ع�صائر �لليمون �لهندي و�لرمان توؤثر يف �أنزمي 
يفرزه �لكبد يف �جل�صم وُيعترب �صرورياً لتفكيك عدد من 
�لأدوية �ل�صائعة مثل �ل�صتاتني �لذي يعالج �لكول�صرتول 

و�صموم �أخرى.

حمتوى مرتفع من ال�سكر:
فاكهة �لرمان غنية بال�صكر و�لكربوهيدر�ت، لذ� ل ُتعترب 

منا�صبة للم�صابني بال�صكري.
تخفيف  وت��ري��د  منّحفة  غ��ذ�ئ��ي��ة  حمية  تتبع  كنت  و�إذ�   

�ل�صعر�ت �مل�صتهلكة، فلن ينا�صبك ع�صري �لرمان طبعاً.

ا�سطرابات ه�سمية:
يوؤدي �لإف��ر�ط يف ��صتهالك فاكهة �لرمان وع�صريه �إىل 
ووجع  و�لتقيوؤ  �لغثيان  مثل  �له�صمي  �جلهاز  يف  م�صاكل 
تز�مناً  زيتي  غذ�ء  تناول  �أي�صاً  جتّنب  و�لإ�صهال.  �لبطن 

مع �لرمان.

يقوي مناعة اجل�سم ويحارب الفريو�سات 

�لرمان .. �أبرز �ملنافع �لتي ال تقدر بثمن

يف الأ�سل ظهر الرمان يف اإيران وبداأ ُيزَرع منذ 
الع�سور القدمية. اليوم ُيزَرع على نطاق وا�سع 
ويف  اأوروب���ا،  جنوب  من  املتو�سط  منطقة  يف 
اإفريقيا،  و�سمال  والقوقاز،  الأو�سط،  ال�سرق 
الهندية،  القارة  و�سبه  ال�ستوائية،  واإفريقيا 
من  جفافًا  الأك��ر  واملناطق  الو�سطى،  واآ�سيا 
جنوب �سرق اآ�سيا. اإليكم ملحة عن اأبرز املنافع 

التي تفي�ض بها هذه الفاكهة ال�سهية.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
 اعـــــــالن       

�ملرجع 2018/15 ك ع �ش 
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان  من �ل�صيدة/
�ريج بنت حمزه بن حممود بابور - �جلن�صية : �ل�صعودية ، طلب �لت�صديق على حمرر 
يت�صمن :- تنازل عن رخ�صة يف �ل�صم �لتجاري )�صالون �لرند للحالقة( �ملرخ�صة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف 72335 و�مل�صجل لدى غرفة 
جتارة عجمان برقم )74583( �ىل �ل�صيد/ علي �صعيد �صيف عبود �لكعبي ، �جلن�صية 
: �لإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان مبركز �صند /م�صفوت �صيقوم 
��صبوعني من  �نق�صاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�صاأن يف  �لتوقيعات ذوي  بالت�صديق على 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل العام ، مركز �صند - م�صفوت 
اإميان جمعه عبيد املطرو�صي   

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
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العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/16  ا�صتئناف تظلم عقاري 
�ىل �مل�صتاأنف �صده/1-حممد �صهيل خان 2-زهرة �صهيل خان جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /بنك �ت�ش ��ش بي �صي �ل�صرق �لو�صط 
��صتاأنف �حلكم  �آل علي - قد  �ملحدود وميثله / �حمد ح�صن رم�صان 
يوم  لها جل�صه  بالدعوى رقم 2018/4 تظلم عقاري وح��ددت  �ل�صادر 
رقم  بالقاعة  م�����ص��اء�    17.30 �ل�صاعة    2018/9/5 �مل��و�ف��ق  �لرب���ع���اء  
ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/1008  ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة ��صيد� للتجارة �لعامة - ذ م م  2-عبد�للطيف كرمي 
حممد لطيف ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة ��صيد� للتجارة �لعامة - ذ م 
م وب�صفته �صامن وكفيل �صخ�صي للقر�ش جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /

بنك �ي دي بي �ي �ملحدودة )فرع مركز دبي �ملايل �لعاملي( وميثله / �صعيد مبارك 
عبيد �حمد �لزحمي - قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/1865 جتاري 
كلي بتاريخ 2018/5/7 وحددت لها جل�صه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/9/24  �ل�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/208 ا�صتئناف تنفيذ جتاري 

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- جي تي ��ش لتاأجري �ل�صيار�ت 2-نو�ف حممد �حمد 
�ل�صيار�ت(  ل��ت��اأج��ري  �����ش  ت��ي  ج��ي  م��دي��ر  �حل���م���ادي )ب�صفته  م���ريز�  حم��م��د 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�مل�صرف �لعربي لال�صتثمار و�لتجارة 
قد   - �ل�صام�صي  ج��اب��ر  �صليمان  حمد  وميثله/نا�صر  �مل�����ص��رف   - �خل��ارج��ي��ة 
��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2018/639 تنفيذ جتاري. وحددت لها 
جل�صه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/8/29  �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/695 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليهم/1- �صر�ج �لغرب للتجارة �لعامة - �ش ذ م م 2-�صيد جمتبى �صيد عبا�ش 
 - �صادقي  حممد  مري  عبا�ش  �صيد  جمتبى  �صيد  �ر�صالن  3-�م��ري  �صادقي  حممد  مدير 
جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/10  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ بنك �صادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�صي( بالز�م �ملدعي 
عليهم بان يوؤدو� بالت�صامن و�لتكافل فيما بينهم للبنك �ملدعي مبلغ 41518 درهم )و�حد 
و�ربعون �لف وخم�صمائة وثمانية ع�صر درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  عن  ف�صال  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى  2018/3/4م  يف  �حلا�صل  �لق�صائية 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3104 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- معزز للتجارة �لعامة - �ش ذ م م 2-حممد ح�صني نا�صر يحيى بور  
جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/4/8  
�ملدعي  بالز�م  �لرئي�صي(  )�لفرع  �ير�ن  �صادر�ت  ل�صالح/بنك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�ملدعي مبلغ مقد�ره 111337.69 درهم  �لبنك  و�لتكافل �ىل  بالت�صامن  يوؤديا  �ن  عليهما 
�لفا وثالثمائة� و�صبعة وثالثون درهما وت�صعة و�صتون فل�صا( وفائدة  )مائة و�حد ع�صر 
ب�صيطة بو�قع ت�صعة باملائة 9% �صنويا من تاريخ 2017/9/10 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتهما 
بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/428 جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- هاي �ند 2 لل�صقق �لفندقية - �ش ذ م م 2-مق�صود عبد�لكرمي 
فا�صايفال جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  
بالز�م  م ع  �لتجاري - �ش  �ملذكورة �عاله ل�صالح/ بنك دبي  �لدعوى  2018/5/30 يف 
�ملدعي مبلغ خم�صمائة وت�صعة  للبنك  يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�صامن  �ملدعي عليهما 
و�ربعون �لفا و�ربعمائة و�ثنان وخم�صون درهما و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �صنويا 
من تاريخ �ملطالبة �حلا�صل يف 2018/3/6 حتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهما 
بامل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.   
�ليوم  م��ن  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2463  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه/1-�بو�ب بوليفارد لد�رة �ملر�فق و�ملن�صاأت ملك /مرمي عبد�لعزيز حممد 
عبد�هلل �ل علي 2-فوزي عبد�لغني عبد�هلل ح�صني  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
خمبز �ورماي - �ش ذ م م - وميثلها / �بر�هيم حممد نعيم خلف �وغني وميثله / �بر�هيم 
ح�صن �بر�هيم �ملال - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ 
وقدره )170.000 درهم( )مائة و�صبعون �لف درهم( و�لتعوي�ش مببلغ قدره )100.000 درهم( 
)مائة �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د مع 
�لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�صاعة   2018/8/15
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2400   جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1 - جر�ند ميدوي�صت تاور فندق و�صقق فندقية - منطقة حرة - موؤ�ص�صة 
فردية ، 2-حممد ظفر �صاه خان - ب�صخ�صه وب�صفته مالك جر�ند ميدوي�صت تاور فندق 
حممد  �صركة  �مل��دع��ي/  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  فردية  موؤ�ص�صة   - فندقية  و�صقق 
مر�د  علي  مو�صى  �بر�هيم   / وميثله  م  م  ذ  ���ش   - ماف�ش  �لغذ�ئية  �مل���و�د  لتجارة  �لهاملي 
بالت�صامن  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  -  قد  �لبلو�صي 
مببلغ وقدره )74.200.09 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2018/9/13 
�ل�صاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2015/388  مدين كلي                 
�ىل �ملدعي عليه /1- نيدهي بيند�ل �صومانت بيند�ل جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �صومنت بيند�ل هاري�ش جوبتا وميثله / عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن 
�ملرزوقي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )540.000( درهم قيمة �ملنقولت �لتي يف حوزتها ، بال�صافة 
�ىل �لفائدة �لقانونية و�لر�صوم و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة و�صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل.   وح��ددت لها جل�صة يوم �لربعاء   �ملو�فق  2018/8/15  �ل�صاعة 9.30 �ش 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2018/2194  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صامل �صعيد �صامل �صعيد بن �صلومه �لنعيمي ب�صفته �ملالك �ل�صابق 
 ، �لفعاليات  �نفينت كريتيفيتى لد�رة   -2 ، �لفعاليات  �نفينت كريتيفيتى لد�رة  ملوؤ�ص�صة 
3- جاك �لبريو عبدو جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ يو�صف عزت فوزي مرزوق   
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لت�صامم 
ب�صد�د مبلغ وقدره )150000 درهم فقط مائة وخم�صون �لف درهم �إمار�تي مع �لفائدة 
و�تعاب  و�مل�����ص��اري��ف    �ل��ر���ص��وم  م��ع  �لق�صائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/9/19 �ل�صاعة 8.30 �ش بالقاعة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/495  عقاري كلي                 

�حللو   عبد�هلل  حممد  عبيد  2-م��رمي  �حللو  حممد  عبيد  1-هنا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مرركتنج كون�صلتنت �دمن�صرتي�صن �نرتنا�صنال 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لب�صطي  خليفة  لح��ج  خليفة  وميثله/�صاحلة  ح  م   �ش   -
ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ وبطالن �لعقد عن قطعة �لر�ش - و�لز�م �ملدعي عليهم 
و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�ل���ز�م  دره��م(   40414653.25( مبلغ  ب��رد  و�لت�صامن  بالتكافل 
و�تعاب �ملحاماة )جميع �لطلبات مو�صحة تف�صليا يف �صحيفة �لدعوى(   وحددت لها 
لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ش   9.30 �ل�صاعة    2018/8/19 �ملو�فق   �لح��د  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2018/1614  جتاري كلي 
م م  جمهول حمل  ذ  ���ش   - �لعامة  ع��ل��ي��ه/1-ك��ر�ون م��ون لتجارة  �مل��دع��ي  �ىل 
م  م  ذ   - للم�صاريع  �يبكو  �صركة  )ف��رع(  للزيوت  �ملدعي/�يبكو  �ن  مبا  �لقامة 
�لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  �بر�هيم حممد �حلمادي - قد  وميثله/علي 
و�لر�صوم  دره���م(   884.275.00( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د 
�لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/9/5  �ل�صاعة 9.30 �ش 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1922  جتاري جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- حممد �أك���رم ق��ل��م  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ حامت طاهر �لكردي وميثله / �صالح ح�صن حممد مبا�صري -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�ل�صتحقاق  تاريخ  9% من  و�لفائدة   و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   82000(
وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/8/15  
�ل�صاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                        يف الدعوى رقم 2017/3247 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- علي حممد علي بجا�ش جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ م�صرف دبي - �ش م ع وميثله / �أحمد ح�صن 
رم�صان �آل علي -  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2018/7/25 
�عالنكم ل�صد�د مبلغ  وقدره )19300860.45( درهم و�إل �صيتم بيع 
 : - مبنطقة  �ر���ش  عبارة عن )قطعة  وه��ي  عليه  �ملحجوز  �لعقار 
مر�صى دبي - رقم �لر�ش : 135 ، ��صم �ملبنى : وي�صت �صايد مارينا ، 

يف �لوحدة رقم : 203( خالل 30 يوم من تاريخ �لتبليغ.   
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1307   تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صي�صتم لالن�صاء�ت - �ش ذ م م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �صركة �ل�صري�وي للهند�صة �لكهربائية و�مليكانيكية 
- ذ م م وميثله/ علي ��صماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)6701345.38( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2673  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- بو�صتان لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ش ذ م م   جمهول 
م  م  ذ  ���ش  �لتجارية  �صيام  �لتنفيذ/�صركة  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
وميثلها قانونا/ ��صحاق كاتوبور�ت وميثله/ �بر�هيم مو�صى علي مر�د 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  - قد  �لبلو�صي 
�لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )114077.55( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5218   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م 
�ملنذر �ليه : غزل لتاأجري �ل�صيار�ت - �ش ذ م م 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدره )22.644.00( درهم نتيجة 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ل  �لن�صر،  تاريخ  من  ��صبوع 
على �ل�صيارة رقم )93743/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )هايوند�ي �ك�صنت - 
�صالون( موديل  2015 - لون  عنابي - و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5216   

�ملنذر : دنيا للتمويل - ذ م م 
�ملنذر �ليه : ميلودي لتاأجري �حلافالت و�ل�صيار�ت - �ش ذ م م  

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�صرعة �صد�د مبلغ وقدره )33.692.86( درهم نتيجة 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
��صبوع من تاريخ �لن�صر، و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم )20579/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )تويوتا بريفيا - ��صتي�صن( 
موديل  2010 - لون  ف�صي - و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5210   

�ملنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
�ملنذر �ليه : كرمي يافاوي يافاوي 

نتيجة  درهم   )96.784.00( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
��صبوع من تاريخ �لن�صر، و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم )89404/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )جيب ر�جنلر - ��صتي�صن(    
موديل 2015  لون  �خ�صر - و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5211   

�ملنذر/ �صتاندرد ت�صارترد بنك  
�ملنذر �ليه : �صونيل �صوندير �دناين 

نتيجة  درهم   )82.138.00( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ل  �لن�صر،  تاريخ  من  ��صبوع 
باثفايندر  )ني�صان  نوع  من  )20623/خ�صو�صي/M/دبي(  رقم  �ل�صيارة  على 
- ��صتي�صن( موديل 2014  لون  �بي�ش  و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5214   

�ملنذر/ �صتاندرد ت�صارترد بنك  
�ملنذر �ليه :ر�جي�ش فيناياكر�و فيناياكر�و جانباتر�و كيد�ر كيد�ر 

نتيجة  درهم   )48.768.00( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
��صبوع من تاريخ �لن�صر، و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�صيارة رقم )10285/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )ني�صان �صنرت� - �صالون( 
موديل 2014  لون  �بي�ش  و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5213   

�ملنذر/ �صتاندرد ت�صارترد بنك  
�ملنذر �ليه : عثمان ��صلم خوخار حممد ��صلم خوخار 

نتيجة  درهم   )53.922.00( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
��صبوع من تاريخ �لن�صر، و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 - لكزي�ش   RX350( نوع  من  )82414/خ�صو�صي/Q/دبي(  رقم  �ل�صيارة 
��صتي�صن( موديل 2013 لون  ر�صا�صي  و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5215   

�ملنذر/ �صتاندرد ت�صارترد بنك  
�ملنذر �ليه :�صهيل حنيفه بوفامبار�مبيل حممد حنيف 

نتيجة  درهم   )96.946.00( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لخالل ب�صد�د �لق�صاط �ل�صهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�صيط وذلك خالل 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �صي�صطر  و�ل  �لن�صر،  تاريخ  من  ��صبوع 
 50 كيو  )�نفينيتي  نوع  )68123/خ�صو�صي/K/دبي( من  رقم  �ل�صيارة  على 
- �صالون( موديل 2014  لون  �حمر - و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5217    

�ملنذر : م�صرف �بوظبي �لإ�صالمي  
�ملنذر �ليها : م�صنع جن�صي�ش �يكو ماج ل�صناعة �للو�ح - �ش ذ م م

�لخالل  نتيجة  دره��م   )143.702.68( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
تاريخ  ��صبوع من  �ل�صيار�ت وذلك خالل  �ملتعلقة بعقدى متويل  �ل�صهرية  �لق�صاط  ب�صد�د 
�لن�صر و�إل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�صيار�ت �ملمولة ل�صاحلكم 
وبيعها باملز�د ومنها �ل�صيار�ت �لتالية : 1- �ل�صيارة رقم )21291/خ�صو�صي/K/دبي( من 
نوع )تويوتا هايلوك�ش - بيك �أب( - لون �بي�ش - موديل 2016 ،  2- �ل�صيارة رقم )48929 / 
خ�صو�صي /K/ دبي( من نوع )تويوتا كو�صرت - با�ش ثقيل( - لون �بي�ش - موديل 2015 ، 

و�ملمولة ل�صاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمال  يف  احلا�سل  التقدم  بف�سل 
والتدريبات  امل���رّك���زة  ال��ع��ن��اي��ة 
ال��ِف��َرق  تتلقاها  ال��ت��ي  امل��ك��ث��ف��ة 

الطبية، 
الذين  الأط��ف��ال  م��ن   %85 ينجو 
هي  ما  لكن  اأوانهم.  قبل  يولدون 
هذه  جن��اة  ت�سمن  التي  العوامل 

الكائنات ال�سغرية؟

جهازنا  يهاجم  �ملتعدد،  �لت�صّلب  حالة  يف 
�ل��غ��م��د �لذي  �أي  �مل��ي��ال��ني،  �مل��ن��اع��ي خ��ط��اأ 
يغطي �ملحور �لع�صبي. ي�صّكل هذ� �ملحور 
باإر�صال  �ل��دم��اغ  خل��الي��ا  ي�صمح  �م���ت���د�د�ً 
مع  �مل��ع��ل��وم��ات.  حتمل  كهربائية  �إ���ص��ار�ت 
وظائف  تدريجياً  ُت��ع��ّوق  �ل�����ص��رر،  ح��دوث 
ع���دة، م��ث��ل �ل���روؤي���ة و�ل��وظ��ائ��ف �حلركية 

و�ملعرفية.
�أ���ص��ب��اب �ل��ت�����ص��ل��ب �مل��ت��ع��دد م���ا ز�ل����ت غري 
و��صحة، ما يعني �أن �لعالجات تركز ر�هناً 
�لق�صاء  ب��دل  �لأع��ر����ش  يف  �لتحكم  على 
ع��ل��ى �مل�����ص��ب��ب��ات �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة. ل��ك��ن بحثاً 
وم�صت�صفيات  جنيف  ج��ام��ع��ة  م��ن  ن��ا���ص��ئ��اً 

جنيف �جلامعية يف �صوي�صر� قّربنا خطوة 
�إ���ص��اف��ي��ة م��ن ف��ه��م م��ا يحفز ظ��ه��ور هذ� 

�ملر�ش.
يف  ب������ارز  ب���اح���ث  م���رك���ل���ر،  دورون  ي���ذك���ر 
�ملعدية  �لعو�مل  �لدر��صة: )قررنا حتليل 
يف �لت�صلب �ملتعدد بدر��صة ردود فعل جهاز 

�ملناعة �لتي تثريها �ملمر�صات �ملختلفة(.
ي��ت��اب��ع م��و���ص��ح��اً: )ع���ن���ى ذل����ك حماولة 
حتديد عن�صر قد يوؤثر يف ظهور �لت�صلب 

�ملتعدد حيث حدثت عدوى(.
ن�صر �لفريق �لكت�صافات �لتي تو�صل �إليها 

�أخري�ً يف جملة )�ملناعة(.
�خ���ت���ب���ار رد فعل  ق����رر م��رك��ل��ر وف���ري���ق���ه 

من  خمتلفني  نوعني  جت��اه  �ملناعة  جهاز 
�ملمر�صات �أو �لبكترييا �مل�صببة لالأمر��ش، 
�أحدهما فريو�صي و�لآخر بكتريي، وذلك 
�لذي  �ل��ف��ع��ل  رد  ق��د يحفز  م��ا  ف��ه��م  بغية 

ير�فق دوماً �لإ�صابة بالت�صلب �ملتعدد.
ب��غ��ي��ة حت��ق��ي��ق ه���ذ� �ل���ه���دف، ع��م��ل��و� على 
ن��وع من  �لفئر�ن. فحقنو� كل  من��اذج من 

�ملمر�صات يف قو�ر�ش �صليمة.
م��ع��ي��ن��اً من  ن���وع���اً  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  لح����ظ 
كريات �لدم �لبي�صاء )خاليا ملفاوية تائية 
�أ�صا�صياً يف  دور�ً  ي��وؤدي   )CD8+ نوع من 
رد فعل �جلهاز �ملناعي يف �جل�صم يتفاعل 
�لفريو�صي  �ملمر�ش  مع  مماثلة  بطر�ئق 

�لباحث  بيج،  نيكول�ش  و�لبكتريي.ي�صري 
�مل�صرف على �إعد�د تقرير �لدر��صة: )ر�أينا 
�خلاليا  من  ذ�ت��ه  �ملناعي  �لفعل  رد  كمياً 
�للمفاوية  ُتدعى �خلاليا  �لتي  �للمفاوية 

.)CD8+ لتائية من نوع�
باملمر�ش  �مل�صابة  �لفئر�ن  )لكن  ي�صيف: 
�لتهابياً  مر�صاً  عانت  وحدها  �لفريو�صي 
�ملتعدد(.  ب��ال��ت�����ص��ل��ب  ���ص��ب��ي��ه��اً  �ل���دم���اغ  يف 
وقادت هذه �ملالحظة �لعلماء �إىل تفح�ش 
�للمفاوية  ل��ل��خ��الي��ا  �جل��ي��ن��ي  �ل��ت��ع��ب��ري 
معرفة  بغية   CD8+ ن���وع  م��ن  �ل��ت��ائ��ي��ة 

كيفية تاأثرها باملمر�ش �لفريو�صي.
�للمفاوية  �خلاليا  �أن  �لباحثون  �كت�صف 

�ل��ب��ك��ت��ريي��ا ع���رّبت عن  �ل��ت��ي تفاعلت م��ع 
ب��احل��م�����ش �لنووي  ي��ّت��ح��د  ع��ام��ل حم���دد 
�حلم�ش  تنظيم  يف  ت�صهم  ب��روت��ي��ن��ات  �أو 

.TOX لنووي ُتدعى�
ت�صهم بروتينات TOX يف تطوير خاليا 
مل��ف��اوي��ة حم���ددة ت��ق��ود ب��ع��د ذل���ك رد فعل 
غريبة  لأج�����ص��ام  �ل��ت�����ص��دي  بغية  م��ن��اع��ي��اً 

تعتربها خطرة.
يف ه���ذه �حل����ال، �ك��ت�����ص��ف �ل��ب��اح��ث��ون )�أن 
TOX يف  بيئة �للتهاب توؤثر يف تعبري 
قد  ه��ذ�  و�أن  �لتائية،  �للمفاوية  �خلاليا 
�ملتعدد(،  �لت�صلب  ظ��ه��ور  يف  دور�ً  ي���وؤدي 

ح�صبما يتابع بيج مو�صحاً.

ي�سبب الت�سلب املتعدد التعب املوهن، وا�سطرابات يف الروؤية، وخلاًل يف التوازن والتن�سيق، وتيب�ض الع�سالت، ويوؤدي 
د بو�سوح بعد. هذا املر�ض غالبًا اإىل الإعاقة، اإل اأن اأ�سبابه مل حُتدَّ

اأ�سبابه ما زالت غري وا�سحة

�لت�شّلب �ملتعّدد... �لعالجات تركز على 
�لتحكم يف �الأعر��س

ثالث فئات اأ�سا�سية
• �لولدة �ملبكرة بدرجة خفيفة: حت�صل 
�ل���ولدة ب��ني �لأ���ص��ب��وع �ل��ث��اين و�لثالثني 

ونهاية �لأ�صبوع �ل�صاد�ش و�لثالثني.
حت�صل  كبرية:  بدرجة  �ملبكرة  • �لولدة 
و�لع�صرين  �لثامن  �لأ�صبوع  بني  �ل��ولدة 

ونهاية �لأ�صبوع �لثاين و�لثالثني.
فائقة:  ب����درج����ة  �مل���ب���ك���رة  �ل���������ولدة   •
�ل�����ولدة ق��ب��ل �لأ����ص���ب���وع �لثامن  حت�����ص��ل 

و�لع�صرين.

ولدة عنيفة وانف�سال فوري
�أو  طبيعية  بطريقة  �ل��ط��ف��ل  ُول���د  ���ص��و�ء 
خالل عملية قي�صرية، ل مفر من و�صعه 
يف �حلا�صنة. ي�صهل �أن يزعزع هذ� �لو�صع 
�لطفل  م��ه��د  جت���د  مل  �إذ�  �لأم  ن��ف�����ص��ي��ة 
�ل���ولدة  ه���ذه  ت�صبح  وق���د  منها  ب��ال��ق��رب 

غ���ري و�ق���ع���ي���ة ب��ن��ظ��ره��ا. ح��ت��ى �أن���ه���ا قد 
ت�صعر بحركته يف بطنها ول ت�صّدق عدم 
قدرتها على �حت�صانه. قد يدوم �أثر هذ� 
�لنف�صال لب�صعة �أيام �أحياناً. بعد �إخر�ج 
�لطفل من �أح�صاء �أمه وو�صله بالأنابيب 
تكون  لن  ج�صمه،  مناطق  خمتلف  وثقب 
�لتد�بري �لطبية كافية �إذ� مل ي�صعر بحّب 

و�لديه.

العالج واحلب
�صريعاً  �حلا�صنة  �إىل  �لطفل  نقل  ي�صمح 
يحاول  �أم��ه.  رح��م  ت�صبه  بيئة  بو�صعه يف 
�ملفرطة حول  �حل��و�ف��ز  �لأط��ب��اء تخفيف 
�ل�����ص��ج��ة و�ل�صوء  ل��ل��ح��ّد م��ن  �حل��ا���ص��ن��ة 
ميتنعون  �أن��ه��م  ك��م��ا  �أوج���اع���ه،  وتخفيف 
�إذ� مل تربز �حلاجة  عن �إعطائه �لأدوي��ة 
فاعلية  �ل��در����ص��ات  خمتلف  تثبت  �إل��ي��ه��ا. 

هذه �لتد�بري وقدرتها على حت�صني و�صع 
�ل��ط��ف��ل �ل��ع�����ص��ب��ي. ل��ك��ن مل�����ص��اع��دت��ه على 
�صيحتاج  وتغذيته،  دمه  وت�صييل  �لتنف�ش 

�إىل معد�ت متطورة تقنياً.
 لذ� يّت�صل ببطارية مزّودة باأنابيب ميكن 
�إنذ�ر  �أج��ه��زة  فيها  �صا�صة  عرب  مر�قبتها 
�لطفل  جن��اة  فر�ش  تتح�ّصن  متو��صلة. 
ب��ف�����ص��ل �حل���ب �ل����ذي ي��ح�����ص��ل ع��ل��ي��ه من 

و�لدته يف �لأيام �لأوىل.
فقد  كافية  �لطبية  �خل��ط��و�ت  تكون  لن   
ي��ب��ق��ى وحده  �ل����ذي  �ل��ط��ف��ل  �أن  ل��وح��ظ 
يعجز  ب��احل��ب  ي�����ص��ع��ر  ول  �لآلت  و���ص��ط 
�إىل  �لأم  تبقى  �أن  يجب  ل��ذ�  �لنجاة.  عن 
وت�صّجعه وحتّثه على  وتتكلم معه  جانبه 

�لتم�صك باحلياة.

الآثار العك�سية املحتملة
�ملتوقعة  �ل��ت��د�ع��ي��ات  حت��دي��د  ي�صتحيل 
�خلدج  �لأطفال  بع�ش  حالة  يف  �إل  بدقة 
�لذين يعانون م�صاكل و��صحة كاأن يك�صف 
�لت�صوير بالرنني �ملغناطي�صي عن �إ�صابات 
غري قابلة للعالج يف �أدمغتهم. بعد �لفوز 
باملعركة �لأوىل، �صي�صطر �أهايل �لأطفال 

�خلدج �إىل قطع م�صار طويل و�صاق. 
للتاأكد  حا�صمة  مر�حل  جت��اوز  من  بد  ل 
من غياب �لتد�عيات �لع�صبية، منها تعّلم 
و�صعية �جللو�ش و�مل�صي و�كت�صاب �للغة ثم 
تعّلم �لقر�ءة يف عمر �ل�صاد�صة �أو �ل�صابعة. 
�آثار عك�صية عتبة  يفوق �حتمال مو�جهة 
�لأ�صبوع �خلام�ش  �ملئة حتى  �لثالثني يف 
وزن  ك��ان  �إذ�  �أو  �أق�صى  كحد  و�لع�صرين 

�لطفل �أقل من 700 غر�م. 

ق��د ي��و�ج��ه %04 م��ن �لأط��ف��ال �خلدج 
يف  معرفية  �أو  ح�ّصية  �أو  حركية  م�صاكل 

رعاية  �إىل  ثلثهم  ويحتاج  �خلام�صة  عمر 
طبية يف هذه �ملرحلة.

�الأطفال �خلدج.. يحتاجون �إىل معد�ت 
متطورة تقنيًا مل�شاعدتهم

�أعر��س قد تنذر باالإ�شابة 
ب�شرطان �لكبد

حدد باحثون يف �ملنظمة �لربيطانية �خلريية للبحوث �ل�صرطانية �لأعر��ش 
�لتي ميكن من خاللها ت�صخي�ش �لإ�صابة ب�صرطان �لكبد مبكر�ً.

وبح�صب خمت�صني؛ فاإن �أكرث �ملعر�صني لالإ�صابة ب�صرطان �لكبد هم �لذين 
يعانون من تليفه و�لتهاب �لكبد �لفريو�صي C، وتتمثل �أعر��صه يف فقد�ن 

�ل�صهية و�لوزن لأ�صباب جمهولة، و��صفر�ر �جللد )�لريقان(.
�ملتورم )�ملنتفخ(، وي�صاف له �صعور  �لبطن  �لأخ��رى يف  �لأعر��ش  وتتمثل 
�إهمال �ل�صخ�ش لهذه  د�ئم بالغثيان د�ئماً، وظهور بول بلون د�كن، وعند 
�لعالمات، قد يتطور �ملر�ش، ويف مرحلته �لثالثة يبد�أ بالنتقال �إىل �أع�صاء 

�أخرى يف �جل�صم.
وير�فق هذه �ملرحلة تورم �لقدمني و�أ�صفل �لظهر و�حمر�ر باطن �ليدين، 
39 درجة مئوية ول تنخف�ش بتناول  37 �إىل  وتكون ح��ر�رة �جل�صم من 

�لأدوية، وتزد�د �حلالة �ل�صحية لل�صخ�ش �صوء�ً يوماً بعد �آخر.

باحثون يطورون مركبًا حيويًا من 
خيوط  �لعنكبوت لعالج ك�شور �لعظام

مركب  تطوير  �إىل  �لأمريكية،  “كونيتيكت”  جامعة  يف  باحثون  تو�صل 
حيوي م�صنوع من �لألياف �حلريرية خليوط �لعنكبوت، ميكن ��صتخد�مها 
�ملو�د  حتدثها  �لتي  �مل�صاعفات  ح��دوث  دون  �ملحطمة،  �لعظام  �إ���ص��الح  يف 

�لعالجية �لأخرى.
وغالباً ما ت�صتغرق عمليات �صفاء ك�صور �ل�صاقني وقتا طويال م�صببا عدم 
�لأطباء  يقوم  �لك�صور،  �صفاء  �آلية  وت�صريع  ولت�صهيل  للمر�ش،  �لرت��ي��اح 
�للتئام، ومع  �صرعة  مل�صاعدته على  �لعظام  �صريحة معدنية لدعم  بتثبت 
�إىل  ذر�تها  تت�صرب  �ملعدنية  �مل��و�د  فبع�ش  م�صكلة،  حت��دث  �أن  ميكن  ذل��ك، 
�لأن�صجة �ملحيطة، مما ي�صبب تهيجا يف �لأن�صجة و�لتهابات، كما ميكن �أن 

تنمو �لعظام �جلديدة �إىل �لور�ء وتكون عر�صة للك�صر.
ولالأ�صباب �ل�صابقة، �صعى �لباحثون �لأمريكيون �إىل �إيجاد حل فعال، حيث 
وخيوطها  �لعناكب،  �إىل  �حليوي  �لطب  �أ�صتاذ  م��وى(،  )م��وى  �لعامل  جل��اأ 
�حلريرية على وجه �خل�صو�ش، ليتم ��صتخال�ش بروتني”فربوين”، وهو 
بروتني موجود يف �ألياف �حلرير �ملغزولة بو��صطة �لعناكب، وح�صرة �لعثة 

و�ملعروفة ب�صدة قوتها.
وبد�أ �لعلماء باختيار �لألياف �حلريرية يف تطوير مركبات عالجية خمتلفة 
، حيث تو�صلو� �إىل تطوير مركب جديد مكون من �ألياف حريرية طويلة 
مزودة بحم�ش )بوليالكتيك(، وهو حم�ش قابل للتحلل م�صتمد من ن�صا 
�لذرة وق�صب �ل�صكر، ليغلف هذ� �حلم�ش �لألياف بج�صيمات حيوية دقيقة 
�لأ�صنان  يف  كاملتو�جدة  وكال�صيوم  فو�صفاتية  معادن  من  بها  تزويده  يتم 

و�لعظم، وقد مت تطوير �صر�ئط طبية عالجية من هذه �لألياف .
وقد �أظهرت �لتجارب �لأولية �لتي �أجريت على �ل�صريط �لطبي �لعالجي 
�ملطور فاعليته وقوته ومرونته يف ذ�ت �لوقت، ف�صال عن ما يتمتع به من 
خ�صائ�ش عالجية عالية تعد �لأعلى بني �ملو�د �لعالجية �مل�صجلة للك�صور.
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اأذربيجان تعزف على اأوتار قلوب ع�ساقها

مهرجان جباال �ملو�شيقي �لدويل.. �أنغام �آ�شرة و�شط طبيعة �شاحرة
•• جباال- اأذربيجان
 د. �رشيف البا�سـل:

����ص���ه���دت �أذرب�����ي�����ج�����ان خ���الل 
 7 �إىل  يوليو   30 م��ن  �ل��ف��رتة 
من  ر�ئعة  �أم�صيات  �أغ�صط�ش 
مهرجان  خالل  �لر�قي  �لفن 
�لذي  �لعاملي  �ملو�صيقي  جبال 
جبال  م���دي���ن���ة  �ح���ت�������ص���ن���ت���ه 
بطبيعتها  �ل�صاحرة   Gabala
�ملفعمة  و�أج����و�ئ����ه����ا  �ل��غ��ن��ي��ة 
ولوحات  و�ل�صكينة،  بالهدوء 
�أرجائها  يف  �ملنت�صرة  �جل��م��ال 
ب��دي��ع��ا قلما  ت��ع��ك�����ش م��ن��ظ��ر� 
�أم�صيات  �ل����ع����امل،  يف  جت�����ده 
فيها  �م���ت���زج���ت  م��و���ص��ي��ق��ي��ة 
ث��ق��اف��ات �ل���ع���امل وم�����ص��اع��ره ، 
�مل���ب���دع���ني، حيث  و�إب�����د�ع�����ات 
�صكان  م���ن  �لآلف  ����ص��ت��م��ت��ع 
�لقادمني من  و�ل��زو�ر  �ملدينة 
بعر�ش  �لأر�����ش  ب��ق��اع  خمتلف 
�ملبدعون  ف���ي���ه  �ل���ت���ق���ى  ف���ن���ي 
�لعامل،  دول  م��ن  و�ل��ف��ن��ان��ون 
لينع�صو� روح �لتنوع، وي�صفو� 
ويقدمو�  و�ل��غ��ن��ى،  �حل��ي��وي��ة 
فنوناً �صتى، و�أ�صاليب متنوعة، 
يف تقنيات �لعزف و�لأد�ء، من 
من  بقلوبنا  �قرتبنا  خاللها 
فنون �صعوب �صديقة، جتمعنا 

بهم قيم �ل�صالم و�ملحبة.

اأيام الإبداع الفني
ث����م����ان����ي����ة �أي������������ام م������ن �ل���ف���ن 
�أطياف  ب��اأروع  فيها  ��صتمتعنا 
بع�ش  يقدمها  �لتي  �ملو�صيقى 
�ملحليني  �لفنانني  �أم��ه��ر  م��ن 
و�ل���ع���امل���ي���ني، وقد  �لأذري���������ني 
�لفتتاحي  �حل����ف����ل  ُك�����ر������ش 
�إىل  ل��ال���ص��ت��م��اع  ل��ل��م��ه��رج��ان 
ب��ع�����ش م��ن �إب���د�ع���ات �ل���رت�ث 
للفنان  �خل����ال����دة  �مل��و���ص��ي��ق��ى 
�أ�صهر  �أح�����د  غ���ار�ي���ي���ف  غ�����ار� 
�لذكرى  �أذربيجان يف  ملحني 
�مل��ئ��وي��ة ل����ه، ف��ه��و ب��ح��ق فنان 
�لثقافة  رو�د  و�أح����د  �ل�����ص��ع��ب 
يتم  �ل����ذي����ن  �لأذرب���ي���ج���ان���ي���ة 
 ،2018 ع��ام  بهم يف  �لحتفال 
�لزو�ر  تعريف  �إىل  بالإ�صافة 
�ل�صعبية  �مل��و���ص��ي��ق��ى  ب��ف��ن��ون 
مثل  �أذرب��ي��ج��ان  يف  و�لغنائية 
)م��ق��ام( )حم��م( وغريها من 

�لإبد�عات �ملحلية.

تناغم رائع بني الطبيعة 
واملو�سيقى

كان لختيار )جبال( لحت�صان 
م����دى ع�صر  ع��ل��ى  �مل���ه���رج���ان 
زيادة  ت��اأث��ري كبري يف  ���ص��ن��و�ت 
�جلماهريي،  �لإق���ب���ال  ن�صبة 
�إىل  ت�����ص��ت��م��ع  �أن  �أروع  ف���م���ا 
�لكال�صيكية  �ملو�صيقى  فنون 
ووجد�نك  ل���روح���ك  وت��ط��ل��ق 
�ل��ع��ن��ان يف و�ح����دة م��ن �أجمل 
�لزو�يا �خلالبة يف �لعامل مبا 
ت��وف��ره م��ن مت���ازج ين�صهر يف 
و�لرومان�صية  �جلمال  بوتقته 
�لطبيعة  ب�صحرها  فتجتمع 
و�ل�����ه�����دوء و�جل����ب����ال �لأك�����رث 
فال  �ملختلفة،  باألو�نها  جمال 
�ل��ده�����ص��ة، ول حتبذ  ت��غ��ادرك 
جميل  ح��ل��م  م��ن  ت�صتفيق  �أن 
�لنغم  ب��ج��ن��اح��ي  ب����ك  ي���ط���ري 

ع�����و�مل  �إىل  و�ل���ط���ب���ي���ع���ة 
م����ن �مل���ت���ع���ة و�لرت����ق����اء 

و�ل�صعوري،  �حل�صي 
و�لن����������دم����������اج 

و�لن�صهار 

يف ف�صاء حلني طبيعي ول �أجمل 
منت�صية  ك��ف��ر����ص��ة  ف��ي��ه  تنتقل   ،

بالفرح و�ل�صعادة و�لنبهار.

بدايات
مهرجان  �إق�����ام�����ة  ف����ك����رة  ت����ع����ود 
�ختيار  وكذلك  �لعاملي  �ملو�صيقى 
�لوجهة  )ج�����ب�����ال(  يف  �إق����ام����ت����ه 
و�لناب�صة  ل��ل�����ص��ي��اح  �مل��ف�����ص��ل��ة 
باحلياة و�لتي حباها �هلل مبناظر 
طبيعية ،ل يوجد لها مثيل يف �أي 
�ل�صيدة  �إىل  ب��ال��ع��امل  �آخ���ر  م��ك��ان 
�لأول  �ل��ن��ائ��ب  علييفا  م��ه��رب��ان 
�أذربيجان  لرئي�ش �جلمهورية يف 
�أذربيجان  ملكانة  منها  وت��اأك��ي��د�ً   ،
كحا�صنة  و�حل�صارية  �لثقافية 
باأ�صكاله  ل��الإب��د�ع  ور�ع��ي��ة  للفن، 
�مل����ت����ع����ددة و�إمي������ان������ا م���ن���ه���ا ب�����اأن 
�لذوق،  �إذك��اء  ت�صهم يف  �ملو�صيقى 
و�ملحبة  �خل�����ري  ق���ي���م  و�إ�����ص����اع����ة 
و�ل�صد�قة  و�ل�����ص��الم  و�لت�صامح 
وتطوير  �ل�صعوب،  بني  و�لتعاون 
ث��ق��اف��ات��ه��م، وت����ب����ادل �خل�����رب�ت، 
مبكانة  �لرت����ق����اء  �إىل  و����ص���وًل 

�ل����ف����ن �مل���و����ص���ي���ق���ي بني 
�ملجتمع  ق��ط��اع��ات 

كافة.

ال�سيدة الأوىل يف اأذربيجان 
ترحب ب�سيوف املهرجان

�ملو�صيقى  مهرجان  �ن��ط��الق  م��ع 
�ل�صيدة  وج����ه����ت  )ج�����ب�����ال(  يف 
مهربان علييفا كلمة رحبت فيها 
�ملهرجان  يف  �مل�����ص��ارك��ني  ب��ك��اف��ة 
لتز�من  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  وع�����ربت 
�ل�صتثنائي  �لفني  �حل���دث  ه��ذ� 
�ل��ع��ا���ص��رة م��ع �لذكرى  يف دورت���ه 
�أذربيجان  جل��م��ه��وري��ة  �مل���ئ���وي���ة 
جمهورية  �أول  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 

برملانية يف �ل�صرق �مل�صلم.
�ل�صعب  ك����ان  ل��ق��د  و�أ�����ص����اف����ت:  
بثقافته  د�ئما  يعتز  �لأذربيجاين 
ومو�صيقاه،  و�صعره  و�أدب��ه  ولغته 
�ل���ت���ي حافظت  �ل��ع��ن��ا���ص��ر  وه����ي 
�إن  �ل��ق��رون،  �أمتنا عرب  روح  على 
�أن�صاأت  ق��د  �أذرب��ي��ج��ان  �أن  حقيقة 
و�أول  ب��ال��ي��ه  و�أول  �أوب�������ر�  �أول 

كون�صرفتو�ر )�أكادميية باكو 
ل��ل��م��و���ص��ي��ق��ى( يف 

�ل���������ص����رق 
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�لإ�����ص����الم����ي ه����ي م�������ص���در فخر 
ل��ك��ل م���و�ط���ن �أذرب���ي���ج���اين، لقد 
�حل���ف���اظ  �إىل  د�ئ������ًم������ا  ����ص���ع���ي���ن���ا 
�ل��ف��ري��دة لرت�ثنا  �ل���الآل���ئ  ع��ل��ى 
�لعامل  ح��ول  �ل��وط��ن��ي  �ملو�صيقي 
ورع���اي���ت���ه���ا و�ل����رتوي����ج ل���ه���ا، ويف 
ن��ف�����ش �ل����وق����ت، ك��ب��ل��د ���ص��اه��م يف 
ب��ني �حل�صار�ت  �حل����و�ر  ت��ط��وي��ر 
�أهمية  نعلق  فاإننا  �ل��ق��رون،  عرب 
�لتي  �مل�صاريع  تنفيذ  خا�صة على 
و�لثقايف  �ل��ف��ن��ي  �ل��ت��ف��اع��ل  ت���رثي 
و�ل���ف���ك���ري ب���ني �ل�����ص��ع��وب، حيث 
ق��دم م��ه��رج��ان )ج��ب��ال( �لدويل 
تقدر  ل  م�صاهمات  للمو�صيقى 
ن�صخته  منذ  �لهدف  لهذ�  بثمن 
�لأوىل يف عام 2009، �إننا نعترب 
�لأهمية  بالغة  و�صيلة  �ملهرجان 

�لثقافات  لإث������ر�ء 

وتبادل  �لدول  ملختلف  �ملو�صيقية 
�ملعارف و�خلرب�ت يف هذ� �ملجال، 
�لعالقات  م���ن  �مل���زي���د  وت���ع���زي���ز 

�لودية بينهم.

دور رائد ملوؤ�س�سة حيدر علييف 
مل يقت�صر �هتمام �أذربيجان بفنون 
ع���رب مهرجان  ف��ق��ط  �مل��و���ص��ي��ق��ى 
)جبال( �ملو�صيقى �ل�صنوي �لذي 
يح�صره مو�صيقيون و�عدون من 
بل  فح�صب  �ل��ع��امل  دول  خمتلف 
بقيادة  علييف  حيدر  موؤ�ص�صة  �إن 
�لنائب  علييفا  مهربان  �ل�صيدة 
�لأذرب���ي���ج���اين  ل��ل��رئ��ي�����ش  �لأول 
م��وؤ���ص�����ص��ة ح��ي��در علييف  رئ��ي�����ش 
�حل�صنة  �ل�����ن�����و�ي�����ا  و������ص�����ف�����رية 
ت�صطلع  و�لإي�صي�صكو  لليون�صكو 

ب������دور م���ه���م يف �إح����ي����اء �ل�����رت�ث 
باأذربيجان  �خل���ا����ش  �مل��و���ص��ي��ق��ي 
و�مل�صمى )مقام( عرب �إن�صاء مركز 
�ملو�صيقي  �لفن  بهذ�  متخ�ص�ش 
بالإ�صافة  ب���اك���و،  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف 
منا�صبات  يف  ل���ه  �ل���رتوي�������ج  �إىل 
�لغربية  ب��امل��دن  ت��ق��ام  وف��ع��ال��ي��ات 
�ملو�صيقى  )�أي���ام  مثل  و�ل�صرقية 
ناهيك  �لرت�ثية(  �لأذربيجانية 
عن �لدعم و�لرعاية و�مل�صاركة يف 
�لعديد من �ملهرجانات و�حلفالت 
لنطونيو  �ل���ر�ق���ي���ة  �مل��و���ص��ي��ق��ي��ة 
غري�صومي،  ج����ورج   - ف��ي��ف��ال��دي 
�لفنية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وغ��ريه��ا م��ن 
روح  �إذك����������اء  يف  ت�������ص���اه���م  �ل����ت����ي 
�لثقافات  بني  و�لتحاور  �لتعاون 
و�حل�صار�ت، وتعزز قيم �لت�صامح 
وت�����ر������ص�����خ 

مبادئ �لإن�صانية و�لإبد�ع.

النجاح من  �سنوات   10
���ص��ه��د �مل��ه��رج��ان يف ك���ل ي���وم من 
�أيام هذ� �لعر�ش �ملو�صيقي �لبديع 
�ل�����زو�ر  لآلف  م���ت���ز�ي���د�  �إق���ب���ال 
من خمتلف �ل��دول ت��و�ف��دو� �إىل 
غنية  توليفة  حل�صور  )ج��ب��ال( 
و�لأنو�ع  �لثقافات  من  ومتنوعة 
�لعاملية  �مل��و���ص��ي��ق��ي��ة  و�لأمن�������اط 
ب��اأم�����ص��ي��ات ���ص��اح��رة م��ن �لأحل���ان 
ت�صمل  �ل���ت���ي  �ل���ع���ذب���ة  و�لأن�����غ�����ام 
م���ق���ط���وع���ات �لأورك���������ص����رت�ل����ي����ة 
�ل�صعبية  �لكال�صيكية، و�ملو�صيقى 
و�ملو�صيقى  �لأ���ص��ي��ل��ة  �لتقليدية 

�لعاملية وغريها �لكثري.
وقد عرب جميع من متتعو� بهذ� 
�لزخم �ملو�صيقي �لأخاذ و�صهدوه 
�لتنظيم  مل�����ص��ت��وى  ر���ص��اه��م  ع���ن 
و�حلفاوة وكرم �ل�صيافة 
مل�صوها،  �ل����ت����ي 

�لتطور  مب��ظ��اه��ر  و�أ������ص�����ادو� 
�ل�صريع �لذي ت�صهده )جبال( 
�لتخ�صي�ش  وج��������ه  ع����ل����ى 
يف  ع��ام��ة  ب�صفة  و�أذرب���ي���ج���ان 

كافة مر�فقها.
بع�ش  �أع�������رب  ج��ان��ب��ه��م  م����ن 
�أكرث  ح�صرو�  ممن  �ل�صيوف 
من دورة من دور�ت �ملهرجان 
وتقديرهم  �إع���ج���اب���ه���م  ع����ن 
�لتنظيم،  يف  �لرقي  مب�صتوى 
وتنويع   ، �ملتميزة  و�خل��دم��ات 
�خليار�ت لإر�صاء كافة �لأذو�ق 
عاماً بعد عام .. كما عربو� عن 
يف  �ملهرجان  لإقامة  �صعادتهم 
بطبيعتها  )ج���ب���ال(  م��دي��ن��ة 
و�رف�������ة �ل����ظ����الل، وودي���ان���ه���ا 
�ل�صاهقة،  وجبالها  �لعميقة، 
�لغناء،  وغ��اب��ات��ه��ا  و�أن���ه���اره���ا، 
ومو�قعها  �ل�صاحرة،  وق��ر�ه��ا 
�ملعطرة  ومعاملها  �لرتفيهية، 
ب��ر�ئ��ح��ة �ل��ت��اري��خ م��ا مينحك 
بالتميز  خ���ا����ص���ا  �إح�������ص���ا����ص���ا 
ل�صتك�صاف  فر�صة  ويهديك 
�أ���ص��ل��وب ح��ي��اة ج��دي��د للمتعة 

و�لرفاهية و�لإثارة.

مهرجان ل ين�سى لع�ساق 
املو�سيقى

)جبال(  م���ه���رج���ان  ���ص��ي��ب��ق��ى 
ذ�كرة  يف  للمو�صيقى  �ل���دويل 
و��صتمتع  ح�������ص���ره  م����ن  ك����ل 
د�ئما  و�صيتذكره  ق��دم��ه،  مب��ا 
ف�صاًل   ب���اع���ت���ب���اره  ب����اع����ت����ز�ز 
�لثقايف  �ل���ت���اري���خ  يف  م�����ص��رق��اً 
على  ب�صمته  ترك  لأذربيجان 
و�لثقافية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل�����ص��اح��ة 
ي�صار  وع����ن����دم����ا   ، �ل���ع���امل���ي���ة 
و�لفني  �ل��ث��ق��ايف  �ل������دور  �إىل 
ف�صوف  ل���ل���دول  و�لإب�����د�ع�����ي 
كدولة  �أذرب���ي���ج���ان  �إىل  ي�����ص��ار 
�ملحبة  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ر�ئ�����دة يف 
و�صوف   ، و�لإب����������د�ع  و�ل����ف����ن 
�صفحاته  يف  �ل��ت��اري��خ  ي�صجل 
لأذرب���ي���ج���ان �أن���ه���ا ك���ان���ت وما 
�لقيم  لأ���ص��م��ى  حا�صنة  ت���ز�ل 
�مللتقيات  ، ولأجمل  �لإن�صانية 
�أمة   و�أنها  و�ملو�صيقية  �لفنية 
مت����د ج�������ص���ور �ل���ت���و�����ص���ل مع 
و�لإن�صانية ج�صور من  �لعامل 
�لفن  ، وط���رق���ات م���ن  �إب������د�ع 
وتفتح  و�ل��ب��ه��ج��ة،   ، و�ل������ذوق 
ن�����و�ف�����ذ م�������ص���رع���ة ع���ل���ى لغة 
�ل��وت��ر و�لنغم  �ل�����ص��وت ول��غ��ة 
لي�ش  )ج����ب����ال(  م���ه���رج���ان   ،
و�مللتقيات  �مل��ه��رج��ان��ات  ك��ك��ل 
لتعميم  ركيزة  �إن��ه  �ملو�صيقية، 
وقدوة  ع��امل��ي��ا،  �لتجربة  ه��ذه 
لتوؤ�ص�ش  حت���ت���ذى  �أن  مي��ك��ن 
�لتو��صل  م��ن  ج��دي��د�  ع��ه��د� 
�لإن�������ص���اين و�ل��ث��ق��ايف �مل���ب���دع ، 
وب��ك��ل ت��اأك��ي��د م��ن ع��ا���ش روعة 
�للحظة وده�صتها يف مهرجان 
فل�صوف  �مل��و���ص��ي��ق��ي  )ج���ب���ال( 
ت���األ���ف �أذن�������اه ووج����د�ن����ه هذ� 
ليعود  �صوقه  و�صيقوده  �لرقي 
يوما �إىل �أر�ش �لإبد�ع و�لفن 
ليعي�ش  و  �أذرب����ي����ج����ان، 
�ل���ل���ح���ظ���ة �ل����ت����ي ل 

تن�صى.

10 �سنوات من النجاح املتوا�سل تري 
التفاعل الفني والثقايف والفكري بني ال�سعوب
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حــــــــده ــن  ـــ م ون  ــن  ـــ م ــا  ـــ ي اآه 

ــي يــــــــده ـــ ــازج ـــ ــي ي ـــ ــون ـــ ــم ارح

حمـتـده ــورد  ـــ ــال ـــ ك ــن  ـــ ــوج ـــ ال

ـــــا قــــــــده ــا حـــ ـــ ــق مـــ ـــ ــن ــع وامل

ــن مــ�ــســـــوده ـــ ــي ــع ـــدب وال ـــه وال

ــا �ــســـــده ـــ ــن والــــزيــــن م ــس ــ� احل

ـــــي ــان ــث ــري ال ـــ ــم ـــا �ـــســـعـــادة ع ي

ــي ـــ ــفــان ـــــودة جــ�ــســمــي ال ـــن م م

ــي ـــ ــان ـــ ـــروق زف ــــ ــــ ــــدود اب ـــــ وخل

رمـانــي حـــــــــــب  والــثـــــنـــــايـــــا 

ــي ـــ ــان ـــا ج ــــ ـــوره واملــــدامـــــــــع ن

ـــاين ـــث ال ــــــرك  ي و  ـــه  ـــل حم يف 
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