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لنب املاعز � ..سر جمال ب�شرتك!
لنب املاعز مبثابة �سر �صحة وجمال الب�شرة� ،إذ اعتمدت عليه امللكة
الفرعونية اجلميلة كليوباترا يف العناية بب�شرتها ،كما تعول عليه
يف وقتنا احلا�ضر جن�م��ات ه��ول�ي��وود مثل ميال كوني�س ،وغوينيث
بالرتو.
و�أو�ضحت جملة « »Elleالأملانية �أن لنب املاعز يدخل �ضمن مكونات
العديد من م�ستح�ضرات تنظيف الب�شرة والعناية بها مثل املا�سكات
والكرميات ،لغناه بحم�ض اللبنيك ،الذي يعمل على تق�شري الب�شرة
بلطف ويق�ضي على البقع ال�صبغية ،ليمنح الب�شرة مظهراً نقياً
ومتجان�ساً ي�شع ن�ضارة وحيوية.
و�أ�ضافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال� ،أن لنب املاعز يزخر باملعادن
مثل الكال�سيوم ،واملغني�سيوم ،التي تعمل على تدعيم وتقوية حاجز
الب�شرة الطبيعي ،ويعد كنزاً من الفيتامينات املهمة ل�صحة وجمال
الب�شرة مثل فيتامني  Aو B1و B2و.C
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شتمل لنب املاعز على البانثينول ،الذي يعمل
على تهدئة الب�شرة وترطيبها.

احذر م�ضغ بذور التفاح
رغ ��م ف��وائ��د ال �ت �ف��اح ال �ع��دي��دة ل�ل���ص�ح��ة م�ث��ل احل �م��اي��ة م��ن ارتفاع
ال�ك��ول�ي���س�ترول ال���ض��ار وم�ن��ع الإ� �ص��اب��ة ب��ال���س��رط��ان الح�ت��وائ��ه على
مركبات الأك�سدة �إال �أن تناول بذور التفاح والإفراط فى تناولها قد
ي�صيبك بالت�سمم الغذائي.
وفقا ملوقع برايت �سايد حتتوي ب��ذور التفاح على مركب كيميائي
ي�سمى �أميجدالني  ،وال��ذي ميكنه �إط�لاق ال�سيانيد  ،وهو �سم قوي
 ،عندما يتالم�س مع �إنزميات اله�ضم.فيما متر البذور الكاملة عرب
اجلهاز اله�ضمي دون �أن مت�سها ن�سب ًيا  ،ولكن �إذا م�ضغت البذور فقد
تتعر�ض لل�سموم.
ووفقا لتقرير ن�شره املوقع لن تكون واحدة �أو اثنتان �ضارتني  ،حيث
ميكن للج�سم التعامل مع جرعات �صغرية من ال�سيانيد لكن �إبتالع
الكثري من البذور  ،يحتاج احل�صول على رعاية طبية على الفور.

فح�ص يك�شف مبكرا عن
ال�سرطان الأ�شد فتكا
قد ي�شكل فح�ص دم مت ت�صميمه حديثا �أمال ملر�ضى �سرطان الرئة،
ال��ذي يعد �أك�ثر �أن��واع ال�سرطان فتكا باملر�ضى ،وذل��ك لقدرته على
الك�شف مبكرا عن هذا املر�ض اخلبيث.
ويعد �سرطان الرئة ثالث �أكرث �أنواع ال�سرطان انت�شارا� ،إال �أن الوفيات
التي يت�سبب بها كبرية جدا� ،إذ ال يعي�ش �سوى  9يف املئة من املر�ضى،
ملدة تزيد عن � 5سنوات بعد ت�شخي�ص املر�ض.
و�أج��ري��ت جتربة على نحو � 12أل��ف �شخ�ص من املر�ضى املعر�ضني
ملخاطر عالية يف ا�سكتلندا ،وج��دت �أن الذين خ�ضعوا الختبار الدم
مت ت�شخي�صهم يف مرحلة مبكرة� ،أكرث من �أولئك الذين تلقوا رعاية
�صحية عادية.
وقالت �شركة �أون�سيميون هولدينغز التي �صممت فح�ص الدم هذا،
�إنه يعمل من خالل الك�شف عن الأج�سام امل�ضادة التي ي�صنعها اجلهاز
املناعي للج�سم ،كدفاع طبيعي �ضد اخلاليا ال�سرطانية.
و�أ�ضافت ال�شركة يف بيان :مت اختيار �سرطان الرئة ك�أول هدف لهذه
التكنولوجيا ،لأنه ال�سبب الرئي�سي للوفيات املرتبطة بال�سرطان يف
العامل ،وغالبا ما يتم اكت�شافه يف مرحلة متقدمة� ،إذ يتم ت�شخي�ص
حوايل  85باملئة من املر�ضى يف اململكة املتحدة بعد انت�شار املر�ض �إىل
�أجزاء �أخرى من اجل�سم.
و�أ�شارت �إىل �أنه من بني �أولئك الذين خ�ضعوا الختبار الدم ،ثم ن�ش�أ
لديهم �سرطان الرئة يف غ�ضون عامني ،مت ت�شخي�ص  41.1باملئة
منهم يف مرحلة مبكرة.

معتقدات خاطئة تعيق
خ�سارة الوزن

كيف حتزم حقيبتك
خالل رحالت التنزه ؟

يتهم خرباء ال�ضوء الأزرق املنبعث من ال�شا�شات ب�سرقة النوم من
العني لي ًال� ،إذ يجعل املرء يقظ ًا ومينعه من النعا�س ،يف حني ُيربئ
خرباء �آخرون هذا ال�ضوء من ذلك.
و�أو���ض��ح��ت الربوفي�سورة نيكول �إي�تر،
مديرة م�ست�شفى العيون بجامعة
مون�سرت الأمل��ان��ي��ة� ،أن ال�ضوء
الأحمر ي�ساعد املرء على النوم،
ويبد�أ اجل�سم يف �إفراز هرمون النوم،
امليالتونني .وهناك م�ستقبالت خا�صة
لل�ضوء الأزرق يف �شبكية العني ،وتنتج هذه
اخلاليا التي تعرف با�سم اخلاليا العقدية
بروتني امليالنوب�سني.
ومن جانبه� ،أو�ضح �ألفريد فياتر،
طبيب النوم مبدينة كولن الأملانية،
�أن ال�ضوء الأزرق مينع �إنتاج امليالتونني،
فيحول دون اال�ستغراق يف النوم.

ال�ضوء الأزرق ..هل ي�سرق النوم من عينك فع ًال؟
لدواعي الراحة ا�ستخدام الإع��دادات يف الهاتف الذكي� ،أو
احلا�سوب اللوحي� ،أو جهاز الالب توب� ،أو ال�شا�شة .ومن
املفيد �أي�ضاً ا�ستعمال الو�ضع املظلم (،)Dark Mode
لإبراز الكتابة ب�شكل �أكرب ،وت�سهيل القراءة.

وع��ادة م��ا ت ��ؤدي قلة ال�ن��وم الناجتة ع��ن ذل��ك �إىل اعتالل
املزاج ،وم�شاكل يف الرتكيز ،واحلد من القدرة على التحمل،
وعلى املدى الطويل ،يرتفع خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
والأوعية الدموية ،والأي�ض ،واالكتئاب.
يف املقابل اعترب الربوفي�سور الأمل��اين �أوالف �شرتاو�س �أن
ال�ساعة البيولوجية تلقائية ،وه��ي م�ضبوطة على �إيقاع طريقة �سهلة
� 25ساعة .وحتى تعمل ال�ساعة ب�صورة دقيقة ،يجب يعاين الكثريون من ا�ضطرابات يف النوم ويحتاجون لوقت
ط��وي��ل ح�ت��ى ي�ن��ام��ون .ل��ذل��ك ي �ح��اول البع�ض اال�ستعانة
مواءمتها بف�ضل �ضوء النهار.
بالأدوية جللب النوم �إىل عيونهم .لكن باحثني �أمريكيني
اكت�شفوا طريقة ب�سيطة لكنها فعالة ت�ساعد على النوم
درا�سات متناق�ضة
ورغ��م �أن العديد من ال��درا��س��ات ،اهتمت بال�ضوء الأزرق ب�سرعة.
وم�شاكل النوم� ،إال �أنها مل ُتثبت �أن �إيقاع النوم يختل ب�سبب ك�شف باحثون يف جامعة بايلور يف والية تك�سا�س الأمريكية
�ضوء ال�شا�شة يف امل�ساء ،ح�سب مدير ق�سم طب العيون طريقة ميكن �أن ت�ساعد على ال�ن��وم ب�سرعة .و��ش��ارك يف
التجريبي مب�ست�شفى �شاريتيه اجل��ام�ع��ي الربوفي�سور درا�سة عن هذه الطريقة � 57شاباً ت�تراوح �أعمارهم بني
 18و 30عاماً.
�شرتاو�س.
وحلل باحثون فنلنديون يف  2018حتلي ً
ال لدرا�سات �سابقة �أجريت الدرا�سة قبل ذهابهم للنوم ،حيث طرحت عليهم
ع��ن ال�ع�لاق��ة ب�ين ال���ض��وء الأزرق وال�ساعة البيولوجية� ،أ�سئلة حول الأن�شطة التي ينتظر منهم �إجنازها �أو الأ�شياء
وخل�صوا �إىل �أن احلد من �إنتاج امليالتونني ،بعد التعر�ض التي �أجنزوها خالل الأيام القليلة املا�ضية .وبعدها تتبع
لل�ضوء الأزرق مدة �ساعتني م�ساءً ،ال ي�ستمر �أكرث من  15الباحثون �سلوكياتهم �أثناء النوم ،نق ً
ال عن املوقع الأملاين
دقيقة ،وخل�صوا �أي�ضاً �إىل �أن ال�ضوء الأحمر ميكنه هو “فرويندين».
وخل�ص الباحثون �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�شاركني يف التجربة
الآخر الت�أثري على هذه ال�ساعة البيولوجية.
الذين كتبوا الئحة للمهام التي �سيقومون بها يف اليوم
ال �ت��ايل ن��ام��وا ب�شكل مبكر م�ق��ارن��ة م��ع الآخ��ري��ن الذين
عوامل �أخرى
و�إىل جانب ال�ضوء الأزرق� ،أك��د فياتر �أن��ه يجب مراعاة مل يكتبوا �شيئاً .وك��ان الفارق بينهما ت�سع دقائق ،ح�سب
ب�ع����ض ال �ع��وام��ل الأخ� � ��رى ،م�ث��ل الإف� � ��راط يف ا�ستخدام املوقع الأملاين .و�أو�ضح مايكل �سكولني ،املتخ�ص�ص يف علم
ال�سو�شيال ميديا قبل النوم ،واملناوبة الليلية التي ت�ؤثر الأع�صاب والنوم يف جامعة بايلور الأمريكية� ،أن “امل�شكلة
ع�ل��ى ال���س��اع��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن اخ �ت�لاف درجة الرئي�سية مع النوم هي �أننا نذهب �إىل الفرا�ش و�أذهاننا
احل�سا�سية بني الأ�شخا�ص ،فالبع�ض يجد متع ًة عندما تفكر يف العمل الذي ينتظرنا �أن ننجزه يف اليوم التايل».
فمجرد كتابة تلك الواجبات يف ورق��ة يخفف العبء على
يكون ال�ضوء دافئاً بع�ض ال�شيء.
و�أو�ضحت الربوفي�سورة �إيرت �أنه ال توجد تو�صية �سليمة الذهن وي�ساعد على النوم ب�سرعة.
علمياً حول املدة ،التي يتعني على املرء فيها جتنب ال�ضوء
جهاز املناعة
الأزرق قبل النوم.
وعند ال�شعور باالنزعاج ب�سبب �ضوء ال�شا�شة م�ساءً ،يتعني �أظهرت درا�سة حديثة �أن النوم ل�ساعات كافية ي�ؤثر �إيجابياً

على وظيفة اخلاليا التائية ،وبالتايل يعزز جهاز املناعة،
وي�ك��اف��ح اجل��راث�ي��م وي �ح��ارب من��و اخل�لاي��ا ال�سرطانية يف
اجل�سم .و�أن نق�ص �ساعات النوم قد ي�سبب م�شاكل �صحية
متعددة.
يقال دائماً �أن النوم اجليد يحافظ على ال�صحة ب�شكل عام،
وقد �أثبتت درا�سات كثرية �سابقة �أهمية النوم للوقاية من
عدة �أمرا�ض كالزهامير ،واالكتئاب ،و�أهمية احل�صول على
�ساعات كافية من النوم لتجنب الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وغ�ير ذل��ك .غري �أن درا��س��ة حديثة �أظ�ه��رت دور النوم يف
مكافحة اجلراثيم يف اجل�سم� ،إ�ضافة �إىل دوره يف تقوية
جهاز املناعة ،وحماربة اخلاليا ال�سرطانية.
راقب فريق العلماء الذين قاموا بالدرا�سة اخلاليا التائية
وهي اخلاليا التي تلت�صق ب�شكل خا�ص باخلاليا امل�صابةوتدمرها -لدى املتطوعني� .إذ �أخ��ذوا عينات دم من 10
ن���س��اء و 5رج ��ال� ،أك�ث�ر م��ن م ��رة ،يف �أوق ��ات خمتلفة من
النهار والليل ،وكذلك خالل �إحدى الليايل التي طلب من
املتطوعني فيها �أن يظلوا م�ستيقظني طوال الليل.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ل��و��س�ي��ان��ا بي�سيدوف�سكي ،امل���ش��ارك��ة يف
الدرا�سة�“ :أظهرت النتائج التي تو�صلنا �إليها �أن النوم
لديه القدرة على تعزيز كفاءة ا�ستجابة اخلاليا التائية.
الأم��ر ال��ذي يعترب غاية يف الأهمية نظراً الرتفاع معدل
انت�شار ا�ضطرابات النوم ،والظروف التي ت�ؤثر على جودة
ال �ن��وم ،م�ث��ل االك �ت �ئ��اب ،والإج �ه��اد امل��زم��ن ،وال�شيخوخة،
والعمل يف مناوبات خمتلفة».
ت���س��اع��د ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ال�ت��ي ن���ش��رت يف امل�ج�ل��ة العلمية
“جورنال �أوف �إك�سربمينتال ميدي�سني” على تو�ضيح
الطريق الذي ميكن �أن ي�ؤثر به النوم �إيجابياً على وظيفة
اخلاليا التائية ،التي هي ن��وع من خاليا ال��دم البي�ضاء،
ذات �أهمية حا�سمة يف عمل اجلهاز املناعي ،كما ت�ساعد يف
مكافحة منو الورم ،وعدوى املالريا ،ونق�ص الأوك�سجني،
واال�ضطرابات املرتبطة بالإجهاد وغريها من احلاالت.
وف �ق �اً مل��ا �أو� �ض �ح��ه ف��ري��ق ال�ب��اح�ث�ين م��ن ج��ام�ع��ة توبنغن
الأملانية.

هل التطعيم �ضد
الإنفلونزا �آمن للحامل؟

�أربع خ�صائ�ص مفيدة للفلفل احلار

حتث التو�صيات الطبية احل��وام��ل على
ت�ن��اول اللقاح امل�ضاد للإنفلونزا خالل
مو�سم اخلريف وال�شتاء ،وميكن للحامل
التطعيم �سواء كان احلمل يف ثلثه الأول
�أو الأخ�ي�ر .وي�ساعد اللقاح على وقاية
احلوامل من الفريو�س ومن امل�ضاعفات
التي ميكن �أن ي�سببها.
م ��ن امل �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي مي �ك��ن �أن حتدث
عند �إ�صابة احلامل بالإنفلونزا �إ�صابة
اجل�ن�ين ب�ح� ّم��ى ت � ��ؤدي �إىل ت���ش��وه��ات يف
النمو ،خا�صة �إذا حدثت الإ�صابة يف وقت
مبكر من احلمل.
وال ينا�سب احلوامل التطعيم بوا�سطة
ّ
بخاخ الأن��ف ،فهذه الطريقة .ويحتوي
اللقاح امل�ضاد للإنفلونزا على فريو�س
غ�ير ن�شط ،وعندما يدخل �إىل اجل�سم
ت �ق��وم امل �ن��اع��ة ب�ت��ول�ي��د �أج �� �س��ام م�ضادة
للميكروب ،وتنتقل ه��ذه الأج���س��ام عن
ط��ري��ق ال��دم �إىل اجل�ن�ين فتوفر حماية
له وت�ستمر هذه احلماية حوايل � 6أ�شهر
بعد الوالدة .وال ت�سمح التو�صيات الطبية
للأطفال حديثي الوالدة بالتطعيم �ضد
الإنفلونزا قبل بلوغ � 6أ�شهر.

التوابل بالإ�ضافة �إىل �أنها حت�سن نكهة الطعام ،لها خ�صائ�ص عالجية .فقد تبني �أن ا�ستخدامها
مفيد للوقاية من ارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض ال�سرطان.
يحافظ على ا�ستقرار �ضغط الدم -فقد �أثبتت الدرا�سات العلمية �أن املركب الكيميائي “كاب�سي�سني”
املوجود يف الفلفل احلار ،يرفع م�ستوى �أوك�سيد النرتوجني يف الدم ،ما مينع تطور االلتهابات يف
اجل�سم وينظم �ضغط الدم.
ي�ساعد على فقدان الوزن� -أثبتت الدرا�سات �أن مركب “كاب�سي�سني” ي�ساعد على زيادة �سرعة عملية
التمثيل الغذائي مبقدار ثماين م��رات� ،أي �أن��ه يحفز اجل�سم على ح��رق كمية �أك�بر من الدهون
لتوليد الطاقة .يح�سن �صحة القلب -وفق ما ن�شرته جملة اجلمعية الكيميائية الأمريكية ،ي�ساعد
م��رك��ب “كاب�سي�سني” ع�ل��ى تخفي�ض ت��راك��م ال�ك��ول�ي���س�ترول يف
الأوعية الدموية ،وله خا�صية كبح ن�شاط اجلني امل�سبب لت�ضيق
ال�شرايني .بف�ضل هذا يتح�سن تدفق الدم �إىل القلب ،ما يقوي
تغذيته وي�ؤثر �إيجابيا يف عمل ع�ضلة القلب.
يقي من تطور ال�سرطان -وفقا للعديد من العلماء ،مركب
“كاب�سي�سني” م�ضاد قوي لن�شوء �أورام الأمعاء .فوفقا
مل �ق��ال يف جم�ل��ة The Journal of Clinical
 ،Investigationالفلفل احلار ي�ساعد على منع
تطور الأورام املعوية ،ويطيل عمر امل�صابني باملر�ض .كما
بينت نتائج درا�سات علمية� ،أن مركب “كاب�سي�سني” قادر
على ابطاء تطور �سرطان الرئة.

كلما زاد ال��وزن ال��ذي حتمله على
ظ�ه��رك خ�ل�ال ال�ت�ن��زه ��س�يرا على
الأق � ��دام ،زادت ��ص�ع��وب��ة الرحلة.
وه��ذا ه��و ال�سبب يف �أن��ه م��ن املهم
خالل رحالت التنزه التي ت�ستمر
ع ��دة �أي� ��ام �أخ ��ذ �أق ��ل ال�ق�ل�ي��ل قدر
امل�ستطاع.
ويقول توما�س بوخر ،وهو متحدث
با�سم نادي الألب الأملاين (دي ايه
يف)�“ :أغلب املتنزهني �سريا على
الأق ��دام ي ��أخ��ذون م �ف��ردات كثرية
للغاية معهم».
وي���ض�ي��ف�“ :سوف �أف �ك��ر بعناية
كبرية ب�ش�أن �أخ��ذ م�ف��ردات فخمة
م�ث��ل ج�ي��ل اال��س�ت�ح�م��ام واملرطب
�أو املكياج” .ي�ك�ف��ي �أخ� ��ذ فر�شة
�أ�سنان ومعجون �أ�سنان و�صابونة
�صغرية.
وي�ستطرد قائال“ :فعلى كل حال
الأ��ش�خ��ا���ص ي��ذه�ب��ون �إىل اجلبال
الخ �ت �ب��ار �� �ش ��يء خم �ت �ل��ف ع ��ن ما
يفعلونه يف الوادي».
وي�ن���ص��ح �أي���ض��ا ب� ��أن ي�ك��ون املتنزه
انتقائيا ب���ش��أن ب�ط��اري��ات الهاتف
اجل� ��وال م�ث��ل ال���ش��واح��ن املتنقلة
واخ�ت�ي��ار �أن ��واع �صغرية وخفيفة،
يف ح��ال ف�ك��رت يف �أخ��ذه��ا على �أي
حال.
ويقول“ :بالطبع الهواتف اجلوالة
مهمة يف ح��االت ال �ط��وارئ ،ولكن
الأمر الأكرث فعالية من البطارية
الإ�ضافية هو �ضبط الهاتف على
و�ضعية الطريان».
وه��ذا مهم على وج��ه التحديد يف
اجلبال لأن بحث الهاتف امل�ستمر
ع� ��ن � �ش �ب �ك��ة ات� ��� �ص ��ال ي�ستنزف
البطارية.
وميكن �أي�ضا ترك الكتب واللعب
يف امل � �ن� ��زل لأن� � ��ه ي �ف �� �ض��ل ق�ضاء
الأم�سيات يف املع�سكر مع ال�ضيوف
الآخرين.
و�أخ � � ��ذ ح� � ��ذاء �إ� � �ض� ��ايف الرت ��دائ ��ه
يف امل�ع���س�ك��ر غ�ي�ر �� �ض ��روري لأن ��ه
يف ال� �ع ��ادي ي �ت��م ت �ق��دمي��ه هناك،
و�إذا م��ا ح�ج��ز امل ��رء ن�صف �إقامة
(ف �ط��ور+وج �ب��ة رئ�ي���س�ي��ة) ميكنه
ت ��وف�ي�ر ح �م��ل ال �ط �ع ��ام وم� �ع ��دات
الطهي.
وي �ق��ول ن� ��ادي الأل� ��ب الأمل � ��اين �إن
ال �غ��ر���ض ال� ��ذي ي �ج��ب �أال يفوته
امل�ت�ن��زه��ون ه��و م�ع��دات الطوارئ.
ف �ح �ق �ي �ب��ة الإ�� �س� �ع ��اف ��ات الأول � �ي ��ة
� �ض��روري��ة وك��ذل��ك ح�ق�ي�ب��ة النوم
وكالهما متوفران ب�أحجام �صغرية
وخفيفة.

حتذير من خماطر
احلليب املنكه

حذر �أطباء �أخ�صائيون يف �أمرا�ض الأط�ف��ال ،من تناول الطلبة دون �سن
الـ�� 10س�ن��وات احل�ل�ي��ب امل�ن�ك��ه مبختلف �أ��ش�ك��ال��ه ،الح �ت��وائ��ه ع�ل��ى ن�سبة
مرتفعة م��ن ال�سكر ال�صناعي وال���س�ع��رات احل��راري��ة ،م�ق��ارن��ة باحلليب
الأبي�ض الذي يحتوي ال�سكر الطبيعي ،وكذلك الع�صائر امل�صنعة ب�سبب
ت�أثرياتهما ال�سلبية على الأطفال ،وت�سببهما بال�سمنة وارتفاع ال�سكر يف
الدم والبدانة.
و�أك��د �أخ�صائي ب�أمرا�ض الأط�ف��ال �أن للحليب املنكه والع�صائر امل�صنعة،
�أ� �ض��رار ك�ب�يرة على �صحة الطلبة الح�ت��وائ�ه��ا على � 6%سكر �صناعي،
�أبرزها ت�سببها بالبدانة ،وارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وت�سو�س الأ�سنان،
الأمر الذي يتطلب من �أولياء الأمور احلر�ص على عدم اعتمادها �ضمن
حمتويات �صندوق وجبة الأك��ل ل��دى الطلبة دون العا�شرة واال�ستعا�ضة
عنها باحلليب الأبي�ض والع�صائر الطبيعية ،ب�شرط ا�ستهالكها خالل
فرتة زمنية ق�صرية ال تزيد عن � 6ساعات.
و�شدد على �ضرورة عدم ال�سماح للأطفال بتناول هذه الأنواع من امل�شروبات،
حتى و�إن كانوا متعلقني بها ب�شكل كبري ،والعمل على تغري �سلوكهم حفاظاً
على �صحتهم ،وتعويد ال�صغار على العادات الغذائية ال�سليمة ،حيث �أ�شار
�إىل �أنه ال ين�صح بتناول الأطفال مثل هذه امل�شروبات حتى و�إن كانت ح�صة
واحدة يف الأ�سبوع.
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تر�أ�س اجتماع جمل�س �أمناء اجلامعة

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

متا�شي ًا مع عام الت�سامح

مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي يقدم عر�ض ًا خا�ص ًا
لأ�صحاب الهمم بالتعاون مع الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي

•• �أبوظبي  -الفجر

ك�شف مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن تقدمي �إ�صدار خا�ص
من عر�ض “الأحالم الإثيوبية” املميز ،متا�شياً مع قيم عام الت�سامح التي
تتمحور ح��ول ال�شمولية واالح�ت�رام .وق��دم��ت فرقة “�سريك احلب�شة”
العر�ض يوم ال�سبت املا�ضي يف ختام م�شاركتها يف املو�سم اخلام�س للمركز،
متوج ًة جناحها ببيع كافة تذاكر عرو�ضها الثالثة خالل ظهورها الأول
يف دولة الإمارات.
و�شكل العر�ض انعكا�ساً للقيم الرئي�سة لعام الت�سامح وانعكا�سها يف �أهداف
مركز الفنون ،الذي ي�سعى با�ستمرار �إىل بناء جمتمع �شامل عرب تنظيم
مبادرات تتيح جلميع �أطياف املجتمع
ف������رق������ة �����س��ي�رك التفاعل مع الفنون وح�ضور العرو�ض
الفنية احلية .وت�أتي هذه املبادرة يف
احل���ب�������ش���ة ق��دم��ت �سياق امل�ساهمة البارزة التي قدمتها
جامعة نيويورك �أبوظبي خالل �شهر
ع����ر�����ض الأح���ل���ام التوحد ،ودوره��ا البارز يف ا�ست�ضافة
الإثيوبية ب�إ�صدار جوانب من الأوملبياد اخلا�ص لل�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا والأوملبياد
خ����ا�����ص ل��ي��ن��ا���س��ب اخل��ا���ص الأل �ع��اب ال�ع��امل�ي��ة ،2019
دعماً مل�ساعي دولة الإم��ارات الرامية
م���ر����ض���ى ال��ت��وح��د �إىل تعزيز ال��وع��ي ومت�ك�ين �أ�صحاب
و�أ����ص���ح���اب الهمم الهمم.
و�أ�شرفت خولة ب��اريل من الأوملبياد
اخل ��ا� ��ص الإم � ��ارات � ��ي ،وه� ��ي �إح� ��دى
النا�شطات يف ال�ت� ّوح��د ،وامل�ؤ�س�سة لربنامج «�أه ��داف الإم� ��ارات» املخت�ص
بتوفري برامج و�أن�شطة ريا�ضية وعلمية خمتلفة لأطفال التوحد ،على
تعديل تفا�صيل العر�ض الفني مبا ينا�سب احتياجات احل�ضور ،وتقدمت
بال�شكر للفنانني عقب انتهاء العر�ض تقديراً مل�شاركتهم يف هذه املبادرة.
و�ساهم الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص الإم��ارات��ي يف توفري التذاكر لأف��راد اجلمهور
بدعم من منحة جزئية قدمتها ال�سفارة
من �أ�صحاب الهمم وعائالتهمٍ ،
الأمريكية يف دولة الإمارات للأوملبياد اخلا�ص.
وان�ضم مر�ضى التوحد ممن يعانون من �إعاقات تطورية وفرط احل�سا�سية
احل�سية �إىل احل�ضور من العائالت لال�ستمتاع بعر�ض حما�سي �ضمن بيئة
تنا�سب احتياجاتهم .وت�ضمنت التعديالت على العر�ض زي��ادة م�ستويات
الإ��ض��اءة يف امل�سرح طيلة العر�ض؛ وتخفي�ض م�ستوى ال�صوت؛ وجتنب
الإ� �ض��اءة والأ� �ص��وات املفاجئة؛ وت��وف�ير امل�سرح ل�سيا�س ٍة مريحة �أتاحت
للحا�ضرين التحرك بحرية خ�لال العر�ض وال��رق����ص وال�غ�ن��اء م��ع �أداء
الفرقة.
املوحد ،الذي
وتعليقاً على ذلك ،قالت خولة باريل“ :يهدف برنامج الفن ّ
ينظمه الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي� ،إىل تطوير فر�ص التغيري االجتماعي
ع�بر تعزيز �إمكانية الو�صول �إىل الفنون .ويعد تطوير م�ساحات تتيح
لأ�صحاب الهمم وعائالتهم ح�ضور العرو�ض املو�سيقية وامل�سرحية من
�أبرز جوانب بناء جمتمع �شامل .كما �أن تطوير م�ساحات تلبي االحتياجات
احل�سية لأ�صحاب الهمم ي�ش ّكل خطوة بالغة الأهمية نحو تطوير جمتمع
فني �شامل يتيح لكافة �أفراد املجتمع امل�شاركة يف الفنون».
وب��دوره ،قال بيل براغني ،املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون“ :ن�شعر
ببالغ االمتنان للتعاون مع الأوملبياد اخلا�ص الإم��ارات��ي وفرقة ’�سريك
احلب�شة‘ البتكار عر�ض �أكرث �شمو ًال .وخالل هذه التجربة املفيدة� ،أدركنا
�أن التغيريات مل تكن ملحوظة بالن�سبة ملختلف العائالت من احلا�ضرين،
لكنها �أتاحت الفر�صة مل�شارك ٍة �أو�سع من خمتلف �أطياف املجتمع ،الذين
ا�ستمتعوا للغاية بهذا العر�ض .ونتطلع �إىل تقدمي املزيد من العرو�ض
التي تلبي خمتلف االحتياجات خالل هذا املو�سم ،ون�أمل �أن ت�ش ّكل هذه
املبادرة منوذجاً حتتذي به امل�ؤ�س�سات الأخرى عند تقدمي عرو�ضها الفنية،
لتتمكن من توفريها لطيف �أو�سع من �أفراد املجتمع».
كما قالت خو�شبو �أ� �س��واين ،منظمة جمموعة ع��ائ�لات �أ��ص�ح��اب الهمم:
“على عك�س العرو�ض التقليدية ،تتيح العرو�ض التي تلبي احتياجات
�أ�صحاب الهمم الفر�صة �أمام الرا�شدين لال�سرتخاء وجتنب القلق الدائم
من الت�صرفات التي قد ت�صدر عن �أوالدهم ،حيث توفر للأطفال احلرية
الكافية للتعبري عن �أنف�سهم بالغناء والت�صفيق على �أنغام املو�سيقى� ،أو
اخلروج من العر�ض عند احلاجة ،ما يجعل التجربة مريحة وممتعة لكافة
احلا�ضرين».
ويف معر�ض تعليقها حول ت�أثري هذا العر�ض ،قالت الدكتورة بام �أول�سن،
مديرة الربنامج لدى “مركز حممد بن را�شد للتعليم اخلا�ص -ب�إدارة
مركز نيو �إجنالند للأطفال”“ :بتخفي�ض ال�ضجة وتوفري �إ�ضاءة منا�سبة
و�أج ��واء تفاعلية� ،أت ��اح الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص الإم��ارات��ي وج��ام�ع��ة نيويورك
�أبوظبي لأ�صحاب الهمم فر�صة امل�شاركة واال�ستمتاع بعر�ض ’الأحالم
الإثيوبية‘ لفرقة ’�سريك احلب�شة‘ .ويف �أعقاب الأوملبياد اخلا�ص الألعاب
العاملية �أبوظبي  2019وخالل عام الت�سامح ،من ال�ضروري �أن ت�شارك
امل�ؤ�س�سات يف هذه الفر�ص ال�شمولية واملالئمة لكافة �أف��راد جمتمعنا ،ما
�سي�ساهم يف احلفاظ على �إرث الأوملبياد اخلا�ص ومكانة �أبوظبي الرائدة
اجتماعياً يف جماالت الت�سامح والتقبل والوعي وال�شمولية».
ك�م��ا �أع��رب��ت مي�شيل ت���ش��وك��وال ،من�سقة ال�ع��ائ�ل��ة وامل�ج�ت�م��ع ل��دى “مركز
حممد بن را�شد للتعليم اخلا�ص -ب��إدارة مركز نيو �إجنالند للأطفال”،
عن ا�ستمتاعها بالعر�ض ،قائل ًة“ :يا له من يوم ا�ستثنائي لفرقة ’�سريك
احلب�شة‘ يف مركز الفنون بجامعة نيويورك �أبوظبي .لقد كان العر�ض
رائعاً ومفعماً باحليوية وامل��رح .وبالن�سبة يل ،مل �أالح��ظ التغريات التي
ط��ر�أت على العر�ض الأ�صلي .و�ساهمت هذه التعديالت على الأداء احلي
بتقريبه م��ن ق�ل��وب �أ��ص�ح��اب الهمم والأط �ف��ال ال�صغار على ح��د �سواء.
ي�شكل هذا العر�ض دلي ً
ال متميزاً لل�شمولية ،و�أتوجه ببالغ ال�شكر جلامعة
نيويورك �أبوظبي والأوملبياد اخلا�ص الإماراتي».

�شهد �سمو ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
دي��وان ويل عهد �أبوظبي ،رئي�س جمل�س �أمناء جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا ال�ي��وم اج�ت�م��اع جمل�س
�أمناء اجلامعة يف احل��رم الرئي�س واحلفل الرتحيبي
للدفعة الأوىل من طلبة كلية الطب والعلوم ال�صحية
اجل ��دد يف ج��ام�ع��ة خ�ل�ي�ف��ة ،م��رت��دي�ين ال ��زي الأبي�ض
ال�ط�ب��ي �إي��ذان �اً ب�ب��دء الف�صل الأول ل�ل�ع��ام الأكادميي
 ،2020-2019كما افتتح �سموه “متحف اجل�سد”،
وهو املتحف العاملي املتنقل الأول من نوعه يف املنطقة
والذي يقوم بعر�ض �أع�ضاء ج�سد الإن�سان بعد تعر�ضها
لعمليتي الت�شريح والتلدين .ميثل ارتداء طلبة الطب
اجل��دد للزي الأبي�ض بداية م�سريتهم يف كلية الطب
والعلوم ال�صحية والرتحيب بهم وبذويهم ومعلميهم،
كما ترمز �إىل االرت�ق��اء بالقيم الإن�سانية التي تعترب
�أ�سا�س الرعاية ال�صحية ،ف�ض ً
ال عن �أنها متثل مرحلة
ان�ت�ق��ال�ي��ة للطالب �إىل منهج علمي ط�ب��ي ي�ل�ت��زم من
خالله ب�أخالقيات مهنة الطب يف عالقته كطبيب مع
املري�ض ،حيث يت�سلم طلبة ال�سنة الأوىل يف كلية الطب
عاد ًة الزي الأبي�ض يف �إ�شارة �إىل مهنة الطب.
ومن ناحية �أخ��رى ،وقعت جامعة خليفة مع “متحف
اجل�سد” ات �ف��اق �ي��ة مت �ت��د ل���س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر ي �ت��م خاللها
ا�ست�ضافة املتحف يف حرم اجلامعة الرئي�س يف �أبوظبي
وال � ��ذي ي�ع�ت�بر امل �ت �ح��ف الأول م��ن ن��وع��ه يف املنطقة
والذي يهدف �إىل تزويد الزائرين باملعلومات الكافية
ح��ول جميع الأم��ور املتعلقة بعلوم الت�شريح ووظائف
الأع �� �ض��اء وال���ص�ح��ة م��ن خ�ل�ال ع��ر���ض �أع���ض��اء ج�سد
الإن�سان احلقيقية التي مت احلفاظ عليها من خالل
عمليات ال�ت�ل��دي��ن .وي��رك��ز املتحف ال��ذي �ضم �أع�ضا ًء
جل�سد الإن�سان واحليوانات وهياكل ت�شريحية �أخرى،
على عر�ض دورة حياة الإن���س��ان م�سلطاً ال�ضوء على
كيفية عمل وظائف اجل�سم يف كل مرحلة من مراحل
حياته ،مبيناً �إذا ما كانت ال�صحة بحالة جيدة �أو مبيناً
التغيريات التي تطر�أ على ج�سم الإن�سان خالل فرتة
النمو وال�ن���ض��وج و� �ص��و ًال �إىل و��ص��ف ل�تراج��ع احلالة
ال�صحية للإن�سان .ويفتح “متحف �أع�ضاء اجل�سد”،
الذي ت�ست�ضيفه جامعة خليفة� ،أبوابه للعامة وجلميع
طلبة املدار�س واجلامعات يف دولة الإمارات.
ويف �أعقاب ذلك ،قام �سموه بجولة يف �أرجاء كلية الطب
والعلوم ال�صحية ومرافقها املمثلة باملختربات الطبية
والقاعات الدرا�سية ،حيث كان برفقته عد ٌد من �أع�ضاء
جمل�س �أم �ن��اء جامعة خليفة ،وه��م� :أ��ص�ح��اب املعايل
وال�سعادة ك ً
ال من املهند�س ح�سني بن �إبراهيم احلمادي
ع�ضو جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم نائب
رئي�س املجل�س وال��دك�ت��ور �سلطان �أح�م��د اجل��اب��ر وزير
دولة ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك ورئي�س جمل�س
�إدارة �شركة م�صدر والدكتورة مها بركات ،مدير عام
هيئة ال�صحة – �أب��وظ�ب��ي واملهند�س �صالح عبد اهلل
ال�ع�ب��دويل ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة “ات�صاالت”

وع �ب��د امل �ن �ع��م ال �ك �ن��دي ،م��دي��ر دائ � ��رة اال��س�ت�ك���ش��اف و
التطوير والإنتاج يف �شركة �أدنوك وعبدالعزيز عبداهلل
الهاجري ،مدير دائرة الغاز والتكرير والبرتوكيماويات
يف �شركة �أدن ��وك وال��دك �ت��ورة ن��وال خليفة احلو�سني،
املندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة �آيرينا والدكتور عارف �سلطان احلمادي ،نائب
الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
وال��دك�ت��ور �أح�م��د ال�شعيبي ،نائب رئي�س �أول لل�ش�ؤون
الأك��ادمي �ي��ة وال��دك �ت��ور ج ��ون دي��ري��ك وول �ي �ن��ز ،عميد
اجلامعة وال��دك�ت��ور ج��ون روك ،م�ؤ�س�س وعميد كلية
الطب والعلوم ال�صحية.
وي �ه��دف متحف “�أع�ضاء اجل�سد” ال�ع��امل��ي �إىل حث
الطلبة وال��زائ��ري��ن على �إدراك �أهمية ج�سم الإن�سان
واملحافظة عليه من الأم��را���ض التي ت�سببها العادات
وال �� �س �ل��وك��ات ال���ص�ح�ي��ة اخل��اط �ئ��ة ،ك �م��ا مي �ث��ل در�ساً

ت�شريحياً مب�سطاً لتثقيفهم و�إ�شباع ف�ضولهم العلمي
من خالل اطالعهم على وظيفة كل ع�ضلة وع�صب يف
ج�سم الإن�سان �أثناء حركته ،كتتبع انقبا�ض وانب�ساط
الع�ضالت يف يد الإن�سان عند حتريك حجر ثقيل� ،أو
�إظ�ه��ار التن�سيق يف وظ��ائ��ف �أع���ض��اء اجل�سم كالأقدام
وع�ضالت ال�ساق وال ��ذراع ل��دى ال�سباح �أث�ن��اء حركته
ب��امل��اء ،كما يقوم بتو�ضيح كيفية من��و الع�ضالت عند
الريا�ضيني ،وو�ضع الرئتني ذات اللون الرمادي الداكن
ل��دى املدخنني وكيف تقوم ال�سلوكات اخلط�أ بتدمري
ج�سم الإن�سان.
وبهذه املنا�سبة ،قال الدكتور عارف �سلطان احلمادي:
“ي�ؤكد ا�ست�ضافة جامعة خليفة ملتحف اجل�سد يف
�أبوظبي للعامل م��دى ات�ساع النطاق التعليمي الذي
يتبعه طلبة كلية الطب والعلوم ال�صحية يف جامعة
خليفة ،حيث يعك�س ه��ذا املتحف م��دى تعقيد ج�سم

الإن�سان ومرونته و�ضعفه يف ح��االت الأمل والإ�صابة
بالأمرا�ض وكذلك يف حالته ال�صحية اجليدة ،ون�أمل
ب� ��أن ي���س��اه��م امل�ت�ح��ف يف ت�ع��زي��ز دور ال�ط�ل�ب��ة يف دولة
الإم ��ارات يف التعرف �إىل عجائب ج�سم الإن���س��ان و�أن
يكت�سبوا ر�ؤىً جديدة يف علم الت�شريح الب�شري بجميع
م��راح�ل��ه� ،إ��ض��اف��ة �إىل �إدراك �أه�م�ي��ة ات�ب��اع من��ط حياة
�صحي و�أثره الإيجابي على ج�سم الإن�سان».
وقد بد�أ “متحف اجل�سد” يف العام  ،1977حيث ابتكر
ع��امل الت�شريح الدكتور جونرث ف��ون هاجنز “متحف
اجل�سد” املتنقل والأك�ثر زيارة يف العامل ،وهو املتحف
املتخ�ص�ص يف عر�ض �أج�ساد الأ�شخا�ص املتوفني بعد
القيام بعمليات التلدين ،حيث تعترب عملية التلدين،
والتي من املمكن �أن ت�ستغرق �سنة عمل كاملة للج�سد
الواحد ،تقنية ت�ستخدم يف عملية الت�شريح تهدف �إىل
احلفاظ على ج�سد الإن�سان �أو �أع�ضائه من التحلل� ،إذ
يتم ا�ستبدال املاء والدهون مبواد لدنة لت�صبح بذلك
عينة م��رن��ة و�سهلة ال�ت�ح�ك��م ،وب��ال�ت��ايل مت�ن��ع حتللها
وتعفنها من خالل احلفاظ على اخل�صائ�ص الأ�صلية
للعينة .فمن خ�لال عمليات ال�ت�ل��دي��ن ،ميكن عر�ض
الأع���ض��اء ال��داخ�ل�ي��ة جل�سم الإن���س��ان بطريقة �شائقة
ومم�ي��زة ،وي�ع��زى ذل��ك لكون ه��ذه العينات غ�ير قابلة
للتلف ،مما يجعلها �سهلة التحكم وقابلة لال�ستخدام
يف التطبيقات العملية لأطباء امل�ستقبل واملهتمني يف
املجال الطبي.
ت�ستغرق عملية التلدين جل�سد كامل مدة زمنية ت�صل
�إىل � 800ساعة ع�م��ل ،وتتطلب ه��ذه العملية �إملاماً
تاماً بعلم الت�شريح ،واملهارات اليدوية الالزمة لذلك
والتحلي بقدر كبري م��ن ال�صرب .ومتثل اجلثة التي
تعر�ضت �إىل التلدين اجل��ان��ب العلمي البحت لعلم
الت�شريح ،حيث لي�ست ه�ن��اك �أي �أه ��داف جت��اري��ة� ،إذ
يتمكن الطالب �أو الزائر من فهم ماهية وكيفية عمل
�أع�ضاء ج�سم الإن�سان الداخلية ودون ذلك لن يتمكن
ال��زائ��ر �أو الطلبة م��ن الفهم وامل�ع��رف��ة �إال م��ن خالل
طبيب متخ�ص�ص �أو قراءة معلومات نظرية من كتاب
علمي والذي يفتقد �إىل عر�ض تفا�صيل ومناذج حية.
ويف كلمته ،قال الدكتور جون روك“ :يف الوقت الذي
ن�شهد فيه افتتاح �أول متحف للج�سد يف املنطقة ،ف�إننا
نرحب بالدفعة الأوىل من طلبة كلية الطب يف هذا
احلفل وندعوهم للتعرف �إىل احلرم اجلامعي واملرافق
الطبية اخلارجية .نعتقد �أن الدفعة الأوىل من طلبة
كلية الطب �ستتفوق يف �أدائها الأكادميي والعملي ،وهو
ما �سي�شكل املقيا�س للطلبة من الدفعات امل�ستقبلية.
نتطلع �إىل االحتفال برحلة الطلبة الناجحة لي�صبحوا
�أطباء متميزين على مدار ال�سنوات الأربع القادمة« .
تقدم كلية الطب والعلوم ال�صحية ،الواقعة يف التو�سعة
اجل��دي��دة للحرم الرئي�س يف جامعة خليفة ،برنامج
الدرا�سات العليا لدرجة (دكتور يف الطب) والذي ي�شمل
على خم�سة مو�ضوعات رئي�سة ،وه��ي :العلوم الطبية
احليوية والطب ال�سريري والطب واملجتمع والطب
العام� ،إ�ضافة �إىل بحوث التكنولوجيا واالبتكار.

ت�ضمنت توقيع اتفاقيات تعاون وندوات متخ�ص�صة

دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي تختتم م�شاركتها يف معر�ض مو�سكو للكتاب
•• �أبوظبي  -الفجر

اختتمت دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ،م�شاركتها
يف معر�ض مو�سكو ال��دويل للكتاب ال��ذي �أقيم خالل
ال�ف�ترة م��ن � 4إىل � 8سبتمرب اجل ��اري يف العا�صمة
ال��رو��س�ي��ة ،و��س��ط اح�ت�ف��اء كبري م��ن اجل��ان��ب الرو�سي
بهذه امل�شاركة.
ت�ضمنت م�شاركة م�شروع “كلمة” للرتجمة يف املعر�ض
برناجماً ثقافياً متنوعاً �أعده نادي “كلمة” للقراءة،
و�ضم عدداً من الندوات والفعاليات الثقافية ،ا�ستهلها
ب�إطالق الن�سخة الرو�سية من كتاب “كلمات القائد-
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان” ،يف ج�ن��اح دائرة
الثقافة وال�سياحة �-أبوظبي ،بح�ضور عبداهلل ماجد
�آل علي ،املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف
دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي ،واندريه جلميزا
مدير ع��ام معر�ض مو�سكو ال��دويل للكتاب وع��دد من
النا�شرين ال��رو���س .كما وق��ع “كلمة” جمموعة من
ات�ف��اق�ي��ات ح�ق��وق امللكية الفكرية لرتجمة كتب من
الرو�سية �إىل العربية ،واتفاقيات �أخرى مع م�ؤ�س�سات
ودور ن�شر رو��س�ي��ة م��رم��وق��ة ع�ل��ى �أن ي�ت��م ن�شر هذه
الكتب والإعالن عن تفا�صيل االتفاقيات خالل الأيام

املقبلة.
ون �ظ��م م �� �ش��روع “كلمة” ن ��دوة ل�لاح�ت�ف��اء باملرتجم
امل�صري الراحل �أبوبكر يو�سف ،تقديراً للإرث الثقايف
ال��ذي تركه ،حيث رك��زت الندوة على �أه��م املحطات يف
�سرية حياته ،و�أب��رز �إجن��ازات��ه يف جمال الرتجمة من
الرو�سية �إىل العربية ،ال�سيما �أن��ه ق��دم �أع�م��ا ًال لكبار
الأدب� ��اء وامل��ؤل�ف�ين ال��رو���س مثل ت�شيخوف وكوبرين
وايتاماتوف .و�شارك يف الندوة جمال �أبوبكر يو�سف،
وماهر �سالمة.
�أي�ضاً عقد م�شروع “كلمة” ن��دوة ملناق�شة الرتجمات
ال�صادرة عن “كلمة” يف جمال الف�ضاء� ،شارك فيها كل
من عبداهلل ماجد �آل علي ،املدير التنفيذي لقطاع دار
الكتب بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�سياحة �-أبوظبي،
وم��اث �ي��و �إل� �ي ��وت �أخ �� �ص��ائ��ي ح �ق��وق امل �ل �ك �ي��ة الفكرية
بالدائرة ،ونتاليا ايخفالد مديرة تنفيذية بدار الن�شر
الرو�سية كومبا�س جايد ،و�إي�غ��ور غريجوك م�س�ؤول
العالقات العامة واخلارجية ب��ال��دار ،و�أداره��ا الكاتب
حممد ح�سن املرزوقي .وتطرقت الندوة �إىل احلديث
عن م�شروع “كلمة” للرتجمة و�إ�صداراته بالرو�سية،
و الرتجمات ال�صادرة عن “كلمة” يف جمال الف�ضاء.
بالإ�ضافة �إىل ذلك نظم ن��ادي “كلمة” للقراءة عدداً

من اجلل�سات النقا�شية يف جناح الدائرة لرتجمات من
م�شروع “كلمة” و�أ�شهر الرتجمات عن الأدب الرو�سي
وذلك بالتعاون مع �صالون الأدب الرو�سي.
من جانبه؛ �شارك فريق عمل معر�ض �أبوظبي الدويل
ل�ل�ك�ت��اب ،وال ��ذي �سيقام يف ال �ف�ترة م��ا ب�ين 21-15
�أب��ري��ل  ،2020يف معر�ض مو�سكو ال ��دويل للكتاب،
وع �ق��د ال�ف��ري��ق �سل�سلة م��ن االج �ت �م��اع��ات واللقاءات
ملناق�شة ملف �ضيف ال�شرف حيث حتل جمهورية رو�سيا
االحتادية �ضيف �شرف يف �أبوظبي ،ومت التباحث حول
و�ضع الربامج اخلا�صة بهذه امل�شاركة والتي �ست�شمل
عدداً كبرياً من الكتاب وامل�ؤلفني الرو�س مع جمموعة
كبرية م��ن النا�شرين ،لعر�ض الأدب ال��رو��س��ي وعقد
اتفاقيات بيع حقوق الن�شر والت�أليف مع النا�شرين
العرب� ،إىل جانب تنظيم عدد من الفعاليات املو�سيقية
والفنية الرو�سية .كما قام الفريق بالرتويج للربامج
والفعاليات امل�صاحبة ملعر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب
 2020مثل ال�برام��ج الثقافية واملهنية ،وت�سليط
ال�ضوء على برنامج �أ�ضواء على حقوق الن�شر ،والذي
كان حمط اهتمام كبري من النا�شرين الرو�س.
وقد حظي جناح الدائرة باهتمام كبري من النا�شرين
ال��رو���س ال��ذي��ن ح��ر��ص��وا ع�ل��ى زي��ارت��ه ل�لاط�لاع على

امل���ش��اري��ع امل���ش��ارك��ة م�ث��ل ج��ائ��زة ال�شيخ زاي ��د للكتاب
و”متحف اللوفر �أبوظبي” وم�شروع “كلمة” .وقد
مت عقد ل�ق��اء عمل برعاية معر�ض �أب��وظ�ب��ي الدويل
للكتاب ب�ين ع��دد م��ن النا�شرين ال��رو���س ونظرائهم
العرب لتبادل اخل�برات واالت�ف��اق على م�شاريع ن�شر
م�شرتك يتم توقيعها �أثناء معر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب .2020
وقال عبداهلل ماجد �آل علي ،املدير التنفيذي لقطاع دار
الكتب بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي:
“تويل الدائرة اهتماماً كبرياً للم�شاركة يف الفعاليات
الثقافية الدولية وعلى ر�أ�سها معار�ض الكتب ،حيث
ت�ع�ت�بر ه ��ذه امل �ع��ار���ض ج �� �س��وراً ل�ل�ت�ب��ادل ال �ث �ق��ايف بني
احل �� �ض ��ارات ،وم �ن �� �ص��ات ل �ل �ت �ع��ارف وت� �ب ��ادل اخل�ب�رات
وتو�سيع نطاق التعاون بني خمتلف دول العامل».
و�أ� �ض��اف“ :ا�ستطاعت دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة –
�أبوظبي �أن حتقق ح�ضوراً الف�ت�اً يف معر�ض مو�سكو
الدويل للكتاب هذا العام عرب ما قدمته من فعاليات
متنوعة عك�ست ما ت�شهده دولة الإمارات من تطورات
�سريعة يف خمتلف امل�ج��االت ،كما �ساهم يف فتح مزيد
من جماالت التعاون مع اجلانب الرو�سي يف جماالت
الثقافة والفنون».
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يتبعها البع�ض بهدف التخل�ص من ال�سمنة

معتقدات خاطئة تعيق خ�سارة الوزن
ال�سمنة من �أخطر الأمرا�ض ،ف�إنها ال ت�ؤثر فقط على ال�شكل العام واملظهر كما يعتقد
البع�ض ،بل ت�ؤثر على �أع�ضاء اجل�سم بالكامل.
يقول الدكتور حممد عبد احلميد علي� ،أ�ستاذ التغذية
العالجية وال�سمنة� ،أن زي��ادة ال��وزن ي�صاحبه الكثري
م��ن الأم��را���ض اخل�ط�يرة الأخ��رى م��ن �أهمها �إرتفاع
�ضغط ال��دم ،ارت�ف��اع ال�سكر� ،آالم العظام واملفا�صل،
ال�شعور بالتعب و�أم��را���ض �أخ ��رى ع��دي��دة .لإنقا�ص
ال ��وزن ب�شكل �صحي ي�ج��ب �إت �ب��اع ال �ع��ادات الغذائية
ال�صحيحة لكن هناك بع�ض املعتقدات اخلاطئة التي
يتبعها البع�ض بهدف �إنقا�ص ال��وزن .هذه املعتقدات
ال ت�ساعد على التخل�ص من الدهون بالإ�ضافة �إىل
�أنها تقلل من معدالت احلرق� .سنعر�ض لكِ �أبرز هذه
املعتقدات لتجنبها.
ح�ساب ال�سعرات احلرارية فقط
ح�ساب ال�سعرات احلرارية �أثناء الرجيم
م��ن الأ� �ش �ي��اء ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ساهم
بالفعل يف �إنقا�ص الوزن .يتم حتديد
ال �� �س �ع��رات ال �ت��ي مي �ك��ن ت �ن��اول �ه��ا يف
اليوم لل�شخ�ص ح�سب وزن اجل�سم.
لكن ه��ذا التفكري قد ي ��ؤدي البع�ض
م �ن��ا �إىل الإن� �ت� �ب ��اه ف �ق��ط ع �ل��ى كمية
ال�سعرات التي يجب تناولها ولي�س على
جودته وتنوعها� .أ�سا�س الرجيم هو تناول
الأطعمة التي يتم الإ�ستفادة منها .مث ً
ال

تناول � 100سعرة من الفاكهة يختلف بالت�أكيد عن
تناول � 100سعر من قطعة من احللوى ،لأن قطعة
احل�ل��وى �ست�ضر اجل�سم و�ستتحول �إىل ده ��ون .لذا
يجب عدم الإعتماد ب�شكل كلي على ح�ساب ال�سعرات
احل ��راري ��ة �أك �ث�ر م��ن االع �ت �م��اد ع �ل��ى ت �ن��اول الغذاء
ال�صحي.
ممار�سة الريا�ضة يف ال�صباح قبل تناول الطعام
�اح��ا قبل
يعتقد البع�ض �أن مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة ��ص�ب� ً
ت�ن��اول الإف �ط��ار ي�ساعد على رف��ع م�ع��دالت احل��رق يف
اجل���س��م ،وب��ال�ت��ايل يتم خ���س��ارة ال ��وزن ب�شكل �سريع.
�أكدت الدرا�سات واالبحاث �أن ممار�سة الريا�ضة على
م�ع��دة ف��ارغ��ة غ�ير م�ف�ي��د ،ح�ي��ث �أنه
ي�ف�ق��د ال � ��وزن ب��ال �ف �ع��ل ،ولكن
م �ع �ظ��م ال� � ��وزن ال � ��ذي يتم
خ���س��ارت��ه ي �ك��ون ن�ق����ص يف
الع�ضالت ولي�س الدهون
وع� � �ن � ��د ال� � �ت � ��وق � ��ف عن
ال��ري��ا� �ض��ة ي��زي��د ال� ��وزن
ب�سرعة .لذا ،قبل ممار�سة
ال��ري��ا� �ض��ة ب���س��اع�ت�ين يجب
تناول وجبة متوازنة ،حتتوي
على الكربوهيدرات والربوتني
وال�ق�ل�ي��ل م��ن الدهون،
وي�ف���ض��ل عدم
مم ��ار�� �س ��ة

الريا�ضة اكرث من �ساعة واحدة يف اليوم.
تناول خل التفاح على الريق
�أ��ص�ب�ح��ت و��ص�ف��ة خ��ل ال �ت �ف��اح امل �� �ض��اف �إىل
م��اء داف��ئ من ا�شهر الو�صفات للتخ�سي�س.
الهدف من ه��ذه الو�صفة هو ح��رق الدهون،
ورفع معدل احلرق لكن هذا االمر غري �صحيح
مت��ام �اً .ال ي�ساعد خ��ل التفاح
على حرق الدهون
وه�ن��اك الكثري
م��ن االع�شاب
واالط � � �ع � � �م � ��ة
ال �ت ��ي ت�ساعد
ع� � � �ل � � ��ى ح � � ��رق
الدهون ب�أمان.
�شرب خل التفاح
�صباحا على معدة
ً
ف��ارغ��ة ي�سبب تهيج
امل� �ع ��دة ،وع �ن��د املداومة
ع�ل��ى ت�ن��اول��ه مي�ك��ن ان ي�سبب
قرح املعدة.
�شرب املاء الدافئ على الريق
يعتقد البع�ض �أن �شرب املاء الدافئ
ع �ل��ى ال ��ري ��ق ي �� �س��اع��د ع �ل��ى تذويب
الدهون ونزولها يف البول ،ولكن هذا
الأمر غري �صحيح.
عندما يدخل امل��اء �إىل اجل�سم ي�أخذ
درجة حرارة اجل�سم فال يفرق اجل�سم
�إذا ك��ان ه��ذا امل��اء ب ��ارداً او داف � ًئ��ا .على
العك�س،
فتناول املاء يف ال�صباح على الريق مفيد
ل�ل�ج���س��م وي �� �س��اع��د ع �ل��ى ط� ��رد ال�سموم
والتخل�ص من الف�ضالت ،ولكن ال يوجد
دليل على �أنه ي�ساعد على تفتيت الدهون
عند تناوله داف ًئا.
رجيم �شوربة الكرنب حلرق الدهون
ينت�شر رج�ي��م �شوربة الكرنب ب�شكل كبري بني
ال���س�ي��دات .يف ه��ذا ال��رج�ي��م ال ت�ت�ن��اول امل� ��ر�أة �أي
طعام غري �شوربة امللفوف ملدة ا�سبوع كامل او اكرث
من ا�سبوع! بالفعل هناك بع�ض الأ�شخا�ص الذين
يخ�سرون الكثري من الوزن عند اتباع هذا الرجيم،
ولكن هذه اخل�سارة من الوزن تكون م�ؤقتة.
معظم ال��وزن ال��ذي يتم خ�سارته يكون ع�ب��ارة عن
مياه وع�ضالت ولي�ست دهون،
وب��ال�ت��ايل جم��رد ال�ع��ودة للطعام ب�شكل عادي
مرة �أخرى جند اننا نكت�سب الوزن �سري ًع�أ.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن حرمان اجل�سم �أ�سبوع
كامل من العنا�صر الغذائية املختلفة ،ي�ؤثر
على ال�صحة �سلبياً.

ميكن ا�ستخدامه لإعداد �أطباق الأرز

مرق العظام مهم ل�صحتك
مرق العظام يحمل العديد من الفوائد ال�صحية للج�سم ،واليوم هناك مقهى يف مدينة نيويورك خم�ص�ص
لبيع مرق العظام ،واال�ستمتاع بهذا امل�شروب ال�ساخن بنكهته املاحلة .ولكن كيف يح�ضر هذا املرق ،وما هي
فوائده ال�صحية؟
لنتحدث �أو ًال عن الفوائد:
 .1مفيد ل�صحة الأمعاء:
ك��وب م��ن م��رق ال�ع�ظ��ام ي��وم �ي �اً ،م�ف�ي��د ج ��داً ل�صحة الأمعاء،
الحتوائه على مادة "اجليالتني" .كما �أن مرق العظام ي�ساعد
يف ال�سيطرة على الإ�سهال والإم�ساك.
 .2حماية املفا�صل:

يحتوي م��رق ال�ع�ظ��ام على م��ادة ال�غ�ل��وك��وزام�ين امل�ف�ي��دة جداً والذي ي�ساعد يف احلفاظ على �شباب الب�شرة وجمالها ورونقها.
ل�صحة املفا�صل ،والتي يتم تناولها ع��ادة على �شكل مكمالت كما �أن مادة الكوالجني متنع ظهور التجاعيد.
غذائية لعالج م�شاكل املفا�صل .تناول مرق العظام ي�ساهم �أي�ضاً
 .4النوم ب�شكل �أف�ضل:
يف التخفيف من �آالم املفا�صل ب�شكل فعال.
مادة الغلي�سني املوجودة يف مرق العظام ت�ساهم يف حت�سني نوعية
النوم وتخفف من ال�شعور بالتعب.
 .3الوقاية من ال�شيخوخة:
يحتوي م��رق العظام على ن�سبة عالية ج��داً م��ن الكوالجني،
 .5تقوية اجلهاز املناعي:
هناك ن�سبة عالية من املعادن يف مرق العظام ،وبالتايل تناولها
ي�ساهم يف تقوية اجلهاز املناعي واحلماية من الأمرا�ض.
 .6تقوية �صحة العظام:
يحتوي مرق العظام على الفو�سفور ،املاغنزيوم والكال�سيوم ،ما
ي�ساهم يف احلفاظ على �صحة العظام.
� .7إ�ضافة املزيد من املغذيات �إىل الطعام:
خمتلف �أنواع مرق العظام حتتوي على ن�سبة عالية من املعادن
واملواد املغذية التي ت�ساهم يف �إمدادك مبا حتتاجينه من خمتلف
هذه الأنواع من املغذيات.
كيفية حت�ضري مرق العظام؟
ميكن حت�ضري مرق العظام ب�شكل �سهل� ،إذ ميكن ا�ستخدام عظام
الدجاج �أو البقر �أو الغنم ،والقيام بو�ضعها يف وعاء مليء باملاء،
مع املطيبات التي تف�ضلينها كعيدان القرفة وكب�ش القرنفل
والهيل والأع�شاب الطازجة ،ثم �سلقها �ساعة ،وبعدها ي�صفى
املرق ويُقدم �ساخناً.ميكن تناول هذا املرق �ساخناً �أو ا�ستخدامه
لإعداد �أي نوع من احل�ساء� ،أو حتى ميكن ا�ستخدامه بد ًال من
املاء لإعداد �أطباق الأرز.
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اتباع منط حياة �صحي قد
يحيد اال�ستعداد الوراثي
للإ�صابة باخلرف
قالت درا�سة حديثة �إن احلياة ب�أ�سلوب �صحي مع اتباع نظام غذائي جيد
وممار�سة تدريبات بدنية ب�شكل منتظم قد ي�ساعد يف تبديد �أثر اال�ستعداد
الوراثي للإ�صابة باخلرف.
ووج��دت الدرا�سة التي ُن�شرت يف دوري��ة جاما الطبية يوم الأح��د �إن خطر
الإ�صابة باخلرف تراجع بن�سبة  32يف املئة لدى الأ�شخا�ص الذين لديهم
ا�ستعداد وراثي كبري �إذا التزموا ب�أ�سلوب حياة �صحي باملقارنة مع ه�ؤالء
الذين مل يكن منط حياتهم �صحيا.
وزاد احتمال الإ�صابة باخلرف بواقع ثالث مرات تقريبا لدى الأ�شخا�ص
الذين لديهم ا�ستعداد وراثي كبري و�أ�سلوب حياتهم غري �صحي باملقارنة
مع الأ�شخا�ص الذين يقل لديهم اال�ستعداد الوراثي لهذا املر�ض كما �أن
�أ�سلوب حياتهم �صحي.وقالت �إلزبيتا كوزما الباحثة يف جامعة �إك�سرت
الربيطانية التي �شاركت يف الدرا�سة �إن "نتائجنا مثرية لالهتمام لأنها
تثبت �إن ب�إمكاننا القيام ب�شيء يف حم��اول��ة لتحييد ا�ستعدادنا الوراثي
للإ�صابة باخلرف".
وتقول منظمة ال�صحة العاملية �إن مر�ض اخلرف ي�ؤثر على نحو  50مليون
�شخ�ص على م�ستوى العامل مع حدوث نحو ع�شرة ماليني حالة جديدة
�سنويا وهو رقم من املتوقع �أن يزيد ثالث مرات بحلول .2050
وق��ال ديفيد لويلني وهو من جامعة �إك�سرت �أي�ضا �إن هذه النتائج حتمل
ر�سالة مهمة تقو�ض ما و�صفه "ب�أن اخلرف قدر".
و�أ�ضاف "بع�ض النا�س يعتقدون �أنه ال مفر من �إ�صابتهم باخلرف ب�سبب
جيناتهم ...ولكن رمب��ا ت�ستطيع تقلي�ص خطر �إ�صابتك باخلرف ب�شكل
كبري ب�أن تعي�ش �أ�سلوب حياة �صحيا".
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/2536تنفيذ جتاري

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/اج�ي��ت اي��وجن�ه��ان ��ش�يروف��ات��ور جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فيلالم بارامبيل رامان مانوج وميثله
 /عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()643252.50
دره��م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1263جتاري كلي

اىل املدعي عليه �-1 /شركة بيكون لالن�شاءات � -ش ذ م م  -فرع دبي جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي� /شركة اوول��وي��ن للخدمات الفنية ��� -ش ذ م م
ومي�ث�ل��ه/ي��و��س��ف حم�م��د اح�م��د ي��و��س��ف احل �م��ادي  -ق��د �أق ��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 1.184.800.6درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2019/9/22ال�ساعة 9.30
�ص بالقاعة  Ch1.C.15لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3997تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/م�سرت فري�ش هايرب ماركت � -ش ذ م م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فارم فري�ش  -ذ م م قد �أقام
عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )140904.45درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/543عقاري كلي

اىل املدعي عليه -1 /ح�سني حممد م�صلح نيا جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /متويل  -م�ساهمة خا�صة قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بف�سخ االتفاقية وب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره (599756
دره ��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة و�شمول احل�ك��م بالنفاذ
املعجل .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2019/9/24ال�ساعة
� 11.00ص بالقاعة  Ch1.b.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/4933

املنذر  :الرقة للعقارات
املنذر اليها  :بن يو�سف للنظارات � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �شهر
من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االن��ذار و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف
ذمتكم وقدرها  47.250درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخالء التام.
يف حالة عدم اخالء املاجور و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف ذمتكم خالل
�شهر م��ن ت��اري��خ ات�صال علمكم بهذا االن ��ذار �سن�ضطر ا�سفني الت�خ��اذ كافة
االجراءات القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

الأربعاء � 11سبتمرب  2019العدد 12728
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�سنرت فور �سرتاتيجيك هيلثكري ديفلومبنت منطقة حرة ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2019/7/29:
املودعة حتت رقم314613 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سنرت فور �سرتاتيجيك هيلثكري ديفلومبنت منطقة حرة ذ.م.م.
وعنوانة :مبنى املختربات جممع دبي للعلوم  ،دبي االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات طبية ،العيادات الطبية ،م�ست�شفيات الرعاية ال�صحية يف الفئة .44
الواقـعة بالفئة44 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  OBESITYب�شكل مميز وعلى ي�سارها �شكل هند�سي مميز
باللون الربتقايل يتخلله �سهمني باللون الأبي�ض ويليهم من اليمني الكلمات الالتينية Solutions
 Commit to be fitكتبت يف �سطرين ب�شكل مميز باللون الأ�سود كماهو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12728بتاريخ2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/6538

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 29 :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد  ،خال�صات اللحم  ،بدائل اللحم  ،بدائل اللحم التي �أ�سا�سها
اخل�ضروات  ،الفواكه واخل�ضروات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطهوة  ،الهالم (جيلي) واملربيات والفواكه
املطبوخة بال�سكر  ،البي�ض  ،احلليب واجلنب والزبدة واللنب الرائب (الزبادي) وغريها من منتجات احلليب
 ،منتجات الألبان وبدائل الألبان  ،جنب الكرمية  ،الكرمية احلام�ضة  ،الكرمية التي �أ�سا�سها اخل�ضروات ،
الق�شدة احلام�ضة  ،الزيوت والدهون للطعام ،امليونيز و�صل�صات ال�سلطة وما يفر�ش ويو�ضع يف ال�سندوي�شات
من دهون منكهة للأطعمة و�صل�صة امليونيز اخلردل يف الفئة (.)29
بيانات التعديل:
تعديل بيان املنتجات كما هو مو�ضح
تاريخ التعديل 2019 /02/26
تاريخ الت�أ�شري2019/07/30 :

�إعــــــــــالن

املنذر /ا�س.كي.ام للتكييف  -ذ م م
املنذر �إليها  /امل�ستقبل ال�سريع للتجارة � -ش ذ م م
رخ�صة جتارية رقم � - 538756صادرة عن اقت�صادية دبي
مبوجب الإنذار رقم � 2019/168926إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل
بدبي ف�إن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها
ف�إن املنذرة ومبوجب هذا الإن��ذار تنبه على املنذر اليها ب�سداد قيمة الفواتري
امل�ستحقة لها واملبالغ املرت�صدة بذمتها وال ��واردة ب�صدر ه��ذا الإن ��ذار بقيمة
�إجمالية وق��دره��ا  32.400دره��م �إم��ارات��ي وذل��ك خ�لال خم�سة اي��ام من تاريخ
ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار و�إال �سن�ضطر اىل اتخاذ كافة الإج ��راءات القانونية
الالزمة لإلزامكم ب�سداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة عليه ،
ف�ضال عن احلجز على كافة �أموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد
العلني بالإ�ضافة اىل حتميلكم م�س�ؤولية التعوي�ض عن كافة الأ�ضرار املادية
والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرميلة خلدمات
ال�صيانه الفنيه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1523224:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سامل عبداهلل حممد املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان ابراهيم يو�سف خلفان احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء حلماية يف:
 2019/12/07وحتى تاريخ2029/12/07 :

العدد  12728بتاريخ2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/6539
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
�ش� .سوالر لتكرير الزيوت ذ م م
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2009/09/08 :
املودعة بالرقم 133447 :
با�ســم� :ش� .سوالر لتكرير الزيوت ذ م م.
وعنوانه� :ص.ب  ،2986عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم  )158962( :بتاريخ2011/11/01 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
وحتى تاريخ 2029/09/08 :
احلماية يف 2019/09/08 :
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
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املنذر/بختيور ارجا�شيف
املنذر �إليها  /تيا للإ�ستثمار � -ش ذ م م
مبوجب الإن��ذار رق��م � 2019/132536إن��ذار ع��ديل وامل�سجل ل��دى كاتب العدل
بدبي ف�إن املنذرة ومبوجب هذا الإنذار تنبه على املنذر اليها ب�ضرورة و�سرعة
� �س��داد مبلغ  2.230.250دره ��م القيمة االي �ج��اري��ة امل�ستحقة الأداء للمنذر
واملرت�صد بذمته املنذر اليها  ،وذلك كله خالل  30يوم من تاريخ علمها بهذا
الإن��ذار و�إال حق للمنذر طلب �إخال�ؤها من العني امل�ؤجرة وت�سليمها باحلالة
التي ا�ستلمتها عليها  ،مع الزامها ب�سداد قيمة االج��رة املت�أخرة حتى تاريخ
الإخالء التام والفعلي بالإ�ضافة اىل التعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والأدبية ،
و�سداد امل�ستحقات عن ا�ستهالكه للماء والكهرباء والغاز والهاتف والإنرتنت
خالل مدة �شغله للعني امل�ؤجرة  ،مع �ضرورة التزامها بكل ما ورد يف اتفاقية
االيجار حتت طائلة �سداد كافة الغرامات  ،والتعوي�ضات املن�صو�ص عليها يف
عقد االيجار  ،مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر ،،،
الكاتب العدل

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك  :نهر ال�سماء لتجارة الفالتر و �أجهزة التنقية و الت�صفية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  316575 :بتاريخ 2019/09/04
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :نهر ال�سماء لتجارة الفالتر و �أجهزة التنقية و الت�صفية
وعنوانه :فيال � ، 3شارع  ، 3احلي  ،16قرية جمريا �سركل ،الرب�شاء جنوب 4
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مولدات املياه اجلوية  ،الواقـعة بالفئة 11
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمات . sky river pure water from thin air
.اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/6577
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 11سبتمرب  2019العدد 12728

املنذر /بنك دبي الإ�سالمي
�ضد املنذر اليها  /م�ؤ�س�سة الوا�سط لتجارة املعدات  -م�ؤ�س�سة فردية  -ملالكها /عبدالقادر احمد حممد ال علي
املو�ضوع  /ان��ذار عديل بالن�شر ب�إنهاء اتفاقية ت�أجري مرفق ال�صجعة للتخزين امل�ؤرخة يف 2016/1/2
مبوجب عقد ايجار م��ؤرخ  2016/1/2ا�ست�أجر املنذر من املنذر اليها قطعة ار�ض رقم  1593يف منطقة
ال�صجعة يف �إم��ارة ال�شارقة بغر�ض ا�ستخدامها يف تخزين بع�ض املركبات بجميع انواعها كما هو مبني
يف العقد مو�ضوع الإخطار  -وحيث يرغب بنك دبي اال�سالمي بانهاء التعاقد معكم  ،وملا كان البند رقم
 10من اتفاقية ت�أجري مرفق ال�صجعة للتخزين امل�ؤرخة يف  2019/1/2واملربمة فيما بني املنذر واملنذر
اليها ن�صت على انه (ميكن �إنهاء هذه الإتفاقية من قبل اي من الطرفني بتقدمي �إخطار خطي قبل
ما ال يقل عن  60يوم كما هون من�صو�ص عليه يف البند رقم  2من هذا العقد)  -وحيث ن�ص البند رقم
( )2الفقرة (ب) من العقد �سالف الذكر على انه (اذا رغب احد الطرفني �إنهاء االتفاقية يجب ان يقوم
ب�إخطار الطرف الأخر كتابيا قبل �ستني يوم يبني عدم نيته بتجديد االتفاقية يف ال�شهر التايل للمدة) -
وحيث ان املنذر (امل�ست�أجر/بنك دبي الإ�سالمي) يبدى لكم رغبته يف عدم جتديد وانهاء االتفاقية امل�شار
اليها �أعاله - .لذلك  ،ف�إن البنك املنذر يخطر املنذر اليها برغبته يف عدم جتديد و�إنهاء اتفاقية ت�أجري
مرفق ال�صجعة للتخزين امل�ؤرخة يف  2016/1/2واملربمة فيما بني املنذر واملنذر اليها وذلك خالل  60يوم
اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإخطار وفقا ملا ن�ص عليه البند رقم  10من االتفاقية مو�ضوع الإنذار وما
هو من�صو�ص عليه يف البند رقم  2من ذات االتفاقية  -وعلى ان تردنا منكم الفاتورة النهائية بكامل
م�ستحقاتهم حتى تاريخ الإخالء لل�سداد لكم من طرف البنك وفقا ملا هو مقرر مبوجب االتفاقية امللغاة
 ،ومع حفظ كافة احلقوق وبجميع انواعها.

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
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اجلاهزة � -ش ذ م م
املنذر اليها الثانية  -:الهدف لت�أجري معدات البناء � -ش ذ م م

TARGET BUILDING EQUIPMENT RENTAL - LLC

الكاتب العدل

منوذج �إعالن الن�شرعن التعديل (بيان املنتجات)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
التميمي وم�شاركوه
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةHELLMANN’S :
املودعة بالرقم  16917 :بتاريخ 1996/06/29 :
بتاريخ 1998/07/13 :
امل�سجلة بالرقم 16917 :
ب�إ�سم املالك :كونوبكو انك
وعنوانه � 700 :سيلفان �أفينيو ،انرتنا�شيونال بالزا� ،إجنلوود كليف�س ،نيوجري�سي ، 076320الواليات املتحدة
الأمريكية.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم136593 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وع�ن��وان��ه :وان جون�سون �أن��د جون�سون ب�لازا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي ، 08933 ،
الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2011/02/03:
وامل�سجلة حتت الرقم136593 :
�صورة العالمة

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

QUALITY READY MIX INSUSTRY - LLC

املنذر  :الرقة للعقارات
املنذر اليها  :حاملني دبي لل�سياحة � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �شهر
من تاريخ ات�صال علمكم بهذا االن��ذار و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف
ذمتكم وقدرها  36.000درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االخالء التام.
يف حالة عدم اخالء املاجور و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة يف ذمتكم خالل
�شهر م��ن ت��اري��خ ات�صال علمكم بهذا االن ��ذار �سن�ضطر ا�سفني الت�خ��اذ كافة
االجراءات القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.

EAT 95522

EAT 47683

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

املنذر /بنك دبي التجاري � -ش م ع � -ضد املنذر اليها الأوىل  -:كوالتي ل�صناعة اخلر�سانة

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/4304
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/6576

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

ينذر البنك املنذر املنذر اليهم للمبادرة اىل �سداد املبالغ املرت�صدة بذمتكم مبلغ وقدره ( 109.528.504.39مائة
وت�سعة مليون وخم�سمائة وثمانية وع�شرون الف وخم�سمائة واربعة درهم وت�سعة وثالثون فل�س) كما يف تاريخ
 2019/3/12وذلك خالل ( )30يوما من تاريخ ن�شر هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية
لبيع العقارات املرهونة ل�صالح البنك املنذر رهنا من الدرجة الأوىل وتفا�صيل العقارات كاالتي -:

مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء � 11سبتمرب  2019العدد 12728

25
وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إعــالن بالن�شـر

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

اعالن بالن�شر
املرجع 1047 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/خالد �صقر خلفان �سعيد بو خما�س املري ،
�إماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف/مركز جوري
الطبي  ،رقم ترخي�ص  750515وذلك لل�سيد/مطر خليفة عبيد العوى
ال�سويدي � ،إماراتي اجلن�سية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
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مذكرة �إعالن املدعي عليهما بالن�شر
للح�ضور �أمام اخلربة

حمكمة التمييز ر�أ�س اخليمة
�إعالن مطعون �ضدهما ب�صحيفة طعن بالتمييز بالن�شر
رقم الطعن  14/36ق  2019/متييز جتاري

اىل املطعون �ضدها�/شركة برايت املونيوم تريدجن � -سلطة منطقة التجارة احلرة
�أم القيوين  ،ال�سيد/فيبني فيجايان جوفيندان  -اجلن�سية  -الهند (ب�صفته
ال�شخ�صية وب�صفته ممثل ال�شركة قانونا) .تقرر �إعالنكم بوقوع طعن على احلكم
اال�ستئنايف رق��م � 2018/91إ�ستئناف جت��اري املرفوع من الطاعن /برايت لتجارة
الأملونيوم والزجاج (�ش ذ م م) و�إعالنكم �أنه من حقكم تقدمي الئحة بالدفوع خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإعالن عمال ب�أحكام قانون الإجراءات املدنية و عليك
مراجعة حمكمة التمييز ال�ستالم ن�سخة من �صحيفة الطعن.

مدير �إدارة الدعوى
حمكمة التمييز  /ح�سام حممد
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�إعالن ح�ضور �إجتماع اخلربة
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

العدد  12728بتاريخ2019/9/11

�إعالن بالن�شر باللغة العربية
املو�ضوع  2019/2462جتاري جزئي
اخل�صمني املدخلني  -1 :الأحمد لتجارة م�شتقات النفط  -2 ،عبيد احمد عبيد احمد خم�شب -
ب�شخ�صه وب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة الفردية  /االحمد لتجارة م�شتقات النفط
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من املدعي� /سامر احمد عالء الدين حممد احمد �أمام حماكم
دبي املوقرة و�أنه مت تكليفنا كخبريا حما�سبيا مبوجب احلكم ال�صادر بالدعوى �أعاله ف�إننا ندعوكم
حل�ضور اجتماع اخلربة وذلك يوم الأحد املوافق  2019/9/15يف متام ال�ساعة � 11صباحا مبقر مكتب
اخلربة انرتا لال�ست�شارات املالية وذلك بالعنوان التايل  :الإمارات العربية املتحدة  -دبي  -حمي�صنة
� - 4شارع بريوت  -بناية امليزان (اجلزيرة �سابقا)  -الطابق الثالث  -مكتب  ، 303مقابل مركز كلداري
لتعليم قيادة ال�سيارات  -وبذات البناية هيئة كهرباء ومياه الإحتادية بالإمارات  ،هاتف 04-2206899 :
 ، 04-2206244 ،فاك�س  ، 042206877 :يرجى الإطالع واحل�ضور باملوعد املحدد اعاله و�إح�ضار كافة
ما لديكم من م�ستندات مع الرتجمة القانونية اىل العربية.

اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د /علي را�شد الكيتوب

الدعوى رقم 2019/1349م  -مدين  ،كلي  ،جتاري
حمكمة ابوظبي االبتدائية املدنية التجارية

اىل املدعي عليه  :ال�سيد� /سامل �سهيل �سامل �سليم العامري (جمهول حمل االقامة)
مبا ان املدعي  /بنك نور بوكالة  :مكتب جابر ال�سالمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
قد اقام عليكم الدعوى الق�ضائية رقم  2019/1349م  ،مدين  ،كلي  ،جتاري � ،أبوظبي  -ف�أنتم مكلفون
او وكيلكم القانوين باحل�ضور امام اخلبري امل�صريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة االوىل
يف يوم الإثنني املوافق 2019/9/16م  ،ال�ساعة الواحدة ظهرا  ،مبكتب اخلبري (دار البيان للح�سابات
واال�ست�شارات) دبي  ،دير � ،شارع االحتاد  ،بجوار حمطة القيادة  ،مقابل القيادة العامة ل�شرطة دبي  ،مركز
 KRMلالعمال  ،طابق امليزانني  ،مكتب رقم  ، 05هاتف رقم  ، 04 4298888 :فاك�س ، 04 3653265 :
 ،04 2511318م�صطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفوعكم  ،وما ترونه منا�سبا لتي�سري
اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته  ،وبيان وجه احلق يف الدعوى  ،ويف حال عدم احل�ضور
�سيتم االجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�س�ؤولية.
اخلبري امل�صريف الدكتور  /حممد الفقي
هاتف 050 6521992 /

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/1363إ�ستئناف جتاري

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2018/217إ�ستئناف تنفيذ عقاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1/نا�شيونال مارين �أاليان�س م د م �س جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف�/شركة ايكارو�س املتحدة للخدمات البحرية /
م�ساهمة املقفلة وميثله/حممود ح�سني علي �أحمد  -قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/1654جتاري كلي بتاريخ 2018/3/22
وحددت لها جل�سه يوم الأربعاء املوافق  2019/9/25ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.8وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1/حممد احمد رم�ضان جمعه � -2شهاب احمد رم�ضان جمعه
 -3فار�س احمد رم�ضان جمعه �إبراهيم  -4ماريه احمد رم�ضان جمعه �إبراهيم
-5فاطمة احمد رم�ضان جمعه �إبراهيم  -6غالية احمد رم�ضان جمعه �إبراهيم
 -7ايه ار جيه للعقارات � -ش ذ م م  -8ايه ار جيه القاب�ضة �ش ذ م م ب�صفتها ال�شركة
الكافلة للإلتزامات جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /عليه احمد رم�ضان
جمعه �إب��راه�ي��م ق��د ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2017/159بيع عقار
مرهون وح��ددت لها جل�سه يوم الأربعاء املوافق  2019/9/11ال�ساعة 17.30م�ساء
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/132جتاري كلي

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/1/159823

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

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/6561

اىل املحكوم عليه -1/نا�شيونال جلف للإن�شاءات � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة بحكمت مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها
بان ت�سدد للمدعية مبلغ �إجمايل ( )1.905.628.31مليون وت�سعمائة وخم�سة
االف و�ستمائة وثمانية وع�شرون درهما وواحد وثالثون فل�سا  ،وفائدة  %9من
تاريخ اليوم الثاين للمطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اع�ت�ب��ارا م��ن ال�ي��وم ال�ت��ايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا.

املنذر :امل�ؤجر � /شركة بلو بيي منطقة حرة  -ذ م م
املنذر اليه � /شركة  /ذا فري�ست فريي منطقة حرة  -ذ م م
رخ�صة جتارية رقم  - 18503جمهويل حمل الإقامة
نكلفكم بال�سداد الكامل للقيمة االيجارية والبالغة ( )137.987واحد و�سبع
وث�لاث��ون الفا وت�سعمائة و�سبع وثمانون درهما خ�لال  30ثالثني يوما من
تاريخ تبلغكم الإنذار ب�شكل قانوين و�إال �س�أ�ضطر ا�سفا بالإ�ضافة ملوكلي باتخاذ
كافة الإج��راءات القانونية والق�ضائية مبطالبتكم بالإخالء وال�سداد للقيمة
االيجارية مع ت�ضمينكم كافة الر�سوم وامل�صاريف.

املنذرة  /اجلائزة للتكنولوجيا � -ش ذ م م
املنذر اليه  /اي ان تي �سي لتجارة مواد البناء � -ش ذ م م
مبوجب الإن��ذار رقم � 2019/1/163260إن��ذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل
بدبي ف�إن املنذرة تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 12.000.000
(اث�ن��ي ع�شر مليون دره��م) قيمة ال�شيك رق��م  500385امل� ��ؤرخ يف 2019/6/22
وامل�سحوب على م�صرف ابوظبي الإ�سالمي وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا
الإن��ذار و�إال �ست�ضطر املنذرة ا�سفة اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية والق�ضائية
�ضد املنذر اليها مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة املرتتبة على
ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى ،

املنذر  /نور بنك (م�ساهمة عامة) (بنك نور الإ�سالمي (�ش م ع) �سابقا)
�ضد املنذر اليه  /حممد عوي�س جنم حممد جنم الهدى
املو�ضوع � /إنذار �سداد مبلغ  3.805.287درهم
(فقط ثالثة ماليني وثمامنائة وخم�سة االف ومائتان و�سبعة وثمانون درهما)
املنذر يخطركم ب�سداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره ( )3.805.287درهم
(فقط ثالثة ماليني وثمامنائة وخم�سة االف ومائتان و�سبعة وثمانون درهما)
وذلك خالل مدة ( )30ثالثون يوما من تاريخ الن�شر هذا الإخطار وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية �ضدكم مبا فيه الطلب من قا�ضي التنفيذ مبا�شرة �إجراءات نزع ملكية العقار املرهون (�شقة
�سكنية ار�ض رقم  - 1997مبنى مارينا ابارمتنت�س  - 1مبنى رقم  - 1طابق  - 2عقار رقم  - 207امل�ساحة الكلية
 226.52مرت مربع  -منطقة نخلة جمريا  -دبي) وبيعه باملزاد العلني ووفاء للمديونية مع الإحتفاظ بحق املنذر
بالرجوع عليكم للمطالبة ب�أية فروقات ال�ستيفاء كامل املديونية ودون امل�سا�س باي من حقوق موكلنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  12728بتاريخ2019/9/11
بالدعوى رقم  2019/2416جتاري جزئي  -دبي

�إىل املدعي عليه  /1 /كيلي الهند�سية للحدادة � -ش ذ م م و  /2كيلي ا�ستيل اجننريينج -
�ش م ح  -نحيطكم علما �أنه مت انتدابنا خبري ح�سابيا بالق�ضية �أعاله واملرفوعة �ضدكم
من املدعية � /ألبني للمعادن � -ش م ح فرع دبي  ،وعليه فانتم مكلفون باحل�ضور او
من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق  2019/9/17ال�ساعة
الثانية ع�شر ظهرا وذل��ك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن  :دب��ي  -اخلليج التجاري -
بجوار برج وان امنيات  -برج بري�سم  -الطابق الثامن  -مكتب � - 805أحمد احلو�سني
حما�سبون وم��راج�ع��ون ق��ان��ون�ي��ون .ي��رج��ى احل�ضور باملوعد وامل�ك��ان امل�ح��دد و�إح�ضار
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة
�ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
اخلبري احل�سابي� /أحمد علي احلو�سني
رقم القيد 83

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

اعالن بالن�شر

املرجع 1049 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جا�سم غالم عبدالكرمي علي لنقاوي  -الإمارات اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل الطرف الثاين  /حممد يا�سني عرفات عبدالقدو�س -
بنغالدي�ش اجلن�سية بن�سبة ( )%50وكذلك الطرف الثالث � /ساقب اال�سالم حممد جا�سم الدين  -بنغالدي�ش
اجلن�سية وذلك يف الرخ�صة (الطاوو�س الذهبي لتجارة النظارات) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )755975ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :مت التغري اال�سم التجاري
من (الطاوو�س الذهبي لتجارة النظارات) اىل (ال�سفر لطباعة وت�صوير امل�ستندات) مت تغري ال�شكل القانوين
من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (م�ؤ�س�سة بوكيل خدمات) مت تغيري ن�شاط الرخ�صة  /من (بيع النظارات ال�شم�سية
والعد�سات الال�صقة امللونة  -بالتجزئة) اىل (خدمات الطباعة وت�صوير ال�ستندات) وعمالبن�ص املادة ()14
فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12728بتاريخ2019/9/11

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/213احوال نف�س م�سلمني

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/808جتاري جزئي

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/145عقاري كلي

اىل املنفذ ��ض��ده -1/م�شاريع ارل��ون��د ��� -ش ذ م م -2راج��ن لوند الل
�شاند  -جمهول حمل االق��ام��ة  -مبا ان طالب التنفيذ� /شركة تاج
املرجان التجارية  -ذ م م نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة
يف احلجز التحفظي جتاري رقم ( )20/2019وفاء للمبلغ املطالب به
وق��دره ( )2403200.30دره��م وتقرير حتويل احلجز التحفظي اىل
حجز تنفيذي يف ملف رقم ( )3312/2019تنفيذ جتاري  ،وذلك للعلم
جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�ضي التنفيذ.

اىل املدعي عليه-1/نرمني با�سم حممد �سعيد اجلمل جمهول حمل االق��ام��ة مبا
�أن املدعي/حممد ابراهيم �سعيد احمد زكي  -وميثله/حممد �صالح حممد احمد
الهاجري  -نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/8/19يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالآتي  -:با�سقاط
ح�ضانة املدعي عليها (نرمني با�سم حممد �سعيد اجلمل) الوالده��ا (�سليم  ،رايان ،
ديالرا) و�ضمهما لوالدهما املدعي (حممد ابراهيم �سعيد احمد زكي) والزمت املدعي
عليها بالر�سوم وامل�صروفات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه -1/متام للتغليف � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة مبا �أن املدعي
/ريالين�س ل�صناعات التغليف  -ذ م م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2019/5/7يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /ريالين�س ل�صناعات التغليف -
ذ م م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ خم�سة ع�شر الف واربعمائة واربعة
وثالثني درهم وخم�سني فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ الإ�ستحقاق
احلا�صل يف  2017/6/7وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه� -1/شركة بل�سم العائلة امل�ح��دودة جمهول حمل االقامة مبا �أن املدعي � /شركة داماك
للتطوير  -ذ م م وميثله /هند حميد علي غدير الكتبي  -نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2019/8/27يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح� /شركة داماك للتطوير  -ذ م م حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري  :ب�أوال  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ �إجمايل قدره ( 1.658.351درهم  67فل�س)
(مليون و�ستمائة وثمان وخم�سون الف وثالثمائة وواحد خم�سون درهما و�سبع و�ستون فل�سا) الذي ميثل
قيمة باقي ثمن الوحدة العقارية عني التداعي والر�سوم وغرامات الت�أخري االتفاقية .ثانيا  :الزام املدعي
عليها بالفائدة الت�أخريية الإتفاقية عن املبلغ املرت�صد بذمة املدعي عليها ( 1.187.312مليون ومائة و�سبع
وثمانون الف وثالثمائة واثنا ع�شر درهم) بواقع � %3شهريا من تاريخ  2018/9/10حتى متام ال�سداد .ثالثا
 :الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن قرار بالتنفيذ
يف الدعوى رقم  2019/3312تنفيذ جتاري

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/3132جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /كال�سي لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م �-2أحمد حممد زيد �سعيد
ال�شحي  -3ال�سيد احمد طاهر عبدالهادي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/
احمد حميد عي�سى ل��وت��اه وميثله  /نا�صر م��ال اهلل حممد غ��امن  -ق��د �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم من الأول اىل اخلام�س مببلغ وقدره
( 282931دره��م) قيمة املديونية التي �أداه��ا املدعي للمدعي عليه ال�ساد�س والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام
و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الإث�ن�ين املوافق
 2019/9/16ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/1090إ�ستئناف مدين

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2019/1487ا�ستئناف جتاري

العدد  12728بتاريخ 2019/9/11

اىل امل�ست�أنف �ضده-1 /م�ؤ�س�سة الإمارات العامة للنقل واخلدمات �-2سردار
غالم �شري غالم -3وقا�ص اهلل ن�صري خان جمهويل حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف �/شركة البحرية الوطنية للت�أمني (ف��رع دب��ي) وميثله  /ماجد
حممد ال�شيخ اح�م��د ب��ن ال�شيخ ح�سن اخل��زرج��ي  -ق��د ا��س�ت��أن��ف ال�ق��رار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/1028مدين جزئي وحددت لها جل�سه
ي��وم الإث �ن�ين امل��واف��ق  2019/9/23ال���س��اع��ة � 10.00صباحا ب��ال�ق��اع��ة رقم
 ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده� - 1/سيجما ان�ترب��راي���س��ز م �ي��دل اي���س��ت ��� -ش ذ م م
�-2ساتفيندر �سينغ جيان �سينغ مقار �سينغ -3ال�ق��ائ��م مل�ق��اوالت الديكور -
���ش ذ م م -4داف �ي �ن��در �سينغ � �س��روان �سينغ جم�ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل�ست�أنف /بنك الفجرية الوطني (ف��رع دب��ي) ق��د ا�ست�أنف احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2018/2712جتاري جزئي بتاريخ 2019/6/24م وحددت لها
جل�سه يوم االربعاء املوافق  2019/9/25ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1737امر اداء
اىل املدعى عليه -1 /هياز للتجارة � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /بانوراما التجارية وميثله/مو�سى عي�سى مو�سى العامري  -قررت
حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2019/9/2بالزام املدعى عليها هياز للتجارة
 �ش ذ م م بان ت��ؤدي للمدعية بانوراما التجارية مبلغ وق��دره  18667درهم(ثمانية ع�شر الفا و�ستمائة و�سبعة و�ستون درهما) والفائدة القانونية بواقع
� %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/3159جتاري جزئي

اىل املدعي عليه -1/جرين �سيرنجي للخدمات الفنية � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدودة  -ذ م م قد �أقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ال��زام امل��دع��ي عليها بدفع مبلغ وق��دره 369.816
دره��م م��ع الفائدة القانونية  %12م��ن ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�سداد الزام
املدعي عليها بقيمة ال�ضريبة امل�ضافة  %5مبلغ  18490درهم  ،الزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2019/9/22ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/2170مدين جزئي
اىل املدعي عليه -1 /عاي�شه اح�سن اح�سن كمال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ا�سعد
علوي وميثله /جو�سلني �شبلي خري اهلل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليها بنقل ملكية ال�سيارة من ا�سمها وت�سجيلها با�سم املدعي ويف حال امتناعها عن
نقل ملكية ال�سيارة ال�سم املدعي احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره
( 74.317.30درهم اربعة و�سبعون الف وثالثمائة و�سبعة ع�شر درهما وثالثون فل�سا) قيمة
قر�ض ال�سيارة مع فائدة القر�ض والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2019/9/18ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/3213جتاري جزئي

اىل املدعي عليه -1/مطعم وكافية بت�ش هو�سبيتاليتي � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /مقهى املخبز الفرن�سي � -ش ذ م م قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها مطالبة مالية بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( 891.869.42دره��م) (ثمامنائة وواح��د وت�سعون الفا وثمامنائة وت�سعة و�ستون
درهما واثنني واربعون فل�س) بالإ�ضافة للفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ
قيد الدعوىوحتى تاريخ ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الإثنني املوافق
 2019/9/16ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12728بتاريخ 2019/9/11
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1262جتاري كلي
اىل املدعي عليه �-1 /شركة �سيدكو للمقاوالت العامة � -ش ذ م م  -فرع دبي جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي� /شركة كواليتي لالملنيوم وال��زج��اج  -ذ م م وميثله /
حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره (مليون واربعمائة وواح��د و�سبعون الفا
وخم�سة وع�شرون درهما) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2019/10/6ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.15لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم
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حتت رعاية خالد بن حممد بن زايد

«فن �أبوظبي» يعلن قائمة القيمني الفنيني والفنانني املكلفني بتقدمي �أعمال ح�صرية لدورة عام 2019
املخ�ص�ص لعر�ض �إبداعات الفنون الآ�سيوية املعا�صرة
�إطالق ق�سم «�أبعاد جديدة»
ّ

•• �أبوظبي  -الفجر

حتت رعاية �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي
رئي�س اللجنة التنفيذية� ،أعلن «ف��ن �أبوظبي» عن
قائمة �أ�سماء من�سقيه القيميني الفنيني والفنانني
املكلفني بتقدمي �أع�م��ال ح�صرية ل�ل��دورة احلادية
ع�شرة من املعر�ض الذي ت�ست�ضيفه منارة ال�سعديات
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن  23 - 21ن��وف �م�بر املقبل،
حيث �سيقدم املعر�ض ال�سنوي �أعما ًال فنية حديثة
ومعا�صرة مب�شاركة � 40صالة عر�ض فنية عاملية
رائدة ونا�شئة.
وتطرح الدورة احلادية ع�شرة من املعر�ض برناجماً
م�ن�ظ�م�اً م ��ن امل �ع��ار���ض و�أع� �م ��ال ال�ت�ك�ل�ي��ف الف ّني
واحلوارات الفنية على مدار الأ�سبوع مب�شاركة عدد
من �أبرز الفنانني املقيمني يف �إمارة دبي ،مثل رامني
حريزاده ،وركني حريزاده ،وح�سام رحمانيان ،الذين
�سي�شرفون على مبادرة “�آفاق :الفنانون النا�شئون”،
بالإ�ضافة �إىل باولو كولومبو ،الق ّيم الفني ال�شهري
ملعر�ض الفنون الب�صرية “بوابة” ،والدكتور عمر
خليف ،ال��ذي يعود �إىل “فن �أبوظبي” للإ�شراف
على معر�ض “ف�ضاءات” للعام الثالث على التوايل،
�إىل جانب جريوم �سان�س الذي �سيتوىل تن�سيق ق�سم
“�أبعاد جديدة” ،والذي ّ
ينظم للمرة الأوىل ،حيث
ج��رى تخ�صي�صه لت�سليط ال���ض��وء على �إبداعات
ال�ف�ن��ون الآ��س�ي��وي��ة امل�ع��ا��ص��رة ،ومب���ش��ارك��ة �آ�شوين
ث��اداين ،مالك �أح��د �صاالت العر�ض الفنية ،والذي
�سيقدم م�ع��ار���ض فنية ه�ن��دي��ة ج��دي��دة ُت�ع��ر���ض يف
�أبوظبي للمرة الأوىل �ضمن ق�سم “�أبعاد جديدة”.
وقال �سعادة �سيف �سعيد غبا�ش وكيل دائرة الثقافة
وال �� �س �ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي« :ي��وا� �ص��ل م �ع��ر���ض «فن
�أبوظبي» من��وه وجناحه عاماً بعد �آخ��ر ،مع �سعينا

املتوا�صل وعملنا ال��د�ؤوب لنقدم كل جديد ومبتكر
يف ك��ل دورة م��ن دورات ��ه ،حيث نعمل على �أن يكون
املعر�ض يف ن�سخته احلادية ع�شرة م�صدراً للإلهام
بف�ضل ت�ن��وع��ه واب �ت �ك��اره ور�ؤي �ت��ه الفنية الفريدة
وبراجمه املتكاملة للتوعية الثقافية واملجتمعية».
و�أ��ض��اف غبا�ش�« :شهد «ف��ن �أب��وظ�ب��ي» من��واً كبرياً
ت�خ� ّ�ط��ى ب�ح���ض��وره الأب �ع ��اد ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة للمعار�ض
ال�سنوية ،و�أ�صبح من�ص ًة دائم ًة توفر برناجماً ف ّنياً
ي�ستمر على م��دار ال�ع��ام ،وي�شمل معار�ض فرديّة
و�أعمال التكليف الفني العامة .وهذا ما و�ضعه اليوم
يف م�صاف الفعاليات العاملية الرئي�سية يف جمال
ال�ف�ن��ون احل��دي�ث��ة وامل�ع��ا��ص��رة ال�ت��ي تت�سم بالتنوع
الثقايف ،لدوره املحوري يف االرتقاء بعنا�صر املجتمع
الإبداعي �ضمن دولة الإمارات».
وق ��ال � �س �ع��ادت��ه�« :آم� ��ل �أن ي�ستمتع ج�م�ي��ع ال ��زوار
ب��ال�ن���س�خ��ة اجل ��دي ��دة م��ن ب��رن��ام��ج «ف ��ن �أبوظبي»
احل��اف��ل بالفعاليات والأن���ش�ط��ة امل�م�ي��زة ،حيث لن
تقت�صر �أجندة الفعاليات على �أيام املعر�ض فح�سب،
بل �ست�ست�ضيف �أي�ضاً عدداً من املعار�ض والتكليفات
الفنية ال�ت��ي �ست�ستمر بعد اختتام املعر�ض �ضمن
برناجمي «بوابة» و»�آفاق» يف مدينتي العني و�أبوظبي،
وال�ل��ذي��ن �سيوا�صالن ا�ستقبال ال ��زوار لغاية 25
يناير  ،2020حيث �سيقدّم برنامج «�آفاق» ال�سنوي
جمموعة وا�سعة من الأعمال الرتكيبية التي �سيتم
عر�ضها يف خمتلف �أن�ح��اء الإم ��ارة .وت�شمل قائمة
ال�ف�ن��ان�ين امل�ك� ّل�ف�ين ب��إن�ت��اج الأع �م��ال الفنية ملبادرة
«�آف��اق :تكليف الفنانني» ك ً
ال من لياندرو �إيرلت�ش
و�أول�ي�ف��ر ب�ي�ر ،ح�ي��ث �سيتم الك�شف ع��ن �أعمالهما
الفنية خ�لال ف�ترة انعقاد معر�ض «ف��ن �أبوظبي»،
وعر�ضها على مدى ال�شهرين الالحقني».
وب��دوره��ا ،قالت دي��اال ن�سيبة م��دي��رة معر�ض «فن
�أب��وظ�ب��ي»« :جن��ح «ف��ن �أب��وظ�ب��ي» يف تطوير ق�سمه

املخ�ص�ص ل�ل�م�ع��ار���ض ال�ت��ي ّ
ينظمها ��ض�ي��وف��ه من
ال �ق � ّي �م�ين ال �ف �ن �ي�ين ،م ��ا ي���ض�م��ن ت �ق��دمي حجرات
العر�ض بطريقة ديناميكية وفقاً ملعايري املعر�ض
وب�أ�سلوب يُظهر التناغم فيما بينها ،وتت�ض ّمن �أق�سام
امل�ع��ر���ض اجل��دي��دة ق�سماً خ��ا��ص�اً ب��ال�ف��ن الآ�سيوي
املعا�صر يُ�شرف عليه الق ّيم الفني ج�يروم �سان�س،
�إ�ضافة �إىل ق�سم فريد ي�س ّلط ال�ضوء على املعار�ض
الهندية وي ّ
ُنظمه �آ�شوين ث��اداين� ،إ�ضافة �إىل ق�سم
«ف�ضاءات» ب�إ�شراف الدكتور عمر خليف ،الذي يعود
للم�شاركة من جديد يف هذا املعر�ض العاملي .ون�أمل
م��ن خ�لال ال�ت�ع��اون م��ع ه��ذه ال�شخ�صيات البارزة
يف ع��امل ال�ف��ن �أن ن�ق��دم ل �ل��زوار ف��ر��ص� ًة ا�ستثنائية
ال�ستك�شاف �إبداعات فنانني عامليني �سواء املعروفني
منهم �أو النا�شئني».
و�أ�ضافت ن�سيبة�“ :ست�ش ّكل م�شاركة ركني حريزاده،
ورامني حريزاده ،وح�سام رحمانيان ،جزءاً حمورياً
م ��ن ب��رن��اجم �ن��ا ،ن� �ظ ��راً مل���س��اه�م��ات�ه��م ال �ك �ب�ي�رة يف
املجتمع الفني يف دولة الإم��ارات ،وتوجيه الفنانني
ال�شباب والتعاون معهم ل�سنوات عدّة ،ما يجعل من
دوره��م يف الإ��ش��راف على م�ب��ادرة “�آفاق :الفنانون
النا�شئون” ،خطوة مت ّثل امتداداً طبيعياً ملمار�ساتهم
احلالية� .أمّا باولو كولومبو ،فلديه �سج ّل حافل يف
تنظيم العديد من املعار�ض الكربى �أبرزها “بينايل
البندقية” ال���ش�ه�ير ب�ط��رح��ه ح � ��وارات ف� ّن�ي��ة بني
الأع�م��ال التاريخية واملعا�صرة ،ونحن متح ّم�سون
مل�ع��رف��ة ال��رواب��ط ال �ت��ي �سيجمعها ��ض�م��ن معر�ض
“بوابة” لهذا ال�ع��ام ،بح�ضور �أع�م��ال ُم�ع��ارة من
متحف العني ُتعر�ض لأول مرة يف “فن �أبوظبي”،
ك�م��ا نتطلع ل�ن�رى م��ا �سيقدمه ل�ي��ان��درو �إيرلت�ش
و�أوليفر بري من جم�سمات فنية مت تكليفهما بها
ل ُتعر�ض يف العني و�أب��وظ�ب��ي .و�أمت � ّن��ى �أن ي�ستمتع
ال ��زوار ب�ه��ذه امل���س��اه�م��ات امل��ذه�ل��ة يف م�ع��ر���ض “فن

�أبوظبي” لعام .”2019
ومن جانبه ،قال الفنان املك ّلف لياندرو �إيرلت�ش الذي
يقيم يف بوين�س �آير�س ومونتيفيديو« :ابتكرت منذ
ب�ضعة �سنوات عم ً
ّ
«الع�ش»،
ال فنياً تركيبياً بعنوان
وال ��ذي ك��ان ع�ب��ارة ع��ن م�ساحة �أ�سطوانية ال�شكل
م�صممة الحت�ضان م�شهد ب�صري حم �دّد .وكانت
ه��ذه امل���س��اح��ة ت�ضم منحوتة زج��اج�ي��ة ع�ل��ى هيئة
�سحابة تقع مبا�شر ًة حتت نافذة ال�سقف ،ويجمع
هذا امل�شروع يف ثناياه بني الأناقة املرهفة واجلمال
امل ��ؤ ّق��ت لل�سحابة م��ع تفا�صيل ال��زج��اج القا�سية،
وال�ه�ي�ك��ل ال��وع��ر امل�ح�ي��ط ب�ه��ا وبيئتها الطبيعية.
وعندما ُطلب م ّني القيام مب�شروع جديد ملنطقة
ال�ع�ين� ،شعرت ب��أن�ه��ا ف��ر��ص� ٌة مثال ّي ٌة لتطوير هذا
العمل ،ولكن بطريقة فريدة عرب و�ضع الهيكلية
ال��داع�م��ة �أو «ال�ع��� ّ�ش» يف واح��ة ال�ع�ين ،ف��امل��اء ي�ش ّكل
القلب الناب�ض لأي واح ��ة ،بينما مت� ّث��ل ال�سحابة
جوهر املطر واملعنى احلقيقي لإرواء العط�ش».
ويتم ّتع الفنان �أوليفر بري بخلف ّية معرفية مع ّمقة
يف جم��ايل امل��و��س�ي�ق��ى وال �ف �ن��ون اجل�م�ي�ل��ة ،م��ا قاده
�إىل االهتمام املبكر يف �إيجاد العالقة بني عن�صري
ال���ص��وت وامل���س��اح��ة ،ح�ي��ث ي�ت��و ّق��ع �أن يعك�س عمله
اجلديد هذا املفهوم ،ومن جانبه قال�« :أتط ّلع بكل
�شغف �إىل العمل يف �أبوظبي لأول م��رة� ،إذ يتناغم
العمل الذي ُكلفت به يف «فن �أبوظبي» ب�شكل مبا�شر
مع روح املدينة ،و�سيتفاعل مع الأطفال ومينحهم
م��رج�ع�اً غ�ن� ّي�اً للنظر يف امل��ا��ض��ي ال�ث�ق��ايف للعا�صمة
وحا�ضرها وم�ستقبلها».
�أ ّم ��ا قائمة الفنانني امل�خ�ت��اري��ن يف م �ب��ادرة «�آف ��اق:
الفنانون النا�شئون» ل�ه��ذا ال�ع��ام فت�ض ّم الفنانات
عائ�شة حا�ضر ،ورو�ضة خليفة الكتبي ،و�شيخة فهد
الكتبي ،حيث تتعاون الفنانات حالياً مع الق ّيمني
الفن ّيني �ضمن برنامج ي�ستمر ملدة عام كامل� ،سيتوّج

بتقدمي عمل �أو م�شروع ف ّني جديد خالل املعر�ض،
و�سي�ستمر ع��ر��ض��ه �أم ��ام ال� ��زوار ل�غ��اي��ة  25يناير
.2020
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد� � ،ص � ّرح رح �م��ان �ي��ان ب��الإن��اب��ة عن
الق ّيمني الفنيني�“ :سعداء للم�شاركة كق ّيمني فنيني
على م �ب��ادرة “�آفاق :الفنانون النا�شئون” �ضمن
ف�ع��ال�ي��ات م�ع��ر���ض “فن �أبوظبي” ل�ع��ام .2019
ف �خ�لال ال�ع�ق��د امل��ا� �ض��ي�� ،ش�ه��دن��ا ت �ط��وراً ملحوظاً
يف جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة م��ن امل�م��ار��س��ات الإب��داع �ي��ة يف
جم��ال ال�ف�ن��ون امل�ع��ا��ص��رة ع�ل��ى م���س�ت��وى الإم� ��ارات
واملنطقة ،ونحن فخورون ومتح ّم�سون للم�ساهمة
يف �إث ��راء ه��ذا امل�شهد الإب��داع��ي امل��زده��ر م��ن خالل
التعاون مع ثالث فنانات �شابات نا�شئات».وبدورها
قالت �شيخة الكتبي�« :أم�ضيت �أك�ثر من ع��ام و�أنا
�أتناق�ش مع رامني حريزاده وركني حريزاده وح�سام
رحمانيان حول عملي والتوجهات الإبداعية املمكنة،
وق��د �ش ّكلت ر�ؤي�ت�ه��م ال�ف��ري��دة و�إح�سا�سهم العميق
ونزاهتهم يف عملهم وممار�ساتهم م�صدر �إلهام م�ؤثر
وبالغ الأهمية .و�أنا على ثقة تامة من �أن م�شاركتي
معهم �ضمن م�ب��ادرة «�آف ��اق :الفنانون النا�شئون»،
�ستمنحني الفر�صة للغو�ص �أكرث يف ذاتي الت�أملية
وا�ستك�شاف املزيد حول قدراتي الإبداعية».
بينما قالت عائ�شة حا�ضر�« :أ��ش�ع��ر ب�سعادة بالغة
خلو�ض هذه التجربة مع رامني وركني وح�سام كجزء
من مبادرة «�آفاق :الفنانون النا�شئون» ،فهم مي ّثلون
م�صدراً ق ّيماً للفنانني يف املنطقة ،حيث �ساعدتني
�أفكارهم املبتكرة يف تفريغ �إبداعاتي يف جم�سماتي
الفنية على �أ ّ
مت وجه ،كما ا�ستفدت من نقدهم الب ّناء
لر�ؤية عملي الف ّني من منظور جديد .وقد ا�ستمتعت
بالتعاون معهم وم�شاركتهم الأفكار ،نظراً لعقليتهم
املنفتحة على الإب��داع».وم��ن جانبها ،قالت رو�ضة
الكتبي�« :أف�ت�خ��ر ب�ك��وين ج��زء م��ن م �ب��ادرة «�آف ��اق:

الفنانون النا�شئون» .و�أت�ط� ّل��ع للتعاون م��ع رامني
وركني وح�سام لال�ستفادة من هذه التجربة ،التي
�ست�سهم يف تعزيز قدراتي الف ّنية و�إث��راء م�ساراتي
الفكرية� .إنهم معلمون ا�ستثنائيون ،ولديهم القدرة
على فهم منهجيتي الإبداعية ،لذلك �س�أتع ّلم الكثري
م��ن التعاون م�ع�ه��م».ويف �سياق مت�صل ،ي�ست�ضيف
معر�ض الفنون الب�صرية ال�سنوي «بوابة» الذي يقام
�ضمن فعاليات «فن �أبوظبي»� ،أحد القيمني الفنيني
للم�شاركة يف املعر�ض كل ع��ام ،ووق��ع االختيار هذا
ال �ع��ام ع�ل��ى ال�ق�ي��م ال�ف�ن��ي ب��اول��و ك��ول��وم �ب��و ،حيث
�سيك�شف املعر�ض الت�أثري املحتمل للعنا�صر اليومية
الب�سيطة التي مت �إيجادها يف رح�لات اال�ستك�شاف
الأثري على الق�ص�ص التي يحاول الفنانون �سردها
يف �أع�م��ال�ه��م الفنية خ�لال ع�صرنا ال��راه��ن ،حيث
�سيقدم متحف العني م�ساهم ًة كرمي ًة مت ّثلت ب�إعارة
عدد من القطع التي �ستج�سد عن�صراً �أ�سا�سياً من
ت�شكيلة امل�ع��ر���ض ،وت�شكل انعكا�ساً ب�صرياً لتاريخ
من�سق �إىل جانب
املنطقة ،و�سيتم عر�ضها ب�شكل ّ
الأعمال الفنية املعا�صرة يف املعر�ض.يف هذا الإطار،
قال القيم الفني باولو كولومبو« :بف�ضل الفر�صة
الرائعة التي �سمحت يل بت�ضمني قطع �أثرية من
متحف العني يف ر�ؤيتي التن�سيقية لق�سم «بوابة»،
مت ّكنت من ر�ؤية �أعمال فنانني معا�صرين انطالقاً
من مقتنياتهم ومنظورهم اخلا�ص ،فقد كانت �إدارة
املتحف كرمي ًة معي بطريقة �أتاحت �أمامي الفر�صة
للتعرف على تاريخ املنطقة على نحو �أف�ضل .لأن
االت�صال املبا�شر مع امل�صنوعات اليدوية القدمية
ت�سمح للإن�سان بالتع ّرف على ا�ستخدامات هذه
ال�ق�ط��ع مب��ا حت�م�ل��ه م��ن رواب ��ط ��س�ل��وك� ّي��ة م��ا تزال
قائمة على م ّر الزمن .و�آمل �أن يتم ّكن زوار املعر�ض
من ا�ستك�شافها بكل �سهولة ،و�أن مينحوها ح ّقها من
التقدير واالحرتام».

«توا�صل بالعربية» � ..أحدث �إ�صدارات «زايد للثقافة الإ�سالمية»

�أ�صدرت دار زايد للثقافة الإ�سالمية كتاب “توا�صل بالعربية”
املوجه ملنت�سبي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

يهدف الكتاب �إىل تزويد الطالب الناطق بغري العربية باملهارات ليتمكن من فهم امل�ق��روء وامل�سموع باللغة العربية ،ويكت�سب
اللغوية الأ�سا�سية التي يحتاجها للتوا�صل يف حياته اليومية ،جمموعة م��ن امل �ه��ارات التي ت�سمح ل��ه باال�ستمرار يف التعلم
حتى بعد انتهاء مدة الربنامج الدرا�سي بالدار.وي�أتي �إ�صداره
يف �إط��ار ر�سالة ال��دار لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
وتنفيذاً للمبادرة التي �أطلقتها الدولة لرت�سيخ قيمة القراءة
يف املجتمع ب�شكل م�ستدام من �أجل تنمية �شاملة ومتكاملة يف
�شتى املجاالت.وقالت الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير
العام للدار �إن كتاب “ توا�صل بالعربية “ ي�ساهم يف حتقيق
اال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة  2026-2016التي �أطلقتها
احلكومة االحتادية بهدف تر�سيخ القراءة ويج�سد ا�سرتاتيجية
الدار ب�ش�أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.و�أ�ضافت �أن
الكتاب يهتم ب�أ�صوات حروف اللغة العربية؛ لتمكني الطالب
غ�ير ال�ن��اط��ق ب��ال�ع��رب�ي��ة م��ن ا��س�ت�خ��دام امل �ف��ردات امل �ت��داول��ة يف
احلياة اليومية ،وتوظيف ال�صيغ والأ�ساليب املتعددة يف اللغة،
وقد �أحلق الكتاب مبواد �صوتية جلميع الدرو�س؛ مبا ي�ساعد
الطالب على حتقيق التعلم ال��ذات��ي املتميز.وي�أتي الكتاب يف
� 300صفحة وي�ضم � 10أق�سام ،ومت �إع ��داده وف��ق �أف�ضل
املمار�سات والتجارب املتاحة للنهو�ض باللغة العربية ون�شرها
كلغة لل�سلم وال�سالم باعتبارها من �أهم خم�س لغات يف العامل.

الرابطة الثقافية الفرن�سية يف �أبوظبي تطلق ً
معر�ضا فن ًيا ً
فريدا حتت عنوان «»France eMotion
حم��اك��اة ال��واق��ع التي ميكن تفعيلها مب�ساعدة تطبيق خا�ص بالهواتف الذكية جم��اين و�سهل والتي من �ش�أنها ا�ستعرا�ض املعامل الثقافية الفرن�سية بطريقة حيوية وجذابة قريبة للواقع عرب
•• �أبوظبي-الفجر:
اال�ستخدام .ويهدف هذا املعر�ض �إىل منح زواره من خمتلف �أنحاء العامل نظرة �أ�صيلة على الرتاث معر�ض  ، France eMotionبهدف �إل�ه��ام �سكان الإم ��ارات وت�شجيعهم لتعلم املزيد عن
الثقافة والفنون والتقاليد الفرن�سية».
�أطلقت الرابطة الثقافية الفرن�سية يف �أبوظبي �أم�س� ،أحدث معار�ضها « ،»France eMotionالفرن�سي العريق،
�ستفتح الرابطة الفرن�سية �أبوابها �أم��ام العامة مل�شاهدة املعر�ض باملجان ما بني ال�ساعة 9:00
والذي ي�ستعر�ض �أحدث التقنيات ،و�أعمال �أربعة من امل�صورين ال�شباب العامليني ،بالإ�ضافة �إىل �أبرز وذلك من خالل املزج ما بني ال�صور الفوتوغرافية والر�سوم املتحركة الرقمية.
املواقع الثقافية يف فرن�سا ،وذلك يف فرعها يف منطقة البطني.
�صباحا حتى ال�ساعة
�صباحا وال�ساعة  8:00م�سا ًء خ�لال �أي��ام الأ�سبوع ،وم��ن ال�ساعة 9:30
وقال ال�سيد �سلطان احلجي ،رئي�س الرابطة الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي“ :ي�سرنا تقدمي هذه
ً
ً
حيث ا�ستمتع ع�شاق الفنون مب�شاهدة  35قطعة فنية �أ�صيلة ت�ضج باحلركة واحلياة عرب تقنية التجربة الفنية اال�ستثنائية بالتعاون مع معهد اللغة الفرن�سية ووكالة تنمية ال�سياحة الفرن�سية 5:00 ،م�سا ًء كل �سبت حتى تاريخ � 24أكتوبر.

فــن عــربـــي
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�أعمل على قدر ا�ستطاعتي و�أحاول �أن �أو�صل �أعما ًال بح�سب �إمكاناتي

كري�ستينا �صوايا :يجب �أن تتوافر
�أمور كثرية لتحقيق النجومية
ّ
حت�ضر ملكة جمال لبنان ال�سابقة كري�ستينا �صوايا لأكرث من م�شروع فني للفرتة املقبلة ،بع�ضها غنائي وبع�ضها ال َآخر متثيلي،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي برنامج تلفزيوين.
جتن حتى الآن ثمار جمال معينّ كي ت�ستمر
�صوايا التي تخو�ض املجاالت الثالثة يف وقت واحد ،تو�ضح يف هذا احلوار �أنها مل ِ
فيه ،كما مل ت َنل الفر�صة التي ت�ستحقّها ،م�شرية �إىل �أن التمثيل هو املجال الأ�صعب
يليه الغناء ،بينما يبقى التقدمي هو الأكرث �سهولة ،ما خال بع�ض اال�ستثناءات.
• ما �سبب ابتعادك عن الإعالم
مع �أن م�شاريعك كثرية ومتنوعة،
وه� ��ل ه� ��ذا الأم� � ��ر ي � ��ؤ ّث ��ر على
تواجدك؟
 بل �أنا موجودة ،وكل مَنيتابعني يعرف كل �شيء.
ول �ك��ن ع �ن��دم��ا يكون
ل� � � � � ��ديّ حت �� �ض�ي�ر
لأع� � � � � � � �م � � � � � � ��ال
ج ��دي ��دة ال
�أحت� �دّث

عنها� ،إال حني �أت��أك��د منها و�أع��رف �أنها �ستب�صر الغناء واحلفالت �أكرث .و�أنا �أحب الفن ب�شكل عام،
ال�ن��ور ،وذل��ك ل�سببني :الأول �أن بع�ض الأعمال ولكن عندما يتلقى الفنان عرو�ضاً متالحقة يف
تتع ْرقل �أحياناً ،وبحال �أ��ض�� ُأت عليها ومل ت�سلك جمال معينّ  ،ف�إنه ير ّكز عليه في�شغله عن املجاالت
طريقها نحو التنفيذ ي�ظ� ّ�ن ال�ن��ا���س �أن�ن��ي �أقوم الأخ��رى� ،سواء يف الغناء �أو التمثيل �أو التقدمي.
بدعاي ٍة لعملٍ غري موجود يف الأ�سا�س .والثاين ول�ك��ن امل�شكلة �أن ��ه ال ت��وجِ ��د �أع �م��ال متالحقة،
�أن��ه �أح�ي��ان�اً عندما �أحت ��دث ع��ن �أع �م��ال جديدة ،ب�سبب املعوقات التي تعرت�ض طريقنا ،خ�صو�صاً
ح�سدهم وغريتهم �إذا مل يكن الفنان حماطاً بال�س َند وفريقٍ يقدّم
ف�إن كرثة (املُحِ بني) ،وب�سبب َ
ميكن �أن ينعك�س ه��ذا الأم��ر �سلباً على العمل .له الدعمَ� .أنا �أ�شتغل مبفردي ،وال توجد �شركة
نحن ن�سري ب�ين الأل �غ��ام ،ونتوخى احل��ذر ك��ي ال �إنتاج تدْعمني �أو متموّل ي�ساندين ،و�أنا �أعمل على
قدر ا�ستطاعتي و�أحاول �أن �أو�صل �أعما ًال بح�سب
ينفجر لغم بنا.
�إمكاناتي.
• هل ت�شعرين ب�أنك محُ ارَبة؟
 طبعاً .ال �أحد يف هذا املجال �إال ويكون عر�ضة • �أال ت��ري��ن �أن ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى جم� ��الٍ معينّللمحاربة ،خ�صو�صاً الإن�سان الذي يكون م�ستقيماً �أ ْف�ضل؟
 يف كل مرحلة من حياتي كنت �أر ّكز على جمالوم�ؤمناً وال يلتفت �سوى �إىل نف�سه وعمله.
• �آخِ ر �أعمالك التمثيلية كان م�سل�س ً
ال م�ع�ّي�نّ  ،ول�ك��ن مل �أق�ط��ف حتى الآن ال�ث�م��ار التي
ُع��ر���ض يف رم�ضان املا�ضي وفيلمني جتعلني �أت��رك كل �شيء و�أرك��ز عليه دون غريه.
�سينمائيني ،ملاذا �أنتِ مبتعدة عن حتى الآن �أنا مل �أ َنل الفر�صة التي �أ�ستح ّقها.
• وكخيارِ ،ماذا ّ
تف�ضلني؟
الدراما التلفزيونية؟
 ي � � ��وج � � ��د �أك � � �ث� � ��ر م ��ن  -املجال الذي �أرت��اح فيه وهو ملعبي وال ُي ْتعبنيم�شروع قيد الدرا�سة ،ك ��أي جم��ال � َآخ��ر ه��و التقدمي� ،أم��ا التمثيل فهو
و َم �� �ش��اري��ع �أخ ��رى الأك �ث��ر ت �ع �ب �اً ،وم �� �ش �ه � ٌد واح� ��د ي�ت�ط� ّل��ب �ساعات
مل �أحبها ،لي�س ت���ص��وي��ر ،وال�غ�ن��اء م�ت�ع��بٌ لناحية ال�سفر و�سهر
كق�ص ٍة ولكن الليل ،وه��و لي�س �سه ً
ال على الإط�ل�اق .بينما يف
ب� � �ع� � �� � ��ض التقدمي يكون من باب اال�ستثناءات �أن ن�ستم ّر يف
الأدوار العمل حتى �ساعات الفجر الأوىل.
ال � � �ت � ��ي • ه ��ل مي �ك��ن حت �ق �ي��ق ال �ن �ج��وم �ي��ة يف الوقت
ُتعر �ض احل��ايل ،وخ�صو�صاً �أن البع�ض ي��رى �صعوبة يف
ع � � � � � �ل � � � � � � ّ�ي هذا الأمر؟
ال �أق � �ت � �ن� ��ع  -يجب �أن تتوافر �أمور كثرية لتحقيق النجومية،
ب � �ه� ��ا ،و�أخ � � � ��رى وينبغي �أن حتوط بالفنان ظروف معينة من �أجل
أ�ع�ج�ب� ْت�ن��ي واقتنعتُ ذل��ك ،هذا عدا الدعم امل��ادي ،لأن الفنان بحاجة
بها ولكن مل تنت ِه الأمور �إىل �أن ُي ْنفِق على فنه كي يد ّر عليه املال يف مرحلة
ك�م��ا �أ��ش�ت�ه��ي� .إل�ي���س��ا حتدّثتْ الحقة� .شركات الإنتاج ْ
�صارت نادرة.
ع��ن م��اف �ي��ا يف جم ��ال ال �ف��ن وهي • �أال ت�ف�ك��ري��ن ب ��ال ��زواج جم� ��دداً وت � � ْرك الفن
محُ ِ � � ّق ��ة ،ول �ك��ن ع �ن��دم��ا ن �ح� ّ�ب العمل و�صعوباته ،مبا �أنك متلكني �شركة؟
 ال ع�لاق��ة ل �ل��زواج ب��ال���ش��رك��ة� ،أن ��ا ال �أدم ��ج بنينتحدّى ونكمل فيه.
العمل و�أموري اخلا�صة.
• هل �أخط� ْأت �إلي�سا يف ر�أيك بقرارها؟
 ه��ي مل ت�خ�ط��ئ ،وك��ان��ت ت�ت�ح�دّث ع��ن ي ��أ�� ٍ�س �أو • ولكن الفن ُم ْتعِبٌ كما �أ�شرتِ ؟وَجَ � ٍ�ع �أو ب�سبب �شي ٍء ما �أزعجها .و�أنا ع ّلقتُ على  -وه��ل ه��ذا يعني �أن��ه يجب �أن �أت ��زوج؟ �سبق �أن
املو�ضوع وقلت لها لطاملا كنتِ م��وج��ودة يف هذا تز ّوجتُ ولديّ عائلة و�أنا حالياً مط ّلقة و�سعيدة
امل�ج��ال ال��ذي تتح ّكم ب��ه املافيا وال ت�سمحي لأي ج��داً ،وال �أف�ك��ر ب��ال��زواج جم��دداً وت�أ�سي�س عائلة
�شيء ب�أن ي�ؤ ّثر على عزميتك ،لأنك تخطيتِ تلك �أخرى� .أنا �أ ّم ولدي عائلة و�أوالد ،وميكن �أن يقال
هذا الكالم لفنانة كانت تر ّكز على ف ّنها متنا�سي ًة
املافيا وح ّققتِ جناحاً كبرياً.
• هل ترين �أن من ال�صعب على الفنان �أن ُي ْث ِبت ال �ع��ائ �ل��ة والأوالد .ك �ن��ت م �ع��روف � ًة وم�شهورة،
وتز ّوجتُ و�أكملت .الزواج لي�س من �أهدايف ،ولكن
نف�سه يف هذا الزمن؟
 طبعاً ،ومع الوقت ي�شت ّد الأم��ر �صعوبة .وك�أن ال �أعرف �إذا توافر ظرف مُنا�سِ ب يجعلني �أتراجعالزمن ي�سري بالعك�س ،وك�أننا ذاهبون نحو نهاية عن تفكريي ،ولكن لي�س بهدف ت�أ�سي�س عائلة.
العامل .مل تعد هناك حمبة يف قلوب النا�س ،وال • ماذا ّ
حت�ضرين للفرتة املقبلة؟
ف��رح��ة لنجاح ال َآخ� ��ر� .أن��ا ال �أق���ص��د اجلميع بل  -جمموعة م�شاريع خلارج لبنان� ،أحدها ل�سورية
غالبية النا�س .ال �شيء مينع من �أن ي ْفرح الإن�سان و� َآخر مل�صر ،كما �أن مدير �أعمايل ّ
يح�ضر للتعاقد
علي
لنجاح غريه كما يفرح لنف�سه بالنجاح.
على جمموعة من احلفالت� .أي�ضاً عُر�ض ّ
• بني التواجد ال��درام��ي �أو التواجد الغنائي ،م�سل�سل وفيلم يف لبنان ،ولكن يتم تعديل الن�ص،
�أال ت��ري��ن �أن ال ��درام ��ا ه ��ي الأه � � � ّم يف املرحلة وك��ان يه ّمني االط�ل�اع على الن�ص �أو ًال ،وهناك
م�سل�سل � َآخ��ر جت��ري كتابته ح��ال�ي�اً� ،إ��ض��اف��ة �إىل
احلالية؟
� -أر ّكز يف املرحلة احلالية على الغناء ،لأن عرو�ض فكرة تقدمي برنامج تلفزيوين.

هيفاء وهبي لل�سينما مع �أحمد الفي�شاوي وبا�سل خياط
ت��أك��دت ر�سميا ع��ودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي �إىل ال�سينما
امل�صرية بعد غياب � 5سنوات منذ �أخر عمل قدمته مع النجم با�سم
�سمرة فيلم "حالوة روح" ع��ام  ،2014بعدما تعاقدت ال�شركة
امل�ن�ت�ج��ة لفيلم "عقدة اخلواجة" م��ع ث�لاث��ة جن��وم لي�شاركوها
البطولة وهم �أحمد الفي�شاوي وبا�سل خياط و�أحمد داود ،وتقرر
ان يتم البدء يف الت�صوير بعد �أ�سبوعني فقط ،حتى يتمكن �أبطاله
من التفرغ بعدها للم�شاركة يف ماراثون دراما رم�ضان .2020
الفيلم يحمل ا�سما م�ؤقتا بعنوان "عقدة اخلواجة" وت�أجل ت�صويره

�أك�ث�ر م��ن م��رة م��ن �أج��ل ا�ستكمال التعاقد م��ع ال�ن�ج��وم و�آخرهم
الفنان ال�سوري با�سل خياط ،ومن املنتظر الإعالن عن �ضم �أ�سماء
�أخ��رى للم�شاركة يف بطولة العمل ال��ذي ينتمي لت�صنيف الإثارة
والغمو�ض.الفيلم ق�صة كرمي فاروق و�سيناريو وحوار �أمني جمال
وحممد �أبو ال�سعد و�شريف ي�سرى و�إخراج حممد حماقي يف �أوىل
جتاربه الإخراجية وي�شارك يف بطولته �أحمد داوود وم��ن املقرر
ت�صويره داخل م�صر وعدة دول �أوروبية.
يذكر �أن النجمة هيفاء وهبي اكتفت بالظهور ك�ضيفة �شرف يف

الأعمال الدرامية امل�صرية بالعام الأخري حيث �شاركت ب�شخ�صيتها
احلقيقية يف فيلم "خري وبركة" من بطولة جنمي م�سرح م�صر
علي ربيع وحممد عبد الرحمن ،ومن �إخ��راج �سامح عبد العزيز،
كما حر�صت على الظهور ك�ضيفة �شرف يف م�سل�سل "الواد �سيد
ال�شحات" ،ال ��ذي ق��ام ببطولته ال�ف�ن��ان �أح �م��د فهمي وخطيبته
الفنانة هنا الزاهد ،وت��ردد �أنها رف�ضت امل�شاركة ك�ضيفة �شرف يف
اجلزء الثاين من فيلم والد رزق وقامت النجمة غادة عادل ب�أداء
الدور بدال منها.

27

كندة علو�ش تدعم حق
الأطفال الالجئني يف التعليم
عرب �شبكة االنرتنت ن�شرت الف ّنانة كندة علو�ش فيديو عن حق الأطفال
الالجئني يف التعليم  ،وع ّلقت قائلة :التعلیم من حقوق الطفل الأ�سا�سیة،
لكن  3.7ملیون طفل الجئ حمرومون من االلتحاق باملدار�س الظروف
القاھرة مل ترتك أمامھم خیا ًرا �سوى الفرار من أوطانهمیجب أال
ی�ضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم يف التعلیم وعن حق الب�شریة يف
اال�ستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم .یجب أال نخذل جیلاً كاملاً .
يذكر �أنّ كندة ع ّلو�ش قد و�ضعت طفلتها الأوىل يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)
املا�ضي ،و�أق��ام��ت ه��ي وزوج�ه��ا حفل (�سبوع) البنتهما ح�ضره جمموعة
كبرية من امل�شاهري و�أ�صدقائهما املُقربني؛ كما ن�شرت كندة مقطع فيديو
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على (ان�ستغرام) �أثناء التح�ضريات للحفل.
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الريا�ضة لها فوائد للحامل واجلنني
ق��ال الباحثون �إن الأم�ه��ات احلوامل ميكنهن
حماية �أنف�سهن ،و�أطفالهن من الآثار ال�صحية
ال���ض��ارة م��ن خ�لال ممار�سة الريا�ضة خالل
احلمل.
ووفقًا ل�صحيفة (ديلي ميل) ،حتمي ممار�سة
الريا�ضة يف ف�ترة احلمل الأم�ه��ات البدينات
من الإ�صابة ب�سكري احلمل ،و�أطفالهن من
م�شاكل �صحية يف وقت الحق من احلياة.
و�أ��ض��اف��وا �أن اجل��ري على جهاز امل�شي ل�ـ 20
دقيقية يف اليوم ،يحمي يح�سن �صحة الأع�ضاء
ال��داخ�ل�ي��ة ل��دى احل��ام��ل ويجعلهم �أف���ض��ل يف
�إدارة م�ستويات ال�سكر بالدم.
و�أكد الباحثون بجامعة كامربيدج �أن النتائج

التي تو�صلوا �إليها هامة و�سط وب��اء ال�سمنة
املنت�شر حال ًيا يف جميع �أنحاء العامل ،م�ضيفني
�أن ال�سمنة لها ت��أث�ير كبري على ك��ل م��ن الأم
والطفل �أثناء احلمل ولعدة �سنوات.
ون �� �ص��ح م �� �س ��ؤول��و ال �� �ص �ح��ة ب��احل �ف��اظ على
ن�شاطهم ق��در الإم �ك��ان خ�ل�ال ف�ت�رة احلمل،
حيث تقول الدكتورة �أماندا �سفريوزي بريي،
التي �شاركت يف �إجراء الدرا�سة�“ :إن م�ستوى
التمارين املعتدل مبا�شرة قبل احلمل وبعده
ي�ؤدي �إىل تغريات مهمة يف الأن�سجة املختلفة
ل �ل��أم ال �ب��دي �ن��ة ،مم��ا ي�ج�ع��ل الأن �� �س �ج��ة �أكرث
فعالية مثل تلك التي تظهر يف غري الأمهات
البدينات.

�ضغط الدم املرتفع :جمابهته بالوعي والعالج

�ضغط الدم املرتفع ي�ؤثر على �أكرث من  40باملئة من البالغني ،ولكن 20
باملئة منهم فقط على دراية به ،ما يجعل الفحو�ص الدورية ل�ضغط الدم
مهمة للغاية .يُعرف ارتفاع �ضغط الدم
با�سم “القاتل ال�صامت” ،لأن��ه على ال��رغ��م م��ن ع��دم وج��ود ع�لام��ات �أو
�أعرا�ض ،ميكن �أن ي��ؤدي �إىل مر�ض خطري يف القلب والأوعية الدموية.
لذا ،يُعترب قيا�س �ضغط الدم الطريقة الوحيدة ملعرفة ما �إذا كان مرتف ًعا.

اجلوافة

حملة وطنية للك�شف املبكّر
وزارة ال�صحة اللبنانية �أطلقت احلملة الوطنية للتوعية من ارتفاع �ضغط
الدم ،حتت رعاية وح�ضور وزير ال�صحة العامة الدكتور جميل جبق ،والتي
�أتت حتت �شعار “فح�صوا �ضغطكن ونقطة عال�سطر” ،يف م�ؤمتر �صحايف
عُقد يف قاعة املحا�ضرات يف وزارة ال�صحة العامة بدعوة من الوزارة� .أُطلقت
احلملة بح�ضور ممثلني عن اجلهات واجلمعيات امل�شاركة يف احلملة ،وح�شد
من املتخ�ص�صني و�أهل ال�صحافة والإعالم.
ت�أتي هذه احلملة يف �إطار م�شاركة لبنان يف احلملة التي �أطلقتها اجلمعية
العاملية الرتفاع �ضغط ال��دم يف �شهر �أي��ار /مايو( )MMMيف خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،بالتعاون م��ع �سرفييه ()Servierواجلمعية اللبنانية
لأمرا�ض الكلى وارتفاع �ضغط الدم ،واجلمعية اللبنانية لأمرا�ض القلب،
والتي ت�ستهدف قيا�س �ضغط الدم و�إذكاء الوعي حول �أهمية الك�شف املب ّكر
عن ارتفاع �ضغط الدم ومدى خطورة م�ضاعفاته على ال�صحة العامة.
خ�لال امل��ؤمت��ر ،ت�ن��اول وزي��ر ال�صحة العامة الدكتور جميل جبق �أهمية
احلملة الوطنية للتوعية من ارتفاع �ضغط الدم ،وعر�ض ن�شاطات احلملة
وامل�شاريع امل�ستقبلية.

اجل��واف��ة من فاكهة ال�صيف املميزة واللذيذة التي يع�شقها الكثري منا،
وحتر�ص ربات البيوت على تقدميها يف �شكل ع�صري لتغذية �أفراد �أ�سرتها.
وق��ال��ت درا��س��ة غذائية � ،إن للجوافة  8ف��وائ��د عالجية جتعلنا نتناولها
يوميا ،وتتمثل يف التايل:
 -1تنق�ص الوزن
 -2تخف�ض الكولي�سرتول ال�ضار بالدم
 -3حتمى من �أمرا�ض الرئة
 -4ت�ساعد عى خف�ض �ضغط الدم املرتفع
 -5تعالج الإ�سهال
 -6تق�ضى على ال�سعال
 -7ت�شفى اجلروح
 -8تقى من الإ�صابة مبر�ض ال�سكرى

�ضغط الدم املرتفع و�أمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية
“�إنّ ارتفاع �ضغط الدم هو عامل اخلطر الرئي�سي لأمرا�ض القلب وال�سكتة
الدماغية .ميكن �أن ت�شمل امل�ضاعفات الأخ��رى :ق�صور القلب ،و�أمرا�ض
الأوعية الدموية ،والق�صور الكلوي ،ونزيف ال�شبكية ،و�ضعف الب�صر .كما
�أنّ ارتفاع �ضغط الدم هو �سبب رئي�سي للوفيات ،بخا�صة و�أنّ  50%من
امل�صابني هم على غري دراي��ة ب�إ�صابتهم” ،ق��ال من�سق احلملة الوطنية
ورئي�س اجلمع ّية ال ّلبنانية لأم��را���ض الكلى و�ضغط ال��دم الدكتور روبري
جنم.
�أما مدير �شركة �سرفييه يف ال�شرق الأدنى ،ال�سيد جان كري�ستوف كورفوازيه
 Jean Christophe Courvoisierفقال“ :تع ّد �سرفييه من
�أهم ال�شركات العاملية يف جمال عالج الأمرا�ض املزمنة ،ومنها الأمرا�ض
القلبية وال�سكري و�ضغط ال��دم ،وال يقف دوره��ا فقط عند العالج ،ولكن
ميتد �إىل الك�شف املب ّكر والوقاية من الأمرا�ض املزمنة”.

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

• من م�ؤلف امل�سرحيات التالية :تاجر البندقية،
امللك لري  ،ماكبث؟

 -وليم �شك�سبري.

• كم يبلغ عدد م�سرحيات وليم �شك�سبري؟
 37 -م�سرحية.

• ما هو ال�سمهري يف اللغه العربية؟
 -الرمح ال�صلب.

• ماذا يعني ا�سم عنرتة يف اللغه؟
 -الذباب الأزرق؟

جمموعة من العار�ضات يقدمن �أزياء من ت�صميم �ستاي�سي بينديت لربيع  2020خالل �أ�سبوع املو�ضة يف نيويورك� .أ ف ب

زيادة الوعي لفح�ص �ضغط الدم
تهدف حملة التوعية اجل��دي��دة “فح�صوا �ضغطكن ونقطة عال�سطر”
�إىل رفع الوعي لدى العامة حول خماطر �ضغط الدم ،من خالل ت�شجيع
الأطفال على حتفيز �آبائهم و�أحبائهم لفح�ص �ضغط الدم لديهم ،بخا�صة
�أنّ اكت�شاف ارت�ف��اع �ضغط ال��دم م�ب� ّك� ًرا ي�ساعد يف تقليل خطر الإ�صابة
بالنوبات القلبية ،وف�شل القلب ،وال�سكتة الدماغية والف�شل الكلوي.

• �أننا منوت ب�شكل �أ�سرع من قلة النوم عن قلة الطعام
• �أن هنالك نوعا من الأ�سماك يدعى بال�سمك ال�صديف ب�إمكانه ابتالع �إن�سان كامل
• �أن �ضغط املاء داخل كل خلية يف الب�صلة كاف لت�شغيل حمرك بخاري.
• �أن الإن�سان هو احليوان الوحيد الذي ينام على ظهره.
• �أن الأفعى ت�سمع الأ�صوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات ال�صوت بل�سانها.
• هل تعلم �أن اجل�سم الب�شري يتكون من  206قطعة عظم .
• هل تعلم �أن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد �إال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة �إمنا
على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .
• �أن الأطفال البدينني يف �سن املدر�سة ي�أكلون �أقل من �أقرانهم النحيلني.
• �أن �سكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�صف املليون كل �أ�سبوع
• �أن النمل العامل والن�شيط هو من الإناث � .أن البومة الترى يف الظالم الدام�س.
• �أن منو ظفر �إ�صبعك الو�سطى هو �أ�سرع بينما منو ظفر �إبهامك هو الأبط�أ.
• �أن احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يخرج معدته �إىل اخلارج هو جنم البحر.
• �أن ملكة النحل تغادر اخللية فقط من �أجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب �إىل رحلة الزفاف.

الثعلب واخلباز
اق�ترب ثعلب واب��ن اوى من دك��ان خباز وهما يت�شممان رائحة اخلبز ال�شهية وينعتان حظهما العاثر الذي
جعلهما ال يح�سنان �صنع اخلبز والكعك ..فقال الثعلب� :آه �إبكي وحدك يا ابن �أوى فانا با�ستطاعتي ان �أ�ضحك
على اخلباز واتناول ما ا�شتهي من كعك وخبز .فقال ابن اوى :ح�سنا لو حدث ذلك فلك عندي كل االحرتام
و�ستكون زعيما علينا فهيا كي ارى مامل �أره قبال.
اختب�أ ابن اوى ووقف الثعلب ينادي على اخلباز وعندما خرج له قال ماذا تريد :فقال الثعلب � ..آه �..آه ايها
اخلباز كنت م�سافرا و�صديقي ابن ،اوى فو�صلت �إىل انفي رائحة جميلة ،ت�ساءلنا ما هذه الرائحة؟ فقلت� :إنها
كعك وقال ابن اوى انه اخلبز وت�شاجرنا فرتكني و�سار .والآن اريد ان ات�أكد من ح�سن ظني وفطتني وهو ان
ما ا�شمه هو الكعك.
ف�ضحك اخلباز الذكي وقال :نعم انه الكعك ال�شهي ،اخرجته من الفرن منذ �ساعة ورائحته ال�شهية هي التي
و�صلت لأنفك ايها الذكي ،لذا �س�أطعمك اجمل كعك لن تن�ساه ،لكن ال تعود علينا كثريا فانت التدفع ماال،
انتظرين هنا و�س�أح�ضره اليك.
غاب اخلباز قليال ثم خرج وقال :ها هو الكعك  ،ن�صيبك ون�صيب ابن اوى الذي ذهب ،ف�أ�سرع الثعلب والتهم
الكعكة االوىل م�سرعا لكنه مل يكد يقرتب من الثانية حتى قفز �صارخا من �شدة ما احرقته البهار التي ح�شي
بها اخلباز الكعكة و�أخذ يلهت ويلف ويدور حول نف�سه ف�ضحك اخلباز وقال له :ال تن�سى �أن ت�أكل ن�صيب ابن
اوى .وتركه وان�صرف والثعلب يتلوى من �شدة الأمل فجاء ابن �أوى وقال له ت�ستطيع �أن ت�أكل ن�صيبي وهنيئا
مريئا ما ا�شتهيته ..من ي�ضحك على اخلباز يحرتق بناره.

