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حذار كذب الوالدين على الطفل 
الت�صرف.  يح�صنون  اأطفالهم  جلعل  الأك��اذي��ب  لقول  الآب���اء  يلجاأ  ق��د 
اأكاذيب الآباء ت�صتجلب الإذعان على املدى الق�صري، ولكن درا�صة نف�صية 
جديدة قادتها جامعة نانياجن التكنولوجية يف �صنغافورة ت�صري اإىل اأن 
فريق  �صاأل  بالغاً.  الطفل  ي�صبح  عندما  �صارة  باآثار  تقرتن  الأك��اذي��ب 
اآباوؤهم قد كذبوا عليهم  كان  اإذا  �صنغافوريا عما  �صاباً   379 الباحثني 
اأي مدى  واإىل  الآن  اآبائهم  على  كذبوا  م��رة  وك��م  اأط��ف��اًل  كانوا  عندما 
"�صاين�س ديلي"  يتكيفون مع حتديات فرتة البلوغ، ح�صبما ذكر موقع 
الكذب  اأن��ه كان يتم  ذك��روا  الذين  البالغون  العلم. وك��ان  ب�صوؤون  املعني 
عليهم كثريا وهم اأطفال اأكرث احتمال لقول اإنهم يكذبون على اآبائهم 
يف مرحلة البلوغ. وقالوا اأي�صا اإنهم واجهوا �صعوبة اأكرب يف التغلب على 
للدرا�صة  الرئي�صية  املوؤلفة  وقالت  والجتماعية.  النف�صية  التحديات 
الأ�صتاذة امل�صاعدة �صيتوه بيبي بكلية العلوم الجتماعية التابعة جلامعة 
يوفر  اأن��ه  يبدو  ق��د  الرتبية  يف  ال��ك��ذب  "اتباع  التكنولوجية:  نانياجن 
من  الآب���اء  طلب  وراء  احلقيقية  الأ�صباب  تكون  عندما  خا�صة  الوقت 
الأطفال فعل �صيء معني اأمراً معقداً". واأ�صافت: "عندما يقول الآباء 
للأطفال اإن ال�صراحة هي اأف�صل �صيا�صة، ولكنهم يظهرون عك�س ذلك 
بالكذب، ميكن اأن يبعث مثل هذا ال�صلوك ر�صائل مت�صاربة للأطفال. 
وقد يق�صي الكذب يف النهاية على الثقة ويعزز الكذب لدى الأطفال". 

املراهقون اأقل ا�ستجابة لوالديهما 
ميكن اأن حتدث نربة �صوت الأبوين فارقاً كبرياً يف عواطف وا�صتجابة 
اأقل احتماًل يف ال�صتجابة  اأن املراهقني  الأبناء وك�صفت درا�صة جديدة 
لأمهاتهم اإذا ما ا�صتخدمت نربة �صوت "م�صيطرة". ا�صتملت الدرا�صة 
التي راأ�صتها الطبيبة نيتا وين�صتني من جامعة كارديف، على اأكرث من 
األف �صخ�س بينهم 486 �صاباً و524 فتاة ترتاوح اأعمارهم بني 14 و15 
ي�صتجيب  كيف  تتناول  التي  نوعها  من  الأوىل  الدرا�صة  وتعترب  عاماً. 
من  تعليمات  يتلقون  ع��ن��دم��ا  املختلفة  ال�����ص��وت  ل��ن��ربات  الأ���ص��خ��ا���س 
اأمهاتهم. ون�صرت يف دورية "ديفيلومبنتال �صايكولوجي". ويف الدرا�صة، 
اأو  اإما كانت م�صيطرة  حتدثت الأمهات يف ر�صائل م�صجلة بنربة �صوت 
الذين  املراهقني  فعل  رد  وك��ان  حيادية.  اأو  الذاتي  لل�صتقلل  داعمة 
ا�صتمعوا اإىل ر�صائل بنربة �صوت م�صيطرة اأكرث �صلبية جتاه التعليمات. 
وعلى النقي�س، هوؤلء الذين ا�صتمعوا اإىل اأمهاتهم اللئي حتدثن بنربة 
اإيجابية خ�صو�صاً  داعمة موؤيدة لل�صتقلل الذاتي كانت ا�صتجاباتهم 
باملقارنة بهوؤلء الذين ا�صتمعوا اإىل ر�صائل بنربة �صوت حيادية. وخل�س 
موؤلفو الدرا�صة اإىل اأن نتائجهم "ت�صري اإىل اأن الطريقة التي غري بها 
اأثرت على  املتحدث نربة �صوته عند التلفظ بنف�س الر�صائل ال�صفهية 

ال�صتجابات العاطفية وال�صلوكية للمراهقني".

عيادة بيطرية متنقلة 
املتنقلة  ع��ي��ادت��ه��ا  معلم  م��اري��ا  اللبنانية  ال��ب��ي��ط��ري��ة  الطبيبة  ت��ق��ود 
بالن�صبة للحيوانات  اأ�صهل  اأنحاء بلدها جلعل احلياة  )فيتليفري( يف 
ال��ط��ب��ي��ة والرتفيهية  ت��وف��ر اخل���دم���ات  الأل��ي��ف��ة واأ���ص��ح��اب��ه��ا، ح��ي��ث 
بالقطط  املجهزة. ولأنها كانت حماطة  الفان  �صيارتها  للحيوانات يف 
عاما(   28( البيطرية  الطبيبة  ن�صاأت  فقد  اأظ��ف��اره��ا،  نعومة  منذ 
وتن�صر  اخلا�س  كلبها  تدلل  حاليا  وهي  الأليفة.  باحليوانات  �صغوفة 
يحظى  بلد  ويف  املتنقلة.  عيادتها  يف  الأخ���رى  احل��ي��وان��ات  على  حبها 
فيه نظام تو�صيل اخلدمات للبيوت ب�صعبية وا�صعة، تقول ماريا معلم 
تقدم خدمات  لبنان  متنقلة يف  بيطرية  عيادة  اأول  فيتليفري هي  اإن 
بينها التطعيم وال�صت�صارات الطبية ومكافحة الطفيليات والهتمام 

بالأ�صنان وفحو�س الدم وحتى العمليات اجلراحية الب�صيطة.
احلالت  يف  للحيوانات  اإ�صعاف  ك�صيارة  العيادة  ا�صتخدام  ميكن  كما 
هي  فيتليفري  "م�صبوط  فيتليفري  موؤ�ص�صة  واأ���ص��اف��ت  احل��رج��ة. 
اأ�صتغل  واأنا وقت ما كنت  اأول موبايل كلينك )عيادة متنقلة( بلبنان، 
اإنه حتى الأطباء  اإنه فيه طلب عند العامل )النا�س(  بالعيادة ح�صيت 
لعندهم  يروحوا  حتى  يعني  منزلية  زي��ارات  يف  التي�صري  البيطريني 
بيقدروا  اأو كثري عجقة )زح��ام( ما  بيقدروا  اإم��ا  يا  لأن��ه  البيت،  على 
بالقف�س  الأل��ي��ف(  )احل��ي��وان  يحطوه  ب��ي��ق��دروا  م��ا  ال��ب��ي��ت،  يلقطوا 
ولذلك  وق��ت.  بيلحقوا  ما  اأولد،  عندهم  بيعذبهم،  )بالإجنليزية(، 
ح�صيت اإنه فيه حاجة فقلت اإنه لي�س ما اأعمل واأنا كنت اأعمل من الأول 

زيارات منزلية، فقلت اإنه لي�س ما باأكربه واأعمل )�صيارة( فان؟".
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اآلف املتربعني لإنقاذ 
طفل اللوكيميا

جنحت حملة تربعات ل�صالح �صبي بريطاين م�صاب ب�صرطان الدم، يبلغ 
من العمر خم�س �صنوات، يف جمع 500 األف جنيه اإ�صرتليني )610000 

دولر اأمريكي( خلل ثلثة اأ�صابيع فقط. 
وكان الطفل اأو�صكار �صاك�صلبي يل، قد خ�صع لعملية زرع للخليا اجلذعية 
يف وقت �صابق من هذا العام، وتعافى ب�صكل �صبه كامل. ولكن املر�س عاد بعد 
فرتة وجيزة، ما دفع والدي الطفل لإطلق حملة للتربعات لإجراء جتربة 

�صريرية يف �صنغافورة قبل فوات الأوان. 
 600 من  يقرب  ما  جمع  من  يل،  وجيمي  اأوليفيا  الطفل  وال��دا  ومتكن 
األف دولر اأمريكي، خلل اأقل من �صهر، بف�صل ال�صتجابة الغري م�صبوقة 
للمتربعني الذين �صوهدوا وهم ي�صطفون بطوابري طويلة حتت الأمطار، 

اأمام مدر�صة بيتما�صتون البتدائية للتربع للطفل. 
اأ�صيب والدا الطفل بالده�صة عندما �صاهدوا الإقبال الغري م�صبوق  وقد 

على التربع حيث بلغ عدد املتربعني قرابة 4800 �صخ�س. 
وقالت والدة الطفل: " لقد كان من املوؤثر اأن نرى الأفراد ومعلمي املدار�س 
وموظفي ال�صركات والأطفال، يقدمون كل ما يف و�صعهم مل�صاعدة طفلي."

باأي مبلغ  من جهته عرب والد الطفل، عن �صكره وامتنانه لكل من تربع 
مهما كان ب�صيطاً. 

يذكر باأن الطفل كان يعاين من �صرطان الدم احلاد يف اخلليا اللمفاوية، 
ومن املزمع اأن يخ�صع لتجربة �صريرية رائدة يتم خللها زرع خليا جذعية 

اأخرى بعد 12 �صهراً، وفق ما نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

فوز رواد ابتكار بطارية 
الليثيوم  بجائزة نوبل 

و�صتانلي  ج��ودي��ن��وف  ج��ون  العلماء  ف��از 
نوبل  بجائزة  يو�صينو  واأك���ريا  وتنجهام 
لتطويرهم   2019 ل���ع���ام  ل��ل��ك��ي��م��ي��اء 
ب���ط���اري���ات ال��ل��ي��ث��ي��وم اأي�������ون ال���ت���ي تعد 
العامل  متكني  �صعيد  على  مهمة  تقنية 
م����ن الب���ت���ع���اد ع����ن ا����ص���ت���خ���دام ال���وق���ود 

الأحفوري.
واأ����ص���ب���ح الأم���ري���ك���ي ج���ودي���ن���وف )97 
نوبل.  بجائزة  �صنا  الأك��رب  الفائز  عاما( 
بالت�صاوي مع  تقا�صم اجلائزة  اإن��ه  وق��ال 
الربيطاين وتنجهام والياباين يو�صينو.

ال�صويدية  امل��ل��ك��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة  وق��ال��ت 
تبلغ  التي  اجل��ائ��زة  منح  بيان  يف  للعلوم 
�صويدية  كورونة  مليني  ت�صعة  قيمتها 
البطارية  "هذه  دولر(  اآلف   906(
الأ�صا�س  و���ص��ع��ت  ���ص��ح��ن��ه��ا  ي���ع���اد  ال���ت���ي 
ل�صتخدام الإلكرتونيات الل�صلكية مثل 
الكمبيوتر  واأج��ه��زة  املحمولة  الهواتف 

املحمول".
العامل  تخلي  جتعل  اأنها  "كما  واأ�صافت 
ع��ن ال��وق��ود الأح��ف��وري اأم���را ممكنا، اإذ 
اإم����داد  م��ن  ���ص��يء  اأي  يف  ت�صتخدم  اأن��ه��ا 
ال�صيارات الكهربية بالطاقة اإىل تخزين 

الطاقة من م�صادر متجددة".

نوبات الهلع.. تعّريف اإىل 
الأعرا�ض امل�ساحبة لها �ص 23

نوم الأطفال نهارا يوؤثر 
اإيجابيا يف ذكائهم

اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  وكاليفورنيا  بن�صلفانيا  جامعتي  م��ن  علماء  اأث��ب��ت 
الأطفال الذين ينامون يف النهار هم اأذكى من اأقرانهم الذين ل ينامون.

معلومات  �صوء  على  الأطفال  يف  النهار  نوم  تاأثري  وحللوا  الباحثون  ودر���س 
اإىل  الباحثون  تو�صل  �صنة.   12-10 اأعمارهم  تلميذ  اآلف  ثلثة  نحو  عن 
"الأطفال الذين ينامون  Sleep التي جاء فيها  ا�صتنتاجات ن�صرتها جملة 
خ����لل ال��ن��ه��ار ي�����ص��ع��رون ب��ال�����ص��ع��ادة اأك�����رث ، 
ولديهم حتكم اأف�صل يف النف�س، وم�صتوى 

ذكاء اأعلى".
ال�صتنتاج  ه��ذا  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  تو�صل 
الطفل  بالعتبار جن�س  اأخ��ذوا  اأن  بعد 
ف��ي��ه وموقع  ي���در����س  ال�����ذي  وال��ف�����ص��ل 
واملدة  وال��دي��ه،  تعليم  وم�صتوى  مدر�صته، 

التي ينام فيها ليل.
ويوؤكد الباحثون اأن التاأثري الإيجابي للنوم يف النهار كان 
وا�صحا لدى طلب ال�صف ال�صاد�س حيث كانت ن�صبة جناحهم 
%. وي�صري الباحثون اإىل اأن النوم يف النهار،   7.6 اأعلى مبقدار 
علوة على اأنه يح�صن احلالة ال�صحية للتلميذ وم�صتوى تعليمهم، 
اإىل  فاإنه يقل�س فرتة ا�صتخدامهم للأجهزة الإلكرتونية، ما يوؤدي 

تطور اجلهاز الع�صبي املركزي وذكائهم.

وغ��ال��ب��اً م��ا يف�صل الأط���ب���اء ع���دم الع��ت��م��اد ع��ل��ى تلك 
املكملت الغذائية لإمداد اجل�صم بالفيتامينات اللزمة 
اإذا كان من املمكن تعوي�س هذا النق�س من  له، خا�صة 
فيتامني  ويف حالة  واخل�صراوات،  الفاكهة  تناول  خلل 
)د( فيكفي تعر�س اجل�صم لأ�صعة ال�صم�س خلم�صة ع�صر 
دقيقة يوميا واإل �صيكون على ال�صخ�س تعوي�س النق�س 

يف تكوين هذا الفيتامني من خلل املكملت الغذائية.

حاالت ميكن االعتماد فيها على املكمالت الغذائية
املحددة  احل���الت  بع�س  ه��ن��اك  اأن  اإىل  الأط��ب��اء  وي�صري 
التي ميكن فيها العتماد على املكملت الغذائية، وهذه 
من  نورمان،  كري�صتينا  الربوفي�صورة  حتددها  احل��الت 
ريروكه،  بوت�صدام  يف  الغذائية  للبحوث  الأمل��اين  املعهد 
يف الريا�صيني والذين يجب و�صع برامج غذائية خا�صة 
لهم ت�صمن ح�صولهم على احتياجاتهم من الفيتامينات 
التي  ال��ري��ا���ص��ة  وطبيعة  ال�صن  بح�صب  تختلف  وال��ت��ي 
ميار�صونها، واحلالة الثانية هي كبار ال�صن حيث اأن عدم 
تناولهم ما يكفي من الطعام يقلل من كمية الفيتامينات 
التي يح�صلون عليها، وهو ما يجعلهم يف حاجة اإىل تلك 

املكملت الغذائية.
اأما احلالة الثالثة فهي احلوامل واللواتي ين�صحن بتناول 
بع�س املكملت الغذائية اخلا�صة مثل حم�س الفوليك 
قد  والذين  النباتيني،  اإىل  بالإ�صافة  واحلديد.  واليود 
الفيتامينات عرب  بع�س  على  احل�صول  يتمكنون من  ل 
امل��ت��واف��رة منها يف  الكميات  وال��ف��واك��ه لأن  اخل�����ص��راوات 
للجوء  ي�صطرهم  مما  كافية،  لي�صت  النباتية  الأطعمة 
اإىل املكملت الغذائية للح�صول على هذه الفيتامينات. 
"اإن من تتوافر  وتقول الربوفي�صورة كري�صتينا نورمان 

احل�صول  فر�س  لهم 
�صحي  ط�����ع�����ام  ع����ل����ى 

ي���ح���ت���اج���ون  ل  م�������ت�������وازن 
اأج�صامهم  اح��ت��ي��اج��ات  ت���ن���اول  اإىل 

خارجية".  م�صادر  ع��رب  الفيتامينات  م��ن 
اأو  غياب  اأن  الأملانية  الربوفي�صورة  وت�صيف 

نق�س اأحد الفيتامينات يعني اتباع نظام غذائي 
املعهد  يف  اخلبرية  وبح�صب   .)...( منا�صب  غري 

املكملت  ت��ن��اول  ف��اإن  الغذائية،  للبحوث  الأمل���اين 
الفيتامينات،  لنق�س  ال�صلبي  الأث��ر  يعو�س  ل  الغذائية 
اأن  يجب  تغذيتنا  يف  املفيدة  الغذائية  العنا�صر  اأن  كما 
اأن تاأثريها يكتمل  اأي  تكون موجودة يف ت�صكيلة منوعة 
بعد احل�صول عليها جميعاً، وهو ما يطلق عليه "تاأثري 
التاآزر الغذائي" وهو ما ل يحدث مع العنا�صر الغذائية 
الربوفي�صورة  ح�صب  منفرد،  ب�صكل  تناولها  يتم  ال��ت��ي 
من  الفيتامينات  على  احل�صول  ف��اإن  وبالتايل  نورمان. 
تناولها  من  بكثري  اأف�صل  والفواكه  اخل�صراوات  خلل 

من خلل املكملت الغذائية.

فيتامني د وتاأثري نق�ص تركيزه يف اجل�سم
وموؤخراً ت�صاعد الهتمام العاملي بفيتامني )د( وامل�صاكل 
التي حتدث للج�صم مع نق�س معدلته ما دفع الكثريين 
يف  النق�س  لتعوي�س  الغذائية  باملكملت  ال�صتعانة  اىل 
راينهارت  دوري�س  الدكتورة  وتقول  باأج�صامهم.  تركيزه 
)د(  الفيتامني  نق�س  اأع��را���س  ال��ع��ام  ال��ط��ب  اأخ�صائية 
اأعرا�س  وه��ي  امل���زاج  وتعكر  والتعب  الإره����اق  يف  تتمثل 
بها  الإ�صابة  �صبب  اإىل  الو�صول  يجعل  ما  للغاية  عامة 
باأمرا�س  ربطها  اأمر �صعب وميكن  التحديد  وجه  على 

اأخرى
وت���ن�������ص���ح ال����دك����ت����ورة 
راينهارت بالتعر�س 
لأ�صعة  ي��وم��ي��اً 
ملدة  ال�����ص��م�����س 
رب����������ع �����ص����اع����ة 
يتمكن  ح���ت���ى 
اجل�������������ص������م م���ن 
والكليتني  والكبد  اجللد  يف  )د(  فيتامني  ببناء  القيام 
الفطر  اأن���واع  وبع�س  الد�صم  ال�صمك  ت��ن��اول  جانب  اإىل 
على  ح�صل  قد  اجل�صم  يكون  وبذلك  الألبان  ومنتجات 
حاجته من الفيتامني اأي اأن الإن�صان ل يحتاج اإىل كميات 
اإ�صافية من هذا الفيتامني حتى واإن زعم قطاع �صناعة 
الأدوية عك�س ذلك لكن املبالغة ب�صاأن هذا الفيتامني ما 

هو اإل ترويج للم�صتح�صرات الطبية
وين�صح الأطباء يف بع�س احلالت مثل احتمال التعر�س 
للإ�صابة به�صا�صة العظام اأو من جتاوزوا �صن ال�صبعني اأن 
يقوم هوؤلء وحتت اإ�صراف الأطباء بتناول فيتامني )د( 
واأي�صاً  الغذائية بجرعات خمتلفة،  املكملت  من خلل 
اإذا كان ال�صخ�س يتناول طعاماً غري متوازن تناول غذاء 
غري متوازن اأو ل يتناول ما يكفي من الأ�صماك اأو عدم 
احلالت  ه��ذه  ففي  طويلة،  ل��ف��رتات  لل�صم�س  التعر�س 
يجب على ال�صخ�س اأن يتناول ما بني 1000 و 1200 
راينهارت  الدكتورة  لكن  يومياً،  دي  فيتامني  وحدة من 
حذرت من زيادة اجلرعة اليومية من فيتامني )د( عن 
4000 وحدة يومياً حيث قد يت�صبب ذلك يف الإ�صرار 

بوظائف الكليتني.

اكت�ساف حقيقة 
غريبة عن 

الكوكب الأحمر
ك�صفت درا�صة جديدة عن حقيقة 
املريخ  كوكب  منها  عانى  غريبة 
اأن  اإل  ال�����ص��ن��ني،  م���لي���ني  م��ن��ذ 
اأن ه��ذه احلقيقة يعاين  الأغ��رب 
اأي�����ص��ا هذه  منها ك��وك��ب الأر�����س 

الأيام.
جملة  ن�صرتها  درا����ص���ة  واأ����ص���ارت 
مياه  اأن  جيو�صاين�س"  "نيت�صر 
واأنهاره  امل��ري��خ  ك��وك��ب  ب��ح��ريات 
تبّخرت قبل حواىل 3.5 مليارات 
�صنة "ب�صبب تقلبات يف املناخ"، اأو 

ما يعرف اليوم بالتغري املناخي.
وي��ع��ت��ق��د ع��ل��ى ن���ط���اق وا����ص���ع اأن 
املا�صي  يف  ك��ان  الأح��م��ر  الكوكب 
بكميات  ����ص���ائ���ل���ة  م���ي���اه���ا  ي�����ص��م 
وفرية، مع وجود بحريات واأنهار 
ورمبا حتى حميط �صا�صع يغطي 
لكن  ال�����ص��م��ال��ي��ة،  ���ص��ه��ول��ه  معظم 
هذه املياه ال�صائلة اختفت لأ�صباب 

جمهولة.
وب��ه��دف م��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن هذا 
امل��و���ص��وع، در���س ول��ي��ام راب��ني من 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يف 
الوليات املتحدة وفريقه، بيانات 
"كوريو�صيتي"  امل�����ص��ب��ار  جمعها 
فوهة  م�����ن   2017 ال�����ع�����ام  يف 
"غايل"، التي يبلغ عمرها حواىل 

�صنة. مليارات   3.5
فران�س  ل���وك���ال���ة  راب������ني  وق������ال 
تلك  خ����لل  اأن�����ه  "نعلم  ب���ر����س: 
تتغري  امل��ري��خ  بيئة  كانت  ال��ف��رتة 
ب�صكل جذري. وقد تاآكل غلفها 
ال�صم�صية".   الرياح  بفعل  اجلوي 
باأن  مقتنعون  "نحن  واأ����ص���اف: 
مناخ  ت��غ��رّي  اإىل  اأدى  الأم���ر  ه��ذا 

الكوكب ب�صكل كبري".
الأمتار  مل��ئ��ات  حتليل  اأب����رز  وق���د 
م���ن ال��ط��ب��ق��ات اجل��ي��ول��وج��ي��ة يف 
متقطعا  "وجودا  "غايل"،  فوهة 
ال�صخور  يف  امل����ل����ح  ل����روا�����ص����ب 
الر�صوبية"، مما ي�صري اإىل وجود 
ال�صديد  ال��ت��ب��خ��ر  م����ن  ف������رتات 

للمياه يف تلك الفرتة.
واأردف رابني: "اكت�صفنا اأنه كانت 
تراوحت  مناخية  تقلبات  ه��ن��اك 
ب��ني ف����رتات رط��ب��ة وج���اف���ة، كما 
اأ�����ص����اءت ال���درا����ص���ة ع��ل��ى اأن�����واع 
املياه  يف  ك���ان���ت  ال���ت���ي  الأي����ون����ات 
ع��ل��ى �صطح  ال�����ص��ائ��ل��ة اجل����اري����ة 

الكوكب الأحمر".

خرباء تغذية: ل تعتمدوا 
كثريًا على املكمالت الغذائية

الطبية  املراكز  واأبحاث  االأدوي��ة  �سركات  دعايات  بني 
على  وتاأثريها  الغذائية  املكمالت  حول  اجل��دل  ي�ستمر 
�سحة االإن�سان. فهل تعد املكمالت الغذائية مفيدة اأم اأنها 
قد ت�سر ال�سحة؟ وكيف متكن تغطية احتياجات اجل�سم 

من الفيتامينات ب�سكل طبيعي؟
ومدى  الغذائية  املكمالت  حول  الدائر  اجل��دل  ينتهي  ال 

اأهمية اال�ستعانة بها �سواء مع اأو عو�سًا عن الفيتامينات 
الدعاية  من  الرغم  فعلى  الطبيعية.  م�سادرها  من 

للت�سويق  االأدوية  �سركات  بها  تقوم  التي  الوا�سعة 
لتلك املكمالت الغذائية اإال اأن عدداأ من االأطباء 
للغاية  ال�سار  من  اأن��ه  توؤكد  االأب��ح��اث  وم��راك��ز 

القادمة من  الفيتامينات  بداًل من  االعتماد عليها 
م�سادرها الطبيعية من فواكه وخ�سراوات وحلوم.
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�ش�ؤون حملية

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ت�سارك يف منتدى اجلوائز العربية يف الريا�ض

برعاية و ح�سور حممد بن حم

اأ�سدقاء البيئة تنظم حفل »اأهال مدر�ستي« يف مو�سمه الثاين

جامعة اأبوظبي و�سركة خدمة توحدان اجلهود ل�سقل املهارات العملية لدى الطلبة

•• اأبوظبي- الفجر

الأم���������ري خالد  امل���ل���ك���ي  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  ����ص���ه���د   
منتدى  في�صل،  امللك  ج��ائ��زة  هيئة  رئي�س  الفي�صل 
بن  �صخبوط  ال�صيخ  بح�صور�صعادة  اجلوائزالعربية 
نهيان اآل نهيان، �صفري دولة الإمارات العربية املتحدة 
�صعادة  ومب�صاركة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ل��دى 
ال�صيخ  العام جلائزة  الأم��ني  الدكتور علي بن متيم، 

زايد للكتاب. 
من   ت��ت��ك��ون  وال��ت��ي  العمومية  اجلمعية  ل��ق��اء  وع��ق��د 
عبدالعزيز  د.  م��ن  ب��دع��وة  العربية  اجل��وائ��ز  اأم��ن��اء 
�صاحب  التقى  حيث  امللك  جائزة  ع��ام  اأم��ني  ال�صبّيل 
ال�صمو امللكي الأمري خالد الفي�صل اأع�صاء اجلمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وذل���ك يف اإط����ار دع��م��ه لأع���م���ال املنتدى 

وفعالياته. 
اجلمعية  اجتماع  يف  العربية  اجلوائز  اأمناء  وناق�س 
العمومية عدة حماور هامة اأبرزها النظام الأ�صا�صي 
ل��ل��م��ن��ت��دى، وب��ح��ث اأوج�����ه ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت���ع���اون بني 
ذات  اأع��م��ال  م��ن  ا�صتجد  م��ا  اإىل  بالإ�صافة  اجل��وائ��ز، 
�صلة ب��امل��ن��ت��دى وب��ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف امل�����ص��رتك، ك��م��ا مت 
تقدمي البوابة اللكرتونية للمنتدى. واأعلن �صاحب 
فخريا  رئي�صا  الفي�صل  خالد  الأم���ري  امللكي  ال�صمو 

ملنتدى اجلوائز العربية. 
ندوة  ت�صمنت  متنوعة  فعاليات  الأول  ال��ي��وم  تخلل 
ال�صعر  ب���ني  ال��ع��رب��ي��ة  "اجلوائز  ب���ع���ن���وان  ث��ق��اف��ي��ة 
اأميمة  وال�صرد"، والتي �صارك فيها كل من الروائية 

وال�صاعرة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  من  اخلمي�س 
رو�صة احلاج من جمهورية ال�صودان، والروائي طالب 
الق�صرية  للق�صة  امللتقى"  "جائزة  رئي�س  الرفاعي 
ال�صاعر علي  الندوة  الكويت، وق��دم  دول��ة  العربية يف 
خلدمة  عي�صى  ج��ائ��زة  ع���ام  اأم����ني  خليفة  اهلل  ع��ب��د 

الإن�صانية يف مملكة البحرين.
العربية عقد  اأن منتدى اجلوائز  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
اجتماعه الأول التاأ�صي�صي يف مقر جائزة امللك في�صل 
املوافقة على  2018، ومتت خلله  اأكتوبر  �صهر  يف 
العربية"  "منتدى اجلوائز  با�صم  تكوين كيان ثقايف 

والتوا�صل  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��وائ��ز  ب��ني  التن�صيق  ب��ه��دف 
فيما بينها خلدمة اأهدافها، ودعم التعاون يف املجال 
امل��ع��ريف بني  العلمي وال��ث��ق��ايف وت��ط��وي��ره، وال��ت��ب��ادل 
مت  كما  للجوائز.  املانحة  العربية  الثقافة  موؤ�ص�صات 
تكوين جمل�س تنفيذي للمنتدى، والذي اأقّر تاأ�صي�س 
بوابة اإلكرتونية للجوائز العربية، والعمل على تبادل 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ني اجل��وائ��ز ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ع��م��ل الثقايف 
العربي امل�صرتك، وحتفيز املبدعني، ومناق�صة املعايري 
امل�صرتكة  والقوا�صم  العربية  اجل��وائ��ز  عمل  واآل��ي��ات 
ب��ي��ن��ه��ا واأوج�����ه الخ���ت���لف، ب��ه��دف ت���ب���ادل اخل���ربات 

والتجارب واإيجاد �صبل ملواجهة التحديات.
�صنة  ك��ل  نح  متمُ للكتاب  زاي��د  ال�صيخ  ج��ائ��زة  اأن  يذكر 
والنا�صرين  وامل��ف��ك��ري��ن  وامل��ب��دع��ني  ال��ث��ق��اف��ة  ل�����ص��ّن��اع 
التنمية  جم��الت  يف  مل�صاهماتهم  تقديراً   وال�صباب، 
لها  التي  الإن�صانية  العلوم  يف  والرتجمة  والتاأليف، 
اأثر وا�صح يف اإثراء احلياة الفكرية والأدبية والثقافية 
والجتماعية، وذلك وفق معايري علمية ومو�صوعية، 
اإطلقها  مت  التي  الت�صعة  بفئاتها  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
عام 2006 اإىل دعم الأعمال الإبداعية، ف�صًل عن 

الفر�س اجلديدة التي تتيحها للموؤلفني بالعربية. 

•• العني – الفجر

م�صلم  بن  حممد  الدكتور  ال�صيخ  وح�صور  برعاية 
البيئة  اأ���ص��دق��اء  جمعية  نظمت  ال��ع��ام��ري  ح��م  ب��ن 
حفل " اأهل مدر�صتي " يف مو�صمه الثاين و ح�صور 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  حممد  على  اإب��راه��ي��م  الدكتور 
جمعية اأ�صدقاء البيئة و نائب رئي�س �صبكة جمعيات 
اأ�صدقاء البي�����ئة اخل������ليجية و حممد معني اآل علي 
مدير ف�����رع م��وا�صلت الإم��ارات العني و نخبة من 
املزروعي  عو�صة  مقدمتهم  يف  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��ي��ادات 
فار�س  مهند�س  وال���ل���واء  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع��ن  مم��ث��ل 
الفار�صي من وزارة الداخلية و ورا�صد مطر الكعبي 
طلب  و  املعلمني  و  املدار�س  مديري  من  ‘  نخبة 
البيئة  اأ�صدقاء  جمعية  اأن�صطة  يف  امل�صاركة  املدار�س 

املدر�صية. 
وج���ه ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ى ال�صكر 

جميع  توفري  على  حتر�س  التي  الر�صيدة  لقيادتنا 
دولتنا احلبيبة  التنمية يف  ا�صتدامة  اآليات  و  و�صائل 
البيئة، كما ثمن  الأن�صطة  املتوا�صل لكافة  الدعم  و 
يف  و  اجلمعية  اأن�صطة  دع��م  يف  املجتمع  ق��ي��ادات  دور 
الدكتور حممد بن م�صلم بن حم  ال�صيخ  مقدمتهم 
دعم  امل�صاركة    على  دائ��م��ا  يحر�س  ال��ذي  العامري 

الأن�صطة البيئية يف العني .
اأ����ص���ارت رو���ص��ة حم��م��د امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأن�صطة 
به  التي قامت  املتميز  ال��دور  اإىل  العني  اجلمعية يف 
بالتحديد  العني  املا�صية يف  الفرتة  اجلمعية خلل 
منها حملت تنظيف الرب و البازار البيئي اخلريي 
و  املتعففة  الأ�صر  العام لدعم  م��دار  يقام على  ال��ذي 
ملتقى الت�صامح الرم�صاين و فعاليات �صاعة الأر�س 
و يوم الأر�س و برنامج م�صتدامون الذي مت تنفيذه 
لثلث  و�صلت  ال��ت��ي  ال�صباحة  دورات  و  ال�صيف  يف 

دورات خلل فرتة ال�صيف .

       اأعرب اأمين النقيب من�صق احلفل و مبتكر جائزة 
البيئة امل�صتدامة عن �صعادته بانطلق املو�صم الثاين 
من اجلائزة  التي يرعاها معايل املهند�س ح�صني بن 
اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية و التعليم و ح�صلت 
13 مدر�صة على درعها الربونزي يف الدورة الأويل 
و هي مدار�س الطليعة و ال�صارية و الرفعة و الهمة 
و الغيث و نعمة و املريجب و �صلمة بنت بطي و اأم 
كلثوم و البادية و جزيرة اأبوظبي العاملية و الإ�صراء 

و الإمارات اخلا�صة.
اأو�صح اإيهاب رفعت اأنه �صيتم  ت�صليم وثائق امل�صاركة 

يف املو�صم الثاين اإىل رو�صة الأوائل.
و اأطفال الهلل و  مدر�صة اأم الف�صل بنت احلارث و 
التفوق و �صخبوط بن �صلطان و اجلاهلي و املبادىء و 
عني اخلليج و براعم العني وابن خلدون الإ�صلمية و 
عالية و الإمارات الوطنية و �صقر الإمارات و الن�سء 
الوطنية و عبداهلل بن  ال�صالح و اخلليل و الحت��اد 

اآل  خالد  بن  حممد  و  الأمريكية  املتحدة  و  الزبري 
نهيان للأجيال . 

ع���ن برنامج  امل�����ص��رف  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ه��ب��ة اهلل  اأك�����دت 
مبتكرة   تدريبية  ر�س  ت�صمن  الربنامج  م�صتدامون 
اأولياء  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ال�صيفية  الإج������ازة  خ���لل  ت��ق��ام 
الأمور والطلب والطالبات من ال�صف اخلام�س اإىل 
الثاين ع�صر و هدفت اإىل غر�س مفاهيم ال�صتدامة 
التدوير   اإع���ادة  وم��واد  للموارد  الأم��ث��ل  وال�صتغلل 

وحتويلها اإىل منتجات جديدة .
لرعاية  ال��ع��ني  م��رك��ز  ط��لب  م�صاركة  احل��ف��ل  �صهد 
املوهبة و التميز و طلب واحة الإبداع يف التنظيم كما 
�صهد م�صاركة الهلل الأحمر و مت تقدمي جمموعة 
من الفقرات املتميزة فقدمت الدهماء فقرة �صعرية و 
اليولة و قدمت املريجب و الإمارات الوطنية فقرات 
مواهب مدر�صة  فكان من  التقدمي  اأما  ا�صتعرا�صية 

�صخبوط بن �صلطان للتعليم الثانوي.

•• اأبوظبي - الفجر 

كل  ت�صتعد  الطرفان،  وقعها  تفاهم  من خلل مذكرة 
�صبل  "خدمة" لتعزيز  و���ص��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  م��ن 
ال��ت��ع��اون ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ارف م��ن خلل 

برامج تدريبية واأكادميية م�صرتكة. 
ووق���ع امل��ذك��رة ك��ل م��ن الربفي�صور وق���ار اأح��م��د مدير 
ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي؛ وج��ا���ص��م ���ص��ال��ح ب��و���ص��ي��ب��ع، رئي�س 
وذل��ك بح�صور كل من  "خدمة"،  �صركة  اإدارة  جمل�س 
للعلقات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري،  م��ب��ارك  �صامل 
اأب���وظ���ب���ي؛ وال���دك���ت���ورة �صريين  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة 
للربامج  اأبوظبي  جامعة  مدير  نائب  م�صاعد  ف��اروق، 
عميد  بيلتي�س،  كري�صتو�س  والربفي�صور  الأكادميية؛ 
والربفي�صور  اأبوظبي؛  جامعة  يف  الأع��م��ال  اإدارة  كلية 
اجلامعة؛  يف  الهند�صة  كلية  عميد  ال�صيباين  حمدي 
وط����ارق ���ص��وي��د، امل��دي��ر امل�����ص��ارك يف ���ص��رك��ة "خدمة"؛ 
التنفيذي  الرئي�س  اأينغار،  براكا�س  هيمناث  وال�صيد 

ل�صركة "خدمة".  
وترتكز مذكرة التفاهم على عدد من جمالت التعاون 
مب��ا يف ذل���ك ت��ط��وي��ر ب��رام��ج اأك��ادمي��ي��ة ج��دي��دة تعزز 
الفر�س الوظيفية للكوادر الوطنية، وبرامج ا�صت�صافة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  "خدمة"،  ���ص��رك��ة  يف  ك��م��ت��درب��ني  الطلبة 
تنفيذ م�صاريع بحثية م�صرتكة، وتبادل املواد العلمية 
واملعرفية، وكذلك امل�صاركة يف عقد ندوات وور�س عمل 

نقا�صية. 

جامعة  مدير  اأحمد  وق��ار  الربفي�صور  ق��ال  جهته  من 
���ص��رك��ائ��ن��ا يف  م���ع  اإىل ج��ن��ب  "نعمل ج��ن��ب��اً  اأب���وظ���ب���ي: 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س ل�����ص��م��ان ال��ت��ع��رف على 
خلل  من  وتلبيتها  وامل�صتقبلية  احلالية  احتياجاتهم 
ت��ط��وي��ر وا���ص��ت��ح��داث دائ����م ل���ربام���ج ج���دي���دة حا�صلة 
العاملية  والت�صنيفات  الأكادميية  العتمادات  اأهم  على 
يف  املتلحقة  والتطورات  اجلديدة  الحتياجات  لتلبي 
ال�صراكة  علقة  نوطد  اأن  ي�صعدنا  وال��ع��امل.  املنطقة 
امل�صي  اإىل  متطلعني  "خدمة"،  ب�صركة  جتمعنا  التي 

قدماً بجهود الطرفني لتحقيق اأعلى م�صتويات التفوق 
الأكادميي للطلبة و�صقل مهاراتهم العملية."  

وب��ه��ذا ال�����ص��دد، ق���ال ج��ا���ص��م ���ص��ال��ح ب��و���ص��ي��ب��ع، رئي�س 
ال�صباب  متكني  "ياأتي  "خدمة":  �صركة  اإدارة  جمل�س 
الإماراتي يف مقدمة اأولوياتنا يف �صركة "خدمة"، حيث 
نكر�س اإمكاناتنا لدعم اأهداف الأجندة الوطنية وروؤية 
الإمارات 2021 من خلل بناء اقت�صاد تناف�صي قائم 
�صراكتنا  "ت�صلط  بو�صيبع:  واأ���ص��اف  املعرفة".  على 
م��ع ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا احلثيث 

)خدمة(  �صركة  وخطط  روؤى  حتقيق  نحو  وامل�صتمر 
التي تخ�س التوطني، بهدف تاأ�صي�س ودعم جيل ي�صم 
كوادر اإماراتية قيادية وموؤهلة. و�صتتيح هذه ال�صراكة 
امل�صتويات،  اأعلى  وف��ق  عملية  تدريب  فر�س  للطلب 
لتعزز من مهاراتهم وخرباتهم وتوفر لهم نظرة معمقة 
حول قطاع اإدارة املرافق وال�صيانة، كما ت�صجعهم على 

الن�صمام للعمل يف هذا القطاع احليوي".
املنطقة  اأبرز جامعات  اأبوظبي �صمن  وت�صنف جامعة 
من  لأك����رث  باحت�صانها  ال��ط��لب��ي  ال��ت��ن��وع  ح��ي��ث  م��ن 
 50 من  اأكرث  اجلامعة  وتوفر  خمتلفة.  جن�صية   82
والدرا�صات  اجلامعية  ل��ل��درا���ص��ات  خمتلفاً  تخ�ص�صاً 
العليا يف �صت كليات. وتدر�س الن�صبة الأكرب من الطلبة 
يف كلية الهند�صة التي تعد اإحدى اأكرب كليات الهند�صة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. كما توفر كلية اإدارة 
حملياً  ومعتمدة  وم��رم��وق��ة  متميزة  ب��رام��ج  الأع��م��ال 
بتخ�ص�صات  الأع��م��ال  اإدارة  ماج�صتري  ومنها  وع��امل��ي��اً 
جديدة مميزة وهي: التمّيز التنظيمي واإدارة اجلودة، 
الإدارة  يف  الأع��م��ال  واإدارة  املخاطر،  واإدارة  وال��ت��اأم��ني 
ال�صرتاتيجية. وكانت اجلامعة قد اأطلقت موؤخراً كلية 
العلوم ال�صحية التي توفر برناجمي بكالوريو�س هما: 
وبكالوريو�س  العامة  ال�صحة  يف  العلوم  بكالوريو�س 
الطلبات  وت�صتقبل  وال�صلمة  وال�صحة  البيئة  العلوم 
لثلثة برامج جديدة وهي حتاليل املختربات الطبية، 
واحلميات  التغذية  والطبية،  اجلزيئية  ال��وراث��ة  علم 

الأكادميي".  العتماد  هيئة  من  املوافقة  "قيد 

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�ستقبل الدفعة 
الطالبية العا�سرة والأكرب يف تاريخها

•• اأبوظبي - الفجر 

العا�صرة والأكرب يف  اأبوظبي الدفعة الطلبية  ا�صتقبلت جامعة نيويورك 
تاريخها منذ انطلق اجلامعة عام 2010، حيث ت�صم دفعة عام 2023 
81 دولة يف �صت ق��ارات ويتحدثون  400 طالب ينحدرون من  اأكرث من 

خمتلفة. لغة   65
يف  ي�صهم  مم��ا  وطالبة،  طالبا   1،500 ق��راب��ة  حالياً  اجلامعة  وحتت�صن 
حوايل  ليبلغ  الإجمايل  الطلب  عدد  زي��ادة  اإىل  الرامية  اأهدافها  حتقيق 
اأكرث من  بني  2023 من  عام  دفعة  اختيار طلب  2،200 طالب. ومت 
الذين مت  اأن ن�صبة الطلب  اإىل  العامل، مما ي�صري  األف متقدم حول   14
اأك��رث اجلامعات  واح��دة من  اأبوظبي يجعلها  نيويورك  قبولهم يف جامعة 

انتقاًء للطلب يف العامل.
وي�صكل الإماراتيون العدد الأكرب من 
يليهم   14% بن�صبة  الدفعة  طلب 
ويحتل   ،12% بن�صبة  الأمريكيون 
وال�صني  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  ط����لب 
املراكز  وم�����ص��ر  وال��ه��ن��د  وب��اك�����ص��ت��ان 
جمموعات  اأك��رب  قائمة  على  التالية 
طلب  الدفعة  ت�صمل  كما  الطلب. 
والنيجر  وموري�صيو�س  اإريرتيا  من 

للمرة الأوىل.
الطلب  م��ن   14% ن�صبة  وت�صكل 
اأي  ع��ائ��لت��ه��م،  ج��ي��ل ج��ام��ع��ي يف  اأول 
ن�صبة  الطالبات  ت�صكل  كما  اأمُ���َص��ِره��م.  �صمن  اجلامعة  يرتاد  من  اأول  اأنهم 

اجلديدة. الدفعة  من   56%
با�صم  "ي�صرين  هاميلتون:  اأن���درو  اجلامعة  رئي�س  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
جامعة نيويورك اأبوظبي وعائلة جامعة نيويورك الأو�صع اأن اأرحب بدفعة 
عام 2023 من الطلب الوافدين اإلينا من اأكرث من 80 دولة للن�صمام 
ذلك  وين�صجم  والتجارب.  والقيم  اجلن�صيات  من  ومتنوع  غني  مزيج  اإىل 
اأن  على  تقوم  وال��ت��ي  ن��ي��وي��ورك  جلامعة  الأ�صا�صية  القيم  م��ن  واح���دة  م��ع 
غنية  جتربة  ي�صكل  خمتلفة  وثقافات  جمتمعات  م��ن  اأف���راد  م��ع  التفاعل 
وجزءاً مهماً من الر�صالة التعليمية. واأود اإعلم طلبنا اجلدد باأن املثابرة 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الدرا�صي  م�صوارهم  خ��لل  ال���دوؤوب  والعمل 
التي قد  العديدة  التحديات  العاملية يف مواجهة  اأو �صائر جامعات �صبكتها 
لكي  املرونة،  األ وهي  ثمينة  �صك مهارًة  اأدن��ى  دون  �صيك�صبهم  يواجهونها، 

يكونوا م�صتعدين ملواجهة اأية حتديات عند تخرجهم من اجلامعة". 
وب���دوره���ا، رح��ب��ت م��اري��ي��ت وي�����ص��رتم��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة نيويورك 
اأرحب بدفعة عام  اأن  البداية  "اأود يف  بالدفعة اجلديدة بقولها:  اأبوظبي، 
�صهر  يف  اجلامعة  لأ�صرة  ان�صمامي  حيال  للغاية  م�صرورة  واأنا   .2023
اأغ�صط�س املا�صي، ومن الرائع اأن اأ�صتطيع خلل الأ�صهر الأوىل من عملي 
هنا الرتحيب بالدفعة العا�صرة والأكرب على الإطلق يف منزلهم اجلديد 
اأ�صا�صياً  للأعوام الأربعة القادمة. باتت هذه الدفعة اجلديدة ت�صكل جزءاً 
من هذه املوؤ�ص�صة العريقة وهذا املجتمع املتنوع الذي ي�صم حوايل 1،500 
الدفعة خلل م�صريتهم  طالبا وطالبة. و�صنحر�س على م�صاعدة طلب 
الدرا�صية  الف�صول  داخ��ل  الفر�س  اقتنا�س  على  وت�صجيعهم  الأكادميية 
الأفكار  تبني  واأحثهم على موا�صلة  �صغف وحيوية وج��راأة.  بكل  وخارجها 
لتجاوز  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ادم��ة،  ال�صنوات  خ��لل  واملبتكرة  اجل��دي��دة 

الختلفات وبناء جمتمع واعد وعامل اأكرث ا�صتدامة وجمال". 
املرزوقي )18  الإماراتيني عبد اهلل  الدفعة  اأحد طلب  ومن جهته، قال 
عاماً(: "قدمت عدة طلبات قبول يف عدد من اجلامعات بحثاً عن جتربة 
اإىل اخلارج واختبار �صعور ال�صتقللية والعتماد على  بال�صفر  ت�صمح يل 
الذات، لكني كنت اأرغب يف ذات الوقت باأن اأكون قريباً من عائلتي واأ�صدقائي. 
وكوين من �صاكني دبي، متنحني جامعة نيويورك اأبوظبي فر�صة لختبار 
بينما  الطلبية،  امل�صاكن  اإىل  النتقال  خلل  من  امل�صتقل  العي�س  جتربة 
ذل��ك، ت�صع  اإىل  ذات��ه على مقربة من عائلتي. وبالإ�صافة  الوقت  اأبقى يف 
العامل لتعزيز جتربتي  لل�صفر حول  الفر�س  العديد من  اأمامي  اجلامعة 
الأكادميية وال�صتفادة من باقة من الأن�صطة غري ال�صّفية. فمنذ التحاقي 
والأعمال.  القت�صاد  مبجالت  اهتمامي  تزايد  اأدرك��ت  الثانوية،  باملدر�صة 
ثل برنامج القت�صاد يف جامعة نيويورك اأبوظبي امل�صار املثايل بالن�صبة  وميمُ
للت�صجيل  الفر�صة  يل  �صت�صنح  كما  طموحاتي.  نحو  ال�صعي  ملوا�صلة  يل 
يف  �صترين  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الفرعية  الأع��م��ال  تخ�ص�صات  اإح���دى  يف 

نيويورك، والتي تمُعترب واحدة من اأبرز كليات الأعمال يف العامل".
"التنوع  ع��ام��اً(:   19( األ��ف��اري��ز  فيكتوريا  الفنزويلية  الطالبة  واأ���ص��اف��ت 
الذي  العامل  لبناء  اللزمة  الأدوات  اكت�صاب  �صبيلنا نحو  والختلف هما 
نتطلع اإليه، حيث يعي�س اجلميع ب�صلم على اختلف جن�صيتهم ومظهرهم 
بني  والتفاعل  التفاهم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  وت�صجع  ومعتقداتهم. 
اأف�صل  اأ�صخا�س  لنكون  احلياة  جتارب  لفهم  الذاتي  والنطلق  الثقافات 
اأنها املكان املن�صود  اأدركت  يف امل�صتقبل. وعندما تعرفت على قيم اجلامعة، 

لأم�صي فيه ال�صنوات الأربع القادمة من م�صريتي الدرا�صية".
ويف الإطار ذاته، �صرحت الطالبة الأمريكية فاني�صا روبن�صون )18 عاماً(: 
"اخرتت جامعة نيويورك اأبوظبي ملتابعة درا�صتي بالدرجة الأوىل ملا تتيحه 
ومن  خمتلفة،  ثقافات  من  اأ�صخا�س  مع  والتوا�صل  التفاعل  فر�صة  من 
اأتعرف فيها  اأخ��رى، لأم�صي يف م�صواري الدرا�صي يف دولة جديدة  ناحية 
العامل  اأنحاء  لأ�صخا�س من خمتلف  املختلفة  والآراء  النظر  على وجهات 

حول ق�صايا متنوعة". 
الركيزة  و�صنغهاي  واأبوظبي  نيويورك  يف  نيويورك  جامعة  ف��روع  وت�صكل 
الأ�صا�صية ل�صبكة املراكز الأكادميية واجلامعية العاملية للجامعة التي متنح 
درجات علمية يف القارات ال�صت. ومتثل هذه اجلامعة العاملية، والتي تعد 
فيها  يتم  حيث  ال��ع��ايل،  التعليم  قطاع  يف  نوعية  نقلة  نوعها،  من  الأوىل 
الأكادميية  الأو���ص��اط  �صمن  والإبداعية  الفكرية  الربامج  واختبار  و�صع 

وفق منظور دويل متعدد الثقافات.
وتتبواأ جامعة نيويورك املرتبة 29 عاملياً على قائمة جملة تاميز للتعليم 
العايل لعام 2020 واملرتبة 11 على قائمة موؤ�ص�صة ’كيو اإ�س‘ لتوظيف 
الت�صجيل  اإىل  الت�صنيفات  ج��م��ي��ع  وت�صتند   .2019 ل��ع��ام  اخل��ري��ج��ني 

والربامج يف جامعة نيويورك وجميع فروعها مبا يف ذلك اأبوظبي.
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اأو  املوت و�سيك،  باأّن  اأو فكرة  انطباع  املتعلق بوجود  القلق  نوبة قوية من  الهلع عبارة عن  نوبات 
ال�سعور باجلنون والقيام بت�سرف �سخيف، اأو فقدان ال�سيطرة على الذات وارتكاب فعل غري طبيعي 
وال�سراخ  االأر�ص  الدحرجة على  اأو  الت�سبب يف حادث،  اأو  النافذة،  من  القفز  املثال  �سبيل  )على 

وغريها..(. ي�ساحب ذلك كله �سعور بفقدان ال�سيطرة على الو�سع.
تعّريف يف االآتي اإىل تطور نوبات الهلع واالأعرا�ص امل�ساحبة لها:

نوبات الهلع تكون بداية قوية وتتقدم �سريًعا، وت�سل االأعرا�ص ذروتها يف اأقل من 10 دقائق. وقد 
تنتهي النوبة بني ب�سع دقائق اإىل اأقل من �ساعتني، ويحل مكانها �سعور باالرتياح، ويف اأحيان كثرية 

ال�سعور بالتعب ال�سديد.

 نوبات الهلع: كيف تتطور؟
حتدث نوبات الهلع يف اأغلب الأحيان خلل حلظة 
يدركها ال�صخ�س، ول ترتك اأية اآثار �صوى ذكرى 
�صيئة، ول توؤدي اإىل تغيري يف ال�صلوك اأو طريقة 

التفكري: يوا�صل ال�صخ�س حياته كاملعتاد.
ون���وب���ات ال��ق��ل��ق احل������اّدة ق���د ت�����ص��ي��ب ك���ل النا�س، 

نطاق  خ���ارج  معينة  ب�صيطرة  ع��لق��ة  لها  ولي�س 
الهلع يف بع�س  املرحلة احل��اّدة.وق��د تتكرر نوبات 
عن  هنا  نتحدث  ونحن  مزمنة،  وت�صبح  الأحيان 
ا�صطرابات الهلع وي�صتدعي تكرار النوبات هذه يف 

املقابل، ا�صت�صارة الطبيب.

اأعرا�ص نوبات الهلع 

اإذا كانت نوبة الهلع منطية مبا يكفي من مري�س 
اإىل اآخر، اإل اأّن الأعرا�س غري متجان�صة اإطلًقا.

اأن�����واع م��ن الأع���را����س مي��ك��ن متييزها،   4 ه��ن��اك 
وهي النف�صية، والنف�صية – احلركية، واجل�صدية، 

والع�صبية.

االأعرا�ص النف�سية
الأعرا�س النف�صية لنوبة الهلع ت�صمل ما يلي:

املوت  تخّيل  اأو  بكارثة  اأو  باخلطر  ال�صعور   .1
الو�صيك؛

املحيطة؛ املحفزات  من  الزدراء  ت�صخيم   .2
املحيط(؛ بتغيري  )ال�صعور  الإدراك  حتريف   .3

غريبة  ج�صدية  )اأحا�صي�س  ال�صخ�صية  تبدد   .4
والنطباع بتحول اجل�صم (؛

احلرية؛  .5
النتباه؛ تثبيت  على  القدرة  عدم   .6

والتفكري. العمل،  عن  بالعجز  ال�صعور   .7

اأعرا�ص نف�سية – حركية
تتجلى هذه الأعرا�س على �صكل تثبيط اأو فقدان 
املبادرة، التي قد ترتاوح من التباطوؤ اإىل الذهول. 
ال��ق��درة على  ب��ع��دم  ��رتج��م  تمُ اأن  امل��ق��اب��ل ميكن  ويف 

اجل��ل��و���س اأو ال��ب��ق��اء يف م��ك��ان واح����د، م��ن خلل 
�صلوك غري منا�صب مع الدموع والبكاء.

االأعرا�ص اجل�سدية
غالًبا ما تكون قوية ولكنها غري مو�صوعية دائًما، 

وتتباين ب�صّدة واأكرثها �صيوًعا ما يلي:
القلب؛ خفقان   .1

الرتعا�س؛  .2
بالختناق؛ وال�صعور  التنف�س  يف  �صعوبة   .3

بالدوخة؛ ال�صعور   .4
واملر�س؛ بال�صوء  ال�صعور   .5

ال�صدر؛ يف  اآلم   .6
الإ�صهال...  .7

االأعرا�ص الع�سبية
ما  هي  �سيوًعا  االأك��ر  الع�سبية  االأعرا�ص 

يلي:
التعرق؛  .1

ال�صحوب؛  .2
الوجه؛ احمرار   .3

ال�صاخنة؛ الهبات   .4
اليدين؛ تعّرق   .5

الفم. يف  جفاف   .6

نوبات الهلع: تعّريف اإىل الأعرا�ض امل�ساحبة لها

طبيب  اإىل  يحتاج  القهري  الو�صوا�س  علج 
القهري هي  الو�صوا�س  نف�صي. وا�صطرابات 

ا�صطرابات عقلية تتميز بالهو�س.
القلق،  اأو  املخاوف  املبني على  الهو�س  وهذا 

اأفعال  اأو  ح��رك��ات  – اأداء  ب��الإك��راه  يرتبط 
عقلية متكررة. 

ا�صطراب  ي��ع��اين  ال���ذي  ال�صخ�س  وي�����ص��ع��ر 
الو�صوا�س القهري، باأنه جمرب على التحقق 

من اأ�صياء معينة مرات عدة، اأو يوؤدي طقو�ًصا 
غري عقلنية اأو غري منطقية. 

اأك���رث لدى  امل��ع��روف��ة على نحو  وال��ط��ق��و���س 
ع��ام��ة ال��ن��ا���س، ه��ي ط��ق��و���س غ�����ص��ل اليدين 
يعاين  ال���ذي  فال�صخ�س  الإج���ب���اري.  وال��ع��د 
ا�صطراب الو�صوا�س القهري، يعرف اأّن هذه 
اأ�صا�س لها، ولكن ل  الأف��ع��ال ل  اأو  ال��دواف��ع 

ي�صتطيع التحكم بها.

عالج الو�سوا�ص القهري فّعال
ن�صف عدد املر�صى ي�صتجيب ب�صكل اإيجابي 

للعلج
القهري  ال����و�����ص����وا�����س  ا�����ص����ط����راب  ع������لج 
النف�صية  امل���ت���اب���ع���ة  اإط�������ار  ���ص��م��ن  ي����ن����درج 
النف�صي  العلج  ويت�صمن  والفيزيولوجية. 
للمري�س،  واملعريف  ال�صلوكي  العلج  تنفيذ 
ب���ه���دف م�������ص���اع���دت���ه ع���ل���ى م���واج���ه���ة قلقه 
وخماوفه، وتقليل هو�صه. وحيث اإّن العلقة 
بني نق�س ال�صريوتونني والقلق متَّ اإثباتها، 
ا من العلج الطبي، ينطوي  فاإنَّ جزًءا مهمًّ
على اإعطاء املري�س م�صادات الكتئاب التي 

تثّبط اإعادة امت�صا�س ال�صريوتونني،
 وب���ال���ت���ايل زي������ادة ك��م��ي��ت��ه وت�����ص��ه��ي��ل م���رور 

الر�صائل الع�صبية.

وتظهر  طويلة،  لفرتة  الأدوي���ة  ه��ذه  توؤخذ 
عدة،  اأ�صابيع  بعد  لفاعلّيتها  املبدئية  الآث��ار 
���ص��ن��وات عدة.  اإىل  ال������دواء  اأخ����ذ  وي�����ص��ت��م��ر 
وتقريًبا ن�صف عدد املر�صى ي�صتجيب ب�صكل 

اإيجابي للعلج.
الطبيب  ي�صف  فقد  العلج  ه��ذا  ف�صل  واإذا 
م�صاد  وه����و  ك��ل��وم��ي��ربام��ني  دواء  ع��م��وًم��ا 

للكتئاب ثلثي احللقات. 
وم�����ص��ادات الك��ت��ئ��اب ثلثية احل��ل��ق��ات هي 
ا مثّبطات اإعادة امت�صا�س ال�صريوتونني  اأي�صً
ا هرمون نورايبنفرين( ولكنها اأكرث  )واأي�صً
اأكرب للجرعة  مّية وتنطوي على خماطر  �صمُ
ال�����زائ�����دة، ول���ه���ا اآث�������ار ج��ان��ب��ي��ة اأك������رب غري 

مرغوبة.
يحاول  ف�����ص��وف  ف���اع���ًل  ال���ع���لج  ك���ان  واإذا   

الطبيب اإيجاد بدائل كذلك.
اأن ترافق  اأخ���رى م��ن الأدوي����ة ميكن  اأن����واع 
ال��ع��لج، مثل م��زي��لت ال��ق��ل��ق، وت��ه��دف اإىل 
الو�صوا�س  ا�صطراب  اأع��را���س  بع�س  تقليل 

القهري مثل القلق.
يف بع�س الأحيان قد تمُقرتح علجات غالًبا 
ما تكون جتريبية، مثل التحفيز الكهربائي، 
والتحفيز  ال���ع���م���ي���ق،  ال�����دم�����اغ  وحت���ف���ي���ز 

املغناطي�صي عرب اجلمجمة.

الو�سوا�ض القهري.. دوافع اأو اأفعال ل ي�ستطيع ال�سخ�ض التحكم بها
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�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�عالن حم�شر حجز بالن�شر

يف �لدعوى رقم 2019/104 بيع عقار مرهون    
مو�صوع الق�صية : الأمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 708 بالطابق رقم 7 مببنى اوملبيك 

بارك 3 رقم 1 البالغ م�صاحته 86.45 مرت مربع واملواقف رقم G- 62 على قطعة الر�س رقم 9 
مبنطقة احلبية الرابعة باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني 

طالب العلن : طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �س م ع  
املطلوب اعلنه : املنفذ �صدهما : 1- مانوج جايكي�صني بهوجوانى 2-�صركة كابيتال ماركتينج منطقة 

حرة - ذ م م - جمهويل حمل القامة. 
مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : 
احلبية الرابعة - رقم الر�س : 9 - ا�صم املبنى : اوملبيك بارك 3 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار  : 708 - 
رقم الطابق : 7 - امل�صاحة : 86.45 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )835000( درهم  وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر
يف �لدعوى رقم 2019/106 بيع عقار مرهون    

مو�صوع الق�صية : الأمر باإيقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 2105 بالطابق رقم 21 مببنى بايزووتر 
باى بي امنيات رقم 1 البالغ م�صاحته 78.22 مرت مربع واملواقف رقم P1046 على قطعة الر�س رقم 

12 مبنطقة اخلليج التجاري باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني 
طالب العلن : طالب التنفيذ : بنك امل�صرق - �س م ع  

ماركتينج منطقة  كابيتال  بهوجوانى 2-�صركة  مانوج جايكي�صني   -1  : املنفذ �صدهما   : اعلنه  املطلوب 
حرة - ذ م م - جمهويل حمل القامة. 

مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : 
اخلليج التجاري - رقم الر�س : 12 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بايزو وتر باي بي امنيات - رقم الطابق 
21 - رقم العقار : 2105 - امل�صاحة : 78.22 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1.010.000( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر
يف �لدعوى رقم   2019/22 تنفيذ جتاري      

كفيل  ب�صفته   - �صينغ  ان���دار  �صا�صار  �صينغ  ���ص��ده/1-ه��ارج��ي��ت  املنفذ  اىل 
و�صامن مبديونية بال انرتنا�صيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م - جمهول 
 / - وميثله  الوطني  ابوظبي  بنك  التنفيذ/  ان طالب  القامة  مبا  حمل 
اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  ال�صويدي-  �صلطان  عي�صى  حممد 
اخلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س 
 C-210 : 1723 - ا�صم املبنى : غراندو ري�صيدين�س ماوريا - رقم الوحدة :
- امل�صاحة : 190.84 مرت مربع  وفاء للمبلغ املطالب به )36.807.010.89( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/2821   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صتايل ميتال لل�صناعات املعدنية - ذ م م  جمهول 
املعدنية  للتجهزات  التنفيذ/احل�صم  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
الفنية - ل�صاحبها/حمد �صامل علي املزروع وميثله / اإبراهيم حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله  ح�صن احلو�صني - قد 
طالب  اىل  دره��م   )100052( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�عالن قر�ر بالتنفيذ  

                         يف �لدعوى رقم 2017/222 بيع عقار مرهون    
اك����روال جم��ه��ول حم��ل القامة  ك��وم��ار  �صنديب  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
عي�صى  وميثله/حممد  املتحد  العربي  البنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
بتاريخ 2019/10/6  البتدائية  دبي  - قررت حمكمة  ال�صويدي  �صلطان 
 - �صكنية  �صقة   : العقار  )ن��وع  الكائنة يف  املنقولت  خماطبتكم ل�صتلم 
ا�صم  املبنى : 1 -  الثنية اخلام�صة - رق��م الأر����س : 25  - رق��م  املنطقة 
املبنى : جمريا بزن�س �صنرت 1 - رقم الوحدة : 2007 - امل�صاحة : 95.44 
مرت مربع(  مدة اق�صاها خم�صة ع�صر يوما واإل �صيتم ت�صليمها للمزايد 

بعد �صداد قيمتها. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/99 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صدهما/1- مانوج جايكي�صني بهوجوانى ، 2- �صركة كابيتال ماركتينج 
منطقة حرة - ذ م م - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك امل�صرق 
�س م ع وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قررت حمكمة دبي البتدائية 
بتاريخ 2019/10/1 اعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )835000( درهم خلل 
اأع��له واإلبيع العقار حمل  التنفيذ  التبليغ يف ملف  خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية )�صقة 
�صكنية -  املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 9  - ا�صم املبنى : اوملبيك بارك 

3 - رقم العقار 408 - وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا(
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

حمكمة متييز ر�أ�س �خليمة 
�إعالن بالن�شر - للمطعون �شدهما مبوعد جل�شة بالن�شر 

رقم �لطعن 14/36 ق / 2019 متييز جتاري
التجارة  منطقة  �صلطة   - ت��ري��دجن  امل��ون��ي��وم  ب��راي��ت  �صدهما/�صركة  املطعون  اإىل 
احلرة ام القيوين  ال�صيد/ فيبني فيجايان فيجايان جوفيندان - اجلن�صية - الهند 
)ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته ممثل ال�صركة قانونا تقرر اإعلنكم بوقوع طعن على 
برايت   / الطاعن  من  امل��رف��وع  جت��اري  اإ�صتئناف   2018/91 رق��م  الإ�صتئنايف  احلكم 
لتجارة الأملونيوم والزجاج )�س ذ م م(  مت حتديد موعدا لنظر الطعن امل�صار اليه 
لذا  التمييز  العا�صرة �صباحا مبقر حمكمة  ال�صاعة  م  اأع��له بجل�صة 2019/10/20 
يقت�صي ح�صوركم وذلك للإجابة على الطعن وتقدمي ما لديكم من بيانات. ويف 
اإر�صال وكيل عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر النظر  حال تخلفكم عن احل�صور او عدم 

يف الطعن يف غيابكم.  
مدير �لدعوى/ حمكمة �لتمييز / ح�شام علي  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
  حمكمة �بوظبي �لتنفيذية 

�خطار دفع يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2016/47 م 
اىل املنفذ �صده : 1- حمبوب علي غامن  2-رو�صه حمد عبداهلل النيادي 

العنوان : ن�صرا - حيث انه بتاريخ 2015/11/26، قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح 
املنفذ لها : الهيئة العامة لل�صوؤون ال�صلمية والوقاف ، يف الق�صية رقم : اإداري كلي - 2015/194  
ومبا ان املحكوم له املذكورة قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا 
 1.241.972.00 : وامل�صاريف  الر�صوم  �صامل  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  ان احلكم 
درهما  فموجب هذا انت مكلف بتنفذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اعله خلل خم�صة 
ع�صر يوما من تاريخ اعلنك / اعلنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف 
املحكمة ويف حال  امام   ، ال�صاعة 8.30 �س   ،  2019/10/23 : املوافق  الأربعاء  يوم  بح�صور جل�صة 

تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره قانونا ،
حرر بتاريخ : 2019/9/23

حمرر العلن : اأمينة اأحمد
مدير �خلدمات �لق�شائية 

     دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - وز�رة �لعدل 
حمكمة �بوظبي �الحتادية �البتد�ئية  

�لد�ئرة �لتنفيذية  

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1155
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ احمد حممد عبداهلل جوهر - الإمارات اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيدة / فاطمة 
لتاأجري  املدينة  )ركن  الرخ�صة  يف  وذلك  الإمارات   - البلو�صي  حاجي  حممد  عثمان 
  )722332( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  ال�صيارات(  مواقف 
التعديلت  الأخرى : ل يوجد.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 1155

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد اأجمل حممد ار�صد - باك�صتان  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد زين افتخار 
لت�صليح  ال�صعد  )جنم  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  باك�صتان   - �صليم  افتخار  حممد 
 )608815( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  والثلجات(  املكيفات 

التعديلت الأخرى : ل يوجد. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : �سوبرميرا للتجارة العامة - �ص ذ م م  
ال�صكل   - علي  - جبل  ب��ردب��ي   - العقارية  دب��ي  موؤ�ص�صة  4 ملك  رق��م  : خم��زن  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 759978  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1232260 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2019/10/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/6 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
امل�صتندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�صطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�س : 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
للتجارة  �سوبرميرا  لت�صفية   اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي 
العامة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/6 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
يف �لدعوى رقم 251 ل�شنة 2019 عقاري جزئي - دبي  

املقامة من / احمد علي ح�صن الزرعوين 
�صد املدعي عليهما / 1- �صريخان فرنود ولد حممد مراد  2- زاهر فروار 

انه مت تعيننا من   - ابراهيم بن فار�س  نعلن نحن اخلبري احل�صابي / احمد 
حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم 
نعلن  كما   - اأعله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/9/23 بجل�صة  ال�صادر  املحكمة 
املدعي عليهما "1- �صريخان فرنود ولد حممد مراد  ، 2- زاهر فروار" ح�صور 
متام  يف   2019/10/22 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�صة  له  املقرر  اخلربة  اإجتماع 
ال�صاعة 12.00 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 

، �صارع ال مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي / �حمد �بر�هيم بن فار�س  

�إعالن �إجتمــاع خبـــرة
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

�إعالن للح�شور �أمام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية
يف �لدعوى رقم 2019/1926 تظلم 

بو��شطة �لن�شر

بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه / �صركة �صيدكو للمقاولت العامة - ذ م م   جن�صيته / 

اقام املدعي / �صركة الفرا�س لنقل املياه - ذ م م - عنوانه / دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد 
- بناية جمموعة �صلطان لل�صتثمار - الطابق الثاين - مكتب 204

الدعوى برقم / 2019/1926 )متظلم( عجمان 
فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد يف ال�صاعة 8.30 من يوم 15 �صهر اكتوبر ل�صنة 2019 م.  وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2019/10/8 ، حمرر الإعلن : نها دالبدواوي

مكتب �إد�رة �لدعوى 

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
ق�شم �لتنفيذ

�خطار دفع بالن�شر يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 1920 ل�شنة 2019
اىل املحكوم عليه / �صلطان احمد حممد �صيف 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم 
حكما بتاريخ 2019/2/26 يف الق�صية رقم 2018/8242 مدين جزئي بالزامكم بدفع 
تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�صافة  دره��م   336273 مبلغوقدره 
2018/12/18 وحتى متام ال�صداد. ل�صالح املحكوم له/ ال�صناء للخراطة الهند�صية 
- �س ذ م م.  لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خلل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
للن�صر. ويف حال تخلفك عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �صتبا�صر 

النظر الق�صية يف غيابك
     رئي�س ق�شم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية                   

      دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�عالن للح�شور �أمام مدير �إد�رة �لدعوى

يف �الإ�شتئناف رقم 2019/1688 جتاري ن�شر� 
الإحتادية  ال�����ص��ارق��ة  حمكمة  يف  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ط��ل��ب  ع��ل��ي  ب��ن��اء 
الإ�صتئنافية   اىل امل�صتاأنف �صده / �صعيد حممد ح�صن علي الزعابي - اأقام 
امل�صتاأنف / �صركة اميا للزيوت املحدودة - الإ�صتئناف رقم )2019/1688( 
ال�صارقة  ال��دع��وى مبحكمة  ام��ام مدير  باحل�صور  ان��ت مكلف   - جت��اري 
او  �صخ�صيا   2019/10/14 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  ال�صتئنافية  الحت��ادي��ة 
بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الإ�صتئناف مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الإ�صتئناف املذكور رقمه اأعله بو�صفك 

م�صتاأنف �صده.
مكتب �د�رة �لدعوى       

    وز�رة �لعدل  
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �ال�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
       مذكرة �عالن  �خل�شم �ملدخل بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2019/1666 مدين جزئي                 
اىل اخل�صم املدخل بالتقابل/ �صاجوير �صادق بازير احمد  جمهول حمل القامة مبا 
التاأمني �س م ع وميثله  ان املدعي بالتقابل/ �صركة دبي الإ�صلمية للتاأمني واإع��ادة 
/ خليفة اخلاطري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها طلب الإدخال : من حيث 
ال�صكل : بقبول طلب الإدخال �صكل والتاأجيل لإعلن املدعي عليه فرعيا )اخل�صم 
 : املو�صوع  ويف  عنها.  املقرر  الر�صوم  ول�صداد  الفرعية  ال��دع��وى  ب�صحيفة  امل��دخ��ل( 
بالزام اخل�صم املدخل بان يوؤدي للمدعية فرعيا مبا ع�صى ان يق�صي به �صد ال�صركة 
اخل�صم  ال��زام  مع  ال�صلية  ال��دع��وى  يف  التعوي�س  لقيمة  �صداد  من  فرعيا  املدعية 
وح��ددت جل�صة  املحاماة.  اتعاب  ، ومقابل  بامل�صروفات  )املدعي عليه فرعيا(  املدخل 

الدعوى.  لنظر   Ch2.D.19  2019/10/22 بالقاعة
رئي�س �لق�شم / حمد عبد�هلل علي �حمد 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7220(

املخطر : احمد عبدالرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�صية 
املخطر اليه : ليمريي لتجارة املن�صوجات والأقم�صة - �س ذ م م

)جمهول حمل الإقامة( 
الوفاء  ب�صرورة  ويكلفه  الإيجار  عقد  بتجديد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن  الإخطار  هذا  مبوجب 
مببلغ وقدره )60.489 �صتون الف واربعمائة  وت�صعة وثمانون درهما( وهي عبارة عن قيمة ال�صيكات بدل 
اليجار من تاريخ 2019/2/1 ولغاية 2019/7/31 مع التنبيه على املخطر اليه باأنه يف حال عدم الإلتزام 
�صي�صطر  الإخ��ط��ار  ا�صتلم  تاريخ  ي��وم من   )30( اأق�صاها  م��دة  خ��لل  الراهن  بالإخطار  ورد  ما  بتنفيذ 
املخطر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية والق�صائية جتاه املخطر اليه واإخلءه من العني املوؤجرة 
والزامه باملرت�صد يف ذمته حتى تاريخ الإخلء التام وكذا كافة امل�صتحقات املرتتبة على العني املوؤجرة 
ل�صالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقا لن�س املادة )25( الفقرة )1( البند )اأ( من القانون رقم )26( 

ل�صنة 2017 ب�صاأن ايجار الأماكن يف اإمارة دبي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�إعالن بالن�شر

رقم )2019/7237(
املنذرة : فري�س اك�صرب�س 

املنذر اليها : التوفيق لل�صيافة 
مبلغ  �صداد  اليها  املخطر  املخطرة  فيه  الإن��ذار تخطر  هذا  مبوجب 
وع�صرة  دره��م  واربعون  الف  ع�صر  اربعة  دره��م  وق��دره )14.040.10( 
فل�س بذمة املخطر اليها ل�صالح املخطرة وذلك خلل مدة اق�صاها 
خم�صة ايام من تاريخه ، واإل �صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ الإجراءات 
بكافة  حمتفظني   ، ونفقتكم  م�صوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية 

احلقوق لأية جهة كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�إعالن بالن�شر

رقم )2019/7238(
املنذرة : �صركة �صدايد للنقل العام 

املنذر اليها : نا�صيونال جلف للإن�صاءات 
مبلغ  �صداد  اليها  املخطر  املخطرة  فيه  الإن��ذار تخطر  هذا  مبوجب 
درهم  و���ص��ت��ون  وم��ائ��ة  ال���ف  ث��م��ان��ون   - دره���م  وق����دره )80.160.50( 
خلل  وذل��ك  املخطرة  ل�صالح  اليها  املخطر  بذمة   ، فل�صا  وخم�صون 
اآ�صفني  ن�صطر  �صوف  واإل   ، تاريخه  م��ن  اي��ام  خم�صة  اق�صاها  م��دة 
 ، ونفقتكم  م�صوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  لتخاذ 

حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�إعالن بالن�شر

رقم )2019/7239(
املنذرة : م�صنع املحيط للمطاط 

املنذر اليها : نا�صيونال جلف للإن�صاءات 
مبوجب هذا الإنذار تخطر فيه املخطرة املخطر اليها �صداد مبلغ وقدره 
)234.344.97( درهم - مائتان وثلثة واربعون الف وثلثمائة واربعة 
واربعون درهم و�صبعة وت�صعون فل�صا ، بذمة املخطر اليها ل�صالح املخطر 
واإل �صوف ن�صطر   ، تاريخه  ايام من  اق�صاها خم�صة  وذلك خلل مدة 
اآ�صفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى م�صوؤوليتكم ونفقتكم ، 

حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7229(

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها / ذا بلي�س لبيوت العطلت - �س ذ م م 

باملبادرة فورا اىل  بالتزامكم  الوفاء  املنذر منكم ب�صرورة  الإن��ذار بطلب  نخطركم ومبوجب هذا 
ت�صديد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم ل�صاحلها وذلك نظري ايجار الوحدة رقم 819 الكائنة مبنطقة 
نظري  دره��م   18000 والبالغة  بذمتكم  املرتاكمة  الي��ج��ار  ب��دلت  عن  وذل��ك  مابل  بناية  الرفاعة 
ال�صيكات امل�صحوبة واملرجتعة من بنك الإمارات دبي الوطني ارقام 000452 و 000308 و 000309 و 
000310 و 000311 ويف حال عدم داد بدلت اليجار املرتاكمة يف ذمتكم والبالغة 18000 درهم فاإننا 
�صن�صطر ا�صفني اىل اللجوء اىل الق�صاء لوايل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة لتح�صيل 
اخلءكم  لطلب  واإ�صافة  النفقات  و�صائر  وال�صرر  والعطل  القانونية  الفوائد  مع  املبالغ  ه��ذه 
وعندها �صتتحملون كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة اإ�صافة للمطالبة بكل ما ينتج 

وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7240(

املنذرين : ورثة املرحوم / عبدالغفور علي قرقا�س 
املنذر اليها : �صركة رادينت ورلد وايد للتجارة العامة )�س م م(

املو�صوع / تكليف بالوفاء مببلغ 60.000 )�صتون الف درهم( 
وعليه ، فاإننا نيابة عن املوكلني نكلفكم وننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد 
بذمتكم والبالغ 60.000 )�صتون الف درهم( وذلك خلل مدة ل تتجاوز خم�صة 
ايام من تاريخ ا�صتلمكم لهذا الن�صر ، واإل فاإنه �صن�صطر اىل اتخاذ الإجراءات 
القانونية اللزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتنا مع ت�صمينكم الر�صوم 

وامل�صروفات وكامل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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 فقدان اإخطارات التخ�صي�س مل�صرف اأبوظبي الإ�صلمي لكل من
عبداهلل خمي�س عبداهلل حميد ال�صام�صي  رقم الإخطار : 

1083861 وعدد الإ�صهم 151 ،  وحممد عبداهلل خمي�س عبداهلل 
ال�صام�صي  رقم الإخطار : 1083863 وعدد الأ�صهم 150 ،   وحمد 

عبداهلل خمي�س عبداهلل ال�صام�صي  رقم الإخطار : 1083863  
وعدد الأ�صهم 151 ، و�صليمه ف�صل را�صد

 رقم الإخطار : 1083721  وعدد الأ�صهم : 150
من يجدهم عليه الإت�صال بتليفون رقم / 0506188232 

فقد�ن �إخطار�ت تخ�شي�س
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�إعالن بالن�شر

رقم )2019/7225(
املنذرة :بيت الفن الراقي ملقاولت الأملونيوم والزجاج - ميثلها بالتوقيع 

املالك/ حممود فتحي من�صور خليل 
املنذر اليه : الثلثية ملقاولت البناء - �س ذ م م 

وقدره  املنذرة  ل�صالح  ذمتكم  يف  املرت�صد  املبلغ  �صداد  بوجوب  ننذركم 
مبلغ )47000( درهم فقط وقدره �صبعة واربعون درهم اإماراتي ل غري 
خلل ا�صبوع من تاريخ تبليغكم بهذا الإنذار خلل مدة ، واإل �صت�صطر 
كافة  وحتميلكم  �صدكم  القانونية  الإج����راءات  كافة  اتخاذ  اىل  امل��ن��ذرة 

الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : منظر كمبيوتر  تكنولوجي - �ص ذ م م 
العنوان : حمل رقم 40 ملك حممد �صلطان ح�صن بال�صالت - بردبي - �صوق الكبري - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 746571 رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1200392  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/9/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2019/9/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه تي 
عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات   لتدقيق  النعيمي  رمي  ام 
  04-2517721 : فاك�س    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
منظر  لت�صفية  اأع���له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية 
كمبيوتر  تكنولوجي - �ص ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  
2019/9/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/22 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��له، م�صطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
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 �عالن بالن�شر باللغة �لعربية و�الجنليزية  

اىل املدعى عليه / �صرفراز اأحمد ذو الفقار على - باك�صتاين 
الواحد  اليوم  دائرة   2019/3626 رقم  الرحمن  بياو  اقبال  جاويد   / املدعي  بان  نعلمكم 

املدنية والتجارية الأوىل - قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها :  
 ، عليه  املدعي  رخ�صة  اىل  درهم   8140 املرورية  املخالفات  بتحويل  عليه  املدعي  الزام 

بالإ�صافة اىل باقي الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الأوىل  والتجارية  املدنية  الواحد  اليوم  دائرة   151 القاعة  رقم  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك املوافق 2019/10/15 ، ال�صاعة 8.30 
�صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�شارقة �الحتادية �البتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2019/192 �إ�شتئناف عمايل 
اىل امل�صتاأنف �صده/1 - مركز اي دي كارد للطباعة - �س ذ م م - �صابقا - مركز اي دي كارد 
للطباعة وتنظيم ال�صجلت والدفاتر - �س ذ م م  - حاليا - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�صتاأنف/ار�صلن حيدر نقوى �صيد امتياز احل�صنني نقوى - قد اقام الدعوى املذكورة اأعله 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت املحكمة بقبول الإ�صتئناف �صكل وقبل الف�صل يف املو�صوع 
امل�صتاأنف �صدها  لدى  باأنه عمل  ال�صهود  ب�صهادة  امل�صتاأنف  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة 
�صهر اغ�صط�س كامل وان امل�صتاأنف �صدها اعفته من العمل مدة الإنذار و�صرحت للم�صتاأنف 
�صدها النفي وبذات الطريقة لبدء التحقيق وان يتم التحقيق بوا�صطة رئي�س الدائرة وله 
ندب غريه عند وجود مقت�صى وارج��اأت الف�صل يف امل�صروفات. وح��ددت لها املحكمة جل�صة 
يقت�صي  وعليه   Ch1.A.4 يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�صاعة 11 �صباحا بالقاعة

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تغيبكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
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  �إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة تارماك )اأبوظبي( ليمتد )اجلن�صية : هونغ 
كونغ( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة العني )العنوان : �صارع 
ال�صناعية - بناية ال�صيخ حممد ال نهيان - �س ب 15057( واملقيدة حتت رقم )33( 

يف �صجل ال�صركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�صنة 2019 يف �صاأن ال�صركات التجارية 
وتعديلته والقرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

ادارة الت�سجيل التجاري - �ص.ب )16036( العني   

  �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �الإقت�شاد
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مذكرة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2019/2002 �إ�شتئناف جتاري      
اىل امل�صتاأنف ���ص��ده/ 1-م���رمي راك���ني  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا 
ان امل�����ص��ت��اأن��ف /ن����ادر دل���ه ومي��ث��ل��ه / حم��م��د را���ص��د حم��م��د ب��ن جرب 
ال�����ص��وي��دي - ق��د ا���ص��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
املوافق  الإثنني  2018/1221 جتاري كلي - وح��ددت لها جل�صه يوم 
 ch1.D.17 رقم  بالقاعة  10.00 �صباحا   ال�صاعة   2019/10/21
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
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مذكرة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2019/2179 �إ�شتئناف جتاري      

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-جمموعة �صاك�صون جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف /�صاك�صون دريلنغ & اويل �صريفي�صز - م د م �س وميثله 
/اح��م��د حم��م��د م��ط��ر م��ط��ر امل��ه��ريي - ق��د ا���ص��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�صادر 
بالدعوى رقم 2018/2114 جتاري كلي بتاريخ 2019/9/19م. وحددت 
�صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/10/22 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�صه  لها 
ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
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�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2019/1502 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- متعة املغامرات لل�صياحة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / لك�صوري ارت لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة - �س ذ م م وميثله / فتوح 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  -نعلنكم  الن�صار  ح�صني  حممد  �صيف 
2019/6/13 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ لك�صوري ارت لنقل الركاب باحلافلت 
املوؤجرة - �س ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغ 066 و 61 درهم واحد و�صتون 
الف و�صتة و�صتون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�صتحقاق احلا�صل يف 
2018/12/31 وحتى ال�صداد التام والزمتها بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2019/948 جتاري كلي 

القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  هولدينجز  �صيفيلد  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/31 يف الدعوى 
املدعي  بالزام  م   م  ذ  �س  املنيوم  الغرير للن�صاءات  ل�صالح/  اع��له  امل��ذك��ورة 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�صة مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/5/27 وحتى ال�صداد التام 
اتعاب حم��ام��اة.  حكما مبثابة احل�صوري  دره��م  وال��ف  بامل�صاريف  والزامها 
هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�صتئناف  قابل 
العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/1612  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- ات�س بي ا�س فيو اخلا�صة املحدودة جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/هاري�س كومار لل تاهيلياين وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الهاجري  احمد  حممد  �صالح  حممد   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )160146(
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4281 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- اإ�س اإم اإ�س هولدينجز ليمتد 2-بخاري هولدينجز اإنرتنا�صيونال 
ذ  )�س  القاب�صة  �صتار  ايه  تي  التنفيذ/اي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ليمتد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  م(  م 
وقدره )229311( درهم بالت�صديق على حكم املحكمني ال�صادر بالدعوى التحكيمية رقم 
بتاريخ 2017/6/14 من هيئة  ال�صادر  اخت�صا�س  ب�صاأن  النهائي اجلزئي  ل�صنة 2015   21
واملرفق  هاويل  ديفيد   - مو�صين�صون  - تريين�س  �صتايل  كري�صتوفر  املكونه من  التحكيم 
ب��الأوراق وذلك فيما ق�صى به يف منطوقة اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4716 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ص��ده/1- يو بي ام للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأرامك�س الإم��ارات - �س ذ م م 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ال�صبيعي - قد  اأمل عمري  وميثله / 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )207909.88( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/3688 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- را�صد احمد �صامل حممد القاين الظهوري جمهول 
ع  م  ���س   - الوطني  الإحت���اد  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )195524( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/3367 تنفيذ جتاري  
جمهول  عبداهلل  �صاليل  كايتودي  �صالح  �صده/1-حممد  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حميد موداثي بيلكول وميثله 
/عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )67221( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4685 تنفيذ جتاري  
ايجل  2-���ص��ت��ار  علي  اب��راه��ي��م  علي  �صدهما/1-عبدالعظيم  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  ان طالب  ذ م م جمهول حمل القامة مبا   - العامة  للتجارة 
خالد بن حممد بن �صعد احلمايل - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك ف�صخ عقد بيع املركبات املبينة بال�صحيفة وبدفع 
املبلغ املنفذ به بالت�صامن وقدره )6819884( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4465 تنفيذ جتاري  
ك��وم��ار جم��ه��ول حمل  ا���ص��وك  ت��ي��وارى  اأميتابه  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
 / وميثله  خاتري  �صاراندا�س  التنفيذ/اأرجن  طالب  ان  مبا  القامة 
ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1953095( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/3032 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- حممد �صعيد عبا�س عثمان جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد 
ر�صول علي الهرمودي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19612( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
 15 خ��لل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4151 تنفيذ جتاري  
القامة مبا  نبيل حممد احلميدي جمهول حمل  املنفذ �صده/1-  اىل 
 / �س( وميثلها مديرها  م  د  )م  كار  ايه  رنت  التنفيذ/انديغو  ان طالب 
اأقام  قد   - احمد حممد عبداهلل  الطاف وميثله / حممد  اي��وب  خ�صر 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )24141( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/26 تنفيذ حمرر كاتب عدل  
ن��ور احل��اج نا�صر جمهول حمل  اأح��م��د حممد  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
املعمري  �صامل  بن  خمي�س  بن  التنفيذ/�صامل  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  وميثله/را�صد �صعيد را�صد علي - قد 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1090152( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4169  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ا�س دبليو ايه ل�صت�صارات هند�صة الت�صميم املعماري 
بوينافينتور  التنفيذ/فريناندو  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ريبولي�س   لكا�صا  بوينافينتورا 
به وقدره )132909( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/3859  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صبكة اخلدمات الت�صويقية �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جينا رومريو لوبيز -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)104346( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل 
مبلغ )7091( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
يف �لق�شية رقم 2018/4660 جتاري كلي 

املرفوعة من : م�صرف عجمان - �س م ع - بوكالة : حبيب املل و�صركاه للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية �صد املدعي عليها/مرمي عبداهلل �صاملني �صهداد. بال�صارة 
يف  خبريا  تكليفي  واملت�صمن   2019/10/9 يف  امل���وؤرخ  ال�صارقة  حمكمة  كتاب  اىل 
الق�صية املذكورة اعله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الق�صية 
على  وذل��ك  �صباحا   11.00 ال�صاعة   2019/10/22 املوافق  الثلثاء  ي��وم  امل��ذك��ورة 
الطابق  كابيتال-  الهلل  لوتاه-  ماجد  احمد  اخلبري:  مكتب  التايل:  العنوان 
الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- مقابل ديرة �صيتي �صنرت- 
وتقدمي  املذكور  املوعد  يف  للح�صور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�صعيد 

كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات.
�خلبري/ �حمد ماجد لوتاه
رقم قيد حماكم �ل�شارقة )392(

�لهالل كابيتال
   �عالن ن�شر �جتماع خربة

�لعدد 12753 بتاريخ  2019/10/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/1014  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اوجيه دبي ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها الزام املدعي 
عليها بان ي�صدد للمدعي مبلغ وقدره )10.809.544/26( درهم ومبلغ )500.000( 
درهم تعوي�س والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم 
لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�صاعة:09:30  امل���واف���ق:2019/10/15  الثلثاء 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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•• دبي-الفجر 

 رحب احتاد كتاب واأدباء الإمارات مببادرة 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
الناجح  ال�����ص��ن��وي  تنظيمها  يف  للمعرفة 
ملعر�س »بيج باد وولف« العاملي لبيع الكتب 
الثانية  ال���دورة  فعاليات  �صتنطلق  ال��ذي 
اخلمي�س ، يف مدينة دبي لل�صتوديوهات 
، مب�صاحة اإجمالية ت�صل اإىل 100 األف 
قدم، وبن�صبة خ�صومات ت�صل اإىل 85% 

للطلبة، و%80 للزائرين عموماً. 
واأث����ن����ى الإع����لم����ي ع��ب��دال��رح��م��ن نقي 
الحت���اد  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  الب�صتكي 
العامة  وال����ع����لق����ات  الإع����������لم  م����دي����ر 
تقوية  اإىل  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ب���اأه���داف  ب��الحت��اد 
ابتكار  من  ومتكينها  امل�صتقبلية  الأجيال 
املعرفة  لتي�صري عملية  حلول م�صتدامة؛ 
وتعهدها  ال��ع��رب��ي،  ال���ع���امل  يف  وال��ب��ح��ث 
املعرفة،  على  قائمة  جمتمعات  بتاأ�صي�س 
امل�����ص��روع��ات البحثية  م��ن خ���لل مت��وي��ل 

والأن�صطة واملبادرات. فهي تدعم الأفكار 
اهتمامها  ال��وق��ت  ن��ف�����س  ويف  والب���ت���ك���ار، 
بركائزها الأ�صا�صية التي تتمثل يف التعليم 

وريادة الأعمال والبحث والتطوير.
ال�صرتاتيجية  اأهدافها  اىل  نقي  م�صريا 
والثقايف  املعريف  ال��دور  تنمية  يف  املتمثلة 
الب�صري  املال  راأ���س  وتنمية  العربية  للغة 

املعريف والرتقاء مب�صتوى البحث العلمي 
البتكار  وت��ع��زي��ز  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف 
وريادة الأعمال املعرفية وتعزيز م�صتوى 

الأداء املوؤ�ص�صي والتنمية امل�صتدامة.
املوؤ�ص�صة من  به  اإن ما تقوم   : وق��ال نقي 
املعار�س  هذه  مبثل  العامة  ال�صاحة  رفد 
الثقايف ويدعو للفخر  مبا يعزز احل��راك 
الكاتب  �صعادة  بجهود  وم�صيدا  والعتزاز 
التنفيذي  امل���دي���ر   ، ح���وي���رب  ب���ن  ج��م��ال 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
معر�س  موؤ�ص�س  ي��اب،  واأن���درو  للمعرفة، 
العيدرو�س  وحم��م��د  وول�����ف«،  ب���اد  »ب��ي��ج 
الكتب،  لتجارة  ريدبل«  »اإن��ك  �صركة  من 

»املنظمة للحدث«.
ن�صبة  زي������ادة يف  امل���ع���ر����س  وي�����ص��ه��د  ه����ذا 
امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي ن�����ص��ف م��ل��ي��ون كتاب، 
ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم للمعرفة التي �صهدت م�صاركتها يف 
70 األف كتاب،  الدورة الأوىل بيع قرابة 
ال�صتثمارية  ب��راجم��ه��ا  اأح���د  خ���لل  م��ن 

والطباع. ل��ل��ن�����ص��ر  ق���ن���دي���ل  خ�����لل   م����ن 
رائد  معر�س  يف  املوؤ�ص�صة  م�صاركة  واأن 
ياأتي ترجمة  وول��ف«،  ب��اد  »بيج  مب�صتوى 
ت��ع��زي��ز م�صارات  ن��ح��و  ف��ع��ل��ي��ة لأه���داف���ه���ا 
امل��ع��رف��ة، وت��ر���ص��ي��خ ق��ي��م��ة ح�����ص��ور اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة يف امل���ج���الت ك���اف���ة، خ��ا���ص��ة اأن 
امل���ع���ر����س مي���ث���ل م��ن�����ص��ة ���ص��خ��م��ة لأه����م 

جانب  اإىل  العاملية،  والكتب  الإ���ص��دارات 
ت�صدت  الذي  العربي  باملحتوى  تزويدها 
ل���ه امل��وؤ���ص�����ص��ة، ك�����اأول ج��ه��ة ع��رب��ي��ة تمُقدم 
امل��ع��ر���س، مو�صحاً  ال��ع��رب��ي يف  امل��ح��ت��وى 
اأه��م��ي��ة احل�����دث اأم�����ام الن��ح�����ص��ار ال���ذي 
ت�����ص��ه��ده ال���ك���ت���ب ال���ورق���ي���ة ب��ح�����ص��ب بن 
ح���وي���رب: مل اأ����ص���دق ح��ت��ى راأي����ت بعيني 
وي�صرتون  املعر�س  ي���زورون  وه��م  النا�س 
4 فجراً،  2 ح��ت��ى  ال�����ص��اع��ة  ب���ني  ال��ك��ت��ب 
 24 مل�����دة  م���ف���ت���وح  امل���ع���ر����س  لأن  ن����ظ����راً 
الرئي�صة  الأ����ص���ب���اب  اأح�����د  وه����و  ����ص���اع���ة، 
ميزة  جانب  اإىل  العاملي،  املعر�س  لتفرد 
ال�صخمة. وامل�����ص��اح��ة  وامل���وق���ع   الأ����ص���ع���ار 
يف  �صاهمت  ال�صابقة  ال���دورة  واأن  خا�صة 
و�صع ت�صورات جديدة لهذا العام، ومنها 
اأن يتم حتويل املعر�س اإىل جتربة معرفية 
روحية اأكرث من اأنها جمرد عملية �صراء 
جمموعة  اإ�صفاء  مت  لذلك  ا�صتهلكية، 
التي  واجلل�صات  والنقا�صات  الربامج  من 

�صت�صتمر لغاية 20 اأكتوبر احلايل.

 احتاد كتاب الإمارات ي�سيد مببادرة
 »بيج باد وولف« ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت هيئة ال�صارقة للإذاعة والتلفزيون عن برنامج 
مدينة  اأول  ب��الإم��ارة  الح��ت��ف��اء  لفعاليات  تغطياتها 
عربية حتل �صيف �صرف على معر�س “ليرب” الدويل 
للكتاب – مدريد، الذي يقام يف دورته ال� 37 خلل 

الفرتة من 9 وحتى 11 اأكتوبر.
وتنقل الهيئة عرب قنواتها واإذاعاتها برنامج امل�صاركة 
ال�صارقة  اأع��ّدت��ه��ا  ال��ت��ي  للفعاليات  خ��ا���ص��ة  بتغطية 
وموؤ�ص�صاتها يف املعر�س، مبا يعك�س روؤيتها واأن�صطتها 
امل���رتاك���م���ة، وي���رك���ز ع��ل��ى م�����ص��روع الإم�������ارة الثقايف 
املحافل  خمتلف  يف  ح�صورها  على  واأث��ره  ومنجزاته 

الثقافية العربية والعاملية.
عنوان  حتت  برنامج  اإنتاج  ال�صارقة  تلفزيون  ويتوىل 
الإعلمي  وي��ق��دم��ه  ي��ع��ده  مدريد”  يف  “ال�صارقة 
ال�صويدي،  �صلطان  ال�صويدي ويخرجه  حممد ماجد 
ويبث على مدار ثلث حلقات ي�صت�صيف فيها ممّثلي 

امل�����ص��ارك��ة ون��خ��ب��ة م��ن الكّتاب  امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وامل��ث��ق��ف��ني الإم���ارات���ي���ني امل�����ص��ارك��ني يف احل����دث على 
اأول   ،”95 “بل�س  اإذاع���ة  دقيقة.وتنقل   30 ام��ت��داد 
تفا�صيل  بال�صارقة،  الإجنليزية  باللغة  ناطقة  اإذاع��ة 
وتبّث  الأث����ري،  ع��رب  الإ���ص��ب��ان��ي��ة  الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رة 
املتواجدة  املازمي  عائ�صة  اخلا�صة  مرا�صلتها  تقارير 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والندوات  امل��ع��ر���س ح���ول ك��اف��ة  اأر�����س  يف 
املقامة، بالإ�صافة اإىل تغطية يومية �صاملة ومتكاملة 
واجلهات  الدوائر  ت�صت�صيفها  التي  الأح��داث  ملختلف 
احلكومية امل�صاركة عرب الن�صرات الإخبارية والربامج 

على الإذاعة.
اأ���ص��ار حممد ح�صن  املواكبة الإع��لم��ي��ة،  وح��ول ه��ذه 
والتلفزيون  للإذاعة  ال�صارقة  هيئة  عام  خلف، مدير 
ا�صتثنائية  اأهمية  تكت�صب  الإم���ارة  ا�صت�صافة  اأن  اإىل 
حيث ت�صيء على التاريخ الذي يربط العرب والإ�صبان 
الأندل�س،  املتمثل يف  امل�صرتك  يف ف�صائهم احل�صاري 
متعّددة  ج��وان��ب  تغطي  فعاليات  �صل�صلة  تقدم  حيث 

“نوؤمن يف هيئة  والفنون.واأ�صاف  والإب��داع  الفكر  يف 
تقدمي  يف  �صركاء  اأننا  والتلفزيون  للإذاعة  ال�صارقة 
لذلك  واحل�صاري،  الثقايف  وجهدها  الإم��ارة  م�صروع 
اإذ  اإ�صبانيا،  نحن حري�صون على مواكبة ح�صورها يف 
ت�صّكل هذه امل�صاركة اإجنازاً نوعياً يعزز مكانة ال�صارقة 
ما  منذ  والعربية  الإم��ارات��ي��ة  بالثقافة  نه�صت  التي 
يزيد على اأربعة عقود، وج�صدت عرب منجزاتها الروؤية 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الأ�صيلة 
حممد القا�صمي، ع�صو املجل�س الأعلى، حاكم ال�صارقة 
يف اعتماد الثقافة واملعرفة �صبيل نه�صة، ونافذة حوار 

مع خمتلف ح�صارات العامل”.
ت�صعى ال�صارقة خلل م�صاركتها يف احلدث، وباإ�صراف 
اإىل تقدمي جمموعة فعاليات  هيئة ال�صارقة للكتاب، 
الثقافة  ع��ن  الأوروب��ي��ة  للنخب  �صاملة  ���ص��ورة  ت��ق��ّدم 
والأدب  ال��رتاث  ت�صمل  الإماراتية يف قطاعات عديدة 
والفنون وغريها، وت�صّلط ال�صوء على ق�صايا وظواهر 

راهنة يف امل�صهد الثقايف العربي ب�صكل عام.

تخ�س�ص برناجمًا لفعاليات االإمارة �سيف �سرف “ليرب الدويل للكتاب” 

»ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون« تواكب فعاليات الحتفاء بال�سارقة يف مدريد
-حممد خلف: الهيئة �سريك يف تقدمي ال�سارقة واأثرها يف الثقافة االإن�سانية

للراوي  ال�صارقة  �صعار ملتقى  وليلة  ليلة  األف  حكايات 
2019 .. تنقلنا اإىل عوامل من اخليال والواقع فمن 
اإىل  ال�صحرية  وال��ب��ل��ورة   “ امل�����ص��يء  “امل�صباح  ح��ك��اي��ة 
وقلن�صوات  يا�صمينة”  الأم����رية  جم��وه��رات   “ حكاية 
.. حكايات حتمل  والري�صة  والأقنعة  و�صهرزاد  �صهريار 
لنا الفرح و تغمرنا بال�صعادة باأ�صلوب خيايل يحمل يف 

طياته احلب و املغامرة و الت�صويق .
معهد  رئي�س  امل�صلم  عبدالعزيز  الدكتور  �صعادة  ق��ال  و 
ال�صارقة للرتاث – اجلهة املنظمة للملتقى - يف ت�صريح 
لفعاليات  الإع�����داد  اإن   .. وام  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة 
واأن�صطة تتناول �صعار “ األف ليلة و ليلة “ ا�صتغرق منا 
باإمارة  يليق  ال��ذي  بال�صكل  لإظ��ه��اره  الزمن  ف��رتة من 
ال�صارقة التي حتتفل هذا العام بلقب العا�صمة العاملية 
“ عنوان عري�س  “ األ��ف ليلة و ليلة  للكتاب .واأ���ص��اف 
اأدبي  م���وروث  و  ليايل خيالية  م��ن  كبري مب��ا حتمله  و 

اأذه���ل و اأب��ه��ر ال��ع��امل ل��ذا ج��اءت ب��رام��ج وور����س امللتقى 
ا�صتثنائية �صارك بها اأكرث من 97 من خرباء وباحثني 
جانب  اإىل  دول�����ة   43 م���ن  واإع���لم���ي���ني  وح��ك��وات��ي��ني 
ليلة  األ��ف  مقتنيات  ي�صتعر�س  خا�س  معر�س  تنظيم 
ال�صارقة  معهد  اإ���ص��دارات  جميع  ي�صمل  وج��ن��اح  وليلة 
للرتاث 25 اإ�صدارا حول �صعار امللتقى اإ�صافة اإىل عدد 
والن�صرات  املهمة  والكتيبات  القيمة  الكتب  م��ن  كبري 
الإخبارية التي حتتفي ب�صعار هذه الدورة.و اأ�صار امل�صلم 
اإىل توجيه امللتقى الدعوة لعدد من الفنانني و النجوم 
اخلليجيني الذين كانت لهم جتارب درامية يف ا�صتلهام 
عوامل “ األف ليلة و ليلة “ و هم الفنانة �صعاد عبداهلل و 
الفنانني حممد املن�صور و عبدالرحمن العقل و جا�صم 
�صيكون  ال��رتاث  اأن  موؤكدا   .. ال�صريع  منقذ  و  النبهان 
اإظهاره يف قالب  اإذا مت  الأي��ام مرجعا قويا  يف يوم من 
�صلمون مدير  ق��ال من��ر  .م��ن جهته  درام���ي مميز  فني 

 ”:  / وام   / ل�  للحكاية وفنون احلكي  الدولية  املدر�صة 
نظمنا قبيل افتتاح امللتقى بعدة اأيام ور�صة ا�صتباقية “ 
املجاورة “ يف ن�صختها الثانية �صارك بها 16 �صيفا من 
خرباء احلكاية والروائيني من الأكادمييني و الباحثني 
منهم 9 من دولة الإمارات تناولت حكايات “ األف ليلة 
عنها  نتج  النظري  و  العملي  ال�صعيدين  “ على  وليلة 
.و  امللتقى  افتتاح  حفل  يف  تقدميه  مت  متثيلي  ع��ر���س 
 “ ���ص��امل  “ اأم  الإم��ارات��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة  ال�صخ�صية  لفتت 
اإىل اأن م��ن اأه���م م��ا ي��ج��ذب اه��ت��م��ام��ات اأط��ف��ال اجليل 
اجلديد هي احلكايات املرتبطة باملغامرات و ال�صجاعة 
و الأخرى التي حتمل طابع العظة و الدرو�س امل�صتفادة 
كرب الوالدين و التعاون فكل طفل له تفكريه و خياله 
ال��ع��راق��ي عبدالنا�صر  احل��ك��وات��ي  يقول  .و  ب��ه  اخل��ا���س 
التميمي املقيم يف دولة الإمارات اإن م�صاركته يف ملتقى 
الراوي هي الرابعة من نوعها من خلل �صرد حكايات 

الرتاث الإماراتي على الأطفال الذي يح�صرون فعاليات 
امللتقى الذي ي�صهد تطورا عاما تلو الآخ��ر يف العر�س 
احلكواتي  ال��ع��ام  ه��ذا  امللتقى  يف  ي�صارك  امل�صمون.و  و 
ال�صعودي خالد حممد زيني - من مكة املكرمة - حيث 
والتقاليد  ال��ع��ادات  بها  يعرف  حكايات  للأطفال  يقدم 
املنزل  بدءا من  تنبع  التي  الأ�صيلة  العربية اخلليجية 
و احلارة و�صول اإىل املجتمع باأ�صلوب مب�صط و م�صوق 
يحمل نوعا من الفكاهة و املرح .. م�صيدا بالتجهيزات 
امللتقى  ���ص��اه��ده يف  و  ال���ذي لح��ظ��ه  ال�صخم  والإع����داد 
امللتقى  اإن  بوطبة  اآم��ال  التون�صية  احلكواتية  .وق��ال��ت 
ال�صرد  و  احلكايات  بعامل  واملولعني  احلكواتيني  جمع 
الق�ص�صي من دول العامل كافة حيث األهم �صعار امللتقى 
“ األ��ف ليلة و ليلة “ الكثري من الكتاب و الأدب��اء من 
ه���ذه احلكايات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  و مغربها  الأر�����س  ���ص��رق 

الرتاثية العريقة و الأ�صيلة يف القدم .

حكايات األف ليلة وليلة .. عامل من اخليال واجلمال

جمعية ال�سحفيني الإماراتية تنعي علي 
�سيار »عميد ال�سحفيني البحرينيني«

•• دبي -الفجر: 

نعت جمعية ال�صحفيني الإماراتية عميد ال�صحفيني يف مملكة البحرين 
ال�صقيقة، الكاتب ال�صحفي على بن عبد اهلل مبارك �صيار، الذي وافته املنية 
ل�صتة  والعربية  البحرينية  ال�صحافة  اأث��رى  اأن  بعد  الثلثاء،  الأول  اأم�س 

عقود متوا�صلة.
البحرينية  ال�صحفيني  املوا�صاة جلمعية  العزاء و�صادق  وتقدمت بخال�س 

واأ�صرة الفقيد والأ�صرة ال�صحفية يف البحرين.
 : للجمعية  العام  ال�صر  اأم��ني  الب�صتكي  نقي  الإعلمي عبدالرحمن  وق��ال 
�صيار، عن  الكاتب والأ�صتاذ علي  البحرينية والعربية فقدت  ال�صحافة  اأن 
عمر ناهز 91 عاما، بعد حياٍة مليئٍة باملحطات، والرتحال، واملعارك التي 
والثقايف  ال�صيا�صي  والإ���ص��لح  احل�صاري،  الرقي  �صبيل  يف  يخو�صها  ك��ان 
والجتماعي، وهو اأحد اأبرز رموز ال�صحافة البحرينية، وقد تقلد العديد 
»�صدى  �صحيفة  تاأ�صي�س  اأبرزها  اجلللة،  �صاحبة  دائ��رة  يف  املنا�صب  من 
الأ�صبوع« و�صحيفة »جلف مريور«، كما اأ�ص�س �صحيفة »القافلة« يف مطلع 
كال�صحيفة  املحلية،  ال�صحف  م��ن  العديد  حترير  وراأ����س  اخلم�صينيات، 

الأ�صبوعية »القافلة«، ومار�س 
الوطن  بالإ�صافة ل�صحيفة  ا�صتغالهمُ فيها بني عامي )1954-1952(، 

التي راأ�س حتريرها بني عامي )1956-1955(.
قد ان�صغل �صيار على مدى م�صريته ال�صحفية، بالهموم املجتمعية، املحلية 
والعربية، وق�صايا املراأة، وال�صيا�صة والثقافة والفكر والأدب، وكان الراحل 
عام  البحرين  ململكة  د�صتور  اأول  �صاغ  ال��ذي  التاأ�صي�صي  املجل�س  يف  ع�صوا 
1973، ون���ال ع��دد م��ن اجل��وائ��ز جل��ه��وده ال��ك��ب��رية يف خ��دم��ة ال�صحافة 

وال�صحفيني على امل�صتويني املحلي والعربي. 

فيلم وثائقي عن حممود دروي�ض يف موؤ�س�سة �سلطان بن 
علي العوي�ض الثقافية  يوم  غداخلمي�ض

•• دبي-الفجر

تعر�س موؤ�ص�صة �صلطان بن علي العوي�س الثقافية فيلماً وثائقياً عن ال�صاعر 
الراحل حممود دروي�س “1941 � 2008” وذلك يف ال�صاعة الثامنة والن�صف 
من م�صاء يوم اخلمي�س 10 اأكتوبر 2019 يف القاعة الكربى مببنى املوؤ�ص�صة 

يف دبي.
عدة  اإىل  ال��ف��ي��ل��م  ي��ن��ق�����ص��م 
حم��������اور ف���ي���ه���ا �����ص����ه����ادات 
وق�صائد وحوارات خمتلفة 
مغناة،  ق�صائد  عن  ف�صًل 
فنية  ب��ط��ري��ق��ة  ت���ت���داخ���ل 
لوحات  م��ن  لوحة  لت�صكل 
ذات  ب�صرية  بلغة  احل��ن��ني 

اإيقاع مرهف.
ي���اأت���ي ه���ذا ال��ف��ي��ل��م �صمن 
�صلطان  موؤ�ص�صة  احتفالية 
الثقافية  العوي�س  علي  بن 
دروي�س  حممود  بال�صاعر 
مو�صعة  فكرية  ن���دوة  ع��رب 

بعنوان “اأثر الفرا�صة ل يزول” يومي الأربعاء 9 اأكتوبر واخلمي�س 10 اأكتوبر 
2019 يف مقر موؤ�ص�صة �صلطان بن علي العوي�س الثقافية بدبي. 

خمتلفة  عمل  واأوراق  باأبحاث  والأدب���اء  الكتاب  من  نخبة  فيها  ي�صارك  والتي 
تتناول �صعر وحياة حممود دروي�س حيث ي�صارك كل من د. �صربل داغر بورقة 
عمل “حممود دروي�س: “�صيا�صات” الق�صيدة بني اجلراأة املح�صوبة واحليطة 
حممود  م�صار  يف  “حمطات  ببحث  وازن  عبده  الأ�صتاذ  وي�صارك  املحاِفظة” 
الأر�س  “على هذه  بعنوان  ورق��ة  �صاهني  د. حممد  ويقدم  ال�صعري”  دروي�س 
ما ي�صتحق احلياة: اأن�صودة البقاء” ويقدم د. حممود جرن  ورقة “ الإيطالية 
عنوانه  ببحث  حممود  �صيد  الأ���ص��ت��اذ  وي�صارك  دروي�س”  حممود  ج��داري��ة  يف 

“حممود دروي�س يف م�صر � مرحلة ما قبل بريوت”
“ ح��وار ال�صعر والفن يف �صعر   كما تقدم د. حورية اخلملي�صي ورق��ة عنوانها 
حممود دروي�س” وت�صارك د. مرمي الها�صمي ببحث “الذاتية يف �صعر حممود 
دروي�س  “حممود  بحث  الطامي  �صالح  بن  اأحمد  يقدم  د.  واأخ��رياً  دروي�س” 

ناقدا: �صعرية الإيقاع”.
وعلى هام�س الندوة يوقع الدكتور �صربل داغر كتابه “حممود دروي�س يتذكر 
الثقافية،  العوي�س  علي  بن  �صلطان  موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  ال�صادر  اأوراقي”  يف 
وكذلك يوقع الدكتور حممد �صاهني كتابه خمتارات من �صعر حممود دروي�س 

�صمن �صل�صلة “الفائزون”.
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ال يعنيني اأن اأطّل على ال�سا�سة ملجّرد التواجد

اأنطوانيت عقيقي: اأحب اأن األعب 
الكوميديا كما الرتاجيديا

هذه  ه����ي  م����ا  ع����م����ل،  م����ن  اأك�������رث  •  ت�������ص���ّوري���ن 
الأعمال؟

ل  اأعماًل  هناك  ولكن  منها،  البع�س  من  انتهيتمُ   -
ميكنني التحّدث عنها لأنه مل يتم بيعها حتى الآن، 

واأخرى مل يوّقعوا على بيعها.
عنه؟ التحدث  ميكنك  الذي  العمل  •  وما 

- م�صل�صل )راحوا( لكلوديا مر�صليان، ويحكي كيف 
واأق��ارب��ه ومعارفه  اأهله  ت��وّرط  اأن  ابن  ميكن لغلطة 
وحميطه، وتمَُغريرِّ حياتهم راأ�صاً على عقب، وكيف اأنه 
الثمن، بل َمن هم  ال��ذي يدفع  لي�س َمن ميوت هو 

على قيد احلياة مع اأن ل ذنب لهم.
دورك؟ •  وما 

- �صاحبة كاباريه، واأنا اأحببتمُ الدور كثرياً، واأمتنى 
اأمت���ن���اه���ا وكما  ال���ت���ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ت��م  اأن 

ا�صتغلناها.
يف  ي��ح�����ص��ل  م���ا  يف  ط����وىل  ي����داً  ل���ك  اأن  •  ي��ب��دو 

امل�صل�صل؟
بريئة،  تكن  مل  األعبها  التي  ال�صخ�صية  �صحيح.   -
مع  وت��ت��ع��ام��ل  وت��ن�����ص��ج،  ت��ت��غ��رّي  اأن  تلبث  ل  ولكنها 
اأهمية  الأم��ور به�صامة و�صل�صة ول تعطي الأم��ور 
اأكرث مما ت�صتحق، ولكن هي اأي�صاً اأّثرت على عائلتها 

التي تدفع ثمن اأخطائها.
م�ْصحة  اأعمالك  تتخّلل  اأن  تف�صلني  ه��ل    •

كوميدية؟
ولكن  ج��������داً،  م���ه�������ص���وم  )ال����ك����راك����رت(   -

األعب  اأن  واأح�������ب  ع����ن����دي،  م�����ص��ك��ل��ة  ل 
وعندما  الرتاجيديا.  كما  الكوميديا 

للرتاجيديا  اأ�صتاق  كوميديا  األعب 
والعك�س �صحيح.

تّذكر  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ك  ول���ك���ن    •
ب���ال���ك���وم���ي���دي���ا، ب����ع����ي����داً عن 

التمثيل؟
حياتي  يف  هلل.  احل���م���د   -

اأن��������ا اإن���������ص����ان����ة م����رح����ة، 
التمثيل  يف  ول�����ك�����ن 

اأح�������ب ال���رتاج���ي���دي���ا 
والتنويع.

الأدوار  وه�����ل    •
متوافرة  املتنّوعة 

دائماً؟
الأم���������ر  ه���������ذا   -
ل���ي�������س م���ت���وف���راً، 
نف�صه  الوقت  ويف 

لي�س متعرثاً. اأحياناً ميكن لتف�صيل �صغري اأن يغرّي 
)الكراكرت( برّمته، وهناك ياأتي �صغل املمثل. ل �صك 
ْخِرج روؤية، ولكن على املمثل اأن يفّكر ويرّكز  يف اأن للممُ

على الدور واأن يعطيه حقه.
ال�صنة؟ يف  كثرية  اأعمال   4 اأن  ترين  •  األ 

- اأبداً.
ل  يف�صّ َم���ن  ه��ن��اك  •  ول��ك��ن 

عمًل واحداً �صنوياً؟
- الأع��م��ال الأرب��ع��ة لن 

مو�صم  يف  ���ع���ر����س  تمُ
واح���د، واأج���د اأن 4 

اأعمال قليلة.
�صروطك  م��ا    •
اأو  ب��دوٍر  للقبول 

رْف�صه؟
ت�����وج�����د  ل   -
������ص�����روط ف����وق 
ال���ع���ادة، واأك���رث 

اأن  ي���ه���ّم���ن���ي  م����ا 
ي������ق������ول ال����������دور 

واأن  ���ص��ي��ئ��اً 

ال���درام���ي للم�صل�صل،  ال�����ص��ي��اق  ل��ه وظ��ي��ف��ة يف  ت��ك��ون 
كاأن يكون كوميدياً اأو �صريراً ولي�س دوراً فارغاً ميّر 
مرور الكرام. ول يعنيني اأن اأطّل على ال�صا�صة ملجّرد 

التواجد لأن هذا يوؤذي ول يفيد.
الكرام؟ مرور  مّر  دوراً  قّدمِت  اأن  �صبق  •  وهل 

بعمل،  اأر������ص�����ى  ع���ن���دم���ا  اأظ��������ن.  ل   -
ي��ك��ون ل���دّي ت�����ص��ّوٌر م��ع��نّي حوله 
كي  اأعجبني  اأن���ه  ��ف��رت���س  ويمُ
اأحياناً  ولكن  عليه،  اأواف���ق 
ال��ن��ت��ي��ج��ة على  ت���اأت���ي  ل 
قدر توقعاتي، واأحياناً 
يح�صل العك�س، كاأن 
ال���دور  اأن  اأت���وّق���ع 
ي��ك��ون جيداً  ل��ن 
رب.  ي�صْ ولكنه 
ك���ل���ن���ا ن���ت���وّق���ع 
من  والتوفيق 
العاملني،  رب 
ما  ون������ح������ن 
علينا �صوى 

اأن نقوم بواجبنا ون�صتغل الدور من كل قلبنا. وب�صكل 
لها  كبرياً  اأتوّقع جناحاً  التي مل  الأدوار  ع��ام، حتى 

كانت اأكرث من جيدة.
ما  عليك  يعر�صون  املمُ��ْخ��ِرج��ني  اأن  ت��ري��ن  ه��ل    •

ت�صتحقينه من اأدوار اأم اأن هناك تعتيماً عليك؟
اأف�صل  اأدواراً  األعب  اأن  ميكن  باأنني  اأ�صعر  اأحياناً   -
باأنني  اأ�صعر  اأن��ن��ي  والأك��ي��د  ع��ل��ّي،  تمُعر�س  التي  م��ن 
علّي  ��ع��ر���س  تمُ ال��ت��ي  الأدوار  غالبية  لأن  حمظوظة 
الأدوار �صغرية. علماً  قد تكون  اأحياناً  رائعة، ولكن 
تهّمني  بقدر ما  ال��دور  اأتوّقف عند م�صاحة  اأنني ل 
اأهّميته، ويكفيني اأن يختارين املمُْنِتجون واملمُْخِرجون 
لأعمالهم. وَمن قال اإنه يجب اأن يقّدم كل املمثلني 

الأدوار الكبرية، اإذاً َمن يوؤدي عندها باقي الأدوار!
هي  م��ا  ع��اد،  ط��وين  الفنان  م��ن  متزوجة  •  اأن���ِت 

�صلبيات هذا الأمر واإيجابياته؟
- الإيجابيات هي ا�صت�صارة زوجي يف حال كان لدّي 
نناق�س  ونحن  م��ع��نّي،  دور  ح��ول  ح��رية  اأو  ا�صتف�صار 
اأنه يتفّهمني لأنه  اأدوارن��ا معاً ون�صمع لبع�صنا، كما 
ي��ع��رف ظ���روف ال��ع��م��ل، وي��راع��ي ال��و���ص��ع قبل وبعد 
بالن�صبة  �صحيح  والعك�س  الت�صوير.  اإىل  اأذه��ب  اأن 
عندما  فتكمن يف  ال�صلبيات،  اأم��ا  معه.  اإىل علقتي 
للتغّيب  ون�صطر  واح��د  وق��ت  يف  عر�صاً  نتلقى 
ع��ن ال��ب��ي��ت. ول��ك��ن الأم���ر اجل��ّي��د اأن اأهلي 
يف  عليهم  فاأتكل  جانبي،  اإىل  ي�صكنون 

مو�صوع الأولد.
مع  ت��ت��واج��دي  اأن  حت��ب��ني  •  ه��ل 

زوجك يف عمٍل واحد؟
بع�صنا  نفهم على  لأن��ن��ا  - ج��داً 
البع�س، كما اأنني اأت�صلى معه. 
ك��لن��ا ن�����ص��ارك يف )راح����وا(، 
َم�صاهد  ت���وج���د  ل  ول���ك���ن 

م�صرَتكة بيننا. 
يف  �صتطلني  وه���ل    •

رم�صان املقبل؟
اإذا  اأع����������رف  ل   -
اأعمايل  اأح���د  ك��ان 
ميكن  الأرب�����ع�����ة 
�����ع�����ر������س  يمُ اأن 
رم���������ص����ان،  يف 
الأم��������ر  لأن 
ْنِتج  للممُ يعود 
وامل��������ح��������ط��������ة 
التلفزيونية.

هبة نور تك�سف حقيقة
 م�ساركتها يف »باب احلارة«

"باب  بدخول م�صل�صل  اأنها ل تفكر كثرياً  نور  ال�صورية هبة  املمثلة  اأك��دت 
ل  وتف�صّ الأخ���رية،  ال�صنوات  خ��لل  حققه  التي  ال�صهرة  كل  رغ��م  احلارة"، 

البتعاد قليًل عن اأعمال البيئة ال�صامية.
واأ�صارت اإىل اأنها �صتطل ب�صكل موؤكد يف عمل �صامي واحد هو "حرملك 2"، 

وهذا يكفي خلل املو�صم الواحد.
اأي عمل، وبالتايل ل تريد احل��دي��ث عن  اإن��ه��ا ل حت��ب تقييم  ن��ور  وق��ال��ت 
"باب احلارة"، بل ترتك احلكم اإىل اجلمهور الذي له احلق الأول والأخري 

بتقييم اأي عمل.
املا�صي  العام  اأن تعود  �صنوات، قبل  ل�صت  الأ�صواء  اأن نور غابت عن  يمُذمر 

مب�صل�صل "حرملك" مع املخرج تامر اإ�صحق.

ت�سارك املمثلة اأنطوانيت عقيقي يف اأربعة اأعمال درامية، 
اأف�سحت عن واحد منها هو )راحوا( وحتّفظت عن الثالثة 

الباقية ل�سرورات لها عالقة ببيعها وت�سويقها.
عقيقي، املتزّوجة من املمثل طوين عاد، �سّددت يف حوارها 
ويتفّهم  ويدعمها  ي�ساندها  مبمّثل  االرتباط  اأهمية  على 
طبيعة عملها، متمّنية اأن تت�سارك مع زوجها يف عمٍل واحد، 
)كونه يعرف ظروف العمل، ويراعي الو�سع قبل وبعد اأن 

اأذهب اإىل الت�سوير(.

ريهام حجاج تناف�ض 
بعمل درامي يف 

رم�سان املقبل
رم�صاين  م�صل�صل  بطولة  على  ح��ج��اج  ري��ه��ام  الفنانة  ت��ع��اق��دت 

بتوقيع �صركة )�صيرنجي( ومل ت�صتقر على �صيناريو اأو خمرج 
حتى الآن، اإذ ر�صح املطرب اأحمد فهمي لي�صاركها يف بطولة 

العمل ومل يتم التوقيع معه ر�صمياً حتى الآن.
ر�س  وكان اآخر اأعمال حجاج م�صل�صل )كارمن(، الذي عمُ

البطولة  و�صاركها  املا�صي،  الرم�صاين  ال�صباق  خ��ارج 
كل من حممد كيلين و�صريين واأحمد حلوة وولء 
ال�صريف ويا�صر علي ماهر وكوكبة من النجوم، من 

تاأليف �صامح جمدي.
لريهام  الأوىل  البطولة  )ك��ارم��ن(  م�صل�صل  وي��ع��د   
 60 ال���  اأع��م��ال  لنوعية  وينتمي  ال��درام��ا،  حجاج يف 
حلقة، اإخراج ح�صني �صوكت، ودارت اأحداثه يف اإطار 

اجتماعي رومان�صي.
العام  رم�����ص��ان  يف  ���ص��ارك  فهمي،  اأح��م��د  اأن  اإىل  ي�صار 
املا�صي مب�صل�صل )بروفا(، الذي �صم عدداً من النجوم 
اأبرزهم اللبنانية ماغي بوغ�صن، وريتا حرب، وفيفيان 

مّي  وح��وار  و�صيناريو  تاأليف  داوود،  ونهل  اأنطونيو�س، 
م�صهدي، واإخراج ر�صا �صربتجي، واإنتاج �صركة )اإيغل فيلم( 

ملالكها جمال �صنان.

رهف جيتارا:
 اأغني الـ )Rap( مع 3 فنانني

اأخرياً  جيتارا  ره��ف  الفنانة  انتهت 
م����ن ت�����ص��ج��ي��ل اأغ���ن���ي���ة ج����دي����دة لها 
الكويت  من  فنانني  ثلثة  مب�صاركة 
الراهن  ال���وق���ت  ويف  وال�������ص���ع���ودي���ة، 
ع��ل��ى طريقة  ل��ت�����ص��وي��ره��ا  ت�����ص��ت��ع��د 

الفيديو كليب.
ويف هذا ال�صاأن، �صّرحت رهف قائلة: 
الأغنية  ع��ن  الت�صريح  ميكنني  )ل 
ح���ني حتديد  اإىل  ال��ك��ام��ل  ب��ال�����ص��ك��ل 
مني  احرتاماً  وذلك  موعد طرحها، 
ل��رغ��ب��ة م��ن ���ص��ارك��ن��ي ب��ه��ا، وج����ّل ما 
 )Rap( اأ�صتطيع البوح به اأنها اأغنية
�صاركني يف غنائها فنانون من الكويت 
وثالث من اململكة العربية ال�صعودية، 
كتابة  ت��وىل  مّنا  واح��د  اأن كل  بحيث 
ب��ه. وحالياً  وتلحني اجل��زء اخل��ا���س 
طريقة  على  ت�صويرها  ب�صدد  نحن 
الأ�صواق  يف  لطرحها  كليب  الفيديو 

خلل الفرتة املقبلة(.
وعلى �صعيد اآخ��ر، اأ���ص��ارت ره��ف اإىل 
امل�صاركة يف عمل درامي  عدولها عن 
ت��ل��ف��زي��وين، ب��ع��دم��ا ف��وج��ئ��ت بتغيري 
يف ب���ن���ود ال��ع��ق��د. واأو����ص���ح���ت الأم����ر 
املا�صية كنت  الأي��ام  بالقول: )خلل 
م�صل�صل  يف  امل�صاركة  على  اتفقت  قد 

ن�����ّس الت��ف��اق الأويل  اإذ  ت��ل��ف��زي��وين، 
اأن  ع��ل��ى  املنتجة  اجل��ه��ة  وب���ني  بيني 
 6 ���ص��رف م���ن خ���لل  اأط�����ّل ك�صيفة 
حلقات فقط مقابل اأجر مادي معنّي، 
العقد  بتوقيع  هممت  حينما  لكنني 
اكت�صفت اأن التفاق قد تغري واأ�صبح 
عدد حلقاتي 13 حلقة بالأجر ذاته، 
الأم��ر ال��ذي جعلني اأع��ت��ذر عن عدم 

التوقيع(.
درامي  ن�ّس  هناك  )حالياً  وتابعت: 
وما  فيه  للم�صاركة  علّي  ر�س  عمُ اآخ��ر 
زلت بانتظار ال��رّد على الأج��ر املادي 
الذي طلبته، لأن امل�صاركة يف ت�صوير 
وياأخذ  ومرهق  متعب  اأم��ر  م�صل�صل 
طاقته،  وي�صلب  وق��ت��ه  الإن�����ص��ان  م��ن 
اأريد  وبالتايل اإن مل يكن الأجر كما 
الوحيد  ردي  ه��و  ال��رف�����س  ���ص��ي��ك��ون 
)ح��ي��ات��ي م��ا���ص��ي��ة، وم���و واق��ف��ة على 

التمثيل((.
واأردفت رهف: )لكن يف الوقت ذاته، ل 
اأخفي اأنني اأعجبت فعًل بال�صخ�صية 
الذي  امل�صل�صل  يف  اإيّل  اأ���ص��ن��دت  التي 
املفرت�س  اإذ  قليل،  قبل  اإل��ي��ه  اأ���ص��رت 
الفنانة  �صديقة  �صخ�صية  اأج�صد  اأن 

اإلهام الف�صالة(.
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ال�سكر اإدمان  على  عالمات   7
يف الوقت الراهن اأ�صبحنا ندرك اأكرث فاأكرث اأهمية ما ن�صتهلكه، خا�صة عندما 
يومي  ب�صكل  نتناولها  التي  الأط��ب��اق  يف  امل��وج��ودة  ال�صكر  بكمية  الأم��ر  يتعلق 
ومكوناتها. وقالت الكاتبة، اأميلي بي، يف مقالها الذي ن�صرته جملة “�صونتي 
بلو�س” الفرن�صية، اإن تناول كميات كبرية من ال�صكر الطبيعي اأو املكرر ميكن 
ي��وج��د هذا  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�صاكل يف اجل�����ص��م.  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�صبب  اأن 
والأطباق  الغازية  وامل�صروبات  تقريبا  ال�صناعية  املنتجات  جميع  يف  العن�صر 
املجمدة والع�صائر وال�صل�صات واملعجنات، ف�صل عن ال�صوكولتة وغريها من 

الأطعمة احللوة.
علمات ميكن اأن جتعلك تتفطن لإدمانك على ال�صكر

ل يدرك الأ�صخا�س الذين ل ميكنهم ال�صتغناء عن تناول ال�صكر، بال�صرورة 
اأن  ميكن  التي  العلمات  بع�س  هناك  احل��ظ،  وحل�صن  امل���ادة،  لهذه  اإدم��ان��ه��م 

ت�صاعدك يف اكت�صاف هذا الإدمان. 
اأ�صارت  بال�صبع:  لل�صعور  ال�صكرية  الأطعمة  لتناول  املتزايدة  احلاجة   -  1
اأنه، يف ال�صابق، كان ميكنك الكتفاء بتناول مربع اأو مربعني من  الكاتبة اإىل 
�صوكولتة يف يوم واحد  اإنهاء لوحة  الراهن، ميكنك  الوقت  ال�صوكولتة. ويف 
الوقت.  م��رور  ال�صكر مع  اإىل  ت��زداد احلاجة  الدرا�صات،  فقط. ووفقا لإح��دى 

فكلما تناولنا طعاما حلوا، تطلب ج�صمنا اأكرث.
2 - تراجع طاقتك خلل اليوم: يعد الغلوكوز، وهو نوع من ال�صكر املوجود 
ويف  اجل�صم.  يف  للطاقة  الرئي�س  امل�صدر  نتناولها،  التي  الأطعمة  معظم  يف 
حال ا�صتهلك النا�س كثريا من ال�صكر، ترتفع م�صتوياته يف الدم لديهم ب�صرعة 
يف  ال�صكر  ن�صبة  لتنظيم  الأن�صولني  البنكريا�س  يطلق  لذلك،  ونتيجة  كبرية. 
الدم وتوزيع كل هذه الطاقة على اخلليا. ومع ذلك، مبجرد نفاد هذا املخزون 
اإ�صارات  لإر�صال  يدفعه  مما  مفاجئ،  ب�صكل  اجل�صم  طاقة  ترتاجع  ال�صكر  من 

لتزويده مرة اأخرى.
من  كثري  ا�صتهلك  على  ق��ائ��م  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  ال��ب��ط��ن:  ان��ت��ف��اخ   -  3
حركة  ت��ب��اط��وؤ  وي�صبب  اله�صمي  اجل��ه��از  يعطل  اأن  مي��ك��ن  احل��ل��وة  الأط��ع��م��ة 
الأمعاء. بالإ�صافة اإىل ذلك، ت�صبب الأطعمة التي حتتوي على الكربوهيدرات 

الغازات املعوية والنتفاخ.
يرتبط  ال�صكر  ا�صتهلك  يف  الإف��راط  باأن  الكاتبة  اأف��ادت  ال��وزن:  زيادة   -  4
بزيادة الوزن. فاإذا كنت قد اكت�صبت وزنا، من املهم اأن تقوم مبراجعة عاداتك 

اليومية.
5 - ا�صطرابات النوم: اأ�صافت الكاتبة اأن النا�س الذين ي�صتهلكون كثريا من 
ال�صدد،  ه��ذا  ويف  ال��ن��وم.  ل�صطرابات  اأك��رث  عر�صة  يكونون  احللوة  الأطعمة 
تتاأثر  النوم  نوعية  ب��اأن  نيوتري�صن”  اأن  “اإدفان�س  جملة  ن�صرته  تقرير  اأف��اد 
اتباع نظام غذائي غني  يوؤدي  اأن  الغذائي. وتبعا لذلك، ميكن  بالنظام  ب�صدة 

بال�صكريات والدهون اإىل تعر�صك مل�صاكل يف النوم ب�صفة متكررة.
6 - م�صاكل اجللد:  ي�صر ال�صكر باجللد، مما ي�صبب �صيخوخة اجللد ب�صفة 

مبكرة وتراجع مقاومته للعوامل اخلارجية.
بال�صكريات  ال��غ��ن��ي��ة  الأط��ع��م��ة  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  اأو���ص��ح��ت  امل������زاج:   ت��ق��ل��ب   -  7
وال��ك��رب��وه��ي��درات حت��ف��ز اإن���ت���اج ال�����ص��ريوت��ون��ني، ال����ذي ي��ع��رف ب��ا���ص��م هرمون 
هرمونية  ا�صطرابات  ح��دوث  ال��درا���ص��ات  بع�س  لحظت  املقابل،  يف  ال�صعادة. 

لدى الأ�صخا�س الذين ل ي�صتغنون عن الأطعمة املليئة بال�صكر.
ويف هذا الإطار، اأظهرت درا�صة علمية اأن ا�صتهلك ال�صكر ب�صكل مفرط ي�صهم 

يف تقلب املزاج ويعزز خطر الإ�صابة بالكتئاب.

وا�سعها؟ ومن  العربي.  ال�سعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحرا وو�صعها اجلاحظ. 

واالأودي�سا؟  االألياذه  �ساحب  • من 
- هومريو�س 

االأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

الفرائ�ص؟  هي  • ما 
- الع�صلة بني الكتف والثدي. 

واملروة؟  ال�سفا  تعني  • ماذا 
- ال�صفا هي احلجارة املل�صاء واملروة احلجارة البي�صاء. 

 . دماغاً   )11( ع��ص�ر  اأح�د  له  • النحل 
املليون.  لبلوغ  عاماً   31،688 ي�ص��ت�غرق  �صوف  فاإنه  توقف  بل  الأرق��ام  ب��ع����د  املرء  قام  • اإذا 

يومياً.  مرة   15 ال�ع�ني  مقلة  يف  ال�صائل  • يتغري 
اآخر  جزء  اأي  مع  مقارنة  اكرب  بدرجة  الي��دي  يف  للتحكم  مكر�صاً  املرء  دماغ  من  الكرب  القدر  يكون   •

من اجل�صم.
بالقدرة  لذلك  علقة  ول  امل��راأة..  ج�صم  يف  املوجودة  تلك  تفوق  الرجل  ج�صم  يف  املوجودة  الدم  • كمية 

على الإح�صا�س.
الكاآبة.  يقلل  ال�صمك  اأكل  اأن  ويابانية  اأمريكية  درا�صات  • اأثبتت 

اأ�صابع.   8 وللخلفية  اأ�صابع،   10 الأمامية  الأ�صد  اأ�صابع  • عدد 
غرام.   25 بحري  ماء  لرت  يف  امللح  • كمية 

. الفواكه  من   : هو   ) الطماطم   ( لنبات  العلمي  • الت�صنيف 
للتلفاز. م�صاهدته  اأثناء  يحرقها  التي  تلك  تفوق  نومه  اأثناء  الن�صان  يحرقها  التي  احلرارية  • ال�صعرات 

لل�صوء. فجاأة  يتعر�صون  عندما  يعط�صون  العامل  �صكان  من   33% 25اإىل  بني  • ما 
�صعفاً.   80 للقمر  بالن�صبة  ي�صاوي  الأر�س  • وزن 

داكن.  لونها  زجاجات  يف  الطازج  الربتقال  ع�صري  تعبئة  • يف�صل 
قمر.  اأّي  له  لي�س  الذي  الوحيد  الكوكب  • عطارد 
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الف�سار م�ساد لالأك�سدة
اأن  ال���ع���ل���م���اء  اك��ت�����ص��ف 
)ال�صامية(  ال��ف�����ص��ار 
ي����ح����ت����وي ع����ل����ى ع����دد 
ك������ب������ري م���������ن امل������������واد 
امل���������ص����ادة ل���لأك�������ص���دة 
ال�����ب�����ول�����ي�����ف�����ي�����ن�����ولت 

.Polyphenols
ه���ذه امل����واد ت�����ص��اع��د يف 
الإن�صان  ج�صم  حماية 
م������ن خم���ت���ل���ف ان�������واع 

الأورام اخلبيثة، واللتهابات واأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
امل����واد م��وج��ودة يف  ل��ه��ذه  اأع��ل��ى ن�صبة  اأن  ي��ع��ت��ق��دون �صابقا  ال��ع��ل��م��اء  وك���ان 
ال��ف��واك��ه والأث���م���ار. ول��ك��ن نتائج ه��ذه ال��درا���ص��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا علماء من 
الكي�س  اأن  اأثبتت  الأمريكية   University Skrentonskom
يف  للأك�صدة،  امل�صادة  امل��واد  ملج من   300 على  يحتوي  للف�صار  القيا�صي 

حني اأن كي�صا مماثل من الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.
التي ت�صبب  العالية يف الفواكه والأثمار،  املاء  ويربط اخلرباء هذا بن�صبة 
ل  الف�صار  يف  امل��اء  ن�صبة  اأن  حيث  للأك�صدة،  امل�����ص��ادة  امل���واد  ه��ذه  تخفيف 

تتجاوز 4 %، طبقا ملا ورد مبوقع رو�صيا اليوم.
وين�صح اخلرباء بتناول الف�صار لأنه ي�صاعد يف جتديد اجل�صم، اإ�صافة اإىل 
البولوفينولت يحتوي على الألياف وفيتامني بي الذي ي�صاعد يف معادلة 
نظارة  ويعيد  الأن�صولني  ه��رم��ون  اإف���راز  وينظم  ال��دم  يف  ال�صكر  م�صتوى 

اجللد، ب�صرط عدم اإ�صافة ال�صكر اأو امللح اإليه.

تينيل تاونز خالل م�ساركتها يف مهرجان نا�سفيل ال�سينمائي لعام 2019 - وح�سورها عر�ص بلوبريد بوالية تيني�سي.  )ا ف ب(

عم خمتار �صاحب احلمار هو لقب اأطلقه الأطفال على عم خمتار العجوز.. العجوز جدا الطيب الذي ر�صمت 
ال�صنوات على وجهه ع�صرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�صم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكلم ل يحدث فيه احد فهو قليل الكلم مع النا�س كثريه مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �صاحب احلمار.
مر�س كبري القرية ذات يوم مر�س �صديد حار مع الأطباء ثم قرر احدهم وكان على علم بالأمرا�س ودوائها من 
الأع�صاب ان هناك ع�صبة واحدة ممكن ان ت�صفي كبري القرية وعليهم اإح�صارها من اأعلى اجلبل، نظر اجلميع 
ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن لبد من املخاطرة وح��اول الكثريون  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات 
وكاأنه  اإىل اجلبل  اخ��ذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار واحلمار فقد  فا�صلني وهنا جاء  منهم فعادوا 
يخربه ماذا �صيفعلن .. وم�صى اليوم ومن بعيد نظر النا�س اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�صم�س كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �صيفعلن وم�صى اليوم ومن 
بعيد نظر النا�س اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�صم�س كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�صاب 
ثم و�صعها يف كي�س اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�س كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر 
فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �صقط �صقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن 
املوت  بالنبتة وج��اء ب�صاحبه ورق��د عم خمتار يف فرا�صه ي�صارع  امل�صكني ل يطيق فراقه وج��اء  حماره حمله، 
وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�س كاأمنا ي�صاركه املر�س واحلزن، �صعر جميع ال�صكان باحلزن على العم خمتار 
وكانوا يجل�صون بجانبه يداوونه بعدما �صفي كبري القرية لكن ل منا�س ول مهرب من ق�صاء اهلل يف ذات �صباح 
ح�صر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�صا قد مات .. وكاأنهما اتفقا 
ان يعي�صا معا وميوتا معا وهناك ا�صفل اجلبل دفن النا�س عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذا تزامل يف كل �صئ احلياة واملوت والقرب .

 زجاجة الر�ساعة
 تهدد اأ�سنان طفلك

حذرت جملة )يوجنه فاميليه( الأملانية من  خطورة 
ا���ص��ت��خ��دام زج��اج��ة ال��ر���ص��اع��ة ب��ا���ص��ت��م��رار ع��ل��ى �صحة 
اأ���ص��ن��ان الأط���ف���ال، ح��ي��ث اإن����ه  ي��رف��ع خ��ط��ر اإ�صابتهم 

بالت�صو�س.
�صرب  اأن  الأ���ص��رة  ب�����ص��وؤون  املعنية  املجلة  واأو���ص��ح��ت   
كانت  �صواء  با�صتمرار،  الر�صاعة   الطفل من زجاجة 
حتتوي على م�صروبات حملة بال�صكر اأو خالية  منه، 
يت�صبب يف تخفيف اللعاب واإزالته عن �صطح الأ�صنان، 

مما يعر�س اإمداد  الأ�صنان باملعادن للخطر.

واجلراثيم  للبكترييا  ال��ط��ري��ق  ال��ت�����ص��و���س  ومي��ه��د   
ل��ل���ص��ت��ق��رار يف الأ���ص��ن��ان ال��ت��ال��ف��ة  واأن�����ص��ج��ة العظام 
ب��الأ���ص��ن��ان، وب��ع��د ذلك  ال��رخ��وة املحيطة  والأن�����ص��ج��ة 
النت�صار يف  اجل�صم باأكمله، الأمر الذي ي�صكل خطرا 

على ال�صحة العامة للطفل.
فاميليه”  “يوجنه  تن�صح  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  ولتجنب   
للطفل  امل�صروبات  تقدمي   على  باحلر�س  الوالدين 
ب��ه بيده،   اأن يتمكن م��ن الإم�����ص��اك  ال��ك��وب مبجرد  يف 

وذلك يف ال�صهر ال�صاد�س اأو ال�صابع من عمره.


