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امل�شروب املحرم على احلوامل
حذر  فقدانها،  اإىل  ي�صل  قد  مبا  الأج��ن��ة  على  خماطرها  ثبوت  بعد 
ال��ت��ي حت��ت��وي على  امل�����ص��روب��ات  ت��ن��اول  الن�صاء احل��وام��ل م��ن  العلماء 

الكافيني حتى ولو بكميات قليلة، وعلى راأ�صها القهوة.
الوطنية الأمريكية لل�صحة،  املعاهد  واأ�صارت درا�صة حديثة، تقودها 
واأجريت على اأكرث من 1200 امراأة، اإىل اأن حتى امل�صتويات املنخف�صة 

من الكافيني ت�صكل خطرا قبل احلمل واأثنائه.
وتتعار�ض هذه التو�صية مع اأخرى �صابقة، قالت اإن تناول كوبني من 
القهوة �صريعة التح�صري يوميا اآمن للحوامل، ح�صبما ذكرت �صحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
ويبدو اأن هذا املو�صوع �صار حمل نقا�ض كبري، لأن هناك اأدلة على اأن 
ال�صاي وم�صروبات  اأخ��رى  اأي�صا يف م�صروبات  الذي يوجد  الكافيني، 

الطاقة، لي�ض له اأي تاأثري على الأجنة يف الرحم.
ويزعم الباحثون، يف الدرا�صة التي �صيتم تقدميها يف موؤمتر اجلمعية 
الأمريكية للطب التنا�صلي يف فيالدلفيا، اأن "اأي م�صتوى من تناول 
يزيد من خطر فقدان احلمل، خا�صة يف  اأثناء احلمل قد  الكافيني 

الأ�صابيع الثمانية الأوىل من فرتة احلمل".
وقال الباحثون اإن "الن�صاء اللواتي يحاولن احلمل قد ي�صتفدن من 
عدم تناول الكافيني". وا�صتند فريق البحث، بقيادة األك�صندرا بوردو 
�صميث، اإىل درا�صة اأجريت عام 2014 نظرت يف اآثار الإ�صربين اأثناء 
احلمل، حيث طلب من امل�صاركات، 1228 امراأة ممن حاولن احلمل 
والكحول  الكافيني  م��ق��دار  ع��ن  الإب���الغ  و2011،   2007 عامي  ب��ني 

الذي تناولنه يف تلك الفرتة.

اليد.. اأكرب ناقل للجراثيم
ناقل  اأك���رب  ت��ع��د  ال��ي��د  اإن  ال�صحية،  للتوعية  الحت����ادي  امل��رك��ز  ق���ال 
العط�ض،  وعند  املرحا�ض،  يف  للجراثيم  اليد  تتعر�ض  اإذ  اجلراثيم، 
اأو مالم�صة احليوانات، وميكن لليد نقل  النيئة،  اأو حت�صري اللحوم 

اجلراثيم اإىل اأي ع�صو تلم�صه بعد ذلك.
واأ�صاف املركز الأملاين اأنه عندما تالم�ض اليد الوجه، فاإن اجلراثيم 
اأو  الأن���ف،  اأو  للفم،  املخاطية  الأغ�صية  ع��رب  اجل�صم  اإىل  تنتقل  ق��د 
واأم��را���ض اجلهاز  الإن��ف��ل��ون��زا،  ُم��ع��دي��ة مثل  اأم��را���ص��اً  ال��ع��ني م�صببًة 
اليدين  غ�صل  يجب  اخلطر  ه��ذا  ولتجنب  الإ�صهال.  مثل  اله�صمي، 
جيداً وبانتظام، حتت ماء جار ومبادة �صابونية ملدة ترتاوح بني 20 
و30 ثانية، مع مراعاة تنظيف الفراغات بني الأ�صابع اأي�صاً. وب�صكل 
بالأدوية،  الإم�صاك  اأو  الطعام،  تناول  قبل  اليدين  غ�صل  يجب  ع��ام، 
املرحا�ض،  وزي��ارة  املنزل،  اإىل  العودة  وبعد  التجميل،  وم�صتح�صرات 
وال�صعال، والعط�ض، وتنظيف الأنف، ومالم�صة احليوانات، والقمامة، 

وقبل وبعد حت�صري الطعام، والتعامل مع املر�صى، وعالج اجلروح. 

املاء لي�س الأكرث ترطيبًا بل احلليب واإليك ال�شبب
ل  لكنه  العط�ض  ي��روي  قد  امل��اء  �صرب  اإن  درا�صة جديدة  نتائج  قالت 
حني  يف  يحتاجها،  التي  ال�صوائل  على  اجل�صم  ليح�صل  وح��ده  يكفي 
جاء احلليب خايل الد�صم كم�صدر اأول للرتطيب. وقام فريق البحث 
ا�صتجابة  طريقة  ب��درا���ص��ة  الأ�صكتلندية  اأن����دروز  �صانت  جامعة  م��ن 
اجل�صم لعدة م�صروبات ملعرفة اأيها الأكرث ترطيباً جل�صم الإن�صان يف 

مواجهة اجلفاف.
كلينيكال  اأوف  ج��ورن��ال  "اأمريكان  يف  ُن�صرت  التي  النتائج  وبح�صب 
احلليب  هو  للج�صم  ترطيباً  الأك��رث  ال�صراب  اأن  تبني  نيوتري�صن"، 
خايل الد�صم، يليه حملول ترطيب اجل�صم من اجلفاف الذي ي�صببه 

الإ�صهال، ثم احلليب كامل الد�صم يف املرتبة الثالثة.
ع�صري  جاء  للج�صم  ترطيباً  الأك��رث  للم�صروبات  الرابعة  املرتبة  ويف 
الربتقال، ثم م�صروب الكول، يليه الكول دايت، ثم ال�صاي املثلج، ثم 

امل�صروبات الريا�صية، ثم املاء، ثم ماء ال�صعري، ثم القهوة.
الالكتوز  �صكر  على  يحتوي  لأن��ه  الرتتيب  �صدارة  احلليب يف  وج��اء 
على  ت�صاعد  توليفة  وه��ي  ال�صوديوم،  وبع�ض  وال��ده��ون  وال��ربوت��ني 
ال�صوديوم  يعمل  حيث  احلليب،  ل�صوائل  اجل�صم  امت�صا�ض  �صرعة 

كاإ�صفنجة متنع خ�صارة ال�صوائل عن طريق البول.
ال�صوديوم  على  يحتوي  لأن���ه  احلليب  بعد  اجل��ف��اف  حم��ل��ول  وج���اء 
اجل�صم  امت�صا�ض  م��ن  ت�����ص��ّرع  توليفة  وه��ي  وال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  وال�صكر 

لل�صوائل وت�صاعد على احتبا�صها داخل اجل�صم.
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معطف هذا ال�شتاء متنوع اخلامات والنقو�س
املعطف قطعة اأ�صا�صية ل غنى عنها يف خزانة الثياب ال�صتوية، اإذ مينح املراأة 
اأخرى.  ناحية  من  وفخمة  اأنيقة  واإط��الل��ة  ناحية،  من  بالدفء  اإح�صا�صاً 
اخلامات  يف  كبري  بتنوع   2020-2019 �صتاء  خريف  يف  املعطف  ويطل 

والنقو�ض لري�صي كل الأذواق.
تطل  املعاطف  لكيبريجغ" اأن  "اأندريا  الأملانية  املو�صة  خبرية  واأو�صحت 
هذا املو�صم بخامات متنوعة مثل ال�صوف، واملخمل، والفرو، واجللد، لتجد 

كل امراأة ما ينا�صبها.
اأنه  اإىل  م�صريًة  ال�صتاء،  ه��ذا  املو�صة  جنم  بالزغب  املبطن  املعطف  ميثل 
ميتاز ب�صماكته التي ُتعطي الإح�صا�ض بالدفء، ف�صال عن طابعه الريا�صي 
والكاجوال. ويزدان معطف هذا املو�صم بنقو�ض متنوعة مثل نقو�ض الزهور، 

والكاروه، ونقو�ض الغرافيك، والباتيك.
بلون  والرمادي  والبيج،  الداكن،  الأزرق  الهادئة مثل  الأل��وان  واإىل جانب 
كتل  اإىل  اإ�صافة  ال���وردي،  مثل  زاهية  ب��األ��وان  املعطف  يتاألق  الأنرثا�صيت، 
اللونية  ال��ن��ط��اق��ات  اأي   ،COLOUR BLOCKING الأل�����وان 

املختلفة التي م�صاحات كبرية من املعطف.
وبدورها اأ�صارت خبرية املو�صة الأملانية ريت�صي كاركوف�صكي، اإىل اأن بع�ض 
املوديالت تزدان ب�صفي اأزرار، يف حني تاأتي موديالت اأخرى بق�صة اأكرب من 

املقا�ض OVERSIZED وبطابع جريء ومتحرر.
وفيما يتعلق بالطول، فاأو�صحت كاركوف�صكي اأن املعطف يظهر بكل الأطوال 
هذا املو�صم بدءاً من املوديالت، التي ي�صل طولها اإىل الركبة، اإىل املوديالت 

املاك�صي، التي ي�صل طولها اإىل الأر�ض.
واأ�صافت كاركوف�صكي اأنه ميكن اإ�صفاء مل�صة اأنوثة على املعطف بتن�صيقه مع 
حزام ال�صوء على الو�صط، م�صريًة اإىل اأن عر�ض احلزام ميكن اأن يرتاوح 

بني 10 و20 �صنتميرتاً.

حتذير من تنامي ظاهرة تلف الأغذية
اأ�����ص����درت م��ن��ظ��م��ة الأغ����ذي����ة وال����زراع����ة 
جديدا،  تقريرا  "الفاو"  املتحدة  ل��الأمم 
التلف  كمية  ح��ول  متعمقة  ن��ظ��رة  ي��ق��دم 
من الأغذية، مكانها واأ�صبابها، يف مراحل 

خمتلفة من �صل�صلة الإمداد الغذائي.
اتخاذ  اإىل  الدولية  املنظمة  تقرير  ودع��ا 
قرارات مدرو�صة لتحقيق تخفي�ض فعال 
لظاهرة تلف الغذاء الذي قدرته "الفاو" 
بنحو 14 يف املئة. ومتيز املنظمة الدولية 
بني تلف الأغذية، وهو ما يتم فقده بعد 
احل�صاد اأو اأثناء النقل، وبني هدر الطعام، 
يف اإ�صارة اإىل نفايات املتاجر الكربى اأو ما 
"الفاو"،  وح�صب  امل�صتهلكون.  ب��ه  يلقي 
فاإن نحو 14 يف املئة من الأغذية املنتجة 
يف العامل، تفقد قبل اأن ت�صل اإىل متاجر 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، مب���ا يف ذل����ك خالل 
والتخزين  امل��زارع  يف  تتم  التي  العمليات 
وال��ن��ق��ل. و���ص��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال�����ص��وء على 
�����ص����رورة ق��ي��ا���ض ال��ت��ل��ف ب��ع��ن��اي��ة يف كل 
كما  ال��غ��ذائ��ي،  الإم�����داد  �صل�صلة  م��راح��ل 
يقدم منهجية جديدة يف هذا اخل�صو�ض، 
وهو اإجراء من �صاأنه امل�صاعدة يف حتديد 
املراحل احلرجة يف �صل�صلة الإمداد، وهي 
الأغذية  فواقد  فيها  تكون  التي  النقاط 
التاأثري  ل��ه��ا  اأع��ل��ى درج��ات��ه��ا، وي��ك��ون  يف 

الأكرب على الأمن الغذائي.

انقــ�س وزنك ب�شكـــل 
�شـــريع بريجـــيم املــــاء �ص 23

الك�شل، وما اأ�شبابه ؟
ك�صف العلماء عن ال�صبب الرئي�ض لالإ�صابة بالك�صل، واأعلنوا اأن �صعف 

الن�صاط وقلة الرغبة يف احلركة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغذية.
امل��خ��ربي��ة، ح��ي��ث ق�صموا  ال��ف��ئ��ران  ع��ل��ى  واخ��ت��رب اخل����رباء نظريتهم 
�صحيا،  طعاما  الأوىل  املجموعة  تتناول  جمموعتني.  اإىل  القوار�ض 
بينما تلقت املجموعة الثانية، بالالإ�صافة اإىل النظام الغذائي الرئي�ض 

طعاما غري �صحي.
وا�صتمرت التجربة �صتة اأ�صهر، ونتيجة لذلك بداأت املوؤ�صرات ال�صحية 
تتناول  كانت  التي  الفئران  اكت�صبت  بالختالف، حيث  للمجموعتني 

الكروبوهيدرات مع الطعام وزنا م�صاعفا.
الن�صاط  مراقبة  يجري  كان  للفئران،  العامة  املراقبة  اإىل  بالإ�صافة 
العام لهم. حيث مت و�صع جهاز يقوم باإفراز مياه عذبة حلوة عندما 

يقوم الفاأر بالنقر عليه.
ووجد الباحثون اأن جمموعة الفئران التي كانت تتناول طعاما �صحيا 
اأ�صهر، كانت مثابرة على النقر على اجلهاز واحل�صول   6 على مدى 
تدريجيا  الهتمام  فقدا  الأخ��رى  املجموعة  بينما  اللذيذ،  امل��اء  على 

باجلهاز وتوقفوا عن �صرب املاء، وفقا ل�صحيفة "وان".

وذك���ر اأك���رث م��ن 30 األ���ف ب��ال��غ اأم��ري��ك��ي خ���الل الربنامج 
الغذائية  وامل���ك���م���الت  ال���غ���ذائ���ي  اأ���ص��ل��وب��ه��م  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 
الفيتامينات  كميات  الباحثون  ر�صد  ي�صتخدمونها.  التي 
والأمالح املعدنية التي تناولها الأمريكيون �صمن غذائهم 
يف  امل��وج��ودة  كمياتها  ع��ن  النظر  ب�صرف  وذل��ك  الطبيعي، 
املكمالت الغذائية، وا�صتطاعوا بذلك ت�صنيف جرعات بع�ض 
العنا�صر الغذائية تبعا مل�صدرها )�صواء الغذاء الطبيعي اأو 

املكمالت(.
وقد ا�صتبعد الباحثون يف منوذج اأويل لهم البيانات اخلا�صة 
بالتاأثريات ذات ال�صلة بال�صن واجلن�ض والعرق، وتبني من 
وا�صحة  �صلة  له  الغذائية  املكمالت  تناول  اأن  ذل��ك  خ��الل 
الباحثون  ا�صتبعد  عندما  ولكن  ال��وف��اة.  م��ع��دلت  بخف�ض 
اأخرى حمتملة اختفت  تاأثري  ال�صلة بعنا�صر  البيانات ذات 
العالقات ذات الأهمية الإح�صائية، ومن بينها �صمات اأ�صلوب 
احلياة مثل الدخل وا�صتهالك الكحول والتدخني واحلركة، 

وعنا�صر اأخرى.
اإليها  تو�صلوا  ال��ت��ي  النتائج  اأه���م  م��ن  اإن  ق��ال��وا  الباحثون 
يرتبط  ك���اف،  ب�صكل  واملنغنيز   K فيتامني  ت��ن��اول  اأن  ه��و 
املعتدل  ال��ت��ن��اول  واإن  ال���وف���اة،  ب��اح��ت��م��الت  ع���ام  بانخفا�ض 

بانخفا�ض  �صلة  له  واملنجنيز   K فيتامني  و   A لفيتامني 
خ��ط��ر ال���وف���اة ج����راء الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب وال����دورة 
�صلة  ل��ه  للكال�صيوم  امل��ف��رط  التناول  اأن  ح��ني  ال��دم��وي��ة، يف 
تناول  اأن  الباحثون  واأو���ص��ح  بال�صرطان.  الإ���ص��اب��ة  بخطر 
اإل  الفيتامينات والأم��الح املعدنية املذكورة ل يكون �صحيا 
اإذا كان م�صدرها الغذاء الطبيعي. بل اإن كال�صيوم املكمالت 
الغذائية ميكن اأن يكون خطريا اإذا جتاوز اأكرث من 1000 

مليغرام يوميا.
واأو�صح �صاجن: "من املهم اأن نفهم الدور الذي يلعبه العن�صر 
ال�صحية،  للنتائج  بالن�صبة  العن�صر  هذا  وم�صدر  الغذائي 
الباحثني  ولكن  اإيجابيا".  التاأثري  يكون  ل  عندما  خا�صة 
يرون اأي�صا اأن ربط بع�ض العنا�صر الغذائية بخطر الوفاة 
التبادلية  ال��ت��اأث��ريات  اأن  "حيث  الإ���ص��ك��ال  م��ن  اأم��ر ل يخلو 
اأهم  املعقدة بني العنا�صر الغذائية تلعب على الأرجح دورا 

من عنا�صر غذائية بعينها عند حتديد النتائج ال�صحية".
ومعلقة على الدرا�صة قالت مارجريت ري�صرت، من اجلمعية 
الأملانية للتغذية يف بون، اإنها ترى يف الدرا�صة تاأكيدا على ما 
عرف بالفعل منذ �صنوات ب�صاأن املكمالت الغذائية، م�صيفة: 
اجل�صم  على  نفر�ض  اأن  الإط��الق  على  املجدي  غري  "من 

فيتامينات و اأمالحا معدنية".
العنا�صر يف حالة عدم  بالتخلي عن هذه  ري�صرت  ون�صحت 
التن�صيق يف كل الأحوال  وجود نق�ض يف هذه العنا�صر، مع 
اخلبرية  ولكن  املكمالت.  ه��ذه  ب�صاأن  املخت�ض  الطبيب  مع 
ال�����ص��ك��ان��ي��ة حتتاج  امل��ج��م��وع��ات  ب��ع�����ض  اأن  اأك�����دت  الأمل���ان���ي���ة 
 B12 الغذائي  املكمل  مثل  بعينها،  غذائية  مل�صتح�صرات 
للر�صع.  بالن�صبة   K و   D وفيتاميني  للنباتيني  بالن�صبة 
كما ميكن اأن تكون املكمالت الغذائية مفيدة يف عالج بع�ض 

الأمرا�ض، ح�صب ري�صرت.
اأما �صتيفان كابي�ض، من املعهد الأمل��اين لأبحاث التغذية يف 
مدينة بوت�صدام الأملانية، فانتقد الأ�صلوب العلمي للدرا�صة، 
بروتوكول  على  فقط  اع��ت��م��دوا  ال��درا���ص��ة  م��ع��دي  اإن  وق���ال 
ح�صر تناول املتطوعني الأغذية على مدى 24 �صاعة فقط، 
واأن هوؤلء املتطوعني كانوا يعتربون بالفعل من م�صتخدمي 
تناولوا مكمال غذائيا قبل  كانوا قد  اإذا  الغذائية  املكمالت 
رغم  �صكليا  م�صحا  اإل  لي�ض  "وهذا  ي��وم��ا،   30 ب���  ال��درا���ص��ة 
اأن  اأكد كابي�ض. وراأى كابي�ض  املراقبة"، ح�صبما  طول فرتة 
املكمالت  املتعلق بفوائد  النقا�ض  الدرا�صة ل تفيد كثريا يف 

الغذائية.

امل�شروبات املنا�شبة 
للأطفال 

الأمل��ان��ي��ة لأطباء  ال��راب��ط��ة  ق��ال��ت 
ل  الطفل  اإن  واملراهقني  الأطفال 
والأغذية  الأم  ل��ن  ل��غ��ري  ي��ح��ت��اج 
املخ�ص�صة للر�صع لإم��داد اجل�صم 
ب��ال�����ص��وائ��ل ع��ل��ى ن��ح��و ك����اٍف، حتى 
بلوغه ال�صهر ال�صاد�ض من العمر، 

ميكن بعدها للر�صيع �صرب املاء.
اأنه بدءاً من  واأ�صارت الرابطة اإىل 
�ُصرب  للطفل  ميكن  ع��ام��ني  عمر 
كان  واإذا  ال��د���ص��م.  ق��ل��ي��ل  احل��ل��ي��ب 
جتاه  ح�صا�صية  من  يعاين  الطفل 
اأو من م�صكلة يف  البقري  احلليب 
اللجوء  فيمكن  ال��الك��ت��وز،  حتمل 
النباتية، حتت  بدائل احلليب  اإىل 
البديل،  لختيار  الطبيب  اإ�صراف 
ال������ذي ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ال����ربوت����ني، 
وعند   .D وفيتامني  والكال�صيوم، 
الرغبة يف تقدمي الع�صري للطفل، 
فيجب اأن يكون من الفواكه بن�صبة 
مع  �صكرُم�صاف،  ودون   100%

مراعاة تخفيفه باملاء ب�صدة.

 فاكهة واحدة قبل كل 
وجبة �شتخفف وزنك �شنويا

ل���ط���امل���ا ارت�����ب�����ط ف�����ق�����دان ال������وزن 
ب��الب��ت��ع��اد ع��ن الأط��ع��م��ة، وتقليل 
امل��ت��ن��اول��ة، ول��ك��ن درا�صة  ال��ك��م��ي��ات 
اأح���د  اإ����ص���اف���ة  اأن  اأك������دت  ج���دي���دة 
خ�صارة  ع��ل��ى  �صي�صاعد  الأط��ع��م��ة 

الوزن.
بالنظام  متعلقة  درا���ص��ة  واأظ��ه��رت 
الغذائي اإىل اأن تناول ن�صف فاكهة 
ك����ل وجبة،  ق���ب���ل  ف������روت  ج���ري���ب 
�صينتج عنه انخفا�ض الوزن بنهاية 

العام، وفقا ملوقع "ريد" ال�صحي.
اأن كل امل�صاركني  وك�صفت الدرا�صة 
ثمرة  ن�صف  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  فيها 
ك����ل وجبة،  ق���ب���ل  ف������روت  غ���ري���ب 
كغ   1.6 وزن��ه��م مب��ع��دل  انخف�ض 
يف غ�صون 3 اأ�صهر، وهو ما يعادل 

�صنويا. كغ   6.3
وبالرغم من اأن الفاكهة نف�صها ل 
حترق الدهون، لكنها متتلك ن�صبة 
عالية جدا من املياه، مما يجعلك 
وت�������ص���رع عملية  ب��ال�����ص��ب��ع،  ت�����ص��ع��ر 

اله�صم.
وت��ع��د ث��م��رة ال��غ��ري��ب ف����روت من 
�صي،  بالفيتامني  الغنية  ال��ف��واك��ه 
ك��م��ا حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ب��ك��ت��ني، وهو 
القابلة  الأل�����ي�����اف  اأ����ص���ك���ال  اأح������د 
اإبطاء  على  تعمل  والتي  للذوبان، 

تطور ت�صلب ال�صرايني.
وبالإ�صافة للدرا�صة، ين�صح خرباء 
يومه  ال�صخ�ض  ي��ب��داأ  ب���اأن  تغذية 
بتناول ثمرة جريب فروت، ب�صبب 
طوال  عليه  �صتعود  التي  فوائدها 

اليوم.

باحثون: الفيتامينات ل تكون 
�شحية اإل اإذا كانت طبيعية

بهدف  الغذائية  املكمالت  تناول  على  يقبلون  النا�س  من  كثري 
فما  اأج�سامهم.  حتتاجها  التي  الفيتامينات  على  احل�سول 
والفيتامينات  الغذائية  املكمالت  فيتامينات  بني  الفرق  هو 

الطبيعية. واأيهما اأكرث نفعا لل�سحة؟
والأمالح  الفيتامينات  اإن  املتحدة  الوليات  من  باحثون  قال 
املعدنية التي م�سدرها املكمالت الغذائية لي�س لها اإجمال تاأثري 

درا�سة  خالل  من  الباحثون  وخل�س  الوفاة.  معدلت  على 
الفيتامينات  بع�س  اأن  اإىل  املتحدة  الوليات  يف  وبائية 

بعينها, )فيتامني A, K( والأمالح املعدنية )املنغنيز 
وبني  بينها  الباحثني  بع�س  يربط  التي  وال��زن��ك( 
طبيعية,  اأغذية  م�سدرها  الوفاة,  معدلت  انخفا�س 

ولي�س مكمالت غذائية.
ن�سر الباحثون حتت اإ�سراف فاجن فاجن �ساجن, من جامعة 

بو�سطن, نتائج الدرا�سة يف العدد احلايل من جملة "اأنال�س 
اأوف انرتنال ميدي�سني" لأبحاث طب الباطنة. ربط الباحثون 
والتغذية  ال�سحة  اأبحاث  بربنامج  خا�سة  اإح�سائية  بيانات 
 2010 1999 وعام  القومي الأمريكي �سملت الفرتة بني عام 

و�سجالت الوفيات الأمريكية يف الفرتة نف�سها.
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�ش�ؤون حملية

نهيان بن مبارك ي�سهد حفل تخريج دفعة عام الت�سامح يف جامعة العني

 370 خريجًا من برامج البكالوريو�س واملاج�شتري والدبلوم املهني

برعاية عبد اهلل الثاين وبدعم من�سور بن زايد 

افتتاح املهرجان الدويل الثاين للتمور الأردنية باإ�شراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

•• العني - الفجر

ع�صو  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  �صهد 
جمل�ض الوزراء، وزير الت�صامح، حفل تخريج دفعة عام 
يف  مبقريها  العني  جامعة  خلريجي   2019 الت�صامح 
خريجا   370 على  ا�صتملت  وال��ت��ي  وال��ع��ني،  اأب��وظ��ب��ي 
املهني  والدبلوم  واملاج�صتري  البكالوريو�ض  برامج  من 
للعام  وال�صيفي  والثاين  الأول  للف�صول  التدري�ض  يف 

اجلامعي 2019-2018.
ح�صر احلفل -الذي اأقيم يف ق�صر الإمارات يف العا�صمة 
اأب��وظ��ب��ي- ع��دد م��ن وك��الء ال����وزارات وممثلي البعثات 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  وممثلي  الدولة،  يف  الدبلوما�صية 
اجلامعة،  اأمناء  واأع�صاء جمل�ض  واخلا�صة،  احلكومية 
والأق�صام،  الوحدات  وروؤ�صاء  العمداء،  واأع�صاء جمل�ض 
اإىل  اإ�صافة  والإداري����ة،  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئتني  واأع�����ص��اء 

اأهايل اخلريجني و�صيوفهم.
التي  اخلريجني  وكلمة  الوطني  بال�صالم  احلفل  ب��داأ 
قدمها بالنيابة عن اخلريجني اأحمد النقبي، واحلا�صل 
توجه  حيث  الأع��م��ال  اإدارة  يف  املاج�صتري  درج���ة  على 
واخلريجات،  اخلريجني  وزميالته  لزمالئه  بالتهنئة 
متمنياً لهم كل النجاح يف م�صوارهم القادم. كما تقدم 
بال�صكر اجلزيل ملعايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
عليها  القائمني  وكافة  العني  وجلامعة  احلفل،  راع��ي 

ولأولياء الأمور وجميع من �صاركهم خطوات النجاح يف 
م�صوارهم العلمي.

يف  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  وت��ق��دم 
لهم  متمنياً  واخلريجات  للخريجني  بالتهنئة  كلمته 
النجاح يف �صوق العمل اأو درا�صاتهم العليا. كما عرب عن 
اعتزازه بتخريج فوج عام الت�صامح الذي ميثل العالقة 
التعليم  اأن  على  موؤكداً  والت�صامح  التعليم  بني  القوية 
اجليد ي�صاعد الطالب على اأن يحيط باملبادئ الإن�صانية 
النبيلة، قائاًل: "التعليم اجليد ي�صهم يف تنمية مبادئ 
امل�صوؤولية  وحتمل  وال�صجاعة  والكرم  النزاهة  و�صفات 

والرتباط مب�صرية املجتمع".
املتجدد  ال�����ص��ن��وي  الح��ت��ف��ال  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���ار 
باخلريجني واخلريجات ما هو اإل احتفاء مبا يتحقق 
يف جامعة العني من تقدم م�صتمر واإجن��ازات متتالية، 
م���وؤك���داً اأن ج��ام��ع��ة ال��ع��ني حت��ت��ل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وه���ي ج��ام��ع��ة حتظى  ت�صنيف اجل��ام��ع��ات يف 
كما  وبراجمها.  لكلياتها  ال��دويل  الأكادميي  بالعتماد 
وزارة  م��ع  لتعاونها  للجامعة  اجل��زي��ل  بال�صكر  ت��ق��دم 
الت�صامح هذا العام يف تنظيم خميمات �صيفية ناجحة 

لطلبة املدار�ض.
ويف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه، ع���رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن اع���ت���زازه الكبري 
ب��دول��ة الإم����ارات وع��ن الح���رتام البالغ ل��ق��ادة الدولة 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  العظيم  مبوؤ�ص�صها  ب��دءاً  الكرام 

اآل نهيان، طيب اهلل ث��راه، الذي اآمن بدور  بن �صلطان 
وبنات  اأبناء  طاقات  تنمية  على  حري�صاً  وك��ان  التعليم 
لالإ�صهام  كاملة  الفر�ض  اأخ��ذ  الإم��ارات ومتكينهم من 
يف كافة جوانب الن�صاط الإن�صاين يف املجتمع والعامل. 
ال�صمو  اإىل �صاحب  ال�صكر والمتنان  كما تقدم بعظيم 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واإىل  اهلل، 
ال���وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة،  رئي�ض  نائب  مكتوم، 
حاكم دبي، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة، لهتمامهم بالتعليم وحر�صهم على اأن تكون 
من  م�صتوى  اأعلى  على  الدولة  يف  والكليات  اجلامعات 

اجلودة والتميز.
ال�صيخ  تف�صل معايل  التخريج حيث  ب��داأت مرا�صم  ثم 
وزي����ر ال��ت�����ص��ام��ح وق���د راف���ق���ه ك���ل م���ن امل���دي���ر املفو�ض 
للجامعة ورئي�ض اجلامعة بت�صليم ال�صهادات للخريجني 
من خمتلف الكليات والربامج الأكادميية والتي تنوعت 
والعلوم  الرتبية  القانون،  ال�صيدلة،  الهند�صة،  ما بني 
الإن�صانية والجتماعية، الأعمال، والت�صال والإعالم.

وبدوره علق الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفو�ض 
من  ج��دي��د  ج��ي��ل  بتخريج  "نفخر  ق��ائ��اًل:  للجامعة، 
ال�صباب الواعي املثقف، اإن هذا الإجناز العلمي مل يكن 
ليتحقق دون وجود قيادة حكيمة ذات روؤية ا�صت�صرافية 

نحو امل�صتقبل". واأ�صاف: "اإن جلامعة العني ال�صرف باأن 
يحمل خريجيها من الفوج الثالث ع�صر لقب دفعة عام 
الت�صامح .. يف دولة ر�صخت الت�صامح كقيمة جمتمعية 

ترتقي بها بني املجتمعات ال�صقيقة وال�صديقة".
واأعرب الأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ض اجلامعة 
عن �صعادته بتخريج دفعة عام الت�صامح 2019 موجهاً 
ر�صالة  اليوم حتملون  "اأنتم  قائاًل:  للخريجني  ر�صالة 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وال��ق��ي��م والأخ�����الق وع��زمي��ة ال�صباب، 
بانتظاركم م�صتقبل م�صرق نتمنى لكم اأن يكون مكلاًل 

بالنجاح والتميز".
يذكر اأن الفوج الثالث ع�صر من خريجي جامعة العني 
خمتلف  من  وخريجة  1200خريجاً  يقارب  ما  ي�صم 
من  وخريجة  خريجاً   30 منهم  الأكادميية،  الربامج 
اأ�صحاب الهمم. حيث تعترب هذه املرة الأوىل التي يتم 
الهمم يف جامعة  اأ�صحاب  العدد من  فيها تخريج هذا 

العني.
الت�صامح"  "عام  ل�صعار  الدفعة حاملة  وقد جاءت هذه 
تيمناً باإعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد بن 
�صلطان اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، عام 2019 
يف دولة الإمارات عاماً للت�صامح تاأكيداً لقيمة الت�صامح 
باعتبارها امتداداً لنهج موؤ�ص�ض الدولة املغفور له باإذن 
قيم  وتعميق  ن��ه��ي��ان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ  اهلل 

الت�صامح والتعاي�ض والنفتاح على الثقافات املختلفة.

•• عّمان – الفجر

ملك  احل�صني  اب��ن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  برعاية 
اإبراهيم  املهند�ض  الها�صمية �صهد معايل  الأردنية  اململكة 
ال�صحاحدة وزير الزراعة ممثل راعي املهرجان، وبح�صور 
الإمارات  دولة  �صفري  البلو�صي  حممد  علي  اأحمد  �صعادة 
الوهاب  عبد  ال��دك��ت��ور  و���ص��ع��ادة  ب��ع��ّم��ان،  املتحدة  العربية 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ع���ام  اأم����ني  زاي����د 
والبتكار الزراعي، افتتاح املهرجان الدويل الثاين للتمور 
الأردنية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
والبتكار الزراعي ووزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور 
الأردنية، كما �صهد حفل الفتتاح ت�صعة ع�صر �صفري دولة 
وح�صد  الأردن  يف  املقيم  الدبلوما�صي  ال�صلك  اأع�صاء  من 
التمور  ومنتجي  امل����زارع  واأ���ص��ح��اب  الباحثني  م��ن  كبري 
وال�صركات يف اململكة الأردنية الها�صمية. حيث اأكد معايل 
كلمته  يف  ال��زراع��ة  وزي���ر  ال�صحاحدة  اإب��راه��ي��م  املهند�ض 
لهذا  ال�صرتاتيجية  الأهمية  على  الفتتاح  حفل  خ��الل 
واإنتاج  النخيل  زراع��ة  يف  فارقة  عالمة  ب�صفته  املهرجان 
و�صناعة وت�صويق التمور الأردنية خ�صو�صاً متور املجهول 
الأردين،  لالقت�صاد  داعمة  تناف�صية  اأهمية  من  متثله  ملا 
واأ�صاف باأن اململكة الأردنية الها�صمية ُتْدِرُك متاماً اأهمية 
زراع���ة اأ���ص��ن��اف ال��ت��م��ور ذات ال��ع��ائ��د الق��ت�����ص��ادي املرتفع 
غري  ال��زراع��ات  لت�صجيع  وت�صعى  والربحي  املجهول  مثل 
التقليدية التي تلبي احتياجات الأ�صواق املحلية والدولية 
وفقاً ملعايري اجلودة و�صالمة الأغذية وذلك للنهو�ض يف 
القطاع الزراعي وم�صاعدة املزارعني يف تبني التكنولوجيا 
احلديثة والنفاذ لالأ�صواق مبا ي�صمن زيادة دخلهم ورفع 
امل�صافة  القيمة  زي���ادة  خ��الل  م��ن  لهم  املعي�صي  امل�صتوى 
هذا  ومن  الزراعية.  للمنتجات  القيمة  �صال�صل  وتطوير 
التمر  نخيل  زراع��ة  تطوير  باأهمية  منا  واإمي��ان��اً  املنطلق 
الذي بلغت اأعداده يف اململكة الأردنية الها�صمية ما يقارب 
اأحد  املجهول  �صنف  ويعترب  نخيل،  �صجرة  مليون  ن�صف 
ما  اإنتاجه  وُي�صكل  الأردن  بها  يتميز  التي  الأ�صناف  اأه��م 
يقارب %14 من الإنتاج العاملي من هذا ال�صنف املميز، 
ال�صركاء  ك��اف��ة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ال���زراع���ة  وزارة  �صعت  ف��ق��د 
بهدف  الأردن��ي��ة  للتمور  الثاين  ال��دويل  املهرجان  لإقامة 
الروابط  وتوثيق  كاملجهول  التمور  اأ�صناف  اأج��ود  عر�ض 
وامل�صرتين  ال��ت��م��ور  وم�صنعي  وم��ن��ت��ج��ي  امل���زارع���ني  ب��ني 
روح  وخلق  دولية.  �صراء  عقود  توقيع  ل�صمان  الدوليني 
التناف�ض الإيجابي بني مزارعي النخيل وتطوير الأن�صطة 
الإبداعية يف الإدارة والإنتاج للو�صول اىل م�صتويات عالية 

من الإنتاجية واجلودة.
الزراعة ممثل راعي املهرجان، على  واأ�صاف معايل وزير 
اململكة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتميزة  التاريخية  ال��ع��الق��ات  عمق 
املتحدة على  العربية  الإم��ارات  الها�صمية ودولة  الأردنية 
الزراعي،  ال�صتثمار  جم��ال  يف  خا�صة  الأ�صعدة  خمتلف 
باملواقف النبيلة لدولة الإمارات العربية املتحدة  م�صيداً 
اأ�صاد  الداعمة لالأخوة والأ�صقاء العرب يف كل مكان، كما 
تنظيم  يف  جناحها  على  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  بجهود 
هذا املهرجان الدويل الأول للتمور الأردنية بالتعاون مع 

الأخوة يف وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية.
البلو�صي  حممد  علي  اأحمد  �صعادة  اأ�صار  فقد  جهته  من 
تنمية  ب��اأن  بعمان  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �صفري 
نخيل التمر يف بلدينا، يحتل اأولوية خا�صة على خارطة 
التمر  نخيل  ميثله  مل��ا  والقت�صادية،  ال��زراع��ي��ة  التنمية 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة الأردنية  ال��ع��رب��ي��ة  يف دول���ة الإم������ارات 
الأمن  لتعزيز  متزايدة  اقت�صادية  اأهمية  من  الها�صمية، 
الطبيعية  مواردنا  وا�صتغالل  تنمية  خالل  من  الغذائي 
ْ اأحد  وحتقيق التنمية امل�صتدامة. واأن هذا املهرجان ُيْعترَربرَ
ال�صقيقني  البلدين  بني  القائم  والتعاون  النجاح  �ِض  ِق�صرَ
التي ت�صعى بها القيادة الر�صيدة لتوثيق اأوا�صر التالحم 
وذلك لتعزيز الأمن الغذائي من خالل تنمية وا�صتغالل 

مواردنا الطبيعية، 
واأ�صاف �صفري دولة الإمارات بعمان باأن املهرجان الدويل 
العالقات  عمق  على  ليوؤكد  جاء  الأردن��ي��ة  للتمور  الثاين 
الذي  الوثيق  والتعاون  البلدين،  التاريخية بني  الثنائية 
ل�صاحب  ر�صيدة  بقيادة  والدولتني  ال�صعبني  بني  يربط 
دولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
الإمارات العربية املتحدة، و�صقيقه جاللة امللك عبد اهلل 
الها�صمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  عاهل  احل�صني،  اب��ن  الثاين 
حفظهما اهلل. كما يوؤكد هذا املهرجان على املكانة الدولية 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 
التمر  نخيل  و�صناعة  منتجات  تطوير  يف  البناء  ودوره��ا 
و�صرورة الرتقاء بها على امل�صتوى العربي والدويل، وذلك 
�صاحب  قبل  من  كبرية  رعاية  من  به  حتظى  ما  بف�صل 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وراعيها  اجلائزة 
�صاحب  وتوجيهات  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ودعم  اهلل،  حفظه  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة ومتابعة معايل ال�صيخ نهيان 
مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة 
اأن  بعد  الزراعي.  التمر والبتكار  الدولية لنخيل  خليفة 
حققت اجلائزة جناحاً ملمو�صاً يف تنظيم مهرجان التمور 
التمور  ومهرجان  التوايل  على  �صنوات  خلم�ض  امل�صرية 
التمور  وم��ه��رج��ان  متتالية،  ���ص��ن��وات  ل��ث��الث  ال�����ص��ودان��ي��ة 

املوريتانية الأول.
بنقل  كلمته  البلو�صي  حممد  علي  اأحمد  �صعادة  واختتم 
وحكومة،  �صعباً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حتيات 
وخال�ض التقدير ملنظمي املهرجان الدويل الثاين للتمور 
وجائزة  الأردن��ي��ة  ال��زراع��ة  وزارة  راأ�صهم  وعلى  الأردن��ي��ة 
خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي وجمعية 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  و�صفارة  الأردنية،  التمور 
بعّمان، الذين مل ياألوا جهداً يف تقدمي كافة الت�صهيالت 
الالزمة لإجناح املهرجان وحتقيق الأهداف املر�صودة له. 
من ناحية اأخرى، فقد اأ�صار �صعادة الدكتور عبد الوهاب 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ع���ام  اأم���ني  زاي����د، 
والبتكار الزراعي يف ت�صريح �صحفي اإىل اأن هذا املهرجان 
ي��اأت��ي يف اإط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك ب��ني البلدين، 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  احتفالت  وبالتزامن مع 

العالقات  ع��م��ل  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��داً   ،2019 ال��ت�����ص��ام��ح  ب��ع��ام 
ال�صقيقني،  والبلدين  ال�صعبني  بني  والتاريخية  الأخوية 
حيث يحظى املهرجان وللعام الثاين على التوايل برعاية 
اململكة  ال��ث��اين، ملك  اهلل  امل��ل��ك عبد  ج��الل��ة  م��ن  �صامية 
الأردنية الها�صمية. ودعم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، 
مثمناً دور كافة ال�صركاء يف اإجناح املهرجان وعلى راأ�صهم 
لنخيل  الدولية  خليفة  وج��ائ��زة  الأردن��ي��ة  ال��زراع��ة  وزارة 
التمر والبتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية، لإبراز 
الإمارات  لدولة  ال��ري��ادي  وال��دور  ل��الأردن  امل�صرق  الوجه 
احل�صارة  �صنع  يف  الفاعلة  وم�صاهمتها  املتحدة  العربية 
العربي  ال�صعيدين  على  املرموقة  ومكانتها  الإن�صانية 
اأهمية  اإىل  اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة  اأك��د �صعادة  وال��ع��امل��ي. كما 
ال�صراكة بني اجلائزة وجهات الخت�صا�ض باململكة الأردنية 
الها�صمية واملنظمات الدولية يف جناح هذا املهرجان، بدءاً 
منظمة  اإىل  الأردنية  التمور  وجمعية  الزراعة  وزارة  من 
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة واملركز الدويل للبحوث 
للتنمية  العربية  واملنظمة  اجل��اف��ة  املناطق  يف  ال��زراع��ي��ة 
الزراعية واملركز الدويل للزراعة امللحية، واملركز الوطني 
للبحوث الزراعية وال�صبكة الدولية لنخيل التمر وجمعية 
اأ���ص��دق��اء ال��ن��خ��ل��ة الإم���ارات���ي���ة، ب��ه��دف الرت���ق���اء بقطاع 
النخيل ودعم وتن�صيط زراعة التمور ب��الأردن، كما يوؤكد 
الإمارات  الريادي لدولة  ال��دور  اإب��راز  املهرجان على  هذا 
يف دعمها واهتمامها بقطاع نخيل التمر، وكافة امل�صاريع 
الهادفة اإىل تطويره وتنميته زراعة واإنتاجاً وت�صويقاً على 

امل�صتويني العربي والعاملي.
رئي�ض  ح��داد  اأن���ور  املهند�ض  �صعادة  اأ���ص��ار  فقد  جهته  م��ن 
جمعية التمور الأردنية يف كلمته خالل حفل الفتتاح اإىل 
ان ان�صمام الأردن �صمن قائمة الدول املنتجة للتمور يف 
عام 2017 ياأتي ثمرة مباركة للجهود الر�صمية وجلهود 
املزارعني والرواد الأوائل الذين حتملوا خماطر الريادة 
املليار  ن�صف  اأم���واًل جت���اوزت  امل��ج��ال  ه��ذا  وا�صتثمروا يف 
دولر بحيث بلغ عدد النخيل املثمر يف الردن ما يتجاوز 
 8% جت���اوز  �صنوي  من��و  مب��ع��دل  �صجرة  مليون  الن�صف 
تنتج حتى الن حوايل 25 األف طن ما �صكل %14 من 
املجهول  ال��ع��امل وا�صبحت مت��ور  املجهول يف  ان��ت��اج مت��ور 
حيث  العاملي  ال�صوق  يف  مطلوبة  فارقة  عالمة  الردن��ي��ة 
ي�صدر الردن حوايل 50 % من انتاجه من هذا ال�صنف. 
ويهدف هذا املهرجان اىل تعزيز اهمية عالمته التجارية 
يف ال�صوق القليمي والعاملي كما يهدف اىل تكامل �صل�صة 

التمور العربية يف ال�صوق العاملي.
ب����اأن امل��ه��رج��ان ال����دويل ال��ث��اين ل��ل��ت��م��ور الأردنية  ي��ذك��ر 
والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  تنظمه 
وجمعية  الأردن��ي��ة  ال��زراع��ة  وزارة  مع  بالتعاون  ال��زراع��ي 
الدولية  املنظمات  اأه��م  اإىل  بالإ�صافة  الأردن��ي��ة،  التمور 
والزراعة  الأغ��ذي��ة  منظمة  مثل  والوطنية  والإقليمية 
املناطق  الزراعية يف  للبحوث  ال��دويل  واملركز   )FAO(
للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة   ،)ICARDA( اجل��اف��ة 
للزراعة  ال������دويل  وامل����رك����ز   ،)AOAD( ال���زراع���ي���ة 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  وال�صبكة   ،)ICBA( امللحية 

بالإمارات  ال��ن��خ��ل��ة  اأ���ص��دق��اء  وج��م��ع��ي��ة   ،)DPGN(
.)DPFS(

تكرمي الفائزين مب�سابقة التمور الأردنية بدورتها 
الثانية:

اإب��راه��ي��م ال�����ص��ح��اح��دة وزير  ك��م��ا �صهد م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض 
ال���زراع���ة مم��ث��ل راع����ي امل��ه��رج��ان ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
الثاين -حفظه اهلل- و�صعادة اأحمد علي حممد البلو�صي 
و�صعادة  ب��ع��ّم��ان  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  �صفري 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���وه���اب زاي����د اأم����ني ع���ام ج���ائ���زة خليفة 
الدولية لنخيال لتمر والبتكار الزراعي، و�صعادة املهند�ض 
الأردن��ي��ة، خ��الل حفل  التمور  اأن���ور ح��داد رئي�ض جمعية 
اف��ت��ت��اح امل��ه��رج��ان ال����دويل ال��ث��اين للتمور الأردن���ي���ة 16 
انرتكونتيننتال  بفندق   2019 -اأكتوبر  الأول  ت�صرين 
ع��ّم��ان، ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن مب�صابقة ال��ت��م��ور الأردن���ي���ة يف 
اأف�صل بحث علمي تطبيقي  2019  فئة  دورتها الثانية 
ل�صنفي املجهول والربحي بالأردن فاز بها الدكتور نعيم 
ذياب مزاهرة- فئة اأف�صل اإنتاج لتمور املجهول يف الأردن 
فاز بها مزارع وردة الرمل وندعو املهند�ض طارق حممد 
ح�صن اجلنيدي لت�صلم اجلائزة- فئة اأف�صل اإنتاج ل�صنف 
للتمور  لينة  م����زارع  ب��ه��ا  ف���از  الأردين  )ال��ب��ل��ح(  ال��ربح��ي 
وندعو ال�صيد ق�صي غوامنة لت�صلم اجلائزة- فئة اأف�صل 
تعبئة وتغليف للتمور الأردنية فاز بها �صركة مزاج الغذاء 
اجليد وندعو ال�صيد اياد اأبو عو�ض لت�صلم اجلائزة- فئة 
ال�صيد  بها  فاز  الأردن��ي��ة  التمور  من  غذائي  منتج  اأف�صل 
اأف�����ص��ل م��زرع��ة متميزة لنخيل  ن��ي��ن��و- ف��ئ��ة  اي��ل��ي��ا  ���ص��امل 
التمر ب��الأردن فازت بها مزارع جنات عدن وندعو ال�صيد 
ابتكار  اأف�صل  فئة  اجلائزة-  لت�صلم  العدوان  في�صل  ثائر 
يف جمال النخيل والتمور ب��الأردن فازت بها مزارع تالل 
النور للتمور وندعو ال�صيد حممد اإبراهيم ح�صني لت�صلم 
اجلائزة- فئة اأف�صل م�صغل )بيت تعبئة اأو م�صنع( للتمور 
اإبراهيم عيد  ب��الأردن فاز بها م��زارع متارا وندعو ال�صيد 

الناعوري لت�صلم اجلائزة

تكرمي ال�سخ�سيات املوؤثرة
ك��م��ا ق���ام م��ع��ايل ال��وزي��ر مم��ث��ل راع���ي امل��ه��رج��ان بتكرمي 
ال�صخ�صيات املوؤثرة يف قطاع نخيل التمر باململكة الأردنية 
الها�صمية، حيث مت تكرمي كل من معايل الدكتور حممود 
– وزير زراع��ة �صابق ونائب مدير عام منظمة  الدويري 
ال�صيد  �صابقاً  )الفاو(  املتحدة  ل��الأمم  وال��زراع��ة  الأغذية 
�صالح عبدالقادر الغول – مالك مزارع الغول  الدكتورة 
الوطني  – امل��رك��ز  النخيل  جم��ال  يف  باحثة  م�صعل  منى 
– ي�صتلمها  اإبراهيم حمدان  املرحوم  الزراعية   للبحوث 

ابنه اأحمد اإبراهيم حمدان 
الأردن��ي��ة يف  التمور  امل�صاركني يف م�صابقة  ب��اأن عدد  يذكر 
59 م�����ص��ارك م��ن خمتلف  ب��ل��غ   2019 ال��ث��ان��ي��ة  دورت��ه��ا 
مزارع نخيل التمر بالأردن، كما ات�صمت امل�صابقة مب�صاركة 
اأ�صناف التمور الأردنية الفاخرة مع الرتكيز على املجهول 
واأف�صل منتج غذائي بالإ�صافة على الرتكيز يف البحوث 
امل�صابقة  ب��امل��ج��ه��ول،  اخت�صا�صاً  اأك���رث  اأ�صبحت  امل��ق��دم��ة 

ب�صكل عام مهمة وخلقت �صمعة طيبة للمهرجان

جامعة الإمارات تنظم ندوة علمية عن الت�سامح
الت�شامح ي�شّكل �شمانة اأ�شا�شية للتعاي�س 

بني الأفراد واحرتام حقوق الإن�شان
•• العني - الفجر

" الت�صامح"،  نظمت جامعة الإمارات العربية املتحدة ندوة علمية بعنوان 
يف م�صرح كلية تقنية املعلومات- باجلامعة، بح�صور الدكتور خليل ح�صني 
خليل- م�صت�صار  بوزارة الت�صامح، والأ�صتاذ الدكتور حممد ح�صن – عميد 
الهيئة  واأع�صاء  الت�صامح،  وزارة  من  املخت�صني  من  وع��دد  القانون،  كلية 
بكلية  اجلامعة  وطلبة  الإ�صالمية  والدرا�صات  ال�صريعة  بق�صم  التدري�صية 

القانون ،.  
" وزارة  بعنوان  �صاماًل  تعريفيا  الدكتور خليل ح�صني خليل- عر�صاً  قدم 
الت�صامح  وم��ف��ه��وم  معنى  ف��ي��ه  ،وا���ص��ت��ع��ر���ض  الت�صامح"  ع���ام  يف  الت�صامح 
التاريخي  والمتداد  الفكري  اخلط  خالل  من  الت�صامح  وزارة  تراها  كما 
وفل�صفته  الإن�����ص��اين،  الفكر  ال��وا���ص��ع يف  الإن�����ص��اين يف مفهومه  احل�����ص��اري 
ملفهوم الت�صامح ا�صطالحا وتعريفا منذ ع�صر التنوير من بدايات القرن 
النه�صة  ع�صر  اإىل  و�صول  ع�صر  والتا�صع  ع�صر   والثامن  ع�صر  ال�صاد�ض 
اأ�صاعت  التي  "وي�صت فايل"،  الديني، حتى معاهدة  الإ�صالح  بدايات  منذ 
الكتاب  لكبار  ومن���اذج   ، الأوروب��ي��ة  املمالك  ب��ني  احل���روب  ووق��ف  الت�صامح 
والفال�صفة يف تعريفهم للت�صامح مبفهومه الأ�صمل ومنها كتابات "ر�صالة 
جون لوك للت�صامح"، وفولتري يف ر�صالة الت�صامح وقبول الآخر، وغريها 
باأهمية  امل�صت�صرقني  لكتابات واعرتافات  واملفكرين و�صول  الفال�صفة  من 
الع�صر  يف  الت�صامح  وف���رتات  والإن�����ص��اين  احل�صاري  التطور  يف  الت�صامح 
الت�صامح  تطبيقات  على  اأمثلة  وق��دم  املا�صية  ق��رن   14 خ��الل  الإ�صالمي 
والع�صر  الإ�صالمية،  احل�صارة  يف  وغريها  والعبا�صي  الأم��وي  الع�صر  يف 

احلديث. 
"اإن حكومة دولة الإم��ارات تر�صخ مبادئ العدل وامل�صاواة والتاآلف  وقال : 
والت�صامح واحرتام الآخر بني الأديان والأعراق والثقافات، باعتباره نهجاً 
بل  الإماراتي فح�صب،  املجتمع  الداخل بني مكونات  على  يقت�صر  ل  ثابتاً 
اأحد  ي��زال  الّت�صامح ول  وك��ان  بالعامل اخل��ارج��ي،  ال��دول��ة  ع��الق��ات  يحكم 
املبادئ الإن�صانية والأخالقية التي ر�ّصختها قيادتنا الر�صيدة منذ تاأ�صي�ض 
الدولة، موؤكدا على اأن الت�صامح ي�صّكل �صمانة اأ�صا�صية للتعاي�ض بني الأفراد 
جانب  اإىل  الوطنية،  والهوية  الثقافة  وتعزيز  الإن�����ص��ان  حقوق  واح���رتام 
ثقافة  الفكر  ه��ذا  ليكون  وق��ي��ادت��ه،  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم  تعميق 
على  اإيجابياً  انعك�ض  اأطيافه، مما  بكل  الإماراتي  املجتمع  ينتهجها  يومية 
�صمان الأمن وال�صتقرار الداخلي الذي تنعم به دولة الإم��ارات بو�صفها 
وجهة مف�صلة للعي�ض للجميع من خمتلف بلدان العامل، وهذا ما اأ�صارت 

اإليه التقارير الدولية يف هذا ال�صاأن".
والتي  الإم����ارات  دول��ة  يف  الت�صامح  وزارة  خطة  اإىل  خليل  ال��دك��ت��ور  ون��وه 
تقوم على خم�ض اأركان اأ�صا�صية من خالل ن�صر القيم الإن�صانية من خالل 
م�صارات الربنامج الوطني للت�صامح الإماراتي من حيث الت�صامح الديني 
ثراه"  اهلل  "طيب  زايد  ال�صيخ  املوؤ�ص�ض  القائد  واأرث  الإماراتي،  والد�صتور 
والإرث التاريخي والفطرة الإن�صانية والقيم امل�صرتكة، موؤكدا على اأن دولة 
الإمارات ت�صعى اإىل تر�صيخ ثقافة ال�صالم والت�صامح على امل�صتوى الدويل، 
الدولية،  للعالقات  ت��ع��زي��زاً  ك��اف��ة،  ال�صعوب  م��ع  للتوا�صل  ق��ن��وات  خلق  و 
اأر�ض  الإم��ارات  باأن  اأجمع  للعامل  ر�صالة  واإي�صال  العاملي،  لل�صلم  وحتقيقاً 

للمحبة وال�صالم والت�صامح.
قدمها  و�صوابطه"،  وتاأ�صيله  الت�صامح  "مفهوم  الأوىل  اجلل�صة  وتناولت 
الدكتور مهابة ال�صنقيطي-  ورقة علمية حول الت�صامح يف ال�صنة النبوية 
اأمنوذجا(  العلمي  الإ�صالمي)الت�صامح  احل�صاري  الرتاث  يف  وتطبيقاتها 
قدمها الأ�صتاذ الدكتور عبد العزيز الكبي�صي، و�صوابط الت�صامح" عر�صها 

الدكتور احلاج الدو�ض "
و�صوره  وجم���الت���ه  للت�صامح  ال���ن���دوة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����ص��ة  وخ�����ص�����ص��ت 
– الت�صامح يف العبادات  واآث��اره، فيما ا�صتعر�ض الدكتور حممد الها�صمي 
واملعامالت، وتناول الدكتور اأبو الوفا حممد اأبو الوفا – حمور العفو عن 
العقوبة وما ينطوي عليها من ت�صامح يف قانون العقوبات الحتادي لدولة 
تطبيقات   – ال�صيد  اأ�صامة  الدكتور  وت��ن��اول   ، املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الت�صامح يف قانون املعامالت املدنية الحتادي الإماراتي، واختتمت اجلل�صة 
الثانية من الندوة بتناول ورقة قدمتها الدكتورة مروة حممود خرمة حول 

اآثار الت�صامح على الفرد واملجتمع. 
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ا ملن يريدون اإنقا�س اأوزانهم, وكل ما  �سرب املاء بكرثة �سيء مفيد جًدّ
عليك لتنجح فيه وتتمّكن من اإنقا�س وزنك هو اأن تتبع خطوات معينة 

اإىل جانب وجباتك الرئي�سية, لتكون اأقل وزًنا يف اأقل وقت.
يف هذا املو�سوع �سوف ن�سرح اأهمية املاء و دوره يف التخ�سي�س, و�سرح 5 

مناذج �سهرية له منهم منوذج فعال جدا لل�سحة والتخ�سي�س.

ما هي اأهمية املاء جل�سم الإن�سان؟
يعجز  لكنه  و  طعام  ب��دون  اأ�صابيع  يعي�ض  اأن  ميكنه  الإن�صان 
اأن يتجاوز 3 اأيام بدون ماء. حيث اإن املاء ي�صكل %65 من 
و80%  امل��خ  وزن  من   85% وي�صكل  الن�صان  ج�صم  تكوين 
من الدم و%70 من الع�صالت، كما يلعب املاء دورا اأ�صا�صيا 
املياه باجل�صم هو  العمليات احليوية باجل�صم، ونق�ض  يف كل 
 2% نق�ض  لأن  الرتكيز.  و�صعف  الإجهاد  يف  الأول  ال�صبب 
فقط من املياه ي�صبب دوخة و�صعوبة يف احل�صاب والرتكيز يف 

�صا�صة الكمبيوتر و�صعف بالذاكرة ق�صرية املدى.
و  ال��ربوت��ني  اله�صم و نقل  امل��اء هو عن�صر ���ص��روري لعملية 
هو  امل��اء  اإن  كما  غذائيا.  ومتثيلهم  ال��دم  اإىل  الكاربوهيدرات 

ناقل النفايات خارج اجل�صم.
مرتوي  اجل�صم  يكون  ع��ن  تزيد  ال��دم  يف  الأوك�صجني  ن�صبة 
جيدا. والأوك�صجني هو عن�صر رئي�صي حلرق دهون اجل�صم. 

لذلك حرق الدهون يقل عندما يجف اجل�صم.

احتياج اجل�سم من املاء
هذا اجلدول يو�صح كمية املاء املطلوبة يوميا لأوزان اجل�صم 
باأي  قيامك  حالة  يف  الكمية  من  تزيد  اأن  ويجب  املختلفة. 

مترين يزيد التعرق اأو يف جو حار اأو رطب.

ما هي اأف�سل م�سادر للماء؟
ياأتي  العادية،  ال�صرب  مياه  بالطبع هي  للماء  اأف�صل م�صدر 
البطيخ مثال  الفاكهة واخل�صروات. حيث يحتوي  بعد ذلك 
والربتقال  واخل��ي��ار  الطماطم  وحت��ت��وي  م���اء.   90% على 

والكانتلوب والعنب وغريها على ن�صبة كبرية من املاء.
ال�صاي و القهوة م�صدر جيد لإرواء اجل�صم اأي�صا، فالكافيني 
مدر للبول، ولكن بكمية اأقل من كمية املاء املوجودة بال�صاي 

والقهوة. بالإ�صافة اإىل اللن وامل�صروبات الريا�صية.

املاء لريجيم  مناذج   5
كلها  النرتنت.  منت�صرة على  امل��اء  لرجيم  هناك عدة من��اذج 
التقليدي  التخ�صي�ض  عيادات  لرجيم  متاما  مماثلة  رجيمات 
)الورقة املطبوعة م�صبقا لكل الأعمال والأجنا�ض والأحجام( 
ولكن هذه  الوجبات،  قبل  اأو حار  داف��ئ  ماء  اإ�صافة كوب  مع 

الأمناط تختلف.

النموذج الأول )رجيم املاء ال�سريع(:
الإف��ط��ار: ك��وب م��اء داف��ئ على معدة فارغة، يليه عي�ض �صن 

وبي�صة م�صلوقة.
اأرز  6 مالعق  2 ك��وب م��اء داف��ئ قبل الآك���ل يليهم  ال��غ��ذاء: 

م�صلوق و�صدر فرخة م�صوي اأو م�صلوق وخ�صار �صوتيه.
يليهم قطعة جبنة  الأك���ل  داف���ئ قبل  م��اء  ك��وب   2 ال��ع�����ص��اء: 

قري�ض وكوب ع�صري برتقال طازج.
اأ�صبوعيا ليكون الإفطار  اأ�صناف الطعام  و من املمكن تغيري 
زب����ادي خايل  ال��ع�����ص��اء  جبنة داي���ت وال���غ���ذاء �صمك م�����ص��وي و 

الد�صم.. اإلخ.

اأ�سرار هذا النموذج
احلرارية،  ال�صعرات  يف  النخفا�ض  �صديد  الرجيم   –  1

وهذا ي�صبب عدة م�صاكل :

ي�صبب  مما  اجل�صم(،  ع�صالت  )تاأكل  الع�صلية  الكتلة  اإه��دار 
الدهون(  ح��رق  )م��ع��دل  ال��غ��ذائ��ي  الأي�����ض  م��ع��دل  انخفا�ض 
ترهل اجل�صم  اإىل  بالإ�صافة  اأ�صابيع.  بعد عدة  ال��وزن  وثبات 

و تدهور مظهره.
�صعوبة �صديدة يف اللتزام و�صعور دائم بالإحباط

والأرق  الرتكيز  بالإرهاق واجلوع والدوخة وقلة  دائم  �صعور 
ليال والرغبة يف النوم نهارا

الغذائية  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ك��ل  يف  ال��ف��ق��ر  ���ص��دي��د  ال��رج��ي��م   –  2
ال�صرورية ل�صحة وحياة الإن�صان.

الأ�صا�صية  الفقر يف الأحما�ض المينية  – الرجيم �صديد   3
والدهون.

اإىل  الرجيم يكاد يكون �صفر دهون، تناول الدهون ل يوؤدي 
اأعلى مما حتتاج  ح��راري��ة  �صعرات  تناول  ولكن  ال���وزن،  زي��ادة 
حلياة  �صرورية  امل�صبعة  وغ��ري  امل�صبعة  الدهون  ال�صبب.  هو 
ي�صبب  ق��د  ال��ده��ون  كمية  ال�صديد يف  الفقر  ه��ذا   . الإن�����ص��ان 

اأ�صرار �صحية ج�صيمة.

النموذج الثاين )رجيم املاء ال�5 اأيام(:
اليوم الأول: ا�صرب 8 اأكواب ماء مثلج مع تفاحة اأو 2.

اليوم الثاين: 10 اأكواب ماء مثلج مع خ�ض وخيار.
فاكهة وخ�صروات  م��ع  مثلج  م��اء  اأك���واب   10 الثالث:  ال��ي��وم 

�صوتيه.
اليوم الرابع: 10 اأكواب ماء مع لن حليب خايل الد�صم.

اليوم اخلام�ض: 10 اأكواب ماء مع 5 ثمرات طماطم.
اليوم ال�صاد�ض: راحة من الرجيم )اليوم الفري(.

اأ�سرار هذا النموذج
اأي���ام على   5 اأن��ه مي��ر  الأول، حيث  النموذج  اأ���ص��واأ كثريا م��ن 
ج�صمك بدون بروتني اأو دهون. وهذا ي�صكل اأخطارا ج�صيمة 
ال�صابق  اإىل الأ�صرار  على �صحتك وحياتك. بالإ�صافة طبعا 
الأي�ض  م��ع��دل  وت��دم��ري  الع�صلية  للكتلة  ت��اآك��ل  م��ن  ذك��ره��ا 

الغذائي )معدل حرق الدهون(.
ال�صاد�ض(  )اليوم  الفري  اليوم  ي��وؤدي  ان  ال��وارد  ان��ه من  كما 
ك��ب��رية من  اكت�صاب كمية  اىل  رواب���ط  او  ���ص��واب��ط  اي  ب���دون 
الدهون ب�صبب ال�صراهة الكبرية و تناول كميات �صخمة من 

الكل ا�صتعدادا جلولة جديدة من احلرمان و التجويع.

النموذج الثالث )رجيم املاء بالليمون(:
هو اأي�صا �صبيه برجيم عيادات التخ�صي�ض )تو�صت وبي�صة – 
5 مالعق اأرز و�صدر فرخة – قطعة جبنة قري�ض( مع �صرب 

ع�صري الليمون + املاء املغلي على ق�صر الليمون.
مع  وخلطه  الليمون  ق�صر  م��ع  م��اء  بغلي  ت��ق��وم  ان��ك  مبعنى 

ع�صري الليمون و �صرب هذا املحلول قبل كل وجبة.

اأ�سرار هذا النموذج
اأما بالن�صبة للرجيم الثالث، وهو رجيم املاء والليمون. فهو 
 + التقليدي  التخ�صي�ض  دكتور  )رجيم  الأول  بالنموذج  �صبيه 

ماء قبل الطعام( . وله نف�ض الأ�صرار و النتائج ال�صلبية. اأما 
اأو درا�صة او جتربة  الليمون، فال يوجد اي بحث  بخ�صو�ض 
او ق�صة �صخ�صية اأثبتت اأن لليمون له دور يف حرق الدهون. 
 88% به  ليمون  ج��رام  و100  مفيد  الليمون  ع�صري  نعم 
من احتياجاتك اليومية من فيتامني �صي وكميات كبرية من 
احلديد و فيتامني بي . و لكن ما يقال ان خلط املاء الدافئ او 

احلار بالليمون )يذيب الدهون( فهذه جمرد �صائعة.

النموذج الرابع: رجيم املاء فقط اآو رجيم املاء بدون 
اأكل

وهو ما ي�صمى ب�صيام املاء اأو Water Fasting. ويقوم 
اأيام   4 او   3 مل��دة  فقط  امل��اء  و���ص��رب  بال�صيام  ال�صخ�ض  فيه 
مت�صلة، و يف اليوم الرابع واخلام�ض ياأكل وجبة واحدة كبرية 

مفتوحة، ثم يكرر الدورة مرة اأخرى.
نعم ، هذا الرجيم ينق�ض الوزن ب�صورة كبرية. لكن هل كل 
ه��ذا ال���وزن امل��ف��ق��ود م��ن ده���ون؟ احلقيقة ل، ح���وايل ن�صف 
الوزن املفقود من ع�صالت اجل�صم. وهي ما�صاة.. نعم اأنا اعلم 
، و لي�ض يل اهتمام  اري��د ان انحف فقط  ان��ا   ، مب تفكر الن 
بع�صالتي. وهذا تفكري خاطئ. لأن كلما زادت الكتلة الع�صلية 
، كلما زاد معدل الأي�ض الغذائي و بالتايل يزيد معدل حرق 
الدهون ، و العك�ض �صحيح. فاأن اهدار الكتلة الع�صلية يوؤدي 
. وعندما  ال���وزن  ث��ب��ات  ا���ص��اب��ي��ع( اىل  ع��دة  )ب��ع��د  النهاية  يف 
ي�صعر متبع الرجيم بجوع و احباط كبري تقوم بك�صر الدايت 

ويكت�صب كل الوزن املفقود، مع زيادة اكرب يف الدهون.
هو  كما   Detox اأو  الديتوك�ض  على  ي�صاعد  ل  امل��اء  �صيام 
اجل�صم  تنظيف  على  ق��ادرة  الب�صري  اجل�صم  فاأع�صاء  �صائع. 

هناك  حيث  ال�صيام.  اإىل  احلاجة  ب��دون  ال�صموم  من  يوميا 
اي  ب��دون  ع��ام ب�صحة جيدة   100 و   90 يعي�صون  اأ�صخا�ض 

نوع من اأنواع الديتوك�ض.
انخفا�ض  اإىل  ي��وؤدي  امل��اء فقط  اأي��ام على   4 او   3 ال�صتمرار 
ن�صبة الأمالح يف الدم بن�صبة كبرية ، مما يوؤدي اإىل ت�صمم املاء 

و هذا ي�صبب �صرر دائم باملخ.
اإحباطك من  ب�صكل كبري. ل جتعل  اح��ذر منه  النموذج  هذا 
مظهر ج�صمك يجعلك تاأخذ قرارات انفعالية بدون درا�صة و 
تاأين. اأنت اكت�صبت هذه الدهون خالل 10 و 20 �صنة، لذلك 
من حق ج�صمك عليك ان تخ�صر هذه الدهون ب�صكل �صحي 
اإهمالك  تدفع ثمن  اأن  تتوقع. يجب  اأط���ول مم��ا  م��دى  و يف 

جل�صمك، ل يوجد طريق خمت�صر.

النموذج اخلام�س: �سيام املاء املتقطع
اأو �صيام املاء،  اأكل  اأن��واع رجيم املاء بدون  اأي�صا نوع من  وهو 
اأو  يوم  ملدة  امل��اء  ي�صمل �صيام  وه��ذا  ولكن لفرتات متقطعة. 
املاء  و�صرب  املغرب  حتى  �صباحا  ال�صيام  اأو  الأ�صبوع،  يف   2
فقط. ولذلك ي�صمى �صيام املاء املتقطع. وهو رجيم جمرب 
من  والوقاية  العمر،  اإطالة  مثل  عديدة،  �صحية  فوائد  وله 
اأ�صبح من احدث  اأمرا�ض ال�صرطان وال�صكر و القلب. والآن 

الرجيمات الفعالة حاليا.

مثال:
تناول  ث��م  م�صاء   6 ال�صاعة  حتى  ال�صباح  م��ن  ال�صيام  يتم 

وجبتني.
اأو �صيام يوم كامل و�صرب املاء فقط مرة واحدة اأ�صبوعيا.

ال�سحري الريجيم  لهذا  اأنظمة   5

انقــــ�س وزنــــك ب�شكـــل �شـــريع بريجـــيم املــــاء

التطعيم
ع��ل��ي��ِك احل���ر����ض ع��ل��ى م��ن��اق�����ص��ة الطبيب 
التطعيمات  مل��ع��رف��ة  ب��ط��ف��ل��ك،  اخل���ا����ض 
اخل��ا���ص��ة حل��م��اي��ة الأط���ف���ال م��ن العدوى 

الأنفلونزا،  ل��ق��اح  خ��ا���ص��ة  وال��ف��ريو���ص��ات، 
بداية  يف  به  الطفل  تطعيم  يف�صل  ال��ذي 

ف�صل اخلريف، 
وتطعيمات اجلديري واللتهاب ال�صحائي 

وغريها.

احلر�س على النظافة والتطهري
ل ب���د م���ن اع���ت���ي���اد الط����ف����ال ع��ل��ى غ�صل 
ال��ي��دي��ن ق��ب��ل وب��ع��د ال��ط��ع��ام، وق��ب��ل وبعد 

ا�صتخدام املرحا�ض، 
ال�صخ�صية،  ب���ال���ن���ظ���اف���ة  واله�����ت�����م�����ام 
والأطعمة وغريها، لتجنب نقل اجلراثيم 

وامليكروبات.
لذا عليٍك و�صع املناديل الورقية واملطهرة، 

و�صائل التنظيف داخل حقيبة طفلك.

الهتمام بالنظام الغذائي
الغذائي،  طفلك  بنظام  اله��ت��م��ام  عليٍك 
ل�����ص��م��ان ���ص��ح��ة اأف�����ص��ل وم��ن��اع��ة اأق����وى، 
الغنية  والفواكه،  اخل�صروات  تناول  مثل 

بالفيتامينات واحلديد واملعادن.
للحفاظ  بانتظام،  امل��اء  تناول  عن  ف�صاًل 

على ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض.

الهتمام باملتعلقات ال�سخ�سية
اأدواته  ا�صتخدام  اجعلي طفلك يعتاد على 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ف��ق��ط، وع����دم ت��ق��ا���ص��م��ه��ا مع 
اأح��د من زم��الءه، حتى ل تنتقل العدوى 
والفريو�صات، مثل زجاجة املاء ال�صخ�صية، 

والأدوات ال�صخ�صية.

حلماية  اليومية  املالحظات  بع�س 
طفلك

- اخ��ربي��ه ب��الب��ت��ع��اد ع��ن الأط���ف���ال التي 
بع�ض  اأو  احل��ب��وب  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى  تظهر 

امل�صكالت اجللدية. 
- و�صع يديه على فمه عند "العط�ض". 

زمالئه  م����ن  ب�������ص���دة  الق���������رتاب  ع�����دم   -
امل�صابني بنزلت الربد. 

- تغطية الطعام بعد الإنتهاء منه.
عقب  اإل  املدر�صة  مرحا�ض  ي�صتخدم  ل   -

تنظيفه. 
- عدم تناول احللوى املك�صوفة، والأطعمة 

وامل�صروبات جمهولة امل�صدر. 

ن�شائح حلماية الأطفال من 
البكرتيا واجلراثيم يف املدر�شة

ي�سبب  الدرا�سي اجلديد,  العام  مع دخول  البكرتيا واجلراثيم  بعدوى  لالإ�سابة  الأطفال  تعر�س 
ومهاجمة  عدة,  باأمرا�س  لالإ�سابة  يتطور  قد  الأمر  اأن  خا�سة  الأم��ور,  اأولياء  من  للعديد  ذعرا 

اجلهاز املناعي. واإليِك ن�سائح حلماية الأطفال من البكرتيا واجلراثيم يف املدر�سة :
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العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعـــــــالن       

حممد  ال�صيد/   : خورفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
اأحمد علي اليوحه النقبي - اجلن�صية : الإمارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( 
الرخ�صة  ن�صاط   ، الفنية  اليوحه للمقاولت  التجاري حممد  ال�صم  البالغة 100% يف  يف ح�صته 
مقاولت فئة �صاد�صة ، التك�صية والأر�صيات ، اأ�صباغ ، تركيب الأ�صقف املعلقة والقواطع اخلفيفة ، 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 611547 ال�صادر بتاريخ 
�صوريج  مياه -  ال�صيد/ ف�صل احلق  الإقت�صادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائ��رة  2011/2/16 يف 
اأعاله من حممد  املذكورة  التجاري للرخ�ض  الذي يرغب بتغيري ال�صم  : بنغالدي�ض  اجلن�صية 
اليوحه للمقاولت الفنية اىل زوايا الربدي ملقاولت التك�صية والأر�صيات.  ليكن معلوما للجميع 
املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1179
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ جاوراف �صودهاري جوفيند �صينغ - الهند اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ �صوهان لل 
والتي  والرخام(  اجلرانيت  لتجارة  )�صبته  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  الهند   - موال 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )521358( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1181

اجلن�صية  الهند   - ان�صيل  باب�صان  بابا�صان  بالي�صي  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ابينايا   / ال�صيدة  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صتها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
ارون - الهند اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )برج الطرفا ملقاولت النجارة امل�صلحة( تاأ�ص�صت 

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )617697(  تعديالت اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

  اعـــالن  
املرجع :1183

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/  ايريك�صان لوران�ض - الهند اجلن�صية يرغب بالبيع 
�صربيل  انتوين  جو�صى  ال�صيد/  اىل  ح�صة   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  ع  والتنازل 
رقم  والأر�صيات(  التك�صية  ملقاولت  )ال�صاحة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هند   - انتوين 

)721312( - حيث مت تنازل مالك الرخ�صة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : فورتي �سفن انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 306 ملك عقارات الغرير - ديرة - الرقة - ال�صكل القانوين 
: ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 722968 رقم القيد بال�صجل التجاري : 
التاأ�صري  باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  1150018 مبوجب هذا تعلن 
، وذلك مبوجب قرار  اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/13
602 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�سابات   النعيمي  ام رمي  ايه تي 
عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات  - هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 
2517721-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : بال�ستايل للتجارة - �س ذ م م  
ال�صكل   - الأوىل  احلبية   - بردبي   - العقارية  الإحت���اد  ملك   409 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�صجل  القيد  رق��م   655394  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1078085  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/8/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
ايه  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/14
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�ض    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
لت�صفية فورتي �سفن انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/13 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2019/10/13  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- 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�ض : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية بال�ستايل 
بتاريخ  2019/8/10  دب��ي  ق��رار حماكم  للتجارة - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب 
لديه  من  وعلى   2019/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اإعالن بالن�شر - الدعوى رقم 427 ل�شنة  2019 عقاري كلي 

الدائرة العقارية الكلية الثانية رقم )97(  
املرفوعة من : حار�ض الأفاق - �ض ذ م م 

�صد : الفار�ض امللكي ملقاولت البناء ذ م م - فرع دبي 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعوين  عليهم  املدعي 
الإثنني  يوم   2.00 ال�صاعة  عقده  املقرر  الهند�صية  اخلربة  لجتماع 
ال�صيخ  بناية  الكائن دبي -  املوافق 2019/10/21 وذلك مبقر اخلبري 
�صعود القا�صمي - �صارع عمان - مكتب )505( م�صطحبني معكم كافة 

امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�شطفى بن علي ال�شرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7466(

املنذر : �صركة البحار ال�صبع للتجارة )ذ م م( 
املنذر اليهما الأوىل : ال�صركة الهند�صية ملواد البناء - ذ م م 

املنذر اليه الثاين : �صعد الدين �صليم �صعيد اأبو زهرة - )اأردين اجلن�صية( 
الوفاء  اليهما مبوجب هذا الإخطار وحثهما على  تنبه املخطرة على املخطر 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  درهم حتت طائلة  ب�صداد مبلغ 288.633  بالتزاماتهما 
الق�صائية  وامل�صروفات  للر�صوم  بالإ�صافة  املذكورة  باملبلغ  والزامه  القانونية 
حال الإ�صتمرار يف الإمتناع عن ال�صداد وذلك جميعة خالل مدة اق�صاها خم�صة 

ايام من تاريخ الن�صر لهذا الإخطار قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 425
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اأمريكا   - �صقرا  ابو  ال�صيد/رانيا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ اياد عبداحلكيم حممد احمد 
والتي  للتجميل(  ديال  )�صالون  امل�صماة  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  اليمن   - الرتكي 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )764309(  تعديالت اأخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  الكاتب العدل
مركز اجنازات ال�شناعية 13  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1760 اإ�شتئناف جتاري      
مديونية  كفيلة  ب�صفتها   - ليمتد  انف�صتمنت  امانا  ���ص��ده/1-  امل�صتاأنف  اىل 
- �صركة الإم��ارات للوكالت التجارية - ذ م م - ممثلة بال�صيد/ �صيد حممد 
���ص��الح ال��دي��ن - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /���ص��رك��ة الإحت���اد 
الزرعوين  عبداهلل  حممد  اإ�صماعيل  وميثله/علي  م(  م  )ذ  وال�صتثمار  للبناء 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/28 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د   -
2019/7/31 وحددت لها جل�صه يوم الأحد املوافق 2019/10/20 ال�صاعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �صباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1433 جتاري جزئي                                                

���ض ذ م م  جمهول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان  ال��زج��اج -  ال��ك��رام��ة  اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/1- 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
وي�صت درايف لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م )حاليا( - الريامي اتو ليزجن �ض ذ م م )�صابقا( 
توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  نامبيار  ه��اران  �صريد  ميتون  ال�صيد/  مديرها  وميثلها   -
بواقع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م  وع�صرين  و�صتمائة  ال��ف  ع�صر  ارب��ع��ة  مبلغ  للمدعية 
والزمتها  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2019/2/6 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9
بالنفاذ  ب�صمول احلكم  اأمرت  املحاماة  اتعاب  بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل 
املعجل بالكفالة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1758 جتاري جزئي                                                

حمل  جمهول   - م  م  ذ  �ض   - الكهروميكانيكية  لالأعمال  برايان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/8/29 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ هيبورث .ب��ي.ام.اأي. )�ض ذ م م( بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
الفا واربعمائة  املدعية مبلغ مقداره 233409.75 درهم )مائتان وثالثة وثالثون  اىل 
وت�صعة درهما وخم�صة و�صبعون فل�صا( والفائدة بواقع 9% ت�صعة باملائة �صنويا من تاريخ 
2019/4/16 وحتى متام ال�صداد ، والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من  طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2066 امر اداء    
البناء - �ض ذ م م جمهول حمل  اىل املدعى عليه/1-اي ان تي �صي لتجارة م��واد 
���ض ذ م م وميثله / ه��اين رجب  امل��دع��ي/اجل��ائ��زة للتكنولوجيا -  الق��ام��ة مب��ا ان 
دبي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اأداء  اأم���ر  ا�صت�صدار  طلب   - اجل�صمي  ع��ب��داهلل  مو�صى 
مواد  لتجارة  �صي  تي  ان  اي  عليها   املدعى  بالزام   2019/9/25 بتاريخ  البتدائية 
البناء - �ض ذ م م بان توؤدي للمدعية اجلائزة للتكنولوجيا - �ض ذ م م مبلغ وقدره 
 %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(  مليون  ع�صر  )اثني  دره��م   12.000.000
�صنويا من تاريخ 2019/9/22 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3554 جتاري جزئي                 
اىل امل��دع��ي عليه /1-خ��ال��د ان�����ض جمعة م��ب��ارك الفال�صي - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ موارد للتمويل وميثله / عي�صى �صامل اأحمد احلر�صي املهري - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها تلتم�ض املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الق�صاء لها بالآتي : اول/ الت�صريح 
ثانيا / احلكم  املدعي عليه ب�صورة عنها.   واإع��الن  اأق��رب موعد لنظرها  بالدعوى وحتديد 
واربعمائة  الف  )اربعة ع�صر  درهم  للمدعية مبلغ 14.456.99  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�ض(  وت�صعون  وت�صعة  دره��م��ا  وخم�صون  و�صتة 
اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  املدعي عليه  ال��زام   / ثالثا   ، ال�صداد  املطالبة وحتى متام 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2019/10/21 املوافق  الإثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1431 جتاري كلي                 

اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ص��رك��ة ه���ادا ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة )����ض ذ م م( 2-ع��ل��ي دام����ري )كفيل 
بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �صامن(  )كفيل  دام���ري  3-ها�صم  �صامن( 
الإم��ارات دبي الوطني )�ض م ع( وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ 
وقدره )202.860.010.01 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  الإ�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2019/10/30 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة. 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

يف  الدعوى 2019/40 عمايل خدمة م�شاعدة جزئي
امل�صاعدة  العمالة  خلدمات  العمر  فر�صة  1-م��رك��ز   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ �صعود غ��امن الغيث امل��ري - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ 
5000 درهم والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الأحد املوافق 
Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة   2019/10/27
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/363  مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1-�صاهد جميل احمد جميل 2- انواري بيجوم 3- �صمينة جميل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/امل�صت�صفى المريكي دبي - �ض ذ م م قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1.946.097 
والر�صوم  دره��م��ا  وت�صعون  و�صبعة  ال��ف��ا  وارب��ع��ون  و�صتة  وت�صعمائة  مليون  دره���م( 
املطالبة  ت��اري��خ  ب��واق��ع 9% م��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف 
احلا�صل يف 2018/9/27 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
2019/10/27  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3360 جتاري جزئي                 

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  غ��ودا  كر�صيني  /1-فا�صو  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ بنك دبي التجاري وميثله / ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي - قد اأقام 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
من   %12 بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�صافة  دره��م(   425339.77( وق��دره 
الإثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.  ال�صداد   الدعوى وحتى  رفع  تاريخ 
فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ض  ال�صاعة   2019/10/21 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3360 جتاري جزئي                 

ان  الق��ام��ة مب��ا  غ���ودا جم��ه��ول حم��ل  فا�صو كر�صيني   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  ال�صعدي -  قد  التجاري وميثله / ي�صلم �صالح احمد  املدعي/ بنك دبي 
للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
من   %12 بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�صافة  دره��م   425339.77 وق��دره  مبلغ 
املوافق  الإث��ن��ني  ي��وم  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة  ال�صداد  ال��دع��وى حتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة   2019/10/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/9309  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- فخري لال�صت�صارات الهند�صية - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �صليم خليل غالم وميثله / �صليم خليل غالم وميثله / احمد ح�صن 
حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا )236000  عمالية 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة. وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.A.2 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2019/10/30 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4523 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ازهر حيات عمر حيات )كفيل �صامن( جمهول حمل 
ع( م  )�ض  الإ�صالمي  الإم���ارات  التنفيذ/م�صرف  ان طالب   القامة مبا 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صالمي  را���ص��د  را���ص��د حممد جابر  / جابر  وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)485194.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4073 تنفيذ جتاري  
الكلباين جمهول حمل  �صعيد  �صعيد عبيد  املنفذ �صده/1- حممد  اىل 
م�صاهمة  الإ�صالمي  الإم���ارات  التنفيذ/م�صرف  طالب  ان  مبا  القامة 
عامة وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2471351.39( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7467(

املنذر : �صركة ريف مول - �ض ذ م م - رخ�صة جتارية -  رقم 575519 
املنذر اليها : مطعم الفرن الإيطايل رخ�صة مهنية رقم 563723  )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار العديل اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي : 
ب�صداد مبلغ وقدره =/ 26.519 درهم مف�صلة على النحو التايل )مبلغ وقدره =/ 12.528 درهم 
بدل اليجار ال�صنة اليجارية املنتهية التي بدات بتاريخ 2018/9/1 وانتهت 2019/8/31 + مبلغ 
وقدره 12.528 درهم بدل ايجار ال�صنة اليجارية احلالية التي بدات بتاريخ 2019/9/1 وتنتهي 
تاريخ 2018/5/1  امل�صافة من  القيمة  قيمة �صريبة  درهم  وق��دره =/1.463  + مبلغ   2020/8/31
وحتى 2020/8/31( مع �صرورة مراجعة املنذر اليها للمنذرة لتجديد العقد لذات الفرتة وبذات 
املاأجور وت�صليمه للمنذرة  ال�صروط ويف حال عدم ال�صداد خالل املهلة القانونية نطالبكم اإخالء 
خاليا من ال�صواغل  و�صداد املرت�صد واإل �صن�صطر ا�صفني للجوء اىل اجلهات املخت�صة لخالءكم 

جربا مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7468(

املنذر : �صركة ريف مول - �ض ذ م م - رخ�صة جتارية -  رقم 575519 
املنذر اليها : مطعم الفرن الإيطايل رخ�صة مهنية رقم 563723

)جمهول حمل الإقامة( 
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار العديل اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي : 

ب�صداد مبلغ وقدره =/ 470.944 درهم مف�صلة على النحو التايل )مبلغ وقدره =/ 216.920 درهم 
بدل اليجار ال�صنة اليجارية املنتهية التي بدات بتاريخ 2018/9/1 وانتهت 2019/8/31 + مبلغ 
وقدره 226.908 درهم بدل ايجار ال�صنة اليجارية احلالية التي بدات بتاريخ 2019/9/1 وتنتهي 
2020/8/31 + مبلغ وقدره =/27.116 درهم قيمة �صريبة القيمة امل�صافة من تاريخ 2018/5/1 
وحتى 2020/8/31( ويف حال عدم ال�صداد خالل املهلة القانونية نطالبكم اإخالء املاأجور وت�صليمه 
املخت�صة  ا�صفني للجوء اىل اجلهات  �صن�صطر  واإل  املرت�صد  ال�صواغل و�صداد  للمنذرة خاليا من 

لخالءكم جربا مع الزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7235(

املنذرة : �صركة داماك كري�صنت للعقارات 
املنذر اليه الأول : موؤ�ص�صة ريت�صبورت لت�صويق الفعاليات الريا�صية )ب�صفتها امل�صتاأجرة( 
املنذر اليه الثاين : �صالومريتوما�صز جيبكا )ب�صفته مالك امل�صتاأجرة وحمرر ال�صيكات( 

العنوان : جمهول العنوان 
املو�صوع / اإنذار ب�صداد بدل اليجار امل�صتحق مببلغ وقدره )26.134 درهم وما ي�صتجد من ايجار 

 وحتى الإخالء الفعلي عن ال�صقة ال�صكنية رقم 506 ب - غولف برومناد 5 ب 
داماك هيلز - دبي لند 

باإجمايل مبلغ  ال�صيك  ارجت��اع  اليجارية وغرامة  القيمة  ب�صداد مبلغ  اليهم  املنذر   املنذرة  تنذر 
املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات  الن�صر واإل �صت�صطر  26.134 درهم خالل 30 يوم من تاريخ هذا 
القانونية الالزمة للزامكم ب�صداد املبلغ املذكور من الأجرة وباإخالء العقار امل�صتاأجر لعدم ال�صداد 

رغم الن�صر وحتتفظ املنذرة بحقها فيما ي�صتجد من قيمة ايجارية وطلب التعوي�صات املنا�صبة 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1712 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد عبا�ض ح�صني حممد مرت�صى ح�صني جمهول حمل القامة 
املذكورة  املنعقدة بتاريخ  2019/6/10 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
اعاله ل�صالح/ بنك م�صر - بالزام املدعي عليه )حممد عبا�ض ح�صني حممد مرت�صى 
ح�صني( بان توؤدي )بنك م�صرف( مبلغ 243.117.28 درهم )مائتني وثالثة واربعني الف 
ومائة و�صبعة ع�صر درهم وثمانية وع�صرين فل�ض( والفائدة 9% من تاريخ الإ�صتحقاق يف 
2019/1/27 حتى متام ال�صداد ، والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2788 تنفيذ جتاري  
القامة مبا  زه��اجن جمهول حمل  �صده/1-اك�صيجوى  املنفذ  اىل 
عبداهلل  وميثله/�صمرية  ه��واجن  ت�صينج  التنفيذ/تيما  طالب  ان 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  علي قرقا�ض - قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )255239( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
تبليغ حكم بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2800 جتاري )جزئي(  
 -  2 ال�صناعية  املنطقة   - اإم��ارة عجمان   / ال�صيارات  كهرباء  �صيدا ل�صالح   : عليه  املحكوم  اىل 
املدينة باكري - حمل رقم 2 - �صندوق بريد  ال�صنعاء - بناية فريوز بالقرب من مطعم  �صارع 
shahjahanabdul77@gmail. - 0503046623 - 1999 - هاتف 067430801 موبيل

com بريد الكرتوين نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2018/12/20 م  قد حكمت عليكم هذه  املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اع��اله  ل�صالح �صركة اخلليج للتمويل )�ض م خ(   بالتايل : حكمت 
املحكمة : بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 195119.28 درهم وفائدة قانونية قدرها %5 
على اأ�صل الدين من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2017/10/10 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي 
عليها الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  

حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ 2019/10/8 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2835 جتاري جزئي                                                
 اىل املحكوم عليهما/1-�صركة ال�صورة امل�صتقبلية لالعمال الكهروميكانيكية - ذ م م

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - بركات  جابر  نا�صر  عمر   -2
املذكورة اعاله ل�صالح/ �صركة  الدعوى  بتاريخ  2018/3/28  يف  املنعقدة  بجل�صتها 
اخلليج للتمويل - �ض م خ بالزام املدعي عليهما مت�صامنني بان ي�صددوا اىل املدعي 
 ، ال��ت��ام  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  ت��اري��خ 2017/8/15  م��ن   %9 وف��ائ��دة  دره���م   153.388 مبلغ 
 ، املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتهما 
زاد على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف  ورف�صت ما 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2859 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليهما/1- �صركة الربهاين ملواد البناء - �ض ذ م م 2-ح�صيني بهاي فخر 
بتاريخ   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  القامة  الدين  جمهويل حمل 
ع   م  ���ض  للتمويل   اخلليج  �صركة  ل�صالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/5
بالزام املدعي عليهما بالت�صامن باداء مبلغ 275.674.06 درهم للمدعية قيمة ما هو 
مرت�صد يف ذمتهما من القر�ض والفائدة القانونية عن التاأخري بواقع 9% اعتبارا من 
2017/8/17 وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليهما بامل�صروفات بالت�صامن والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/2037 امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- قينجبو �صون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال زد 
ال للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثله / زايد �صعيد را�صد �صعيد ال�صحي - قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/23 بالزام املدعى عليه قينجبو �صون بان 
توؤدي للمدعية ال زد ال للتجارة العامة - �ض ذ م م مبلغ 538200 درهم )خم�صمائة 
تاريخ  من  �صنويا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م(  ومائتي  الفا  وثالثون  وثمانية 
ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة  الإ�صتحقاق لكل �صيك وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2808 جتاري جزئي                 

م  م  ذ  �ض   - الديكور  واوازم  الث��اث  ل�صناعة  الع�صرية  عليه/1-الفنون  املدعي  اىل 
ا�صخر  ال�صيد  اح��م��د  �صالح  ال�صيد  امل��دع��ي/���ص��ي��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ  يو�صف  عبدالعزيز  احمد  وميثله/منى  الظاهري 
والر�صوم  دره��م(   87.500( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
الإثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2019/10/21 املوافق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/88 اأمر على عري�شة - حتكيم 

اىل املدعي عليه/1- يف تي ا�ض لت�صويق الوحدات ال�صكنية 
�ض ذ م م )حاليا( ، �صركة الأق�صر بال�ض )�صابقا( جمهول 
را�صد  علي  عبداهلل  املدعي/�صلطان  ان  مبا  القامة  حمل 
احلب�صي وميثله / زايد �صعيد را�صد �صعيد ال�صحي - نعلنكم 
بان القا�صي قد ا�صدر قرار بالت�صديق على حكم التحكيم 

امل�صار اليه وذلك لتنفيذ ما جاء به.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1880  تنفيذ مدين  
الإداري جلميعيات  املنفذ �صده/1- هاي راي�ض  خلدمات ال�صراف  اىل 
التنفيذ/زياد ح�صن احلاج  ان طالب  القامة مبا  املالك جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اجل��رم��ن  ابراهيم  اإ�صماعيل  علي   / وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9245( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4394 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- جمال ح�صن عبداهلل حممد ح�صن اللنجاوي جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع
اأقام  ق��د   - ال�صام�صي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله/عبداهلل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )442389.24( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/389 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- الوادي الأخ�صر للو�صاطة العقارية جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عالء عواد �صادق حافظ - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
بال�صافة اىل  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  )489995( درهم اىل طالب 
مبلغ 20400 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
يف  الدعوى 357/2019 نزاع تعيني خربة جتاري 

�صد املتنازع �صده : �صافيتك�ض للتجارة - �ض ذ م م 
املقامة من املتنازع : عبدالقدو�ض �صايف 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحاكم  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
يف  م�صرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جتاري  خربة  تعيني  نزاع   2019/357
الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992م بخ�صو�ض 
، ندعوكم حل�صور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا  اعمال اخلربة امام املحاكم 
والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 
امل�صتندات  كافة  اح�صار  ويرجى منكم   ، ال�صاعة 12.00 ظهرا  2019/10/22 يف متام 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �صارع بور�صعيد ، برج 

�صنتوريون �صتار ، املبنى )ب( الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/340 مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- طه حممد حممد 2-نبيل حممود امني حممد جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ تايجر العقارية وميثله / خلود احمد علي ربيعة ال�صام�صي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما بان يدفعوا وي�صددوا بالت�صامن 
الإ�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(   99.910.399( وق���دره  مبلغ 
تعيني  احتياطيا  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  الر�صوم  والزامها  ال�صداد  مت��ام  وحتى 
التي ت�صبب  املدعية ور�صد الإخطاء واملخالفات  خربة حما�صبية لالنتقال اىل موقع 
املوافق  الأربعاء   بال�صرر للمدعية. وحددت لها جل�صة يوم  بها ملدعي عليهما احلاقا 
2019/10/23 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3762 تنفيذ جتاري  
املرزوقي  جمهول  ابراهيم حممد عبداهلل حممد  املنفذ �صده/1-  اىل 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الإمارات الإ�صالمي - �ض م ع
اأق���ام عليك  ق��د   - ال�صالمي  را���ص��د  را���ص��د حممد ج��اب��ر  وميثله /ج��اب��ر 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)186185.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4560 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة ايدمرك التجارية - ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة ا�ض �صي جون�صون اند �صون 
اينك - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
طالب  اىل  دره����م   )128250.60( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3830 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- اجناين للتجارة )�ض ذ م م( 2-جيتندرا متالين 
غن�صيام دا�ض  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رد باجز 
للتجارة )�ض ذ م م( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
بالت�صامن  دره��م   )217357( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4263 تنفيذ جتاري  
ذ م م جمهول  الريامي ل�صناعة الإعالنات - �ض  املنفذ �صده/1-  اىل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ارون��ا للتجارة - ذ م م - فرع  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب 
اأق��ام عليك  دبي وميثله / حممد �صالح حممد احمد الهاجري - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)106382.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4130 تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  �ض   - الكهروميكانيكية  لالأعمال  �صدهما/1-ايلمك  املنفذ  اىل 
2-رهيف حنا اإبراهيم جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
امتو�صت ملواد البناء امتو�صت ملواد البناء موؤ�ص�صة فردية - وميثلها  قد 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ  ال��دع��وى التنفيذية  اأق��ام عليك 
التنفيذ  طالب  اىل  بالت�صامن  دره��م   )195936.08( وق��دره  به  املنفذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3913  تنفيذ عمايل 
ف��رج جمهول حمل  املنفذ ���ص��ده/1- رمي��ون �صكري ميخائيل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ موؤ�ص�صة الظبي للتعهدات وميثله/

التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكثريي  ب��در  حم�صن  �صوق 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18355( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3805  تنفيذ عمايل 
ال��رزاق جمهول حمل القامة  اىل املنفذ �صده/1- حممد عزام رزاق عبد 
حم�صن  وميثله/�صوق  للتعهدات  الظبي  موؤ�ص�صة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
بدر الكثريي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1026.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 245 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12759 بتاريخ 2019/10/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2575 جتاري جزئي 

 اىل املحكوم عليهما/1- الهند�صة للمعادن املحدودة 2-جلوترا للتجارة )�ض ذ م م(
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  جمهويل حمل 
2019/8/1 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/م�صنع املورد للطباعة والإعالن 
درهم   176992 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  الأوىل  عليها  املدعي  بالزام  م(  م  )ذ 
وفوائده بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صروفات 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طبات.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

�صهد مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي الدويل لالأطفال وال�صباب، 
ت�صتمر  التي  لل�صباب،  موّجهة  عمل  ور���ص��ات  الثالث،  يومه  يف 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى 18 م��ن اأك��ت��وب��ر اجل����اري يف م��رك��ز اجلواهر 
فابيان  الأمل���اين  املعلم  افتتحها  التي  وامل���وؤمت���رات،  للمنا�صبات 
ل��ي��ن�����ص��ي��و���ص��ك��ي، م���ن »م��ت��ح��ف ف��ران��ك��ف��ورت ل��الت�����ص��ال«، حيث 
حملت ور�صته عنوان »البيانات الذهبية«، قدم خاللها للطلبة 
امل�صاركني مهارات ال�صتفادة من تقنيات العامل الرقمي، دون اأن 

يفقدوا ال�صيطرة على بياناتهم اخلا�صة.
اأ�صئلًة  املهرجان،  يف  امل�صاركني  الطلبة  اإىل  لين�صيو�صكي  ووّج��ه 

وهل  اخلا�صة  لبياناتهم  مدار�صهم  جمع  حيال  �صعورهم  حول 
باإجابات  الطلبة  ليتفاعل  اأمورهم على ذلك؟،  اأولياء  يعرت�ض 
متنوعة، وليعرتف بع�صهم باأنهم مل يفكروا يوًما بالأ�صخا�ض 

الذين ميكنهم الو�صول اإىل بياناتهم اخلا�صة.
وعر�ض املدرب الأملاين، مبداأً افرتا�صياً با�صم »مراقب املدر�صة«، 
وهو عبارة عن جهاٍز م�صتقبلي ي�صتطيع اأن يجمع كافة معلومات 
الطالب، يبداأ العمل به بعد 50 عاماً، ثم وّزع امل�صاركني على 
جمموعتني، الأوىل »موؤيدة« والثانية »معار�صة« لفكرة اجلهاز 
ووظيفته، وا�صتمع اإىل مناظرة الفريقني، واأفكارهم حول تلك 

التقنية امل�صتقبلية.
فّكروا  كانوا  اإن  الطلبة  ب�صوؤال  ور�صته،  لين�صيو�صكي،  واختتم 

يوًما يف الطريقة التي ي�صتخدمون بها التكنولوجيا. مبيًنا اأن 
الهدف النهائي من الور�صة دفع الأجيال اجلديدة اإىل التفكري 

جيًدا ب�صلوكّياتهم على �صبكة الإنرتنت.
رة  واملُحا�صِ الطالبة  قّدمتها  والتي  الثانية،  العمل  ور�صة  اأّم��ا 
الإماراتية ال�صابة هند القرقاوي، فتمّيزت بتفاعلّيتها وحما�صها، 
حيث اأجرت القرقاوي عدة متارين تعليمية هدفت من خاللها 

اإىل تعليم الطلبة مهارات التقدمي التلفزيوين. 
تقليدية  اأ�صاليب  اأّي���ة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  على  ال��ق��رق��اوي  وحر�صت 
ب��احل��رك��ة وامل���رح وال��ن�����ص��اط، حيث  ال��ور���ص��ة  ��ت  للتعليم، ف��اأف��ع��مرَ
احل�صور،  اأم��ام  نف�صه  لتقدمي  يخرج  اأن  طالٍب  كل  من  طلبت 
ليتدّرب بذلك على التقدمي التلفزيوين. ثم طلبت القرقاوي 

واملخرج  وامل��ق��ّدم  امل��ذي��ع  �صخ�صيات  يتقّم�صوا  اأن  الطلبة  م��ن 
التلفزيوين.

ت القرقاوي ور�صتها مبعلوماٍت زِخمة، عن طبيعة وظيفة  واأثررَ
لل�صباب  مقّدمة  واأ�صاليبه،  التقدمي  واأن��واع  التلفزيوين  املقّدم 
يف  اأح��ده��م  اأراد  م��ا  اإذا  لّتباعها  وتو�صيات  ن�صائح  جمموعة 

امل�صتقبل اأن ي�صبح مقّدًما تلفزيونًيا.
كما �صّلطت ال�صوء على املوؤهالت العلمية التي يجب حت�صيلها 
لي�صبح ال�صخ�ض مقّدًما تلفزيونًيا، وكذلك املهارات التي يجب 
تعني  ل  التقدمي  وظيفة  اأن  اإىل  لفتة  املُ��ق��ّدم،  بها  يتمّيز  اأن 
فقط اأن يخرج املقّدم للنا�ض على التلفزيون، بل اأن يعرف كيف 

يعر�ض ما يقّدمه واأن يتوا�صل ويتفاعل مع جمهوره.

باحلياد،  الل��ت��زام  الناجح  التلفزيوين  امل��ق��ّدم  على  اأن��ه  واأّك���دت 
واأن يتحّدث مبا ين�صجم مع طبيعة املحتوى الذي يقّدمه واأن 
اأن  و���ص��رورة  اجل�صد،  لغة  اأهمية  على  م�����ص��ّددًة  عنه،  يخرج  ل 
الطلبة  داعيًة  تقدميه.  يتّم  الذي  املو�صوع  طبيعة  مع  تتوافق 
اإىل الرتكيز على اأن يكونوا عفويني دائًما، ليقّدموا اأف�صل ما 

عندهم.
ويف ور�صة العمل الثالثة املوّجهة لل�صباب، حتّولت القاعة التي 
احت�صنت الور�صة اإىل مر�صم اأو ن�صخة م�صّغرة من اإحدى كليات 
علي  ال�صاب  الإم��ارات��ي  ال��ر���ّص��ام  طلب  حيث  اجلميلة،  الفنون 
الك�صواين من كل امل�صاركني اأن يحاولوا ر�صم ال�صخ�ض اجلال�ض 

بجانبهم، بعد اأن قام بتق�صيمهم اإىل جمموعات.

•• ال�شارقة-الفجر:

ي�����ص��ت�����ص��ي��ف م��ع��ر���ض ال�����ص��ارق��ة ال����دويل 
ال���ذي تنظمه   38 ال����  ل��ل��ك��ت��اب يف دورت����ه 
“افتح  �صعار  حتت  للكتاب  ال�صارقة  هيئة 
الأدب����اء  م��ن  نخبة  اأذهاناً”  تفتح  ك��ت��اب��اً 
احلا�صدين  العرب،  وال�صعراء  واملفكرين 
جل���وائ���ز ع��رب��ي��ة وع���امل���ي���ة، ب��ه��دف اإث����راء 
للقائهم  من�صة  وت��وف��ري  ال����زوار  جت��رب��ة 
مع كّتابهم املف�صلني يف حوارات م�صرتكة 

تغني معارفهم.
ويقدم ال�صيوف جلمهور الثقافة والأدب 
النقا�صية  واجلل�صات  ال��ن��دوات  من  ع��دداً 
طيلة  ال�صعرية  والأم�����ص��ي��ات  واحل��واري��ة، 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ض ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق خالل 
الفرتة من 30 اأكتوبر وحتى 9 نوفمرب 

املقبل يف مركز اإك�صبو ال�صارقة.
وت�صم قائمة ال�صيوف كاّلً من الروائيني 

الأع������رج �صاحب  وا���ص��ي��ن��ي  اجل���زائ���ري���ني 
“طوق اليا�صمني” و”البيت الأندل�صي”، 
واأح��الم م�صتغامني حاملة جائزة جنيب 
“ذاكرة  و���ص��اح��ب��ة  ل���ل���رواي���ة،  حم���ف���وظ 
اأحمد مراد،  امل�صري  اجل�صد”، والروائي 
والكاتبة  الأزرق”،  “الفيل  رواي���ة  كاتب 
عربية  اأول  احل���ارث���ي،  ج��وخ��ة  ال��ع��م��ان��ي��ة 
الدولية”،  ب��وك��ر  “مان  ب��ج��ائ��زة  ت��ف��وز 
الأدب،  جل���م���ه���ور  امل���ع���ر����ض  ي���ق���دم  ك���م���ا 
التي  جي،  كجة  اأنعام  العراقية  الروائية 
الأمريكية”  “احلفيدة  رواي��ات��ه��ا  ح��ل��ت 
بالقائمة  و”النبيذة”،  و”ط�صاري”، 
للرواية  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ق�����ص��رية 
واملرتجم  وال��روائ��ي  “البوكر”،  العربية 
اجلزائري احلبيب ال�صائح، الفائز بجائزة 
الرواية اجلزائرية عام 2003، واملر�صح 
العاملية  اجل���ائ���زة  يف  ال��ط��وي��ل��ة  ل��ل��ق��ائ��م��ة 

للرواية العربية )البوكر( عام 2019.

ال�صاعر  م���ن  ك����اًل  امل��ع��ر���ض  ي��ج��م��ع  ك��م��ا 
ال�صعودي  وال�صاعر  اجلخ،  ه�صام  امل�صري 
وال����روائ����ي الأردين  ال�������ص���ك���ران،   حم��م��د 
القائمة  يف  امل���ر����ص���ح  ب���رج�������ض،  ج������الل 
الطويلة للجائزة العاملية للرواية العربية 
“البوكر” عام 2019، والأديبة الكويتية 
بثينة العي�صى، والكاتب واملرتجم امل�صري، 
اإميان يحيى، والروائية ال�صعودية اأميمة 
عبداهلل اخلمي�ض، واأ�صتاذة الأدب العربّي 
احلديث والدرا�صات الثقافّية يف اجلامعة 
ال�صورية  الكاتبة  الأردن  يف  الأم��ريك��ّي��ة 
املغربي مبارك  والأدي��ب  العجيلي،  �صهال 
رب��ي��ع احل��ائ��ز ع��ل��ى ع���دة ج��وائ��ز عربية، 
وال��ك��ات��ب ال���روائ���ي ال��ل��ب��ن��اين حم��م��د اأبي 

�صمرا.
من  ك��اًل  ال��ع��رب  ال�صيوف  قائمة  وت�صم 
ه�ادي،  م��ي�����ص�����ل��ون  ال��ع��راق��ي��ة  ال���روائ���ّي���ة 
والكاتب ال�صعودي فهد العتيق، والقا�صة 

الروائية العمانية ب�صرى خلفان، والكاتب 
وال�صاعر  احل���ل���و،  ال��ن��ب��ي  ج����ار  امل�����ص��ري 
وال�صاعرة  ال��ق�����ص��ا���ض،  ج��م��ال  امل�����ص��ري 
والناقدة  امل����اج����ري،  ج��م��ي��ل��ة  ال��ت��ون�����ص��ي��ة 
عبد  ���ص��ي��اء  د.  البحرينية  والأك��ادمي��ي��ة 
ال�صرد  يف  وال��ن��اق��د  الكعبّي،  خمي�ض  اهلل 
الأدبي البحريني د. فهد ح�صني، والكاتب 
د.حممد  التون�صي  الأك���ادمي���ي  وال��ن��اق��د 
حممد  العراقي  وال��روائ��ي  ميهوب،  اآي��ت 

خ�صري.
العماين  ال�صاعر  املعر�ض  ي�صت�صيف  كما 
ال�صعودي  والأكادميي  احلجري،  د.هالل 
ب��ن ه��الل الهاليل،  ب��ن عي�صى  اأح��م��د  د. 
الرحمن  فتح  اليا�ض  ال�صوداين  وال�صاعر 
رحمة اهلل اأحمد، واأ�صتاذ التاريخ احلديث 
ت��رك��ي، واأ���ص��ت��اذ نظرية  ���ص��ع��ود  ب��ن��ي��ان  د. 
الأدب والنقد املعا�صر باجلامعة الأردنية 
د.�صكري عزيز املا�صي، والكاتب والباحث 

املغربي  ال�صيا�صية  الأن��رثوب��ول��وج��ي��ا  يف 
حممد املعزوز.

وت�����ص��م��ن��ت ق��ائ��م��ة ال��ك��ت��اب امل�����ص��ارك��ني يف 
ال�صاب  الكويتي  الكاتب  من  كل  املعر�ض 

م�صعل حمد، والروائية امل�صرية من�صورة 
ع��ز ال��دي��ن، وال��ب��اح��ث وم��وؤل��ف املو�صيقي 
د.  ال��ك��ات��ب  و  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ال��ع��راق��ي قتيبة 
ه����م����دان دم������اج م����ن ال���ي���م���ن، وال����روائ����ي 

وال�صاعر  �����ص����امل،  امل���خ���ت���ار  امل����وري����ت����اين 
امل���وري���ت���اين اأح����م����دو ع���ب���دال���ق���ادر، ومن 
الرحمن،  فتح  اليا�ض  ال�صاعر  ال�����ص��ودان 

ومن لبنان الروائية مرمي م�صتاوي.

•• ال�شارقة-الفجر:

ي��وا���ص��ل م��ه��رج��ان ال�����ص��ارق��ة ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال���دويل 
موؤ�ص�صة  تنظمه  الذي   ،2019 وال�صباب  لالأطفال 
)فن( املعنية بتعزيز ودعم الفن الإعالمي لالأطفال 
والنا�صئة، تقدمي نخبة من اأفالم العاملية يف عر�صها 
الأول على م�صتوى اخلليج وال�صرق الأو�صط، حيث 
 18 ت�صتمر حتى  التي  فعالياته  اأي��ام  ث��اين  ق��دم يف 
للمنا�صبات  اجل��واه��ر  مركز  يف  اجل��اري  اأكتوبر  من 
وامل�������وؤمت�������رات، جم���م���وع���ة خم����ت����ارة م����ن الأف�������الم 
بني  تتوزع  التي  والإن�صانية،  والواقعية،  الدرامية، 
وال�صغار،  النا�صئة  واأف��الم  املتحركة،  الر�صوم  اأفالم 

اإىل جانب الأفالم الق�صرية.
اأفالم �صمن فئة اأفالم الطلبة

فيلم »اأمينتي«
اأفالم الر�صوم  وعر�صت �صينما املهرجان �صمن فئة 
كاميال  للمخرجتني  اأم��ي��ن��ت��ي«   « فيلم  امل��ت��ح��رك��ة، 

بينتواتي واأماندين دازين، والذي يروي ق�صة الفتاة 
امل�صرية نريمني التي فقدت اختها وقررت التعامل 
اإىل فعل،  املوقف من خالل حتويل حزنها  مع هذا 
كما عر�ض املهرجان فيلم »و�صلة الربغي« وهو نتاج 
ال�صباب،  امل��خ��رج��ني  ب��ه جمموعة م��ن  ق��ام  جم��ه��ود 
وه���م ن��ي��ك��ول���ض ل��ي��ب��ا���ض، وك��ل��ري ك��ارت��ي��ي��ه، وماتيلد 
دوردي، وتيبولت جرونينربجر، وماورين لي�صريف، 
الروبوتات  حكاية  الفيلم  وي�صرد  ب��ان،  ه��وي  و�صيه 
فيهم  يثري  ال��ذي  العقار  اكت�صاف  من  متكنت  التي 

العواطف الب�صرية.
وق��دم املهرجان فيلم » ن��ادي امللطخني«، ال��ذي جاء 
بدرجة  املتخرجني  ال�صبان  م��ن  جمموعة  بجهود 
ويروي  فرن�صا،  يف  فالن�صيان  جامعة  من  ماج�صتري 
يجد  عندما  ب�صعادة  ي�صعر  ف��ني  ا�صمه  طفل  ق�صة 
لكن  مثله.  ون��دب��ات  لطخات  لديهم  اآخ��ري��ن  اأولد 
العنف  ن��ت��ي��ج��ة  ن��دب��ات��ه��م  اأن  ي��ك��ت�����ص��ف  م���ا  ���ص��رع��ان 
واملعاناة. وا�صت�صاف املهرجان فيلم » الفيلة �صيكونون 

رو�صيل،  لوكا�ض  ه��م:  ال�صت،  للمخرجني  �صعداء«، 
�صارلوت برون، لوي�ض فرمي، فين�صنت لبي�ض، اأدريان 
لنوين، واألي�ض ليبوتري، الذي يطرح ثالث ملحات 

عن احلياة يف عامل ما بعد الكارثة.
اأفالم من �صنع الأطفال والنا�صئة

�صينما  �صا�صات  اأب��ي« عر�صت  فقدت   « عنوان  وحتت 
ال�صغار  امل��خ��رج��ني  م��ن  ملجموعة  فيلماً  امل��ه��رج��ان 
الفيلم  وي��روي  �صي«  تي  »ك��ام��ريا-اإي  مع  بالتعاون 
ق�صة اأب وابنه من كوكب امل�صرتي مفتونني مبنظر 
الأر�ض الأزرق والأخ�صر، لذلك يقرران اإلقاء نظرة 
رحلة  يف  الف�صائية  ب�صفينتهما  فينطلقا  ق��رب  عن 

ممتعة نحو الأر�ض.
وروت املخرجة الرو�صية ال�صابة كاترينا ت�صيكوموفا، 
» حكايات مميزة«، ق�صة موؤثرة لرحلة  خالل فيلم 
الذي  ابنها  ب��اأن  واإن��ك��ار  الت�صديق  ع��دم  تبداأ من  اأم 
طال انتظاره لن يتكلم ولن مي�صي، وتنتهي بالقبول 

والفرح يف نهاية املطاف.

فيلمه  يف  زاده  ف��رج  زهيفار  ال�صغري  امل��خ��رج  وق��دم 
على  اأج��رب  ال��ذي  ال�صغري  الفتى  حياة  ���ص��ريوك«   «
ك��راع لقطيع وال���ده خ��الل ف�صل ال�صيف  ال��وق��وف 
لكنه يحلم اأن ُي�صبح �صرطي ذات يوم ويقود �صيارته، 
ويف فيلم » تينغو«، اأجاب املخرج باراث مينون، �صوؤال: 
»كيف ميكننا تعليم الأطفال احرتام ملكية الآخرين 

يف عامل مليئة باجل�صع؟«.
اأفالم ق�صرية

وم���ن الإم������ارات ع��ر���ض امل��ه��رج��ان ف��ي��ل��م » ليمون« 
املدين،  الإماراتي عبدالرحمن  ال�صينمائي  للمخرج 
اأ�صمها ميثاء وه��ي يف  ال��ذي يتحدث عن رب��ة منزل 
منت�صف العمر حتاول اإعادة رمق احلياة جمدداً اإىل 
زواجها، لكن زوجها، عبد العزيز، رجل �صارم وعنيد 

يحبط كل املحاولت التي تقوم بها لالقرتاب منه.
 « فيلم  ك��ورال  املخرج خو�صيه  اأ�صبانيا، عر�ض  ومن 
عائلة  تعي�صها  اأح���داث  ي�صرد  ال��ذي  عائلة«،  حكاية 
احلكايات  ���ص��ارت  يك�صف  حيث  تفا�صيلها،  بكامل 

م����الذ مي��ك��ن ف��ي��ه��ا ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال���ع���دل واحلرية 
بالن�صبة لأبناء العائلة الذين يعانون من والدهم.

للمخرج  ال��ع��ج��ائ��ب«  اأر�����ض  »ب�����ص��ري يف  فيلم  و���ص��رد 
بلغ  ال��ذي  الطفل  ق�صة  بيهوف،  اأف��ل��ني  الهولندي 
الربيع العا�صر من عمره وهو يعي�ض ومي�صي حياته 
فلورينا«   « فيلم  حت��دث  كما  ال��الج��ئ��ني،  خميم  يف 
مورتون،  لوي�ض  املتحركة  الر�صوم  و�صانع  للمخرج 
عن امل�صتقبل، حيث مل تعد الأر�ض �صاحلة للحياة. 

 
ر�صوم متحركة ق�صرية

ال�صغرية نخبة  املهرجان  �صينما  �صا�صة  وا�صت�صافت 
ف��ي��ل��م »م��ق��ل��وب« للمخرجتني  الأف������الم، م��ن��ه��ا  م��ن 
من  جمموعة  يعر�ض  ال��ذي  م�صر،  من  وملياء  هند 
الت�صاوؤلت حول كيف �صنتمكن من العتناء ّ باأولدنا 
عندما  الأدوار  تنقلب  حيث  احلجم؟  �صغار  كنا  اإذا 
ي�صبح البالغون اأطفاًل. ومن اإ�صبانيا قدم املخرجان 
مفقود   « فيلم  �صليب  وب���راديل  جولد�صميث  اأن���درو 

وجميلة  �صغرية  ق�صة  يف  يج�صد  ال��ذي  وم��وج��ود«، 
»موغو  فيلم  املهرجان  �صيء عن احلب.وعر�ض  كل 
وبريول«، للمخرج الياباين وفنان الر�صوم املتحركة 
ب�صديقه  يعتني  ال���ذي  م��وغ��و  ق�صة  غ���ودا  ت�صونو 
ال�صتغاليل »بريول« حتى ياأتي اليوم الذي يحدث 
موقف  ب��اأخ��ذ  ب��ريول  فيبادر  �صغري،  �صجار  بينهما 
ال�صديقان  يجتمع  حتى  الأح����داث  لتت�صاعد  ح��اد 
من  �صداقتهما  اإىل  وي��ع��ودان  الطعام  ط��اول��ة  على 
الأط���ف���ال وال�صباب  اأم����ام  امل��ه��رج��ان  ج��دي��د.وي��ف��ت��ح 
واليافعني اآفاقاً جديدة، لعر�ض اأعمالهم ومواهبهم 
الإبداعية، وال�صتفادة من جتارب اخلرباء العامليني 
الذين ي�صت�صيفهم املهرجان، والتي ت�صهم يف تنمية 
مداركهم  م��ن  وت��ع��زز  وق��درات��ه��م،  طاقاتهم  و�صقل 
وانفتاحاً  �صمولية  اأك��رث  اب��ع��اداً  ومتنحهم  الفكرية 
على  وق���ادري���ن  م��ب��دع��ني  اأف����الم  ���ص��ّن��اع  لي�صبحوا 
اأحالمهم  عن  تعرب  وعربية  اإماراتية  �صينما  اإن��ت��اج 

وتطلعاتهم، وقادرة على املناف�صة عاملياً.

يوا�سل عر�س اأفالمه حتى ال� 18 اأكتوبر اجلاري

اأيام »ال�شارقة ال�شينمائي للأطفال وال�شباب« ثاين  الإن�شانية يف  للم�شاعر  تروي حكايات  فيلمًا   16

خالل �سل�سلة ور�س قدمها نخبة من املتخ�س�سني

مهارات تقنية وفنية جتمع زوار »ال�شارقة ال�شينمائي للأطفال وال�شباب« يف يومه الثالث

حا�سدو البوكر العاملية والعربية وحاملو جائزة جنيب حمفوظ 

للكتاب الدويل  ال�شارقة  من  اأعلم الأدب وال�شعر العربي يلتقون يف الدورة الـ 38 

اأحالم م�صتغامني

اأحمد مراد

�صياء الكعبي

م�صعل حمد

بثينة العي�صى

حممد اأبي �صمرا

احمد الهاليل

�صهال العجيلي

ه�صام اجلخ

انعام كجة جي

حممد ال�صكران

احلبيب ال�صائح

اميمة اخلمي�ض

حممد املعزوز

جوخة احلارثي

حممد اآيت ميهوب

وا�صيني الأعرج
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يعود للدراما التلفزيونية من خالل "دماء على اأبواب املو�ساد"

خالد ال�شاوي: اأحب ا�شتكمال النجاح، 
بعيدا عن تقدمي اعمال مكررة

اأحمد  6"، مع املنتج  "�صريط  اأخريا على فيلم  • تعاقدت 
عبدالبا�صط، ما الذي دفعك اإىل هذه التجربة؟

تاأليف  العمل مميز، من  �صاب، وطاقم  فيلم  هو  الفيلم   -
واإخراج واأبطال، و�صنعلن التفا�صيل خالل الأيام القادمة، 
الرتيبات،  ك��ل  انتهاء  عقب  قريبا،  الت�صوير  ن��ب��داأ  حيث 

واأرى اأن الفكرة يف الفيلم جديدة ومميزة جداً.
العام  هذا  ال�صينمائية  الأف��الم  اأجن��ح  اأح��د  يف  �صاركت   •
اأحمد  مع  الكبري  النجاح  هذا  ترى  كيف   ،"2 رزق  "ولد 

عز وعمرو يو�صف؟
- دخلت اجلزء الثاين، من باب "من جاور ال�صعيد ي�صعد"، 
طاقم  واق���رتح  للغاية،  ناجحاً  الأول  اجل���زء  وج���دت  ف��اأن��ا 
العمل علي الدخول يف التجربة، فرحبت على الفور كي 
وخفيف  مميز  والفيلم  اجل��دي��د،  الفيلم  يف  معا  ننجح 

النوع،  ه��ذا  يحب  واجلمهور  البداية،  من  ال��روح 
واملخرج طارق العريان اأ�صاف اأ�صياء جديدة 

فقط  ي�صتثمر  ومل  ال��ث��اين  اجل���زء  ع��ل��ى 
جناح اجلزء الأول.

رزق"  "ولد  الثالث من  التمثيل يف اجلزء  لك  اأتيح  • لو 
هل تقبل؟

"ولد رزق3"،  اأنا منتظر   - ،"3 و"اجلزيرة 
الثالث  م��������ن واجل��زء 

لفيل  ا "

ا�صتكمال النجاح، ولكن ل نريد  اأحب  الأزرق" اأي�صا، فاأنا 
اأن ن�صيف ون�صع ب�صمات  اأعماًل مكررة، ويجب  نقدم  اأن 

على كل عمل جديدة نقدمه.
ت�صتخدمك  ومل   ،"2 الأزرق  "الفيل  م��ف��اج��اأة  كنت   •
وما  فيه،  النجاح  ترى  كيف  الرتويج،  يف  املنتجة  ال�صركة 

دور مروان حامد واأحمد مراد؟
اأن نبني  اأق��ول يجب  - هذه النقطة فتحت جمال لكي 

املزيد من دور العر�ض،
الأفالم،  م��ن  كثرية  نوعيات  هناك  �صتكون  فوقتها   
جناحا  وحت��ق��ق  تنجح  تنجح،  ل��ن  اأن��ه��ا  نعتقد  ال��ت��ي 
كبريا، فدور العر�ض امل�صرية يجب اأن تغطي م�صر، 
ف��الأذواق خمتلفة والفيلم حقق جناحا كبريا بكل 

عنا�صره وطاقم عمله.
يف  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  "نائل"،  �صخ�صية  م�����ص��اح��ة   •

ذلك؟ �صايقك  هل  ب�صيطة،  الأزرق" كانت  "الفيل 
با�صتعدادات  الأول،  اجل��زء  يف  وا�صعة  امل�صاحة  -كانت 
وترتيبات كبرية، واأرهقتني كثريا، لكن وجودي يف دور 
���ص��ريف يف اجل���زء ال��ث��اين مل ي�صمح يل ب��ال��دخ��ول يف هذه 

احلالة التي كنت موجودا فيها من قبل.
• ماذا عن "دماء على اأبواب املو�صاد"؟ وكيف مت اختيارك 

للعمل؟
"دماء  م�صل�صل  خ��الل  م��ن  التلفزيونية  ل��ل��درام��ا  اأع���ود   -
املو�صاد  اغتيال  ال��ذي يحكي ق�ص�ض  املو�صاد"،  اأب��واب  على 
امل�صد،  يحيى  امل�صري  العامل  دور  واأق���دم  ال��ع��رب،  للعلماء 
الذي  يو�صف،  ح�صن  يو�صف  د.  جانب  من  الختيار  وك��ان 
اإيل  وحتدث  للدور،  املنا�صبة  ال�صخ�صيات  اأكرث  اأنني  راأى 
اإ�صافة  يكون  اأن  اأمتنى  ال��ذي  العمل  ووافقت على 

جديدة.
ماآتة"  "خيال  ف��ي��ل��م  يف  ����ص���ارك���ت   •
مل���اذا ك��ل هذا  اأي�������ص���اً...  لأح��م��د حلمي 

اجلدل حوله؟
اأحمد  فيلم  ح���ول  اجل���دل  اأن  راأي����ت   -
له عالقة  لي�صت  �صيء  حلمي اجلديد 

بفكرة الفن، فما حدث هو عبارة عن تناف�ض يف ال�صناعة 
مريدوه  له  فنان  وك��ل  العموم،  يف  نتناف�ض  وكلنا  نف�صها، 
الذين يختلفون عن غريهم، ولكن يف النهاية نحن زمالء، 
فكرة  وه��ي  اجلمهور  يعرفه  ل  ���ص��يء  ه��ن��اك  ك��ان  فقدميا 
املناف�صة بني جمهوري نادي الأهلي والزمالك، فاجلمهور 
كان يعتقد اأن هناك عداء بني الالعبني، ولكن كان العك�ض، 
اأعداء، وكثريا ما  اأفالما وم�صل�صالت، ول�صنا  فنحن نقدم 
ي�صايقني اأن ي�صب اأحد من اجلمهور اأحد الزمالء، واأكره 
الفنانني  مل�صلحة  اجلمهور  بع�ض  وتع�صب  انحياز  فكرة 
الجتماعي،  التوا�صل  فكرة  دعمه  م��ا  وه��و  كبري،  ب�صكل 

التي دعمت ذلك.
عر�ض  اع��ت��الء  ع��ن  "حلمي"  فيلم  ت��راج��ع  مل���اذا  لكن   •

الإيرادات؟
متدٍن،  م�صتوى  اإىل  ي�صل  ومل  يهبط  مل  حلمي  اأح��م��د   -
لكن الفكرة بوجود فيلمني يف املو�صم نف�صه بالقوة نف�صها 
وبجماهريية كبرية، وهما "الفيل الأزرق "و"ولد رزق2"، 

لكرمي عبدالعزيز واأحمد عز، 
ولكن حلمي يف النهاية مل يخ�صر الإيرادات الكبرية بدرجة 
مقلقة، ول نريد اأن نقلل من التغيري يف اللون الذي قدمه 

فكرة  على  نلومه  اأن  يجب  ول  اجل��دي��دة،  والفكرة  حلمي 
بذل فيها جمهودا كبريا كانت ت�صتغرق منه �صاعات يوميا 
يف املكياج فقط، ليقدم الفيلم، وكان من ال�صهل اأن يختار 

فكرة ب�صيطة و�صهلة التنفيذ.
"ال�صو�صيال ميديا"  البهجة على  • قمت بعمل حالة من 

من خالل فيديوهات متتالية، ما ال�صر وراء ذلك؟
-كانت هناك بع�ض الفرتات ال�صعبة التي كنت اأكتب فيها 
اأنها  البع�ض  ي��رى  وك��ان  م��ا،  حد  اإىل  ال�صعبة  التدوينات 
كئيبة، فقررت اأن اأخفف عن جمهوري واأقدم الفيديوهات 
لدى  ق��ب��ول  ولق���ت  مكثفة  ب�صورة  انت�صرت  ال��ت��ي  امل��رح��ة 

اجلمهور وحققت جناحا كبريا.

دعم حكومي مبا�سر لل�سينما
قال ال�صاوي اإنه مل�ض الدعم املبا�صر من احلكومة لل�صينما 
للتغلب  ال�صناعة  يف  ج��اد  ب�صكل  تدخلت  ال��ت��ي  امل�صرية، 
على ال�صعوبات، اأما الدعم غري املبا�صر فيكون من خالل 
جمعيات ال�صينما املختلفة والفنانني واملهتمني بال�صناعة 
بكل فروعها، وعند التقاء الجتاهني يكون ذلك يف م�صلحة 

ال�صينما ب�صكل عام.

يعد النجم خالد ال�ساوي من املمثلني املهمني يف م�سر 
املهمة  الأعمال  من  ع��ددًا  وق��دم  العربي,  والوطن 
املو�سم  وخالل  التلفزيونية,  والدراما  ال�سينما  يف 
ال�سينمائي احلايل يعر�س له 3 اأعمال دفعة واحدة, 
كما ي�ستعد للدخول يف جتارب جديدة خالل الأيام 
الفنان  مع  والدراما...  ال�سينما  يف  املقبلة  القليلة 

خالد ال�ساوي كان هذا احلوار:

رئي�سة ع�سابة يف 2020 !

نادين ن�شيب جنيم تتعر�س للتنمر وترد بق�شوة !

ون���������ص����رت ن����ادي����ن 
خا�صية  ع������رب 
ال�����ص��ت��وري��ز على 
ان�صتغرام  تطبيق 
م�����ن�����������ص�����ور ك���ت���ب 
بنف�صي  "اأثق  ف��ي��ه 
واخالقي  واأ����ص���ل���وب���ي 
ظهر  اإذا  ي��ه��م��ن��ي  ول 
ظلي للنا�ض مائاًل، فالكل 

يرى النا�ض بعني طبعه".
تعر�صت حلملة  نادبن  وكانت 
"منطية"  الن��ت��ق��ادات على  م��ن 
ب�صبب  التجديد  وع��دم  ادواره���ا 
���ص��ع��ف��ه��ا يف الم���ث���ي���ل وع����دم 
الدوار  اداء  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
ان  امل���رك���ب���ة، لف���ت���ني اىل 
الول  امل��م��ر  ه��و  �صكلها 
ل���ت���م���ث���ي���ل���ه���ا ول����ي���������ض 
م���وه���ب���ت���ه���ا. وي����اأت����ي 
ال��ت��ن��م��ر يف وقت  ه���ذا 
مل�صل�صل  حت�������ص���ريه���ا 
جديد، �صيكون مع النجم 

ال�صوري ق�صي خويل للعام الثاين على التوايل، و�صريوي 
حكاية ع�صابات و�صيكون يف عمل بولي�صي م�صوق.

رئي�سة ع�سابة
الرقام  لغة  حتب  جنيم  ن�صيب  نادين  املمثلة  اأن  يبدو 
�صابًقا،   ُقدما  "5 ون�ض" و"يوم ون�ض" اللذين  ، فبعد 
اجلديد  جن��ي��م  م�صل�صل  ان  ال��ف��ن��ي  ال��و���ص��ط  يف  ي���رتدد 
�صحادات  بالل  كتابة  من  وهو   2020 عنوان  �صيحمل 
خويل  ق�صي  ال�صوري  النجم  البطولة  جنيم  وي�صارك 

بعد النجاح الذي حتقق يف م�صل�صل املو�صم املا�صي.
�صتكون  جنيم  ن�صيب  ن��ادي��ن  ان  اىل  معلومات  ولفتت 
اىل  خ��ويل  ق�صي  يرتاأ�صها  ع�صابة  يف  اأ�صا�صًيا  ع�صوا 
جانب جمموعة من حكام مت�صلطني، ي�صتمدون نفوذهم 

من واقع ال�صلطة يف لبنان حتديداً. 
باأ�ض  ل  اأن هناك م�صاركة ملجموعة  املعلومات  واأ�صافت 
يف  ت�صارك  التي  من��ري  ليليان  ومنهم  املمثلني  م��ن  ب��ه 
ان�صغلت  ذل��ك  اىل  املنتجة.  بال�صركة  اخلا�صة  الأع��م��ال 
بدخول  الخ��ريي��ن  ال�صبوعني  يف  جنيم  ن�صيب  ن��ادي��ن 
طفليها اىل املدار�ض وهي حتاول يف كل مرة ان حتيط 
بالطبع  ���ص��ع��وره��م  وع���دم  تقويتهم  ب���اب  م��ن  ب��ول��دي��ه��ا 
بالنف�صال الذي وقع  بينها ورجل الأعمل هادي الأ�صمر 

قبل اقل من �صهر وجرى ب�صكل ح�صاري وراٍق.  

ويبدو اأن اأجواء هادئة تخّيم على هذا املو�صم يف انتظار 
معرفة باقي البطال، يف حني مل ُيعرف ان كان هناك 
من مفاجاآت يعّدها املخرج فيليب ا�صمر وتق�صي ببداية 
الت�صوير لياأخذ املخرج حقه يف النتهاء من امل�صل�صل.   

بني بريوت واخلارج
نادين جنيم واأ�صرة امل�صل�صل بداأوا فعلياً بقراءة 

رون  يتح�صّ جميعاً  وه��م  وال�صيناريو،  الن�ض 
للبدء بالت�صوير.

ويف هذا الإطار، علمنا اأن الت�صوير �صيكون 
اأو دولة  ال��ق��اه��رة  ب����ريوت ورمب����ا  ب���ني  م���ا 
وال�صراعات  الأح�������داث  ل�����زوم  اأوروب����ي����ة 

داخلها.
ال�صباح  ���ص��ادق  �صركة  اإع���الن  انتظار  يف 
وا�صمه،  امل�صل�صل  تفا�صيل  ع��ن  لالإنتاج 
م�صل�صالت  ب����ني  امل���ن���اف�������ص���ة  اأن  ي���ب���دو 
رم�����ص��ان ���ص��ت��ك��ون ج��دي��ة امل��و���ص��م املقبل 
عابد  م�صاركة  ع��زم  ع��ن  ت�صريبات  بعد 
ال�صباق  �صمن  جديد  م�صل�صل  يف  فهد 
جزء  عن  الإع���الن  وكذلك  الرم�صاين 
البطولة بني  "الهيبة" حيث  راب��ع من 

تيم ح�صن واملمثل اللبناين عادل كرم.

�سكلها  ب�سبب تغيري  املتطفلني عرب النرتنت  القا�سية من قبل بع�س  والتعليقات  للتنمر  ن�سيب جنيم منذ فرتة  نادين  النجمة  تتعر�س 
وطالقها واي�سًا اأدوارها التمثيلة, ما ا�سطرها اىل الرد.

اللبنانية بطريقتها اخلا�سة على كل املتنمرين واحلملة غري املربرة التي ي�سنها البع�س عليها, بعد انف�سالها عن زوجها  ردت النجمة 
وجناحها يف م�سل�سل "خم�سة ون�س" يف �سهر رم�سان املا�سي. واكدت على عدم ال�ست�سالم وامل�سي بقوة اىل املزيد من 

التقدم والنجاح.
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هذا ما يحدث للج�شم عند تناول 4 حبات كاجو يوميا
اأن  يعرف  البع�ض قد ل  لكن  املك�صرات،  اأن��واًع��ا معينة من  يع�صق كثريون 
لها تاأثري كبري على �صحتنا، ولعل منها الكاجو الذي يحتوي على عنا�صر 
اإذا  التالية نر�صد لكم، ماذا يحدث جل�صمنا  ال�صطور  غذائية عالية.   يف 
تناولنا 4 حبات من الكاجو يومًيا . ومن املهم قبل اأن ُنعدد فوائد الكاجو 
الغذائية، معرفة اأّن الإفراط يف تناوله يوؤثر �صلًبا على ال�صحة، اإذ ي�صيبنا 

بال�صداع.
- ن�صارة الب�صرة

ُي�صفي ن�صارة للب�صرة لأنه يحتوي على النحا�ض وم�صادات الأك�صدة، كما 
اأن الكولجني يحد من عالمات التجاعيد املبكرة.

- يقوي جهاز املناعة
الكاجو م�صدر كبري للزنك الذي ي�صاعد على تقوية وتن�صيط خاليا اجلهاز 

املناعي واإنتاج الإنزميات امل�صادة لالأك�صدة.
- تقوية العظام

فقط 4 حّبات من الكاجو ميد اجل�صم ب�%30 من القيمة اليومية للنحا�ض 
الذي ي�صاعد على تقوية العظام والن�صيج ال�صام، و%20 من املاغني�صيوم 
الذي ي�صاعد على امت�صا�ض الكال�صيوم ويقلل من خطر الإ�صابة به�صا�صة 

العظام.
- حفظ النظر

الكاجو غني باللوتني والزياك�صانثني، وهما من م�صادات الأك�صدة املهمة يف 
احلفاظ على �صحة العينني واحلفاظ على الب�صر، كما يحمي الزياك�صانثني 

�صبكيه العني من الأ�صعة فوق البنف�صجية ال�صارة.
- التخل�ض من ال�صداع الن�صفي

نق�ض املغني�صيوم ميكن اأن يوؤدي اإىل العديد من امل�صكالت ال�صحية، منها 
اأج��زاء خمتلفة من اجل�صم،  املتكرر، واآلم يف  الدم وال�صداع  ارتفاع �صغط 
وتناول الكاجو بانتظام ي�صمن لك التوازن ال�صحيح للمغني�صيوم، وبالتايل 

تخفيف ال�صداع الن�صفي.
- الق�صاء على ت�صو�ض الأ�صنان

واحدة من اأكرث املركبات املذهلة يف الكاجو هي الأحما�ض الأمينية، وهذه 
وحب  الأ�صنان  ت�صو�ض  ت�صبب  التي  البكترييا  قتل  على  ق��ادرة  الأحما�ض 

ال�صباب.
- ميدك بالطاقة ويجعلك اأكرث حيوية

لأنه يحتوي على جمموعه من املعادن والفيتامينات؛ من بينها فيتامينات 
 B6 ،K  ،E، ومعادن النحا�ض والفو�صفور والزنك واملغني�صيوم واحلديد 
بعملية  بالقيام  ج�صمك  م�صاعدة  يف  مهًما  دوًرا  يلعب  فاإنه  وال�صيلينيوم، 
احلرق والتمثيل الغذائي، وبالتايل ميدك بالطاقة التي جتعلك ت�صعر اأنك 

اأكرث حيوية طوال اليوم.
- التخل�ض من الوزن الزائد

معظم النا�ض يعتقدون اأن تناول املك�صرات يومًيا يوؤدي اإىل زيادة الوزن اإل 
اأّن ذلك لي�ض �صحيح؛ فاملك�صرات عموًما والكاجو ب�صكل خا�ض حتتوي على 
الكاجو  4 حّبات من  اإن تناول  الدهون، ولكن هذه الدهون �صحية، حيث 
ال�صمنة  م��ن  اجل�صم  وح��م��اي��ة  ال���وزن  ف��ق��دان  على  ي�صاعد  منتظم  ب�صكل 

املفرطة.
- ملعان ونعومة ال�صعر

ملم�صه  ويجعل  لل�صعر  وق���وة  ملعاًنا  ي�صفي  الكاجو  يف  امل��وج��ود  النحا�ض 
يحفز  لأنه  ال�صعر؛  لون  تعزيز  على  اأي�صا  ي�صاعد  اأنه  كما  ناعًما،  حريرًيا 

اإنتاج �صبغه امليالنني.

اليطالية؟ الوحدة  �سانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�صودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعترب ال�صانع احلقيقي للوحدة اليطالية.
النيوترون؟ مكت�سف  • من 

هو ال�صري جيم�ض ت�صادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .
يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�سري  ملك  اآخر  هو  • من 

التنازل ع��ن العر�ض عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��ربت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 
.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952

م�سر؟ يف  ال�سعب  فنان  لقب  حمل  الذي  املو�سيقى  هو  • من 
هو املو�صيقار امل�صري الكبري �صيد دروي�ض الذي ولد عام 1893 عا�ض 

يف ال�صكندرية وقدم لل�صعب امل�صري اعظم احلانه .

الأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�صرع  هو  الو�صطى  اإ�صبعك  ظفر  منو  • اأن 
البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�صتطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 

رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •
الزفاف.

بل�صانها. ال�صوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  الأ�صوات  ت�صمع  الأفعى  • اأن 
 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�صري  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�صع دقائق و لي�صت على مرة واحدة 
اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�صرع  ب�صكل  منوت  • اأننا 
كامل اإن�صان  ابتالع  باإمكانه  ال�صديف  بال�صمك  يدعى  الأ�صماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 

بخاري. حمرك  لت�صغيل  كاف  الب�صلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �صغط  • اأن 
ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  الإن�صان  • اأن 

النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�صة  �صن  يف  البدينني  الأطفال  • اأن 
اأ�صبوع كل  املليون  ون�صف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �صكان  • اأن 

الدام�ض. الظالم  يف  لترى  البومة  اأن   . الإناث  من  هو  والن�صيط  العامل  النمل  • اأن 
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تنظيف الأ�سنان 

اأثبتت درا�صات �صابقة، اأن امل�صابني باأمرا�ض اللثة معر�صون اأكرث لالإ�صابة 
اأن  حديثة  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  فيما  الدماغية،  وال�صكتات  القلبية  بالنوبات 

تنظيف الأ�صنان مينع حدوث الإ�صابة بالنوبات وال�صكتات.
اأن  اإىل  للطب،  الأمريكية  املجلة  موقع  يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة،  واأ���ص��ارت 
الذين ي�صتخدمون معجون الأ�صنان يقل احتمال اإ�صابتهم بالتهابات بن�صبة 
)�صي  بروتني  ن�صبة  على  تاأثريه  ب�صبب  وذلك  بغريهم،  مقارنة   26%

التفاعلي( يف اجل�صم وهو موؤ�صر الإ�صابة بنوبة قلبية اأو �صكتة دماغية.
واعترب طبيب القلب الأمريكي جوزيف األربت نتائج الدرا�صة مهمة، راأى 
الربوفي�صيور ت�صارلز هانيكيز من جامعة فلوريدا اأتالنتيك اأنها �صترتك 
اأثراً اإيجابياً على م�صتخدمي اأدوية الوقاية من اأمرا�ض القلب، واأن الأمر 
املطلوب ب�صيط وهو تنظيف الأ�صنان للوقاية من الإ�صابة بالتهابات الفم 

واللثة، بالتايل تقليل احتمال الإ�صابة بنوبة قلبية اأو �صكتة دماغية.

عار�سة اأزياء تقدم اإبداعات من جمموعة Lilly Sarti خالل اأ�سبوع املو�سة يف �ساو باولو, الربازيل. )رويرتز( 

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �صفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�صار �صديد، �صال 
ودار بال�صفينة يف عر�ض البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �صمال وميينا حتى اغرقها وا�صتطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق الواحها اخل�صبية حتى و�صلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما امل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف ما 
بها وبعد ان �صار خطواته الوىل تراجع واختباأ و�صط ال�صجار حني وجد جمموعة من العمالقة ميلكون وجوه 
غريبة ب�صعة وعيون وا�صعة براقة خميفة و�صفاه غليظة ومعهم ما يعترب زعيمهم يحملون قف�صا كبريا القوا 

فيه كل التجار وا�صطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�ض ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�ص�ض 
عليهم وعرف انهم ل�صو�ض يقتلون الفيال ووحيد القرن للح�صول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج بالفيال البي�صاء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�صة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�صمينهم ثم 
اكلهم .. فت�صلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�صعوا ا�صابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�صوا حتى �صعفت اج�صادهم يف ذلك الوقت ا�صتطاع مرجان 
ان يفك ا�صر جمموعة كبرية من الفيال كانت مقيدة ب�صال�صل وت�صلل بها ليال و�صاعد ا�صدقاءه على اخلروج 
من ق�صبان القف�ض ثم ركبوا الفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �صاطئ البحر ومن هناك �صبحوا 
على طوفا ا�صتطاع مرجان ان ي�صنعه ويخفيه لكنه اي�صا كان قد و�صع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من الغنياء .

حتذير من ال�شتخدام املفرط للفاكهة واخل�شروات �شابقة التجهيز
اإجّت��اه��ات ال�����ّص��وق خ��الل الآونة  ب���داأت تتغرّي  رمّب���ا 
الأخرية، وبداأت ُتقِبل بع�ض املحالت على بيع فواكه 
كنوع  �صلفاً(  مقّطعة  التجهيز)  �صابقة  وخ�صروات 

من اأنواع الت�صهيل على رّبة املنزل.
الإف�����راط يف  ب��ع��دم  ال��ت��غ��ذي��ة ين�صحون  اخ�����ص��ائ��ي��و 

اإ�صتخدام تلك املنتجات لعّدة اأ�صباب، اأبرزها:
- الفواكه واخل�صروات املقطعة �صلفاً تكون اأغلى يف 

ال�ّصعر من نظرياتها التي ُتباع كما هي.
- تفتقر للقيمة الغذائية التي تتمّتع بها اخل�صروات 
يعّر�صها  تقطيعها  اأّن  ثبت  اإْذ  ال�صليمة.  والفواكه 
وء والأك�صجني وللحرارة اأحياًنا، وهو ما يوؤّثر  لل�صّ

على اإحتفاظها بكمية الفيتامينات.
عك�ض  على  لأّنها  باملر�ض.  واأ�صرتِك  ت�صيبِك  قد   -
وميكن  ق�صرة  لها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  ال�صليمة  نظريتها 
فاإّن  �صابه،  ما  اأو  �صوائب  اأّي��ة  من  للتخّل�ض  غ�صلها 

يتعّلق  اأكرث خطورة حني  تكون  �صلًفا  املقّطعة  تلك 
بوا�صطة  تتنقل  اأْن  ميكن  ال��ت��ي  ب��الأم��را���ض  الأم���ر 

الأغذية.
الذي  الأم��ر  وه��و  اأق�صر،  تتمتع مب��ّدة �صالحية   -
املعّدل  التنف�ض اخلا�ّض بها، وهو  اإىل معّدل  يرجع 
الذي يرتفع مبجّرد تقطيع اخل�صروات والفواكه، 
ال�صكريات  تفتيت  ه��و  التنف�ض  مب��ع��دل  وامل��ق�����ص��ود 
ق��ّل حجم  وكّلما  املنتجات،  تلك  م��ن  ب���اأّي  امل��وج��ودة 
ما  وه���و  التنف�ض،  م��ع��دل  زاد  امل��ك��ع��ب��ات،  اأو  ال��ق��ط��ع 
يجعل الثمرة معّر�صة للتلف ب�صكل اأ�صرع يف حقيقة 

الأمر.
لو�صعها  ن��ظ��ًرا  اأك���رب،  ك��رب��ون  ب�صمة  بها  ت��وج��د   -

طوال الوقت يف اأوعية م�صنوعة من البال�صتيك.
حفظ  حملول  يف  تو�صع  التفاح  �صرائح  اأو  قطع   -

مينع تغرّي لونه ملّدة ت�صل اإىل 21 يوًما.

خطًرا  ُي�صكِّل  رمّب��ا  م�صبًقا  واملفروم  املق�ّصر  الثوم   -
مواّد  اإليه  ُي�صاف  اأْن  بعد  يعباأ  لأّن��ه  ّحة؛  ال�صّ على 
تبيي�ض كيميائية، ول ميكن لأحد اأْن ي�صمن معايري 
الثوم  النظافة وال�صالمة النموذجية، فقد يختلط 

باأظافر امل�صاجني وباأ�صنانهم اأثناء التق�صري.
- اخل�صروات وال�صلطات املعباأة قد ل تكون نظيفة 
بن�صبة 100 %، ف�صاًل عن اأّنها تفقد جزًءا كبرًيا 
الكربون،  ب�صمة  بها  وترتفع  الغذائية  قيمتها  من 

كما نظريتها املقطعة �صلًفا.
- الب�صل املقطع �صلًفا مييل للجفاف، وهو ما يفقده 

قّوته وطعمه ال�صهّي.
بال�صتيكية  اأغطية  داخ��ل  املعباأ  ال�صغري  اجل��زر   -
ُيخزن  لأّن���ه  للجفاف،  ُعر�صة  اأك��رث  ي�صبح  بي�صاء 
بعد غ�صله وتعقيمه، وهو ما يت�صّبب يف جتريده من 

الطبقة اخلارجية الواقية.


