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اإياك وال�شوكوالتة ليال.. 
هذا ما تفعله!

رمبا  الليل  يف  املحالة  ال�شكوالتة  تناول  اأن  اأمريكية  درا���ش��ة  ك�شفت 
تناولها �شباحاً، وذلك الأن اجل�شم يعمل على  من  اأ�شواأ كثرياً  يكون 
اإىل طاقة  اإىل دهون يف امل�شاء، بينما يحولها  حتويل هذه ال�شكريات 

اأثناء اليوم.
ووجد الباحثون يف الدرا�شة التي ن�شرت منذ �شنوات اأن قدرة فئران 
اأن تغيري  ك��م��ا  ال��ي��وم.  ت��ت��ن��وع خ���الل  ال���دم  ع��ل��ى تنظيم �شكر  امل��ع��م��ل 
�شاعتهم البيولوجية التي ت�شري الأوقات النوم واال�شتيقاظ تت�شبب يف 

اكت�شابهم مزيداً من الوزن.
وبالتايل تف�ّشر نتائج هذه الدرا�شة ملاذا يكون عمال الورديات الليلية 

اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالبول ال�شكري والبدانة.
عند  البيولوجية  ال�شاعة  "ا�شطراب  اأن  اإىل  اأي�شا  الدرا�شة  واأ�شارت 
االإن�شان يوؤدي ال�شطراب العملية االأي�شية، ما ينتج عنه زيادة الوزن 
ال�شعرات احلرارية يف نظامنا الغذائي،  حتى مع تناول نف�س كميات 

فامل�شكلة اإذاً لي�شت فقط فيما تاأكله ولكن متى تاأكله؟".
يف هذه الدرا�شة قام الباحث باختبار كفاءة اأج�شام الفئران يف ه�شم 
اأثناء �شاعات  اأنه يف  الطعام خالل االأرب��ع وع�شرين �شاعة. وقد تبني 
اأقل  تكون  ب�شكل طبيعي  تاأكل  اأن  الفئران  ت�شتطيع  ال  النهار عندما 
باأخذ  اجل�شم  اأن�شجة  يخرب  ال��ذي  الهرمون  لالأن�شولني،  ا�شتجابة 
ال���ذي ال  ال��زائ��د  ال�شكر  اأم���ا  ك��ط��اق��ة،  ك��ي ي�شتخدم  ال���دم  ال�شكر م��ن 

ي�شتخدم كطاقة فاإنه يتحول اإىل دهون.
البيولوجية  ال�شاعة  يف  ا���ش��ط��راب  ب��اإح��داث  الباحثون  ق��ام  وعندما 
للفئران بو�شعهم حتت �شوء اأحمر خافت طوال اليوم، طورت الفئران 
اأن�شجة اجل�شم مل ت�شتجب  اأن  عالمات مقاومة االأن�شولني ما يعني 

الإ�شارات االأن�شولني الأخذ ال�شكر، مما ت�شبب يف زيادة اأوزانهم.

فوائد النعناع على �شحة اجل�شم
الغذائية  العنا�شر  م��ن  بالعديد  الغنية  النباتات  م��ن  النعناع  يعد 
الهامة ل�شحة اجل�شم، والتي ت�شاهم ب�شكل كبري يف اإمداده بعنا�شر 
الفوليك  وحم�س  االأك�����ش��دة  وم�����ش��ادات  "اأ"  كفيتامني  وفيتامينات 
ف��وائ��د عدة،  واالأل���ي���اف، وت�����ش��اه��م ه���ذه العنا�شر يف احل�����ش��ول ع��ل��ي 
ملوقع  وفقا  التايل  التقرير  قبل  من  عليها  �شنتعرف  الفوائد  وه��ذه 

."healthline"
- يعد عالجاً قوياً حلماية اجلهاز اله�شمي من االإ�شابة والتعر�س 
لال�شطرابات، فهو يعد عالجا فعاال ملن يعاين من م�شاكل كاالنتفاخ 
النعناع  ت��ن��اول مغلي  ول���ذا ميكنك  ال�����ش��دي��دة،  امل��ع��دة  واأمل  وال��غ��ازات 

للح�شول على فوائده.
- يعد من اأف�شل امل�شروبات التي ت�شاهم ب�شكل كبري يف عالج نزالت 
ال�شعال،  تعالج  التي  امل�شروبات  يجعله من  ما  وهذا  ال�شديدة،  الربد 
م�شادات  علي  يحتوي  الأن��ه  املناعي  اجلهاز  تقوية  يف  ي�شاهم  واأي�شا 

االأك�شدة امل�شوؤولة عن ذلك.
اأف�����ش��ل امل�����ش��روب��ات ال��ت��ي ت�����ش��اه��م ب�شكل ك��ب��ري يف عالج  - ي��ع��د م��ن 
ا�شطرابات اجلهاز التنف�شي، ويعد من اأف�شل امل�شروبات التي ت�شاهم 

ب�شكل كبري يف عالج الربو والنزالت ال�شعبية.
- م�شروب النعناع يعمل علي تنظيم الرئتني ويحد من اإ�شابتهم اأو 

تعر�شهم الأي م�شكلة.
البكرتيا  حماربة  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  التي  امل�شروبات  من  يعد   -

وعالج م�شاكل االلتهابات.
- يعمل على ت�شكني االأمل فتناوله عند ال�شعور باأمل من احليل اجليدة 
للتخل�س من االأمل بطريقة طبيعية ولذا ال ترتدد يف هذا االأمر، كما 

اأن يعمل على ت�شكني اأمل الدورة ال�شهرية.
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الهواتف الذكية ال توؤثر على ال�شحة العقلية
لل�شا�شات  املتوا�شل  التعر�س  تربط  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  عك�س  على 
املراهقني  ب��ني  ال�شيما  عقلية  ب��اأم��را���س  االإ���ش��اب��ة  بخطر  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اأك�شفورد  جامعة  ب�"ال�شادمة" من  ُو�شفت  جديدة  درا�شة  تاأتي  وال�شباب، 
بعدد  ونف�شياً  عقلياً  املراهقني  تاأثر  بعدم  وتوؤكد  �شابقاً،  قيل  ما  كل  تنايف 
اأثناء  �شواء  اللوحية  اأجهزتهم  اأو  الذكية  لهواتفهم  ا�شتخدامهم  �شاعات 

النهار اأو قبل النوم.
وُتلقي نتائج هذه الدرا�شة بظالل من ال�شك على الفكرة ال�شائدة واملنت�شرة 
على نطاق وا�شع والتي تق�شي باأن و�شائل التوا�شل االجتماعي اأو االألعاب 
بالن�شبة  لها  ���ش��واب��ط  و���ش��ع  يجب  التلفزيون  م�شاهدة  اأو  االإل��ك��رتون��ي��ة 

لالأطفال واملراهقني، خا�شة يف وقت متاأخر من الليل.
و�شملت الدرا�شة اجلديدة فح�شاً دقيقاً ومتابعة الأكرث من 17 األف طفل 
 15 اإىل  �شنوات   9 بني  اأعمارهم  ت��راوح��ت  واأمريكي  بريطاين  وم��راه��ق 
ا�شتخدامهم  ع����ادات  ودر���ش��ت  و2015،   2011 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  ع��ام��اً، 
ما  بح�شب  لل�شا�شات،  لتعري�شهم  الزمنية  وامل��دة  االإلكرتونية  لالأجهزة 

ورد يف �شحيفة دايلي ميل الربيطانية.
ارتباط �شلبي كبري بني تعر�س  اأدل��ة �شعيفة على وجود  الباحثون  ووجد 
املراهقني لل�شا�شات االإلكرتونية وم�شتوى �شعادتهم ورفاهيتهم ور�شاهم، 
باالإحباط  ل��الإ���ش��اب��ة  عر�شة  ب��اأن��ه��م  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  نتائج  ي��ن��ايف  م��ا 

واالكتئاب والقلق والتوتر.
يق�شيها  التي  الزمنية  امل��دة  الدرا�شة اجلديدة نظرت فقط يف  املقابل،  يف 
قد  "ال�شار" ال��ذي  املحتوى  يف  ولي�س  الرقمية،  ال�شا�شات  اأم��ام  االأط��ف��ال 
يتعر�شون له ويوؤثر �شلباً على �شحتهم و�شلوكياتهم، وت�شري الدرا�شة اإىل 
ال�شحة  باأمرا�س  لالإ�شابة  رئي�شاً  �شبباً  لي�س  لل�شا�شة  التعر�س  وقت  اأن 

العقلية، لكن قد يكون للمحتوى "اخلطري" اأثراً كبرياً عليهم.

تويرت تخترب ت�شمية 
التغريدات 

اختبار ميزة جديدة  �شبكة تويرت  ب��داأت 
من�شتها،  على  املحادثات  متابعة  ُت�شهل 
الردود،  على  ت�شميات  و�شع  خ��الل  م��ن 
ما  االأ���ش��ل��ي��ة،  ال��ت��غ��ري��دة  ع��ن  لتمييزها 
���ش��وف حت���دد من  ت��غ��ري��دة  ك��ل  اأن  يعني 
النا�شر االأ�شلي اأو اأنها رد على التغريدة 
االأ���ش��ل��ي��ة؟. وق��ال��ت ت��وي��رت اإن��ه��ا تخترب 
حتديد "املغرد االأ�شلي" با�شم "املوؤلف"، 
ُت�شتخدم عادًة  اأكرث و�شوحاً  وهي عبارة 
لتعيني ال�شخ�س الذي بداأ حمادثة على 
لوحة ر�شائل عرب االإنرتنت اأو منتدى. 

كما تخترب ال�شركة اإ�شافة ت�شميتني اإىل 
املحادثة،  يف  االأخ��رى  املهمة  التغريدات 
 Mentioned "مذكور"  ه���م���ا 
الذين  االأ�شخا�س  تغريدات  اإىل  ُت�شاف 
التغريدة  اإليهم يف  واالإ���ش��ارة  ذكرهم  مت 
 ،Following و"متابع”  االأ�شلية، 
يتابعهم  ال���ذي  االأ���ش��خ��ا���س  ل��ت��غ��ري��دات 
امل�����ش��ت��خ��دم ن��ف�����ش��ه، وذل�����ك ب��غ��ي��ة جذب 

انتباهه اإليهم عند متابعة املحادثة.
ت�شمية  م��ن  ت��ه��دف  ت��وي��رت  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
وت�شهيل  مت��ي��ي��زه��ا  اإىل  ال���ت���غ���ري���دات 

متابعتها خا�شة حني تطول.

ع�شبة املرة وزيتها.. فوائد 
عديدة ل�شحتك وجمالك �ص 23

تطعيمات مهمة للبالغني 
اإن  فاغنكني�شت  ين�س  ال��دك��ت��ور  ق���ال 
لتطعيمات  اأي�شاً  يحتاجون  البالغني 
واحلالة  للعمر  وف��ق��اً  وذل���ك  امل��ه��م��ة، 

ال�شحية العامة والوظيفة.
واأو�شح املمار�س العام االأملاين اأن كبار 
ال�شن فوق ال� 60 عاماً يحتاجون اإىل 
والهرب�س  االإن��ف��ل��ون��زا  �شد  التطعيم 

"احلزام الناري".
واأ�شاف فاغنكني�شت اأن الذين يعانون 
الرئة  اأم���را����س  اأو  ال��روم��ات��ي��زم،  م��ن 
�شد  التطعيم  اإىل  يحتاجون  املزمنة، 
الرئوي.  االلتهاب  و�شد  االإنفلونزا، 
ا�شتئ�شال  ب��ع��د  اأي�����ش��اً  ذل���ك  وينطبق 

الطحال.
الطبي،  امل��ج��ال  ال��ع��امل��ون يف  وي��ح��ت��اج 
اإىل التطعيم �شد احل�شبة، والنكاف، 
واحل�������ش���ب���ة االأمل����ان����ي����ة، اإ�����ش����اف����ًة اإىل 
الوبائي  الكبد  التهاب  �شد  التطعيم 

.B من النوع
واأ�شار فاغنكني�شت اإىل اأنه بعده تلقي 

مثل  االأعرا�س  بع�س  تظهر  التطعيم 
مو�شع  على  اخلفيف  واالأمل  ال��ت��ورم، 
وارتفاع  وال�شداع،  واالإنهاك،  احَلقن، 

درجة احلرارة ب�شكل طفيف. 
وحت��ت��اج االأع���را����س اإىل ال���راح���ة، وال 
ي��ج��وز مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة م����دة يوم 
اإىل  ال��ذه��اب  ي��وم��ني، كما ال يجوز  اأو 

ال�شاونا.

الذاتي  "االكتفاء  م��دون��ة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة  ف��الت��ي  ك���ريي 
و9   11 العمر  من  تبلغان  لطفلتني  اأم  لالأطفال" وهي 
هي  ا�شتخدمها  ال��ت��ي  االأ���ش��ا���س  "القاعدة  ت��ق��ول  اأع����وام 
االأجر  االأعمال، وهذا  اأ�شبوعي مقابل بع�س  اأجر  تقدمي 
منف�شل عن االأعمال املنزلية، وي�شمل مهمات مثل اإطعام 

احليوانات واأعمال التنظيف ال�شهرية".
واجب  هي  الروتينة  املنزلية  االأعمال  اأن  فالتي  وتعتقد 
ع��ل��ى ك��ل ف���رد م��ن االأ����ش���رة، ح��ي��ث ت��ق��ول "اإذا ك���ان االآب���اء 
فماذا  املنزلية،  االأع��م��ال  اأداء  مقابل  الأطفالهم  يدفعون 
املال الذي يح�شلون عليه ال  اأن  اإذا قرر االأطفال  يحدث 

ي�شتحق اجلهد الذي يبذلونه؟".
اأمام  اأنف�شهم  االآب���اء  �شيجد  احل��ال��ة،  ه��ذه  "يف  واأ���ش��اف��ت 
امل�شاركة  ع��ن  بالتوقف  الأطفالهم  ال�شماح  اإم��ا  خيارين، 
باالأعمال املنزلية، اأو زيادة االأجر الذي يدفعوه لهم، وال 
الناحية  من  منا�شباً  اخليارين  هذين  من  اأي  اأن  اأعتقد 

الرتبوية".
اأطفالها،  يف  القيم  بغر�س  ترغب  اأنها  فالتي  واأو�شحت 
والتاأكيد لهم على اأن العمل اجلاد وم�شاعدة االآخرين ال 

يجب ربطه دوماً باملال.
على  وامل�����ش��رف��ة  ال�شابقة  امل��در���ش��ة  ك��روه��ن  ج���وان  وتتفق 
تقدم  ح��ي��ث  ال�����راأي،  ه���ذا  م��ع  "نو غيلت موم"  م��دون��ة 
املنزلية  االأع��م��ال  بني  تف�شل  الأطفالها،  مماثلة  مكافاآت 
الذي  امل��ال  تق�شيم  ويتم  االأج���ر،  ت�شتحق  التي  واالأع��م��ال 
للم�شروفات  اأح���ده���ا  اأق�������ش���ام:   3 اإىل  ع��ل��ي��ه  ي��ح�����ش��ل��ون 

اليومية، والثاين لالدخار، والثالث للتربع.
امل�شاعدة  تقدمي  �شرورة  اأعلمهم  اأن  "اأريد  جوان  وتقول 
لالآخرين دون انتظار مقابل، واأن تكون جزءاً من االأ�شرة، 
ذلك  يرتبط  وال  ال��واج��ب��ات،  بع�س  اأداء  عليك  اأن  يعني 

باحل�شول على اأجر".
اأما غريغ مور�شيت، وهو خمطط مايل معتمد واأب ل�شتة 
على  اأن  يعتقد  ح��ي��ث  ال�����راأي،  ف��الت��ي  فيخالف  اأط���ف���ال، 
نعومة  منذ  العمل  ع��ن طريق  امل��ال  تعلم جني  االأط��ف��ال 

اأظفارهم.
ربط  دوم���اً  عليك  يجب  اأن���ه  "اأعتقد  مور�شيت  واأ���ش��اف 
العمل باملال بطريقة جمدية، الأنهما مرتبطان يف العامل 

الواقعي".
واأي��اً كانت الطريقة، يتفق اخل��رباء واأول��ي��اء االأم��ور على 
�شرورة تعليم االأطفال امل�شاركة باالأعمال املنزلية، لتنمية 
اأع�شاء  ليكونوا  ودف��ع��م  ل��دي��ه��م،  بامل�شوؤولية  االإح�����ش��ا���س 

فاعلني باملجتمع يف امل�شتقبل. 

الطفل واحلياة العامة
االإن�شان،  م��راح��ل حياة  اأه���ّم  م��ن  الطفولة  ُت��ع��ُدّ مرحلة   
وتتوقف  امل�شتقبلّية،  ال�شخ�شَيّة  بلورة  يف  االأ�شا�س  وه��ي 
ما  اأه��ّم  وم��ن  ال�شخ�شّية،  ه��ذه  �شمات  العديد من  عليها 
مظاهر  يف  امل�شاركة  يف  ه  حُقّ احل��ي��اة،  يف  الطفل  يحتاجه 
احلياة العاّمة، وتتمثل هذه امل�شاركة يف جملة االإ�شهامات 
ذات الطابع التعاوين واخلريي، والربحي والتي قد تكون 

امل�شاركة  لهذه  ق�شوى  ��ٌة  اأه��م��َيّ فهناك  ومعنوية،  م��ادي��ة، 
ب��ن��اء �شخ�شية  ت��ت��ع��دد جم��االت��ه��ا، واأه��م��ّي��ت��ه��ا يف  وال��ت��ي 

الطفل.
املدر�شّية  االأن�شطة  احل��ي��اة  يف  الطفل  م�شاركة  جم��االت 
املدر�شَيّة  وال��ل��ج��ان  ك���ال���ن���وادي،  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  مب�شمياتها 
املختلفة، كلجان النظافة، واللجان الثقافّية، واالجتماعية، 
مَتّ�شٌع  ذل��ك  ك��ِلّ  ففي  والريا�شّية،  والفنّية،  والنظامّية، 
ع��ظ��ي��م ل��دم��ج ال��ط��ال��ب يف مقتبل ح��ي��ات��ه ال��درا���ش��ّي��ة يف 
متعددة  تفاعلّية  اأمناطاً  تعك�س  والتي  العاّمة،  االأن�شطة 
يف احلياة. الهياكل واملوؤ�ش�شات العاّمة، كاملجال�س البلدَيّة، 
االأن�شطة  ال��ث��ق��اف��ّي��ة، وذل���ك م��ن خ��الل بع�س  وال���ن���وادي 
بها  ال��ق��ي��ام  للطفل  ميكن  وال��ت��ي  الب�شيطة،  اخل��دم��ات��ّي��ة 
االأعمال اخلريَيّة  والتعزيز.  والت�شجيع  الدمج  كنوع من 
النظافة، وموا�شم قطف  املو�شمَيّة، كحمالت  والتطوعَيّة 
املزروعات،  ك��ري  ال��زراع��ّي��ة،  االأع��م��ال  وبع�س  ال��زي��ت��ون، 
العاّمة.  واملوؤ�ش�شات  االأماكن  يف  االأ�شجار  بني  والتنظيف 
والتجارة،  البيع  كاأن�شطة  ��ة،  اخل��ا���شَّ ��ة  امل��ن��زل��َيّ االأع��م��ال 
والعناية باملوا�شي، واالأعمال الزراعَيّة. اأعمال تطويرَيّة يف 
املجتمع، وت�شمل معظم مراكز وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي 
االأطفال  �شريحة  مب�شاركة  ت�شمح  التي  االأن�شطة  �شمن 
ال�شغار اأو من هم يف مقتبل الدرا�شة فيها، كحمالت دهان 
اأو  املدر�شة،  التناف�شّية على م�شتوى  امل�شابقات  اجل��دران. 
املختلفة،  امل��ح��ل��ي وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه  امل��ج��ت��م��ع  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

كامل�شابقات الريا�شّية، والثقافّية، والعلمية.

هل يجب اأن تدفع لطفلك مقابل م�شاركته باالأعمال املنزلية؟

�شورة م�شروقة تك�شف 
املخفي من اآيفون 11

لهاتف  م�����ش��رب��ة  �����ش����ورة  ك�����ش��ف��ت 
اأنه  يعتقد  11" املرتقب،  "اآيفون 
مت �شرقتها من م�شنع �شركة اأبل، 
ب�3  تظهر ط���رح اجل��ه��از اجل��دي��د 

كامريات خلفية.
موؤخرا،  تقنية،  من�شات  ون�����ش��رت 
����ش���ورة ُي���ق���ال اإن���ه���ا ل��ه��ي��ك��ل هاتف 
"اآيفون 11" وظهر مربع وا�شع يف 
العلوي من خلفية اجلهاز،  اجلزء 
��م��م بحجم كبري  ���شُ اأن���ه  وامل���رج���ح 

حتى ي�شع العد�شات الثالث.
عن  "اأبل"  تعلن  اأن  املنتظر  وم��ن 
�شبتمرب  يف  ر�شمي  ب�شكل  اجل��ه��از 
معلومات  تت�شرب  مل  فيما  املقبل، 
ك��ث��رية ب�����ش��اأن م���زاي���اه ح��ت��ى االآن، 
"مريور"  �شحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق 

الربيطانية.
ماك"  اأوف  "كلت  موقع  وبح�شب 
ت�شميم  اأن  تك�شف  ال�����ش��ورة  ف���اإن 
ال��ه��ات��ف ل���ن ي�����ش��ه��د ت��غ��ريا كبريا 
التحول  اأم��ا  النتوء،  م�شتوى  على 

االأبرز، فهو الكامريا الثالثية.
اأما الثقب الكبري املوجود يف و�شط 
ه��ي��ك��ل ال��ه��ات��ف ف��ه��و م��وج��ه على 
الال�شلكي  ال�شحن  لتقنية  االأرجح 
اأ�شواق  يف  م�����ش��ب��ق  ب�����ش��ك��ل  امل��ت��اح��ة 

الهواتف الذكية.
وظائف  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ي��ج��ر  ومل 
ال��ك��ام��ريات ال��ث��الث��ة امل��رت��ق��ب��ة، يف 
الفر�شيات  ب��ع�����س  ت�����ش��ري  ح����ني 
التقاط  على  ت�شاعد  ق��د  اأن��ه��ا  اإىل 
اإ�شافة  ل��ل�����ش��ورة،  وا���ش��ع��ة  خلفية 
املعزز  ال��واق��ع  خا�شية  تقدمي  اإىل 

للم�شتخدمني.
يف  تقارير  ذك��رت  �شابق،  وق��ت  ويف 
هذه  اأن  جورنال"  �شرتيت  "وول 
ال���ك���ام���ريات ال���ث���الث ���ش��ت��ك��ون يف 
اجلهاز  من  فقط  االأغلى  الن�شخة 
م���ن ب���ني االأج���ه���زة ال��ث��الث��ة التي 

تطرحها اآيفون كل عام.

مقتل اإمام م�شجد اأثناء 
�شالة اجلمعة

اإم��ام م�شجد م�شرعه عندما  لقي 
�شالة  اأث��ن��اء  ب�شكني  طعنات  تلقى 
"م�شطرب  �شخ�س  م��ن  اجل��م��ع��ة 
بعد  فيما  ادع���ى  وال����ذي  نف�شيا"، 
قتل  واأن������ه  و  اهلل"  "خليفة  اأن�����ه 
اإعالم  و�شائل  وق��ال��ت  "اإبلي�س". 
اأمنية  ن��ق��ال ع��ن م�����ش��ادر  حم��ل��ي��ة 
زاوي�����ة  اإم��������ام  اإن  ع���ي���ان  و����ش���ه���ود 
بحي  في�شل  منطقة  يف  ال��رح��م��ة 
ال���ه���رم مب��ح��اف��ظ��ة اجل���ي���زة لفظ 
اأن���ف���ا����ش���ه االأخ�������رية خ����الل �شالة 
بطعنات  باإ�شابته  متاأثًرا  اجلمعة 
�شخ�س  يد  على  اأبي�س  �شالح  من 
يدعى "اأحمد. ح"، يف العقد الرابع 
العمر، بعدما تخطى �شفوف  من 
ثم  الثانية،  الركعة  اأثناء  امل�شلني 

�شدد له طعنات.

اأطفالهم على امل�شاركة  يلجاأ البع�ض اإىل ت�شجيع 
املكافاآت  تقدمي  طريق  عن  املنزلية،  الأعمال  يف 

العينية وحتى النقدية. 
مقابل  تقدمي  حول  اجلدل  دار  ولطاملا 

الأع��م��ال  يف  مل�شاركتهم  ل���أط��ف��ال، 
اأن  يعتقدون  فالبع�ض  املنزلية، 

املكافاأة اأو الأجر ميكن اأن ي�شجع 
نعومة  منذ  العمل  على  الأطفال 
اأظفارهم، يف حني ينظر اآخرون 
خمتلفة،  بطريقة  الأم��ر  اإىل 
اأن  وي����وؤك����دون ع��ل��ى ����ش���رورة 

العمل،  يف  الأط���ف���ال  ي��ن��خ��رط 
كونهم جزءًا  فاع� من الأ�شرة.

الأف�شل،  الطريقة  على  وللوقوف 
بو�شت"  "هافينغتون  �شحيفة  حتدثت 

الأمريكية مع بع�ض اخلرباء، وا�شتطلعت اآراءهم 
مكافاأة  تقدمي  ال�شروري  من  كان  اإذا  ما  ملعرفة 

للطفل على عمله يف املنزل اأم ل.
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�ش�ؤون حملية

مب�شاركة 25 جهة حكومية وخا�شة

بلدية مدينة العني تطلق اأكرب حملة للتربع بالدم جلمع 2000 وحدة دم على م�شتوى املدينة

لل�شنة الثالثة على التوايل

اخلدمات العالجية اخلارجية تطلق حملة مار�س منقذ القلب

يف موؤمتر الطفل العربي بالقاهرة

اعتماد روؤية االإمارات با�شتبدال م�شمى ذوي االإعاقة مب�شمى اأ�شحاب الهمم  

•• العني -  الفجر

الدم  بنك  مع  بالتعاون  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت 
التخ�ش�شي  اأم �شي  اإن  االإقليمي يف العني وم�شت�شفى 
العني  بالدم على م�شتوى مدينة  للتربع  اأكرب حملة 
حتت �شعار"دمنا واحد" ومب�شاركة 25 جهة حكومية 
مدينة  وم��ن��اط��ق  موؤ�ش�شات  جميع  لت�شمل  وخ��ا���ش��ة 
ال��ع��ني، وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ج��م��ع اأك����رث م��ن 2000 
وحدة دم، وتاأتي احلملة �شمن مبادرات عام الت�شامح 
الرامية اإىل اإر�شاء روح التعاون والتعا�شد املجتمعي، 

ون�شر ثقافة العمل االإن�شاين التطوعي يف املجتمع.
�شركائها  م��ع  بالتعاون  العني  مدينة  بلدية  واأع���دت 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، ج��م��ي��ع ال��ت��ج��ه��ي��زات ال���الزم���ة من 

احلافالت وبنوك الدم املتنقلة لتغطي احلملة جميع 
مناطق مدينة العني، من موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة، 
جم��م��ع��ات جت����اري����ة، ح���دائ���ق وم���ن���ت���زه���ات، جمال�س 
جمتمعية، وكني�شة �شانت ماري، بهدف جمع 2000 

متربع بالدم .
الدكتور مطر حممد  �شعادة  تقدم  احلملة  اإط��ار  ويف 
املتربعني  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي 
بالدم، ودعا �شعادة املوظفني واأهايل املدينة للم�شاركة 
ت��وف��ري الدم  اأن  اإىل  وال��ت��ف��اع��ل م��ع احل��م��ل��ة م�����ش��رياً 
وواجباً  م�شرتكة  جمتمعية  م�شوؤولية  يعدُّ  للمر�شى 

على اجلميع. 
 – اجلابري  عبداهلل  �شعيد  ال�شيد  �شرح  ومن جانبه 
رئي�س ق�شم الفعاليات واالأن�شطة بقطاع و�شط املدينة 

: اإن قرار �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
– باعتماد  – حفظه اهلل  – رئي�س الدولة  اآل نهيان 
دعوة   و    ، " للت�شامح  " ع��ام��اَ  لي�شبح   2019 ع��ام 
نبادر  يجعلنا   ، الت�شامح   ع��ام  م��ع  للتفاعل  ق��ادت��ن��ا  
"  والتي تطلقها  واح��د  "دمنا  باإطالق حملة  اليوم  
بلدية مدينة العني بالتعاون مع بنك الدم االإقليمي و 
م�شت�شفى ان ام �شي التخ�ش�شي ، كاأكرب حملة للتربع 
بالدم على م�شتوى مدينة العني ،  مبا يكر�س مبادئ 
امل�شوؤولية  اإط���ار  يف  ال��الحم��دود  العطاء  و  الت�شامح 
  ، املجتمع  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ق��ي��م  ي��ع��زز  و   ، املجتمعية 
اإن�شانياً ن�شعى  بعدِّ التربع بالدم �شلوكاً نبياًل وعطاًء 
لتوعية املجتمع من به من خالل تعزيز وحتفيز روح 
التعاون والت�شامح  يف �شخ�شيات  اأفراده  من مواطنني 

ومقيمني ، مبا يعك�س قيم االنتماء واالإخال�س لهذا 
الوطن الغايل.

ال�  م�شت�شفى  ع��ام  �شاتورفيدي مدير  ق��ال موهيت  و   
اإن ام �شي التخ�ش�شي يف مدينة العني باأهمية املبادرة 
و التي تتزامن مع عام الت�شامح، حيث اإن التربع يتم 
بغ�س النظر عن اللون و العرق و اجلن�س و بهذا فاإن 

املبادرة تعزز مبداأ الت�شامح بني اأفراد املجتمع .
وتاأتي حملة دمنا واحد �شمن جمموعة من الربامج 
والفعاليات التي تنظمها بلدية مدينة العني والهدافة 
اإىل تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية، �شعياً منها اإىل حتقيق 
والفعال مع  امل�شتمر  والتوا�شل  االجتماعي  الرتابط 
ال��داع��م��ة لالأعمال  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة 

اخلريية والتطوعية. 

•• اأبوظبي - الفجر

اخلدمات  يف  ال��رئ��وي  القلبي  االإن��ع��ا���س  م��رك��ز  اختتم 
اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية 
التوعوية  ح��م��ل��ت��ه  "�شحة"،  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
"مار�س منقذ القلب"، والتي تعقد لل�شنة  الثالثة على 
�شهر  2019 مع مطلع  لعام  وب��داأت احلملة  التوايل، 
القلب  جلمعية  العاملية  احلملة  مع  بالتزامن  مار�س 

االأمريكية
وقد �شهدت احلملة يف عام 2018 جناحاً كبرياً حيث 
للخدمات  التابع  الرئوي  القلبي  االإنعا�س  مركز  حاز 
العالجية اخلارجية على جائزة تقديرية على م�شتوى 
املثايل  للعمل  وذل��ك  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
الذي مت اإجنازه �شمن حملة مار�س منقذ القلب حيث 
18030 على االإنعا�س القلبي الرئوي يف  مت تدريب 

�شهر واحد.
مركزاً   40 يف  احل��م��ل��ة  اإج������راء  مت  ال���ع���ام،  ه����ذا  ويف 
مركزاً   11 يف  و  والعني  اأبوظبي  منطقتي  يف  �شحياً 
للفح�س وال�شحة الوقائية يف منطقة اأبوظبي والعني 
املدار�س  ط��الب  تدريب  احلملة  ت�شمل  كما  والظفرة، 
وخا�شة  حكومية  مدر�شة   266 تغطية  �شيتم  حيث 
يف  امل��ت��واج��دي��ن  امل��در���ش��ي��ة  ال�شحة  ممر�شي  قبل  م��ن 
جميع املدار�س احلكومية. واإ�شافة اإىل ما يتم اإجنازه 
الرعاية  تدريب مقدمي  العام  ه��ذا  ع��ام، مت يف  كل  يف 
ال�شحية املنزلية يف كل من مركز النيادات ال�شحي و 
مركز االحتاد ال�شحي. كما �شاركت يف احلملة جمال�س 
بديوان  املجال�س  �شوؤون  يديرها مكتب  والتي  اأبوظبي 
اجلهات  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��ه��د،  ويل 
جهاز  ت�شمل  والعني  اأبوظبي  يف  واخلا�شة  احلكومية 
وطريان  اأبوظبي  وبلدية  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
االحتاد و�شركة حديد االإمارات وجامعة نيويورك ودملا 
مول والبوادي مول وم�شنع التمور من خالل تدريب 

موظفي اجلهات امل�شاركة والزائرين

ال��رئ��وي حملته  القلبي  االإن��ع��ا���س  اخ��ت��ت��م م��رك��ز  وق���د 
.2019 يف  �شخ�شاً  بتدريب ما يزيد عن 31985 

بتثقيف  الرئوي  القلبي  االإنعا�س  مركز  فريق  ويقوم 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ب��خ��ط��وات االن��ع��ا���س ال��ق��ل��ب��ي الرئوي 
وتوزيع  عملي  تطبيق  م��ع  ف��ق��ط  ال��ي��دي��ن  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
م��ن�����ش��ورات ت��وع��وي��ة واالإج���اب���ة ع��ن االأ���ش��ئ��ل��ة املتكررة 
جمعية  تن�شح  مل���اذا  م��ث��ل:  ال��رئ��وي  القلبي  لالإنعا�س 
القلب االأمريكية ب�شرورة تثقيف كافة �شرائح املجتمع 
االإنعا�س القلبي الرئوي با�شتخدام اليدين فقط؟ و ما 
فوائدها؟،و هل توازي فعالية االإنعا�س القلبي الرئوي 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��ي��دي��ن ف��ق��ط ف��ع��ال��ي��ة االإن��ع��ا���س القلبي 

الرئوي مع التنف�س؟، متى اأتوقف عن اإجراء االإنعا�س 
الفرق  ما   فقط؟،  اليدين  با�شتخدام  الرئوي  القلبي 

بني النوبة القلبية و توقف القلب املفاجئ؟
واأكدت الدكتورة لطيفة الكتبي، ا�شت�شارية طب االأ�شرة 
وم��دي��رة ال�����ش��وؤون االأك��ادمي��ي��ة يف اخل��دم��ات العالجية 
اخلارجية، على اأهمية توعية املجتمع من خالل توفري 
امل�شابني  اإن��ق��اذ  م��ن  اجل��م��ه��ور  متكن  تدريبية  دورات 
باأ�شلوب مهني و�شريع. وتاأتي اأهمية هذا التدريب كون 
ال�شخ�س  ن�شبة جناة  تعتمد  القلب  اأن يف حالة توقف 
امل�����ش��اب ع��ل��ى م���دى ���ش��رع��ة اإج�����راء االإن��ع��ا���س القلبي 

الرئوي اإذ اإن االإجراء ال�شريع ميكن اأن ينقذ احلياة.

للحملة  اأن  الكتبي  لطيفة  ال��دك��ت��ورة  اأو���ش��ح��ت  ك��م��ا 
امل���زي���د م���ن االأرواح  اإن���ق���اذ  اأه������داف ع���دي���دة واأه���م���ه���ا 
�شل�شلة  وتعزيز  الرعاية  اأنظمة  اإىل حت�شني  باالإ�شافة 

البقاء وال�شالمة.
ويوفر مركز االإنعا�س القلبي الرئوي التابع للخدمات 
ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة وامل��ع��ت��م��د م���ن ج��م��ع��ي��ة القلب 
االأمريكية، دورات يف االإ�شعافات االأولية واإنعا�س القلب 
الرئوي للعامة كما يقدم للكوادر الطبية دورة االإنعا�س 
االإنعا�س  ودورة   "BLS" االأ���ش��ا���س  ال��رئ��وي  القلبي 
اإنعا�س  ودورة   "ACLS" للبالغني  املتقدم  ال��رئ��وي 

."PALS" الرئوي املتقدم لالأطفال

•• العني – الفجر

12 دولة عربية،  يف  اعتمد امل�شاركون و الذين مثلوا 
"املوؤمتر الدويل الثاين للطفل العربي املميز" والذي 
م�شر  بجمهورية  القاهرة  العا�شمة  يف  موؤخرا ً انعقد 
ال��ع��رب��ي��ة ، حت��ت ع��ن��وان "دور ال��رتب��ي��ة االب��ت��ك��اري��ة يف 
االإمارات"،  "روؤية  االإعاقة"،  ذوي  من  املوهوينب  دعم 
الدكتور حممد بن م�شلم بن حم  ال�شيخ  التي قدمها 
اإم�����ش��ام باالأمم  ال��ع��ام ملنظمة  ن��ائ��ب االأم���ني  ال��ع��ام��ري 
اإىل  االإعاقة"  "ذوي  العاملي  امل�شمى  بتغيري   ، املتحدة 
الهمم"، على عّد اأن االبتكار لي�س حكرا على  "اأ�شحاب 
تعدُّ  التي  االإرادة  امتالك  ب�شرط  للجميع  ومتاح  اأحد 

اأوىل خطواته.
الرتبية  ح�شانات  لتجربة  انت�شارا  االإم���ارات  وت�شهد 
من  التعليم  مفهوم  على  القائمة  لالأطفال  االإبداعية 
تربوية  بيئة  توفر  “فان فري�شت” التي  اللعب  خالل 
واالأمرا�س  ال�شلوكية  امل�شكالت  اكت�شاف  على  ت�شاعد 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا م��ب��ك��را، ويف ال��وق��ت ذات���ه خ��ل��ق ج��ي��ل من 
لالبتكار  مراكز  باإن�شاء  املوؤمتر  اأو�شى  كما  املبدعني. 
ال�شغار  املوهوبني  برعاية  متخ�ش�شة  علمية  واأن��دي��ة 
العقلية  ال��ط��ف��ل  ق�����درات  ل��ت��ن��م��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات  وع���ق���د 
موؤمترات  وتنظيم  االآخ����ر،  تقبل  وث��ق��اف��ة  والنف�شية 
ت�شتهدف املعلمني واملتعلمني، وا�شتخدام التكنولوجيا 

لتقليل ال�شلوكيات ال�شلبية لالأطفال.
ومن جانبه قال بن حم اإن االإيجابية واملحبة والت�شامح 
هي ال�شمات االأ�شا�س الأ�شعد �شعب يف العامل  �شعب دولة 
توارثت  التي  الر�شيدة  وحكومتها  العربية  االإم���ارات 
االإن�شانية  من  القيم  واأ�شمى معاين  اخلري و احلكمة 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  االأب 

اهلل ثراه حيث اأطلقت حكومة دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة ال�شيا�شة الوطنية لتمكني اأ�شحاب الهمم من 
الهمم  باأ�شحاب  ت�شميتهم  اإع��ادة  االإعاقة وقررت  ذوي 
وذلك اعرتافاً وتقديراً جلهودهم وقدراتهم االبتكارية 

ودعماً لتغلبهم على التحديات وال�شعوبات ،
امليادين  تلك  امللحوظة يف جميع  وكذلك الإجنازاتهم 
ه��ي امل��ن��ح��ة االإل��ه��ي��ة ال��ت��ي ع��و���ش��ه��م اهلل ب��ه��ا وظهرت 
والتي  امل��ج��االت  �شتى  يف  اخل��الق��ة  ب�شماتهم  يف  جلية 
ك���ان والب����د واأن ت��ث��م��ن  ب��ك��ل ال���دع���م وال��ت��ق��دي��ر وبث 
والت�شجيع  باالهتمام  النقية  اأرواح��ه��م  يف  االإيجابية 
وخلق بيئة ت�شاعدهم على االزدهار والعطاء حيث كان 
لهذا امل�شمى النبيل الذي مت اإطالقه  بدولة االإمارات 
روح  بث  يف  نوعية  ونقلة  عظيم  اأث��ر  املتحدة   العربية 
ال�شعادة واالإيجابية ورفع التقدير الذاتي لتلك الفئة 
املتميزة من املجتمع التي اأثبتت من خالل اإجنازاتهم 
االإعاقات  واأن  امل�شتحيل  ت�شنع  واالإرادة  العزمية  اأن 
واأن  واالإرادة  العزمية  اأم���ام  حت��ول  ال  اأ�شكالها  ب�شتى 
بالهمم نرقى اإىل القمم تلك هي �شيا�شة دولة ال�شعادة 
الدولة الرائدة يف �شحذ العزائم ورفع الهمم وتخطي 
ال�شعاب مثال يحتذى به يف مواكبة التطور والو�شول 
يف  ب��ق��وة  ت�شاهم  ال��ت��ي  الع�شرية  ال��دول��ة  العاملية  اإىل 
حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة التوجة العاملي التي 

اأو�شت به االأمم املتحدة حتت �شعار حتويل عاملنا 
واأ�شار نائب االأمني العام ملنظمة اإم�شام باالأمم املتحدة 
قد بداأ التطور التاريخي بدولة االإمارات لفئة اأ�شحاب 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه  عندما  الهمم 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة االإم��ارات حاكم دبي 
حفظه اهلل ورعاه يف �شهر اإبريل  من عام 2017 بتغيري 
الهمم ب�شكل ر�شمي  اأ�شحاب  اإىل  االإعاقة  م�شمى ذوي 

حيث مت اإطالق ال�شيا�شة الوطنية لتمكني هذه الفئة 
يف املجتمع وقد �شبقت هذه الت�شمية مرحلة اأولية مت 
فيها ا�شتبدال م�شطلح ذوي االحتياجات اخلا�شة اإىل 
ذوي االإعاقة عام 2010.اأطلقت دولة االإمارات م�شمى 
يف  ق�شور  من  يعاين  �شخ�س  كل  على  الهمم  اأ�شحاب 
القدرات اجل�شدية اأو احل�شية اأو التعليمية اأو العقلية 
الق�شور كلياً  التوا�شل  .وح��ددت ن�شبة  او  النف�شية  اأو 
اأو جزئياً دائماً اأو موؤقتاً حيث �شعت دولة االإمارات من 
خالل طرح تلك ال�شيا�شة ل�شمان �شحة نف�شية وحياة 
كرمية الأ�شحاب الهمم واأ�شرهم ، حيث قامت حكومة 
االإ�شت�شاري الأ�شحاب  املجل�س  بتاأ�شي�س  االإم��ارات  دولة 
ودعمهم  لهم  املقدمة  اخلدمات  تطوير  بهدف  الهمم 
يف مواجهة التحديات التي تواجههم وت�شيري دجمهم 
اأ�شحاب  خدمات  م�شوؤول  تعيني  مت  حيث  املجتمع  يف 
الهمم يف جميع املوؤ�ش�شات واجلهات اخلدمية وا�شتملت 
التعليم   : ���ش��ت��ة حم�����اور وه����ي  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ه����ذه 
والتاأهيل املهني والت�شغيل واإمكانية الو�شول واحلماية 
العامة  احلياة  وحمور  االأ�شري  والتمكني  االجتماعية 
والثقافة والريا�شة .كما يحظى اأ�شحاب الهمم يف دولة 
وفر�س  اجتماعية  برعاية  املتحدة   العربية  االإم��ارات 
عمل وت�شهيالت خا�شة بكل ال�شبل املتاحة جلعل حياة 
اأ�شحاب الهمم اأكرث �شال�شة واإيجابية و�شعادة وجاءت 
ه��ذه ال��ت��غ��ريات ال��ك��ب��رية م��ع اإق����رار حكومة االإم����ارات 
2006حلماية  يف   الهمم  باأ�شحاب  خا�شة  مر�شوماً 
حقوقهم وم�شاواتهم مع اأقرانهم باالإ�شافة اإىل توقيع 
االإم����ارات على م��ع��اه��دة  االأمم امل��ت��ح��دة ب�����ش��اأن حقوق 

اأ�شحاب الهمم يف 19 مار�س 2010 .
اإن اعتماد دولة االإمارات العربية املتحدة لتلك الت�شمية 
يعزز من دورها الريادي ومكانتها البارزة على ال�شاحة 

االإيجابية  غري  وروؤيتها  ثقافاتها  الدولية من خالل 
امل�شبوقة بف�شل قيادتها احلكيمة التي انتهجت فل�شفة 

الت�شامح الذي خلق
 ل��دي��ه��م جم��ت��م��ع��ا م��ت��م��ا���ش��ك��ا و���ش��ع��ي��دا م��ن��ف��ت��ح��ا على 
مع  وتزامنا  والفئات   الثقافات  خمتلف  من  ال�شعوب 
عام الت�شامح االإماراتي وانطالقاً من العا�شمة العاملية 
وبناء  للت�شامح دولة االإم��ارت العربية املتحدة وختاماً 
اأط��روح��ات ودواف����ع واأه����داف نبيلة  على م��ا �شبق م��ن 
املحبة  معاين  اأ�شمى  وتن�شر  واالإيجابية  ال�شعادة  تبث 
اأن  �شرورنا وفخرنا  دواع��ي  وم��ن  والت�شامح   وال��وف��اق 
امل�شتقبلية  االإم��ارات��ي��ة  ال��روؤي��ة  تلك  بتحقيق  طالبنا 
النظر  واإع���ادة  العاملي  ال�شعيد  على  لها  واال�شتجابة 
مب�شمى  وا�شتبداله  االإع��اق��ة  ل��ذوي  العاملي  امل�شمى  يف 
الهمم  اأه���ل  فبناء  ر�شمياً  واع��ت��م��اده  الهمم  اأ���ش��ح��اب 

واجب اإن�شاين من اأجل الو�شول اإىل القمم.

�شعيد بن طحنون يح�شر حفل 
اأكادميية امل�شتقبل الدولية

•• العني - الفجر

الذي  احلفل  نهيان  اآل  طحنون  بن  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
اأقامته اكادميية امل�شتقبل الدولية يف العني مبنا�شبة عام الت�شامح واليوم 
جمل�س  رئي�س  الظاهري  �شعيد  �شغري  بح�شور  وذل��ك  للثقافات  العاملي 
الرتبويني  امل�شوؤولني  من  وع��دد  الغزايل   �شذا  االأكادميية  ومدير  االإدارة 

واأولياء اأمور الطالب . 
وت�شمن احلفل فقرات متنوعة من تراث وثقافات بع�س الدول واجلن�شيات 
وفلكلورية  �شعبية  رق�شات  جانب  اإىل  االأكادميية،  وطالبات  طلبة  قدمها 

معربة عن الفرح وال�شعادة واإلقاء كلمات من وحي املنا�شبة.  

جودة حياة اأ�شحاب الهمم
االإماراتية نوال اآل نا�شر تفوز 

بجائزة املنظمة الدولية ملتالزمة داون 
•• لندن- الفجر

فوز  ع��ن   املتحدة  اململكة  ومقرها  داون  ملتالزمة  الدولية  املنظمة  اأعلنت 
االإماراتية نوال احلاج نا�شر عبداهلل اآل نا�شر بجائزة اليوم العاملي ملتالزمة 
داون  2019 عن فئة االأفراد تقديراً الإجنازاتها البارزة التي عززت واأثرت  
بتطوعها حياة اأ�شحاب الهمم من ذوي  متالزمة داون ، هذا وقد اأ�شدرت 
موقعها  على  باجلوائز  الفائزين  قائمة  داون  ملتالزمة  الدولية  املنظمة 

االلكرتوين ع�شية االحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون .
وتقدم اجلائزة ال�شيدة فيني�شا دو �شانتو�س رئي�س املنظمة الدولية، وفازت 
اآل نا�شر يف فئة االأفراد الذين كان جلهودهم االأثر الكبري يف حت�شني حياة 
ذوي متالزمة داون، و�شيتم تكرمي الفائزين يف الكونغر�س العاملي ملتالزمة 
داون الرابع ع�شر الذي �شيعقد يف دبي 2020 من بني 60 مر�شحاً على 

م�شتوى العامل .
وقد هناأ رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة جمعية االإمارات ملتالزمة داون وذوي 
نائب  نا�شر  اآل  االأ�شتاذة  واملتطوعني  والعاملني  واأ�شرهم  داون  متالزمة 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية بفوزها باجلائزة م�شيدين بدورها وجهودها 
لها  ك��ان  وال��ت��ي   2006 ع��ام  اجلمعية  تاأ�شي�س  منذ  املتفانية  التطوعية 
االأثر الكبري يف حت�شني جودة حياة ذوي متالزمة داون وتطوير اخلدمات 
املقدمة لهم ودعم اأ�شرهم ، واأثنى جمل�س االإدارة على اجلهود التطوعية 
التي تبذلها اآل نا�شر يف �شبيل االرتقاء باخلدمات املقدمة الأ�شحاب الهمم 

من ذوي متالزمة داون ،
اأدوار  تبني  على  التطوعية  م�شريتها  خ��الل  نا�شر  اآل  حر�شت  وق��د  ه��ذا 
فاعلة منذ عام 2005 وقيادة جلنة دعم االأ�شرة لتقدمي الدعم واالإر�شاد 

لالأ�شر وتبادل اخلربات والتجارب
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ما هي فوائد ع�شبة املرة وزيتها؟ وكيف ت�شتطيع ا�شتخدامها لل�شحة 
كاملة  التفا�شيل  اإليك  اأ�شرار؟  لها  وهل  واجلمال؟ 

فيما يلي.
املرة هي عبارة عن مادة ت�شبه ال�شمغ تنمو على 
نوع معني من النباتات املنت�شرة ب�شكل خا�ض يف 
من  العديد  ولها  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة 
اأهم  اإليك  واجلمالية،  ال�شحية  الفوائد 

التفا�شيل حول ع�شبة املرة:

اإدارة  ب��ع��م��ل ج��ي��د يف  ي��ق��وم  ال�����دواء  اأن  االأب���ح���اث  ت��ظ��ه��ر 
ا���ش��ط��راب ن��ق�����س االن��ت��ب��اه وف����رط احل��رك��ة واالأع���را����س 

املرتبطة بها لدى العديد من االأطفال والبالغني، 
ومع ذلك وبغ�س النظر عن مدى فعاليته، فاإن التفكري يف 
بدء ا�شتخدام ابنك اأو ابنتك، التي تبلغ من العمر ثماين 

�شنوات، دواء،
 قد ي�شبب الكثري من القلق بني االآباء، كما اأن هناك اآثاًرا 
جانب  اإىل  االع��ت��ب��ار،  يف  و�شعها  يجب  حمتملة  جانبية 
كل  م��ع  نف�شها  بالطريقة  تعمل  ال  االأدوي�����ة  اأن  حقيقة 
طفل، لذلك يبحث بع�س االآباء عن بدائل، مثل التغذية 
والتمارين واملكمالت؛ مل�شاعدة اأطفالهم على التعامل مع 

االأعرا�س.
االأ�شا�شية  الغذائية  العنا�شر  اأهمية  فهم  املهم  وم��ن 

لل�شحة املثلى التي قد ال حت�شل عليها من نظامك 
الغذائي، ويف هذه احلالة فاإن املكمالت 

الغذائية من الفيتامينات واملعادن والربوتينات والدهون 
الطبيب  راأي  ح�شب  ع��الج  خطة  اأي  يف  ���ش��روري��ة  ت��ك��ون 

املخت�س؛ 
والعالجات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���ك���م���الت  اإدارة  ت��ت��ط��ل��ب  ح��ي��ث 
على  ال�شعب  ومن  هنا خربة خا�شة،  االأخ��رى  التكاملية 

العائلة القيام بذلك مبفردها.
وب�شكل عام ين�شح اخلرباء االأ�شر التي يعاين اأحد افرادها 
من ا�شطراب نق�س االنتباه وفرط احلركة، من الرجوع 

ىل  الغذائية اإ باملكمالت  اال�شتعانة  قبل  الطبيب 
امل�����ش��اع��دة، وح�����ش��ب اخل�����رباء فاإن 
هناك عدًدا من املكمالت ت�شاعد 
يف تلك احلالة، والتي قد ي�شف 

ا منها، مثل: الطبيب بع�شً
اأوميجا  الدهنية  االأحما�س   -
الدرا�شات  ح�شب  وه��ي   :3
جم����ال  يف  ت�������ش���اع���د 

االأ�شئلة  تظل  لكن  االن��دف��اع،  اأو  واالنتباه  الن�شاط  ف��رط 
حول اجلرعة املثلى وكيفية اإعطائها.

اأظهرت  التي  االإيجابية  البحوث  بع�س  هناك  الزنك:   -
تاأثري الزنك يف خف�س كمية املنبهات للعمل يف امل�شتويات 
املثلى، وب�شكل عام ميكن قيا�س م�شتويات الزنك يف الدم، 
لكن احلدود االآمنة لال�شتخدام حتتاج مراجعة الطبيب.

االأطفال  اأن  اإىل  احلديثة  االأب��ح��اث  ت�شري  د:  فيتامني   -
امل�شابني با�شطراب فرط احلركة ونق�س االنتباه لديهم 
م�شتويات اأقل من فيتامني د مقارنة باالأطفال الذين ال 

يعانون من هذه احلالة، 
كانت  اللواتي  االأمهات  اأن  الدرا�شات  اإح��دى  اأظهرت  كما 
اأثناء احلمل كان  د لديهن منخف�شة  م�شتويات فيتامني 
ا�شطراب  اأطفالهن من  يعاين  ب��اأن  اأك��رب  احتمال  لديهن 

نق�س االنتباه وفرط الن�شاط.
اأن  ميكن  احل��دي��د  م��ن  املنخف�شة  امل�شتويات  احل��دي��د:   -

توؤدي اإىل م�شكلة كبرية يف االأطفال، 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ا���ش��ط��راب فرط 
اأظهرت  االنتباه، وقد  احلركة ونق�س 
اأن احل���دي���د ح���ي���وي ج���ًدا  ال����درا�����ش����ات 

واأن  الطبيعية،  ال��دم��اغ  ل��وظ��ائ��ف 
احلديد  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال���ع���الج 

التكميلي ميكن اأن يح�شن 
اأع������������را�������������س ن���ق�������س 

االن�����ت�����ب�����اه وف������رط 
مراعاة  م���ع  احل���رك���ة، 
يقلل  ملنتج  طبية  و�شفة 

اآالم  اأو  االإم�����ش��اك  م�شكلة  م��ن 
امل��رت��ب��ط��ة مبكمالت  امل��ع��دة 

احلديد.
توجد  ال  املغني�شيوم:   -
ب�شكل  ت��رب��ط��ه  اأب����ح����اث 
مبا�شر با�شطراب نق�س 

احلركة،  وف��رط  االنتباه 
ورغم ذلك يعتقد اخلرباء 

تهدئة  ع��ل��ى  يعمل  ق��د  ب��اأن��ه 
الذي  الن�شاط  ف��رط 

يعر�س االنتباه 
للخطر.

احلركة وفرط  االنتباه  نق�س  ا�شطراب  تعالج  غذائية  مكمالت   5

فوائد ع�شبة املرة
اأظهرت الدرا�شات وجود العديد من الفوائد لع�شبة املرة، 

اإليك قائمة باأهمها:

طبيعية اأك�شدة  م�شادات   1-
اأظهرت بع�س الدرا�شات اأن ع�شبة املرة تعمل كنوع طبيعي 

من م�شادات االأك�شدة، 
االأك�شدة  عمليات  تخفيف  على  االأك�شدة  م�شادات  وتعمل 
حماية  على  ت�شاعد  كما  وحتييدها،  اجل�شم  يف  ال�����ش��ارة 
تلوث  من  اخلارجية  بالعوامل  �شلباً  التاأثر  من  اجل�شم 

وغريها.

الروماتويدي املفا�شل  التهاب  مكافحة   2-
ع�شبة  اال�شيوية  ال�شعوب  ا�شتخدمت  و���ش��ن��وات  ل�شنوات 
املرة لعالج التهابات اجل�شم املختلفة والتخفيف من حدة 

اأعرا�شها،
املفا�شل  ال����ت����ه����اب  ����ش���ي���م���ا  ال   

الروماتويدي.
وب��������������������������داأت ب����ع���������س 

الدرا�شات تظهر اأنه قد يكون 
بالفعل  امل����رة  ل��ع�����ش��ب��ة 

ت�����������اأث�����������ري ج����ي����د 
يتعلق  ع����ن����دم����ا 
بتخفيف  االأم�����ر 
املفا�شل  ال��ت��ه��اب 

الروماتويدي.

م����ك����اف����ح����ة   3-
ال�شرطان

ك�شفت جمموعة من الباحثني 
ال�شينيني اأن مزيجاً تدخل ع�شبة املرة 

فيه قد يكون له تاأثري اإيجابي يف مهاجمة نوع معني من 
اخلاليا ال�شرطانية الب�شرية.

الأع�شاب الم  مكافحة   4-
وجدت درا�شة حديثة اأن مزيجاً من ع�شبة البخور وع�شبة 
امل��رة قد يكون له فوائد كبرية يف تخفيف وع��الج االم 

االأع�شاب.

اأخرى فوائد   5-
اأخرى  وا�شتعماالت  فوائد  املرة  لع�شبة  اأن  كما 

الدرا�شة  ق��ي��د  بع�شها  زال  ال  ���ش��ائ��ع��ة، 
وال���ب���ح���ث، وه����ذه اأه����م االأم������ور التي 

ت�شتخدم ع�شبة املرة لعالجها:
• ال�شعال.

• الربو.
اله�شم. • ع�شر 

احللق. • التهاب 
املفا�شل. • االم 
املعدة. • قرحة 

• االحتقان.
• البوا�شري.

الب�شرة. • م�شاكل 

ع�شبة  زي���ت  ف��وائ��د 
املرة العطري

ل�����زي�����ت ع�������ش���ب���ة امل�����رة 
ال������ع������ط������ري ف�����وائ�����د 
عديدة، اإليك اأهمها:

ق��ت��ل   1-

اجلراثيم 

وامليكروبات
ي�شاعد ا�شتخدام 
زي���ت امل����رة على 
اجلراثيم  م��ن��ع 
وامليكروبات من 
الت�شلل جل�شمك 
واإ���������ش��������اب��������ت��������ك 
مثل  ب�������االأم�������را��������س، 
احل�����م�����ى وال�������زك�������ام وال����ن����ك����اف 

وغريها.

اجل�شم اأجهزة  عمل  حت�شني   2-
ي�شاعد زيت املرة العطري على حتفيز االإنتاجية والتفكري 
وتعزيز تدفق الدم واله�شم وكذلك تعزيز عمل وحت�شني 

وظائف اجلهاز الع�شبي وجهاز املناعة.
ع��ل��ى حت�شني عمليات  خ��ا���س  ب�شكل  امل���رة  زي���ت  وي�����ش��اع��د 
اإنتاج  �شخ الدم من قبل القلب، كما ي�شاعد على حت�شني 

الع�شارات الها�شمة يف املعدة، وزيادة اليقظة ب�شكل عام.

اجلروح �شفاء  ت�شريع   3-
�شفاء  ت�شريع  على  العطري  امل��رة  زي��ت  ا�شتخدام  ي�شاعد 
وبطريقة  ب��رتاك��ي��ز  ا�شتخدامه  عند  اجل���روح 

�شحيحة.

اأخرى فوائد   4-
اأخ��رى عديدة  امل��رة فوائد  لزيت ع�شبة 

كذلك، منها:

اللثة  ت��ق��وي��ة   •
وال���ع�������ش���الت 
وب���������ش����ي����الت 
ال���������������ش�������ع�������ر 
وت�������ن�������ع�������ي�������م 

الب�شرة.
ال���������ش����ف����اء   •

من  ال���������ش����ري����ع 
الكحة.

ال����ت����خ����ل���������س   •
م�����������ن ال�����ب�����ل�����غ�����م 

واالحتقان.
التهاب  م��ن��ع   •
اجل���������������������������������روح 
واحل�������������ف�������������اظ 

عليها معقمة.
• التخل�س من 

والرفة  الت�شنجات 
الع�شلية  والتقل�شات 

املزعجة.
ع����������الج  االك�����������ت�����������ئ�����������اب • 

وال���ت���خ���ف���ي���ف 
ال�شغوط  م���ن 

ال������ن������ف�������������ش������ي������ة ع����ن����د 
ال���ع���الج���ات  يف  ا����ش���ت���ع���م���ال���ه 

العطرية.
من  التخل�س  على  امل�شاعدة   •
والعمليات  اجل���روح  واث���ار  ال��ن��دوب 

على اجللد.

ط����رق ا���ش��ت��خ��دام زي��ت 
ع�شبة املرة

املرة  زي���ت  ف���وائ���د  لتح�شيل 
ت�شتطيع  ذك���ره���ا،  �شبق  ال��ت��ي 
بالطرق  الزيت  ا�شتعمال 

التالية:
من  فقط  نقاط  ع��دة  اأ�شف   •
زي���ت امل����رة ال��ع��ط��ري امل���رك���ز اإىل 
وع��اء فيه ماء �شاخن، ثم 
حاول ا�شتن�شاق بخار 

املزيج الناجت.
ت�شتطيع   •
ت�������ط�������ب�������ي�������ق 
ه������ذه ال���زي���ت 
على  م���و����ش���ع���ي���اً 
اجلروح واأماكن االأمل 
ب��زي��وت حاملة  ب��ع��د م��زج��ه 

تخفف حدته.
الباردة  ال�شاغطة  الكمادات  اإىل  قطرات  ب�شعة  • اأ�شف 

امل�شتخدمة على اأماكن التورم.

خماطر وحتذيرات
رغم فوائد ع�شبة املرة وزيتها العديدة، اإال اأن هذا ال يعني 

اأن االأمر امن متاماً،
�شحية  م�شاعفات  وزيتها  الع�شبة  ال�شتعمال  يكون  فقد   

عليك االنتباه اإليها، 
وه�����ذه ب��ع�����س االأم�������ور ال���ت���ي ع��ل��ي��ك م���راع���ات���ه���ا وبع�س 

امل�شاعفات املحتملة:
الأنه  بكميات كبرية،  املرة  زيت ع�شبة  تناول  • يجب عدم 

قد يكون �شاماً.
املرة  ع�شبة  ا�شتعمال  متاماً  تتجنب  اأن  احلامل  على   •
امل���رة ق��د يحفز  وزي��ت��ه��ا ب�شكل خ��ا���س، الأن زي���ت  ع��م��وم��اً 

انقبا�شات الرحم واالإجها�س.
اأن يتجنب مر�شى ال�شكري ا�شتخدام زيت املرة  • يف�شل 

متاماً، 
كما يف�شل اأن يتجنبه كذلك الذي يتناولون اأدوية ممية 

للدم.
القلب  انتظام يف نب�شات  املرة يف عدم  يت�شبب زيت  • قد 

لدى البع�س اأو التهاب اجللد التما�شي.
انخفا�س  التالية:  امل�شاعفات  املرة يف  زيت  يت�شبب  • قد 

�شغط الدم، دم يف البول، م�شاكل يف القلب.

مادة ت�شبه ال�شمغ تنمو على نوع معني من النباتات

ع�شبة املرة وزيتها.. فوائد عديدة ل�شحتك وجمالك
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�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/2542  ��ستئناف جتاري    
مديرها/ وميثلها   - ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  كيا�شا  �شركة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
- وميثلها  ���س.م.ح  الكويت  اب��راج   -3 احتادية  عبا�س  2- مهدي  احتادية  عبا�س  مهدي 
مديرها - �شيد حممود جاويد 4- �شيد علي جاويد 5- �شركة اخوان خ�شري للتجارة 
العامة ذ.م.م - وميثلها مديرها/م�شطفى عبا�س خ�شري جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /م�شطفى عبا�س خ�شري - ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة اخوان 
خ�شري للتجارة العامة ذ.م.م قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/1597 
جتاري كلي بتاريخ:2018/11/11 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2019/4/10 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/1645  ��ستئناف جتاري    

جمهول  ������س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ه  للتجارة  ملكيوى   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران الفرع الرئي�شي قد 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/1861 جتاري كلي  وحددت 
لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2019/4/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1083  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شنابي لالعالن �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�شبيه احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )24730 دره����م( دره����م 
 MB190537136AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م 
�س   08.30 ال�شاعة   2019/4/23 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/2194  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ماك�شني )فرع( جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /حممد عادل ا�شرتاج خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )7360 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
 MB191703956AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م 
�س   08.30 ال�شاعة   2019/4/17 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/14  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة �شيرن �شيب الينز انرتنا�شيونال 2- �شكان ترانز �شيبينج 
ميدل اي�شت �س.ذ.م.م مبا ان املدعي/�شركة بال�س مارين ا�س ايه )�شركة ذات م�شوؤولية 
حمدودة( - اليونان - اثينا وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اأقام عليك 
يوؤدوا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
مببلغ وقدره )101000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2019/4/18 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/361 تنفيذ مدين
���ش��روار جمهول حمل االقامة  ���ش��روار غ��الم  اىل املنفذ ���ش��ده/1-وق��ا���س 
مبا ان طالب التنفيذ/�شتارلت ليموزين لنقل الركاب بال�شيارات الفخمة 
���س.ذ.م.م وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34385( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/2278  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- موزه �شعيد �شيف بن هدميه ال�شويدي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   2019/3/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالزام  ع��ام��ة(  )م�شاهمة  اال�شالمي  االم���ارات  ل�شالح/م�شرف  اع��اله  امل��ذك��ورة 
والفائدة  دره��م   )852.426.68( مبلغ  املدعي  للم�شرف  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
بواقع 9% �شنويا وذلك من تاريخ املطالبة رفع الدعوى احلا�شل يف:2018/1/21 
وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4518  جتاري جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  املعدنية  لل�شناعات  اطل�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/3/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالزام  )�شركة م�شئولية حمدودة(  لتوريد احلديد  ل�شالح/ديال  اعاله  املذكورة 
 %9 وف��ائ��دة  درهما   )200013( م��ق��داره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي 
�شنويا من تاريخ:2018/11/27 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف 
طلبات.  من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/4054  جتاري جزئي 
دبي  املالحية  واخلدمات  لل�شيانة  البحرية  اخلليج  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  االقامة  ذ.م.م جيمو�س دبي جمهول حمل 
لينك  ل�شالح/جلوبال  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/1/15 بتاريخ  املنعقدة 
ملتي مودال لوجي�شتك �س.ذ.م.م ب بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  من  اعتبارا  �شنويا   %9 بواقع  وف��وائ��ده  دره��م   )20167(
وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/3567  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شلطان رويال لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/29 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/الزميل لل�شياحة وميثلها بالوكالة مديرها/انيل كومار �شيفادا�شان 
�شولو�شانا كي �شيفادا�شان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )187( 
الف درهم فقط والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
درهم  بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة  والزمتها  ال�شداد  يف:2017/11/1 وحتى متام 
ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/578  جتاري جزئي

حجازي  حممد  جنيب  فاطمة   -2 التاأمني  لو�شطاء  1-اخل��اط��ري   / عليه  املدعي  اىل 
يون�س 3- وائل نايف زين الدين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /�شركة التاأمني 
املتحدة �س.م.ع - فرع دبي وميثله:�شمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )570.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.وحددت 
  ch1.C.12:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2019/4/16 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�إنذ�ر عديل  بالن�سر
 رقم 2019/2584   

املنذره:هاول وايز للنقليات �س.ذ.م.م بوكالة املحامي/نا�شر مال اهلل
املنذر اليها:54 اي�شت وورلد لوجي�شتيك لل�شحن ذ.م.م

املو�شوع:
فانه مبوجب هذا االنذار تكلف املنذرة املنذر اليها بالوفاء ب�شرعة �شداد الدين املرت�شد 
بذمتها وهو مبلغ وقدره )48.290( درهم ثمانية واربعون الف ومائتان وت�شعون درهما 
م�شتحق ال�شداد يف:2018/1/9 وفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق وذلك خالل خم�شة 
للمنذرة  فانه يحق  املحدد  ال�شداد خالل االجل  الن�شر ويف حالة عدم  تاريخ  ايام من 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق املنذرة القت�شاء حقها قبل املنذر 
وت�شعون  ومائتان  الف  واربعون  ثمانية  درهم  املرت�شد )48.290(  الدين  بقيمة  اليها 

درهما وفائدة 12% مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�إنذ�ر عديل  بالن�سر
 رقم 2019/2514   

املنذرة:�شركة النابوذة لال�شتثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�شفتها املوؤجرة
املنذر اليه:وايت اليت كريتيف للدعاية واالعالن �س.ذ.م.م ب�شفته م�شتاأجر )جمهول حمل االقامة(

ا�شتاأجرت املنذرة من املنذرة الوحدة الكائنة مبنطقة دبي ، راأ�س اخلور ال�شناعية الثانية )املوقع املو�شوف اعاله( وذلك 
مبوجب عقد ايجار رقم )0120180419000738( ملدة �شنة بداأ بتاريخ 1 مايو 2018 وينتهي بتاريخ:30 ابريل 2019 باجمايل 
بها  املوؤجرة ومنتفعة  العني  بال�شداد وظلت حائزة على  املبادرة  املنذرة عن  امتنعت  �شنوية قدرها )221.000( درهم  اجرة 
وق��دره )58.011(  امل�شتحقة مبلغ  االج��رة  ب�شداد  باملنذرة  ، ما حدا  ودي��ا  االم��ر  لت�شوية  املقابل رغم خماطبتها  �شداد  دون 
ال�شيك املرجتع بتاريخ:2019/2/7 ورقمه )476426( وقيمته )58.011( درهم وم�شحوب على بنك  درهم عبارة عن قيمة 
راأ�س اخليمة الوطني ومبلغ وقدره )1.050( درهم عبارة عن غرامة رجوع ال�شيك ح�شب البند )5( من هذا العقد وحبث 
ان املنذرة امتنعت عن دفع االجرة امل�شتحقة عند حلول اأجلها ، ويف حالة عدم الوفاء خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 
االنذار �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية للمطالبة ب�شداد املتاأخرات وباالخالء طبقا لن�س املادة رقم 25 )اأ( 
من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س احكام القانون رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري 
�شت�شطر  بالن�شر  تاريخ االع��الن  الوفاء بذلك خالل )30( ثالثني يوما من  ، ويف حال عدم  العقارات بدبي  وم�شتاأجري 

املنذرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية للمطالبة بال�شداد وفقا للقوانني ذات ال�شلة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�إنذ�ر عديل  بالن�سر
 رقم 2019/2513   

املنذرة:�شركة النابوذة لال�شتثمار العقاري �س.ذ.م.م ب�شفتها املوؤجرة
املنذر اليه:الواحة لالغذية الدولية بي تي واي �س.ذ.م.م ب�شفته م�شتاأجر )جمهول حمل االقامة(

املو�شوف  )املوقع  النابودة  مببنى  اخلام�شة  ال�شناعية  الق�شي�س  مبنطقة  الكائنة  الوحدات  املنذرة  من  املنذرة  ا�شتاأجرت 
بتاريخ 17 يوليو 2018  بتاريخ 18 يوليو 2017 وينتهي  �شنة بداأ  ايجار رقم )57415853( ملدة  اع��اله( وذلك مبوجب عقد 
ف�س  مركز  لدى   )2018/2770( رقم  عري�شة  على  بامر  املنذرة  تقدمت  دره��م   )192.242( قدرها  �شنوية  اج��رة  باجمايل 
املنازعات االيجارية/دبي بتاريخ:2018/12/17 لتقدير قيمة اال�شرار بالوحدة اعالها وجاء التقرير كاالتي )باال�شارة اىل 
املو�شوع اعاله واىل كتابكم رقم الدعوى 2018/2770 امر على عري�شة بتاريخ:2018/12/17 فاننا نود اعالمكم بان املعنيني 
يف ادارتنا قد قامو بزيارة املاأجور بغر�س الك�شف وبح�شور املوؤجر بتاريخ:2019/1/2 ومت تقدير اعمال ال�شيانة الالزمة 
 )7( اىل  درهم وهي بحاجة  بلغت )36.000(  دبي حيث  ببلدية  العامة  ال�شيانة  ادارة  املعتمدين يف  املقاولني  ا�شعار  ح�شب 
ايام للتنفيذ ومت اعداد التقرير الالزم بهذا اخل�شو�س لذلك انتم منذرون ب�شداد مبلغ وقدره )36.000( درهم عبارة عن 
�شيانة الوحدة اعالها واعادة املاجور اىل احلالة التي كان عليها قبل التعاقد ويف حالة عدم الوفاء بال�شداد خالل )30( 
يوما من تاريخ االن��ذار �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ االج��راءات القانونية للمطالبة بال�شداد ، ويف حال عدم الوفاء بذلك 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ االعالن بالن�شر �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ االج��راءات القانونية للمطالبة بال�شداد 

وفقا للقوانني ذات ال�شلة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف �لطعن 2019/250 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ديار للتطوير �س.م.م
وميثله:علي م�شبح علي �شاحي 

باعالن املطعون �شده:1- االمارات مان للمقاوالت العامة جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �شحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�شور اىل حمكمة 

املقدمة �شدكم .
رئي�س �لق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   �لتمييز
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/3149  ��ستئناف عمايل    

م�شوؤولية  ذات  )�شركة  العامة  للتجارة  ال��ب��ادي��ة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 

حمدودة( جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / داي�شي جالينديز كاالبيا 

ب��ال��دع��وى رق���م 2018/2183 ع��م��ايل جزئي   ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م  ق��د 

املوافق 2019/5/2  ي��وم اخلمي�س   لها جل�شه  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2018/12/5 

ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/11466  عمايل جزئي 
بان  نعلنكم  االقامة  م.د.م.����س جمهول حمل  يو  بي  ام  كونيكت  املحكوم عليه/1-  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/2/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/عبدالرحمن عالم عبدالرحمن خليفه بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )155789( درهم والفوائد التاأخريية من تاريخ املطالبة الق�شائية عدا التعوي�س 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   %9 بواقع  نهائيا  احلكم  ���ش��ريورة  تاريخ  فمن  التع�شفي  الف�شل 
وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/228  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ارمان عارف قري�شي عا�شم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  اال�شالمي  دب��ي  /بنك 
ال�شواغل  العقار خايل من  بالتملك ومالحقها وت�شليم  املنتهية  اتفاقية االجارة  ف�شخ 
العقاري وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )443700(  القيد  ورد اليحازة والغاء �شارة 
االحد  ي��وم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  تعوي�س  دره��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.B.8:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:11:00  امل�����واف�����ق:2019/4/14 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/52  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علي ر�شا حممد غفراين ا�شفهاين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /جميد ر�شا غلور فاقدي وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  قد 
)173865( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق:2019/4/15 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�����ش��اع��ة:08:30 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�إنذ�ر عديل  بالن�سر
 رقم 2019/1/2568   

املنذر:بنك دبي اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  بوكالة املحامي/را�شد النعيمي
املنذر اليه:منري حممد اديب زيدان

وتف�شياًل  جملة  املو�شحه  امل�شتحقة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه 
الف  ع�شرة  )خم�شة  دره���م   )15735.8( وق���دره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  االن����ذار  ه��ذا  ب�شدر 
و�شبعمائة خم�شة وثالثون درهم وثمانون فل�س( بخ�شو�س مركبة ميت�شوبي�شي الن�شر 
- موديل 2014 ف�شي اللون - رقم اللوحة )40696( جهة ترخي�س دبي- خ�شو�شي- 
ال�شداد  االن���ذار ويف حالة رف�س  تاريخ ن�شر ه��ذا  اي��ام من  I، وذل��ك خ��الل �شبعة  فئة 
�شيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/659  عقاري كلي
ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  املدعي /بنك  ان  االقامة مبا  �شوهن جمهول حمل  �شان  1-ي��وجن   / املدعي عليه  اىل 
االو�شط املحدود )فرع دبي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم ب�شحة وثبوت احلجز التحفظي رقم:20-
2017 املقرر على ن�شيب املدعي عليه الثابت بالك�شف املحلق باحلكم يف الدعوى رق��م:20-2017 جلان عقارية - 
حماكم دبي - بعد �شم ملف احلجز امل�شار اليه اىل ملف هذه الدعوى - الزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ 
املطالبة املعدل وهو مبلغ )985.577/72( درهما - الزام املدعي عليه بالفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�شداد التام - الزام املدعي عليه بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق البنك 
املدعي باملطالبة باأية مبالغ اخرى م�شتحقة وحتى التام ويف جميع االحوال حفظ حقوق البنك املدعي املدنية 
منها التجارية كافة احلقوق االخرى دون ح�شر.وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق:2019/5/5 ال�شاعة:09:30 
�س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل علماً باأنه مت تعديل الطلبات .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/462  مدين جزئي

���س.ذ.م.م 2- عمرو حممد  العامة  للخدمات  ال�شروق  / 1-عبق  املدعي عليه  اىل 
�شيد عبدالعال  الدين  املدعي /ع��الء  ان  االقامة مبا  كامل �شربه جمهول حمل 
حممد وميثله:ابراهيم علي كرم حممد خوري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )55200( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها 
  ch1.B.10:جل�شة يوم االثنني املوافق:2019/4/15 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف �لدعوى رقم 2018/244 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- �شركة نك ناك انرتنا�شيونال ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان 

طالب التنفيذ/حبيب بنك اي جي زيوريخ
وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي.

املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2019/2/11  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )1.800.000( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
امل��ادة 295 من قانون  املزايدة وفقا لن�س  الرهن بطريق  العقار حمل  واإال بيع  اع��اله 
املنطقة:مر�شى دبي - رقم االر�س:17  العقار:�شقة �شكنية -  املدنية )نوع  االج��راءات 
- رقم البلدية:210-392 - رقم املبنى 4 - ا�شم املبنى:املرجان - رقم الطابق:3 - رقم 

العقار 308 - م�شاحة العقار:157.47 مرت مربع (
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
                 يف �لدعوى رقم 2019/126  حجز حتفظي جتاري   

اىل املدعي عليه/1- بي اي �شي للمقاوالت ذ.م.م )حاليا( احلبتور 
للم�شاريع الهند�شية �س.ذ.م.م )�شابقا( جمهول حمل االقامة.

مبا ان املدعي/ثريمو ذ.م.م
مبلغ  على  باحلجز  ب��ت��اري��خ:2019/2/24  ق��رار  �شدر  بانه  نعلنكم 
الكفالة البنكية لدى بنك االمارات دبي الوطني وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/4940  جتاري جزئي
االقامة  ال�شام�شي جمهول حمل  العمراين  ماجد  علي  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
احمد  عمر  عمار  وميثلها  االلكرتونية  للخدمات  تكنولوجي  /م��اي  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكعبي  حمد  من�شور  نا�شر  وميثله:عبداهلل 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )200000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2019/4/11 ال�شاعة:08:30 
�س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل،ونخطركم باعادة الدعوى للمرافعة وذلك لوجود طلب االغفال .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/984  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ان��دري جاوثيري 2- مو مو�شا نيكو كون�شارى جمهول حمل 
يعقوب  �شيد حممد بخيت وميثله:حممد مرت�شى  املدعي /احمد  ان  االقامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�شمي  ب��ره��ان  مرت�شى 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )291977( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
امل���واف���ق:2019/4/18  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

  يف �لدعوى  رقم : 2019/25 نز�ع تعيني خربة عقاري     
loui.rafeeq@gmail.com:املتنازع �شده االأول:لوؤي رفيق القلعي - العنوان

املتنازع �شدها الثالثة:لي�شكاري هومز �س.ذ.م.م - العنوان
بناءا على قرار مركز الت�شوية الودية للمنازعات احالة نزاع اثبات حالة - اخلربة - 
اىل اخلبري العقاري املخت�س �شاحب الدور يف اجلدول يرجى من االطراف املذكورة 
احل�شور الجتماع اخلربة يوم االحد املوافق:2019/4/14 ال�شاعة الواحدة والن�شف 
دائرة   -  B:املبنى  - الثاين  الطابق   -  4 رقم  االجتماعات  غرفة  يف   )1:30( ظهرا 
، يرجى تزويد اخلبري  ال�شاعة  التنمية االقت�شادية - قرية االعمال - بجانب دوار 

مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتندات توؤيد ادعائكم.  
 �خلبري �ملهند�س / علي �حمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

�إعالن بالن�سر الجتماع خربة

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
 �عـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان :
 ال�شيد/رابعه حممد امني عبدالرحمن ح�شن خنجي - اجلن�شية االمارات

وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته البالغه 100% يف اال�شم التجاري عامل الهدايا 
للتجارة ن�شاط الرخ�شة متجر متعدد االق�شام واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�شادية يف خورفكان 
رخ�شة جتارية رقم:752408 ال�شادر بتاريخ:2017/6/20 يف دائرة التنمية االقت�شادية بخورفكان اىل 
ال�شيد/عبدالرحيم بلو�س حممد �شريف ، اجلن�شية باك�شتان والذي يرغب بتغيري اال�شم التجاري 
ون�شاط الرخ�شة املذكورة اعاله من عامل الهدايا للتجارة ن�شاط الرخ�شة متجر متعدد االق�شام اىل 
جزيرة الرمي للتجارة ن�شاط الرخ�شة بيع الهدايا بالتجزئة ، بيع االلعاب ولعب االطفال بالتجزئة 
، بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة بالتجزئة ، ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/2535  ��ستئناف جتاري    
امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1- منري اح��م��د خ��ان جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
مو�شى  وميثله:ابراهيم  م.م.ح  تريدندج  جيت  اي  ات�س   / امل�شتاأنف  ان 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  البلو�شي  م��راد  علي 
جل�شه  لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2018/11/8  ج��زئ��ي   جت���اري   2018/1880
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/4/17 املوافق  االرب��ع��اء   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/617 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-وال���رت ج��وزي��ف ه��ي��الري ب��ريي��را 2- ن��ا���ش��ر تاناتو 
برامبيل علي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة �شهامي 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  اي��ران  بيمه 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1906837( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عالن للح�سور �مام مكتب �د�رة �لدعوى بالن�سر 
 يف �لدعوى رقم 2018/2490 عمايل جزئي 

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعى عليه/ خمزة ا�شماعيل ل�شيانة املباين ذ.م.م 

اقام املدعي/وحيد بوالجي عبداالهي 
الدعوى رقم )2018/2490( عمايل جزئي يطالب فيها مب�شتحقاته العمالية 

عجمان  مبحكمة  ال��ك��ائ��ن  ال��دع��وى  ادارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  ان���ت  ل���ذا 
م�شاءا،  ال�����ش��اع��ة:3:30   2019/4/21 امل��واف��ق   )8( رق��م  مكتب  االبتدائية  االحت��ادي��ة 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه  

 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عـالن تغيري ��سـم
اىل  بطلب  موالنا(  حممد  بي  )خاجه  املواطنة  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�شم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة 

ا�شمها من )خاجه بي( اىل )حمده(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن
��سماعيل �بر�هيم �حلو�سني - كاتب عدل

حممد �سامل �ملن�سوري - قا�سي توثيقات         

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2018/7025 م ج 

املرفوعة من املدعي/ الفاميد للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
اىل املدعي عليه / رامي �شاكا هالل 

يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )15.000( درهم مع  بان  بالت�شامن  املدعي عليهم  بالزام   -1
الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام على اال تزيد الفائدة 
على اأ�شل املبلغ املق�شي به 2- بالزام املدعي عليه الثالث بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة  مع  درهم   )240.230.71(
بالر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   -3 به  املق�شي  املبلغ  اأ�شل  على  الفائدة  تزيد  اال  على  التام 
خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما   - املحاماة   اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  وامل�شاريف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على 

احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

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

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
 SCT 2019/098: رقم �ملطالبة

هيئة مطالبة �لدعاوى �ل�سغرية 
اىل املدعى عليه: حممد اجمد حممد يعقوب

التجاري  اأبوظبي  بنك  من  �شدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2019/02/21 بتاريخ 
تقدمي  اأو  املطالبة  عن  ال��دف��اع  تقدمي  اأو  باملطالبة  االع���رتاف  ام��ا  عليك  ويجب 
طلب للطعن يف االخت�شا�س مدعوما باالأدلة على ا�شتمارة اإقرار اخلدمة املقدمة 
من اللجنة الدائمة املعينة بقانون العالمات التجارية ، يجب عليك اأن تقدم مع 
دفاعك اأي م�شتندات ترغب يف االعتماد عليها يف اإجراءات الت�شاور ، ونحيكم علما 
الدعاوى  �شيقوم م�شجل هيئة حتكيم  املطالبة  ال��رد على هذه  باأنه يف حالة عدم 
ال�شغرية باإجراءات الت�شاور يف غ�شون 7 اأيام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ،اذا مل 
تتمكن من ح�شور اإجراءات الت�شاور يجوز لقا�شي للجنة الدائمة اأن يقر املطالبة 

ال�شغرية وي�شدر اأمرا �شدك.

حماكم دبي
 وحماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي 

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2060  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-غيتاجناىل فنت�شرز م.د.م.�س 2- ميهول ت�شوك�شى 3- جيتاجناىل 
جيم�س ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /اأك�شبورت اند امبورت بنك اوف 
انديا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بن�شبة  القانونية  والفائدة  دره��م   )43.064.219.16(
يف:2018/4/6 وحتى ال�شداد التام والق�شاء بثبوت احلجز التحفظي رقم:2018/377 
والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم االحد 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30  امل��واف��ق:2019/4/28 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/1368  ��ستئناف جتاري 

بقبول  االقامة  حمل  جمهول  عو�س  يون�س  في�شل  يون�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بالزام  جم��ددا  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  بالغاء  املو�شوع  ويف  �شكال  اال�شتئناف 
مع  دره��م   )154794.21( وق��دره  مبلغ  امل�شتاأنف  للبنك  ي��وؤدي  بان  �شده  امل�شتاأنف 
الفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد مع الزام 
امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  التاأمني.  م�شادرة  مع  الدرجتني  عن 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة   �ال�ستئناف

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
 �خطار بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 2019/95     

اىل املحكوم عليها / موؤ�ش�شة العامليه لتجارة اخليم احلديثه وميثلها مالكها يو�شف 
علي �شعيد �شعدون اليعقوبي ، ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية 
رق�����م:2017/3295 م��دين جزئي  ال��دع��وى  اأ���ش��درت بحقك حكما يف  االبتدائية قد 
وامل�شاريف  الر�شوم  �شامال  درهم   )1199526( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامك  يق�شي 
و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  ����س.م.ع  امل�شرق  له/بنك  املحكوم  ان  وحيث 
التنفيذ حتت رقم:2019/95 لذا فانت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل 15 يوما 
�شتتخذ بحقك  املحكمة  ف��اإن  ذل��ك  ح��ال تخلفك عن  االخ��ط��ار ويف  ن�شر  تاريخ  من 

االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 

   قلم �لتنفيذ �ملدين 
بد�ر �لق�ساء- عجمان 

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

د�ر �لق�ساء - عجمان

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
يف  �لق�سية رقم 2018/3712 جتاري جزئي

املدعية:ركن الت�شميم لال�شت�شارات الهند�شية
املدعي عليه:ابراهيم �شامل حارب الدرعي

الق�شاء  بدائرة  واخلرباء  املحامة  �شوؤون  اإدارة  ال�شادة  كتاب  اىل  باال�شارة 
بتاريخ:2019/3/5 واملت�شمن ندبي خبريا هند�شيا يف الق�شية املذكورة اعاله ، بناءا 
على حكم حمكمة اأبوظبي التجارية االبتدائية املوقرة ال�شادر بتاريخ:2019/2/26 ، 
الدفاع  �شارع  اأبوظبي  الكائن يف  املدعية  �شتنتقل اىل مكتب  ان اخلربة  العلم  يرجى 
ال�شفاء  ال�شيارات - بعد م�شت�شفى دار  االأ�شد لتاأجري  - بناية علي اخليلي - بجانب 
والربع ظهرا  الواحدة  ال�شاعة  بتاريخ:2019/4/15  االثنني  يوم  ، يف  بنايات  بخم�س 
)1:15( يرجى اح�شار ن�شختني عن جميع املذكرات وامل�شتندات املقدمة اىل املحكمة 

والتي تخ�س مو�شوع الدعوى واأي م�شتندات اخرى تودون تقدميها اىل اخلربة. 
اخلبري الهند�شي/ممتاز حممد الغربة

 �إنتقال �خلربة �ىل مكتب �ملدعية
وعقد �جتماع �خلربة

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
 �إعالن حكم بالن�سر    

 رقم �لدعوى:2018/177 جتاري كلي   

بناء على طلب/مدعي/�شركة البحار ال�شبع للتجارة ذ.م.م - اجلن�شية
اىل/مدعي عليه/�شركة الكرمل ملقاوالت البناء ذ.م.م - اجلن�شية

مدعي عليه/حت�شني احمد عارف غريبة  - اجلن�شية/فل�شطني
املدعية  لل�شركة  توؤدي  بان  املدعي عليها االوىل  ال�شركة  بالزام  املحكمة  حكمت 
و�شبعمائة  ال��ف  وخم�شون  وث��الث��ة  )ارب��ع��م��ائ��ة  دره���م   )453740( وق���دره  مبلغ 
الدعوى  ت��اري��خ قيد  ق��دره��ا 12% �شنويا م��ن  وارب��ع��ون دره���م( وف��ائ��دة قانونية 
االوىل  عليها  امل��دع��ي  ال�شركة  وال��زم��ت  ال�����ش��داد  مت��ام  وح��ت��ى  يف:2018/7/19 

امل�شاريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.

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

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : اك�شبيك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
مكتوم-  ال  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ملك   313-17 رقم  مكتب   : العنوان 
بردبي- الكرامة ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 779618  رقم 
التنمية االقت�شادية بدبي  دائرة  التجاري : 1278687 مبوجب هذا تعلن  بال�شجل  القيد 
، وذلك  اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت 
دبي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق    2019/3/24 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
امل�شفي املعني  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  بتاريخ  2019/3/24  وعلى من لديه 
ال�شعايل-  عبداهلل  ملك   -204 رقم  مكتب   : العنوان  واملحا�شبة  للتدقيق  اجلريودي 
ديرة- هور العنز  هاتف : 042389721  فاك�س : 042389722 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 
ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة

العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�شعايل- دي��رة- هور العنز  هاتف : 
042389721  فاك�س : 042389722 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  اك�شبيك للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/24 واملوثق لدى 
اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/3/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : غلوبال انفورمي�شن تكنولوجي �شي�شتمز �شولو�شنز ميدل اي�شت �ض.ذ.م.م 
: ذات  القانوين  ال�شكل  التجاري  الهرب- اخلليج  انطوان  العنوان : مكتب رقم 306 ملك 
،  رقم الرخ�شة : 691040  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1267404  م�شوؤولية حمدودة 
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االق��ت�����ش��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/24  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/24  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة العنوان 
: مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�شعايل- ديرة- هور العنز  هاتف : 042389721  فاك�س : 
042389722 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12600 بتاريخ 2019/4/8   

�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 
ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة

العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�شعايل- دي��رة- هور العنز  هاتف : 
042389721  فاك�س : 042389722 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
غلوبال انفورمي�شن  اأعاله لت�شفية   باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور  بدبي 
تكنولوجي �شي�شتمز �شولو�شنز ميدل اي�شت �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2019/3/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/3/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني   8  �إبريل  2019 �لعدد 12600 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني   8  �إبريل  2019 �لعدد 12600 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني   8  �إبريل  2019 �لعدد 12600 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني   8  �إبريل  2019 �لعدد 12600 
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•• دبي-الفجر:

العربي  املخطوط  يوم  املاجد ومبنا�شبة  �شعادة جمعة  رعاية وح�شور  حتت 
اأم�س ال�شبت ندوة بعنوان  نظم مركز جمعة املاجد للثقافة وال��رتاث بدبي 
مدير  املعمري  فهد  االأ�شتاذ  من:  كل  فيها  �شارك  رة”،  املهجَّ “املخطوطات 
بعنوان:  ورقته  وكانت  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  يف  باالإنابة  االآداب  اإدارة 
ق�شم  رئي�س  داغ�شتاين  ب�شام  والدكتور  التاريخ،  عرب  املهجرة  املخطوطات 

احلفظ واملعاجلة والرتميم باملركز، وكانت ورقته بعنوان: نقل خمطوطات 
متبكتو اإىل العا�شمة باماكو اأثناء احتالل املتمردين للمدينة عام 2012، 
العربية  املخطوطات  بعنوان:  ورقته  وكانت  زغيبة  بن  الدين  عز  والدكتور 
االأكادمييني  ال��ن��دوة ج��م��ه��ور غ��ف��ري م��ن  ال��ه��ن��د. وق���د ح�شر  اإىل  ��رة  امل��ه��جَّ

والباحثني واملهتمني.
تهدف الندوة اإىل لفت االنتباه اإىل اأهمية املخطوط العربي، وانت�شاره عرب 
اأ�شقاع االأر�س، باالإ�شافة اإىل اأهمية املحافظة على  الع�شور لي�شل اإىل كل 

هذه املخطوطات وفهر�شتها وتوثيقها.
املركز  ه��ذا  وقال:” اإن  باحل�شور  كلمته  خ��الل  امل��اج��د  جمعة  رح��ب  وق��د 
اجلميع  على  العربي  املخطوط  ي��وم  اليوم  وه��ذا  للمخطوطات،  مركز  هو 
االحتفال به، فاملخطوط ملك للب�شرية وهذا املركز وما فيه عون للباحث 
ال��ي��وم جل��ه��ود متكاتفة م��ن االأف���راد  ال��ع��رب��ي يحتاج  وال��ع��امل. وامل��خ��ط��وط 
واأ�شار جمعة املاجد يف كلمته اإىل ما حل باملخطوطات  واملوؤ�ش�شات الإنقاذه”. 
يف بع�س الدول التي كان املركز قد �شور ن�شخاً منها حيث اأبدى ا�شتعداده 

اإىل تقدمي هذه الن�شخ لتكون بدياًل عن تلك التي فقدت خالل النزاعات.
ويف ختام الندوة اأجاب جمعة املاجد عن اأ�شئلة احل�شور، وجرى اأخذ �شورة 

تذكارية جماعية. 
معهد  م��ن  م���ب���ادرة  العربي”  امل��خ��ط��وط  “يوم  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  التابع  العربية  املخطوطات 
اأقيم اأول مرة يف 27 مايو 2013، ثم جرى اعتماد الرابع من اإبريل من 

كل عام.

مبنا�شبة يوم املخطوط العربي

رة« مركز جمعة املاجد ينظم ندوة »املخطوطات املهجَّ

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة،  ف���ت���ي���ات  ���ش��ج��اي��ا  ����ش���ارك���ت 
الذي  دبي”،  العامل  فنون  “مبعر�س 
اخ��ت��ت��م اأع��م��ال��ه يف 6 اأب��ري��ل اجل���اري، 
عر�شت خالله 31 لوحة فنية اأبدعتها 

االنطباعي  ب����ني  ت���ن���وع���ت  ف���ت���اة   13
والواقعي وفن البورتريه. 

من  ال�شارقة  فتيات  �شجايا  وحر�شت 
على  املعر�س،  ه��ذا  يف  امل�شاركة  خ��الل 
يف  التوجهات  باأحدث  الفتيات  تعريف 

عامل الفن، 

فناناً   140 م��ن  اأك��رث  م��ع  والتوا�شل 
م�شاركاً يف املعر�س،

 اإىل جانب امل�شاركة يف اأن�شطة وحوارات 
خرباتهن  ت����رثي  ث��ق��اف��ي��ة،  واأن�����ش��ط��ة 
عامل  ج��دي��دة يف  اآف���اق  اأمامهن  وتفتح 

الفنون الوا�شعة.

موؤ�ش�شة  ال�شارقة  فتيات  �شجايا  وتعد 
من  الفتيات  م��واه��ب  تنمية  يف  رائ���دة 
يف  وذل������ك  ع����ام����اً   18 اإىل   13 ع���م���ر 

خمتلف الف�شاءات االإبداعية،
ك������اإدارة   2004 ع����ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  وق����د   
�شمن مراكز االأطفال ثم ا�شتقلت عن 

بقرار   2012 عام  االأطفال يف  مراكز 
اإداري من قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 

ال�شارقة، 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
قرن  رب���ع  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي، 

ل�شناعة القادة واملبتكرين.

»األف ليلة وليلة« يجمع اأمهر موؤدي 
العرو�س الفنية يف العامل

اإم��ارة ال�شارقة خالل االأي��ام القليلة  اأمهر م��وؤدي العرو�س الفنية يف العامل   ي��زور عدد كبري من 
القادمة متهيدا مل�شاركتهم يف »األف ليلة وليلة : الف�شل االأخري« الذي يعد اأ�شخم عر�س خيايل 
يف تاريخ االأدب االإن�شاين ويد�شن من خالله م�شرح املجاز احتفاالت » ال�شارقة .. العا�شمة العاملية 

للكتاب لعام 2019 » وذلك على مدار خم�شة اأيام متتالية من 23 اإىل 27 اأبريل اجلاري.
وي�شكل هوؤالء املوؤدون املحرتفون الذين �شبق ملعظمهم العمل يف اأ�شهر عرو�س ال�شريك بالعامل مثل 
»�شريك دو �شوليي« الكندي وقدم بع�شهم عرو�شا يف م�شرح برودواي ال�شهري بنيويورك جزءا من 
فريق العمل ال�شخم لهذه امللحمة الفنية العاملية الذي ي�شم 537 مبدعا من 25 دولة جمعتهم 
الفنية  اإنتاج عربي عرب تاريخ العرو�س  اأ�شخم  اأ�شرار الف�شل االأخري يف  ال�شارقة لتك�شف للعامل 

امل�شرحية.
والربازيل  املتحدة  واململكة  واملك�شيك  وفرن�شا  كندا  من  معظمهم  ق��دم  الذين  امل���وؤدون  وي�شارك 
املو�شيقى  من  لوحات  تقدمي  يف  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  واليابان  و�شلوفينيا  وبيالرو�شيا 
بينها  وم��ن  واح��د  اأن جتتمع يف عمل  قبل  فنيا خمتلفا  نوعا   13 واخل��ي��ال عرب  وال�شوء  واالأداء 
اجلمباز الفني وركوب اخليول واالألعاب البهلوانية واالأداء احلركي اليدوي واجلماعي والوقوف 
ج��زءا من جمموعة عرو�س �شخمة يف  اللوحات  و�شتكون هذه  اجل��دار،  والقفز عن  اليدين  على 

الق�شة الكاملة التي �شريويها العمل بطريقة مل يعرفها امل�شرح العربي والعاملي من قبل.

التابعة  االإم�������ارات  احت����اد  م��ك��ت��ب��ة  ح����ازت 
والبحوث  ل���ل���درا����ش���ات  االإم��������ارات  مل���رك���ز 
اال�شرتاتيجية على جائزة اأف�شل برنامج 
التا�شع  ال���ل���ق���اء  ���ش��م��ن  وذل�����ك  ����ش���ن���وي، 
الأع�شاء مركز »الفهر�س العربي املوحد«، 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  مكتبة  ع��ق��دت��ه  ال����ذي 
الوطنية  الكتب  دار  بالتعاون مع  العامة، 
العمومية،  امل��ط��ال��ع��ة  واإدارة  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
ب���رع���اي���ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور حم���م���د زين 
ال��ع��اب��دي��ن وزي����ر ال�����ش��وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة، يف 
املعرفة  اإدارة  »ك��ف��اءة  �شعار  حت��ت  تون�س، 
من اأجل تنمية م�شتدامة« يف الفرتة من 

.2019 اأبريل   4 اإىل   2
وُم��ن��ح��ت ج��ائ��زة اأف�����ش��ل ب��رن��ام��ج �شنوي، 
التي ح�شلت عليها مكتبة احتاد االإمارات 
موؤخراً، الأف�شل برنامج منتظم وم�شتمر 
منها  امل�شتفيدين  من  املكتبة  دور  لتعزيز 
يعقد  حيث  املعرفية؛  خدماتها  �شياق  يف 

م��رك��ز »ال��ف��ه��ر���س ال��ع��رب��ي امل��وح��د« عادة، 
فيها  يجتمع  الأع�����ش��ائ��ه،  �شنوية  ل��ق��اءات 
م�������ش���وؤول���ون ومم����ار�����ش����ون واأك����ادمي����ي����ون 
ل��درا���ش��ة ال��ت��ط��ورات اجل��اري��ة يف جماالت 
واخلدمات  والرقمنة،  املعلومات،  تنظيم 

يف  والنظر  االإلكرتونية،  للبيئة  املالئمة 
التحديات التي تواجه املكتبات واملوؤ�ش�شات 
املعنية مبعاجلة املعرفة، وتقدمي خدمات 
كيفية  يف  والتفكري  متطورة؛  معلوماتية 
اإطار  يف  عربي  جمتمع  يف  املعرفة  تفعيل 

التحول ن�حو التنمية امل�شتدامة.
�شند  الدكتور جمال  االأ�شتاذ  �شعادة  وقال 
ال�����ش��وي��دي، م��دي��ر ع���ام م��رك��ز االإم�����ارات 
اإن  اال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
مل��ا زرعه  ه��ذه اجل��ائ��زة متّثل ثمرة طيبة 
املركز يف جماالت العلم واملعرفة والثقافة 
اأن  وخا�شة  ���ش��ن��وات،  م���دار  على  والتميز 
احتاد  مكتبة  ح��ن��اي��اه،  ب��ني  ي�شم  امل��رك��ز 
االإم�����ارات ال��ت��ي ُي��ن��ظ��ر ل��ه��ا ك��اإح��دى اأهم 
واأب��������رز امل���ك���ت���ب���ات يف امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل، 
املتخ�ش�شة،  املكتبات  اأه���م  اإىل  وحتولها 
واملفكرين  للباحثني  خدماتها  تقدمي  يف 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  العلوم  يف جماالت 
ي�شل  حيث  واالقت�شادية؛  واالجتماعية 
واالإلكرتونية  ال���ورق���ي���ة  امل�������ش���ادر  ع����دد 
امل��ت��اح��ة ف��ي��ه��ا اإىل م��ا ي��زي��د ع��ل��ى مليون 
ت�شم  اإذ  م��ت��ن��وع؛  م�����ش��در  األ���ف  و700 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  ورق�����ي،  ك��ت��اب  األ����ف   399

ونحو  متنوعة،  واأطل�س  خريطة   1000
800 ر�شالة جامعية، وما يقارب 1700 
دورية، ف�شاًل عن جمموعة كتب الوثائق 
والتقارير  وامل���و����ش���وع���ات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
القدمية  الكتب  من  وجمموعة  الدولية، 
والنادرة التي حتتفظ بها املكتبة يف غرفة 

خم�ش�شة لهذه النوعية من املقتنيات.
ي�شار اإىل اأن »الفهر�س العربي املوحد«، هو 
م�شروع تعاوين متكامل لتقدمي اخلدمات 
املعرفية من خالل من�شة م�شرتكة جتمع 
العامل  وال��ث��ق��اف��ة يف  امل��ع��رف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
البنى  تطوير  على  روؤيته  وتقوم  العربي، 
اخلدمات،  ل��ه��ذه  ال�����ش��روري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
امل��م��ار���ش��ات وامل��ع��اي��ري املتبعة يف  وت��ط��وي��ر 
واال�شتجابة  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ع��ارف  تو�شيف 
لتحديات العمل التعاوين يف هذا املجال، 
ببناء قاعدة معلومات قيا�شية مبنية على 

معايري عاملية.

�شجايا فتيات ال�شارقة تعر�س 31 لوحة فنية بـ»معر�س فنون العامل دبي«

»الفهر�س العربي املوحد« مينح مكتبة احتاد االإمارات جائزة »اأف�شل برنامج �شنوي«

•• ال�شارقة-الفجر:

للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  خ�ش�س 

هيئة  تنظمها  ال��ت��ي  ع�����ش��رة،  احل���ادي���ة  ب���دورت���ه 
اأبريل اجلاري وت�شتمر   17 ال�شارقة للكتاب يف 
حتى 27 من ال�شهر ذاته، حتت �شعار “اكت�شف 

حمطة  ال�����ش��ارق��ة،  اإك�����ش��ب��و  م��رك��ز  يف  املعرفة”، 
اإتاحة  بهدف  )الكومك�س(،  امل�شورة  للق�ش�س 
الفر�شة لالأطفال لعي�س جتربة فريدة تعّرفهم 
“الكومي�س”،  امل�������ش���ورة  ال��ق�����ش�����س  ف���ن  ع��ل��ى 
وتقودهم نحو اكت�شاف عوامل فن وثقافة املانغا 

اليابانية الغنية عن قرب اأكرث. 

�شيوف
العرب  الفنانني  من  نخبة  املحطة  وت�شت�شيف 
الفني  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شني  واالأج���ان���ب 
منهم: �شهاب الدين امل�شرف، وخديجة ال�شعيدي، 
واأ�شكا، و�شافيو ما�شكارينا�س، وماجد ال�شمري، 
وهاين �شالح، ومارك ك�شتلر، وميدوري هرادا، 
الذين يقودون ال�شغار عرب 80 فعالية متنوعة 

الكت�شاف عوامل هذا الفن املده�س. 

فعاليات واأن�شطة
وا�شتثنائية  ف���ري���دة  جت���رب���ة  امل��ح��ط��ة  وت����وّف����ر 

االأعمال  اقتناء  لهم  �شيت�شنى  حيث  ل���زّواره���ا، 
واالإبداعات الفنية من خالل “زقاق الفنانني”، 
اإىل  الفنية،  املنتجات  لعر�س  املخ�ش�س  الركن 
يحت�شن  الذي  امل�شورة  الق�ش�س  م�شرح  جانب 
ال���ع���رو����س وامل�����ش��اب��ق��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا النوع 
املميز من الفنون، كما تقدم املحطة ور�س عمل 
اأ�شرار  الكت�شاف  بها  امل�شاركني  توؤهل  تفاعلية 
امل�����ش��ورة والتعرف  ب��ن��اء احل��ك��اي��ات  وت��ف��ا���ش��ي��ل 
على تاريخ �شناعتها، اإىل جانب تخ�شي�س ركن 
امل�شورة،  الكتب  ببيع  املتخ�ش�شة  الن�شر  ل��دور 
وال�شرير”  اخل��ارق  “البطل  تنظم م�شابقة  كما 
م�شرح  ي�شت�شيفه  ح��ّي  ا�شتعرا�شي  اأداء  �شمن 

املحطة. 
غالباً  ت�شويري،  ف��ّن  “الكوميك�س”  فن  ويعد 
م��ا ي��ت��ك��ون م��ن جم��م��وع��ه ���ش��ور حت��ك��ى اأح���داث 
م��ت��ت��اب��ع��ة ت��ك��ّون ق�����ش��ة وي��ك��ون ن�����س ال��ك��الم ما 
مت�شلة  ح��وار  دائ��رة  تت�شمنه  ال�شخ�شيات  بني 
اأ���ش��ل هذا  وي��رج��ع  ت��ت��ح��دث،  ال��ت��ي  بال�شخ�شية 

ال���ف���ن ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا اأّرخ������ه امل��ك��ت�����ش��ف��ون للعام 
1730 بعد اأن قام الفنان الت�شكيلي االإجنليزي 
بعمل ق�ش�س من عدة لوحات  ويليام هوجارث 

متتالية. 
ق�ش�س  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  اختيار  وي��اأت��ي   
حققتها  ال��ت��ي  لل�شهرة  ن��ظ��راً  اليابانية،  امل��ان��غ��ا 
مالءمتها  عن  ف�شاًل  وخارجها،  اليابان  داخ��ل 
مل��خ��ت��ل��ف امل����راح����ل ال���ع���م���ري���ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا ذات 

م�شامني هادفة. 
ي�شار اإىل اأن فن املانغا ظهر الأول مرة يف اليابان 
يف القرن الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر، حيث �شم 
الكتاب الواحد 200 – 800 �شفحة، وقد مت 
االإينمي،  اإىل  املانغا  ق�ش�س  من  الكثري  حتويل 
الفن  ه���ذا  م��ت�����ش��م��ن��اً  ظ��ه��ر  ك��ت��اب  اأول  اأن  ك��م��ا 
ال�شارقة  م��ه��رج��ان  ويعترب   .1872 ال��ع��ام  يف 
الثقافية  الفعاليات  اأه��م  م��ن  للطفل  ال��ق��رائ��ي 
دولة  واليافعني يف  املوجهة لالأطفال  واملعرفية 
االإمارات العربية املتحدة واملنطقة، حيث ي�شهم 

يف اإغناء معارف الزوار بالعلوم واالآداب واملعارف، 
واجلمعيات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 

واملراكز املعنية باالأطفال. 

�شمن حمطة خ�ش�شها املعر�ض لزواره 

»ال�شارقة القرائي للطفل« يطلع االأطفال على عوامل فّن »الكوميك�س« واملانغا اليابانية
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النتقادات �شلبية واإيجابية يف اآن معًا وهذا يعني اأنه عمل ناجح

رندىل قديح :)جمنون فيكي( ُكتب خ�شي�شًا لروال �شعد
 •  كيف تف�شرين الهجوم املَُمْنَهج الذي يتعر�س له م�شل�شل )جمنون 

فيِك(؟
 )LBCI( ْنَهجة، مع اأن - هذا �شحيح، امل�شل�شل يتعر�س حلملة مُمَ
توؤكد اأنه يحقق ن�شبة م�شاهدة عالية، وهناك العديد من االإعالنات 
النا�س. بطال  ُمتاَبع من  اأن��ه  يعني  وه��ذا  احللقات،  ب��ّث  عند  ُتعر�س 
امل�شل�شل روال �شعد ويوري مرقدي، �شبق اأن خا�شا جتربة التمثيل يف 

م�شر، ويبدو اأن هناك َمن ال يعرف ذلك. 
واأ�شري هنا اإىل اأن امل�شل�شل ُكتب خ�شي�شاً لروال، وتقّدم فيه �شخ�شية 
يكن  ومل  )فا�شيني�شتا(،  وروال  باملو�شة.  عالقة  ولها  منها  قريبة 
ي�شتوعبه  االأم��ر ال  ال���دور. وه��ذا  تلعب  اأن  اأخ��رى  اأّي ممثلة  باإمكان 

النا�س. اإىل ذلك،
 هناك َمن يكره روال ويحّب فنانة اأخرى، ولذلك نلم�س هجوماً 
من  �شرا�شة  اأك��رث  اأحياناً  يكونون  وه��وؤالء  عليها،  )الفانز(  من 

الفنانني اأنف�شهم.
وهم  مبا�شر  ب�شكل  بامل�شل�شل  النا�س  اإعجاب  مل�شُت  �شخ�شياً  اأنا   

عرّبوا يل عن ذلك.
 ال �شك يف اأنه توجد بع�س االأخطاء، ولكن ال يوجد عمل مثايل يف 

احلياة، خ�شو�شاً اأننا اأحتنا الفر�شة اأمام وجوه جديدة للم�شاركة 
يف امل�شل�شل،

اأال يكونوا بارعني يف التمثيل يف جتربتهم االأوىل.   ومن الطبيعي 
ال�شخ�شي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ينتقد  َم���ن  ه��ن��اك  اأن  امل�شكلة  ل��ك��ن 

اأن  اأمر غري م�شموح به. واأري��د  خ�شو�شاً روال �شعد، وهذا 
امل�شل�شل  اإن  قالت  التي  ال�شحافيات  الإح���دى  اأق���ول 

)رّج��ع��ن��ا ل���ورا وب��ي�����ش��وى ف��رن��ك(، اإن��ه��ا )هيي 
بت�شوى فرنك(.

معنّية  باأنك  كُمْخِرجة  �شعرِت  •  هل 
باالنتقادات؟

االإخراج  التي تطال  االنتقادات   -
اأتعّر�س الأي  اإيجابية، ومل  كلها 
نقد �شلبي. ال�شورة، التقطيع، 

ال����ت���������ش����وي����ر، ال�����دي�����ك�����ورات، 
وامل���الب�������س. ه��ن��اك َم���ن قال 
له  ع��الق��ة  ال  امل�شل�شل  اإن 
االأ����ش���ا����س  ويف  ب����ال����واق����ع، 
)جم��������ن��������ون ف�����ي�����ك�����ي( ال 
عالقة له بالواقع، بل هو 
ع��م��ل )ف��ان��ت��ازي��ا(، اليت 
وله  مه�شوم  كوميدي، 
عالقة باملو�شة. امل�شل�شل 
الوجع،  ع��ن  يتحّدث  ال 
بل عن �شخ�شني يحبان 
حول  وي����دور  بع�شهما، 
ع��امل امل��و���ش��ة ال���ذي هو 
عبارة عن األوان واأ�شياء 

فِرحة ولي�س 
عن 

)تعتري و�شحار(. هو نوع اآخر من الدراما التلفزيونية، رمبا مل يعتد 
القنوات  ُتعر�س على  التي  امل�شل�شالت  وي�شبه  النا�س على م�شاهدته، 
االأوروبية. االنتقادات �شلبية واإيجابية يف اآن معاً وهذا يعني اأنه عمل 
اأنه  يعني  ينتقده  وَم��ن  ناجح، 
كان  واإذا  ي�����ش��اه��ده، 
من  ي��ع��ج��ب��ه  ال 
االأف���������ش����ل 
ال  اأ

ي�شاهده.
جديد؟ فني  مب�شروع  دخلِت  •  وهل 

- نعم، انتهيُت من ت�شوير )�شرعوا احل�شي�شة( الذي �شُيطرح يف دور 
28 مار�س. الفيلم يحكي عن املجتمع اللبناين بطريقة  ال�شينما يف 
لذيذة ومه�شومة ويتطّرق اإىل م�شكلة احل�شي�شة من خالل 5 �شبان 

هم عدنان ديراين،
 طوين عي�شى، فادي اندراو�س، هاكوب دو جرجيان وجمد جعجع وهو 
ُمْنِتج الفيلم، وكتبت ق�شته داليا احلداد. ا�شتغلُت على الفيلم وحاولُت 
ع�شاف،  ل�شليم  وهي  واملو�شيقى  ال�شورة  خالل  من  ر�شالة  اأعطي  اأن 

علماً اأن اأغنية )اجلرنيك( ب�شوت طوين عي�شى. 
وميكن القول اإن العمل جديد واأنا متاأكدة اأنه )�شي�شرب(، الأننا بعد 
بطريقة  نفذناه  الأننا  البع�س  من  ا�شتغراباً  مل�ْشنا  )الرتيلر(  ط��رح 

اأوروبية.
ر لعملني )�شيت كوم(، االأول يف لبنان والثاين يف �شورية   كما اأح�شّ
ر اأي�شاً  واأكون بذلك اأول خمرجة لبنانية ت�شّور يف �شورية. واأح�شّ

لفيلم اآخر جديد.
نادين  باأفالم  اإخراجك الأفالم �شبيهة  الذي يحول دون  •  ما 

لبكي التي ُتناِف�س اأفالمها على اأهّم اجلوائز العاملية؟
امل�����ش��ّردي��ن. ه��و فيلم  االأط���ف���ال  ي��ت��ن��اول ق�شة  ن��ادي��ن  - فيلم 

دراماتيكي، 
وهي دخلْت يف اأفالمها يف منط خمتلف عن الذي اأقّدمه يف 

اأفالمي، واأهدافها خمتلفة، 
الفنان  يفوز  ك��ي  اخل���ارج،  يف  اأجنبياً.  اإن��ت��اج��اً  لديها  اأن  كما 

باجلوائز،
اأو  ب��امل��راأة  تتعلق  موا�شيع  اإىل  اأعماله  يف  يتطرق  اأن  يجب   

الطفل اأي اإىل موا�شيع عاملية، 
وهذا النوع من االأعمال يتطّلب اإنتاجاً �شخماً ووقتاً 
ول�شُت  ف��ك��رة،  ل���دّي  ت��وج��د  لت�شويره.  ط��وي��اًل 
�شعيدة مبا  الأن��ن��ي  اأم����ري  م��ن  ع��ل��ى عجلة 

اأقّدمه حالياً.
اإخ�����������راج  م���������ش����ت����وى  وع������ل������ى    •

الكليبات؟
لفنان  باري�س  كليب يف  �شّورُت   -
واأغنياته  ب�����زي،  ف�����ادي  ا���ش��م��ه 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة وُت���ط���رح يف 
ُتعر�س  كليباتي  ف��ق��ط.  فرن�شا 
على قنوات فرن�شية وبا�شمي، وهذا 
اإىل  اأه����دف  ال�����ش��ه��ل.  ب��االأم��ر  لي�س 
در�شُت  الأنني  اأوروب���ا،  يف  العمل 
يف فرن�شا وع�شُت يف اإ�شبانيا 
ولدّي الكثري من املعارف 

هناك.

هاين �شالمة... يتورط يف  
جرمية قتل يف )قمر هادي(

على مدار اليوم، يوا�شل املخرج روؤوف عبد العزيز ت�شوير م�شاهد امل�شل�شل 
التلفزيوين )قمر هادي( الذي يلعب بطولته، كل من هاين �شالمة وداليا 
ح�شن،  وم��رمي  ونورهان  الدين  حميي  وحم�شن  اللوزي  وي�شرا  م�شطفى 

وت�شارك املمثلة هالة فاخر ك�شيف �شرف اإىل جانب الفنان مراد مكرم. 
اأطراف  العبور، على  الت�شوير يف مدينة  العمل من  انتهى فريق   فبعدما 
القاهرة، انتقل بعدها املخرج اإىل مواقع اأخرى ا�شتعداداً لت�شوير م�شاهد 
اإط��ار درامي  اأح��داث امل�شل�شل، يف  اإذ ت��دور  )االأك�شن( وامل��ط��اردات اخلطرة. 
املكارم(، الذي  اأبو  بالت�شويق واالإث��ارة، حول تاجر املخدرات )ه��ادي  مليء 
ميتلك معر�شاً لل�شيارات الفارهة، واتخذه �شتاراً لغ�شيل االأموال، قبل اأن 
تن�شب بينه وبني التجار اأزمات عدة. كما يتورط هاين �شالمة فى جرمية 
قتل، ويقوم �شقيقه االأكرب، الذي يقوم بدوره املمثل حم�شن حميي الدين 

باالإبالغ عنه، لتت�شاعد وترية االأحداث حتى تبلغ ذروتها.

يا�شمني عبد العزيز فتاة 
جميلة وثرية يف )اآخر نف�س(

امل�شرية  الفنانة  بطولته  تلعب  وال��ذي  )امللكة(،  م�شل�شل  اأح��داث  اأن  يبدو 
يا�شمني عبد العزيز، فر�شت على املوؤلف واملخرج تغيري ا�شم امل�شل�شل اإىل 

)اآخر نف�س(، لطبيعة الن�س وم�شمونه. 
عبدالعزيز، اأف�شحت عن اأدائها لدور فتاة جميلة وثرية، تتزوج من �شابط 
بالعمليات اخلا�شة، رغم رف�س اأهلها، ملمحًة اإىل اأن اأحداث امل�شل�شل غزيرة 
اإحدى  توليه  زوجها خالل  تفقد  اأن  بعد  ذلك  ويتجلى  والت�شويق،  باملتعة 
املهام الع�شكرية، من دون اأن تعلم عنه �شيئاً، فتبداأ رحلة البحث عنه، واأثناء 
الكثري من اخلبايا واالأ�شرار، حول عمل زوجها وما  الرحلة تكت�شف  تلك 
اأنها يف هذا العمل، تخلت عن الكوميديا  اإىل  اأخطار. ولفتت  يواجهه من 
التي تعودت تقدميها يف اأعمال �شابقة، بغية جت�شيد دور اجتماعي، ُيحاكي 

ق�شة اإن�شانية عميقة. 
الوهاب  عبد  وفتحي  العزيز  عبد  يا�شمني  بطولة  من  امل�شل�شل  اأن  ُيذكر 
وندا مو�شى واأحمد العو�شي، وقد ت�شارك يف تاأليفه، كل من عبداهلل ح�شن 

واأمني جمال وطارق الكا�شف، بينما تكّفل باإخراجه ح�شام علي.

ال�شخ�شية تفر�ض عليها ارتداء احلجاب

حال �شيحة... فتاة 
�شعبية يف )زلزال(

بامل�شاركة  الغامرة  �شعادتها  عن  معربًة 
اإىل  ال����درام����ي )زل��������زال(  امل�����ش��ل�����ش��ل  يف 
ك�شفت  رم�����ش��ان،  حممد  الفنان  جانب 
الفنانة حال �شيحة عن جت�شيدها لدور 
يف  عر�شه  امل��زم��ع  العمل،  يف  )�شوفيا( 
رم�شان  �شهر  خ��الل  ال��درام��ي  امل��و���ش��م 

الف�شيل. 
���ش��ي��ح��ة، اأزاح������ت ال��غ��ط��اء ع���ن مالمح 
اأدائها  �شخ�شيتها اجلديدة، كا�شفًة عن 
على  تعمل  التي  ال�شعبية،  الفتاة  ل��دور 
اخلا�شة  ب��امل��واق��ف  ال��ف��ول  لبيع  ع��رب��ة 
وبني  بينها  ت��ب��داأ  ث��م  االأج���رة،  ل�شيارات 
اأن���ه متزوج.  رم�����ش��ان ق�شة ح���ب، رغ���م 
توؤديها  التي  ال�شخ�شية  اأن  واأو���ش��ح��ت 
تفر�س عليها ارتداء احلجاب، خ�شو�شاً 
اأنها تعمل و�شط عدد كبري من الرجال، 

وهو ما يدفعها اإىل حت�شني نف�شها من 
كل اجلوانب،

االق��رتاب من  لت  اأنها ف�شّ اإىل   منوهًة 
الواقع عرب جت�شيد الدور ب�شكل طبيعي 
للغاية، ومن دون تكّلف. كما �شّددت على 
اأنها لي�شت �شد احلجاب، وباأنها ال جتد 
متى  مم��اث��ل��ة،  اأدوار  ت���ق���دمي  م���ن  ب�����داً 

�شنحت الفر�شة. 
تاأليف  من  )زل���زال(  م�شل�شل  اأن  ُيذكر 
اإبراهيم  واإخ����راج  ك��م��ال،  ال��رح��ي��م  عبد 
فخر، اإنتاج �شركة �شيرنجي، بينما توىل 
�شيحة  وح��ال  رم�����ش��ان  حممد  بطولته 
ومنى  اأم��ني  ون�شرين  امل�شري  وم��اج��د 
الغني وهنادي مهنا وح�شام داغر،  عبد 
جنوم  من  كبرية  اأخ��رى  باقة  وغريهم 

ال�شا�شة امل�شرية.

رّدت املُْخِرجة اللبنانية رندىل قديح على الهجوم )املَُمْنَهج( الذي يتعّر�ض له م�شل�شل )جمنون 
فيكي(، والذي يتقا�شم بطولته الفنانان رول �شعد ويوري مرقدي، وقالت اإن النتقادات التي 

تطال �شعد �شخ�شّية ويقف وراءها )فانز( فنانة اأخرى.
واأو�شحْت قديح اأن العمل ُكتب خ�شي�شًا لرول �شعد، وتدور فكرته حول املو�شة، وهي جت�ّشد 

فيه �شخ�شية ت�شبهها ول ميكن لأي ممثلة اأخرى اأن تلعب دورها، مو�شحة اأن امل�شل�شل يحقق 
اأنه  يوؤكد  وهذا  قليلة  لي�شت  خ�له  ُتعر�ض  التي  والإع�نات  عالية  م�شاهدة  ن�شبة 

ُمتاَبع.
كذلك، اأ�شارت اإىل اأنها ب�شدد التح�شري لعملني من نوع )ال�شيت كوم( وفيلم �شينمائي 
جديد، م�شددة على اأن طريقة عملها ل ت�شبه اأعمال الآخرين لأنها در�شْت وعا�شت 

يف اأوروبا.
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م�شروب يخفف اآالم التهاب املفا�شل ويقي من ال�شرطان
 ن�شح االأ�شتاذ الدكتور جابر القحطاين اأ�شتاذ علم العقاقري، بتناول ثمرة 

اجلريب فروت ملا حتتوي عليه من فوائد �شحية جمة.
الثمار  اأك���رث  م��ن  وت��ع��د  ج،  فيتامني  اإن��ه��ا حت��ت��وي على  القحطاين:  وق���ال 
الغنية بهذا الفيتامني وفالفونيدات وبوتا�شيوم وحديد وحم�س الفوليك 

وكال�شيوم ومعادن اأخرى.
واأ����ش���اف ال��ق��ح��ط��اين، اأن ال��ن��وع االأح��م��ر م��ن ث��م��ار اجل��ري��ب ف���روت غني 
كم�شاد  هام  دور  يلعب  الذي  الليكوبني  ومركب  والبكتني  بالبيتاكاروتني 

لالأك�شدة ومركب اله�شربيدين، كما حتتوي الثمار على زيت طيار.
وتابع اأ�شتاذ علم العقاقري، اأن ن�شف ثمرة توفر اأكرث من 50% من احل�شة 
اأنها حتتوي على 225  ج، كما  للبالغني من فيتامني  بها  املو�شى  الغذائية 
ملجم من البوتا�شيوم و 25 ميكروجرام من حم�س الفوليك، مو�شحا اأن 
كوب واحد من الع�شري غري املحلى، يحتوي على 95 ملغم من فيتامني ج 

وهو اأكرث من 15% من احل�شة الغذائية املو�شى بها منه.
القابلة  االأل��ي��اف  م��ن  بالبكتني، وه��و  ف��روت غني  اأن اجل��ري��ب  اإىل  واأ���ش��ار 
للذوبان التي تعمل على تقليل الكولي�شرتول يف الدم، باالإ�شافة اإىل ذلك 
ت�شري الدرا�شات احلديثة اإىل اأنه يحتوي على مواد اأخرى تقي من االإ�شابة 

باالأمرا�س.
اآالم التهاب املفا�شل، ومر�س الذئبة  اأن اجلريب فروت يخفف  اإىل  ولفت 
احلمراء، واالأمرا�س االلتهابية االأخرى، كما يعتقد باأن هذا التاأثري يعود 
ت�شبب  التي  الربو�شتغلندينات  عمل  تعيق  نباتية  كيميائية  م��ادة  لوجود 

االلتهاب.
ع�شري  م��ع  خملوطا  ف���روت  اجل��ري��ب  ع�شري  ���ش��رب  اأن  القحطاين  وب��ني 
ب�شرب  وين�شح  ك��ث��رية،  اأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  ي�شاعد يف  يوميا  ال��ربت��ق��ال 
ع�شري مكون من برتقالة وحبة جريب فروت وحبة جزر تع�شر وت�شرب 
عند  وباالأخ�س  الرئتني  اأزي��ز  من  مينع  الع�شري  ه��ذا  يومياً،  الريق  على 

االأطفال والكبار يف ال�شن. 

هل ي�شاعد العمل وقوفًا على التخ�شي�س؟
اأو  تو�شف ظاهرة اجللو�س لفرتات طويلة �شواء للعمل اأو لقيادة ال�شيارة 
مل�شاهدة ال�شا�شات باأنها التدخني احلديث، الأن اجللو�س يرتبط مبجموعة 
من االأمرا�س املزمنة وزيادة خطر الوفاة .ومن اأهم امل�شاكل ال�شحية التي 
ي�شببها منط احلياة امل�شتقر: البدانة، وارتفاع �شغط الدم، وال�شكري. اإذن، 

هل توفر مكاتب العمل وقوفاً حاًل لهذه امل�شكلة؟
يجد  مل  بن�شلفانيا  يف  بت�شربغ  جامعة  يف  اأج��ري��ت  جديدة  درا���ش��ة  بح�شب 
مرنة  مكاتب  يف  العمل  عند  البدانة  خف�س  على  كبرياً  ت��اأث��رياً  الباحثون 
مكا�شب  توفر  هذه  العمل  بيئة  اأن  تبني  لكن  وال��وق��وف،  باجللو�س  ت�شمح 
وتخفيف  ال���دم،  ارت��ف��اع �شغط  اأهمها: خف�س حم��دود يف  اأخ���رى،  �شحية 
اآالم اأ�شفل الظهر .واعتمدت الدرا�شة التي ُن�شرت نتائجها يف دورية اأباليد 
اإيرجونوميك�س” على مراجعة بيانات 53 درا�شة �شابقة، 45 منها كانت 
درا�شات جتريبية، لكن وفرت 8 درا�شات قاعدة معلومات جيدة عن معدل 
اال�شتخدام والبيانات ال�شحية .واأظهرت النتائج اأن ا�شتخدام املكتب املرن 
ميكن  واأن��ه  الآخ��ر،  �شخ�س  من  يختلف  واجللو�س  بالوقوف  ي�شمح  ال��ذي 
اأن من ي�شتخدمونه ي�شعرون  حت�شني اال�شتفادة ال�شحية منه، اإىل جانب 
بارتياح وتفاعل اأكرب مع بيئة العمل، وال يتعّر�شون لل�شغوط التي ي�شببها 

اجللو�س على مفا�شل العمود الفقري.

الفرن�شية؟ النه�شة  ع�شر  �شعراء  اعظم  هو  • من 
هو بريدو ونادر ال�شاعر الفرن�شي الذي ولد عام 4251 وعا�س حياة 

كلها غزارة يف االنتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.
العراف؟ يف  النازية  النظرية  وا�شع  هو  • من 

ت�شرفاته  بب�شاعة  ع��رف  امل��اين  وكاتب  وه��و زعيم  روزب���رغ  الفرد   هو 
وق�شوته �شادي النزعة ومييل للعنف و�شع نظريته ال�شهرية يف النازية 
اع��دم روزن���ربغ عام  الهتلر، وق��د  الزعيم  بها  ت�شيبع  التي  يف االع���راق 

 6491
من هو ارفني رومل؟ 

هو مار�شال املاين ملع جنمه خالل احلرب العاملي الثانية بو�شفه قائدا 
للقوات االملانية يف افريقيا ال�شمالية ولد عام 1981 ومات منت�شرا 

عام 4491 .

هوالند. نيو  ت�شمى  كانت  اأ�شرتاليا  اأن  تعلم  • هل 
حتى  قدم  كرة  تريليون   900 عدد  ي�شتوعب  اأن  ميكن  كانيون  القراند  اأو  الكبري  الوادي  اأن  تعلم  • هل 

ميتلئ.
متوا�شلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�شهما  ي�شاوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�س  اأن  تعلم  • هل 

عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  • هل 
املاء. من   78% حوايل  من  يتكون  االإن�شان  دماغ  • متو�شط 

.5050 هو   )…  3+2+1( التوايل  على   100 اإىل   1 من  االأرقام  كل  جمموع  ناجت  اأن  تعلم  • هل 
ال�شاخن. املاء  من  اأكرث  البارد  املاء  ميت�س  االإ�شفنج  اأن  تعلم  •  هل 

هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  دقيقة.• هل  كل  مرة   6000 حوايل  االأر���س  ي�شرب  الربق  اأن  تعلم  •  هل 
اأذكى احليوانات الثديية

ال�سل�سلة الذهبية 

االثنني    8   إبريل    2019  م   -   العـدد  12600  
Monday   8   April   2019  -  Issue No   12600

 
التفاح 

اأو  التفاح من الفاكهة املحببة لدى الكثريين �شواء من قبل االأطفال  ُيعد 
الكبار، ورمبا يتناوله الكثري من النا�س دون معرفة فوائده، وهناك نحو 7 

فوائد يحظى بها التفاح.
اأواًل: يقي من اأمرا�س القلب.

ا �شرطان القولون واأمرا�س اأخرى. ثانًيا: يقي من ال�شرطان، خ�شو�شً
ثالًثا: يحمي املراأة بعد انقطاع الطمث من مر�س ه�شا�شة العظام؛ الحتوائه 

على مادة “فلوريزين”.
رابًعا: يقوي العظام الأنه يحتوي على مادة اأخرى ت�شمى “بورون”.

خام�ًشا: يعمل التفاح على خف�س الوزن واالإح�شا�س بال�شبع، الحتوائه على 
االألياف.

�شاد�ًشا: التفاح مفيد يف عالج االأنيميا.
�شابًعا: يعالج االإ�شهال الحتوائه على البكتني.

امراأة تلتقط �شورًا لنف�شها وهي جتل�ض اأمام اأ�شجار الكرز املزهرة يف مدينة بون، غرب اأملانيا )اأ ف ب(

عندما اجنبت امللكة طفلها االأول فرح امللك به ا�شد الفرح خا�شة انه انتظر هذه اللحظة �شنوات عديدة وها 
هي امنيته تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�شرع وو�شع حول رقبة مولوده �شل�شلة ذهبية كانت هدية من 
جدته من يلب�شها ال يخلعها العمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه وال ي�شتطيع اأي ان�شان ان يخلعها 
من رقبة االأمري ال�شغري اال امه فقط، ويف غمرة فرحة الق�شر واململكة باالأمري ال�شغري ت�شللت امراأه حاقدة 
حا�شدة اإىل جناح امللكة وا�شتطاعت ان تخطف االأمري ال�شغري وتهرب به من �شراديب الق�شر بدون ان يح�س 
بها احد وماتت الفرحة يف اململكة ويف القلوب و�شاع الهم والغم يف الق�شر واقام امللك الدنيا واقعدها بحثاً عن 

�شغريه لكن حمال فقد اختفى ال�شغري.
كانت هذ املراأه هى ابنة عم امللك وكانت حتبه وتتمنى الزواج منه لكنه تزوج من ابنة خالته وام طفله فكرهت 
ابنة عمه ذلك وقررت ان تبدل فرحتهما اإىل عذاب ف�شرقت ال�شغري واختفت به يف قرية جماورة وادعت انه 
طفلها وعا�شت هناك تنتظر الوقت املنا�شب لتقتل فيه االأمري ال�شغري حتى ال يتعرف عليه احد لكن مل تواتيها 
ال�شجاعة على ذلك لذا فقد كانت ترتكه كثرياً يلهوا كيفما �شاء رمبا ا�شابه مكروه فتتخل�س منه كما انها مل 

ت�شتطيع ان تخلع ال�شل�شلة الذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�شم ان يكرب فتخنقه فهى ال تعرف �شرها.
كرب االأمري ال�شغري و�شار فتى �شجاعا قوي البنيان ومل ال؟ فمنذ �شغره تعود ان ال يخاف �شيئا واأن يتحمل 
امه  �شمات  الل�شان وكان يحمل  الطلعة حلو  لكنه كان و�شيماً جميل  الكثري  القا�شية علمته  �شئ فالعي�شة  كل 
وابيه، وقد عمل مع احد التجار بائعاً متجواًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�شائعه ويف احد االأي��ام و�شل 
اإىل مملكة ابيه فاأخذ يدور يف اململكة يبيع ما معه حتى و�شل اإىل الق�شر فاألتف حوله اخلدم ي�شرتون من 
ب�شائعه اجلميله وهناك يف ال�شرفه كانت جتل�س امللكة وابنتها ال�شغرية التى انعم اهلل عليهما بها بعد فقدان 
االأم��ري ال�شغري فاأحبت ان ترى ما معه فنادت امللكة باأن يدخل اإىل الق�شر ففعل وهناك عند ال�شرفة وقف 
ينظر اإىل االأمرية ال�شغرية ونظرت اليه امللكة مبهورة به فاأنتبهت على مالمح وجهه فاإن من ينظر اليه كاأنه 
ينظر اإىل امللك واخذت تدقق النظر يف الفتى عندها دخل امللك عليهم وقال: ماذا تفعلون؟ فلم يرد عليه احد. 
اقرتب ونظر من ال�شرفة فوجد الفتى ووقف ينظر اليه ويحدق به وفجاأة ملح ال�شل�شلة الذهبيه.. ف�شرخ وقال: 
ا�شعد.. ا�شعد اإىل هنا، �شعد الفتى منده�شاً خائفاً ويف ال�شرفة مد امللك يده وعرف ال�شل�شلة الذهبية و�شرخ: 
ان��ت.. �شهقت  اال  التى ال ينزعها احد  امل�شحورة  ال�شل�شلة  انها  ابننا،  انه  امللكة  ايتها  انظري  ابننا،  انه  الهى  يا 
امللكة وام�شكت الفتى ونظرت اليه وقالت: من اين لك بها؟ فقال الب�شها منذ كنت ر�شيعاً ومل ت�شتطيع امى 
فكها. فقالت واين امك خذين اليها؟ ويف احلال حترك ركب امللك يف طريقه اإىل القرية املجاورة والتى تخ�شع 
ل�شلطانه اي�شاً ،وهناك فوجئ باأبنة عمه والتي ادعت طوال هذه الفرتة انه ابنها، وعرف انها من فعلت ذلك، 

لكنه تركها لعذاب االأيام، وعاد �شعيداً اإىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�س اململكة يف �شعادة. 

ن�شائح مهمة قبل تاأديب ج�شمك بفقدان الوزن
يف اأحد الكتب االأكرث مبيًعا حول زيادة الوزن، اجلوع.. 
جاي،  رو���ش��ان  الكتاب  موؤلفة  ت��ق��ول  اجل�شد،  م��ذك��رات 
اإخفاوؤه،  ميكن  ال  �شيء  الب�شرة،  ل��ون  مثل  ال��ده��ون  اإن 
مهما كان لون املالب�س التي ترتديها، اأو مدى جتنبك 
ي�شبح  ق��د  ب��دي��ًن��ا،  ت��ك��ون  فعندما  االأف��ق��ي��ة،  للخطوط 
ج�شمك مو�شوًعا للحديث، وقد يفرت�س بع�س النا�س 
�شرديات عنه دون االهتمام بحقيقة تلك احلكايات التي 

ال ترتبط بالواقع.
التقاطعات  ا�شتك�شاف  الكتاب  ه��ذا  يف  املوؤلفة  وحت��اول 
بني العرق واجلن�س والثقافة ال�شعبية، كما تقدم نقًدا 
ال��وزن؛ حيث  االإع��الم و�شناعة فقدان  لو�شائل  �شديًدا 
يف  اأنف�شهن  بت�شكيل  الن�شاء  الإقناع  مربجمان  كالهما 
توا�شل  ثم  وم��ن  نظرهم،  وجهة  ح�شب  مثالية  �شورة 

الن�شاء حماولة التم�شك باالإرادة املجتمعية، كما حتاول 
كل امراأة موا�شلة اجلوع لتحقيق ذلك.

ت��اأدي��ب اجل�شم هنا هو  م��ن  ج���زًءا  ف��اإن  الكتاب  وح�شب 
وكذلك  اأنف�شنا،  على  االأط��ع��م��ة  بع�س  وحت���رمي  اإن��ك��ار 
نحرم اأنف�شنا من راحة البال، من خالل البقاء يف حالة 
يقظة دائمة يف مراقبة اأج�شادنا؛ لتحقيق هدف قد ال 

يكون منا�شًبا لنا من عدة نواٍح.
فيما تعمل بع�س الثقافات ال�شعبية وتركز على ال�شمنة 
ب�شكل �شارخ وغالًبا ما يكون قا�شًيا، وكثرًيا ما يك�شفون 
عن جتارب موؤملة كال�شعور بالوحدة واالكتئاب واملعاناة 
احلقيقية التي تولدت من العي�س يف عامل ال ميكن اأن 
الكتاب  يقدم  ولذلك  ال���وزن،  زائ��دة  اأج�شاًما  ي�شتوعب 

عدة ن�شائح، لعل اأبرزها واأهمها:

الر�شا  ذل��ك  يعني  وال  ج�شمك،  و�شكل  نف�شك   -تقبل 
باالأمر الواقع، ولكنه يعني اأال جتعل منه �شاغًطا على 

حياتك.
من  النابعة  احلقيقية  وال��رغ��ب��ة  االإرادة  ت��وف��رت   -اإذا 
داخلك دون تاأثري من بيئتك، ت�شتطيع تغيري اأي �شيء 

فال تتعجل النتائج.
 -احلفاظ على وزن م�شتقر يف حد ذاته �شيء جيد، فاأنت 
ال تكت�شب وزًنا زائًدا ي�شبب حماًل جديًدا على ج�شدك.

 -ال تن�شغل بكالم االآخرين حول ج�شدك، يكفي اأن تكون 
والتربير  ال�شرح  باالأ�شباب، فال حتاول  االأدرى  وحدك 

وحتمل مزيًدا من ال�شغط.
بل  ال���وزن،  ف��ق��دان  لي�س  �شعادتك  مقيا�س  اأن   - تعلم 

ال�شعور براحة اأكرث يف ج�شدك.


