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اكت�ساف دور امللح يف الق�ساء على ال�سرطان
ارت��ف��اع �ضغط  اأ�ضباب مر�ض  اأح��د  اأن��ه  الطعام  امل��ع��روف عن ملح  من 
اأنه قد يكون مفيدا يف مكافحة ال�ضرطان،  ال��دم، ولكن تبني موؤخرا 

بح�ضب ما تو�ضل اإليه علماء اأمريكيون.
ووج���د ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة ج��ورج��ي��ا، ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية، 
اخلاليا  على  ال�����ض��ودي��وم  كلوريد  جزيئات  ت��اأث��ري  يف  يبحثون  ك��ان��وا 
الأورام  انت�ضار  عملية  يبّطئ  اأن  ميكن  الطعام  ملح  اأن  ال�ضرطانية، 

ال�ضرطانية بن�ضبة 66 يف املئة.
وت��و���ض��ل ال��ع��ل��م��اء، م��ن خ��الل جت���ارب على ف��ئ��ران خم��ري��ة م�ضابة 
الطعام،  با�ضم ملح  اأكرث  املعروف  ال�ضوديوم،  كلوريد  اأن  بال�ضرطان، 
مادة �ضامة للخاليا ال�ضرطانية، ويوفر اإمكانية للعالج الذي له اآثار 

جانبية �ضلبية اأقل من العالجات احلالية.
وتو�ضل فريق العلماء بقيادة الأ�ضتاذ امل�ضاعد يف الكيمياء باجلامعة، 
جني ت�ضيه، اإىل اأن جزيئات امللح النانوية ميكن اأن ت�ضتخدم كح�ضان 
اإىل داخ��ل اخللية ثم تقوم بتعطيل  الأي��ون��ات  باإي�ضال  ط��روادة يقوم 
البيئة الداخلية للخلية، ما يوؤدي اإىل موتها، ثم تعود جزيئات امللح 
النانوية اإىل طبيعتها كملح عند حتلل اخلاليا، وبالتايل فاإنها لي�ضت 

�ضارة باجل�ضم.
من  عالية  ن�ضب  على  حتتوي  امل�ضابة  اخلاليا  ف��اإن  للدرا�ضة،  ووفقا 
تدمريها،  يتم  النانوية،  امللح  جلزيئات  تتعر�ض  وعندما  ال�ضوديوم، 
مع بقاء الأن�ضجة �ضليمة لأنه بالن�ضبة للج�ضم هو جمرد ملح عادي، 

ح�ضبما نقل موقع "نيوز وايز".

ال�سم�س والتدخني يزيدان خطر �سرطان الفم
ت�ضيب  التي  اخلبيثة  الأورام  ك��ل  على  الفم  �ضرطان  م�ضّمى  ُيطلق 
ال�ضفتني اأو الفم اأو الل�ضان. وترتاوح ن�ضبة النجاة من هذا ال�ضرطان 
بني 50 و57 باملئة، لكن ت�ضري التقارير الطبية اإىل اأن ثلثي الناجني 
ل يعي�ضون اأكرث من 5 �ضنوات بعد ال�ضفاء من ال��ورم. وقد بلغ عدد 
األ��ف �ضخ�ض   369 م��ن  اأك��رث   2012 ع��ام  الفم يف  ح��الت �ضرطان 
حول العامل، ويت�ضبب هذا الورم يف وفاة اأكرث من 145 األف اإن�ضان 

�ضنوياً.
اخلطر  عوامل  من  للكحول  املفرط  وال�ضتهالك  التدخني  ويعتر 
لأ�ضعة  امل��ف��رط  التعّر�ض  اأن  كما  ال��ف��م،  ل�ضرطان  امل�ضببة  الرئي�ضية 

ال�ضم�ض عامل رئي�ضي يزيد خطر منو اأورام الفم.
اأن�ضجة الفم �ضعيفة  ويجعل التدخني وال�ضتهالك املفرط للكحول 
طبيب  ب��زي��ارة  ال���دوري  الفح�ض  وي�ضاعد  الأورام.  من��و  مواجهة  يف 
الأ�ضنان، والعناية بنظافة الفم واللثة والل�ضان على خف�ض خماطر 

الإ�ضابة بهذا املر�ض، اإىل جانب الإقالع عن التدخني.

كون�سولر �سحري يخفي الهاالت ال�سوداء 
حظي كون�ضولر مرطب وغني بالفيتامينات باهتمام وا�ضع على مواقع 
الهالت  اإخ��ف��اء  على  ال��ف��ري��دة  ق��درت��ه  ب�ضبب  الجتماعي،  التوا�ضل 

ال�ضوداء وعيوب الب�ضرة املختلفة. 
ويقول منتجو الكون�ضولر من �ضركة تيني وودالز يف لندن، اإن )بي اإف 
اإف( يخفي الهالت ال�ضوداء حول العينني، ويقلل من احمرار الب�ضرة 

ويرطبها، ويجعل الوجه يبدو اأكرث اإ�ضراقاً واأ�ضغر �ضنا.
الكون�ضولر م�ضمم خ�ضي�ضاً ملنطقة العني احل�ضا�ضة، ويتميز مبلم�ضه 
و  التجاعيد  ليخفي  ال��ب�����ض��رة،  ع��ل��ى  ب�ضال�ضة  مي��ت��زج  ال���ذي  ال��ن��اع��م 

اخلطوط الدقيقة يف الوجه.
يلغي  مما  الأ���ض��اب��ع،  اأط���راف  با�ضتخدام  الكون�ضولر  تطبيق  وميكن 
روتني  يف  الوقت  ويوفر  الثمن،  باهظة  املكياج  فرا�ضي  اإىل  احلاجة 

العناية ال�ضباحي بالب�ضرة.
ويلطف  يرطب  ال��ذي  الهيالورونيك،  حم�ض  على  الكرمي  ويحتوي 
ويعيد  النتفاخ  م��ن  يقلل  مم��ا  بفعالية،  بالعينني  املحيطة  املنطقة 
�ضي  فيتامني  الأخ��رى  املكونات  وت�ضمل  وتنا�ضقها.  نعومتها  للب�ضرة 
الذي يغذي الب�ضرة ويعيد لها توهجها واإ�ضراقها. وعلى الرغم من اأن 
ثمن الكون�ضولر البالغ 48 دولر قد يبدو مرتفعاً بع�ض ال�ضيء، اإل 
اأن املراجعات لهذا املنتج توؤكد اأن كمية �ضغرية منه كافية للح�ضول 
باقي  اأط��ول من  �ضيدوم لفرتة  اأن��ه  املطلوب، مما يعني  التغيري  على 

املنتجات امل�ضابهة، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الريطانية. 
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البارا�سيتامول يحول دون 
التعاطف مع االآخرين

اإج��راء حمادثات ذات  البارا�ضيتامول قبل  تناول  العلماء من جتنب  يحذر 
طبيعة عاطفية مع اأحبائهم لأنه يحول دون ال�ضعور بالتعاطف معهم.

الأمل اجل�ضدي  يوم، من  كل  املاليني  يتناوله  الذين  البارا�ضيتامول  يقلل 
الع�ضبية  النهايات  جتعل  التي  الكيميائية  امل��واد  تدفق  تقليل  طريق  عن 
ح�ضا�ضة. لكن الأبحاث ت�ضري اإىل اأن هذه املواد الكيميائية تنت�ضر يف مناطق 

املخ التي تتحكم اأي�ضاً مب�ضاعر التعاطف والرحمة. 
اأن  اأوه��اي��و،  جامعة  يف  نف�ض  ع��امل  وه��و  مي�ضكوف�ضكي،  دومينيك  يعتقد 
طريق  عن  النا�ض  �ضخ�ضيات  ي�ضوه  الأ�ضيتامينوفني،  اأو  البارا�ضيتامول، 

تهدئة م�ضاعرهم.
وقد در�ض الدكتور مي�ضكوف�ضكي التاأثري ال�ضلوكي للبارا�ضيتامول يف وقت 

�ضابق من العام املن�ضرم يف درا�ضة �ضملت 114 طالباً من جامعة اأوهايو.
من  ج��رع��ة  ن�ضفهم  تلقى  حيث  جمموعتني،  اإىل  املتطوعني  تق�ضيم  مت 
1000 ملغ من البارا�ضيتامول يف حني اأُعطي الن�ضف الآخر دواًء وهمياً. 
و بعد �ضاعة، ُطلب من املتطوعني قراءة �ضيناريوهات حول جتارب عاطفية 

حدثت لأ�ضخا�ض اآخرين.
�ضعروا  ال��وه��م��ي  ال����دواء  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���ض  اأن  النتائج  وك�ضفت 
الذين  الأ�ضخا�ض  يبِد  مل  حني  يف  ملحوظ،  ب�ضكل  الإيجابي  بالتعاطف 

تناولوا البارا�ضيتامول اأي تعاطف. 
امل�ضاعر  ع��ل��ى  ال��ب��ارا���ض��ي��ت��ام��ول  ت��اأث��ري  ب���اأن  مي�ضكوف�ضكي  ال��دك��ت��ور  واأق����ر 
العاطفية ل يدوم طوياًل وينتهي بعد عدة �ضاعات من تناوله، بح�ضب ما 

نقلت �ضحيفة ديلي ميل الريطانية. 

ميكروويف معكو�س يربد امل�سروبات 
ي��ح��ت��اج ت��ري��د امل�����ض��روب��ات ل��وق��ت طويل 
ابتكار  ه����ذا  ل��ك��ن  ال���ث���الج���ة،  يف  ن�����ض��ب��ي��اً 
تريد  خ��الل  م��ن  امل�ضكلة،  يحل  ج��دي��د 
ال�ضوائل يف 3 دقائق فقط.  ومت الك�ضف 
اعتباره  ميكن  "جونو" ال��ذي  جهاز  عن 
معر�ض  خ��الل  عك�ضي"،  "مايكرويف  ك� 
ال���ض��ت��ه��الك��ي��ة يف ل�ض  الإل���ك���رتون���ي���ات 
ف��ي��غ��ا���ض ه���ذا الأ����ض���ب���وع، ومي��ك��ن��ه تريد 
امل�ضروبات خالل دقائق قليلة. وي�ضتخدم 
احلرارية  ال��ط��اق��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اجل��ه��از 
اأكنت  �ضواء  ب�ضرعة،  امل�ضروبات  لتريد 
من  �ضاخناً  كوباً  اأو  الع�ضري  من  زجاجة 
القهوة. واأو�ضحت �ضركة ماتريك�ض التي 
"ميكن  ال���ث���وري  امل��ن��ت��ج  ه���ذا  وراء  ت��ق��ف 
جلهاز جونو فعل اأكرث من جمرد تريد 
اأن يرد  ب���ل مي��ك��ن  ال��ع�����ض��ري،  زج���اج���ة 
القهوة ال�ضاخنة، ويحول ال�ضاي ال�ضاخن 
اإىل �ضاي مثلج، ويرد ال�ضودا يف العلبة 
بب�ضاطة  امل�ضتخدمون  ويقوم  مبا�ضرة". 
ب��و���ض��ع ���ض��راب��ه��م يف اجل����ه����از، واإغ�����الق 
الأزرار  اأح����د  ع��ل��ى  وال�����ض��غ��ط  ال��غ��ط��اء، 
للتريد،  املطلوب  للوقت  وفقاً  العلوية 
�ضريط  ���ض��ي��ت��غ��ري  دق����ائ����ق،  غ�����ض��ون  ويف 
ال�ضوء املوجود على اجلهاز من الأحمر 
اإىل الأزرق، مما ي�ضري اإىل اأن امل�ضروب قد 

و�ضل اإىل درجة احلرارة املرغوبة.
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هذه فوائد الرق�س 
للج�سد والذهن والنف�س

قال الروفي�ضور اإجنو فروبوزه اإن الرق�ض يتمتع بفوائد جّمة ل�ضحة 
اجل�ضد والذهن والنف�ض، خا�ضة لدى كبار ال�ضن؛ حيث اإنه يعمل على 
والتعر�ض  ال�ضقوط  يقي من خطر  ثم  وم��ن  ال��ت��وازن،  تدريب حا�ضة 

حلوادث.
واأ�ضاف الأ�ضتاذ باجلامعة الأملانية للريا�ضة مبدينة كولن اأن الرق�ض 
اأن  العلمية  الدرا�ضات  اأثبتت  حيث  الذهن؛  تن�ضيط  على  اأي�ضا  يعمل 
النتباه  حت�ضني  على  يعمل  �ضهور   6 مل��دة  رق�ض  دورة  يف  ال���ض��رتاك 
الإ�ضابة  خطر  من  احلد  يف  وي�ضهم  الذاكرة،  واأداء  الذهنية  واملرونة 

باخلرف.
اإنه  حيث  امل���زاج؛  حت�ضني  على  الرق�ض  يعمل  ذل��ك،  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
"الدوبامني" و"الإندورفني" املعروفة  هرمونات  اإف��راز  على  ي�ضاعد 

با�ضم هرمونات ال�ضعادة.
واأ�ضار فروبوزه اإىل اأن اأنواع الرق�ض املنا�ضبة لكبار ال�ضن هي ال�ضال�ضا 

والفال�ض. 

ن�ضر ال��ب��اح��ث��ون حت��ت اإ����ض���راف ف���اجن ف���اجن ���ض��اجن، من 
من  احل��ايل  العدد  يف  الدرا�ضة  نتائج  بو�ضطن،  جامعة 
طب  لأبحاث  ميدي�ضني"  انرتنال  اأوف  "اأنال�ض  جملة 
ال��ب��اط��ن��ة. رب���ط ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات اإح�����ض��ائ��ي��ة خا�ضة 
الأمريكي  القومي  والتغذية  ال�ضحة  اأبحاث  برنامج 
و�ضجالت  �ضملت الفرتة بني عام 1999 وعام 2010 

الوفيات الأمريكية يف الفرتة نف�ضها.
الرنامج  خالل  اأمريكي  بالغ  األف  وذكر اأكرث من 30 
الغذائية  وامل��ك��م��الت  ال��غ��ذائ��ي  اأ�ضلوبهم  ع��ن  معلومات 
التي ي�ضتخدمونها. ر�ضد الباحثون كميات الفيتامينات 
والأم�����الح امل��ع��دن��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا الأم��ري��ك��ي��ون �ضمن 
كمياتها  ع��ن  النظر  ب�ضرف  وذل��ك  الطبيعي،  غذائهم 
امل���وج���ودة يف امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة، وا���ض��ت��ط��اع��وا بذلك 
ت�ضنيف جرعات بع�ض العنا�ضر الغذائية تبعا مل�ضدرها 

)�ضواء الغذاء الطبيعي اأو املكمالت(.
البيانات  لهم  اأويل  من���وذج  يف  الباحثون  ا�ضتبعد  وق��د 
واجلن�ض  ب��ال�����ض��ن  ال�����ض��ل��ة  ذات  ب���ال���ت���اأث���ريات  اخل��ا���ض��ة 
ت��ن��اول املكمالت  اأن  وال���ع���رق، وت��ب��ني م��ن خ���الل ذل���ك 
الوفاة.  م��ع��دلت  بخف�ض  وا���ض��ح��ة  �ضلة  ل��ه  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال�ضلة  ذات  البيانات  الباحثون  ا�ضتبعد  عندما  ولكن 
ذات  العالقات  اختفت  حمتملة  اأخ���رى  ت��اأث��ري  بعنا�ضر 
احلياة  اأ�ضلوب  �ضمات  بينها  ومن  الإح�ضائية،  الأهمية 

واحلركة،  والتدخني  الكحول  وا�ضتهالك  الدخل  مثل 
وعنا�ضر اأخرى.

اإليها  النتائج التي تو�ضلوا  اأهم  اإن من  الباحثون قالوا 
K واملنغنيز ب�ضكل كاف، يرتبط  اأن تناول فيتامني  هو 
املعتدل  التناول  واإن  الوفاة،  باحتمالت  عام  بانخفا�ض 
لفيتامني A و فيتامني K واملنجنيز له �ضلة بانخفا�ض 
والدورة  القلب  باأمرا�ض  الإ�ضابة  ج��راء  ال��وف��اة  خطر 
الدموية، يف حني اأن التناول املفرط للكال�ضيوم له �ضلة 
بخطر الإ�ضابة بال�ضرطان. واأو�ضح الباحثون اأن تناول 
الفيتامينات والأمالح املعدنية املذكورة ل يكون �ضحيا 
كال�ضيوم  اإن  بل  الطبيعي.  الغذاء  م�ضدرها  كان  اإذا  اإل 
املكمالت الغذائية ميكن اأن يكون خطريا اإذا جتاوز اأكرث 

من 1000 مليغرام يوميا.
ال��ذي يلعبه  ال��دور  اأن نفهم  املهم  "من  واأو���ض��ح �ضاجن: 
العن�ضر الغذائي وم�ضدر هذا العن�ضر بالن�ضبة للنتائج 
اإيجابيا".  ال��ت��اأث��ري  ي��ك��ون  ل  عندما  خا�ضة  ال�ضحية، 
العنا�ضر  بع�ض  رب��ط  اأن  اأي�ضا  ي���رون  الباحثني  ول��ك��ن 
الغذائية بخطر الوفاة اأمر ل يخلو من الإ�ضكال "حيث 
الغذائية  العنا�ضر  بني  املعقدة  التبادلية  التاأثريات  اأن 
تلعب على الأرجح دورا اأهم من عنا�ضر غذائية بعينها 

عند حتديد النتائج ال�ضحية".
ومعلقة ع��ل��ى ال��درا���ض��ة ق��ال��ت م��ارج��ري��ت ري�����ض��رت، من 

اجلمعية الأملانية للتغذية يف بون، اإنها ترى يف الدرا�ضة 
تاأكيدا على ما عرف بالفعل منذ �ضنوات ب�ضاأن املكمالت 
الغذائية، م�ضيفة: "من غري املجدي على الإطالق اأن 

نفر�ض على اجل�ضم فيتامينات و اأمالحا معدنية".
حالة  يف  العنا�ضر  ه��ذه  عن  بالتخلي  ري�ضرت  ون�ضحت 
عدم وجود نق�ض يف هذه العنا�ضر، مع التن�ضيق يف كل 
الأحوال مع الطبيب املخت�ض ب�ضاأن هذه املكمالت. ولكن 
ال�ضكانية  املجموعات  بع�ض  اأن  اأك��دت  الأملانية  اخلبرية 
حتتاج مل�ضتح�ضرات غذائية بعينها، مثل املكمل الغذائي 
B12 بالن�ضبة للنباتيني وفيتاميني D و K بالن�ضبة 
للر�ضع. كما ميكن اأن تكون املكمالت الغذائية مفيدة يف 

عالج بع�ض الأمرا�ض، ح�ضب ري�ضرت.
اأما �ضتيفان كابي�ض، من املعهد الأملاين لأبحاث التغذية 
العلمي  الأ�ضلوب  فانتقد  الأملانية،  بوت�ضدام  مدينة  يف 
على  فقط  اعتمدوا  الدرا�ضة  معدي  اإن  وقال  للدرا�ضة، 
الأغذية على مدى  املتطوعني  تناول  بروتوكول ح�ضر 
املتطوعني كانوا يعترون  هوؤلء  واأن  فقط،  �ضاعة   24
اإذا كانوا قد  بالفعل من م�ضتخدمي املكمالت الغذائية 
تناولوا مكمال غذائيا قبل الدرا�ضة ب� 30 يوما، "وهذا 
لي�ض اإل م�ضحا �ضكليا رغم طول فرتة املراقبة"، ح�ضبما 
اأكد كابي�ض. وراأى كابي�ض اأن الدرا�ضة ل تفيد كثريا يف 

النقا�ض املتعلق بفوائد املكمالت الغذائية.

اأ�سلوب احلياة غري 
ال�سحي ي�سر الب�سرة

اأوردت جملة "بريجيت" اأن اأ�ضلوب 
ينعك�ض  ال�������ض���ح���ي  غ����ري  احل����ي����اة 
تفقد  حيث  الب�ضرة؛  على  بال�ضلب 
والعنا�ضر  وامل���ع���ادن  امل���اء  ال��ب�����ض��رة 
والإكثار  النوم  قلة  ب�ضبب  املغذية 
الأبي�ض  وال���دق���ي���ق  ال�����ض��ك��ر  م���ن 

والتدخني و�ضرب اخلمر.
بال�ضحة  املعنية  املجلة  واأ���ض��اف��ت 
املحتومة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأن  واجل���م���ال 
الب�ضرة  �����ض����ح����وب  ه�����ي  ح���ي���ن���ئ���ذ 
واحليوية  ل��ل��ن�����ض��ارة  وف���ق���دان���ه���ا 
البثور  امل�ضدود مع ظهور  واملظهر 
والهالت  والتجاعيد  وال�����ض��وائ��ب 

ال�ضوداء حول العني.
ال�ضيئة  ال�������ض���ورة  ه����ذه  ول��ت��ج��ن��ب 
حياة  اأ�ضلوب  اإتباع  ينبغي  للب�ضرة، 
�ضحي يقوم على التغذية ال�ضحية 
املتمثلة يف الإكثار من اخل�ضروات 
ال�ضكر  من  الإق���الل  مع  والفواكه 
والدقيق الأبي�ض وامللح والوجبات 
التدخني  ع��ن  والإق����الع  ال�ضريعة 
على  املواظبة  جانب  اإىل  واخلمر، 
على  واحلر�ض  الريا�ضة  ممار�ضة 
اأخ��ذ ق�ضط ك��اف من النوم مل��دة ل 

تقل عن 6 اإىل 8 �ضاعات لياًل.
دوراً  ال�ضليمة  العناية  تلعب  كما 
كبرياً يف التمتع بب�ضرة ت�ضع ن�ضارة 
حتفيز  مي���ك���ن  ح���ي���ث  وح����ي����وي����ة؛ 
الكولجني  اإن���ت���اج  ع��ل��ى  ال��ب�����ض��رة 
ومظهرها  مرونتها  ع��ن  امل�����ض��وؤول 
واحليوية  بال�ضباب  املفعم  امل�ضدود 
م�ضتح�ضرات  ا�ضتعمال  خالل  من 

العناية الغنية بالرتينول.
ال�ضوداء  الهالت  مواجهة  وميكن 
ال�ضريوم  ا���ض��ت��ع��م��ال  خ����الل  م���ن 
 ،C فيتامني  اأو  بالرتينول  الغني 
يف حني تعمل امل�ضتح�ضرات الغنية 
وال��ن��ي��ا���ض��ني على   B3 ب��ف��ي��ت��ام��ني 

تن�ضيط اأي�ض الب�ضرة. 

هاتف قابل للطي 
ب�سعر غري متوقع 

اأن  م��وؤخ��را،  تقنية،  تقارير  ك�ضفت 
لطرح  تتجه  "�ضام�ضونغ"  ���ض��رك��ة 
ب�ضكل  ط���ي���ه  مي���ك���ن  ذك������ي  ه����ات����ف 
يحمل  ب��اأن  توقعات  و�ضط  عمودي، 
فراير  يف  بلوم"،  "غالك�ضي  ا�ضم 
"م�ضابل"،  موقع  وبح�ضب  املقبل. 
نوعه،  الهاتف جديد من  ا�ضم  ف��اإن 
اأكتوبر  ���ض��ائ��ع��ة م��ن��ذ  وظ���ل مب��ث��اب��ة 
موؤخرا،  ت��اأك��ي��ده،  مت  لكن  امل��ا���ض��ي، 
م�ضوؤولني  ب����ني  اج���ت���م���اع  خ������الل 
يف ال�������ض���رك���ة م����ع ����ض���رك���اء ل���ه���م يف 
بولية  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة   CES م��ع��ر���ض 
ا�ضتلهم  وق���د  الأم���ريك���ي���ة.  ن��ي��ف��ادا 
ت�ضميم هذا الهاتف من �ضكل علبة 
"املاكياج" التي ميكن طيها، وهو ما 
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال�ضركة  يجعل 
م�ضتخدمات يف  ج��ذب  على  ت��راه��ن 
طرح  عر  اأعمارهن  من  الع�ضرين 

باحثون: الفيتامينات ال تكون �سحية اإال اإذا كانت طبيعية

كثري من النا�س يقبلون على تناول املكمالت الغذائية 
حتتاجها  ال��ت��ي  الفيتامينات  على  احل�صول  ب��ه��دف 
املكمالت  فيتامينات  بني  الفرق  هو  فما  اأج�صامهم. 
نفعا  اأكرث  واأيهما  الطبيعية.  والفيتامينات  الغذائية 

لل�صحة؟
قال باحثون من الواليات املتحدة اإن الفيتامينات 
واالأمالح املعدنية التي م�صدرها املكمالت الغذائية 
الوفاة.  م��ع��دالت  على  ت��اأث��ري  اإج��م��اال  لها  لي�س 
يف  وبائية  درا�صة  خالل  من  الباحثون  وخل�س 
الفيتامينات  بع�س  اأن  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات 

املعدنية  واالأم����الح   )A, K )فيتامني  بعينها, 
بع�س  يربط  التي  والزنك(  )املنغنيز 

انخفا�س  وب��ني  بينها  الباحثني 
معدالت الوفاة, م�صدرها اأغذية 

مكمالت  ول��ي�����س  ط��ب��ي��ع��ي��ة, 
غذائية.

اأمل اأ�سفل الظهر .. واأف�سل 
العالجات املمكنة !!
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�ش�ؤون حملية

مب�صاركة 32 �صابًا وفتاة

نهيان بن مبارك يح�سر العر�س اجلماعي لقبيلة الروا�سد يف العني

لتفعيل التعاون يف جمال العمل االجتماعي والعلمي والثقايف

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان توقع �سراكة مع �سركة �سرتاتا؛ مع بداية عام اال�ستعداد للخم�سني

ي�صتمر ملدة �صهر حتت رعاية اأم االإمارات بالدولة

اأبوظبي التقني يطلق مهرجان ال�سحة واللياقة من مركز املعار�س22 يناير اجلاري
 مبارك ال�صام�صي: القيادة تعمل لو�صع اأبناء املجتمع على اأف�صل امل�صارات ال�صحية والريا�صية املتخ�ص�صة

الدورة اجلديدة 6 مراحل �صعارها معًا ملجتمع اإماراتي م�صتدام للرتكيز على املمار�صات والثقافة البيئية
 علي املرزوقي: فعاليات �صحية وريا�صية وترفيهية ت�صتهدف كافة اأفراد العائلة

•• العني-الفجر

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ح�ضر 
والع�ضرين  ال��ث��ال��ث  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���ض  حفل  الت�ضامح 
الذي نظمته  قبيلة الروا�ضد مب�ضاركة 32  �ضاباً وفتاة 
من اأبناء القبيلة،  كما ح�ضر احلفل الذي اأقيم بقاعة 
العني  مبنطقة  لالأفراح  الظاهر  �ضالة  يف  الحتفالت 
ووجهاء  واأع��ي��ان   ال�ضخ�ضيات  وكبار  ال�ضيوخ  من  ع��دد 
الفرق  م�ضاركة  و�ضط  العر�ضان  وذوي  واأه���ل  القبائل 
ابتهاجاً  ع��رو���ض��ه��ا  ق��دم��ت  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة  ال�ضعبية 
األقيت يف حب  ال�ضعرية  اإىل جانب الق�ضائد  باملنا�ضبة، 
ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه. وق���ال ���ض��امل ب��ن ���ض��اع��ن الرا�ضدي 
للعر�ض  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  الروا�ضد،  قبيلة  معرف 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  اإن  ل��ه  ك��ل��م��ة  اجل��م��اع��ي يف 
غر�ضه  ال��ذي  للنهج  مكماًل  ياأتي  اجلماعية  بالأعرا�ض 

املوؤ�ض�ض املغفور له -باإذن اهلل -ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
نحو  اهتمامه  اأوىل  ال��ذي  ث��راه-  اهلل  نهيان- طيب  اآل 
الأعرا�ض اجلماعية مبا  الأ�ضرة من خالل تفعيل  بناء 
الزواج  على  املقبلني  ال�ضباب  معاناة  تخفيف  يف  ي�ضهم 
وتي�ضري اأمور حياتهم الإقت�ضادية والجتماعية.  واأكد 
تنظيم  الطويلة يف  تعتز مب�ضريتها  الروا�ضد  قبيلة  اأن 
العام   هذا  بداية  مع  حتتفل  حيث  اجلماعية  الأعرا�ض 
بالعر�ض الثالث والع�ضرين على التوايل وب�ضكل م�ضتمر 
العر�ض  يف  امل�ضاركون  ورف��ع  ان��ق��ط��اع.    اأي  دون  �ضنوياً 
�ضاحب  اإىل  والعرفان  ال�ضكر  عبارات  اأ�ضمى  اجلماعي 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة- 
حفظه اهلل- واإىل �ضاحب �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
توجيهاتهم  على  ال�ضيوخ  ال�ضمو  واأ���ض��ح��اب  امل�ضلحة، 

الكرمية ورعايتهم ودعمهم املتوا�ضل لأبناء الوطن .

•• العني - الفجر

بن  حممد  بنت  �ضما  الدكتورة  ال�ضيخة  اأن�ضطة  �ضمن 
للخم�ضني،  ال�ضتعداد  ع��ام  بداية  مع  نهيان  اآل  خالد 
" وال��ت��ي  تعد �ضركة  ���ض��رتات��ا  " �ضركة  ب��زي��ارة  ق��ام��ت 
م�ضاهمة خا�ضةلإنتاج اأجزاء هياكل الطائرات من املواد 
املتحدة،  العربية  ب��الإم��ارات  العني  مدينة  يف  املركبة، 
الرئي�ض   - عبداهلل  علي  اإ�ضماعيل  ا�ضتقبالها  يف  وك��ان 
حيث  ال�ضركة،  اإدارة  من  وفريق   - لل�ضركة  التنفيذي 
واحلديث  وامل�ضنع  لل�ضركة  تعريفي  فيديو  عر�ض  مت 
يف  وم�ضاهمتها  واأع��م��ال��ه��ا  ال�ضركة  ع��ن  م��وج��ز  ب�ضكل 
بجولة  القيام  ثم  ال��ع��امل،  يف  الطائرات  �ضناعة  �ضوق 
كاملة يف اأركان امل�ضنع ووحداته ، وقدم �ضرحا مف�ضال 
لعمل كل وحدة فيه، واطلعت على مدى العمل املتقن 
الذي توؤديه نخبة من املهند�ضات والفنيات املواطنات يف 
كافة الأركان ، ثم قامت ال�ضيخة �ضما بتوقيع اتفاقية 
نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  مركز  ب��ني  �ضراكة 
يف  ال��ت��ع��اون  لتفعيل  تهدف  ا���ض��رتات��ا؛  و�ضركة  الثقايف 
جمال العمل الجتماعي والعلمي والثقايف، من خالل 
جمموعة من الرامج واملبادرات امل�ضرتكة، التي تعزز 

التقت  ذل��ك  عقب  لل�ضباب.  وامل��ع��ريف  العلمي  البتكار 
حوارية  جل�ضة  يف  بال�ضركة  بالعاملني  �ضما  ال�ضيخة 
،رحب فيها اإ�ضماعيل علي عبد اهلل، الرئي�ض التنفيذي 
ال�ضكر  قائال"كل  ���ض��م��ا  ب��ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��رتات��ا  ل�����ض��رك��ة 
حممد  ب��ن��ت  �ضما  ال��دك��ت��ورة  ال�ضيخة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
موؤ�ض�ضات  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
ال�ضيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية، 
ال�ضباب  وت�ضجيعها  للت�ضنيع،  �ضرتاتا  �ضركة  لزيارتها 
ل��ع��ب دور حم����وري يف دفع  ال��ط��م��وح وامل���وه���وب ع��ل��ى 
امل�ضاهمة  اأج��ل  وذل��ك من  الإم����ارات،  النمو يف  م�ضرية 
يف حتقيق روؤية الدولة الهادفة اإىل بناء اقت�ضاٍد قائم 
ع��ل��ى اأ���ض�����ض الب��ت��ك��ار وامل��ع��رف��ة، واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
ال�ضركات  ق��درة  على  وا�ضًحا  مثاًل  للت�ضنيع  �ضرتاتا 
يف  اأ�ضا�ضي  كم�ضاهم  موقعها  تكري�ض  الإماراتيةعلى 
�ضال�ضل القيمة العاملية، بالعتماد على اأ�ضوٍل را�ضخة، 
الوطنية  الكوادر  ت�ضكل  وك��وادر حملية متمّيزة؛ حيث 
املتميزة  اأكرث من ن�ضف العاملني يف ال�ضركة" كما اأنها 
�ضاهمت يف تخرج اأكرث من 300 اإماراتي من برنامج 
"�ضرتاتا" وبهذا  يف  التدريبي  الطريان  �ضناعة  فنيي 
و�ضلت ن�ضبة الإماراتيني العاملني يف �ضركة "�ضرتاتا" 

اإىل %58 ن�ضبة الإناث ، ويف حديث ال�ضيخة الدكتورة 
يف  اليوم  بوجودي  وفخورة  "�ضعيدة  قائلة  بداأته  �ضما 
الفريدة  ال�ضناعية  الإم���ارات  اأه��م من�ضاآت  واح��دة من 
اأراه من تطور وتكنولوجيا متقدمة، ومن  عامليا، وما 
يجعلني  ال�ضركة،  يف  واإم��ارات��ي��ات  اإم��ارات��ي��ني  جم��ه��ود 
اأ�ضعر فعال بروعة جملة "�ضنع يف الإمارات بكل فخر" 
و يزيد فخري اأكرث حني اأعلم اأن املراأة يف هذا ال�ضرح 
ن�ضبة  م��ن  الأك����ر  الن�ضيب  ل��ه��ا  ال��ك��ب��ري  الق��ت�����ض��ادي 
وفخرها  �ضعادتها  ع��ن  معربة   " بال�ضركة  العاملني 
املرموقة  املكانة  لهذه  و�ضلت  التي  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة 
وحتقيقها لروؤية القيادة الر�ضيدة باأيد �ضابة طموحة 
بقدراتها  واإمي��ان��ه��ا  لقادتها،  وولئ��ه��ا  لوطنها  حمبة 
التحديات  ع��ن  حديثهن  يف  لهن  �ضموها  وا�ضتمعت   ،
ب���داي���ة الأم�����ر وك��ي��ف مت جتاوزها  ال��ت��ي واج��ه��ن��ه��ا يف 
دورات  لأخ���ذ  وال�ضفر  وال��ت��دري��ب  وال��ع��زمي��ة  ب�����الإرادة 
فنية، واأخرى يف تعلم اللغات، علمااأن العمل ل يتوافق 
يعد  مل  ذل���ك  اأن  اإل  م��ن��ه��ن،  البع�ض  تخ�ض�ضات  م��ع 
هياكل  ينتجن  وهن  والآن  للهدف،  الو�ضول  يف  عائقا 
ب�ضعورهن  ب�ضعادة غامرة  ي�ضعرن  ال�ضخمة  الطائرات 
ورد اجلميل  الوطن  ق��ادة  ثقة  ونيل  امل�ضوؤولية،  حتمل 

له ولء وحبا وانتماء . و قالت �ضموها يف حديثها عن 
القراءة واحل�ضول على املعرفة الالزمة لبناء �ضخ�ضية 
واملثقف  الناجح يف عمله  ال��واع��ي  الإم��ارات��ي  الإن�����ض��ان 
"املعرفة لي�ضت املعلومات التي نحتفظ بها يف ذاكرتنا، 
تلك نقطة هامة، املعرفة هي حجم املعلومات واملعارف 
التي جتعل عقلك قادرا على التفكري والإدراك بوعي، 
و�ضنع اأفكارك، والتفكري ب�ضورة نقدية واعية، فلي�ضت 
الثقافة احلقيقية،  اأو نتعلم  اأن نردد ما نقراأ،  الثقافة 
والبتكار  واملعرفة  الفكر  انتاج  اإع��ادة  على  القدرة  هي 
هو  ه��ذا  ال�ضندوق،  خ��ارج  والتفكري  عملنا،  جم��ال  يف 
الن���ت���اج احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ق��راءة " ووج��ه��ت احل�����ض��ور اإىل 
و�ضغف  املعرفة  ر�ضيد  رف��ع  يف  ال��ق��راءة  بقوة  التم�ضك 
" 6 دقائق  ال�ضتك�ضاف،ودعتهن للم�ضاركة يف  مبادرة 
قراءة " لدعم القراءة اليومية امل�ضتدامة ، كما دعتهم 
للقاءات قادمة يتم فيها طرح موا�ضيع ترثي املعرفة، 
وترتقي بالفكر، وختمت لقاءها بتوجيه ال�ضكر جلميع 
العاملني يف ال�ضركة قيادة وعاملني قائلة: "�ضكرا لكم 
على وجودكم وعلى عطائكم وعلى عملكم ومتيزكم من 
اأجل الإمارات واإن كتبت عنوانا لكم �ضيكون: "تربوا يف 

الإمارات بكل فخر" .

•• اأبوظبي –الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ض  م��ب��ارك 
"اأم  الأ�ضرية رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  ينظم  الإمارات"، 
والتدريب التقني واملهني، الدورة التا�ضعة 
واللياقة  ل��ل�����ض��ح��ة  امل�����رح  م���ه���رج���ان  م���ن 
وملدة  م��راح��ل  �ضت  م��دى  على   ،  2020
���ض��ه��ر يف خم��ت��ل��ف اإم������ارات ال���دول���ة، حيث 
من  الفعاليات  من  الأوىل  املرحلة  تنطلق 
م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض يوم 
22 يناير اجلاري وت�ضتمر ملدة اأربعة اأيام، 
ن��خ��ب��ة خم���ت���اره م���ن اخلدمات  وت��ت�����ض��م��ن 
ال�ضحية والأن�ضطة الريا�ضية والرتفيهية 
ت��ن��ا���ض��ب خم��ت��ل��ف الأع�����م�����ار، فيما  ال���ت���ي 
مراحل  خم�ض  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��وا���ض��ل 
 20 الدولة حتى  اإم���ارات  اأخ��رى مبختلف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع نخبة  ف��راي��ر املقبل وذل���ك 
وزارة  منهم  ال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  من 

للعلوم  فاطمة  وكلية  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة 
الريا�ضي،  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����ض  ال�����ض��ح��ي��ة، 
وجامعة خليفة، و ا�ضتاد ه��زاع بن زاي��د يف 

العني.
وقال �ضعادة مبارك �ضعيد ال�ضام�ضي مدير 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
اإطار  يف  ياأتي  املهرجان  اأن  واملهني  التقني 
ب�ضرورة  ال���ر����ض���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات 

واملبادرات  الأ���ض��ال��ي��ب  خمتلف  ا���ض��ت��ح��داث 
ال���الزم���ة ل��و���ض��ع ال��ط��ل��ب��ة واأب���ن���اء املجتمع 
امل�ضارات  واأف�������ض���ل  اأح�������دث  ع���ل���ى  م���ب���ك���را 
ال�����ض��ح��ي��ة واحل���ي���ات���ي���ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة، مبا 
ين�ضجم مع جهود الدولة ل�ضناعة الكوادر 
الوطنية القادرة على تلبية متطلبات روؤية 
الدولة  وا�ضرتاتيجية   2030 ظبي  اأب���و 

.2021
واأو�����ض����ح ����ض���ع���ادة م���ب���ارك ال�����ض��ام�����ض��ي اأن  
تقام حتت  امل��ه��رج��ان  م��ن  التا�ضعة  ال���دورة 
م�ضتدام"  اإم����ارات����ي  مل��ج��ت��م��ع  م��ع��اً  �ضعار" 
البيئية  والثقافة  املمار�ضات  على  للرتكيز 
املوؤ�ض�ضات  م���ن  ك��ب��رية  ن��خ��ب��ة  خ����الل  م���ن 
اخل������رات  ذات  واخل����ا�����ض����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
املتعلقة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  لها  امل�ضهود 
اىل  م�ضريا  والريا�ضة،  وال�ضحة  بالبيئة 
اأن  جناحات الدورات الثمانية املا�ضية من 
املهرجان اأثبتت مكانته يف �ضدارة الرامج 
التقني"  "اأبوظبي  ر�ضخها  التي  املجتمعية 
اأهداف  لتحقيق  �ضنوات،  ت�ضع  م��دى  على 

توعية  منها  عميقة  وطنية  ا�ضرتاتيجية 
الطبية  التعليمية  بامل�ضارات  املجتمع  اأبناء 
فاطمة  كلية  تطرحها  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة 
وغريها  خليفة  وجامعة  ال�ضحية،  للعلوم 
من املوؤ�ض�ضات اجلامعية، والثانوية بجانب 
املوؤ�ض�ضات الريا�ضية البارزة ومنها جمل�ض 
اأبوظبي الريا�ضي، وا�ضتاد هزاع بن زايد يف 
ال��ذي ي�ضاهم يف متكني  العني، وهو الأم��ر 

اأف����راد العائلة  ال�����ض��ب��اب والأط���ف���ال وك��اف��ة 
التي  والريا�ضية  ال�ضحية  ال�ضلوكيات  من 
ت�ضاهم يف تكوين اأجيال وطنية ذات معايري 
متطلبات  تلبية  على  ق��ادرة  اجل��ودة  عالية 
المارات  تعي�ضها  التي  ال�ضناعية  النه�ضة 
والبعيد  القريب  وم�ضتقبلها  حا�ضرها  يف 

وخا�ضة خالل مرحلة ما بعد النفط.
امل�����رزوق�����ي رئي�ض  ع���ل���ي حم���م���د  واأو������ض�����ح 
"اأبوظبي التقني" اأن  مهارات الإم��ارات يف 
الدورة التا�ضعة من املهرجان تتميز بتنوع 
فعالياتها ما بني خدمات �ضحية، واأن�ضطة 
ريا�ضية وترفيهية تركز على البيئة، ومبا 
ي��ت��واف��ق م��ع خ��ي��ارات ك��اف��ة اأب��ن��اء املجتمع 
اإىل  الأ�ضر  داعيا  واملقيمني،  املواطنني  من 
احل�ضور وامل�ضاركة بفعالية لال�ضتفادة من 
"اأبوظبي  التي يقدمها  الفعاليات  خمتلف 
من  خم���ت���اره  ن��خ��ب��ة  مب�����ض��ارك��ة  التقني" 
املوؤ�ض�ضات ال�ضحية والريا�ضية والرتفيهية 
قدرات  تطوير  على  وال��ق��ادرة  املتخ�ض�ضة 

ال�ضباب وكافة اأفراد العائلة واملجتمع.

40 مليار دوالر حجم �صناعة الرتفيه والت�صلية يف ال�صوق اخلليجية يف 2019 
الن�سخة االأوىل من األرتا ميوزك في�ستيفال توؤكد على مكانة اأبوظبي 

كوجهة رائدة للفعاليات الرتفيهية واملو�سيقية على �سعيد املنطقة
•• اأبوظبي- الفجر

الأوىل  للمرة  في�ضتيفال  م��ي��وزك  األ���رتا  م��ن  الفتتاحية  الن�ضخة  جت�ضد 
ا�ضتقطاب  يف  رائ���دة  عاملية  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  �ضعود  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  يف 
األرتا  �ضيعقد  حيث  اجل��ودة.  عالية  الرتفيه  وجت��ارب  املرموقة  الفعاليات 
 ،2020 مار�ض  و6   5 يف  املذهلة  الحتفالية  فعاليته  في�ضتيفال  ميوزك 
اإقامة املهرجان  اأبوظبي للمو�ضيقى جنبا اإىل جنب، مع  اأ�ضبوع  كجزء من 
العاملي للمو�ضيقى اللكرتونية الذي �ضيد�ضن موؤمتر جملة دي جي ال�ضرق 
�ضيتم  التي  واملحلية  الدولية  املو�ضيقية  الفعاليات  قائمة من  الأو�ضط مع 

اطالقها يف مناطق اجلذب ال�ضياحية والثقافية الرئي�ضية يف العا�ضمة.
من جانبه، قال ال�ضيد دوديل ت�ضو املنتج املنفذ لألرتا اأبوظبي، نحن على 
دراية  تامة بتنامي ال�ضغف والقبال على مهرجانات املو�ضيقى ذات امل�ضتوى 
العايل والفر�ض الواعدة التي توفرها هذه املنطقة، م�ضيفاً بقوله حتتل 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط املرتبة الثانية من حيث عدد ال�ضكان الأ�ضغر �ضناً 
يف العامل الذين يتطلعون بحما�ض اإىل خو�ض التجاب الفاخرة، ف�ضاًل عن 
الفر�ضة املثالية التي اتاحها لنا اإطالق اأ�ضبوع اأبوظبي للمو�ضيقى وجعلنا 
جنلب معنا جتربة األرتا املو�ضيقية اإىل اأبوظبي لنكون رائدين يف اأن نظهر 
للعامل الإمكانات املتطورة لهذه املنطقة. ويعد هذا املهرجان هو الأحدث 
يف �ضل�ضلة الفعاليات التي تعزز �ضورة الإمارة كعا�ضمة للرتفيه على �ضعيد 
الأخرية  الآون���ة  يف  املدينة  ا�ضت�ضافت  ذات���ه،  الإط���ار  يف  الأو���ض��ط.  ال�ضرق 
واإمينيم  ومار�ضميلو  راي  دل  لنا  مثل  امل�ضهورين  الفنانني  من  جمموعة 
يف  امل�ضاهمة  على  اأبوظبي  في�ضتيفال  ميوزك  األ��رتا  و�ضتعمل  كيلرز.  وذا 
مزيد من الرتقية ملدينة اأبوظبي كونها مركزاً ترفيهياً جلميع الأ�ضياء من 
خالل جمع الفنانني واملو�ضيقيني امل�ضهورين عاملياً اأمثال اأفروجاك، دي جي 
�ضنيك، زيد واإريك بريدز مبواهب ذات �ضهرة حملية، كما �ضيحظى اجلمهور 
اأملع فناين وعازيف الدي جي امل�ضهود لهم  بروعة العرو�ض احلية من قبل 
دولياً والذين مل ي�ضبق لهم اأن اأحيوا حفالت يف املنطقة من قبل. اإىل جانب 
العرو�ض احلية، �ضيتمكن املحتفلون من جتربة مزاج املهرجان مع منطقة 
خم�ض�ضة لالأطعمة وامل�ضروبات ت�ضم �ضاحنات واأك�ضاك الطعام.  من جانب 
اآخر، يعتر مهرجان األرتا ميوزك في�ضتيفال اأبوظبي، الذي �ضيقام يف دو 
اأرينا بجزيرة يا�ض، م�ضروع فني جديد ي�ضهم فيما يقدر بنحو 40 مليار 
دولر يف حجم �ضناعة الرتفيه والت�ضلية املتنامية يف ال�ضوق اخلليجية لعام 

وفق اح�ضائيات �ضركة براي�ض ووتر هاو�ض كوبرز.  2019

�سرطة اأبوظبي جاهزة لتاأمني 
�سالمة الطلبة

•• اأبوظبي- الفجر

اأنهت مديرية املرور والدوريات بقطاع العمليات املركزية ب�ضرطة اأبوظبي 
ا�ضتعدادها لتاأمني عودة الطالب اإىل املدار�ض وذلك �ضمن احلملة املرورية 
بهدف  اآمن"  درا���ض��ي  "عام  بعنوان  الداخلية  وزارة  تنفذها  التي  امل��وح��دة 

تعزيز �ضالمة الطالب مرورياً
تاأمني  خطة  اأن  املديرية  مدير  احلمريي  �ضاحي  حممد  العميد  واأو�ضح 
عودة الطالب مع بداية الف�ضل الدرا�ضي الثاين تركز على تكثيف الدوريات 
املرورية بالقرب من مناطق املدار�ض منذ �ضاعات ال�ضباح الباكر وعدد من 

التدابري والإجراءات من اأجل احلفاظ على �ضالمة الطالب.
ونا�ضد �ضائقي املركبات واحلافالت واأولياء الأمور اإىل التاأين والتمهل عند 
اأثناء دخ��ول وخ��روج احلافالت  اأو  املدار�ض  القريبة من  ال�ضوارع  امل��رور يف 

املدر�ضية والرتكيز على حماية الأبناء من التعر�ض حلوادث الده�ض
وحث على �ضرورة اللتزام بالتوقف الكامل عند فتح اإ�ضارة "قف" اجلانبية 
امللتزمني  ال�ضائقني غري  اأنه �ضيتم خمالفة  اإىل  املدر�ضية م�ضرياً  للحافلة 
مرورية  ن��ق��اط  و10  دره���م   1000 "بالغرامة    "91" امل����ادة  وتطبيق 
�ضائقي  واملرور" مبخالفة  ال�ضري  ق��ان��ون  "90" م��ن  رق��م  امل���ادة  وتطبيق 
احلافالت املدر�ضية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط يف حالة عدم التزامهم 

بفتح اإ�ضارة قف يف حالة �ضعود ونزول الطالب من احلافلة    
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اأمل اأ�صفل الظهر يف جزء كبري منه, قد 
اأربعة  خالل  نف�صه  تلقاء  من  يختفي 
اأو من دون عالج  مع  اأ�صابيع,  �صتة  اإىل 
اأو بعالج منزيل. ولكن اإذا �صعرت باأمل 
االأعرا�س  ت�صاحبه  الظهر  يف  �صديد 
ال��ت��ال��ي��ة ف��ي��ج��ب ع��ل��ي��ك ا���ص��ت�����ص��ارة 

الطبيب:

اإ�ضابة. عن  ناجت  • اأمل 
النوم. اأو  بالتحرك  لك  ي�ضمح  ل  • اأمل 

الركبة. وحتت  ال�ضاق  اأ�ضفل  م�ضتمر  • اأمل 
امل�ضتقيم. منطقة  اأو  الفخذ  اأو  القدم  اأو  ال�ضاق  يف  • خدر 

يف  اأمل  اأو  ال��ق��يء،  اأو  الغثيان  اأو  احلمى  ت�ضاحبه  اأمل   •
البطن اأو �ضعف عام اأو تعّرق.

والأمعاء. املثانة  على  ال�ضيطرة  • فقدان 
وا�ضح. �ضبب  دون  من  الوزن  • فقدان 

عن  وخم����درات  ال�����ض��ت��ريوي��دات،  اأدوي����ة  اأخ���ذ  م��ن  • ت��اري��خ 
طريق الوريد، اأو اأي نوع من اأنواع املخدرات.

اإذا مل ي�ضاحب اأمل اأ�ضفل الظهر الذي تعانيه، اأّي من هذه 

الأعرا�ض املذكورة اأعاله، فاإنه ل ي�ضتدعي بال�ضرورة تدّخل 
ت�ضاعدك  �ضوف  التي  الن�ضائح  بع�ض  يلي  ما  ويف  الطبيب. 

على حت�ضن حالتك.

خذ فرتة من الراحة
يجب اأن جتعل ظهرك مرتاًحا ملدة 48 �ضاعة بعد الإ�ضابة، 
اأو بعد ال�ضعور باأمل �ضديد. وبعد ذلك ميكنك تدريجيًّا زيادة 
تلك  تخف  عندما  والتحرك  فالنهو�ض  ن�ضاطك.  م�ضتوى 
الت�ضنجات والآلم، �ضوف ي�ضاعدك على التخل�ض من الأمل.

اخرت الثلج اأو احلرارة

من �ضاأن و�ضع الثلج اأو احلرارة مبا�ضرة على منطقة الأمل 
يف الظهر، اأن يخفف من ال�ضعور بعدم الراحة والأمل. وقد 

اأثبت العديد من الدرا�ضات اأّن احلرارة اأف�ضل من الثلج.
واإذا اأردت ا�ضتخدام احلرارة، فهناك خيارات عدة مبا يف ذلك 
 Ice Creams لكرميات  وبالن�ضبة  ال�ضاخنة.  الكّمادات 
اأكيا�ض  ا���ض��ت��خ��دام  الأف�����ض��ل  ف��م��ن  ال����ب����اردة،  ال��ك��رمي��ات  اأو 
الكرميات  تلك  ت�ضرتي  اأن  م��ن  ب��دًل  امل��ج��ّم��دة  اخل�����ض��روات 

املح�ضرة جتاريًّا.

راقب وزنك
مار�ض الريا�ضة لكي حتافظ على وزن ج�ضمك ب�ضكل �ضحي 
على  زائ����ًدا  �ضغًطا  ي�ضبب  ال��زائ��د  ال���وزن  منا�ضب.  وح��ج��م 

العمود الفقري.

توقف عن التدخني
التدخني قد يزيد خماطر ه�ضا�ضة العمود الفقري وغريها 
اأّن  اإىل  احلديثة  الأبحاث  اأ�ضارت  وقد  العظام.  م�ضاكل  من 
املدخنني اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة باأمل اأ�ضفل الظهر من غري 

املدخنني.

مار�س الريا�صة
اأن��ه ل يوجد مترين حم��دد وم��ع��نّي فاعل  على ال��رغ��م م��ن 
لعالج اأمل الظهر، اإل اأّن ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل عام مهمة 

ا للنا�ض، من اأجل ال�ضتمرار يف احلركة. جدًّ
اأداء بع�ض  وقد ي�ضاعدك اخت�ضا�ضي العالج الطبيعي على 
ال�ضغط  وتقليل  الفقرات  بني  امل�ضافات  لتو�ضيع  التمارين، 
ي��ن�����ض��ح��ك مب��م��ار���ض��ة التمارين  ع��ل��ى الأع�������ض���اب. ك��م��ا ق���د 
لتمديد ع�ضالت الظهر والوركني، وتقوية ع�ضالت البطن. 
الت�ضلب  لتخفيف  التمدد  بتمارين  القيام  كذلك  وميكنك 
الإيروبيك  مت��اري��ن  اإىل  بالإ�ضافة  احل��رك��ة،  نطاق  وزي���ادة 

لل�ضكل العام للج�ضم.

غريرّ الفر�صة اإذا لزم االأمر
يعانون  الذين  الأ�ضخا�ض  اأّن  الدرا�ضات  من  العديد  اأثبت 
متو�ضطة  فر�ضة  على  ينامون  والذين  الظهر،  اأ�ضفل  يف  اأملً��ا 
ال�ضالبة، يكونون اأف�ضل حاًل من اأولئك الذين ينامون على 
الفر�ضة،  فرا�ض �ضلب. ولي�ض هناك قاعدة مطلقة لتبديل 
ولكن اإذا بداأت ترتاخى اأو م�ضى عليها من 6 اإىل 8 �ضنوات 

فمن الأف�ضل تبديلها.

ركز على قدميك
تبداأ بع�ض م�ضاكل الظهر من ل �ضيء. فقد تتجه اأقدام بع�ض 
اأكرث عر�ضة  اإىل الداخل، وهذا يجعلهّن  امل�ضي  الن�ضاء عند 
حديثة  لدرا�ضة  وفًقا  وذل��ك  الظهر،  اأ�ضفل  ب��اأمل  لالإ�ضابة 
 Rheumatology ُن�ضرت يف جملة اأمرا�ض الروماتيزم

با�ضتخدام  امل�ضكلة  ت�ضحيح  اأّن  اأخ��رى  درا�ضة  وا�ضتنتجت   .
جهاز خا�ض للعمود الفقري وال�ضاقني، قد ي�ضاعد على حل 

امل�ضكلة.

العالج بالتدليك
يوؤكد العدد الأكر من مزودي الرعاية ال�ضحية، اأّن العالج 
كعامل  الظهر  اأ�ضفل  اأمل  تخفيف  على  ي�ضاعد  بالتدليك 
م�ضاعد فاعل ملعاجلة اأمل اأ�ضفل الظهر، اإىل جانب العالجات 

الطبية.

ويف الأح������وال ك��اف��ة م��ن ال�����ض��روري م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب يف 

احلالت التالية:
يختفي  ول  و�ضديد،  قوي  الظهر  اأ�ضفل  بالأمل  ال�ضعور   •

بعد اأيام عدة،
اأو  اإذا ك��ان ظ��ه��رك ي��وؤمل��ك حتى واأن���ت يف و���ض��ع ال��راح��ة  اأو   

ال�ضتلقاء.
بالأمل  ت�ضعر  اأو  ال�ضاقني،  اأ�ضفل  اأو خَدران  • ت�ضعر ب�ضعف 

عندما تقف اأو مت�ضي.
املثانة. على  اأو  اأمعائك  على  ال�ضيطرة  ميكنك  ل  • عندما 

فقد تكون هذه الأعرا�ض عالمات ت�ضري اإىل وجود م�ضكلة 
ب�ضاأنه  الطبيب  ا�ضت�ضارة  اآخ��ر، يجب  اأو مر�ض  الأع�ضاب  يف 

من اأجل معاجلته.

اأمل اأ�سفل الظهر .. واأف�سل العالجات املمكنة !!

ل�ضحة  رائع  البحرية  املاأكولت  تناول  اإّن  القول  لي�ض بجديد 
املاأكولت  ف��اإّن  جديدة،  اأمريكية  لدرا�ضة  ووفًقا  لكن،  اجل�ضم، 

البحرية ت�ضاعدنا كذلك على التقدم يف ال�ضن ب�ضحة اأف�ضل.
البحر  وح��ل��زون  وال��روب��ي��ان،  وامل��ح��ار  والقريد�ض،  ال�ضلطعون 
وجراد البحر... من املاأكولت التي تو�ضع على موائد الأعياد 

ال�ضنة  اأي���ام  طيلة  بها  ال�ضتمتاع  يجب  ح��ني  يف  وامل��ن��ا���ض��ب��ات، 
للح�ضول على فوائدها الرائعة.

 Tufts "توفت�ض"  جامعة  اأجرتها  حديثة  درا���ض��ة  وبح�ضب 
الطبية  املجلة  وُن�����ض��رت يف  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف 
 The British Medical Journal ال��ري��ط��ان��ي��ة 
فاإنَّ املاأكولت البحرية �ضتكون رائعة لكبار 
ال�ضن، حيث اإنها ت�ضاعد على الو�ضول 
ب�ضحة  ال�����ض��ي��خ��وخ��ة  م��رح��ل��ة  اإىل 

جيدة.
ه����ذا  اإىل  ي���ت���و����ض���ل���وا  ول����ك����ي 

 2622 ح��وايل  على  الأمريكيون  الباحثون  عمل  ال�ضتنتاج، 
نهاية  وع��ن��د   .2015 وح��ت��ى   1992 الأع����وام  ب��ني  متطوًعا 
بينما  عاًما،   74 امل�ضاركني حوايل  �ضّن  كان متو�ضط  الدرا�ضة 
% منها من   63 ن�ضبة  اأك��رث من  كانت املجموعة تتكون من 

الن�ضاء.
اأنَّ كبار  اأثبت الباحثون  والنتيجة؟ بعد نهاية فرتة املالحظة 
كانوا  منتظم،  ب�ضكل  البحرية  املاأكولت  ا�ضتهلكوا  مّمن  ال�ضن 
ال�ضّيئة"، بن�ضبة  "ال�ضيخوخة  اأقل عر�ضة ملخاطر  املتو�ضط  يف 
اأقل عر�ضة لالإ�ضابة بالأمرا�ض  اأخرى  % – اأي بعبارة   24
اأو الرتاجع  املزمنة )مثل اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية(، 

املعريف والإدراكي املبّكر.
الأحما�ض  الأوميغا3: هذه  هو  احل��ال  بطبيعة  ذلك  ال�ضّر يف 
الدهنية اجليدة املتعددة غري امل�ضّبعة، لها فوائدة عديدة 
�ضواء على ال�ضحة اأو على عافية اجل�ضم ب�ضكل عام، 
�ضغط  بتنظيم  للباحثني  وفًقا  ت�ضمح  فهي 
الفعل �ضد  القلب، وردود  واإيقاع  الدم 

اللتهابات.
وهذه لي�ضت املرة الأوىل التي 
يقوم بها الباحثون بت�ضليط 
ال�������ض���وء ع��ل��ى امل����اأك����ولت 
ال��ب��ح��ري��ة، ف��ف��ي اأي����ار/
اأب����رزت   ،2016 م��اي��و 
املركز  اأج���راه���ا  درا����ض���ة 
ج���ام���ع���ة  يف  ال�����ط�����ب�����ي 
يف   Rush "را�ض" 
اأم����ري����ك����ا، ب���ال����ض���رتاك 
"واغينينغن"  جامعة  م��ع 
يف   Wageningen
هولندا، فوائد املاأكولت البحرية يف 

حماربة الرتاجع املعريف والإدراكي.
درا�ضة  اأظ���ه���رت   ،2105 �ضبتمر  اأي���ل���ول/  ويف 
البحرية  بالأطعمة  الغني  الغذائي  النظام  اأنَّ  �ضينية 
املاأكولت  بتناول  اإًذا،  الآن  منذ  الك��ت��ئ��اب.ف��ّك��روا  �ضد  يحمي 

البحرية بوترية يومية اأو اأ�ضبوعية على اأبعد تقدير.

وفق درا�صة علمية جديدة

املاأكوالت البحرية توؤخر ال�سيخوخة 
ال�ضوداين عند كونه من  ل تتوقف فائدة الفول 

كونه  حتى  اأو  املحبوب،  ااطعم  ذات  امل�ضليات 
من م�ضادر الطاقة والن�ضاط،

واإمن����ا مت��ت��د ال��ف��وائ��د مل��ا ه��و اأعظم 
بالن�ضبة ل�ضحة القلب والدماغ، 

وباقي اأجزاء اجل�ضم.
الأملانية  للوكالة  تقرير  وذكر 

اأ"، ب  "د 
ال�����������ض�����وداين،  ال�����ف�����ول  اأن   
يحارب الدهون، عن طريق 

املكونات النباتية املوجودة 
ي��ك��اف��ح �ضرطان  ب���ه، ك��م��ا 

امل����ع����دة، ومي���ن���ع من���وه، 
على  اأي�������ض���ا  وي���ع���م���ل 
الكولي�ضرتول  تقليل 

ال���������ض����ار، امل����وج����ود 
باجل�ضم.

وال���������������������ض����������وداين 
مب�ضادات  غ���ن���ي 
التي  الأك���������ض����دة، 

مت�����ن�����ع ان�����������ض�����داد 
ال���������������������ض����������راي����������ني 

واجل����ل����ط����ة، وت���ع���ّزز 
بال�ضبع،  الإح�����ض��ا���ض 

ف���������ه���������و ي���������ق���������ي م�����ن 
يحتوي  ك��م��ا  ال�����ض��ك��ري، 

ال�����������ض�����وداين ع����ل����ى م�����ادة 
لهرمون  اجل�ضم،  اإنتاج  تزيد 

يخّفف  ال�����ذي  ال�������ض���ريوت���ون���ني 
الكتئاب.

تعرف معنا على فوائد الفول 
ال�سوداين ل�سحة ج�سدك

األحد    12   يناير   2020  م   -   العـدد  12829  
Sunday   12   January   2020  -  Issue No   12829



24 األحد    12   يناير   2020  م   -   العـدد  12829  
Sunday   12   January   2020  -  Issue No   12829

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 608/2013/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )24230( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية
طالب الإعالن :  �ضركة الي�ض لتاأجري ال�ضيارات  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : فهد �ضلطان علي لوتاه  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ح�ضني احمد نبوه  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2014/1/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
درهم   )24230( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ضيارات  لتاأجري  الي�ض  ل�ضالح/�ضركة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من 2012/12/24 وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 1362/2019/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره )880043( درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة

طالب الإعالن :  الفار�ض لتاأجري املعدات �ض.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- كامل لل�ضناعة �ض.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�ضالح/الفار�ض لتاأجري املعدات �ض.ذ.م.م بالزام ال�ضركة املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �ضنويا   %9 قدرها  ب�ضيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�ضافا  دره��م   )880.043(
احلا�ضل يف 2019/3/17 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائه درهم مقابل اتعاب 
هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة   

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 796/2019/20 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن  مببلغ وقدره )1820000( درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام
طالب الإعالن :  من�ضور بن عبدالكرمي بن احمد ال�ضويحي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : حممد احمد علي احمد اللنجاوي  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد بن حممود بن حممد الن�ضاري مالك �ضركة ا�ض�ض للو�ضاطة التجارية

�ضفته بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
)مليون  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  ال�ضويحي  احمد  بن  عبدالكرمي  بن  ل�ضالح/من�ضور 
وثمامنائة وع�ضرون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 2019/4/22 وحتى متام ال�ضداد 
لال�ضتئناف  قابال  املحاماة   حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  بامل�ضروفات ومببلغ  والزمتهما 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4823/2019/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى :الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية �ضامنني مت�ضامنني مبلغ وقدره )236.282.57( 

درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام مع الزام 
املدعي عليهما �ضامنني مت�ضامنني بان يوؤديا مبلغ )10000( درهم على �ضبيل التعوي�ض عن ال�ضرار املادية 

والدبية التي اأ�ضابت املدعية 
طالب الإعالن / 1-فوك�ض ايه �ضي تريدينغ �ض.م.ح  �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله:عامر �ضيد حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

���ض.ذ.م.م 2- وليد عبد الوهاب الرفاعي  �ضفته  اإعالنهما:  1-  املتحدة ل�ضناعة القواطع املعدنية  املطلوب 
بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهويل حمل القامة 

للمدعية �ضامنني  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  ال��زام  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
ا�ضتحقاق  تاريخ  �ضنويا من  بواقع %12  القانونية  الفائدة  درهم مع  وق��دره )236.282.57(  مت�ضامنني مبلغ 
كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام مع الزام املدعي عليهما �ضامنني مت�ضامنني بان يوؤديا مبلغ )10000( درهم على 
اأ�ضابت املدعية. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق   �ضبيل التعوي�ض عن ال�ضرار املادية والدبية التي 
2020/1/23  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 4668/2019/16 جتاري جزئي 

مو�ضوع الدعوى :الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم ب�ضداد مبلغ )155.000( درهم 
بال�ضافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة 
طالب الإعالن / 1-حممد طرفان العقلة  �ضفته بالق�ضية : مدعي  

وميثله:عبدالكرمي مكي جعفر املخدوم - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم:  1-  مي�ضون ميز لعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي �ض.ذ.م.م 2- غي ماهر فاخوري 3- ا�ضامة 

علي خ�ضر  �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم  - جمهولو حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم 
التاأخريية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى والر�ضوم  الفائدة  ب�ضداد مبلغ )155.000( درهم بال�ضافة اىل 
ال�ضاعة 8.30 �ض  املوافق  2020/1/22   اتعاب املحاماة. وح��ددت لها جل�ضة يوم الربعاء   وامل�ضاريف ومقابل 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4661/2019/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1667385.42( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
طالب الإعالن / 1-م�ضرف المارات ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة  �ضفته بالق�ضية : مدعي  

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  عبداهلل خلفان علي حممد بن دروي�ض الكعبي  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 

 جمهول حمل القامة 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�ضوع 
)1667385.42( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد 
 Ch1.C.12 التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2020/1/21  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 4827/2019/16 جتاري جزئي 

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )128.190.50( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 

طالب الإعالن / 1-جيني�ض�ض اكوييبمنت �ضوليو�ضنز �ض.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله:يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه:  1-  املبنى للمقاولت �ض.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
 جمهول حمل القامة 

الدعوى  يف  بالوفاء  بتكليفهم  ب��ت��اري��خ:2020/1/7  ال�ضادر  املحكمة  ق��رار  :مبوجب  الإع���الن  مو�ضوع 
واتعاب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )128.190.50( وق���دره  مبلغ  ب�ضداد  مكلف  فانت  اع��اله  امل��ذك��ورة 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  للمدعي  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل خم�ضة ايام من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6462/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1538-2019 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 411038 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : وزير جمعة للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  خديجة �ضهيل ح�ضن خلفان ا�ضعدي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة �ضيدكو للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م - فرع دبي - �ضفته بالق�ضية : 

منفذ �ضده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )411038( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5847/2019/209 تنفيذ عمايل 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الق�ضية رقم 2745/2018 عمايل جزئي وامل�ضتاأنفه 

برقم:324/2019 ا�ضتئناف عمايل ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 25102 درهم( ، ل�ضالح العامل بال�ضافة 
اىل مبلغ وقدره )523( درهو ر�ضوم تنفيذ احلكم ومبلغ )1220( درهم ر�ضوم الدعوى البتدائية ل�ضالح 

املحكمة 
طالب الإعالن : عبدالرحمن منذر عبدو �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�ضعيدي  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ايه ام تيليكوم م.م.ح - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خلزينة  ر�ضوم  دره��م   )1743( مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25102(
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2782/2019/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار امر اداء بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان توؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره )194.113.20( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 

وامل�ضاريف  
طالب الإعالن : املزروعي ايكا�ض �ض.ذ.م.م - فرع دبي �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- ادفان�ض نت وورك �ضوليو�ضنز �ض.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : 
�ضوليو�ضنز  وورك  نت  ادفان�ض  عليهما  املدعى  ب��ال��زام   2019/11/5 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
���ض.ذ.م.م - فرع دبي مبلغ )194.113.20( درهم والفوائد  ايكا�ض  املزروعي  ت��وؤدي للمدعية  ���ض.ذ.م.م  بان 
والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2019/10/28  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية 
ولكم احلق يف  ذلك من طلبات  ما عدا  املحاماة ورف�ضت  اتعاب  دره��م مقابل  وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة 

اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س الق�ضم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/4926 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- تي �ضكوير الكرتوميكانيكل �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
�ض.ذ.م.م  احلديد  لتجارة  ميرت  التنفيذ/ميجا  طالب  ان  مبا  القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع    حممد  ح�ضن  وميثله:عبدالرحمن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28444( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/4927 تنفيذ جتاري

ذات  �ضركة   - املعدنية  القواطع  ل�ضناعة  املتحدة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال��رف��اع��ي  جم��ه��ول حمل  ال���وه���اب  م�ضئولية حم����دودة 2- ول��ي��د ع��ب��د 
الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دي��ال ل��ت��وري��د احل��دي��د - ���ض��رك��ة ذات 
اأقام  م�ضئولية حمدودة وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )238679.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/5133 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- روابي دبي لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م  جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/غ��ي��اث��ي ل��ل��م��ق��اولت ������ض.ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع    حممد  ح�ضن  وميثله:عبدالرحمن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )334082.5(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�ضم ال�ضركة : جلوويف لتجارة االجهزة الطبية �س.ذ.م.م  
1. ال�ضكل  العنوان : مكتب CW-971 ملك �ضنتينيل بزن�ض �ضنرت - املركز التجاري 
التجاري  القيد بال�ضجل  القانون:ذات م�ضئولية حمدودة رقم الرخ�ضة: 716545  رقم 
التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  : 1143664 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
دبي بتاريخ 2019/7/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/7/21 وعلى 
كابك�س ح�صن للتدقيق  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني  اأي اعرتا�ض  من لديه 
الهاتف   - دي���رة   - املنخول   - �����ض.ذ.م.م  قرقا�ض  م�ضاريع  ملك   607 مكتب    : ال��ع��ن��وان 
الثبوتية  امل�ضتندات والأوراق  الفاك�ض:043859376  م�ضطحباً معه كافة   - 043859377

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�ضم امل�ضفي/كابك�س ح�صن للتدقيق 
الهاتف   - دي��رة   - املنخول   - �����ض.ذ.م.م  قرقا�ض  م�ضاريع  ملك   607 مكتب   : العنوان 
043859377 - الفاك�ض:043859376 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
لتجارة  جلوويف  لت�ضفية   اأع��اله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
ق����رار حم��اك��م دب���ي بتاريخ  االج��ه��زة الطبية �����س.ذ.م.م  وذل����ك مب��وج��ب 
2019/7/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/21 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
 دعوة حل�ضور اإجتماع خربةح�ضابية 

يف الق�ضية رقم )4499/2019( جتاري جزئي  - دبي
ب�ضفتي اأنا/ رمي حممد احمد كاجور النعيمي خبريا حما�ضبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي 
البتدائية املوقرة باإجراء اخلرة احل�ضابية يف الدعوى رقم )4499/2019( جتاري جزئي - دبي  
املرفوعة من : املدعية / �ضركة دبي لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م  ، �ضداملدعي عليها / مكدير موت 
ال�ضرق الو�ضط انك  ،  ب�ضفتها : املدعي عليها بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله ، للح�ضور اىل 
مقر مكتبنا بدبي - �ضارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية الزرعوين - الطابق 
ال�ضاد�ض - مكتب رقم )602( - ت : 2517720-04 - ف : 2517721-04 ، وذلك يوم اخلمي�ض 
القادم املوافق 2020/1/16 ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا )10.00( �ضباحا ، ويرجى منكم اإح�ضار كافة 

امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعدم عند ح�ضوركم لالإجتماع  
اخلبري احل�ضابي 
رمي حممد احمد كاجور النعيمي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

يف ال�ضتئناف رقم )2019/3517( جتاري جزئي  
ا�ضتئناف دبي بال�ضتئناف رقم:2019/3517  ال�ضادر من حمكمة  التمهيدي  بناء على احلكم 
تقرير  باعداد  وتكليفنا  �ض.ذ.م.م  ادفريتايزينج  املدعية/ايكون  من  واملرفوع  جزئي  جتاري 
ح�ضابي لذا نرجو ح�ضوركم ب�ضفتكم املدعي عليهما/1-�ضومان�ضو للمعر�ض �ض.ذ.م.م 2- �ضاجد 
على اآغا اأو من ينوب عنكم لالجتماع يف مكتبنا ال�ضرق الو�ضط لتدقيق احل�ضابات - دبي - 
ال�ضعادة - مقابل فندق جي دبليو ماريوت دبي  منطقة اخلليج التجاري )بزن�ض بنى( �ضارع 
- بناية ريجال تاور - ا�ضفل البناية زووم �ضوبر ماركت - مكتب رقم 1304 - ت:045148248 
- ف:045148252 - متحرك:0506183882 - م�ضطحبني معكم كافة الوراق وامل�ضتندات التي 
تخ�ض الدعوى وذلك يف يوم الحد املوافق:2020/1/19 ال�ضاعة:12:00 ظهرا وذلك ملناق�ضة 

الدعوى لذا يرجى تقدمي كافة الوراق وامل�ضتندات التي تخ�ض الدعوى  
اخلبري احل�ضابي

عو�س العبد على العامري  050/6183882 - 0566666533  

اإعالن عن اجتماع خربة ح�ضابية

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2020/180 
املنذر : بنك �ضادرات ايران - فرع فرانكفورت باملانيا - بوكالة املحاميني/ابراهيم حممد 

القا�ضم حممد ابراهيم القا�ضم ، عبداهلل ابراهيم القا�ضم 
بور  ج��الىل  ح�ضني  ح�ضني  ام��ري   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  رازان  /�ضركة  اليهما  املنذر 

)ايراين اجلن�ضية( - جمهول حمل القامة  
يوجه املنذر هذا النذار اىل املنذر اليهما ويكلفهما ب�ضداد قيمة ال�ضيك رقم )889422( 
الثاين لدى بنك �ضادرات  اليه  املنذر  بوا�ضطة   اليها الوىل  املنذر  امل�ضحوب من ح�ضاب 
ايران - فرع املكتوم مببلغ وقدره )30.000.000( درهم والفائدة التاأخريية القانونية عنه 
ايام من تاريخ  بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد وذلك خالل خم�ضة 

ا�ضتالم النذار وال فانه �ضي�ضطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية يف هذا ال�ضاأن.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
 اعالن ملخ�س القرار ال�ضادر عن عدالة املحكمة املوقرة يف الدعوى 

رقم 10 ل�ضنة 2018 اإجراءات اإفال�س 
ب�ضفتي اأنا / وليد خمي�ض بن �ضويدان خبريا يف �ضئون اعادة التنظيم املايل والفال�ض مبحاكم 
دبي املوقرة لذا يرجى التف�ضل بالعلم انه قد مت تعييني امني تفل�ضية من قبل مقام حمكمة دبي 
املوقرة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله وان املحكمة املوقرة قد قامت بجل�ضة 2019/7/24 بقبول 
طلب افتتاح الجراءات يف الدعوى لذا نود تبيلغ جميع الدائنني وعلى كل من لديه اي اعرتا�ض او 
مطالبة لدى املدين �ضركة/كلداري لال�ضتثمار �ض.ذ.م.م التقدم الينا ب�ضفتنا امني التفل�ضية املعني 
من قبل املحكمة بكافة امل�ضتندات والوراق الثبويتة املوؤيدة ملبلغ الدين امل�ضتحق لكم يف ذمة املدين 
وذلك خالل مدة ل تزيد عن 20 يوم عمل من تاريخ ن�ضر هذا القرار وذلك على العنوان التايل:دبي 
- ديرة - �ضارع بور �ضعيد - بناية مركز العمال الذهبي - خلف وكالة ني�ضان - مكتب رقم 604 - 

  hpaauditing@gmail.com:ت:042208803 - ف:042208804 -الريد اللكرتوين
اأمني التفلي�ضة اأ/ وليد خمي�س بن �ضويدان 

اجتماع خربة
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

 اعـــــــالن    
انه يف يوم اخلمي�ض - املوافق:2020/1/9   

بطاقة  اجلن�ضية  اماراتي  الزعابي-  بن خلفان  احمد  �ضعيد  علي  ع��ارف  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
هوية رقم: 784197532058076 وب�ضفته مالك/ العقل املبدع لالأ�ضباغ. رخ�ضة جتارية رقم  )565516( �ضادرة 
من دائرة التنمية القت�ضادية- فرع دبا احل�ضن/ال�ضارقة ون�ضاطه التجاري : ا�ضباغ ، مقاولت فئة �ضاد�ضة 
حمدان  �ضعيد  �ضيف  من/  كل  اىل  وذل��ك   %100 والبالغة  لالأ�ضباغ  املبدع  يف/العقل  ح�ض�ضه  عن  تنازل  بانه 
جمعه العبدويل- اماراتي اجلن�ضية- رقم الهوية 784196436080939 �ضيبون مياه �ضنافور علي - بنغالدي�ضي 
ال�ضفر رقم:EA0877080 �ضمد علي امري علي - بنغالدي�ضي اجلن�ضية - رقم جواز  اجلن�ضية - جواز 
ال�ضفر BN0254013 مع تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضى فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 
وللمتنازل اليهم مطلق احلرية يف الت�ضرف يف ح�ض�ضه امل�ضاراليها اعاله وله حق الت�ضرف فيها ت�ضرف املالك 
يف ملكه  وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�ضنة 1991 يف �ضان الكاتب العدل. 
فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن  وال�ضت�ضتكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�ضن الحتادية البتدائية  

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
حمكمة دبا احل�ضن البتدائية   

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6366/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1557/2019 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 111540 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : رويال ليموزين - كوت�ض ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عجائب بال حدود لل�ضياحه �ض.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )111540( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر       
يف الدعوى رقم  2014/581 تنفيذ عقاري            

طالب التنفيذ:دي�ضكفري جاردنز �ض.ذ.م.م
عنوانه : امارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - منطقة ال�ضفوح الوىل العقارية ان ايه - مركز مبيعات نخيل - هاتف:043903333

املنفذ �ضده : حممود ر�ضا عزيز اله عزيزي تر�ضيزي
عنوانه :امارة دبي - بردبي - جبل علي - جممع املنتزه - فيال رقم 56 - هاتف رقم:0506256349 - 043904954

انه يف يوم الربعاء املوافق 2020/1/15 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه 
.  ) www.emiratesauction.ae ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  ولكل من  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  % من   20 عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى 
باعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ان ل تقل هذه الزياده عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات 
 339062 G12 - القيمة التقديرية  257 رقم الوحدة  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  :جبل علي الوىل رقم العقار 
درهم - جبل علي الوىل رقم العقار 257 رقم الوحدة 512 - القيمة التقديرية 331528 درهم  - جبل علي الوىل رقم العقار 257 رقم 
الوحدة 501 - القيمة التقديرية 610313 درهم - جبل علي الوىل رقم العقار 257 رقم الوحدة 101 - القيمة التقديرية 601313 

درهم - جبل علي الوىل رقم العقار 257 رقم الوحدة 102 - القيمة التقديرية 610313 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   

اعالن بيع  العقار بالن�ضر
فى الدعوى رقم 2019/56 تنفيذ 

طالب التنفيذ: 1 - نا�ضر من�ضوري   2 - �ضو�ضن �ضديقة 
املنفذ �ضده : �ضركة �ضويت هومز القاب�ضة )�ضركة �ضويت هومز هولدجن( 

عنوانه : عجمان - الرا�ضدية - اأبراج فالكون - الطابق اخلام�ض - مكتب �ضويت هومز - هاتف رقم 067499090 
�ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  ظهرا   12.00 ال�ضاعة   2020/1/16 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
 :  اأو�ضاف العقار : نوع العقار : �ضقة - املنطقة : الرا�ضدية 1 - اأبراج اخلور B4 - الوحدة العقارية رقم 704 رقم ال�ضند املميز : 
 320.000.00 التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   168.43  : امل�ضاحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  704

)ثالث مائة وع�ضرون الف درهم(  ويباع لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

يو�ضف حممد بن خر�ضم 
مدير اخلدمات القاب�ضة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12   
اعالن بيع  العقار بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2019/56 تنفيذ 
طالب التنفيذ: 1 - نا�ضر من�ضوري   2 - �ضو�ضن �ضديقة 

املنفذ �ضده : �ضركة �ضويت هومز القاب�ضة )�ضركة �ضويت هومز هولدجن( 
عنوانه : عجمان - الرا�ضدية - اأبراج فالكون - الطابق اخلام�ض - مكتب �ضويت هومز - هاتف رقم 067499090 

�ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  ظهرا   12.00 ال�ضاعة   2020/1/16 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يرره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
 :  اأو�ضاف العقار : نوع العقار : �ضقة - املنطقة : الرا�ضدية 1 - اأبراج اخلور B4 - الوحدة العقارية رقم 101 رقم ال�ضند املميز : 
 320.000.00 التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   168.43  : امل�ضاحة    C  -  0  -  1  -  02-  02  -  139  -  B4  -  101

)ثالث مائة وع�ضرون الف درهم(  ويباع لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

يو�ضف حممد بن خر�ضم 
مدير اخلدمات القاب�ضة  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137980
باإ�ضم : بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع 

وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/02/10 وامل�ضجلة حتت الرقم: 137980 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/11 

وحتى تاريخ: 2030/01/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48272

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137981
باإ�ضم : بنك اأبوظبي الأول �ض.م.ع 

وعنوانه: �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/02/10 وامل�ضجلة حتت الرقم: 137981 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/11 

وحتى تاريخ: 2030/01/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48273

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 138760
باإ�ضم : جون�ض�ون اأند جون�ض�ون 

وعنوانه وان جون�ضون اأند جون�ضون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�ضي ،   08933
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2010/02/03 وامل�ضجلة حتت الرقم: 138760 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2011/02/08 

وحتى تاريخ: 2011/02/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48613

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 138761
باإ�ضم ماكنيل اأيه بي

وعنوانه: اإ�ض ئي – 251   09 ،  هل�ضينجبورج، ال�ضويد.
بتاريخ:2011/02/09 وامل�ضجلة حتت الرقم: 138761 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48614

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 138763
باإ�ضم ماكنيل اأيه بي

وعنوانه: اإ�ض ئي – 251   09 ،  هل�ضينجبورج، ال�ضويد.
بتاريخ:2011/02/10 وامل�ضجلة حتت الرقم: 138763 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48615

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 138764
باإ�ضم ماكنيل اأيه بي

وعنوانه: اإ�ض ئي – 251   09 ،  هل�ضينجبورج، ال�ضويد.
بتاريخ:2011/02/09 وامل�ضجلة حتت الرقم: 138764 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48616

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 138765
باإ�ضم ماكنيل اأيه بي

وعنوانه: اإ�ض ئي – 251   09 ،  هل�ضينجبورج، ال�ضويد.
بتاريخ:2011/02/09 وامل�ضجلة حتت الرقم: 138765 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48617

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 138766
باإ�ضم ماكنيل اأيه بي

وعنوانه: اإ�ض ئي – 251   09 ،  هل�ضينجبورج، ال�ضويد.
بتاريخ:2011/02/09 وامل�ضجلة حتت الرقم: 138766 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/02/03 

وحتى تاريخ: 2030/02/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 48618

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34714
باإ�ضم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه : �ض. ب. 121 ،  دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2001/10/24 وامل�ضجلة حتت الرقم: 34714 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/02/01 

وحتى تاريخ: 2030/02/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 7851 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   23 نوفمر 2009 املودعة حتت رقم:  136140 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ض��م: هاو�ض اأُف فريزر )�ضتورز( ليمتد
وعنوانه: جرانيت هاو�ض، 31 �ضتوكويل �ضرتيت، غال�ضكو، جي1 4اأر ِزد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
 املالب�ض واألب�ضة القدم واأغطية الراأ�ض 

الواق�عة بالفئة:  25
و�ضف العالمة:  كتبت كلمة » BIBA » باللغة الإجنليزية

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   3 مار�ض 2010 املودعة حتت رقم:  139670 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ض��م: هاو�ض اأُف فريزر )�ضتورز( ليمتد
وعنوانه: جرانيت هاو�ض، 31 �ضتوكويل �ضرتيت، غال�ضكو، جي1 4اأر ِزد، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
 املالب�ض واألب�ضة القدم واأغطية الراأ�ض 

الواق�عة بالفئة:  25
و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمة BIBA مكتوبة باأحرف لتينية حتت ت�ضميم ابتكاري 

مت�ضابك مميز يج�ّضد خيوط جمدولة ووردتني
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  10 دي�ضمر 2019 املودعة حتت رقم: 322099 
 تاريخ اإيداع الأولوية   

با�ض��م: زد تي ئي كوربوري�ضن
نان�ضان دي�ضرتيكت، �ضينزهني،  اإند�ضترييال بارك،  اإي بالزا، كيجي رود �ضاوث، هاي-تيك  وعنوانه: زد تي 

ال�ضني
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املطاعم؛  خدمات  الكاري؛  مطبخ  اأطعمة  تقدمي  يف  املتخ�ض�ضة  املطاعم  خدمات  وال�ضراب؛  الطعام  توفري 
املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافيرتيا؛  خدمات  الكافيهات؛  خدمات  وال�ضراب(؛  )بالطعام  التموين  خدمات 
الوجبات  مطاعم  خدمات  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  )الكانتينات(؛  املتنقلة  اأو 

اخلفيفة. 
الواق�عة بالفئة:  9

 »Booster « متبوع بوا�ضلة خط �ضغري و كلمة »Z« و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني
املكتوبة باللغة الإجنليزية.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34654
 باإ�ضم : جون�ض�ون اأند جون�ض�ون 

وعنوانه وان جون�ضون اأند جون�ضون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�ضي ،   08933 ، 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ: 2002/02/26 وامل�ضجلة حتت الرقم: 34654 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/30 

وحتى تاريخ: 2030/01/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 143636

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34655
 باإ�ضم : جون�ض�ون اأند جون�ض�ون 

وعنوانه وان جون�ضون اأند جون�ضون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�ضي ،   08933
 الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2003/02/15 وامل�ضجلة حتت الرقم: 34655 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/30 

وحتى تاريخ: 2030/01/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 143637

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34653
باإ�ضم : جون�ض�ون اأند جون�ض�ون 

وعنوانه وان جون�ضون اأند جون�ضون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�ضي ،   08933
الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ: وامل�ضجلة حتت الرقم: 34653 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/30 

وحتى تاريخ: 2030/01/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 143639

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 34652
باإ�ضم : جون�ض�ون اأند جون�ض�ون 

وعنوانه وان جون�ضون اأند جون�ضون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�ضي ،   08933 
  الوليات املتحدة  الأمريكية.   

بتاريخ:2000/10/08 وامل�ضجلة حتت الرقم: 34652 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3  
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/01/30 

وحتى تاريخ: 2030/01/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

EAT 143644

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  12  يناير  2020 العدد 12829  العدد 12829 بتاريخ 2020/1/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/رحلتي للحج والعمرة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1386276 
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 40000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/رحلتي للحج والعمرة  
RAHLTY FOR HAJJ & UMRAH

اىل/رحلتي للحج والعمرة - �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م
RAHLTY HAJJ & UMRAH - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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فعاليات  الأول  اأم���������ض  م�������ض���اء   اختتمت 
مهرجان ال�ضارقة لل�ضعر العربي يف ن�ضخته 
ال��ث��ام��ن��ة ع�����ض��رة ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة عبداهلل 
بال�ضارقة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  رئ��ي�����ض  ال��ع��وي�����ض 
ال�ضئون  اإدارة  م���دي���ر  ال��ق�����ض��ري  وحم���م���د 
الريكي  وحممد  الثقافة  بدائرة  الثقافية 

مدير بيت ال�ضعر يف ال�ضارقة.
ونقل �ضعادة عبداهلل العوي�ض حتيات و�ضكر 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ض الأعلى حاكم 
�ضعراء  من  للم�ضاركني  ومتنياته  ال�ضارقة 
و�ضيوف يف املهرجان كل النجاح والتوفيق، 
موؤكدا ا�ضتمرارية مهرجانات ال�ضعر العربي 

يف بيوت ال�ضعر يف الوطن العربي.

اأم�ضيات  خ�����الل  م����ن  ال�����ض��ع��ر  وا����ض���ت���ط���اع 
املهرجان ال�ضعرية اأن يثبت ح�ضوره ب�ضحر 
اأنه ديوان  حروفه وجتليات �ضعرائه ويوؤكد 

العرب اخلالد.
 واأن الق�ضيدة العربية الأ�ضيلة قادرة على 
تثبت  واأن  حولها  النا�ض  م�ضاعر  جتمع  اأن 
ه��وي��ت��ه��ا وت��ر���ض��خ��ه��ا يف ال���وج���دان ع��ل��ى مر 

الأزمان.
وتناولت ق�ضائد ال�ضعراء موا�ضيع اإن�ضانية 
وذات���ي���ة يف ت���ط���واف اأن���ي���ق ب��ث��م��ار احل���روف 
وظالل املعاين لتنهمر غيمة ال�ضعر ولتبلل 

اأر�ض التلقي العا�ضقة لعزفه املتفرد ..
و�ضهد ق�ضر الثقافة بال�ضارقة حتليق اأكرث 
من 30 �ضاعرا من 18 دولة يف 6 اأم�ضيات 

�ضعرية، كما �ضهد م�ضرح اجلامعة القا�ضمية 
قراءات �ضعرية ل�ضيوف املهرجان.

العربي  لل�ضعر  ال�ضارقة  مهرجان  وناق�ض 
ت����راث ال�����ض��ع��ر وح��ا���ض��ره م���ن خ���الل ندوة 
ال�ضعر بجذوره  ال�ضوء على عالقة  �ضلطت 

وتطلعاته امل�ضتقبلية،
ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  اأط��ل��ق  كما   
امل��ه��رج��ان مبادرة  ب�����ض��ي��وف  ل��ق��ائ��ه  خ���الل 

»جائزة ال�ضارقة للنقد ال�ضعري العربي« 
املقه������ى  ال�ضيوف  وافتت����ح �ضموه بح�ض�����ور 
بال�ضارقة  احل���رية  منطق������ة  يف  الأدب�����������������ي 
حاكم  دع���م  بف�ضل  امل��ه��رج��ان  ه���ذا  ليعلن 
امل�ضهد  يف  اجلميل  ح�����ض��وره  ع��ن  ال�����ض��ارق��ة 

ال�ضعري العربي .

 اختار معر�ض القاهرة للكتاب عام 2020 الفنان الت�ضكيلى 
 ،2020 ال��ك��ت��اب  ملعر�ض  ���ض��ف��رًيا  م�ضطفى  اأح��م��د  ال��ع��امل��ى 
�ضفراء  2020 �ضمن مبادرة  الكتاب  ليكون �ضفريا ملعر�ض 
مبركز   2020 ي��ن��اي��ر   22 ف���ى  ي��ن��ط��ل��ق  ال����ذى  امل���ع���ر����ض، 
املعار�ض بالتجمع اخلام�ض، وي�ضتمر حتى 4 فراير املقبل، 
وحتل دولة ال�ضنغال �ضيف �ضرف معر�ض القاهرة الدوىل، 
وياأتى املعر�ض حتت �ضعار »م�ضر اأفريقيا ثقافة التنوع«، ومت 

اختيار الكاتب جمال حمدان �ضخ�ضية عام املعر�ض.
والفنان امل�ضرى العاملى اأحمد م�ضطفى ح�ضل على العديد 
فى  م�ضر  ومثل  والعاملية،  والعربية  املحلية  اجل��وائ��ز  م��ن 
متفرغ  كمحا�ضر  عمل  كما  الدولية،  املعار�ض  من  العديد 
اأعماله مقتناه  اأن  بكلية الفنون اجلميلة بال�ضكندرية، كما 

فى اأكر متاحف العامل.
 1974 ع��ام  معر�ض  فى  واملبتكرة  املتفردة  اأعماله  ظهرت 
ب���ل���ن���دن، وت���اله���ا م��ع��ر���ض بجامعة  امل��ل��ك��ي��ة  ب���الأك���ادمي���ي���ة 
ك��ام��ري��دج، واأ����ض���در ك��ت��اب »ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة«، و« علم 
م�ضطفى  اأحمد  الدكتور  اأع��ده  ال��ذى  الإ���ض��الم��ى«  اجلمال 

بال�ضرتاك مع الدكتور �ضتيفان �ضبريل.
الفنية  الأع��م��ال  م��ن  العديد  م�ضطفى  اأح��م��د  الفنان  ق��دم 
باأ�ضلوب خا�ض وفريد من نوعه، يرافقها دائما درا�ضة علمية 
الن�ضو�ض  من  م�ضتمدة  اأعماله  ومعظم  ومركزة،  وعميقة 
القراآنية، حيث التاأثري الب�ضرى فى لوحاته تتجاوز بكثري 

النقو�ض الزخرفية.
�ضخ�ضية املعر�ض جمال حمدان ولد فى 4 فراير 1928م 
)بنى  قبيلة  اإىل  تنتهى  اأ���ض��رة  ف��ى  القليوبية  حمافظة  ف��ى 
ح��م��دان( ال��ع��رب��ي��ة، وح�����ض��ل ع��ل��ى ال�����ض��ه��ادة الب��ت��دائ��ي��ة عام 
وكذلك  وال��ده  يد  على  الكرمي  ال��ق��راآن  وحفظ   ،1939
الثانوية  التوفيقية  باملدر�ضة  والتحق  وت��الوت��ه،  جت��وي��ده 
على  ح�ضل  ث��م   ،1943 ع��ام  الثقافة  �ضهادة  على  وح�ضل 
التوجيهية الثانوية عام 1944، ان�ضم اإىل هيئة التدري�ض 
ُرّقى  ثم  القاهرة،  جامعة  الآداب  كلية  فى  اجلغرافيا  بق�ضم 
كتبه  باجلامعة  تواجده  فرتة  فى  واأ�ضدر  م�ضاعداً،  اأ�ضتاذاً 

الثالثة الأوىل.
تعيينه  ومت   ،1948 ع��ام  كليته  فى  حمدان  جمال  وتخرج 

اإىل بريطانيا  بعثة  ف��ى  اأوف��دت��ه اجل��ام��ع��ة  ث��م  ب��ه��ا،  م��ع��ي��داً 
ومقالة فى  و79 بحثاً  29 كتاباً  واأل��ف نحو   ،1949 �ضنة 
 ،1967 �ضنة  ت�ضر  الذى  م�ضر«  »�ضخ�ضية  كتاب  مقدمتها 
اأنرثوبولوجياً«،  »ال��ي��ه��ود  كتابه  اأ���ض��در   1967 ع��ام  وف��ى 
اأنهم  الذين يدعون  املعا�ضرين  اليهود  اأن  اأثبت فيه  والذى 
ينتمون اإىل فل�ضطني لي�ضوا هم اأحفاد اليهود الذين خرجوا 

من فل�ضطني.
وتعتر درا�ضته »�ضخ�ضية م�ضر.. درا�ضة فى عبقرية املكان« 
اإح����دى اأه���م ال��درا���ض��ات اجل��غ��راف��ي��ة ع��ن م�ضر ح��ي��ث مزج 
وال�ضيا�ضة  والتاريخ  اجلغرافية  بني  درا�ضته  فى  »ح��م��دان« 

وعلوم طبيعية واإن�ضانية وتطبيقية اأخرى.
فى  الت�ضجيعية  ال���دول  ج��ائ��زة  على  ح��م��دان  جمال  وح�ضل 
العلوم  ف��ى  التقديرية  ال��دول��ة  ج��ائ��زة  الجتماعية،  العلوم 
من  العلمى  ال��ت��ق��دم  وج��ائ��زة  1986م،  �ضنة  الجتماعية 
الكويت 1992م، 1959، وكذلك ح�ضل على و�ضام العلوم 
من الطبقة الأوىل عن كتابه »�ضخ�ضية م�ضر« عام 1411ه� 

� 1988، ورحل فى عام 1993.

•• دبي-الفجر

الذات،  وتنمي�ة  والفكري��ة  التعليمي�ة  النه�ض�ة  م�ضرية  ل��روؤي��ة  م��واك��ب��ة   
املتحدة يف دعم البتكار يف  العربية  الإم��ارات  اهتمامات دولة  ومتا�ضًيا مع 
امل�ضار التعليمي، واأداء املوؤ�ض�ضات احلكومية والأهلية، واجلهود الرامية اإىل 
ب�ضكل خا�ض  الدولة  التعليمي يف  القطاع  تطوي�ر وحت�ضني فعالية وكفاءة 

والعامل العربي بوجه عام. 
وعلى مدار اأربعة اأعوام، عكف املفكر والباحث العربي مروان حرزاهلل واملقيم 
بدولة الإمارات على اإجناز الكتاب، وذلك متابعة مل�ضرية النه�ضة الفكرية يف 
ال�ضت�ضراف ال�ضرتاتيجي وتنمية الذات لتحقيق التميز والريادة، والذي 
ودليل  الذهنية،  املج�ضات  عمل  اإ�ضرتاتيجية  يف  بحوث  �ضتة  على  يحتوي 
ينري ال�ضمات الفكرية لل�ضخ�ض املُبتكر، وطريقة عملها وتنميتها والإر�ضاد 
لكيفية ا�ضتخدامها بال�ضكل املثمر، بهدف ن�ضر ثقافة البتكار باأ�ض�ض علمية 
و�ضهلة، والذي ُيحلق بالقارئ اإىل اأفاق من البتكار واإيجاد املُبتكرات ودليل 

على كيفية ا�ضتخدام قدرات العقل حلياة وتفكري اأف�ضل.
اإ�ضادة  �ضهادة  ع�ضرة  اثنتي  على  فقط  اأ�ضهر  ثالثة  وخ��الل  الكتاب  وحظي 
الإم���ارات  دول��ة  �ضملت  عريقة،  اأك��ادمي��ي��ة  وموؤ�ض�ضات  جامعات  م��ن  و�ضكر 
واململكة  ال��ع��راق  وجمهورية  العربية  م�ضر  وجمهورية  املتحدة  العربية 

الأردنية الها�ضمية ودولة فل�ضطني.
الإجن��از، والذي  واإ�ضادتها لهذا  �ضكرها  اأعربت معظم اجلامعات عن  حيث 

املعلومة  و���ض��رد  ق��ب��ل،  م��ن  ت��ع��رف  ذهنية مل  ل��ق��درات  ا���ض��رار  على  يحتوي 
بطريقة �ضل�ضة، مما �ضي�ضاهم يف تنمية الذات ويدعم برامج اأعداد القادة، 

وخلق جيل جديد من املبتكرين والعلماء.  
 يذكر اأن الكاتب والباحث مروان حرزاهلل من خالل املقابالت التلفزيونية التي 
واأي�ضاً  دب��ي،  تلفزيون  قناة   - لالإعالم  دبي  موؤ�ض�ضة  قبل  من  معه  اأجريت 
الكتاب  ب��اأن  اأو���ض��ح  ع��رب،  يا  اخل��ري  �ضباح  برنامج  MBC عر  موؤ�ض�ضة 
والهيئات  واجل��ام��ع��ي��ة  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  طلبة  خا�ضة  ب�����ض��ورة  ي�ضتهدف 
الإدارية والتدري�ضية، واأولياء الأمور وموظفي القطاع احلكومي وب�ضورة 
عامة كافة اأفراد املجتمع ملا فيه من جدية ببيان خمرجات العقل املُبتكر، 
وهو املحرك الأ�ضا�ضي يف خلق مبدعني ذهنًيا و�ضناعة املُبتكرات، كما ي�ضاهم 
يف حت�ضني ا�ضرتاتيجيات التفاعل ال�ضفي خلا�ضته يف تنمية قدرات املعلم 

وتن�ضيط اخلاليا الذهنية لدى الطالب. 
مبفهوم  القارئ  تثقيف  ومنها  الكتاب،  اأه��داف  بع�ض  عن  الكاتب  واأف�ضح 
البتكار من اجلانب العلمي، كما ي�ضاهم يف جتاوز مطبات الإحباط والف�ضل، 
ويبني للقارئ ما هي خمرجات العقل ؟ ويحفز على توليد املُبتكرات واإيجاد 

البتكارات، 
بالنتاج  لل�ضري  املبتكرات  �ضناعة  مع  الذهنية  القدرات  عالقة  اآلية  وبيان 
�ضمة  وت��ع��زي��ز  املجتمع،  يف  ال�ضليم  والإن���خ���راط  الأم����ان،  ب��ر  اإىل  ال��ف��ك��ري 
ال�ضالة الفكرية، وطريقة تنمية الفكر اجلمايل بعيد املدى، وو�ضع مرونة 
وتفعيل  الدراك���ي،  احلر�ض  مع  ال�ضليم  اليجابي  بالجتاه  الفكرية  الآن��ا 

جم�ضات املهارات الفكرية وخلق تنمية الذات كما يقوم على تعديل ال�ضلوك 
ورفع م�ضتوى الأداء الوظيفي وتعزيز العالقة ما بني املوظفني والعمالء، 

والعالقات الأ�ضرية واملجتمعية ب�ضكل عام.
احلريف  بال�ضكل  ال�ضبط  م��ن  الغاية  بيان  يف  غ��ريه  ع��ن  الكتاب  متيز  كما 
للبحوث  الأم��ري��ك��ي��ة  الوطنية  املكتبة  م��ع  مب��راج��ع  اثبته  وال���ذي  للكتاب، 
والوكالة الأمريكية للمعلومات الطبية وجامعة هيو�ضنت، وذلك بتج�ضيد 
الأي�ضر  اجل���زء  م��ع  احلد�ضي  الأمي���ن  اجل���زء  يف  للدماغ  متزامن  فعل  ردة 

العقالين، يف حفظ املعلومة وتن�ضيط الدماغ.
ومن باب الرتاحم الإن�ضاين الذي ت�ضعى له دولة الإمارات العربية املتحدة، 
اأعلن مروان حرزاهلل :اأنه  �ضيتم تخ�ضي�ض وقف من �ضعر بيع الكتاب ل�ضالح 
بهدف م�ضاركتهم  الكتاب،  فيها  يباع  دولة  لكل  اإح��دى اجلمعيات اخلريية 
بالدعم الإن�ضاين يف م�ضرية التعليم لالأ�ضر املتعففة ويكون �ضدقة جارية 

وعلم ينتفع به.
بالفرتة احلالية  الكتاب  املوؤلف عن وجود  الكتاب، فقد �ضرح  وحول توفر 
والعراقية  وال�ضودانية  امل�ضرية  اجلامعات  كافة  يف  اإلكرتونية  ن�ضخ  �ضمن 
على  متوفرا  �ضيكون  وقريبا  والبنانية  وال�ضورية  والفل�ضطينية  والأردنية 

موقع اإمازون �ضمن �ضعر رمزي ل يتجاوز الع�ضر دولرات.
ي�ضار اإىل اأن الكاتب مروان حرزاهلل وهو ع�ضو يف احتاد كتاب واأدباء الإمارات 

والذي مل ُيعرف فقد بكتابه املميز، 
واإمنا بالبحاث العلمية ومب�ضرية مهنية طويلة والعمل التطوعي يف خدمة 

احلياة  تكون  اأن  ل�ضالح  وعمله  باإيجابيته  دائماً  ومتيزة  الهمم،  اأ�ضحاب 
اأف�ضل...

•• الفجرية-الفجر 

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي 
ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق  ال��ف��ج��رية،  ع��ه��د  ويل 
الثانية من مهرجان اجلبل الثقايف يف الفجرية 
والذي  والإن�����ض��ان«  الطبيعة  »ح���وار  �ضعار  حت��ت 
الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  تنظمه 
خالل  للمغامرات  الفجرية  مركز  مع  بالتعاون 

حديقة  يف  اجل������اري  ي��ن��اي��ر  و17   16 ي���وم���ي 
الفجرية للمغامرات.

الأول  ي��وَم��ْي��ه  يف  امل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  ويت�ضمن 
والثاين عر�ضاً م�ضرحياً وور�ض تفاعلية واأم�ضيات 
وجل�ضات  ومو�ضيقية،  تراثية  وف��ق��رات  �ضعرية 
حوارية ي�ضارك فيها نخبة من الأدباء واملثقفني 
والأجنبية،  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ن�����ض��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
بالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة ريا�ضية م�ضاحبة يقدمها 

مركز الفجرية للمغامرات.
وق���ال ���ض��ع��ادة خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����ض جمعية 
اللقاء  خ��الل  الثقافية،  الجتماعية  ال��ف��ج��رية 
اجلبل  م��ه��رج��ان  »اإن  للمنظمني:  التن�ضيقي 
الثقايف يعد اأحد امل�ضاريع الرئي�ضة التي تنظمها 
�ضمو  ومتابعة  بدعم  ويحظى  �ضنوياً  اجلمعية 
ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ال�����ض��رق��ي ويل عهد 
الفجرية«، لفتاً اأن املهرجان يحر�ض على تقدمي 

اأن�ضطة ثقافية وترفيهية يف قلب الطبيعة تعزز 
ق��ي��م امل��ح��ب��ة وال�����ض��الم وال��ت��ع��اي�����ض والإخ�����اء بني 
خمتلف الثقافات واجلن�ضيات املقيمة على اأر�ض 
املعمري  �ضعيد  �ضعادة  الإم���ارات«.واأو����ض���ح  دول��ة 
الثقافة  اأن  للمغامرات،  الفجرية  مركز  مدير 
وال��ري��ا���ض��ة وال��رتف��ي��ه م��ك��ون��ات اأ���ض��ا���ض��ي��ة حلياة 
وريا�ضيني  ومثقفني  اأدب���اء  م��ن  املجتمع  اأف���راد 
وغريهم، فالإن�ضان يحتاج للرتويح عن النف�ض، 

التاأمل  ب��ع��ر���ض  الطبيعة  و���ض��ط  وال���ض��ت��ج��م��ام 
والتفكري بحرية، وهذا يتمثل يف اأن�ضطة مهرجان 
فئات  خملتف  مع  تتنا�ضب  التي  الثقايف  اجلبل 
املهرجان  يف  املركز  م�ضاركة  اأن  م�ضرياً  املجتمع، 
املركز  �ضينفذها  التي  الفعاليات  من  ج��زءاً  تعد 

خالل عام ال�ضتعداد للخم�ضني.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ���ض��ل��ي��م��ة امل����زروع����ي مديرة 
تاأتي  ال��ع��ام  ه��ذا  الثانية  ال����دورة  اإن  امل��ه��رج��ان: 

للجمعية،  ال���ث���ق���ايف  امل���و����ض���م  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
ال�����ض��ع��راء واملثقفني  ن��خ��ب��ة م���ن  ف��ي��ه  وي�����ض��ارك 
قراءات  الأول  ال��ي��وم  يت�ضمن  حيث  والفنانني، 
���ض��ع��ري��ة وع���ر����ض م�����ض��رح��ي وج��ل�����ض��ة ح���واري���ة، 
�ضعرية  اأم�ضية  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يت�ضمن  ح��ني  يف 
اإىل  اإ���ض��اف��ًة  مو�ضيقية،  وع��رو���ض  فنية  وجل�ضة 
وال�ضعبي  الرتاثي  والركن  الرتفيهية  العرو�ض 

والفعاليات الريا�ضية.

برعاية ويل عهد الفجرية:

انطالق مهرجان اجلبل الثقايف بالفجرية 16 يناير

اختتام فعاليات مهرجان ال�سارقة 
لل�سعر العربي

القاهرة للكتاب يختار الفنان الت�سكيلى
 العاملى اأحمد م�سطفى �سفرًيا ملعر�س 2020

كتاب »منهاج العقول املبتكرة« يح�سد اثنتي ع�سرة �سهادة اإ�سادة و�سكر جامعية
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"الفلو�ض" يف  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثينا 
- �ضعيدة بخروج فيلم "الفلو�ض"، للنور وا�ضتقبال اجلمهور له ب�ضكل جيد، خ�ضو�ضا اأننا مازلنا يف فرتة مل 
تبداأ بها الإج��ازات يف م�ضر ب�ضكل كامل، لكن يف املجمل كانت ردود الأفعال جيدة جدا، والإي��رادات الكبرية 

التي حققها العمل اأكر دليل على هذا الأمر.
الفيلم؟ لها  تعر�ض  التي  النتقادات  وجدت  • كيف 

- اأي عمل يتم تقدميه تثار حوله اآراء اإيجابية واأخرى �ضلبية، وهذا الأمر معروف يف ال�ضينما العاملية ولي�ض 
اأعلى الأفالم على م�ضتوى الإي��رادات بال�ضينما امل�ضرية تعر�ضت لالنتقادات،  امل�ضرية فقط، وحتى 

فكل �ضخ�ض لديه وجهة نظر، �ضواء اإيجابية اأو �ضلبية عن العمل، بناء على اعتبارات عديدة، جزء 
منها يكون �ضخ�ضيا.

ويف راأيي من ال�ضعب اإر�ضاء كل الأذواق، لكن هناك فر�ضة لإر�ضاء قطاع عري�ض، وهو 
ما حتقق يف "الفلو�ض"، وميكن اأن تلم�ضه من متابعة اجلمهور على مواقع التوا�ضل 

الجتماعي، ومن �ضباك التذاكر بالإيرادات اليومية التي يحققها العمل.
ح�ضني؟ تامر  مع  التعاون  كان  • كيف 

- تامر من النجوم الذين لهم �ضعبية كبرية يف الوطن العربي، ولي�ض يف م�ضر 
فقط، والعمل معه خطوة مهمة بالن�ضبة يل، والفيلم �ضم فريقا من املمثلني، 

بالأجواء  مليئة  ك��ان��ت  الت�ضوير  وك��وال��ي�����ض  م��ع��ه��م،  ب��ال��ت��ع��اون  �ضعيدة  ك��ن��ت 
الإيجابية واحلما�ض، خا�ضة فرتة الت�ضوير بلبنان، وذكرياتي عن الفيلم لن 

اأن�ضاها، واكت�ضبت �ضداقة فريق العمل خالل الت�ضوير.
لك م�ضاهد  حذف  من  غ�ضبك  عن  تردد  ما  مع  يتعار�ض  حديثك  • لكن 
- مل اأحتدث عن هذا الأمر بغ�ضب اأو �ضيق، فهناك اأمور كثرية حتدث يف 
وروؤيته يف  املخرج  النهائي يكون م�ضوؤولية  وال�ضكل  اأي عمل فني،  �ضناعة 
التعامل مع الأحداث، فلي�ض بال�ضرورة اأن تكون كل امل�ضاهد بعد ت�ضويرها 
ب�ضعادة  اأ�ضعر  العك�ض  على  بل  الأم��ر  اأنزعج من  للعمل، ومل  اإ�ضافة  متثل 

بالتجربة.
على  الأ�ضماء  ترتيب  يف  م�ضكلة  وج��ود  اأي�ضا  ت��ردد  ما  بني  من   •

�ضارة العمل، ما تعليقك؟
اأهتم مبكان  اأنني  اأي�ضا، �ضحيح  الأم��ر  ه��ذا  يحدث  - مل 

و�ضع ا�ضمي على �ضارة اأي عمل فني، لكن يف "الفلو�ض" 
مل تكن هناك م�ضكالت، وبراأيي هذه امل�ضاألة تكون 

مهمة لتقدير احلق الأدبي للفنان، ومن حقنا 
كفنانني اأن نفكر فيها.
دورك. عن  • حدثينا 

وهي  "هايلة"،  ���ض��خ�����ض��ي��ة  اأج�����ض��د   -
���ض��دي��ق��ة زي���ن���ة، ال���ت���ي ن�����ض��اه��د من 

خ��الل��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن الأح������داث، 
م�ضاهدة  اإىل  اجلمهور  واأدع���و 

الفيلم بدل من احلديث عن 
ال�ضخ�ضية، خا�ضة اأننا كنا 

اإبقاء  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ني 
التفا�ضيل �ضرا طوال 

فرتة الت�ضوير.
"الفلو�ض"  يف   •

لحظ اجلمهور 
اإت����������ق����������ان����������ك 

اللهجة امل�ضرية كليا، ما ردك؟
- اأعتقد اأنني جتاوزت هذا الأمر ب�ضكل كبري، لي�ض يف "الفلو�ض" فقط واإمنا من قبله، وذلك بحكم اإقامتي 
يف م�ضر خالل ال�ضنوات املا�ضية، ففي جتربتي الأوىل بالدراما امل�ضرية عر م�ضل�ضل "األف ليلة وليلة" مل 
اتقنها جيدا، ودوري وقتها مل يتطلب اإتقانها، وهذا من ح�ضن حظي، لكن بعد ذلك اأ�ضبحت اأتقنها ب�ضكل 

كامل، بعد جل�ضات تدريب عليها، وهو ما ظهر يف اأعمايل التالية.
عنه؟ ماذا  احلايل،  الوقت  يف  اآخر  �ضينمائيا  م�ضروعا  • ت�ضورين 

- اأقوم بت�ضوير دوري يف فيلم "تواأم روحي"، الذي اأتعاون فيه مع 
املخرج عثمان اأبولنب، والفنان ح�ضن الرداد، وهو فيلم خمتلف 
مت��ام��ا ع��ن الع��م��ال ال��ت��ي ���ض��ارك��ت فيها م��ن ق��ب��ل، وينتمي 
كبري  ب�ضكل  نفتقدها  ال��ت��ي  الرومان�ضية  الأف���الم  لنوعية 
اأي��ام فقط لالنتهاء  لنا عدة  الفرتة الخ��رية. ويتبقى  يف 
وفرن�ضا  م�ضر  ب��ني  تنقلنا  ح��ي��ث  ال��ف��ي��ل��م،  ت�ضوير  م��ن 
الفيلم جناحا  اأن يحقق  واأتوقع  املا�ضية،  خالل الفرتة 
ج��م��اه��ريي��ا ك��ب��ريا ل���دى ع��ر���ض��ه يف ال�������ض���الت، نظرا 

ملو�ضوعه املختلف.
ال�ضباك؟ جنوم  اأفالم  يف  بامل�ضاركة  تهتمني  • هل 

يل،  بالن�ضبة  جميلة  م�ضادفة  الأم���ر  ه��ذا  اأع��ت��ر   -
فاأن تكون جتاربي مع جنوم لهم جماهرييتهم 
"اخللية"  م��ن  ب��داي��ة  امل�ضرية،  ال�ضينما  يف 
مع اأحمد عز، مرورا ب�"الفلو�ض" مع تامر 
ال���رداد،  ح�ضن  م��ع  املقبل  وفيلمي  ح�ضني، 
اأمر يجعلني اأ�ضعر ب�ضعادة وم�ضوؤولية اأي�ضا يف 

اختياراتي الفنية.
الفرتة  خ���الل  ال���درام���ا  ع��ن  اب��ت��ع��دت  • مل���اذا 

احلالية؟
احلالية،  الفرتة  خالل  بال�ضينما  ان�ضغلت   -
و�ضاأركز فيها، لذا �ضاأغيب عن رم�ضان املقبل 

ب�ضبب ارتباطي بال�ضينما،
 وه�����و م����ا ����ض���اأع���م���ل ع��ل��ي��ه ب�����ض��ك��ل اأك������ر يف 

اختياراتي، 
اأعمال  العتذار عن عدة  حيث ف�ضلت 

للرتكيز يف ال�ضينما.
• هل هذا الأمر هو �ضبب اعتذارك 
مع  الكبري"  "الأخ  م�����ض��ل�����ض��ل  ع���ن 

حممد رجب؟
امل�ضل�ضل ينتمي للدراما الطويلة،   -

وت�ضل حلقاته اإىل 45،
 وه��ذه النوعية م��ن الأع��م��ال تكون 
ب�ضبب طول  ل��ل��ف��ن��ان،  ج���دا  جم��ه��دة 

فرتة الت�ضوير،
 ويف الوقت احلايل ل اأرغب يف تقدمي 
ال��درام��ا ال��ط��وي��ل��ة، وه��و م��ا جعلني 
بداية  قبل  العمل  لفريق  اع��ت��ذر 

الت�ضوير.

نادية اجلندي: )ن�ساء من ذهب( 
كوميدي اجتماعي

اأك����دت ال��ن��ج��م��ة ن��ادي��ة اجل��ن��دي اأنها 
)ن�ضاء  م�ضل�ضل  ت�ضوير  قريبا  �ضتبداأ 
م���ن ذه�����ب( ، و���ض��ي��ع��ي��ده��ا ذل����ك اإىل 
4 �ضنوات،  ن��ح��و  ب��ع��د غ��ي��اب  ال���درام���ا 
من  ك��ل  امل�ضل�ضل  بطولة  يف  وي�ضارك 

النجمة نبيلة عبيد وهالة فاخر.
ت�ضريحات  يف  اجل�����ن�����دي  وق�����ال�����ت 
اإط���ار  ي����دور يف  ال��ع��م��ل  اإن  ���ض��ح��اف��ي��ة 
مت  عما  خمتلف  ك��وم��ي��دي  اجتماعي 
تقدميه قبل ذلك يف الدراما امل�ضرية، 
اأعمالها  عن  خمتلف  ب�ضكل  ويقدمها 

ال�ضابقة.
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ضعيدة  اأن��ه��ا  واأ���ض��اف��ت 
اأنهما  خ��ا���ض��ة  ع��ب��ي��د،  نبيلة  ال��ن��ج��م��ة 
���ض��دي��ق��ت��ان، وجت��م��ع ب��ي��ن��ه��م��ا عالقة 
اأن  وتتمنى  طويلة،  ف��رتة  منذ  قوية 

ينال العمل اإعجاب جمهورها.
)ن���������ض����اء م�����ن ذه��������ب( جت���ت���م���ع فيه 
النجمتان نادية اجلندي ونبيلة عبيد 
يف رم�ضان املقبل، والعمل ماأخوذ من 
اأنتجته  كوميدي  اأمريكي  )فورمات( 
التفاق  ومت  ال�ضهرية،  دي��زين  �ضركة 
على  ج��م��ال  اأم���ني  ال�ضيناري�ضت  م��ع 
كتابة ال�ضيناريو واحلوار له، ويخرجه 

وائل اإح�ضان.

�سيد رجب ين�سم اإىل اأ�سرة فيلم 
)�سيدي ب�سر(

فيلم  اأ���ض��رة  اإىل  رج���ب  �ضيد  ال��ف��ن��ان  ان�����ض��م 
"�ضيدي ب�ضر" مع املخرج �ضامح عبد العزيز، 
وجن���م���ي ال���ك���وم���ي���دي���ا ع���ل���ي رب���ي���ع وحممد 
خالل  ت�ضويره  ب��دء  وامل��ق��رر  عبدالرحمن، 
اأيام، ويعمل خمرج الفيلم على اختيار باقي 

الفنانني قبل بدء الت�ضوير.
الفيلم  �ضيناريو  العزيز  عبد  �ضامح  وت�ضلم 
اأم��ني جمال من  امل��وؤل��ف  انتهاء  بعد  ج��اه��زاً 
وانتهى  فيه،  الأخ��رية  الن�ضخة  كتابة  ور�ضة 
الت�ضوير  اأم���اك���ن  م��ع��اي��ن��ة  م��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب��الإ���ض��ك��ن��دري��ة، ل�ضيما  ال��ق��اه��رة واأي�����ض��اً  يف 
املدينة  يف  ك��ام��ل  اأ���ض��ب��وع  ت�ضوير  �ضيتم  اأن���ه 
الأ�ضا�ض  يف  العمل  ق�ضة  لعتماد  ال�ضاحلية 
الوليد  ب���ن  خ���ال���د  ����ض���ارع  احل���ي���اة يف  ع��ل��ى 

التجاري ال�ضهري هناك.
"خالد  ا�ضم  ب�ضر" كان يحمل  "�ضيدي  فيلم 
العمل  وي�����ض��ج��ل  ت��غ��ي��ريه،  الوليد" ومت  ب��ن 
ال���ت���ع���اون ال���ث���اين ب���ني ع��ل��ي رب���ي���ع وحممد 
يف  العزيز  عبد  �ضامح  واملخرج  عبدالرحمن 
وبركه"  "خري  فيلم  قدموا  بعدما  ال�ضينما 
ال��ذي �ضارك يف بطولته مي   2017 يف عام 
�ضليم ودلل عبد العزيز و�ضيد رجب وحممد 
ث��روت وك��رمي عفيفي وت��ارا عماد، وه��و من 

تاأليف �ضريف جنيب وجورج عزمي.

�صاأغيب عن رم�صان املقبل ب�صبب ارتباطي بال�صينما

عائ�سة بن اأحمد: من ال�سعب 
اإر�ساء كل االأذواق

فيلمها  على  الفعل  ردود  اأحمد  بن  عائ�صة  ال�صابة  التون�صية  الفنانة  تتابع 
تامر  مع  بطولته  يف  �صاركت  الذي  "الفلو�س",  اجلديد 

رم�صان  مو�صم  عن  �صتغيب  اأنها  كما  وزينة,  ح�صني 
املقبل الرتباطاتها ال�صينمائية. ويف هذا احلوار, 

وكوالي�س  اجلديد  الفيلم  عن  عائ�صة  حتدثت 
الت�صوير, اإ�صافة اإىل جتربتها مع ح�صن الرداد, 
و�صبب غيابها عن الدراما, وفيما يلي التفا�صيل:

عبدالفتاح اجلريني يطرح 
اأحدث اأغانيه )لفة(

طرح املطرب املغربي عبدالفتاح اجلريني اأغنية بعنوان "لفة" على طريقة 
ديزل  وت��وزي��ع  املدفعجية،  واأحل���ان  وكانكا،  �ضندي  كلمات  كليب،  الفيديو 

برودك�ضن، عر "يوتيوب"، بالتزامن مع الحتفالت بالعام اجلديد.
من جهة اأخرى، ي�ضتعد اجلريني لطرح اأغنية جديدة، من كلمات حممد 
على  ي�ضتقر  لكن مل  امل�ضري  رام��ي  وت��وزي��ع  �ضعد،  وليد  واأحل���ان  رف��اع��ي، 

ا�ضمها.
ي�ضار اإىل اأن عبدالفتاح اجلريني طرح موؤخرا كليب "اإحنا اأفريقيا"، كلمات 
جمدي،  حممد  وت��وزي��ع  الع�ضال،  م�ضطفى  واأحل���ان  راوؤول،  ح�ضن  اأحمد 
ومك�ضاج وما�ضرت حممد �ضقر، والتي مت طرحها يف ال�ضيف املا�ضي وقت 

انطالق بطولة كاأ�ض الأمم الفريقية يف م�ضر.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#انغام_اخللود

بالكـلـّي الـخـود  عفـت  معـك 

ظــلــّي يل  ـــت  ان و  �سم�سي  ـــت  ان

ملفـلـّي ــم  ـــ ــري ال خ�سـف  عيـن 

من�سـلـّي كال�سيـف  واخل�سـم 

مـتـعـلــّي والـجــيــد   ٍ اأتــلـــع 

تخـلـّي ال  احلـ�سـن  بـديـع  يـا 

معتلـّي ــب  ـــ احل "م"  �ــســوفــنـــــي 

خـانــه غيـركـم  فــي  مالـيـَه 

اعــيــانـــــه تــ�ــســحــرنـــــي  يل  انـــت  و 

باغ�سـانـه ورود  ــدود  ـــ ــخ ـــ ال و 

رويــانــه حـمــر  وال�سـفـايـا 

امتانـه عــلـــــى  ــح  ــاي ط ــ�ــســعــر  وال

�سفقـانـه الـــــــروح  ــواك  ـــ ه فـــــي 

ــــــه واوزان ــ�ــســعــر  ل "ع"  ـــٍف  ـــاك ع

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

من َقّدم اليمنى..تيامن عن امليل

                           ومن جدم احل�سنات...يُذكر جميله

خذها....چذا..من دون ف�رسٍ وتعليل

                          بع�ض العرب...اإ�سمه ي�ساوي قبيله

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�صوت زهرة املازمي

�صدى : مطره بن خ�صيف الكعبي

عاٍم جديد
����������������������اك ع���������������������������اٍم ج��������������دي��������������د ي�����������ب�����������ت�����������دي ويرّ

ال�����������ق�����������ل�����������ب ي��������������رق��������������ب وق����������������������ت ل��������ق��������ي��������اك

ال������������������ي������������������وم ق����������ل����������ب����������ي ق�����������������������ام ي��������ن��������خ��������اك

ي��������������ع��������������زف ن�����������غ�����������م وي�����������������ق�����������������ول ي�����������ف�����������داك

داخ�������������������������ل ق�����������������ص��������ي��������د ال���������������ب���������������وح جن���������������واك

روي�����������������������اك ح�����������������������برّ  ي�����������������ا  غ���������ي���������ب���������ت���������ك  يف 

�����������اك م����������������ا ���������ص��������ف��������ت��������ن��������ي ذاب���������������������������ل ب�����������ل�����������يرّرّ

خ�����������������������ذين ق���������������������ص����������ي����������دة ب������������ك������������ف مي���������ن���������اك

ح����������ب����������ن����������ا ع������������ل������������ى اآم����������������������������������ال ط�����������������������رواك

اأ���������������ص��������������ر ع��������������ن امل�����������ي�����������ع�����������اد و��������������������س ي����������اك

اأه��������������������������������واك ��������������ص�������������ك  ال  ������������ن������������ي  ل������������ك������������نرّ

��������������ي ه���������ن���������اك ����������ص���������ف���������ت���������ك ب�����������ع�����������ي�����������ٍد ع��������������نرّ

م������������اب������������ني ق��������ل��������ب��������ي وب�����������ي�����������ن�����������َي اأط������������������������راك

ك������������ر اأرق����������������������اك خ�����������������وف احل�������������������ص���������د ب������������ال������������ذرّ

ي���������ق���������راك ال�������������ك�������������لرّ  ع��������ي��������ن��������ي  َط��������������������������ْرف  يف 

������������ص�����������ام�����������خ ب�����������ع�����������زم�����������ك ف���������������������وق م�����������رق�����������اك

ع������������������ذب احل������������ك������������ي ��������ص�������م�������ح�������ة ��������ص�������ج�������اي�������اك

ي����������اك اإذا  ي�������ب���������������ص�������ر  م���������ع�������������������ص���������ٍر  ك��������������م 

مي��������ن��������اك ج����������������������ود  يف  م�����������ث�����������ل  م�����������������������ص�����������رب 

اأق�������������������������ص������������اك دون  ن�����������������������رثي  ت����������ع����������ب����������ري 

ال�������������ف�������������ك�������������ر ت�������������������ص���������ب���������ي���������ه مب����������������زاي����������������اك

���������������������اك  ع�������������������ص���������ت ب���������������������رتف اأع�������������������������������������وام ويرّ

���������ع���������د ت������ل������ق������اك ت��������ق��������ب��������ل ���������ص��������ن��������ة ب���������ال�������������������صرّ

دوم ال������������غ������������ال  ي���������������ا  ع�������������������ص���������ان���������ا  اهلل  ي���������������ا 

م�������������������������دري م����������ت����������ى ب���������������������س ل���������ي���������ت���������ه ال����������ي����������وم

������������د ال��������������غ��������������ال��������������ني م������������غ������������روم ي������������������ا �������������ص������������يرّ

��������������ص�������������ار ال���������������ول���������������ه ي���������������ا زي��������������������ن م���������ر����������ص���������وم

������������ي������������ت ان������������������اج������������������ي ق������������ل������������ب حم������������������روم ع������������يرّ

احل���������������ل���������������وم ط���������������ي���������������ف  يف  ت�������������������������������������������زورين 

م�����������ث�����������ل ال����������������زه����������������ر ب����������ال����������ظ����������ي����������ق م��������ه��������م��������وم

ت�������������ق�������������را ������������ص�����������ع�����������ور ال���������ن���������ب�������������������س وي���������������������دوم

اروم م����������������ا  امل�����������������������ص�����������ت�����������اق  ط���������ل���������ب���������ة  ي����������������ا 

م��������ع��������ل��������وم دون  ال������������ت������������غ������������لرّ������������ي  زدت 

ك���������ل���������م���������ا ح�����������������ص��������ب��������ت اأق�������������������م�������������������ار وجن����������������وم

م������ق�������������ص������وم وي�����������������������اك  ن���������������ص�������ي�������ب�������ي  واأدري 

��������������وم ال��������������نرّ ة  ح���������������������������زرّ ويف  ي��������ق��������ظ��������ت��������ي  يف 

خم��������ت��������وم احل���������������������������رز  ِوْرد  ب����������امل���������������������ص����������ك 

�����������ت خ��������������������������ايِف ع��������ل��������وم وح ������������ص�����������مرّ وال�����������������������������������������ررّ

د ب��������ط��������ب��������ع��������ك ع�����������ل�����������ى ال�����������ق�����������وم م�������������ت�������������ف�������������ررّ

حم�����������������ص��������وم  و  ������������������ع  م������������������رتفرّ ن������������ق������������د  ع������������������ن 

م��������ه��������م��������وم  ����������������ص���������������در  يف  ع������������ن������������ا  ت���������������ف���������������رج 

���������������ي���������������ب ي����������ع����������ل����������ي ق����������������������������درك جن�����������وم وال���������������طرّ

ي���������ج���������ح���������ف م�����������ق�����������ام�����������ك ����������ص���������ع���������ر م��������ن��������ظ��������وم

ي�����������������ا ق�����������ل�����������ب ب��������������ي��������������ده ���������������ص��������������رت حم���������ك���������وم 

ت�����������������دوم  ب�����������ق�����������رب�����������ي  ع�����������������������ص�����������اك  اهلل  ي 

ود م�������ق���������������ص�������وم واخل���������������������������ري ل����������������ك ب����������������������ال����������������������زرّ

ريــتـ�يــت
 

كل نب�صه وانته العام اجلديد

وكل عام ونب�صك يجدد حياتي

يا اول امليالد والعمر الوحيد

يا جناة الروح الطهر اأمنياتي

******

كل عام و كل �َصْهر و كل يوم

كل �صاعة كل وقت و ثانية

جعلني وياك فالدنيا �ْصلوم

رنا احلياة الفانية !! ما تكدرّ

البيت مت�حد

كلنا خليفة
للنا�س ن��ا���س  ل��ن��ا  ي��ر���ص��ل  م��ن  ���ص��ب��ح��ان 

را����س  يف  ع��ي��ن��ني  الن�����ص��ان  خ��ل��ق  اهلل 

الرهيفة  ال�����ص��ي��وف  و  ال��ت�����ص��ام��ح  ب���ني 

وح����ده ح���ق حم��م��د والأخ������رى  خليفة

حمد بن �صام�س املزروعي

ح������ٍر ع���ل���ى ك���ف�������ه ع�������ذاب ال�����ص��ق��اق��ري

امل����وات����ري وراه  م�����ن  �����ص����دت  ه�����د  واإن 

وت��������ري م�����ب�����ارات�����ه ق����ل����وب امل���ن���اع���ري

واه�����ل ال��ق��ن�����س ت���رج���ي ح������راوي ه����داده

زاده ال�������ص���م���ح  وج����ه����ه  م�����ن  ي����ب����ي  ك�������ٍل 

وخُم�����������وت�����ه ت���ق���ط���ع وت�������ني ال����ن����ك����ادة

عيده اجلهني
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