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القراءة لطفلك تقوي الرابطة الأبوية
رابطة  تعّزز  ال�صغري  لطفلك  القراءة  اإن  جديدة  درا�صة  نتائج  قالت 
اإذا ك��ان الطفل ل��دي��ه درج���ة م��ا م��ن فرط  الأب����ّوة والأم��وم��ة خا�صة 
الن�صاط وحب احلركة. وحّثت تو�صيات الدرا�صة التي ُن�صرت يف دورية 
"ت�صايلد ديفيلومبنت" الآباء على اللتزام بروتني القراءة للطفل كل 

يوم اأو يوماً بعد يوم على الأكرث ملا لذلك من فوائد عديدة.
اإىل  عليها  ال�صوء  الدرا�صة  �صلطت  التي  اجل��دي��دة  الفائدة  وتن�صم 
ق��راءة الأبوين للطفل بني عمر  املعروفة عن  الفوائد  جمموعة من 
�صنة و3 �صنوات، واأهمها تقوية مهاراته اللغوية، وحت�صني قدرته على 

الرتكيز، وحت�صني �صلوكياته.
ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة يف جامعة روجت���رز، واعتمدت  واأج��ري��ت جت���ارب 
منهم  طلب  اأمريكية،  مدينة   20 يف  واأب  اأم   2000 م�صاركة  على 
ومت  �صنوات.  و3  �صنة  بني  عمر  يف  لأطفالهم  روتيني  ب�صكل  القراءة 
فح�ص الأطفال وا�صتطالع الأمهات والآباء ملعرفة تاأثري القراءة على 

ال�صلوك ومهارات الطفل، ولقيا�ص مدى قوة الرابطة مع الأبوين.
واأظهرت النتائج اأن القراءة للطفل ال�صغري تعّزز رابطته جتاه اأبويه 

اإىل جانب حتقيق الفوائد الأخر امل�صار اإليها.

هل ي�سبب احلمل هّبات �ساخنة؟
خالل  حت��دث  التي  الهرمونية  بالتغريات  ال�صاخنة  الهّبات  ترتبط 
اأثناء  اأي�صاً  حت��دث  اأن  ميكن  لكنها  الياأ�ص،  �صن  يف  ال��دخ��ول  مرحلة 
احلمل، وحتديداً خالل الثلث الأخري منه. وت�صري التقارير الطبية 
اإىل اأن الهّبات ال�صاخنة تزداد اأحياناً يف اأ�صابيع ما بعد الولدة، ويرجع 
التغريات  اإىل  ب��ع��ده  وت��زاي��ده��ا  اأواخ����ر احل��م��ل  م��ن��ذ  �صبب ح��دوث��ه��ا 

الهرمونية مع تداخل عوامل اأخرى.
ال�صاخنة  للهّبات  احل��ام��ل  تعّر�ص  احتمال  تزيد  التي  العوامل  م��ن 
هرمون الربوج�صرتون، وارتفاع حرارة اجل�صم نتيجة ال�صعور بحرارة 

اجلنني، وقد ي�صاحبها اإح�صا�ص بالغثيان وتعّرق بارد.
ال�صاخنة  الهّبات  م��ن  ت�صتكي  احل��ام��ل  ب��اأن  الطبية  التقارير  وتفيد 
نف�ص  كانا من  اإذا  احلامل  امل��راأة غري  ت�صتكيه  ما  اأ�صعاف   5 مبعدل 

الُعمر.
وت�صيب الهّبات ال�صاخنة حوايل 90 باملئة من احلوامل بعد الولدة، 

احلمل. من  الأخري  الثلث  خالل  منهن  باملئة  وتبداأ لدى 81 
وقد ت�صعر احلامل بالهّبات ال�صاخنة يف وقت مبكر جداً من احلمل، 

وحتديداً خالل ال� 10 اأيام التالية لتخ�صيب البوي�صة.
التي  املنا�صبة  املالب�ص  بارتداء  ُين�صح  ال�صاخنة  الهّبات  مع  وللتعامل 

ت�صاعد م�صام اجل�صم على التنف�ص، وتربيد اجل�صم.

اأيهما اأف�سل للقولون ال�ساي 
الأخ�سر اأم الأحمر؟

وتقوية  الإن�����ص��ان  �صحة  تعزيز  يف  ه��ام��اً  دوراً  الأم��ع��اء  بكرتيا  تلعب 
املناعة وحت�صني اله�صم وبالتايل خف�ص دهون اجل�صم. وحتث ن�صائح 
التهابات  يقلل  لأن��ه  الأخ�صر  ال�صاي  تناول  على  بالقولون  الهتمام 
فالفونويد،  ت�صّمى  لالأك�صدة  م�����ص��ادات  على  يحتوي  لأن���ه  اجل�صم 
وتوجد هذه امل�صادات يف ال�صاي الأحمر اأي�صاً، لكن تختلف الرتكيبة 

يف كل منهما.
للقلب  فائدة  اأك��رث  والأ���ص��ود  الأخ�صر  ال�صاي  ب��اأن  ال��درا���ص��ات  وتفيد 
مقارنة بال�صاي الأحمر، لأن الأخ�صر حتديداً ي�صاعد م�صاعدة طفيفة 

على خف�ص الكول�صرتول الزائد.
لكن تظل م�صادات الأك�صدة يف كل اأنواع ال�صاي مفيدة، لأنها حت�صن 

اله�صم، وتقاوم اللتهابات، وتفيد الب�صرة.
من ناحية اأخرى، يحتوي كوب ال�صاي الأخ�صر على حوايل 50 ملغ 
من الكافيني، بينما يحتوي كوب ال�صاي الأحمر والأ�صود على حوايل 
تنويع ال�صاي للح�صول  الأف�صل  وب�صكل عام  الكافيني.  72 ملغ من 

على توليفات خمتلفة من م�صادات الأك�صدة.
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طالء غذائي يحمي اخل�سروات والفواكه 
والفواكه  اخل�صروات  يحمي  اأن  ميكن  لالأكل  قاباًل  ط��الًء  باحثون  ابتكر 

ويبقيها �صاحلة لالأكل ملدة ت�صل اإىل ثالثة اأ�صعاف املعدل الطبيعي. 
طبقة الطالء م�صنوعة من مواد م�صتقة من النباتات، وموجودة يف البذور 
و  امل��وز  تلف  مينع  الأوك�صجني،  م��ن  طبيعياً  ح��اج��زاً  وت�صكل  الثمرة  ول��ب 

الأفوكادو والعديد من املواد الغذائية الأخرى.
الطازجة  املنتجات  بيع  على  اأي�����ص��اً  ال��غ��ذائ��ي  ال��ط��الء  ي�صاعد  اأن  ومي��ك��ن 
قد  مما  البال�صتيك،  اإىل  احلاجة  دون  ماركت  ال�صوبر  حم��الت  بوا�صطة 

يزيل ماليني الأطنان من عبوات النفايات.
ال�صوء  الأوروب��ي��ة  املفو�صية  اأعطت  املا�صي،  الأ�صبوع  من  �صابق  وق��ت  ويف 
الأخ�صر ل�صتخدام الطالء اجلديد، والذي ي�صمى "اأي بييل" لال�صتخدام 

يف منتجات خمتارة.
الأمريكي  امل��وزع  مع  �صراكة  �صين�ص" الأمريكية  بييل  "اأي  �صركة  ووقعت 
"نات�صرز برايد"، حيث �صيبداأ بيع الأفوكادو املغطى بهذه الطبقة يف املتاجر 
املنتجات  من  العديد  و�صتتبعه  العام،  هذا  من  لحق  وقت  يف  الربيطانية 

الأخرى.
وتظهر مقاطع الفيديو التي ن�صرتها ال�صركة بتقنية الفا�صل الزمني، قدرة 
"اأي بييل" الرائعة، يف التحكم مبقدار الرطوبة وتقييد دخول الأوك�صجني، 

لإطالة عمر الفاكهة واخل�صروات.
وميكن اأن حتافظ هذه الطبقة على املوز طازجاً ملدة 10 اأيام على الأقل، يف 
حني اأن بع�ص الفواكه ال�صيفية مثل الأفوكادو والطماطم والتفاح واملاجنو 
والهليون واخلر�صوف والليمون ميكن اأن تبقى طازحة ملدة ت�صل اإىل 54 

يوم، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

قطار الأقمار ال�سناعية 
يجوب الف�ساء

ت��ع��ت��ده الأر�������ص م���ن قبل،  يف م�����ص��ه��د مل 
ملوؤ�ص�صها  اإك�ص"  "�صبي�ص  �صركة  اأطلقت 
اإي���ل���ون م��ا���ص��ك 60 ق��م��را ���ص��ن��اع��ي��ا، هي 
م�صروعها  ���ص��م��ن  الأوىل  امل���ج���م���وع���ة 
لت�صالت الإنرتنت فائقة ال�صرعة الذي 

اأطلقت عليه ا�صم "�صتارلينك".
وبدا امل�صهد يف الليل وكاأن قطارا م�صيئا 
الف�صاء  ي��ج��وب  ع���رب���ة،   60 م���ن  م��ك��ون��ا 
ماركو  ر���ص��ده  ح�صبما  ال��ده�����ص��ة،  وي��ث��ري 
الأقمار  تعقب  يف  املتخ�ص�ص  لن��غ��ربوك 
ال�صناعية، وفقا ملوقع "�صبي�ص دوت كوم". 
ن�صر  عندما  مدونته،  على  ماركو  وكتبت 
فيديو لالأقمار ال�صناعية ال�صتني التابعة 
فائق  ل��الإن��رتن��ت  "�صتارلينك"  ل�صبكة 
التقطته.  "اإليكم فيديو  يقول:  ال�صرعة، 
الفيديو جنح  اأخاذ". ويف  مل�صهد  ا�صتعدوا 
ق��م��را �صناعيا على   56 ر���ص��د  م��ارك��و يف 
ال��ف�����ص��اء كقطار  ت�����ص��ب��ح يف  الأق�����ل ك��ان��ت 
م�صيء اأو حبات لوؤلوؤ معلقة يف �صل�صلة يف 
�صماء ليلة �صافية. وكانت "�صبي�ص اإك�ص" 
يف  وو�صعتها  ال�صناعية  الأق��م��ار  اأطلقت 
م���دار ع��ل��ى ارت��ف��اع 440 ك��ي��ل��وم��رتا عن 
على  م���دار  اإىل  تنتقل  اأن  ع��ل��ى  الأر������ص، 

ارتفاع 550 كيلومرتا.
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الفوائد ال�سحية املده�سة 
والعديدة للربوكلي

عن�صرا  ال���ربوك���ل���ي  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
اأ�صا�صيا يف اأي حمية غذائية، لأنه غني 
التي  الطبيعية  ال��غ��ذائ��ي��ة  بالعنا�صر 

تعزز �صحة اجل�صم بطرق خمتلفة.
ن�صرت  ب��ال��ب��ع��ي��دة  لي�صت  ف���رتة  وم��ن��ذ 
نتائج درا�صة علمية، تثبت باأن الربوكلي 
الف�صام  م��ك��اف��ح��ة  يف  ح��ت��ى  ي�����ص��اع��د 
�صولفورافان  م��رك��ب  ع��ل��ى  لح��ت��وائ��ه 
يف  الكيميائي  ال��ت��وازن  ي�صحح  ال���ذي 

الدماغ املرتبط بالف�صام.
كما اأثبتت الدرا�صة اأن الربوكلي يعمل 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ���ص��ح��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
تخفي�ص  ط����ري����ق  ع�����ن  ال�����دم�����وي�����ة، 
الدهون  م�صتوى  وتقليل  ال��دم  �صغط 

الثالثية.
وين�صح الأ�صخا�ص الذين يعانون من 

الربوكلي،  بتناول  خمتلفة  التهابات 
م��ادة غلوكورافانني  لأن��ه يحتوي على 
تكافح  ال����ت����ي  ل����الأك���������ص����دة،  امل���������ص����ادة 
يف  اجل�صم  مناعة  وت��ق��وي  الل��ت��ه��اب��ات 

مكافحة الجهاد التاأك�صدي.
�صحة  حت�صني  يف  الربوكلي  يفيد  كما 
ين�صح  ل����ذل����ك  ال���ه�������ص���م���ي،  اجل����ه����از 
باإ�صافته اإىل خمتلف الأطباق، خا�صة 
م�صكالت  من  يعاين  ال�صخ�ص  كان  اإذا 
والقرحة  والإم�صاك  اله�صم  جهاز  يف 
والتهاب املعدة وحتى �صرطان الأمعاء.

واأخريا، الربوكلي يفيد حتى امل�صابني 
مبر�ص ال�صكري لأنه يخف�ص م�صتوى 
التاأك�صدي والدهون الثالثية  الإجهاد 
الإ�صابة  ح���ال���ة  يف  ج����دا  م��ه��م  وه�����ذا 

مبر�ص ال�صكري.

الإقالع عن التدخني وجتنب جميع منتجات التبغ.
خف�ص الوزن وتناول الطعام ال�صحي ملا للطعام من تاأثري 

مبا�صر على م�صتوى الكول�صرتول لديك.
وين�صح العلماء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، واأطعمة 
لها  الكولي�صرتول  مل�صتوى  كمخف�صة  م��ع��روف��ة  اأخ���رى 
الإ�صتاتني يف خف�ص  لأدوي��ة  التي  الفاعلية  نف�ص  تقريبا 

م�صتويات الكول�صرتول.
التقليل من كمية الطعام الغني بالكولي�صرتول اإذ ل يجب 
الكول�صرتول  م��ن  ميليغرام   300 ع��ن  الكمية  تزيد  اأن 
يوميا، اأو اأقل من 200 ميليغرام يف اليوم، اإذا كنت تعاين 

من مر�ص قلبي.
اختيار اأغذية مكونة من القمح الكامل فثمة مواد عديدة 
موجودة يف القمح الكامل ت�صاهم يف احلفاظ على �صحة 

قلبك.
تناول اخل�صار والفواكه وال�صمك فهناك اأنواع عديدة من 
ال�صمك مثل، �صمك القد، والتونة وال�صمك املفلطح، التي 
وعلى  الدهنيات  م��ن  منخف�صة  م�صتويات  على  حتتوي 
والكول�صرتول،  امل�صبعة  الدهنيات  م��ن  �صحيحة  كميات 

مقارنة باللحوم والدجاج.

العالجات البديلة
ب��ال��رغ��م م���ن اأن ع���دد امل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ثبتت 
فاعليتها يف خف�ص م�صتويات الكول�صرتول هو قليل، فاإن 

بع�صها قادر بالفعل على اإحداث تغيري.
وبعد ا�صت�صارة الطبيب، ميكن تناول اخلر�صوف "الأر�صي 
 Beta -" ���ص��ي��ت��و���ص��ت��ريول  وب��ي��ت��ا  وال�����ص��ع��ري،  �صوكي"، 
 Blond" الأ�صقر  القطوناء  وب��زر   ،"sitosterol

ال�صوفان. ونخالة  والثوم،   ،"psyllium

الكولي�سرتول اجليد 
قال باحثون اإن ما يطلق عليه ا�صم "الكولي�صرتول اجليد" 

قد يزيد احتمالت 
بالأزمات  الإ�صابة 

بع�ص  لدى  القلبية 
الأ����ص���خ���ا����ص ورمب���ا 

النتيجة  ه���ذه  ت��ل��ق��ي 
ال�صكوك  م���ن  مب��زي��د 

التي  الأدوي�������������ة  ع����ل����ى 
ن�صبة هذا  ل��رف��ع  ت��ه��دف 

الكولي�صرتول.
الدهني  ال�����ربوت�����ني  ي��ت�����ص��ل 

الكولي�صرتول  اأو  الكثافة  ع��ايل 
اجليد ب�صكل عام بانخفا�ص خماطر 

الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ص ال��ق��ل��ب ن��ظ��راً لأنه 
الربوتني  ي�صببها  ال��ت��ي  ال�����ص��راي��ني  ان�����ص��داد  اآث���ار  يخفف 

الدهني منخف�ص الكثافة.
بع�ص  اإن  "�صاين�ص" العلمية  جملة  يف  قالوا  علماء  لكن 
اأج�صامهم  نادر يجعل  بتحور جيني  الأ�صخا�ص م�صابون 
الكولي�صرتول اجليد وهو ما  تفرز معدلت مرتفعة من 

قد يزيد خماطر الإ�صابة باأمرا�ص القلب.
وق�����ال ق���ائ���د ف���ري���ق ال��ب��ح��ث دان����ي����ال ري�����در م���ن جامعة 
ارتفاع  اأ���ص��ب��اب  ب��ع�����ص  اأن  ن��ت��ائ��ج��ن��ا  "توؤكد  بن�صلفانيا: 
الإ�صابة  خماطر  بالفعل  تزيد  قد  اجليد  الكولي�صرتول 
الذي  اجليني  للتحور  اإ�صارة  اأول  وهذه  القلب.  باأمرا�ص 
ي��زي��د ال��ك��وي�����ص��رتول اجل��ي��د ل��ك��ن��ه ي��زي��د اأي�����ص��اً خماطر 

الإ�صابة باأمرا�ص القلب".
واك��ت�����ص��ف ال��ع��ل��م��اء اأن م��ن ل��دي��ه��م ه���ذا ال��ت��ح��ور يكونون 
يعادل  القلب مبا  باأمرا�ص  لالإ�صابة  ن�صبياً  اأكرث عر�صة 
وي�صاعد  امل��دخ��ن��ني.  ل��دى  بها  الإ���ص��اب��ة  خم��اط��ر  تقريبا 
الكولي�صرتول اجليد مبعدلته الطبيعية يف ت�صهيل عمل 
اإىل  الكولي�صرتول  توجيه  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دم��وي��ة  ال���دورة 

الكبد حيث يتم التخل�ص منه.

اأدوية 
خرباء  ح�صب  قلبية،  بنوبة  الإ���ص��اب��ة  خطر  تقليل  ميكن 
عامليني، عرب تناول اأدوية �صغط الدم والكول�صرتول معاً، 
التقرير  يف  التفا�صيل  حم���ددة.  موا�صفات  ت��وف��ر  ���ص��رط 

التايل.
�صغط  بارتفاع  امل�صابني  ب��اأن  كبرية  عاملية  درا���ص��ة  اأف���ادت 
الدم واملعر�صني ب�صكل ما لالإ�صابة مبر�ص القلب ميكنهم 
خف�ص خطر الإ�صابة باجللطات والنوبات القلبية بن�صبة 
والكول�صرتول  ال��دم  �صغط  اأدوي��ة  تناول  عرب  باملئة   40

معاً.
امل��زي��د من  ت��دف��ع  ق��د  ال��درا���ص��ة  نتائج  اإن  الباحثون  وق���ال 
عالج  اإىل  الكول�صرتول  خف�ص  دواء  اإ�صافة  اإىل  الأط��ب��اء 
قبل  من  ي�صابوا  مل  الذين  للمر�صى  ال��دم  �صغط  ارتفاع 
بجلطة اأو اأزمة قلبية. وقدمت النتائج يف اجلل�صة العلمية 

ال�صنوية للكلية الأمريكية لطب القلب يف �صيكاغو.
الدرا�صة،  يف  امل�صاركني  على  حم��ددة  موا�صفات  وطبقت 
مثل وجود عامل خطر واحد من عوامل الإ�صابة مبر�ص 
�صن  جت��اوز  اإىل  بالإ�صافة  التدخني،  اأو  كالبدانة  القلب، 

ال�صتني للن�صاء و�صن اخلام�صة واخلم�صني للرجال.

حقائق هامة عن 
�سربة ال�سم�س 

�صحية  ح���ال���ة  ال�����ص��م�����ص  ����ص���رب���ة 
جمموعة  اج���ت���م���اع  ع���ن���د  حت�����دث 
م����ن الأع������را�������ص ن��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع 
احل����������رارة ال���������ص����دي����د، واأه����م����ه����ا: 
ال��دوخ��ة واجل��ف��اف وغ��ي��اب الوعي 
التعّرق  مع  بالإنزعاج  والإح�صا�ص 
ال��غ��زي��ر. وي��ع��ت��رب ارت��ف��اع احل���رارة 
اإىل 40 درجة مئوية موؤ�صر خطر 
الوقاية  اإج��راءات  اتخاذ  ي�صتوجب 
اأن ت�صبب  من �صربة ال�صم�ص قبل 

م�صاعفات للج�صم.
ب�صرب  اجل�صم  ترطيب  للوقاية: 
ع��ل��ي��ه، وعدم  امل�����اء  ب���ر����ص  اأو  امل�����اء 
لفرتات  ال�صم�ص  لأ�صعة  التعّر�ص 
الظل  اأماكن  اإىل  طويلة، واللجوء 

والتهوية 
حقائق عن �صربة ال�صم�ص:

* من اأهم اأعرا�ص �صربة ال�صم�ص 
ال�صد  وخ��ا���ص��ة  الع�صالت  تقل�ص 
نتيجة  ال�������ص���اق���ني  يف  ال���ع�������ص���ل���ي 
تناق�ص م�صتوى ال�صوديوم ب�صبب 

التعّرق.
نوبات  بعد  التعّرق  عن  التوقف   *
ع�����رق غ���زي���ر م����ن اأه������م اأع����را�����ص 
اخلطر على اإ�صابة اجل�صم ب�صربة 

�صم�ص.
تاأثر  ن��ت��ي��ج��ة  امل�����ص��ي  ا���ص��ط��راب   *
ونق�ص  باجلفاف  الع�صبي  اجلهاز 

املعادن.
* احمرار اجللد نتيجة تدفق الدم 

بغزارة �صوبه لتربيده.
مزيد  ل�صخ  القلب  دق��ات  تزايد   *

من الدم بهدف تربيد اجل�صم.
ت���وّرم وتنميل  اأي�����ص��اً  * ق��د يحدث 
ل��ل��ق��دم��ني واأ����ص���اب���ع ال��ي��دي��ن اإىل 

جانب الأعرا�ص ال�صابقة.
اجل�صم  ترطيب  والعالج:  الوقاية 
�صواء ب�صرب املاء اأو بر�ص املاء عليه، 
ال�صم�ص  لأ���ص��ع��ة  ال��ت��ع��ّر���ص  وع���دم 
واللجوء  طويلة،  لفرتات  املبا�صرة 
اإىل اأماكن الظل اأو الأماكن مكيفة 
الهواء، وتغطية الراأ�ص يف مواجهة 
ارتداء مالب�ص  ال�صم�ص، مع  اأ�صعة 

بي�صاء ووا�صعة.

غوغل يحتفي ب�سفينة 
خوفو مركب روح الآلهة

البحث  حم��رك��ات  ع��م��الق  احتفى 
65 لكت�صاف  ال�  بالذكرى  غوغل 
ال�صم�ص"  "مركب  خ��وف��و  �صفينة 
م��ن خ���الل و���ص��ع  ���ص��ورة املركب 

على �صفحته الرئي�صة.  
اأقدم  اإح���دى  خ��وف��و  �صفينة  وت��ع��د 
ال�������ص���ف���ن يف ال�����ع�����امل، ح���ي���ث ك���ان 
امل�صريني  ال��ق��دم��اء  ي�صتخدمها 
ل����ص���ت���ع���ادة احل���ي���اة م���ن الأم���اك���ن 
ا�صم �صفن  املقد�صة واأطلقوا عليها 
اأي�صا  ت�����ص��م��ى  ك��م��ا  الآل����ه����ة،  روح 

ب"مركب ال�صم�ص".

خطوات ب�سيطة جتنبك 
خطر الكولي�سرتول

املواد  واإنتاج  اجلديدة  اخلاليا  بناء  يف  الكولي�سرتول  ي�ستخدم 
لأن�سطة  �سرورية  تعترب  التي  الأخ��رى  والهرمونات  الكيماوية 
اجل�سم، اإل اأن ارتفاعه يعر�ض الإن�سان للخطر، كونه يعيق تدفق 
الدم يف ال�سرايني. ومع اتفاع الكولي�سرتول، تتكون تر�سبات دهنية 
داخل جدران الأوعية الدموية، لتعيق، يف نهاية الأمر، تدفق الدم 
يف ال�سرايني. وب�سبب ارتفاع الكولي�سرتول، لن يح�سل اجل�سم على 
كمية الدم الغني بالأك�سجني التي يحتاج اإليها، مما �سيزيد احتمال 
الإ�سابة بنوبة قلبية، كما يت�سبب يف عدم و�سول الدم اإىل املخ كما 

يجب، مما قد يوؤدي اإىل الإ�سابة ب�سكتة دماغية.
وبالرغم من خطورة ارتفاع الكولي�سرتول على الإن�سان، فاإنه 

من املمكن جتنب خطره من خالل خطوات وقائية ت�سمل:
احلياة  منط  اإىل  واإدخالها  دائم،  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة 

اليومي.

طاقتك.. كيف حتافظ على ج�سم ل 
تنق�سه املواد الغذائية الأ�سا�سية
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�ش�ؤون حملية
مبنا�سبة عام الت�سامح 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي تطلق كتاب  زراعة النخيل وجودة التمور
نهيان مبارك: النخلة �سجرة مباركة توارث العرب زراعتها عرب الأجيال

�سوت الأذان ي�سدح جمددًا يف قلعة اجلاهلي التاريخية يف العني

جمل�س العني لل�سباب وهيئة تنمية املجتمع يطلقان مبادرة �سحورهم علينا

•• اأبوظبي - الفجر

ح��ر���ص��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جلائزة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
تاأ�صي�صها  منذ  ال��زراع��ي  والبتكار 
الآن  وح����ت����ى   2008 ال����ع����ام  يف 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب���ه���دوء وف����ق خطة 
ت�صعى  وا����ص���ح���ة،  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأه���داف  حتقيق  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن 
اجلائزة التي قامت من اأجلها وهي 
ب��اه��ت��م��ام �صاحب  ت��ع��ري��ف ال��ع��امل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" 
الزراعي  النخيل والبتكار  بزراعة 
الأن�صطة  يف  ال��ك��رمي��ة  وم��ب��ادرات��ه 
البحوث  بدعم  املتعلقة  واملجالت 
والدرا�صات اخلا�صة. واإبراز الدور 
الإمارات  لدولة  امل�صوؤول  الريادي 
والبتكار  الإب����داع  م�صرية  دف��ع  يف 
والقطاع  ال��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل  يف جم���ال 
بق�صايا  واله����ت����م����ام  ال�����زراع�����ي، 
الفقر  ال��ب��ي��ئ��ة وحم���ارب���ة  ح��م��اي��ة 
لتحقيق  الرقعة اخل�صراء  وزي��ادة 
البحث  ودع��م  امل�صتدامة.  التنمية 
العلمي وت�صجيع وتقدير العاملني 
يف تطوير القطاع الزراعي وقطاع 

والعامل،  ب���الإم���ارات  التمر  نخيل 
اخلربات  خمتلف  من  وال�صتفادة 
لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل 

املمار�صات  اأف�������ص���ل  وف�����ق  ال���ت���م���ر 
الدولية.

ال�����ص��ي��خ نهيان  اأك�����د ذل����ك م���ع���ايل 

الت�صامح،  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
رئي�ص جمل�ص اأمناء جائزة خليفة 
والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
كتاب  اإط��������الق  خ�����الل  ال�����زراع�����ي 
التمور"  وج��ودة  النخيل  "زراعة 
ال���ذي ق��ام ب���اإع���داده ال��دك��ت��ور عبد 
اب���راه���ي���م، بدعم  ال��ب��ا���ص��ط ع�����ودة 
للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  واإ���ص��راف 

مبنا�صبة عام الت�صامح.
نهيان  ال�����ص��ي��خ  م���ع���ايل  واأ������ص�����اف 
ب�����اأن ه����ذا ال���ن���ج���اح ال�����ذي حتقق، 
ال��ت��ي تركتها  امل��ت��م��ي��زة  وال��ب�����ص��م��ة 
اجلائزة على مدى الثنتي ع�صرة 
�صنة املا�صية جتعلنا ن�صعر بالفخر 
الدعم  بف�صل  وذل���ك  والع���ت���زاز، 
الكبري والرعاية الكرمية ل�صاحب 
�صاحب  �صيدي  وراع��ي��ه��ا  اجل��ائ��زة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
اجلائزة  ت�����ص��رف��ت  وال�����ذي  اهلل”، 
ب����اأن حت��م��ل ا���ص��م ���ص��م��وه وحظيت 
ب��رع��اي��ت��ه ف��ك��ان��ت ل��ه��ا ه���ذه املكانة 
جاءت  وقد  العامل،  حول  والريادة 
“جائزة  ب��اإن�����ص��اء  ���ص��م��وه  م��ك��رم��ة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
على  الزراعي” ل��ت��وؤك��د  والب��ت��ك��ار 

ب�صجرة  ���ص��م��وه  واه��ت��م��ام  ح��ر���ص 
الزراعي  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  نخيل 
اأف�����ص��ل لهذا  ل�����ص��م��ان م�����ص��ت��ق��ب��ل 
القطاع الذي ي�صكل حجر الزاوية 

يف الأمن الغذائي العاملي.
اأ�صار معايل ال�صيخ نهيان اإىل  كما 
الأهمية اخلا�صة التي حظيت بها 
���ص��ج��رة ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر م���ن خالل 
ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  اهتمام 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة، بالإ�صافة 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  دع��م  اإىل 

زيد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الرئا�صة،  ����ص���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
وحر�صه الدوؤوب على ترجمة روؤية 
وتطوير  دعم  يف  الر�صيدة  القيادة 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور 
لتحقيق  الزراعي  البتكار  وتعزيز 
امل�صتوى  على  امل�صتدامة  التنمية 

الوطني والعربي والدويل.
م����ن ه���ن���ا ج�����اء اه���ت���م���ام الأم����ان����ة 
هذا  ون�صر  بدعم  للجائزة  العامة 
روؤية اجلائزة  الذي يحقق  الكتاب 
واأهدافها ال�صرتاتيجية يف توطني 

املعرفة العلمية.

•• العني - الفجر

ارت��ف��ع ه��ذا الأ���ص��ب��وع ���ص��وت الأذان جم���دداً يف م�صجد 
بالطريقة  وذل��ك  العني،  يف  التاريخية  اجلاهلي  قلعة 
ل�صهر  الإمي��ان��ي��ة  الأج�����واء  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  التقليدية 

رم�صان املبارك.
العني  مدينة  قلب  يف  مبوقعها  اجلاهلي  قلعة  تتميز 
تعد،  حيث  والهند�صية،  التاريخية  قيمتها  جانب  اإىل 
اإىل جانب امل�صجد، رمزاً للعمارة التقليدية يف اأبوظبي 

وتراثها الثقايف العريق.
يتكون امل�صجد الأثري من غرفة واحدة مع رواق مفتوح 
على اجلانب ال�صرقي، والتي يتم الدخول اإليه من فناء 
مغلق. ومن املرجح اأن اإن�صاء امل�صجد، املبني من الطوب 
الطيني و�صعف النخيل، قد تزامن مع ت�صييد القلعة يف 
ت�صعينات القرن التا�صع ع�صر. وتوجد يف الفناء من�صة 

منخف�صة لرفع الأذان لل�صالة. 
وقد نفذت دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي حلوًل 
ع��ل��ى توفري  ع����الوة  امل�����ص��ج��د  داخ����ل  ل��ل��ت��ربي��د  ب�صيطة 
وتعاونت  للو�صوء.  امل�صلون  ي�صتخدمها  قريب  مو�صاأ 
– اأب���وظ���ب���ي م���ع الهيئة  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة  دائ�����رة 
اإمام  لتعيني  والأوق����اف  الإ���ص��الم��ي��ة  لل�صوؤون  العامة 

عند  الأذان  رف��ع  عملية  الهيئة  تدير  حيث  للم�صجد، 
وق��ال جابر �صالح  التقليدية.  املن�صة  فوق  كل �صالة  
الثقافة  دائ��رة  التاريخية يف  البيئة  اإدارة  امل��ري، مدير 
"يعك�ص م�صجد قلعة اجلاهلي  – اأبوظبي:  وال�صياحة 

منطاً مهماً من العمارة املحلية، والتي ت�صتجيب ب�صكل 
اأ�صا�صي للموارد الطبيعية يف البيئة املحيطة، وتتكيف 
اإن�صاء  النا�ص، فقد مت  مع طبيعة الطق�ص واحتياجات 
تعد  التي  اجلاهلي  قلعة  اإن�صاء  وق��ت  نف�ص  يف  امل�صجد 

من اأكرب القالع املبنية من الطوب الطيني يف العني، 
الأول،  زايد  لل�صيخ  البداية مقراً  ا�صتخدمت يف  والتي 
ثم اأ�صبحت مقراً لقوة ال�صاحل املت�صالح، وظل امل�صجد 
مواكباً لهذه التحولت الوظيفية للمبنى، وقد حافظنا 
على هيئته الأ�صلية ليبقى دلياًل حياً على منط احلياة 
وقتها، ومبا ين�صجم مع وظيفة قلعة اجلاهلي حالياً". 
من جهته قال نا�صر حممد املعمري، مدير فرع الهيئة 
العني  مبنطقة  والأوق��اف  الإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة 
"انطالقاً من حر�ص الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية 
والأوقاف على ا�صتمرار املوروث الرتاثي الديني لدولة 
العميق  اإميانها  اإط��ار  ويف  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
اأطلقت  الإماراتية، فقد  الهوية  ال��رتاث جزء من  ب��اأن 
مبادرة اإعادة افتتاح م�صجد اجلاهلي الرتاثي بالتعاون 
ي�صكل  حيث  اأبوظبي،   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  مع 
امل�صاجد  ك��ان عليه ح��ال  مل��ا  حياً  امل�صجد من��وذج��اً  ه��ذا 
يف زمن الأج��داد، ويف هذا الإط��ار وفرت الهيئة جميع 
م�صتلزمات امل�صجد من فر�ص وم�صاحف ولوحة اأذكار، 
يومياً،  ال�صلوات اخلم�ص  اإق��ام��ة  امل�صجد يف  ب��داأ   وق��د 
مع احلفاظ على رفع الأذان والإقامة يف امل�صجد دون 
م��ك��ربات ال�����ص��وت، ب��اع��ت��ب��اره م�����ص��ج��داً مي��ث��ل ال���رتاث 

الإماراتي".

•• العني - الفجر

اأطلق جمل�ص العني لل�صباب التابع للموؤ�ص�صة الحتادية 
لل�صباب بالتعاون مع جمل�ص �صباب هيئة تنمية املجتمع 
اأرجاء  " �صحورهم علينا"  يف  يف دبي فعاليات مبادرة 

مدينة العني مب�صاركة مديرية �صرطة العني والهيئة 
العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف وعدد من الفرق 
املجتمع  توعية  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف   ، التطوعية 
250 وجبة  توزيع  ال�صحور من خالل  باأهمية وجبة 
يومياً بعد �صالة الرتاويح على العمال من اأبناء العني 

م�صجد  ت�صم  خم�ص�صة  م��ن��اط��ق  يف  وذل���ك  املقيمني 
ح�صة بنت حممد اآل نهيان وم�صجد التقوى وم�صجد 
ال�صيخة �صالمة وم�صجد بن حمودة وم�صجد املعرت�ص 
وم�صجد �صناعية الهيلي وم�صجد ال�صهداء، و�صارك يف 
تقدمي الوجبات جمل�ص �صباب هيئة تنمية املجتمع يف  

اخلليج.  ولئم  ومطعم  اخلا�صة  اليحر  ومدر�صة  دبي 
كما �صارك يف املبادرة التي ا�صتمرت ملدة اأ�صبوع  يف مدينة 
الأهلية واخلريية  من اجلمعيات  50 متطوعاً  العني 

وهي مبادرة حمبة وعطاء خالل عام الت�صامح.

حملة اإفطار �سائم باأيدي 
اأ�سحاب الهمم

•• العني - الفجر

يف حملة جمتمعية تعد هي الأ�صمى والأجمل من نوعها قام مركز العني 
اإفطار �صائم  – الفوعة بالعمل من خالل حملة  لرعاية وتاأهيل املعاقني 
التي �صارك فيها وب��روح عالية موظفيه وطالبه حيث ت�صارك اجلميع يف 
والفواكه  الفاخرة  الوجبات  ت�صمنت  التي  الرم�صانية  التوزيعات  عمل 

الطازجة والتمور واحللوى وزجاجات الع�صائر واملياه.
اأن هذه احلملة هي �صنوية يقوم بها مركز العني لرعاية  اجلدير بالذكر 
�صعار  والتي تعمل وحتت  �صهر رم�صان  – الفوعة خالل  املعاقني  وتاأهيل 
متعددة  رم�صانية  ان�صطة  تنظيم  على  الآخ���رة  يف  تطعم  الدنيا  يف  اأطعم 
والهادفة لي�ص فقط لتوفري وجبات الإفطار لل�صائمني بقدر ماهو تفعيل 
وا�صح وتطبيق لقيم الإح�صان والتكافل يف املجتمع من خالل اإدخال م�صاعر 

ال�صعادة وال�صرور على املحتاجني والأ�صر املتعففة.
الطالب  ي��ق��وم  حيث  ال��ع��ني  منطقة  يف  مناطق  ع��دة  ال��ت��وزي��ع��ات  وتغطي 
اأ�صحاب الهمم بالقيام بتوزيع الوجبات باأنف�صهم وحتت اإ�صراف مدر�صيهم 
دوريات  وتن�صيق من  ملتابعة  بالإ�صافة  الإفطار  املركز عند وقت  وموظفي 

ال�صرطة واأفراد الأمن
ونتيجة لالأ�صداء التي نتجت عن هذه احلملة ال�صنوية املتكررة فقد اأبدت 
عدة منظمات وهيئات بالإ�صافة اإىل اأفراد من املجتمع رغبتهم للم�صاركة 
يف هذا احلدث الإن�صاين انطالقا من تكاتف املجتمع �صويا وجت�صيدا لقيم 
نراها  والتي  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�صيخ  بها  اأو�صى  التي  وال��رتاب��ط  الت�صامح 

اليوم اأمامنا يف مثل هذه املبادرات.

الألعاب النارية ت�سيء �سماء جزيرة ال�سعديات احتفاًل 
بتخريج طالب الدفعة ال�ساد�سة من جامعة نيويورك اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

وذلك  البنف�صجي،  باللون  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  ح��رم  ق��ّب��ة  تزّينت   
 .2019 عام  دفعة  تقيمه اجلامعة لطالب  ال��ذي  التخرج  مبنا�صبة حفل 
ونظمت اجلامعة عر�صاً لالألعاب النارية بح�صور جمهور كبري ما يقارب 
األف �صخ�ص من اأع�صاء الهيئة التدري�صية باجلامعة واملوظفني والطالب 

مع عائالتهم.
كما �صملت الحتفالت مركز "غالرييا مول" التجاري يف العا�صمة، والذي 
برتول  ل�صركة  الرئي�ص  املبنى  وكذلك  للخريجني،  تهنئة  ر�صالة  عر�ص 
– اأدنوك الذي اأ�صاء باللون البنف�صجي، ومن املقرر اأن  اأبوظبي الوطنية 

ُتعاد مظاهر الحتفالت من جديد م�صاء اليوم. 
وي�صهد هذا العام انعقاد حفل تخريج الدفعة ال�صاد�صة من طالب جامعة 
نيويورك اأبوظبي. وتاأتي مظاهر الحتفالت يف العا�صمة الإماراتية كجزء 
من احتفالت التخرج التي تعقدها ال�صبكة العاملية جلامعة نيويورك، حيث 
حفل  يقام  بينما  مايو،   22 ي��وم  املنا�صبة  بهذه  نيويورك  جامعة  احتفلت 

التخّرج يف جامعة نيويورك �صنغهاي يوم 30 مايو.
اإجن��ازات طالب دفعة  اأبوظبي  نيويورك  التخرج يف جامعة  و�صيكّرم حفل 
 275 الأك��رب يف تاريخ اجلامعة، حيث ت�صم حوايل  ُتعّد  والتي   ،2019
طالباً وطالبة من اأكرث من 75 دولًة. و�صت�صهد املرا�صم اإلقاء بوين �صانت 
جون، اأحد اأبطال التزلج املتميزة يف الأوملبياد اخلا�ص، وم�صت�صارة اإدارية يف 
جملة ’فورت�صن 500‘، واحلا�صلة على منحة ’رود�ص‘ املرموقة، وامل�صوؤولة 
ال�صابقة يف البيت الأبي�ص، واملوؤلفة لعدٍد من الكتب الأكرث مبيعاً، للكلمة 
نيويورك  جامعة  قيادات  من  جمموعة  بح�صور  احلفل،  خالل  الرئي�صية 

اأبوظبي وجامعة نيويورك.
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احلمل  م��ن  الكامل  التعايف  ي�ستغرق  ق��د 
�سرعته  تعتمد  حيث  ���س��ه��وًرا؛  وال����ولدة 
�سحتك  ذل��ك  يف  مب��ا  ك��ث��رة،  اأ���س��ي��اء  على 
قبل احلمل، ونوع احلمل والولدة، ولذلك 
اإىل  حتتاجني  م��ا  بع�ض  اخل���رباء  ي��ق��دم 
معرفته للم�ساعدة يف �سرعة التعايف من 5 

اأعرا�ض:

اإذا كان مو�صوع الطاقة التي ي�صتمدها ج�صمنا من الطعام وكيفّية عملها ل 
يعنيكم يف الأيام العادية، اإل اأنه ل �صك ياأخذ بع�ص اهتمامكم خالل رم�صان 

الذي ن�صوم خالله �صاعات طويلة، م�صتهلكني �صعرات حرارية كثرية.
وملّا كانت الأغذية ت�صتمد طاقتها من الكاربوهيدرات والربوتينات والدهون، 
التي  الأغ���ذي���ة  بنوعية  يتعّلق  اجل�����ص��م  امل��وج��ود يف  ال��ط��اق��ة  ح��ج��م  اأن  جن��د 

نتناولها.
ترتبط طاقتنا بنوعّية غذائنا وبن�صاطنا 

بوزن  فيتعّلق  ت�صغليها،  اأّم��ا  البدين. 
زادت  �صميناً  املرء  كان  كلّما  اجل�صم: 
ن�صبة الطاقة التي ي�صتهلكها. لكن ما 

الطاقة،  يف  للنق�ص  طبي  موؤ�صر  من 
الذي  الطعام  نوع  اإىل  النتباه  ويجب 

غذاٍء  اإىل  حاجة  يف  اجل�صم  لأن  نتناوله 
متنّوع لتحقيق منّو متكامل. 

الطاقة  اإىل  احل����اج����ة  ت��خ��ت��ل��ف 
والقامة  واجلن�ص  العمر  بح�صب 

وال�������������������وزن 

منواً  لينمو  ال�صحي  ال��غ��ذاء  تناول  اإىل  يحتاج  فالطفل  الن�صاط.  وم��ع��ّدل 
كاماًل و�صحيحاً. وخالل منّوه، تتغرّي ن�صبة الطاقة التي يحتاج اإليها ب�صبب 

تغرّي اأن�صجة اجل�صم.
اأك��رث من  الدهون  يخّزنون  لأنهم  الطاقة  اإىل  اأك��رب  فبحاجة  الرجال،  اأّم��ا 
الطاقة  من  اإ�صافية  كمية  اإىل  يحتجن  باحلوامل،  يتعّلق  ما  ويف  الن�صاء. 
امل�صاألة ب�صحة  امل�صّنني، تتعّلق هذه  ل�صّد حاجة اجلنني منها. ولدى  يومياً 

ع�صالت الواحد منهم ومبعّدل ن�صاطه.

اأهمّية )الحتياط( 
القاهرة  الطبيعة  ق��وى  على  التغّلب  ا�صتطاع  الإن�صان،  تطّور  ف��رتة  ط��وال 
بف�صل فاعلّية الآليات الفزيولوجية التي ابتكرها و�صمحت له بتخزين املواد 

املغذية. تتخّزن غالبية هذه املواد على �صكل )تريغلي�ّصريد(. 
ميثل الرتيغلي�ّصريد املوجود يف الأن�صجة خمزون اجل�صم الأ�صا�صي، 
الواقع،  بامتياز. يف  الرئي�ص  الطاقة  الغلوكوز غذاء  ي�صكل  فيما 
اإنتاج الطاقة يف جممل خاليا  ي�صتطيع هذا النوع من ال�صكر 

اجل�صم. 
ويف ظل التقدم الذي يخ�صع له جمتمع اليوم، من ال�صعب 
جداً على املرء اأن يخّزن يف ج�صمه مواد مغذية، ل �صّيما 

عندما ل يتناول طعاماً �صحياً. 
وال�صكري  ال��ب��دان��ة  مثل  الأم��را���ص  بع�ص  ب��رز  لذلك 
اّت���ب���اع حمية  اأوًل  ت��ت��ط��ّل��ب  اأم���را����ص  وغ���ريه���ا وه���ي 
ت�����وؤدي اإىل  ب���ال���ذات  ال�����ص��م��ن��ة  غ��ذائ��ي��ة ���ص��ح��ّي��ة لأّن 

اأمرا�ص خمتلفة. 
ال�صوم،  اأي���ام  وخ���الل  متوا�صلة،  حمية  ات��ّب��اع  عند 
�صابقاً  كان قد خّزنها  بع�ص مواد  ي�صتهلك ج�صمنا 
الأطباء  ين�صح  ل���ذا  احل��اج��ة،  ع��ن��د  ب��ه��ا  لي�صتعني 
الغذائية  املواد  باحلفاظ على ج�صم ل تنق�صه 
الأ�صا�صية. هكذا، ن�صبع حاجاتنا املتزايدة من 
على  ونحافظ  ن�صاطاً  اأكرث  ون�صبح  الطاقة 
حرارة ج�صمنا الداخلية وعلى عمل الدماغ. 

ع��م��وم��اً، ت��ف��ر���ص احل��م��ي��ات ال��غ��ذائ��ي��ة كمّية 
حم���ددة م��ن الأغ���ذي���ة ي��وم��ي��اً م��ث��اًل 120 غ من 
اللحمة و300 غ من الفا�صوليا، لذا ن�صبح حمكومني 

بكمّية حمدودة قد ل ت�صبعنا. 
اإىل:  الطعام  تق�صيم  يجب  التغذية،  اخت�صا�صي  بح�صب  لكن 
تعيني  دون  بينهما من  والتوازن  ق�صم �صّحي وق�صم غري �صحي، 
كمّية حمّددة.وبح�صب درا�صة اأخرية، للتعوي�ص عن الطاقة وتركيب 
وعاء �صغري من  اأف�صل من  الع�صائر  لي�صت  الع�صالت،  الربوتينات يف 
اآثار  تك�صا�ص  جامعة  يف  الباحثون  قّيم  اإذ  واحلليب.  الكاملة  احلبوب 
عملية  ج��وان��ب  بع�ص  حت�ّصن  ولح��ظ��وا  الع�صائر  اآث���ار  مقابل  الطعام 
موا  تركيب الربوتينات لدى الأ�صخا�ص الذين تناولوا احلبوب. لذا قدِّ
ي�صعروا  لن  ال�صحور، وهكذا  الكاملة عند  لأولدك��م احلليب واحلبوب 

باجلوع خالل �صاعات ال�صيام.

طعام �سحي و�سهي
يف رم�صان، ل بد من اأن نتناول اإفطاراً يحتوي على اأطباق تعّزز ج�صمنا 
بالطاقة كي ي�صرب على ال�صيام خالل �صاعات النهار، ول ُي�صاب بخمول 
ل  والتي  منها  ال�صحّية  نف�صه حت�صري  الوقت  يف  ن�صتطيع  لكننا  وتعب، 

حتتوي على �صعرات حرارية كثرية.
�صحّي،  ط��ع��ام  اأّن���ه  للتو  واملح�صر  ال��ط��ازج  ال��ط��ع��ام  يعني  ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
العجني  اأو  امللح  اأو  الد�صم  الكامل  احلليب  اأو  مثاًل  والزبدة  فالبطاطا 

ر بالبي�ص والزبدة والق�صدة، كلها اأطعمة طازجة لكّنها غري �صحية  املح�صّ
ود�صمة وغنية بالكولي�صرتول. مثال حتتوي املعكرونة باجلبنة على اأكرث من 

الدهون.  من  غراماً  و11  احلرارية  الوحدات  من  غرامات   10
اإل���ي���ك���م ث����الث و����ص���ف���ات ���ص��ه��ّي��ة و���ص��ح��ّي��ة يف اآن ت��ك�����ص��ر روت�����ني الأط���ب���اق 

الرم�صانّية:

معكرونة قليلة الد�سم
اأ�صخا�ص(  4( • املقادير 

- رزمة من املعكرونة.
- ثالث حبات طماطم كبرية.

- ملعقة طعام من البقدون�ص املفروم.
- ملعقة طعام من احلبق املفروم.

ف���������ص����و�����ص  ث�������الث�������ة   -
مطحونة من الثوم.

- علبة من الفطر.
• الطريقة

- اأ�صلقي املعكرونة يف وعاء 
من املاء املغلي.

- اع�صري الطماطم.
- �صعي املعكرونة يف �صحن كبري.
- اأ�صيفي اإليها اخل�صار املقّطعة. 

وتناوليها  ال��ط��م��اط��م  ب�����ص��ل�����ص��ة  ام��زج��ي��ه��ا   -
طازجة. 

م��ي��زة ال��ط��ب��ق: ط��ب��ق غ��ن��ي ب��ال��ط��اق��ة امل�����ص��ت��م��دة من 
الكاربوهيدرات، ينفع كوجبة رئي�صة ملن كان مواظباً على 

حمية تنحيفّية قبل رم�صان وا�صتمر بها خالله. 

حلوى بالفاكهة
اأ�صخا�ص(  4( • املقادير 

- 4 اأكواب جبنة بي�صاء خالية من الد�صم.
- ملعقة كبرية من بر�ص اللوز.

- 12 حبة عنب.
- اإجا�صة.

- ربع حبة اأنانا�ص.
- ملعقة كبرية من التوت املجفف.

• الطريقة
اأخلطي  اإىل مكعبات.  الفاكهة  1. ق�ّصري الإجا�صة والأنانا�ص، وقّطعي لب 

املقادير مع حبات العنب والتوت املجفف.
ل�صقة. غري  مقالة  يف  زيت  دون  من  قلياًل  اللوز  حّم�صي   .2

ثم  بالفاكهة  وغّطيها  اأك��واب  يف  البي�صاء  اجلبنة  اأ�صكبي   .3
بر�ص اللوز.

- ميزة الطبق: تعطي اجلبنة البي�صاء اخلالية من الد�صم 
ه��ائ��ل��ة من  ن�صبة  ع��ل��ى  ال��ت��وت  وي��ح��ت��وي  بال�صبع،  ���ص��ع��وراً 
م�صادات الأك�صدة. ميكن تناول وعاء الفاكهة هذا كوجبة 

�صحور خفيفة. 

�سراب خمفوق بالإجا�ض
اأكواب(  4( • املقادير 

- 6 اإجا�صات �صغرية ونا�صجة.
- 50 �صنتيليرتاً من حليب اللوز.

- ربع ملعقة �صغرية من القرفة البودرة.

• الطريقة 
منها.  ال��ب��ذور  وان��زع��ي  الإج��ا���ص  حبات  ق�ّصري   .1
ق��ّط��ع��ي��ه��ا واخ��ل��ط��ي��ه��ا م���ع احل��ل��ي��ب ل��ل��ح�����ص��ول على 

خليط ناعم وهالمي.
القرفة  عليه  ور���ّص��ي  اأك����واب  يف  اخلليط  ق��ّدم��ي   .2

البودرة.
الألياف  كمية  تعزيز  يف  القرفة  ت�صاهم  الطبق:  ميزة   -
املوجودة يف هذه الو�صفة. يف الواقع، توّفر ملعقة �صغرية 

يوّفره  م��ا  ال��ق��رف��ة  م��ن 
من  غ�����رام   100

الربوكويل.

جنح باحثون يف التقاط �صور غري م�صبوقة لقلب جنني وهو 
ينب�ص داخل رحم الأم، ما �صاعد يف ت�صخي�ص اأمرا�ص القلب 

وعالجها فور ولدة الطفل.
وفح�صت الن�صاء احلوامل بجهاز ت�صوير الرنني املغناطي�صي 
واأجهزة كمبيوتر فعالة، ت�صتطيع ر�صم مناذج ثالثية الأبعاد 

لقلوب الأجنة ال�صغرية الناب�صة يف رحم اأمهاتها.
ويوؤكد الفريق البحثي بجامعة كينجز كوليدج لندن وجويز 
يف  �صي�صاعد  اجل��دي��د  الت�صوير  ه���ذا  اأن  ت��وم��ا���ص،  و���ص��ان��ت 
حت�صني الرعاية الطبية املقدمة لالأجنة امل�صابني باأمرا�ص 

القلب اخللقية.
من  للقلب  الأبعاد  ثنائية  �صور  �صل�صلة  الباحثون  ويلتقط 
زوايا خمتلفة با�صتخدام جهاز الت�صوير بالرنني املغناطي�صي، 
لكن قلب اجلنني �صغري للغاية، وينب�ص ب�صرعة مذهلة، كما 
القلب  فاإن ت�صوير  الرحم لذلك  داخل  اأن اجلنني يتحرك 

يبدو غري وا�صح متاًما.
مًعا،  ال�صور  جمع  امل��ت��ط��ورة  الكمبيوتر  ب��رام��ج  وت�صتطيع 
و�صبطها من خالل �صربات القلب ثم اإن�صاء �صورة ثالثية 

الأبعاد غري م�صبوقة للقلب بالكامل.
ومن ثم فهي تقدم لالأطباء روؤية وا�صحة للخلل يف القلب.

وت�صبب العيوب اخللقية اإ�صابة ثمانية من كل 1000 طفل 
القلب يف بريطانيا، وقد تكون ناجمة عن  باأمرا�ص  مولود 
العدوى وبع�ص الأدوية، وميكن اأن تكون منقولة وراثيا من 

خالل الأ�صرة، بح�صب )بي بي �صي(.
قلب  اأم��را���ص  ا�صت�صاري  را���ص��اوي،  ر�صا  الربوفي�صور  واأراد 
بعد  اخللقية  العيوب  ت�صخي�ص  طريقة  حت�صني  الأط��ف��ال، 

ولدة ابنته م�صابة باأحد هذه العيوب.
وقال: )اعتقدنا اأنها �صتموت، وكان ذلك مبثابة حافز قوي.. 
زال��ت يف  م��ا  امل�صكلة وه��ي  ق��ادري��ن على ح��ل  اأن نكون  يجب 

الرحم(.
وي�صف ال�صور ثالثية الأبعاد للقلب باأنها )جميلة( وتتيح 

لالأطباء روؤية امل�صكلة بو�صوح وحت�صني الرعاية.
وقال: )ميكننا الو�صول ملرحلة اليقني التاّم )حول امل�صكلة( 
التي  العملية  املطلوب، وحتديد  للعالج  امل�صبق  والتخطيط 

نحتاج اإجراءها(.
ا يف احل�صول على الدعم  الآب��اء حقًّ )اإن��ه ي�صاعد  واأ���ص��اف: 
ا،  اأنها ت�صاعد الأطفال حقًّ املنا�صب ملعرفة ما �صيحدث، كما 
يف  ال�صحيحة  اجل��راح��ي��ة  العملية  ع��ل��ى  يح�صلون  لأن��ه��م 
الوقت املنا�صب وبالتايل تكون اأف�صل النتائج(، بح�صب )بي 

بي �صي(.
اأظهرت الدرا�صة، التي ن�صرت يف جملة لن�صيت، اأن الت�صوير 
ث��الث��ي الأب���ع���اد ك���ان ن��اج��ًح��ا م���ع 85 ام�����راأة ح���ام���ل، لكن 

الختبارات مّتت الآن على اأكرث من 200 مري�ص.
وهذه التقنية �صتكون �صهلة التطبيق اإذا كان لدى امل�صت�صفى 
بالفعل جهاز ت�صوير بالرنني املغناطي�صي وكمبيوتر ببطاقة 
الأبحاث  زميل  لويد،  ديفيد  الدكتور  غرافيك معينة.وقال 
اأن  "ناأمل  ل��ن��دن:  يف  كوليدج  كينغز  جامعة  يف  ال�صريرية 
يتحول هذا النهج الآن اإىل ممار�صة معتمدة لفريق اأمرا�ص 
اأمرا�ص  بت�صخي�ص  الفريق  اإيفيلينا، ويقوم  الأجنة يف  قلب 

القلب ما قبل الولدة يف 400 طفل كل عام".
الطبية  الرعاية  اإىل حت�صني  ا  اأي�صً ذلك  )�صيوؤدي  واأ�صاف: 
لأكرث من 150 طفاًل كل عام، يولدون يف م�صت�صفى �صانت 

توما�ص مبر�ص القلب اخللقي املعروف(.
ويقول اإن هذه التقنية �صتكون �صهلة التطبيق اإذا كان لدى 
اأما  املغناطي�صي،  بالرنني  ت�صوير  جهاز  بالفعل  امل�صت�صفى 
اجلهاز اجلديد الذي �صيحتاجون اإليه، فهو جهاز كمبيوتر 

مزود ببطاقة ر�صومات غرافيك منا�صبة.

ن�سبح اأكرث ن�ساطًا ونحافظ على حرارة ج�سمنا الداخلية وعلى عمل الدماغ

طاقتك.. كيف حتافظ على ج�سم ل تنق�سه املواد الغذائية الأ�سا�سية

تقنية جديدة ت�ساعد يف اإنقاذ حياة الأطفال فور الولدة
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العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة عن حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/23 م جتاري جزئي 

اىل املدعى عليهم / بر�صلونه لتجارة الأدوات الكهربائية واحلديدة - ذ م م 
2- نارايان بالكيل امبوبالكيل ، هندي اجلن�صية 

حيث ان املدعي / �صركة بهوان التجارية - ذ م م - قد اقام عليكم لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله ويعلنكم فيها : بتعجيل الدعوى من الوقف. 

والتجارية اجلزئية  املدنية  املحكمة )الدائرة  امام هذه  لذلك يقت�صي ح�صوركم 
الرابعة( القاعة رقم 140 يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف من �صباح يوم الربعاء 
ويف   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك  م   2019/5/29
حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
�صادر من حمكمة ال�صارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2019/427 جتاري )جزئي( 
املرفوعة من املدعي/ �صركة ال�صحراء لتجارة املعدات البرتولية 

�صد املدعي عليه / �صركة الواحة لالجزاء املعدنية الن�صائية - �ص ذ م م 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 

مع  درهم   70.641 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   -1
تزيد  ال  التام على   ال�صداد  الدعوى وحتى  تاريخ قيد  بواقع 5% من  الفائدة 

الفائدة على ا�صل املبلغ املق�صى به وبالزام املدعية بالر�صوم وامل�صاريف 
الأمر على عري�صة رقم 288  ال�صادر يف  التحفظي  2- ب�صحة وتثبيت احلجز 

ل�صنة 2019 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : زيتاديل للخدمات الفنية - �ض ذ م م   
القانوين  ال�صكل   IC1-MOR-G06-S16  - العاملية  املدينة   - نخيل   : العنوان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م    653812 : الرخ�صة  رق��م    ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1076127
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/2/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني علياء ابراهيم لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم M110 ملك ال�صيخة مهره احمد ماجد الغرير - 
الق�صي�ص - الثانية ديرة -  هاتف :     فاك�ص :       م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : تي�سكو خلدمات التنظيف - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ال�صيخه مرمي بنت را�صد بن �صعيد ال مكتوم - بردبي 
- املركز التجاري -  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 769581  
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1254653 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/23  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى    2019/4/7 بتاريخ   دب��ي 
املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ض العامري  العنوان : مكتب رقم 
1304 ملك ملي�ص حممد ف��واز - بردبي - بزن�ص باي -  هاتف : 5148248-04  فاك�ص : 
5148252-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات
الق�صي�ص   - الغرير  ماجد  احمد  ال�صيخة مهره  ملك   M110 رقم  : مكتب  العنوان 
- الثانية دي���رة -  ه��ات��ف :     فاك�ص :          مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  زيتاديل 
للخدمات الفنية - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/2/5  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/5  وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ض العامري
باي  بزن�ص   - ب��ردب��ي   - ف��واز  ملي�ص حممد  1304 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
-  هاتف : 5148248-04  فاك�ص : 5148252-04    مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
تي�سكو خلدمات التنظيف - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/23  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/7 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 يف الدعوى رقم 2019/1784 جتاري جزئي - دبي  

املدعى عليه : تريافيداما ان كارميغام كارميغام 
)دبي - ال�صطوه - بردبي - الهاتف املتحرك رقم : 055-3768007(  

يرجى احل�صور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك 
املوافق 2019/5/30  وذلك  ال�صاعة احلادية ع�صره من �صباح يوم اخلمي�ص  يف متام 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل دنيا للتمويل - ذ م م   بيت املعرفة 
لل�صيارات  الطاير  بجانب   - امل�صيئة  ال�صم�ص  بناية   - القرهود   - احل�صابات  لتدقيق 
الدور    الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - 

هاتف متحرك رقم : 0506516092 - دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/3993 (

املنذر )املوؤجر( ان�ص احمد فوزي ال�صرما - اجلن�صية : �صوريا 
�صد/ 1- املنذر اليها الأوىل )امل�صتاأجرة( : �صركة بينك �صيلي للتجارة العامة - �ص ذ م م 

2- املنذر اليه الثاين : �صيد زهري الدين �صيد امني الدين - ب�صفته )مدير املنذر اليها الأوىل( 
3- املنذر اليها )امل�صتاأجرة الثانية( : �صركة �صلف اليكرتونيك�ص ميدل اي�صت - م د م �ص 

املو�صوع / ف�صخ عقد اليجار واخالء العني والتعوي�ص املادي 
ينذركم املنذر بف�صخ عقد اليجار املوؤرخ 2019/3/30 املربم بينه وبني املنذر اليها الوىل وف�صخ عقد اليجار املزور املربم من جانب 
اإماراتي خالل ثالثون  املنذر اليه الثاين واخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمنذر خالية من ال�صواغل من املنذر اليها الثالثة 
يوما من تاريخ اخطاركم بهذا النذار بالن�صر مع الزام املنذر اليهم الوىل والثاين بدفع تعوي�ص مادي قدره 200.000 درهم 
وذلك عن ال�صرار املادية والدبية التي حلقت املنذر جراء اخاللكم ببنود العقد وتزوير توقيعه وتزوير عقد ايجار مل�صتاأجر اخر 
بدون علم املنذر او موافقة كتابية منه ا�صتنادا لقانون تنظيم العالقة اليجارية بني موؤجري وم�صتاأجري العقارات باإمارة دبي 
رقم 26 ل�صنة 2007 واملعدل بالقانون رقم 33 ل�صنة 2008 وقانون املعامالت املدنية الحتادي رقم 5 ل�صنة 1985 واملعدل بالقانون 
رقم 1 ل�صنة 1987 وفيما يخ�ص جرمية التزوير واملعاقب عليها بقانون العقوبات الحتادي الإماراتي رقم 3 ل�صنة 1987 واملعدل 

بالقانون رقم 34 ل�صنة 2005 و 52 ل�صنة 2006. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1/3996(

املنذر : �صركة �صيلكت جال�ص اآند �صرتيز - ذ م م 
املنذر اليهما : 1- خدمات اأطل�ص لرتكيب الأملنيوم والزجاج  

2- احمد كمال ابراهيم حممد )جمهول حمل الإقامة( 
يتوجه املنذر اىل املنذر اليهما بهذا النذار للتنبيه عليهما ب�صداد مبلغ 100.752 درهم 
املرت�صد يف ذمته نتيجة التعامل التجاري ل�صالح املخطرة �صركة  �صيلكت جال�ص اآند 
�صرتيز - ذ م م ، وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ الإعالن حتى ل ت�صطر املخطرة 
من اتخاذ الج��راءات القانونية �صدكم للمطالبة بقيمة املرت�صد يف ذمتكم والفائدة 
الر�صوم  اليها  م�صافا  الفعلي  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 القانونية 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/3988 
املنذر : دبي لند ريزيدن�صز - �ص ذ م م - وميثلها ال�صيد / حممد يو�صف حممد يو�صف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111299 وامل�صدقة 
من كاتب عدل دبي بتاريخ 2018/5/14 - العنوان : املقر الرئي�صي لدى دبي القاب�صة - ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم 

1 - ام �صقيم 3 - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43670346-971+ - �ص ب : 66000 
املنذر اليه : دي بي بابيز للتجارة - �ص ذ م م - فرع يحمل رخ�صة جتارية رقم 749506 ال�صادرة من دائ��رة التنمية القت�صادية - 
اإمارة   - الثالثة  احلبية  منطقة   - �صنرت  ت��اون  ال�صالم  مبنى   - ريزيدن�صز  لن��د  دب��ي  ملك   -  )SH-10(  10 رق��م  حمل   : وعنوانه 
دبي - الر�ص رقم 3027 - رقم القطعة : 6-676 - �ص ب : 213405 ، هاتف رقم : 043791944 - هاتف حممول رقم : 0506523144 

danny@dbbabies.com jenny@dbbabies.com : الربيد الإلكرتوين -
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها على املحل رقم SH( 10-10( - ملك دبي لند ريزيدن�صز - مبنى 
رقم   -  3027 رق��م  الر����ص   - دب��ي  اإم���ارة   - الثالثة  احلبية  منطقة   -  )Al Salam Town Centre( �صنرت  ت��اون  ال�صالم 
الفعلي  تاريخ الخ��الء  امل�صافة حتى  القيمة  امل�صتحقة و�صريبة  والر�صوم  ،  وبخالف ما ي�صتجد من بدل اليجار  القطعة 676-0 
وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�صوم ا�صتهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�صليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية 
من ال�صخا�ص وال�صواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالم النذار وال �صت�صطر 
بني  املنازعات  يف  بالف�صل  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  اىل  واللجوء  اليها  املنذر  �صد  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  
املوؤجرين وامل�صتاأجرين للمطالبة بالخالء و�صداد القيمة اليجارية املرت�صدة من تاريخ المتناع عن ال�صداد وحتى تاريخ الخالء 

الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/3989    

املنذر : جممع دبي ال�صناعي �ص ذ م م  )املوؤجر( - العنوان / مكتب ملك ابراج الإم��ارات - الطابق 49 - 
بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43304444 971+ - �ص ب : 

73311 دبي ، الإمارات العربية املتحدة - الهاتف املتحرك : 0529224000 
املنذر اليها : ترانزلينك لوجي�صتك�ص - �ص ذ م م )امل�صتاأجر(- العنوان : مكتب ملك دائرة الطريان املدين 
- ديرة - قرية ال�صحن ، دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 42828766-971+  فاك�ص : 42828522 

971+ - متحرك : 558055111 971+ �ص ب : 83932 دبي ، الإمارات العربية املتحدة
WH2  يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد متاأخرات اليجار املرت�صدة بذمتها على امل�صتودع رقم 

10O الواقعة يف منطقة �صيح �صعب 3 رقم الر�ص 0-13 )رقم البلدية - 8359-532( جممع دبي ال�صناعي 
-   اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال 
�صت�صطر املنذرة اىل اللجوء اللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي 
بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء 

الفعلي مع الزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

اإخطار عديل بالن�صر
رقم  )2019/3967( 

املخطر : خلفان خليفة را�صد �صبت ال�صام�صي - اإماراتي اجلن�صية 
بوكالة املحامي / يو�صف حممد ح�صن البحر 

املخطر اليه : معاذ احمد عيدو ، �صوري اجلن�صية )جمهول حمل الإقامة( 
تبلغه  تاريخ  اعتبارا من  اي��ام  اليه وميثله مدة خم�صة  املخطر  املخطر يخطر  ان 
درهم(  الف  و�صتون  )اثنان  دره��م   62.000 وق��دره  الدين  مبلغ  لرد  الخطار  بهذا 
الجراءات  اتخاذ  اىل  م�صطرا  �صيكون  املخطر  ف��ان  ذل��ك  وبخالف   ، املخطر  اىل 
القانونية واقامة الدعوى يف �صبيل الزام املخطر اليه باملبلغ املذكور بالإ�صافة اىل 

الر�صوم وامل�صاريف والفوائد.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 679
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ اني�ص �صليم زين العابدين �صليم - الهند اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف الثاين : 
الفيه مار�صال مار�صال حممد  - الهند اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة امل�صماة )قرطا�صية 
ركن النهدة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )745500(  تعديالت 
اخرى : ل يوجد.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف   )4(
العالن  تاريخ هذا  ا�صبوعني من  بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 673

الإمارات    - زماين  ا�صماعيل  عبداهلل حممد  ال�صيد/ حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�صية 
للف  )اخلال�صة  با�صم  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  باك�صتان   - يعقوب  حممد  اعجاز  حممد 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )514057( -  باإمارة  تاأ�ص�صت  الكهربائية( والتي  املوتورات 
تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( لي�صبح ال�صكل القانوين 

احلايل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 677

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ا�صماء �صداد ابراهيم حمزه - اإماراتية  اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ خليفة مراد حممد عبدالرحمن البلو�صي - اإماراتي اجلن�صية 
ولل�صيد/ موجنور عامل امني احلق - بنغالدي�صي اجلن�صية ولل�صيد/ حممد ان�صور علم حممد امينول هوقو 
- بنغالدي�صي اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة )الروعة العربية لرتكيب و�صيانة املولدات الطاقة الكهربائية( 
والتي تاأ�ص�صت باإمارة  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )607342(  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من 
موؤ�ص�صة فردية لي�صبح �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - مت تغيري ال�صم التجاري من )الروعة العربية لرتكيب 
و�صيانة املولدات الطابقة الكهربائية( لي�صبح )الروعة العربية لرتكيب و�صيانة املولدات الطاقة الكهربائية 
ذ م م (  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 675

اإماراتي  العامري -  ال�صيد/عمرو احمد حممد علي  ليكن معلوما للجميع بان 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ 
النور  طريق  )�صالون  يف  اجلن�صية  باك�صتاين   - حممود  خالد  بن  خالد  افنان 
للحالقة( مبوجب رخ�صة رقم )550314(  تعديالت : مت تغيري ال�صكل القانوين 

من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�ص 
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

املدعي عليها / بي جي ا�ص جلف للمقاولت - ذ م م 
الدعوى  يف  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
2018/7656 جتاري جزئي  املقامة �صدكم من املدعية / النجوم العربية لتجارة 
الجهزة الكهربائية - ذ م م فقد مت ندبنا خبريا ح�صابيا يف الدعوى امل�صار اليها 
�صباحا   11.00 ال�صاعة   2019/6/2 املوافق  الأحد  يوم  حتديد  مت  فقد  وعليه 
 - دبي  يف  الكائن  لال�صت�صارات  جينوم  مكتبنا  مقر  يف  اخلربة  لجتماع  موعدا 
 ،  042200556 رقم  هاتف   ،  303 رقم  مكتب   - ن�صيمة  برج   - زايد  ال�صيخ  �صارع 
املحدد  املوعد  او من ميثلكم قانونا يف  ، راجني احل�صور   042501250 : فاك�ص 

م�صطحبني معكم �صورة عن كافة امل�صتندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري ح�صابي وم�صريف   

اإعالن حل�صور اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : ال�سابر للنقليات - �ض ذ م م  
القانوين  ال�صكل  الرباحة    - اآمنه حممد ح�صني اجلزيري  : مكتب 304 ملك  العنوان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م    678060 : الرخ�صة  رق��م    ، ذات م�صوؤولية حم��دودة   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1103931
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
  2019/5/14 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/5/14 بتاريخ   دبي 
فيجن  �سمارت  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
م  ذ  العمال  ب��اي مركز  بلو  50-201 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان  ملراجعة احل�سابات 
م- بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف :       فاك�ص :        م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : �سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات 
ذ م م- بردبي -  العنوان : مكتب رقم 50-201 ملك بلو باي مركز العمال 
اخلليج التجاري -  هاتف :       فاك�ص :           مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  ال�سابر 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/14   وذل��ك مبوجب  للنقليات - �ض ذ م م  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/14  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/222  نزاع تعيني خربة جتاري                      
 FZE ن��اي  2-���ص��رك��ة   - دي���اب  ع��م��رو عبدالبا�صط عبدالعزيز  ���ص��ده/1-  امل��ت��ن��ازع  اىل 
ح  م  م   FZE "باي" �صركة   - دي��اب  عبدالعزيز  عبدالبا�صط  عمرو   / الفنان  وميثلها 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   - طه  عبدالعزيز  عبدالبا�صط  عماد  ال�صيد/  وميثلها 
را�صد  �صلطان  وميثله/را�صد  م  م  ذ  �ص   - واملرئيات  لل�صوتيات  روت��ان��ا  �صركة  املتنازع/ 
بندب خبري  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  - قد  النعيمي  الكيتوب  �صلطان 
لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ص�ص 
جل�صة يوم الحد املوافق 2019/6/2 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب امل�صلح  لذا فانت مكلف 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�صم                                               

حماكم دبي

الت�صويات الودية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/109 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- درينيتي ديفيلوبر�ص ليمتد جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/28 يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي  بان  املدعي عليه   بالزام   - العقاري  للتطوير  تران�صكون  رايز  �صن  ل�صالح/ 
للمدعية تعوي�صا قدره )1953388( درهم - مليون وت�صعمائة ثالث وخم�صون الف 
وثالثمائة ثمانية وثمانون درهم - وفائدة 9% على هذا املبلغ من تاريخ �صريورة 
هذا احلكم نهائيا والزمتها املحكمة امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/4984 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عبداهلل علي حممد احمد احلمادي - جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/3/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان 
املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ع  م  �ص   - التجاري  دبي  ل�صالح/بنك 
وقدره )643/62 و 366 درهم ثالثمائة و�صتة و�صتون الف و�صتمائة وثالثة واربعون درهم 
الدعوى احلا�صل  تاريخ رفع  بواقع 9% من  الفائدة  بالإ�صافة اىل  و�صتون فل�ص  واثنني 
يف 2018/12/22 وحتى ال�صداد التام وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�صت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/4857 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- احمد الرفاعي لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة - �ص ذ م م  
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/9  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ الربغوثي للتجارة العامة - ذ م م بالزام املدعي عليه 
ان ي�صدد لل�صركة املدعية مبلغ وقدره )58.800 درهم( ثمانية وخم�صون الف وثمامنائة 
درهم( م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�صائية احلا�صل يف 2018/12/19 وحتى متام ال�صداد ، والزمت املدعي عليه بامل�صاريف 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12643 بتاريخ 2019/5/28   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/294 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- املهدي بوتركني - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص م ع - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره 338/40 و 90 درهم ت�صعني الف وثالثمائة وثمانية وثالثون درهم 
واربعون فل�ص والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 
2019/1/16 وحتى ال�صداد التام وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

جواد العناين يدر�س القت�ساد والأعمال 
يف كلية »اأبوغزالة اجلامعية لالبتكار«

•• عمان -الفجر: 

مبوجبه  ي��ق��وم  تعاقدا  لالبتكار  اجلامعية  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  كلية  وق��ع��ت 
اجلامعية، يف جمال  الكلية  يف  متفرغاً  بالتدري�ص  العناين  ج��واد  الدكتور 
القت�صاد والأعمال، برتبة اأ�صتاذ متميز، وي�صرف يف ذات الوقت على مركز 

الدرا�صات التابع لها، اعتباراً من منت�صف حزيران “يونيو” املقبل.
والأك��ادمي��ي��ني يف  القت�صاديني  اأه��م  م��ن  واح���داً  العناين  ال��دك��ت��ور  يعترب 
القطاعني  يف  التجارب  من  وا�صعة  خربة  ولديه  العربي،  والوطن  الأردن 
العام واخلا�ص، ودر�ص يف عدة جامعات اأردنية وعربية واأمريكية، كما عمل 
اأمناء جامعة العقبة للتكنولوجيا، وعمل يف جمل�ص  نائباً لرئي�ص جمل�ص 
عمداء اجلامعة الأردنية، وجامعة ال�صرق الأو�صط، وجامعة عمان الأهلية، 

ويف كلية طالل اأبوغزالة لالأعمال.
ورحبت الدكتورة منتهى بني هاين عميد كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية 
لالبتكار بان�صمام الدكتور العناين اإىل الهيئة التدري�صية، م�صرية اإىل اأن 
خربات الدكتور العناين ت�صكل اإ�صافة نوعية اإىل النخبة املتميزة من اأ�صرة 
الكلية اجلامعية، التي تعمل على تر�صيخ نظام تعليمي جديد من نوعه الذي 
تاأكيدا لروؤية موؤ�ص�صها �صعادة الدكتور  يرتكز على دعم الإب��داع والبتكار، 
طالل اأبوغزالة واإميانه بالطاقات ال�صبابية وقدرتهم على دعم القت�صاد 
وفقا  اجلامعية  الكلية  مييز  ما  اإن  ه��اين  بني  واأو�صحت  واملحلي.  العاملي 
للدكتور اأبوغزالة اأنها الوىل يف العامل التي ل تهدف لتخريج متعلمني بل 
تخريج مبدعني وخمرتعني، لفتة اإىل اأن �صروط التخرج منها ترتكز على 
“تقدمي اخرتاع معريف يف خمتلف جمالت الأعمال مبا يف ذلك ال�صناعة 

والزراعة والتجارة مبنية على تقنية املعلومات والت�صالت«.
اجلامعات  م��ن  غ��ريه��ا  ع��ن  اجلامعية  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  كلية  تتميز  كما 
الأخرى مبا توفره من حا�صنة لالأعمال و�صوًل اإىل توفري فر�ص التدريب 
العاملية  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  يف  العملي 
معها  املتعاقدة  الأخ��رى  واملوؤ�ص�صات 
للطالب اأثناء تواجدهم على مقاعد 

الدرا�صة.
للجامعة  ال��ع��ن��اين  ان�صمام  ويعترب 
اجلامعية  ل��ل��ك��ل��ي��ة  ع��ل��م��ي��ا  م��ك�����ص��ب��ا 
والإب����داع،  البحث  ملفاهيم  وت��ع��زي��زا 
الثقافية  مبو�صوعيته  معروف  فهو 
وال��ع��ل��م��ي��ة ك��م��ا ���ص��اه��م ب��ال��ك��ث��ري من 
واأن�صاأ  املتميزة  القت�صادية  البحوث 

اأول حا�صنة لالإبداع يف الأردن.
الكلية  اأن جن��اح  ه��اين  بني  واأ�صافت 
اجل���ام���ع���ي���ة ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى اخل�����ربات 
وال���ق���درات امل��م��ي��زة ل��الأ���ص��ات��ذة وهي 
من العوامل التي تقود الإجنازات البحثية العظيمة. واألف العناين خم�صة 
كتب كما ن�صر ع�صرات املقالت العلمية يف دوريات عربية واإجنليزية وقدم 
اأكرث من خم�صمئة كلمة علمية يف موؤمترات خمتلفة. وعمل وزي��راً ع�صر 
مرات، وعني ع�صوا يف جمل�ص الأعيان اأربع مرات. ي�صار اإىل اأن كلية طالل 
اأبوغزالة لالبتكار هي كلية جامعية متخ�ص�صة بالأعمال وتقنية املعلومات 
ما  خ��الل  من  والبتكار  الإب���داع  خللق  املنا�صبة  البيئة  توفري  على  وتركز 
للطالب  تتيحها  التي  والإم��ك��ان��ي��ات  حديثة  درا���ص��ي��ة  اأ�صاليب  م��ن  ت��وف��ره 

لتحويل اأفكارهم واخرتاعاتهم الإبداعية اإىل منتجات قابلة للت�صويق.

»دبي مل�ستقبل ريادة الأعمال« ي�ستعر�س 
7 حماور ل�ستقطاب العقول وحتفيز املواهب

•• دبي - وام:

بحث جمل�ص دبي مل�صتقبل ريادة الأعمال والبيئة البتكارية، اأحد جمال�ص 
اآل  را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن  اأطلقها �صمو  التي  دبي للم�صتقبل، 
�صبل  الأول،  اجتماعه  يف  التنفيذي،  املجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
املجل�ص  ت�صكل توجهات ومهام  التي  ال�صبعة،  اأه��داف حماور عمله  حتقيق 

للفرتة املقبلة.
وتت�صمن حماور عمل املجل�ص: دعم وا�صتقطاب املواهب ال�صابة واملحافظة 
وت�صليط  املبتكرة،  وامل�صاريع  الأف��ك��ار  ومت��وي��ل  دع��م  يف  وامل�صاهمة  عليها، 
ال�صوء على ق�ص�ص النجاح، وتعزيز الوعي باأهمية البتكار وريادة الأعمال، 
وال�صناديق  ال�صتثمار  وبرامج  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  مع  والتعاون 
املجتمع،  �صرائح  خمتلف  ل��دى  الأع��م��ال  ري���ادة  عقلية  وت�صجيع  ال��دول��ي��ة، 
الأكادميية لال�صتفادة من  املوؤ�ص�صات  بال�صراكة مع  وتعزيز ثقافة البتكار 
تبني  على  وحتفيزهم  الإبداعية  الأف��ك��ار  واأ�صحاب  والطالب  اخلريجني 
بلهول  جمعة  خلفان  الجتماع  تراأ�ص  الأعمال.  ري��ادة  وممار�صات  مفاهيم 
الدكتور  من  كل  فيه  و�صارك  للم�صتقبل،  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 
عبد  وال��دك��ت��ور  الذكية،  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة  رئي�ص  ال��ع��ور  من�صور 
خولة  والدكتورة  العليا،  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�صام�صي  اللطيف 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  التنفيذي لالبتكار يف جامعة  الرئي�ص  الكعبي 
راأ�ص  حمافظ  موؤ�ص�صات  قطاع  مثل  فيما  التعليمي،  القطاع  عن  ممثلني 
وفادي غندور  املال داين فرحة الرئي�ص التنفيذي ل�صركة “بيكو كابيتال”، 
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة وم�صة. كما �صارك يف الجتماع كل من ماغنو�ص 
الرئي�ص  باهو�صي  وفيليب  “كرمي”،  ل�صركة  املوؤ�ص�ص  ال�صريك  اأول�����ص��ن 
عن قطاع ال�صركات النا�صئة واملبتكرة، وعن  التنفيذي ل�صركة “ماغنيت”، 
قطاع اجلهات احلكومية ذات ال�صلة بالبيئة البتكارية ح�صر كل من �صعيد 
مطر املري نائب املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة، وفاطمة النقبي الرئي�ص التنفيذي لالبتكار ومدير 
اإدارة ال�صرتاتيجية وامل�صتقبل بالإنابة يف وزارة املالية، و�صيماء ال�صويدي 
املناطق احلرة  دبي. ومثل قطاع  براند  الإبداعية يف  امل�صاريع  ق�صم  رئي�ص 
والتجارية املهتمة بالبيئة البتكارية يف الجتماع كل من ماجد ال�صويدي 
التنفيذي واأمني  مدير عام مدينة دبي لالإعالم، واآمنة العوي�ص الرئي�ص 
املجل�ص  العاملي، كما �صارك يف اجتماع  املايل  ال�صجل يف حماكم مركز دبي 
خرباء عامليون اأبرزهم الربوفي�صور �صوميرتا دوتا رئي�ص قطاع البتكار يف 
بالول،  كورنيل  جامعة  يف  الإدارة  وبروفي�صور  العاملي  القت�صادي  املنتدى 
ومارتن برانكو موؤ�ص�ص “�صتيم كابيتال” وزير البتكار ال�صابق يف جمهورية 

�صلوفاكيا.

نظام متطور خلدمة ال�سفن اخل�سبية يف خور دبي

�سلطان بن �سليم يطلق »نظام املرا�سفة الذكي« جلمارك دبي بح�سور ثاين الزيودي

 هيئة امل�ساهمات املجتمعية »معًا« حتث ال�سباب ورّواد 
العمل الجتماعي على اإطالق اأفكار مبتكرة مل�ساريع اجتماعية  

•• دبي – الفجر:

ب��ح�����ص��ور م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي  اأح��م��د 
والبيئة و�صلطان اأحمد بن �صليم رئي�ص 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  الإدارة  جم��ل�����ص 
رئي�ص  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��وان��ئ  ملجموعة 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ص�صة 
مدير  م�صبح  حمبوب  واأح��م��د  احل��رة 
دبي  د�صنت جمارك  دب��ي،  ع��ام جمارك 
“نظام املرا�صفة الذكي” الذي ي�صهل 
ر���ص��و ال�����ص��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة يف خ���ور دبي 
با�صتخدام  الب�صائع  وحتميل  لتفريغ 
لتقنية  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأح�����دث 
وقد  ال�صطناعي،  وال��ذك��اء  املعلومات 
عقول  ابدعتها  باأفكار  الدائرة  طورته 
نوعي  ابتكار  يف  اجلمركيني  املوظفني 
جديد لتي�صري حركة ال�صفن التجارية 
اجلمركية  والإدارات  للهيئات  ي��ق��دم 
عرب العامل منوذجاً خالقاً يف البتكار 

والتطوير اجلمركي.
الذكي”  امل��را���ص��ف��ة  “نظام  و���ص��ُي��م��ك��ن 
ُتبحر  التي  التجارية  ال�صفن  ط��واق��م 
م�����ن اجن���������از كافة  دب�������ي  ع�����رب خ�������ور 
اخلدمات  عرب  اإلكرتونياً  معامالتها 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��ن��ظ��ام، حيث 
ُيتيح النظام لطواقم ال�صفن التجارية 
اإىل  تتقدم  اأن  دب��ي  خ��ور  نحو  املتجهة 
غرفة العمليات يف مركز جمارك خور 
اجلمركية  امل��راك��ز  لإدارة  ال��ت��اب��ع  دب��ي 
ال�صاحلية بطلبات الت�صجيل ل�صحناتها 
با�صتخدام  اإل����ك����رتون����ي����اً  ال���ن���ظ���ام  يف 

الأجهزة الذكية، 
ال�صفن  ت�صجيل  عمليات  اإجن���از  وب��ع��د 
تتوىل غرفة العمليات من خالل “نظام 
املرا�صفة الذكي” توجيه ال�صفن  اإىل 
عمليات  لإجن������از  الن���ت���ظ���ار  اأر����ص���ف���ة 
التفتي�ص وا�صتكمال الإجراءات، ثم يتم 
النظام  بوا�صطة  ال�صفينة  طاقم  ابالغ 
املخ�ص�ص  ال��ر���ص��ي��ف  اإىل  ب��ال��ت��وج��ه 
الب�صائع،  ت��ف��ري��غ  اأج���ل  م��ن  ل��ر���ص��وه��ا 

ويف حال كانت ال�صفينة �صتنقل �صحنة 
اإىل  دب��ي  م��ن  التجارية  الب�صائع  م��ن 
النظام  ي��ت��ي��ح   اخل���ارج���ي���ة  الأ������ص�����واق 
لطاقم ال�صفينة اإجناز كافة الإجراءات 
لتنطلق  ال��ب�����ص��ائ��ع  حت��م��ي��ل  واإجن�������از 
اإىل مقا�صدها يف  جم��دداً يف رحالتها 
نحو 50 ميناء تنت�صر يف 9 دول ترتكز 

معها التجارة عرب خور دبي.
ومن جهته اأثنى معايل الدكتور ثاين 
ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي على ال���دور الذي 
تلعبه جمارك دبي يف تعزيز  تناف�صية 
اإم��ارة دب��ي ودول��ة الإم���ارات ب�صكل عام 
ع���رب ال��ت��ط��وي��ر وال���ت���ح���دي���ث ال���دائ���م 
للحركة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ل���ل���خ���دم���ات 
الدولة  مكانة  من  يعزز  مبا  التجارية 
احلركة،  لهذه  وعاملي  اإقليمي  كمركز 
وي�صهم يف منو قطاع التجارة اخلارجية 

للدولة ب�صكل عام.
م�صروع  “وميثل  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
ال�����ذي  ال����ذك����ي(  امل���را����ص���ف���ة  )ن���ظ���ام 
طورته جمارك دبي لت�ص����������هيل ر�ص���������و 
ال�ص����فن يف خور دبي لتفري�����غ وحتميل 
ج����دي����دة جلهود  اإ����ص���اف���ة  ال��ب�����ص��ائ��ع 
ان�صيابية  لتعزيز  ال�صاملة  التطوير 
عرب  التجاري��������ة  احلرك�����ة  وم��رون��ة 

خ�����������ور دبي ».
“ تعد  اأحمد بن �صليم:  وق��ال �صلطان 
التجارة عرب خور دبي راف��داً مهما يف 
جت���ارة دب���ي اخل��ارج��ي��ة غ��ري النفطية 
املوانئ  الإم���ارة عرب  اإىل جانب جت��ارة 
الأخرى واملطارات واملنافذ الربية، وقد 
كان للتجارة عرب اخلور دوراً حمورياً 
التجارية  دب���ي  لنه�صة  التاأ�صي�ص  يف 

بعدها  الإمارة  وانطلقت  والقت�صادية 
يف بناء املوانئ الكربى واملناطق احلرة 
ال��رائ��دة ال��ت��ي ح��ول��ت دب��ي اإىل منوذج 
القائمة  القت�صادية  التنمية  يف  عاملي 
القت�صاد  بنية  يف  التنوع  حتقيق  على 
وتتقدم  ل��الق��ت�����ص��اد  عا�صمة  لت�صبح 
بثبات نحو تعزيز الربط بني الأ�صواق 
الإقليمية والعاملية من خالل م�صروع 
لوثيقة  ت��ن��ف��ي��ذاً  ل��ل��ح��ري��ر  دب����ي  خ���ط 
اخلم�صني التي اأطلقها �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 

حاكم دبي “رعاه اهلل”..
 وقد بلغت قيمة جتارة دبي اخلارجية 
دب���ي خالل  ال��ت��ي مت نقلها ع��رب خ���ور 
العام  منذ  املا�صية  الع�صرة  ال�صنوات 
2009 وحتى العام 2018 اأكرث من 

122 مليار درهم ..
التجارة  يف  ال���ب�������ص���ائ���ع  ح���ج���م  وب���ل���غ 
ال�صنوات  ه�����ذه  خ�����الل  اخل������ور  ع����رب 
حيث  ط����ن،  م��ل��ي��ون   10.564 ن��ح��و 
الن�صيج  لت�صمل  الب�صائع  ه��ذه  تتنوع 
التكييف،  اأجهزة  الهواتف،  والقم�صة، 
واملواد  املنزلية،  الكهربائية  الأج��ه��زة 
نقدم  اأن  ع��ل��ى  ون��ح��ر���ص  ال���غ���ذائ���ي���ة، 
لل�صفن  واخلدمات  الت�صهيالت  اف�صل 
ال��ت��ج��اري��ة يف خ���ور دب���ي ل��دع��م النمو 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة بدولة  ق��ط��اع  يف 
الإم����ارات ن��ظ��راً ل��ل��دور احل��ي��وي الذي 
التطور  دع�����م  يف  ال���ق���ط���اع  ب����ه  ي���ق���وم 

القت�صادي للدولة ».
واأ�صاف: “نحر�ص على متكني التجار 
م���ن اجن�����از ع��م��ل��ي��ات��ه��م ال���ت���ج���اري���ة يف 

والر�صفة  دبي  باإمارة  الكربى  املوانئ 
و�صهولة  بُي�صر  دب��ي  خ��ور  يف  التجارية 
لندعم املزايا التناف�صية لالإمارة ونعزز 
الذكية  ب��اخل��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ري��ادت��ه��ا 
ال�صدارة  يف  ل��ن��ظ��ل  ال���ت���ط���ور  ف��ائ��ق��ة 
ال�صدارة  على  بقوة  ونناف�ص  اإقليمياً 
التجارية  قدراتنا  تطوير  ع��رب  دول��ي��اً 
ب���ا����ص���ت���م���رار ب����الأف����ك����ار والب����ت����ك����ارات 
اجلديدة لنقدم للعامل منوذجاً متفرداً 
النجاح  ي��ع��ززه  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��م��ي��ز  يف 
حتققه  ال���ذي  وال�صتثنائي  القيا�صي 
ل�صت�صافة  ا���ص��ت��ع��داده��ا  يف  الآن  دب���ي 

.« اك�صبو 2020 
“ ميثل  اأحمد حمبوب م�صبح:  وق��ال 
)نظام املرا�صفة الذكي( اإجنازاً جديداً 
املت�صاعدة  الإجن����������ازات  م�������ص���رية  يف 
جل����م����ارك دب�����ي ع���ل���ى ط���ري���ق حتقيق 
واملتمثلة  ل��ل��دائ��رة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل���ه���ام 
وحماية  التجارة  تي�صري  على  بالعمل 
مقدمة  يف  ن�����ص��ع  ول���ذل���ك  امل��ج��ت��م��ع، 
للتطبيقات  الدائم  التطوير  اولوياتنا 
لت�صمل  وتو�صعها  الذكية  واخل��دم��ات 
اإدارة  م����ن  اب����ت����داء  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا،  ك���اف���ة 
الذكي  املخاطر  حم��رك  عرب  املخاطر 
ال����ذي ط���ورن���اه ل��ر���ص��د امل��خ��اط��ر على 
وم���روراً  م�صبقاً  ال��ت��ج��اري��ة  ال�صحنات 
النظام  والتفتي�ص  للمعاينة  باأنظمتنا 
والنظام  احل���اوي���ات  لفح�ص  امل��ت��ط��ور 
احلقائب  لتفتي�ص  ال��ذك��ي  اجل��م��رك��ي 
اإىل قنواتنا  و���ص��وًل  دب��ي  م��ط��ارات  يف 
للمتعاملني  الذكية  لتقدمي اخلدمات 
ون��ت��وج ذل��ك بتطبيق ذك��ي ج��دي��د من 
خالل )نظام املرا�صفة الذكي( لت�صهيل 

ر���ص��و ال�����ص��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة يف خ���ور دبي 
ميكننا  ما  الب�صائع،  وحتميل  لتفريغ 
العمل  الإجن����از يف  وت���رية  ت�صريع  م��ن 
دبي،  خ��ور  يف  الب�صائع  تخلي�ص  على 
تعامل  التي  ال�صفن  جمموع  بلغ  وق��د 
معها مركز جمارك خور دبي يف العام 
2018 نحو 15600 �صفينة توزعت 
و7775  ق��ادم��ة  �صفينة   7828 اإىل 
الأول من  الربع  ويف  م��غ��ادرة،   �صفينة 
التي  ال�صفن  ع��دد  بلغ   2019 ال��ع��ام 
�صفينة   4190 امل��رك��ز  م��ع��ه��ا  ت��ع��ام��ل 
قادمة  ���ص��ف��ي��ن��ة   2078 اىل  ت���وزع���ت 

و2112 �صفينة مغادرة ».
اجلديد  النظام  “�صيمكننا  واأ���ص��اف: 
م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأع������داد ك���ب���رية من 
ال�صفن يف خور دبي من خالل ت�صريع 
جودة  وحت�صني  ال�صفن  ر�صو  عمليات 
عرب  لها  املقدمة  اجلمركية  اخلدمات 
ل��ت��واك��ب اخلدمات  ال��ذك��ي��ة،  الأج���ه���زة 
املقدمة للتجارة عرب اخلور حتول دبي 
ت�صمل  والتي  عاملياً  الذكى  املدينة  اإىل 
الن�صاط  اأوج��ه  كافة  الذكية  خدماتها 
التجاري والقت�صادي، لدعم تناف�صية 
دول����ة الإم�������ارات وت��ق��دم��ه��ا ال���دائ���م يف 
امل���وؤ����ص���رات ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر وج���ودة 
للتجار  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  و���ص��رع��ة 

وامل�صتثمرين«.
ح�����ص��ر ح��ف��ل الط������الق مم��ث��ل��ني من 
التابعة  واجل��ه��ات  احلكومية  اجل��ه��ات 
واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  ملوؤ�ص�صة 
احل���رة، ويف ختام احلفل اأهدى �صلطان 
الوزير الدكتور ثاين  بن �صليم معايل 

الزيودي درعاً تذكارية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املجتمعية  امل�������ص���اه���م���ات  ه��ي��ئ��ة  ح���ّث���ت 
العمل  ورّواد  ال���������ص����ب����اب  “معاً”، 
عمل  فر�ص  عن  الباحثني  الجتماعي 
لها اأثر اجتماعي اإيجابي على امل�صاركة 

معاً  حا�صنة  مبادرتها؛  يف  والت�صجيل 
يف  امل�صاهمة  اإىل  الرامية  الجتماعية؛ 
يف  النا�صئة  الجتماعية  امل�صاريع  تنمية 

اإمارة اأبوظبي.  
مبادرة  الجتماعية،  معاً  حا�صنة  وتعد 
وتوفر  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  اأوىل 

الأعمال  ورّواد  لل�صباب  ف��ري��دة  فر�صة 
وتنميتها،  امل��ب��ت��ك��رة  اأف��ك��اره��م  لتطوير 
من�صاآت  اأو  اجتماعية  موؤ�ص�صات  لت�صبح 
اإيجابي  اج��ت��م��اع��ي  اأث����ر  اأه��ل��ي��ة حت��ق��ق 

ووا�صح يف الإمارة.
الجتماعية”  م��ع��اً  “حا�صنة  وت���ق���دم 
فائزة  ف�����رق  ل��ع�����ص��رة  ال�������الزم  ال����دع����م 
اأف������راد ط��ي��ل��ة فرتة   3-2 م���ن  ت��ت��ك��ون 
�صتة  مل��دة  ت�صتمر  ال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج  دورة 
الفائزين  اخ���ت���ي���ار  ي��ت��م  ح��ي��ث  اأ����ص���ه���ر، 
وم�صاعدتهم  حم����ددة  م��ع��اي��ري  ح�����ص��ب 
وم�صاريعهم  اأع��م��ال��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
من  امل�صاركون  وي�صتفيد  الجتماعية. 
واملكاتب  والتمويل  والتوجيه  الإر���ص��اد 
اإىل  الو�صول  و�صهولة  العمل  وخ��ربات 
فر�صة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 
واملتخ�ص�صني  اخل����رباء  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
خالل  من  مهاراتهم  تطوير  واإمكانية 

ور�ص العمل وبرامج التدريب.
ا�صتقبال  اإىل  “معاً”  ه��ي��ئ��ة  وت��ط��م��ح 
ط��ل��ب��ات ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف ال���ربن���ام���ج من 
وال���ط���الب  الأع�����م�����ال  ورواد  ال�������ص���ب���اب 
واملتخرجني يف اأبوظبي ودولة الإمارات 
ال���ع���امل، مم��ن يتمتعون  اأن���ح���اء  وب��اق��ي 
والبحث  الإب��ت��ك��ار  مب���ه���ارات يف جم���ال 
مهاراتهم  م����ن  ال�����ص����ت����ف����ادة  ومي����ك����ن 

والعمل على تطويرها لتاأ�صي�ص كيانات 
اأثر اجتماعي عن طريق  اجتماعية لها 

حا�صنة معاً الجتماعية. 
�صالمة  ���ص��ع��ادة  ق��ال��ت  لها  ت�صريح  ويف 
امل�صاهمات  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  العميمي، 
العمل  “ميثل  “معاً”:  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
فر�صة  ال���ث���ال���ث  وال���ق���ط���اع  امل��ج��ت��م��ع��ي 
لبناء م�صرية  لل�صباب  بالن�صبة  حقيقية 
جانب  اإىل  ون���اج���ح���ة،  واع������دة  م��ه��ن��ي��ة 
حتقيق طموحهم يف رد اجلميل للوطن 
العام  ال���ن���ف���ع  حت��ق��ي��ق  يف  وامل�������ص���اه���م���ة 

للمجتمع«. 

وبرنامج  معاً  هيئة  “ت�صعى  واأ�صافت: 
تر�صيخ  اىل  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ا���ص��ن��ة 
اأبوظبي  يف  ال���ث���ال���ث  ال���ق���ط���اع  م���ك���ان���ة 
متوا�صاًل،  ت��ط��وراً  ح��ال��ي��اً  ي�صهد  ال���ذي 
ح��ي��ث ي��وف��ر ال��ربن��ام��ج ف��ر���ص��ة فريدة 
اكت�صاب  ع���رب  لتمكينهم  ل��ل��م�����ص��ارك��ني 
امل�صتثمرين  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  اخل����ربات 
اأبوظبي.  يف  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع  ���ص��م��ن 
وكل ما نطلبه يف املقابل، هو اأن ميتلك 
امل�صرتكون ال�صغف والإ�صرار، والتفاعل، 
وتقدمي الأفكار املبدعة التي ت�صاهم يف 

ازدهار املجتمع«.
وي���ت���وج���ب ع���ل���ى امل�������ص���رتك���ني الل����ت����زام 
اأعمال  اىل  املبتكرة  اأف��ك��اره��م  بتطوير 
احلا�صنة  ف������رتة  خ������الل  اج���ت���م���اع���ي���ة 
الدورة  اأ�صهر. وتركز  وت�صتمر ملدة �صتة 
الأوىل من الربنامج على و�صع احللول 
لأ�صحاب  الفائدة  حتقق  التي  املبتكرة 
ال��ه��م��م وت��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����ص��ني م�صتوى 
حياتهم وعطائهم ودجمهم يف املجتمع 

.
يف  الت�صجيل  ط��ل��ب��ات  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ينتهي 
يوم  الجتماعية  م��ع��اً  حا�صنة  برنامج 
13 يونيو. ويجب اأن يكون عمر املتقدم 
18 �صنة فما فوق، واأن يكون مقيماً يف 

اأبوظبي اأو م�صتعداً لالنتقال اإليها.

�سلطان بن �سليم: 122 مليار درهم قيمة التجارة عرب خور دبي خالل ال�سنوات الع�سرة املا�سية 
اأحمد حمبوب م�سبح: جمارك دبي تعاملت 15600 �سفينة خ�سبية يف خور دبي خالل 2018
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املال والأعمال

كلية دبي لل�سياحة تعلن عن 
تنظيم دورات تدريبية جديدة

•• دبي-الفجر: 

التابعة لدائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري  ك�صفت “كلية دبي لل�صياحة”، 
بدبي )دبي لل�صياحة( عن جمموعة من الدورات التدريبية اجلديدة مبا 
يوؤكد التزام الكلية امل�صتمر جتاه بناء اأجيال متعاقبة من الكوادر  والقادة 
حتقيق  ل�صمان  وذل���ك  ب��دب��ي،  ال�صياحة  ق��ط��اع  يف  �صني  املتخ�صّ املهنيني 

الإ�صتدامة لهذا القطاع احليوي وتزويده بالكفاءات ال�صابة املوؤهلة.
دبي  لكلية  ال�صيفي  “املخيم  اإط��الق  عن  الكلية  اأعلنت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
ترتاوح  ال��ذي��ن  واليافعني  الأط��ف��ال  منح  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  لل�صياحة”، 
املتعددة  املهن  13 عاماً فر�صة الإط��الع على  10 حتى  اأعمارهم ما بني 
العملي  التدريب  ال�صياحة. فيما يرّكز  املخيم على  التي يت�صمنها قطاع 

نهج  مع  يتوافق  مبا  وذل��ك  واملهني، 
املناهج  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  ال��ك��ل��ي��ة 
يف  والتطبيقية  امل��ه��ن��ي��ة  التعليمية 
وتغطي  التدريبية،  براجمها  ك��اف��ة 
الأن�صطة  م���ن  جم��م��وع��ة  ال�������دورات 
وال�صيافة  ال�����ص��ي��اح��ة  م��ث��ل  وامل���ه���ن 
وفنون  الفعاليات  واإدارة  والتجزئة 
املخيم  يف  الت�صجيل  وميكن  الطهي. 
بدوراته  ل��الإل��ت��ح��اق  الآن  ال�صيفي 
خالل الفرتة من 7 حتى 18 يوليو 

 .2019
اأع��ل��ن��ت كلية  اإىل ذل���ك،  وب��الإ���ص��اف��ة 
اإط��الق جمموعة  لل�صياحة عن  دب��ي 
ال�صيفية  التدريبية  “الدورات  من 
�صيقدمها  وال�����ت�����ي  الق�صرية”، 

جمموعة من اخلرباء من قطاع ال�صياحة. وتنق�صم الدورات اإىل م�صتويات 
متعددة، ومن بينها مرحلة “املبادئ” للمبتدئني، وتغطي قطاع التجزئة، 
ال�صفر،  ل��وك��الت  الت�صغيلية  والعمليات  الفعاليات،  واإدارة  والت�صويق، 
التي توؤهلهم  باملعرفة الالزمة  ال�صل�صلة يف تزويد الطالب  وت�صاهم هذه 
“احل�ص�ص  التي تت�صمنها �صل�صلة  املتو�صطة  املرحلة  اإىل دورات  للو�صول 
وهي بدورها ت�صمل على دورات يف الت�صويق الرقمي، واإ�صهار   الرئي�صية”، 

العالمات التجارية، والت�صويق بالتجربة.  
كذلك  الكلية  ت��ق��دم  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال�����دورات  لتلك  تنظيمها  ج��ان��ب  واإىل 
تطوير  يف  للم�صاهمة  الإجنليزية،  اللغة  يف  تدريب  �صاعة   30 للطالب 
العمل.  العمالء وزمالء  والتعامل مع  للتوا�صل  الطلبة  قدرات ومهارات 
ال��دورات املتخ�ص�صة  اأ�صماءهم يف هذه  ويح�صل الطالب الذين ي�صجلون 

قبل تاريخ 1 يونيو 2019 على خ�صم بن�صبة 15 باملائة. 
امل��ب��ادرات وال���دورات التدريبية اجل��دي��دة، قال  اإط��الق  ويف تعليق له على 
هذه  اإط��الق  “ياأتي  لل�صياحة:  دبي  لكلية  العام  املدير  حا�صر،  بن  عي�صى 
مبتكرة  دورات  بتقدمي  التزامنا  اإط���ار  يف  اجل��دي��دة  التدريبية  ال����دورات 
ال�صياحة  قطاع  يف  العمل  ل�صوق  وامل�صتقبلة  احلالية  الحتياجات  تلبي 
وال�صيافة، وكذلك تاأكيداً على دورنا املحوري كموؤ�ص�صة تعليمية رائدة يف 
جمال التعليم املهني املتخ�ص�ص. ونحن ملتزمون بتنمية قدرات الطالب 
تطوير  يف  ت�صاهم  التي  التعليمية  الفر�ص  من  املزيد  توفري  خ��الل  من 
مهاراتهم املهنية وال�صخ�صية وتعزيز جتاربهم، واإثراء معلوماتهم. ونحن 
ال��دورات اجلديدة �صوف ي�صاعد الطالب على  ب��اأّن تنظيم هذه  على ثقة 
احل�صول على املهارات ال�صرورية التي ت�صمن لهم التقدم والنجاح املهني 

يف القطاع احليوي يف الإمارة«.
وحتتفي كلية دبي لل�صياحة بالنجاح الذي حققته اإحدى اأدواتها التدريبية 
اإلكرتونية  تعليمية  اأداة  يعد  ال��ذي  دبي”،  “نهج  برنامج  وهي  الأ�صا�صية 
العاملني يف قطاع  اإىل تطوير  مهارات  وتهدف  الإن��رتن��ت،  على  متوفرة 
ال�صياحة ممن يتعاملون مبا�صرة مع زّوار دبي، بدءاً من قطاع ال�صيافة، 
وجتارة التجزئة، وحتى املوا�صالت. وقد حقق “نهج دبي” منواً ا�صتثنائياً 
باأنه يحتوي  2017، علماً  اإطالقه يف عام  املا�صيني منذ  خالل العامني 
حالياً على 170 منوذجاً تدريبياً مت خاللها تقدمي اأكرث من 200 األف 
بعنوان  تدريبي جديد  بينها من��وذج  وم��ن   ،2018 ع��ام  تدريب يف  �صاعة 
مهمة  م��ع��ل��وم��ات  ل��ل��ط��الب  ي��ق��دم  وال����ذي  امل�صتدامة”،  لل�صياحة  “دبي 
ومف�صلة حول الركائز الأ�صا�صية لل�صياحة امل�صتدامة يف دبي، وهي البيئة، 
الذي  ال���دور  اأهمية  فهم  على  مل�صاعدتهم  وذل��ك  واملجتمع،  والق��ت�����ص��اد، 
يقومون به لتحفيز عوامل ال�صتدامة يف قطاع ال�صياحة، وكيفية امل�صاهمة 
البيئية  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق  الطاقة،  ا�صتهالك  تر�صيد  يف  بفعالية 

والت�صغيلية.

ت�سغلها الحتاد للطران اعتبارًا من 26 مايو 
رحالت يومية بني مطار العني الدويل 
وجّدة يف الع�سر الأواخر من رم�سان 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت مطارات اأبوظبي عن ت�صغيل رحالت جوية يومية تربط  بني مطار 
العربية  اململكة  ال��دويل بجدة يف  العزيز  امللك عبد  ال��دويل ومطار  العني 

ال�صعودية، وذلك خالل الع�صر الأواخر من �صهر رم�صان املبارك.
و�صتبداأ الرحالت اجلوية التي ت�صرّيها الحتاد للطريان، اعتباراً من يوم 
الأحد املوافق 26 مايو وت�صتمر حتى يوم الثالثاء املوافق 4 يونيو، وذلك 
رم�صان  �صهر  خالل  بذلك  للراغبني  العمرة  منا�صك  اأداء  ت�صهيل  بهدف 
العربية  اململكة  اإىل  املتوجهة  زي��ادة الطلب على الرحالت  املبارك، يف ظل 

ال�صعودية خالل ال�صهر الف�صيل.
بالإنابة  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ال�صام�صي،  اأحمد  قال  ال�صدد  وبهذا 
التزامنا  اإطار  “ ياأتي ت�صغيل الرحالت اجلديدة يف  اأبوظبي:  يف مطارات 
ل�صيما  مطاراتنا،  عرب  للم�صافرين  واخلدمات  العرو�ص  اأف�صل  بتقدمي 
خالل �صهر رم�صان املبارك الذي ي�صهد زيادة يف الإقبال على اأداء منا�صك 
العمرة، حيث ي�ُصرنا اأن ن�صارك يف ت�صهيل ذلك عرب رحالت يومية تربط 

بني العني وجدة خالل الع�صر الأواخر من ال�صهر الف�صيل«.
و�صت�صرّي الحتاد للطريان رحالتها اليومية على منت طائرات “اإيربا�ص 
ال�صاعة  ال��دويل عند  العني  والتي �صتنطلق يومياً من مطار   ،”330 اإيه 
1:30 ظهراً بالتوقيت املحلي، لت�صل اإىل مطار امللك عبد العزيز الدويل 
عند ال�صاعة 3:20 ظهراً بالتوقيت املحلي. اأما رحالت العودة فتنطلق من 
مطار امللك عبد العزيز الدويل عند ال�صاعة 4:20 ظهراً بالتوقيت املحلي، 

لت�صل مطار العني الدويل عند ال�صاعة 8:05 م�صاًء بالتوقيت املحلي.

ميناء خليفة يوؤكد مكانته كمركز حيوي على خارطة التجارة البحرية العاملية 

حمطة كو�سكو اأبوظبي ت�ستقبل اأكرب �سفن احلاويات يف العامل حتمل 21 األف حاوية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�صتقبلت حمطة كو�صكو اأبوظبي مبيناء 
كو�صكو  ���ص��رك��ة  ت���ق���وم  وال���ت���ي  خ��ل��ي��ف��ة، 
ال�صينية  امل���ح���دودة  ل��ل��م��وان��ئ  امل��الح��ي��ة 
بتطويرها وت�صغيلها حالياً بال�صراكة مع 
�صفن  اأك��رب  من  اثنتني  اأبوظبي،  موانئ 
اأقل  العامل يف غ�صون  نقل احلاويات يف 
من �صهر، يف خطوة تعزز مكانة اأبوظبي 
ك��م��رك��ز حم���وري ع��ل��ى خ��ارط��ة التجارة 

البحرية العاملية.
�صيبنج  كو�صكو  يف.  “اإم.  �صفينتا  وُت��ع��د 
بي�صز” و”اإم. يف. كو�صكو �صيبنج �صولر” 
ثالث ورابع �صفينة �صخمة على التوايل 
تر�صوان يف حمطة كو�صكو اأبوظبي منذ 
التجريبية  الت�صغيلية  عملياتها  ب���دء 
ا�صتقبلت  وق��د   .2019 اأب��ري��ل   20 يف 
ه����ذه امل��ح��ط��ة ���ص��ف��ي��ن��ة ن��ق��ل احل���اوي���ات 
النمطية ال�صينية “اإم. يف. �صي اإ�ص �صي 
على  حتمل  كانت  التي  مريكوري”،  اإل 
اأبريل،   20 يف  ح��اوي��ة  األ���ف   14 متنها 
ومن ثّم �صفينة “اإم. يف. �صي اإ�ص �صي اإل 
والتي و�صلت اإىل امليناء يف 27  جلوب”، 

اأبريل بحمولة 19 األف حاوية.
التي حتمل  وو�صلت ال�صفينة “�صولر”، 
اإىل  األ��ف حاوية منطية   21 على متنها 
ميناء خليفة يف 25 مايو، لت�صبح اأكرب 

�صفينة نقل حاويات تر�صو مبيناء خليفة، 
بعد اأن كانت �صفينة “بي�صز” التي حتمل 
قد  منطية  حاوية  األ��ف   20 متنها  على 
ا�صتقبالها  عند  المتياز  بهذا  احتفظت 
بامليناء يف 5 مايو، مبدة ل تتجاوز ثالثة 
اأ�صابيع. ويعد ا�صتقبال ال�صفينتني اللتني 
انطلقتا من ميناء ت�صينغداو يف ال�صني، 
اإجناًزا ير�صخ مكانة اأبوظبي على خارطة 
دورها  ويعزز  العاملية  البحرية  التجارة 

املحوري يف مبادرة احلزام والطريق. 
ال�صام�صي،  جمعة  حممد  الكابنت  وعرّب 
عن  اأبوظبي،  ملوانئ  التنفيذي  الرئي�ص 
الكبرية ل�صتقبال ميناء خليفة  �صعادته 
اث��ن��ت��ني م���ن اأك�����رب ���ص��ف��ن احل����اوي����ات يف 
اأن���ه ميثل اإجن����ازاً مهماً  ال��ع��امل، م��وؤك��داً 
ملوانئ اأبوظبي و�صركة كو�صكو املالحية. 
“مثل ه��ذا الجن��از يلقي ال�صوء  وق��ال، 
ال�صرتاتيجية  ميناء خليفة  مكانة  على 
العاملية  البحرية  التجارة  خ��ارط��ة  على 
�صمن  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز  احل��ي��وي  ودوره 
ال�صرق  املالحية يف  كو�صكو  �صركة  �صبكة 

الأو�صط«.
“نحن يف  ال�����ص��ام�����ص��ي ق���ائ���اًل:  واأ����ص���اف 
م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي ن��ح��ر���ص ع��ل��ى تطوير 
ق���ط���اع ال�����ص��ح��ن ال���ب���ح���ري ع���رب تقدمي 
حلول مبتكرة يف جمال ال�صحن البحري 
الوقت  ل���ت���وف���ري  احل�����اوي�����ات  وم���ن���اول���ة 

احتياجات  وتلبية  للعمالء  والتكاليف 
بينها تطوير  م��ن  وال��ت��ي  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا 
اأعلى  ل��ل��م��وان��ئ وف����ق  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
من  واح��دة  و�صول  اإن  العاملية.  املعايري 
اإىل حمطة  احل���اوي���ات  ن��ق��ل  �صفن  اأك���رب 
البنية  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  اأب���وظ���ب���ي  ك��و���ص��ك��و 
والتي  خليفة  مل��ي��ن��اء  امل��ت��ط��ورة  التحتية 
تواكب احتياجات قطاع ال�صحن البحري 

حا�صراً وم�صتقباًل.« 
وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ك��اب��نت ج��و وي بينغ، 
كو�صكو  مل��ح��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 
با�صتقبال  ����ص���ع���داء  “نحن  اأب���وظ���ب���ي: 
احلاويات  نقل  �صفن  ك��ربى  م��ن  واح���دة 
اأبوظبي، وهو  العاملية يف حمطة كو�صكو 
تربطنا  التي  املتينة  ال�صراكة  ي��وؤّك��د  م��ا 
مبوانئ اأبوظبي. ون�صعر بالفخر بالدور 
احليوي ل�صركة كو�صكو املالحية للموانئ 
ال��ت��ج��ارة يف  امل��ح��دودة يف ت�صهيل ح��رك��ة 
وجهًة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ونتطلع  امل��ن��ط��ق��ة، 
احلاويات  نقل  �صفن  ل�صتقبال  رئي�صيًة 

ال�صخمة خالل ال�صنوات القادمة«.
واأ�صاف، “تلبي حمطة كو�صكو اأبوظبي، 
ب��ف�����ص��ل ب��ن��ي��ت��ه��ا ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ت���ط���ورة، 
البحري  ال�����ص��ح��ن  ���ص��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
الكفاءة وتفريع  وت�صهم يف رفع م�صتوى 
وحتميل احلاويات بوقت اأ�صرع، وبالتايل 

تقدمي مزايا تناف�صية للعمالء.« 

وي�صار اإىل اأن موانئ اأبوظبي هي ال�صركة 
امل�صغلة للموانئ التجارية واملجتمعية يف 
اإىل مدينة  ب��الإ���ص��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
خليفة ال�صناعية. وتربط حمطة كو�صكو 
دي�صمرب  يف  افتتاحها  مت  التي  اأبوظبي، 
امل��ا���ص��ي، ب���ني م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة وحمفظة 
كو�صكو  ل�صركة  التابعة  العاملية  امل��وان��ئ 
املالحية التي تتوىّل اإدارة وت�صغيل 285 

مر�صًى يف 37 ميناء حول العامل.
وت�صم حمطة كو�صكو اأبوظبي للحاويات 
ال�صرق  اأك��رب حمطة لفرز احل��اوي��ات يف 
مرت.  األ�����ف   275 مب�����ص��اح��ة  الأو�����ص����ط 
مبرافق  احل��دي��ث��ة  امل��ن�����ص��اأة  ه��ذه  وتتمتع 
ناق�صة  احل��اوي��ات  ل�صحنات  خم�ص�صة 
اإىل جانب  ك��ام��ل��ة احل��م��ول��ة  احل��م��ول��ة- 
تعبئة  خ��دم��ات  م��ن  متكاملة  جمموعة 
احلاويات، والتخزين على املدى الق�صري 
ل��ل�����ص��ح��ن��ات غ���ري امل��ج��م��ع��ة، ف�����ص��اًل عن 
التوا�صل مع حمطات احلاويات  �صهولة 
ت��ع��ت��رب املحطة  ك��م��ا  يف م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة. 
ال�صرق  مبنطقة  ���ص��رك��ة  اأول  اجل���دي���دة 
الأو�صط توؤ�ص�صها �صركة كو�صكو املالحية 
للموانئ املحدودة، التابعة ل�صركة كو�صكو 
املالحية والتي تعترب واحدة من كربى 

ال�صركات املالحية املتكاملة يف العامل. 
الق�صوى  ال�صتيعابية  ال��ط��اق��ة  وت��ب��ل��غ 
مليون   2.5 اأب��وظ��ب��ي  ك��و���ص��ك��و  مل��ح��ط��ة 

حاوية منطية على امتداد ر�صيف بحري 
بطول 1200 مرت. ويبلغ عمق املياه يف 
18 م��رتاً، الأم��ر الذي  منطقة املحطة 
احلاويات  �صفن  با�صتقبال  ل��ه��ا  ي�صمح 
العمالقة التي عادًة ما تتجاوز حمولتها 
20 األف حاوية منطية. وجتدر الإ�صارة 
ت�صتثمر  املالحية  كو�صكو  �صركة  اأن  اإىل 
الإن�صاءات  اأع��م��ال  يف  دره��م  مليار   1.1

وتوفري الآلت الالزمة للمحطة.
اأبوظبي للحاويات  وُتعد حمطة كو�صكو 
ث��م��رة ات��ف��اق��ي��ة م��دت��ه��ا 35 ع���ام���اً بني 
اأبوظبي و�صركة كو�صكو املالحية  موانئ 
�صمن  ت��ن��درج  وه��ي  امل���ح���دودة،  للموانئ 
اإطار ا�صرتاتيجية منو ملدة خم�ص �صنوات 
بهدف  اأبوظبي”  “موانئ  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
تعزيز القطاع البحري يف اإمارة اأبوظبي 
وامل�صاهمة  القت�صادية  التنمية  وتعزيز 
ومتنوع.  م�������ص���ت���دام  اق���ت�������ص���اد  ب���ن���اء  يف 
روؤية  مع  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  وتتما�صى 
الهادفة   2030 القت�صادية  اأب��وظ��ب��ي 
الإقليمية  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  تن�صيط  اإىل 
املبا�صرة.  الأجنبية  ال�صتثمارات  وجذب 
كبري  ب�صكل  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  وت�صتثمر 
الجمالية  ال�صتيعابية  الطاقة  ل��زي��ادة 
م���الي���ني حاوية   5 م���ن  خ��ل��ي��ف��ة  مل��ي��ن��اء 
حاوية  مليون   9.1 اإىل  �صنوياً  منطية 

منطية �صنوياً.

 بلدية مدينة اأبوظبي تدّرب ال�ست�ساريني واملقاولني ب�ساأن ممار�سات الأعمال الكهربائية لالإنارة العامة

دبي ف�ستيفال �سيتي مول ي�ست�سيف الفطيم ميجا �سوق للمرة الثانية 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب����وظ����ب����ي يف 

البنية  ق���ط���اع  خ����الل  م���ن  م�����ص��رح��ه��ا 
عمل  ور���ص��ة  البلدية  واأ���ص��ول  التحتية 
خاللها  م����ن  ا����ص���ت���ه���دف���ت  ت���دري���ب���ي���ة 
ال�صت�صاريني واملقاولني ل�صرح املعايري 
ثة لأعمال  واملوا�صفات واملتطلبات املُحدَّ

الت�صميم وال�صيانة الكهربائية. 
“ديفيد  امل��ه��ن��د���ص  ال��ور���ص��ة  ح��ا���ص��ر يف 

من  ك����ب����ري  ع�������دد  وح���������ص����ره����ا  دن”، 
يف  العاملني  وامل��ق��اول��ني  ال�صت�صاريني 
الكهربائية يف م�صاريع  الأعمال  جمال 
 53 يقارب  مبا  التحتية  البنية  قطاع 

ا�صت�صاريا ومقاول وفنيا .
واأ�صول  التحتية  البنية  ق��ط��اع  واأك����د 
البلدية اأن الهدف الأ�صا�ص من الور�صة 
هو تدريب وتوعية املهند�صني والفنيني 
باأف�صل املمار�صات لالأعمال الكهربائية 
الطرق  على  العامة  ب��الإن��ارة  اخلا�صة 
يف  الرتفيهية  وامل���راف���ق  احل��دائ��ق  ويف 

والت�صغيل  وال�صيانة  الت�صميم  جمال 
واإدارة الأ�صول.

البنية  قطاع  ك��ان  ذات���ه،  ال�صعيد  على 
التحتية واأ�صول البلدية قد �صكل فريق 
عمل داخلياً ملراجعة ممار�صات الأعمال 
العامة  ب��الإن��ارة  اخلا�صة  الكهربائية 
واملرافق  احل���دائ���ق  ويف  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
الت�صميم  جم������الت  يف  ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
الأ�صول،  واإدارة  والت�صغيل  وال�صيانة 

وا�صطلع الفريق مبهام عديدة منها :
املوا�صفات  وتوثيق  وحتديث  مراجعة 

اأعمال  يف  احل�صابية  والطرق  واملعايري 
الأعمال  خمططات  ومراجعة  ت�صميم 
العامة،  ب��الإن��ارة  اخلا�صة  الكهربائية 
اعتماد  اإج������راءات  م��راج��ع��ة وحت��دي��ث 
ت�����ص��ام��ي��م الأع����م����ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مبا 
اأبوظبي  ���ص��رك��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي�����ص��ت��ويف 
ال����رب����ط مع  ل���ل���ت���وزي���ع مب����ا يف ذل������ك 
ال�صبكة لتزويد مرافق الإنارة بالطاقة 
ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة، م����راج����ع����ة وحت����دي����ث 
م���وا����ص���ف���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات واإج���������راءات 
اأع���م���ال ال�����ص��ي��ان��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة بهدف 

•• دبي-الفجر: 

مول‘،  �صيتي  ف�صتيفال  ’دبي  ك�����ص��ف 
وج��ه��ة ال��ت�����ص��وق وال���رتف���ي���ه ال���رائ���دة، 
ميجا  ’الفطيم  فعالية  ا�صت�صافة  عن 
الفطيم  ���ص��رك��ة  تنظمها  ال��ت��ي  �صوق‘ 
من  اأي���ام  ثالثة  مل��دة  التجزئة  لتجارة 
 1 ال�صبت  ولغاية  مايو   28 الثالثاء 
الباهر  النجاح  وبعد   .2019 يونيو 
تعود  الأوىل،  امل����رة  يف  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 
للمت�صوقني  لتقّدم  جم���دداً  الفعالية 
اخلا�صة  ال��ع��رو���ص  م��ن  متنوعًة  ب��اق��ًة 
واحل�صومات على اأهم عالمات الأزياء 
الريا�صة  وم�صتلزمات  والإك�ص�صوارات 
امل�صتلزمات  ع���ن  ف�����ص��اًل  والأط����ف����ال، 
امل��ن��زل��ي��ة والإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي تعترب 

اإ�صافًة جديدة يف هذه الفعالية.
بح�صوماٍت  امل��ت�����ص��وق��ون  و���ص��ي�����ص��ت��م��ت��ع 
الرائدة  الأزي����اء  ع��الم��ات  م��ن  خا�صة 
الفطر  عيد  خ��الل  ال��ت��األ��ق  لهم  تتيح 
و’كيت  ’�صاندرو‘  وم��ن��ه��ا  ال�����ص��ع��ي��د، 
متجر  )اأك���رب  و’روبن�صون�ص‘  �صبيد‘ 
متعدد الأق�صام يف الإمارات(؛ و’بيبي‘ 

العالمات  م��ن  وغ��ريه��ا   ،Ba&shو
للعمالء.  العرو�ص  اأروع  �صتقدم  التي 
ما  ���ص��راء  للمت�صوقني  �صيت�صنى  ك��م��ا 
املمّيزة  الإك�����ص�����ص��وارات  م��ن  لهم  يحلو 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ل ال�����ص��اع��ات ال��ف��اخ��رة من 
عالمات ’كا�صيو‘ و’فو�صيل‘ و’دي كيه 

اإن واي‘ و’فرياري‘.
الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ت�����ص��وق��ون  و�صيحظى 
ب��ح�����ص��وم��ات ع��ل��ى الإل���ك���رتون���ي���ات من 
’بانا�صونيك‘ و’�صام�صوجن‘؛ والأجهزة 

املنزلية من ’اإي�ص‘. 
العرو�ص عند هذا احلد،  ولن تتوقف 
العالمات  اأه�����م  اأي�������ص���اً  ���ص��ت�����ص��م��ل  ب���ل 
باأزياء وم�صتلزمات  التجارية املخت�صة 
’بيالبوجن‘  م��ث��ل  ال��راق��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ة 
و’ريبوك‘  و’اأمربو‘  و’�صيبدو‘ 
جميعها  �صتقدم  وال��ت��ي  و’اأديدا�ص‘، 
جمموعات  على  ا�صتثنائية  ح�صوماٍت 

حمددة.
ا�صتك�صاف  ل���ل���ع���ائ���الت  مي���ك���ن  ك���م���ا   
الرائد  امل��ت��ج��ر  يف  م��ت��م��ي��زة  ع���رو����ص 
متنوعة  ت�صكيالت  بتوفي������ر  وال�صهري 
الأطفال  وم�����ص��ت��ل��زم��ات  الأل���ع���اب  م���ن 

’تويز اآر اأ�ص‘.
ي�صار اإىل اأن ’الفطيم ميجا �صوق‘ يقام 
ف�صتيفال  ’دبي  م��ن  الأول  الطابق  يف 

يومياً  ال���زوار  وي�صتقبل  مول‘،  �صيتي 
من ال�صاعة 10 �صباحاً حتى منت�صف 
ال���ل���ي���ل خ�����الل اأي�������ام الأ�����ص����ب����وع، ومن 

يف  وال�صالمة  املمار�صات  م�صتوى  رف��ع 
لها،  ت�صغيلية  موؤ�صرات  وو�صع  املوقع 
فيما  الأ�صول  اإدارة  متطلبات  ا�صتيفاء 
اأعمال  يف  الكهربائية  الأع��م��ال  يخ�ص 
الإن��ارة ب�صكل عام مبا يف ذلك ت�صجيل 
الأ�صول كافة، ورفع حالتها الت�صغيلية 
التفتي�ص  تقارير  وثائق  يف  وت�صمينها 
ال�صيانة  اأع��م��ال  امل��وق��ع��ي وخم��ط��ط��ات 
داخلي  تدريبي  برنامج  اإع��داد  املنجزة، 
اإلزامي للمهند�صني والفنيني العاملني 

يف جمال الأعمال الكهربائية.

 1 ال�صاعة  حتى  �صباحاً   10 ال�صاعة 
بعد منت�صف الليل خالل عطلة نهاية 

الأ�صبوع.

الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



32 الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  33
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



34 الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  35
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



36 الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643 37



اأغ��ل��ب املثقفني وامل��ب��دع��ني م��روا وكرموا  اأن  ال��ب��دور  واأك���د 
اأو  ثقافية  ك�صخ�صيات  لالإبداع  العوي�ص  جائزة  خالل  من 
تقدير  �صهادة  اأ�صبحت  ومبدعني، حتى  فنانني  اأو  باحثني 
واملقيمني  الإم���ارات  اأب��ن��اء  ل��دى غالبية  اجل��ائ��زة متواجدة 

عليها.
ت��ط��وي��ر جمالتها  اأن اجل���ائ���زة حت����اول  ال���ب���دور  واأ����ص���اف 
ت��ط��ور وتطلعات  م��ع  يتما�صى  م��ا  وا���ص��ت��ح��داث  وحم��اوره��ا 
الألفية احلالية قد  الإم��ارات، فما كان موجودا قبل  دولة 
ل يتنا�صب مع حداثة الع�صر، اإل اأن هناك حماور متفردة 
حتافظ اجلائزة على ا�صتمراريتها وبقاءها ك�صخ�صية العام 
الثقافية وال�صخ�صيات الثقافية اخلا�صة من الذين قدموا 
اإ�صهاماتهم الثقافية والإبداعية يف خدمة جمتمع الإمارات 
ذاكرة  وتوثيق  وحفظ  والفكري  الثقايف  امل�صهد  وتطوير 

املجتمع.
اأن��ه مت رف��ع قيمة اجل��ائ��زة يف بع�ص املحاور  وذك��ر ال��ب��دور 
الفني  الإب������داع  جم���الت  يف  وخ��ا���ص��ة  امل�����ص��ارك��ني  لتحفيز 
كالر�صم والت�صوير والذي مت تعديل �صروطه لتمثل ال�صور 
جمالت  يف  الإم������ارات  يف  ل��ل��ح��ي��اة  توثيقية  م���ادة  امل��ق��دم��ة 

)النباتات والأ�صماك واحلياة الفطرية(.
امل�صت�صار  �صعادة  اختيار  مت  الثقافية  العام  �صخ�صية  وحول 
رئي�صاً  وك��ان  ال��ن��دوة  موؤ�ص�صي  م��ن  وه��و  بوملحة  اإب��راه��ي��م 
للجنة الثقافية ورئي�ص جمل�ص اإدارة الندوة ورئي�ص جائزة 
دب���ي ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي وم�����ص��اه��م��ات��ه وع��ط��اءت��ه يف الإب����داع 

ال�صعري.
وعن امل�صاركات البحثية يف امل�صابقة العامة وم�صابقة اأف�صل 
بحث اأكد البدور نزاهة جلان التحكيم وحياديتها وبعد نظر 
القائمني على اجلائزة، حتى اأن بع�ص الأبحاث روجعت من 

قبل حمكمني اإ�صافيني حل�صم الدرجة والتقييم.
وفاز باجلوائز الثقافية اخلا�صة:

ال�صارقة  تلفزيون  اإعالمي يعمل يف  اأمان  الأ�صتاذ رعد   )1
له ب�صمة وم�صاهمات اإعالمية مميزة

2( الأ�صتاذ حممود علياء من الرعيل الأول من الإعالميني 
العرب يف الإمارات كانت له م�صاهماته امللمو�صة وخا�صة من 

خالل اإ�صداراته عن ال�صاعر �صلطان بن علي العوي�ص
3( الأ�صتاذ م�صطفى عزت الهربة �صاعر وكاتب له العديد 

من الإ�صدارات التي توثق لتاريخ اإمارة راأ�ص اخليمة
الدرا�صات  جم��ال  يف  الإم���ارات  لأبناء  العامة  امل�صابقة  ويف   

الإن�صانية والجتماعية فازت الأبحاث التالية:
اإ�صماعيل  اإبراهيم  عائ�صة   : الباحثة  الجتماعي  املحور  يف 

الربميي 
ع���ن ب��ح��ث��ه��ا: ق��ي��ا���ص م���دى ال���ت���زام ال�����ص��ب��اب ب��وث��ي��ق��ة قيم 

و�صلوكيات املواطن الإماراتي
ويف املحور التاريخي الباحث: نا�صر ح�صني نا�صر العبودي

املكت�صفة  الأثرية  والتعاويذ  والتمائم  القالئد  بحثه:  عن 
يف دولة الإم��ارات يف فرتة الألف الثاين ق . م “فرتة وادي 

�صوق«
الغي�ص  اأحمد  علي  عائ�صة   : الباحثة  الرتبوي  املحور  ويف 

الزعابي
البحوث الإجرائية يف تطوير  امل�صاركة يف  عن بحثها: دور 
والإدارية  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  لدى  املهنية  الكفايات 

والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم يف الإمارات
ف�صل  :ع���ادل  الباحث  القانوين  اأو  الت�صريعي  امل��ح��ور  ويف 

حممد الظبياين 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  د���ص��ت��ور  يف  الت�صامح  ب��ح��ث��ه:  ع��ن 

املتحدة درا�صة مقارنة بال�صريعة الإن�صانية
اأمان  اأمرية  الباحثة: د.  اأو القت�صادي  ويف املحور الإداري 

اهلل زمان كمايل
ال��ق��ي��ادة يف  ال���ق���ادة: مفاهيم  ت��ط��وي��ر  ب��رام��ج  ع��ن بحثها: 

الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي
ويف جمال الدرا�صات التطبيقية - املحور الزراعي اأو الأمن 

الغذائي فاز الباحث: �صامل را�صد علي را�صد اليليلي 
املاجنروف  نبات  اإن��ت��اج  ل��زي��ادة  جديدة  طريقة  بحثه:  عن 
داخ���ل امل�����ص��ات��ل يف دول���ة الإم������ارات ب��ا���ص��ت��خ��دام خليط من 
واملنتجة  للفو�صفور  واملذيبة  للكربيت  املوؤك�صدة  البكترييا 

ملنظمات النمو النباتية

اأما م�صابقة اأف�صل بحث عن الإمارات للمقيمني يف جمال 
الثقايف  امل��ح��ور  يف  ف��از  والجتماعية  الإن�صانية  ال��درا���ص��ات 

الباحث: عبد احلافظ احلوارات
لبدو  ال��ث��ق��ايف  امل�����وروث  يف  ال�صعبية  احل��ك��اي��ة  ب��ح��ث��ه:  ع��ن 
القيم  مل��ن��ظ��وم��ة  وا���ص��ت��ق�����ص��اء  توثيقية  درا����ص���ة  الإم������ارات: 

املت�صمنة خاللها
عبد  ال�صيد  ال��ب��اح��ث:  النف�ص  وع��ل��م  ال��رتب��وي  امل��ح��ور  ويف 

الرحمن عبد اللطيف قا�صم
ع��ن ب��ح��ث��ه: اأث���ر ا���ص��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج SCAMPER يف 
تنمية مهارات الكتابة الإبداعية املطولة لدى طالب ال�صف 

ال�صابع الأ�صا�صي باملنطقة ال�صرقية يف دولة الإمارات.
ويف املحور الإداري اأو القت�صادي الباحث: د. عالم حممد 

مو�صى حمدان 
ع��ن ب��ح��ث��ه: الآف����اق الق��ت�����ص��ادي��ة م��ا ب��ع��د ال��ن��ف��ط يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة
اأو  الزراعي  املحور  التطبيقية يف  الدرا�صات  وفاز يف جمال 
الأمن الغذائي الباحث: د. �صامح �صليمان حممود �صليمان 

التنقيب  الإم����ارات:  دول��ة  يف  الطبيعية  الكنوز  بحثه:  عن 
امليكروبات  م��ن  لل�صرطان  م�����ص��ادة  ج��دي��دة  مل���واد  احل��ي��وي 

الداخلية املعزولة يف النبات املحلي
الأ���ص��ا���ص��ي��ة فاز  ال��ع��ل��وم  اأو  ال��ط��اق��ة  اأو  ال��ب��ي��ئ��ي  امل��ح��ور  ويف 

الباحث: د. حممد جمال �صحاته 
ال��ن��ف��اي��ات الكهربائية  ب���اإع���ادة ت��دوي��ر  ال��ت��ن��ب��وؤ  ب��ح��ث��ه/  ع��ن 

والإلكرتونية بني ال�صباب يف دولة الإمارات

ويف م�صابقة البتكار العلمي
مت حجب املركز الأول

وفاز باملركز الثاين اأحمد عبد الرحمن حممد عبد الرحمن 
الزرعوين - عبد الرحمن حممد العو�صي - حممد طالب 

غلوم
عن اخرتاعهم: م�صروع نظام اآيل للتزود بالوقود 

وباملركز الثالث منا�صفة بني:
اأحمد  عبداهلل  الرحمن  عبد  هند   - املرزوقي  يون�ص  مرية 

ال�صميطي
عن اخرتاعهما: امل�صاعد الذكي 

عبداهلل عبد الرحمن عبا�ص العجماين البلوكي
عن اخرتاعه: م�صروع النظام الآمن للمركبات

وفاز باأف�صل كتاب ي�صدره اأبناء المارات عن دولة الإمارات 
الظفرة  ح�صن  كتابه  ع��ن  امل��ه��ريي  عبيد  حممد  ع��ب��داهلل 

تاريخ اأمراء بني يا�ص الأوائل 
اأبناء الإمارات د. عبداخلالق عبداهلل  وباأف�صل كتاب لأحد 

عن كتابه حلظة اخلليج يف التاريخ العربي املعا�صر
المارات  دول��ة  ع��ن  الإم��ارات��ي��ني  لغري  كتاب  باأف�صل  وف��از 
حممد ح�صني طلبي عن كتابه يف دبي مهند�ص زاده اخليال

ويف م�صابقة الإبداع الأدبي، مت حجب م�صابقة اأف�صل ديوان 
�صعر

وفازت باأف�صل اإبداع ق�ص�صي اأو روائي املجموعة الق�ص�صية 
العميمي �صلطان  النتباه” للكاتب  تلفت  ل  “اإ�صارة 

ومت حجب م�صابقة اأف�صل ن�ص م�صرحي
وفاز باأف�صل عمل مرتجم د. �صلطان في�صل الرميثي عن 
 – احل��ب  نتحدث عن  نتحدث حني  “عم  لرواية  ترجمته 

لرميوند كارفر« 
وف���از ب��اأف�����ص��ل ك��ت��اب لأدب ال��ط��ف��ل لأب��ن��اء الإم�����ارات ق�صة 

اأ�صوات العامل للكاتبة نادية النجار 
كان ن�صيب جائزة اأف�صل ح�صاب لو�صيلة توا�صل اجتماعي 

ملعايل الفريق �صاحي خلفان عن ح�صابه يف تويرت
ج���اءت ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ف��ي��دي��و ت��وع��وي ل��ع��و���ص ب��ن حا�صوم 

الدرمكي عن عمله “ب�صمات«
من  “رجال  فيلم  حملي  وثائقي  فيلم  اأف�صل  بجائزة  ف��از 

عهد زايد” لهيئة دبي للثقافة والفنون
وفاز بجائزة ف�صل برنامج اإذاعي ثقايف اأو اجتماعي حملي 
برنامج “ ملن يهمه الأمر” - اإذاعة نور دبي اإعداد وتقدمي 

د. جا�صم مريزا
حملي  اجتماعي  اأو  ثقايف  اإذاع��ي  تلفزيوين  ف�صل  وجائزة 
برنامج “ الراوي” – تلفزيون دبي، اإعداد وتقدمي اأ. جمال 

بن حويرب

ويف جمال الإبداع الفني يف جمال الر�صم:
فازت باملركز الأول لوحة توا�صل الفنانة منى اخلاجة

ل��وح��ة ظ��الل الهدي  ال��ث��اين منا�صفة ب��ني:  امل��رك��ز  وج���اء 
اإ�صماعيل ، ولوحة وادي احللو  للفنانة �صليمة حممد علي 

للفنان اأمني حمود بن �صنان 
املركز  ن�صتعليق مت حجب  العربي: خط  ويف جمال اخلط 

الأول
وفازت باملركز الثاين اللوحة اخلطية ل�صورة العلق للفنانة 

رقية حممد علي اإ�صماعيل
ويف جمال خط ثلث حجب املركز الأول

وفازت باملركز الثاين لوحة وا�صجد واقرتب للفنانة فاطمة 
�صامل را�صد خلفان

ويف جمال اخلط الكويف حجب املركز الأول
خالد  للفنان  ال�صهيد  لوحة  منا�صفة  الثاين  باملركز  وف��از 
اجلالف: ولوحة )اآية من �صورة املزمل( للفنانة هيا عبيد 

حميد ال�صيخ بن كتب
ويف جمال الت�صوير حجب املركز الأول

وفاز باملركز الثاين جمموعة �صور احلياة الفطرية للفنان 
�صلطان �صعيد علي عامر الزيدي 

الأول منحوتة:  امل��رك��ز  ف��ازت  واخل���زف  النحت  ويف جم��ال 
الراعي الطيب للفنان عبداهلل �صعيد عبيد �صعيد النيادي، 
اأحمد  اأمي ر�صالة للفنان عبداهلل  واملركز الثاين منحوتة: 

حممد �صامل
البحوث  م�صابقة  حجب  مت  ال�صباب  م�صابقات  جم��ال  ويف 

ل�صعف امل�صاركات حجب
كذلك يف م�صابقة اأف�صل عمل فني لل�صباب، يف جمال الر�صم 
لوحة  الثالث  باملركز  وفاز  والثاين،  الأول  املركزين  حجب 
را�صد  ع��ل��ي  م��اج��د  �صيخة  لل�صيخة  ال��ب��ح��ر  ق���اع  يف  احل��ي��اة 

النعيمي.
ومت حجب م�صاركة ال�صباب يف جمال اخلط ل�صعفها.

وفاز  والثاين،  الأول  املركزين  حجب  الت�صوير  جمال  ويف 
ل�صيف  بين�ص  جبال  �صور  جمموعة  الثالث  املركز  باملركز 

يعقوب ح�صن عبداهلل البلو�صي  
امل�صاركة  الأعمال  اأن حجب غالبية  البدور  اأكد  ويف اخلتام 
نتيجة �صعف امل�صاركات التي ل تتنا�صب مع القيمة املعنوية 
واملادية للجائزة واأكد على اأن اأع�صاء جمل�ص الإدارة قاموا 
الإبداعية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  امل���وج���ودة  ل��الأع��م��ال  با�صتق�صاء 

والفنية ور�صحوا بع�ص الأعمال القيمة واجلديرة بالفوز.
وح���ث ال��ب��دور ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م�����ص��ارك��ة ال�����ص��ب��اب يف ال����دورات 
الندوة جل طاقاتها لو�صول  تبذل  للجائزة حيث  القادمة 

اجلائزة للجامعات واملدار�ص وخمتلف موؤ�ص�صات الدولة  

•• دبي - د.حممود علياء 

عقد يف ندوة الثقافة والعلوم موؤمتر �سحفي لالإعالن عن الفائزين يف جائزة العوي�ض لالإبداع يف دورتها )26( وح�سر 
الجتماع بالل البدور رئي�ض جمل�ض الإدارة ود. عي�سى الب�ستكي رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي الإمارات العلمي ود. حماد 
بلن حماد رئي�ض جلنة امل�سابقات واجلوائز ود. حممد مراد ع�سو جلنة امل�سابقات واجلوائز واملهند�سة مرمي بن ثاين 

ع�سو جمل�ض الإدارة ونخبة من الإعالميني.
تطرق بالل البدور لتاريخ اإن�ساء اجلائزة منذ عام 1988 وكيف حافظت على تقدمها وا�ستمراريتها وتعزيز احل�سور 
الدائم لعطاء املرحوم �سلطان بن علي العوي�ض موؤ�س�ض اجلائزة الذي ترك ب�سماته يف كافة جمالت العمل الثقايف 

والإبداعي والإن�ساين على نهج ال�ساعر القائل:
فاجعل لنف�سك بعد موتك ذكرها                                   فالذكُر لالإن�سان ُعمٌر ثاين

اعالن الفائزين يف جائزة العوي�س لالإبداع الدورة 26 ل�سنة 2018 - 2019

••ال�شارقة-الفجر:

ناق�ص )معر�ص الكتاب الإماراتي( يف دورته الأوىل التي تنظمها 
هيئة ال�صارقة للكتاب بالتعاون مع احتاد كتاب واأدباء الإمارات، 
تاريخ احلركة الأدبية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، واأهم 
وقادت  املحلي  الأدب  ح��رك��ة  �صّكلت  ال��ت��ي  التاريخية  امل��ح��ط��ات 
قراءة  يف  اليوم،  وحتى  طويلة  �صنوات  منذ  املمتدة  نه�صته  اإىل 
للدور  وا�صتعرا�ص  والإبداعية،  الأدبية  الريادة  لواقع  متعمقة 
الذي لعبته ال�صحافة واملخطوطات التاريخية واحتادات الكتاب 
يف تهيئة املناخ لزدهار هذا الواقع الثقايف املتمّيز عربياً وعاملياً. 
الأدبية  )تاريخ احلركة  بعنوان  ن��دوة حوارية  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
املّر،  الأدي���ب حممد  م��ن معايل  ك��اّلً  ا�صت�صافت  الإم�����ارات(،  يف 
اأمناء مكتبة حممد بن را�صد، و�صعادة د. حبيب  رئي�ص جمل�ص 
ال�صايغ، رئي�ص احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات، والكاتب والباحث 
اأبوظبي،  ال�صعر يف  اأكادميية  العميمي مدير  �صلطان  الإماراتي 
اأهم ما  واأدارتها ال�صاعرة �صيخة املطريي، توقفوا خاللها عند 
ودور  تاريخياً،  بها  مّر  التي  واملنعطفات  الإماراتي،  الأدب  ميّيز 
واإي�صالها  ومنجزاته  الكاتب  مواكبة  يف  والإع����الم  ال�صحافة 

للقارئ.
الكتابة  اأن  اإىل  ب��الإ���ص��ارة  حديثه  امل���ّر  حممد  ���ص��ع��ادة  وا�صتهل 
الأدبية وال�صحفية تزامنت مع حركة التعليم يف الدولة، لفتاً 
بالكّتاب  التعريف  ال�صحافة يف  الذي لعبته  املحوري  الدور  اإىل 
ومنجزاتهم، واأو�صح اأن العديد من املبدعني املحليني الت�صقت 
كتاباتهم الأدبية يف ال�صحف واأن كثري منهم انطلقوا من خالل 
الن�صر  الن�صر بدور  ارتباط عملية  اإىل جانب  املنابر ال�صحفية، 

التابعة لل�صحف اآنذاك. 
حراك  اأي  املحلي  الثقايف  الواقع  ي�صهد  مل  البداية  “يف  وق��ال: 
والق�صائد  امل���وؤل���ف���ات  ك��ان��ت  ب���ل  ال��ك��ت��اب  اإىل  ل��ل��رتوي��ج  ي�����ص��ع��ى 
ال�صحف  يف  الثقافية  ال�صفحات  من  تنطلق  الأدبية  وامل�صاريع 
اليوميات،  من  وغريها  والبيان  واخلليج  الحت��اد  مثل  املحلية 
لكن  النتاجات،  ه��ذه  للجمهور  تقدم  اأن  يف  الف�صل  لها  والتي 
تنقل  التي  املنابر  من  الكثري  هناك  فبات  اختلف  الآن  الو�صع 

الأ�صوات الأدبّية وتقدمها للجمهور ناهيك عن تنّوع دور الن�صر 
احلكومية واخل��ا���ص��ة م��ا �صاهم يف ف��ائ��دة ك��ب��رية ع��ّم��ت الأدب���اء 

وجمهور الثقافة ب�صكل عام«. 
وحول اأهمية الت�صويق والرتويج للكاتب املحلي، و�صرورة تعريف 
اجلماهري باملنجزات الأدبية الإبداعية الإماراتية، اأ�صار املّر اإىل 
وجود تق�صري راهن يف م�صاألة الرتويج للموؤلفني ل �صيما الرواد، 
لفتاً اإىل عدم وجود اأر�صفة لكتب املبدعني الإماراتيني بقوله: 
“ل توجد مكتبة حالياً متتلك موؤلفات ومنجزات كاتب اإماراتي 
من ال��رواد ب�صكل كامل، هناك تق�صري وا�صح يف هذا املجال، اإذ 
الأديب  اأعمال  يحفظ  اأر�صيف  هنالك  يكون  اأن  ال�صروري  من 
اإليها وتكون مبثابة الوعاء املعريف  واملبدع املحلي ليتم الرجوع 

والفكري اجلاهز للتعريف بهذه املنجزات واأ�صحابها«. 
ال�صحافة  دور  ح��ول  ال�صايغ  حبيب  د.  �صعادة  ق��ال  جهته  م��ن 
ال�صحافة  اهتمت  ال�صابق  يف  الإم��ارات��ي:  الكاتب  مع  بالتعامل 
وكانت  اأعمالهم،  ون�صرت  املحليني،  باملبدعني  املحلية  الثقافية 

اإبداعاتهم، لكن يف يومنا  النافذة التي يطلع منها القارئ على 
الراهن علينا اأن ننظر اإىل حال ال�صفحة الثقافية، ونبحث من 
خاللها عن املوؤلف و�صاحب الكتاب، ولو نظرنا عن كثب لوجدنا 
غياب عن�صرين مهمني عنها وهما اخلرب والن�ص، فاإذا اأردنا اأن 
نقراأ ق�صيدة اأو ق�صة اأو جزًءا من رواية ل ميكن اأن جندها يف 
والثمانينات  ال�صبعينات  يف  كانت  التي  وهي  اليومية  ال�صحافة 
حتتفي باملبدعني والكتاب والأدب��اء لكن الآن معظم ال�صفحات 
واملالحق الثقافية حتتوي على اأخبار وموا�صيع ميكن اأن جتدها 

يف الكثري من املكتبات«. 
والعرب،  الماراتيني  والأدب��اء  الكتاب  احتاد  بدور  يتعلق  وفيما 
وما تقدمه للكاتب واملبدع املحلي قال ال�صايغ: اأي احتاد كتاب 
للكتاب  رعايته  الأ�صا�صي وعرب  قانونه  دوره من خالل  يكت�صب 
املعلومات عنهم والتعريف بهم  والهتمام باملطبوعات وجتميع 
اأكرب  ب��دور  وغريها، ونقوم اليوم باحتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات 
املبدع  ح�صور  رقعة  وتو�صعة  العربي  الحت��اد  على  العمل  وه��و 

ل�صالح  مبا�صرة  نعمل  ونحن  العرب،  احت��اد  نقود  كوننا  املحلي 
الدولة، ونحن  ا�صتحقاق كبرية يف  اأع��وام  الإم��ارات��ي يف  الكاتب 
نعي�ص فرتة جناح خا�صة يف ظل هذا املعر�ص حيث مل يتجمع 
الليلة وهذا  الإم���ارات يوماً حتت �صقف واح��د �صوى هذه  كّتاب 

اأمر يب�صر باخلري«.   
بدوره اأ�صار الكاتب والباحث الإماراتي �صلطان العميمي اإىل اأن 
بدايات التدوين الأدبي يف الدولة ل ميكن ح�صرها مبعزل عن 
�صهاب  الرحالة  دور  اإىل  م�صرياً  الإم���ارات  اأبناء  ملوؤلفات  العودة 
الدين اأحمد بن ماجد يف التاأريخ لتلك الفرتة والتي تعود اإىل 

القرن اخلام�ص ع�صر للميالد.
وتابع العميمي: “عرث الباحث الفرن�صي جربائيل فران يف العام 
1912 على خمطوطتني عربيتني يف املكتبة الوطنية يف باري�ص 
حملت الأوىل عنوان )الفوائد يف اأ�صول علم البحر والقواعد(، 
وبعد  الق�صائد،  من  جمموعة  �صمت  والتي  ماجد،  بن  لأحمد 
يف  ال�صابقة  للمخطوطة  مماثلة  ن�صخة  على  عرث  �صنوات  ع�صر 

مكتبة  يف  ثالثة  ن�صخة  ظهرت  ث��م  بدم�صق،  الظاهرية  املكتبة 
الأ�صتاذ علي التاجر يف البحرين، ثم رابعة يف الكويت يف مكتبة 
البودليان يف  مكتبة  واأخ��رى خام�صة يف  اهلل خلف،  عبد  ال�صيخ 
اإك�صفورد الربيطانية وكل هذا مذكور يف مقدمة الكتاب الذي 

حققه الأ�صتاذ ح�صن �صالح �صهاب«. 
وتابع” هذا املوؤلف املهم الذي انتهى اإبن ماجد من كتابته حوايل 
العام 1490 ميالدي، ي�صعنا اأمام ت�صاوؤل حول تاريخ التدوين 
ال��ظ��روف الجتماعية  اأن  الإم����ارات، حيث  دول��ة  ب��داي��ات��ه يف  اأو 
دون  حالت  والدولة  املنطقة  عا�صتها  التي  والبيئة  وال�صيا�صية 
العثور على مدونات وخمطوطات لأبناء املنطقة ولو مل ت�صلنا 
ن�صخ من موؤلفات ابن ماجد لفقدنا اأعماله متاماً وبال �صك اأن 
خمطوطات  من  و�صلنا  مبا  مرهون  الدولة  يف  التدوين  تاريخ 
ونوادر نقي�ص من خاللها ذلك الزمن، فتلك املوؤلفات دّلت اأي�صاً 
على اإبن ماجد ال�صاعر والباحث والعامل، ما ي�صعنا اأمام كنوز 

اأدبية وثقافية واإن�صانية«. 
الإمارات  دولة  الف�صحى يف  �صعراء  اأق��دم  واأ�صاف:” ابن ماجد 
ويعود تاريخ ق�صائده التي عرث عليها اإىل القرن اخلام�ص ع�صر، 
الأخرى  اأعماله  نالت  مثلما  بها  والدرا�صة  التحقيق  يجب  كما 
راأ�صهم  وع��ل��ى  ال��ب��اح��ث��ني  نخبة  م��ن  وال��درا���ص��ة  التحقيق  م��ن 
القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
بن�صبه ومكان  الذي حقق  ال�صارقة  الأعلى حاكم  املجل�ص  ع�صو 
ن�صاأته و�صحح الفكرة اخلاطئة عن ابن ماجد وعالقته بفا�صكو 
املاجدي بن ظاهر، وقد حظيت  بعده ق�صائد  لياأتي  دي جاما، 
بالتدوين، حيث يعود تاريخها اإىل قرن التا�صع ع�صر وقد �صمنها 
يف خمطوطة حمفوظة توجد حالياً يف جامعة �صرتا�صبورغ يف 
العربية  اململكة  وّدون��ت يف  150 عام  اإىل  تاريخها  فرن�صا يعود 

ال�صعودية وانتقلت اإىل هناك عرب امل�صت�صرق �صارل اأوبري«. 
تتوا�صل حتى  الإم��ارات��ي  الكتاب  فعاليات معر�ص  اأن  اإىل  ي�صار 
اليوم  م�صاء  وي�صهد  اجل���اري،  مايو   28 املقبل  الأرب��ع��اء  م�صاء 
الآن”،  الإماراتية  “الرواية  تنظيم جل�صة حوارية حتت عنوان 
ت�صارك فيها كل من الكاتبات: اإميان اليو�صف، و�صاحلة عبيد، 

ونادية النجار.

خالل ندوة ثقافية ا�ست�سافها »معر�ض الكتاب الإماراتي«

مثقفون اإماراتيون: الإبداع الأدبي املحلي موجود 
منذ قرون ويجب الهتمام اأكرث باملنجز الإماراتي

للمبدع املحلي كامل  اأر�سيف  اإيجاد  على  العمل  يجب  املّر:  • حممد 
�سقف واحد �سوى اليوم حتت  كلهم  الإماراتيون  الكتاب  يجتمع  مل  ال�سايغ:  • حبيب 

يعود اإىل القرن اخلام�ض ع�سر  الإماراتية  املوؤلفات  تدوين  تاريخ  العميمي:  • �سلطان 

ثقافة وفن�ن
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عادت بعد 12 عاما من خالل م�سل�سل )زلزال(

حال �سيحة: انا م�سوؤولة عن ت�سرفاتي، 
والنا�س ل ميكن ار�ساءهم

هل  للتمثيل،  عودتك  وقرار  احلجاب  خلعك  قرار  بني  ربط  • البع�ص 
هذا الربط �صحيح؟

- ثمة ا�صخا�ص كثريون يعتقدون ذلك ومنهم والد ابنائي، لكن يف احلقيقة 
وانا احتدث مبنتهى ال�صدق ان م�صاألة خلع احلجاب مل يكن لها دخل من 
قريب اأو بعيد يف م�صاألة العودة للتمثيل، ولكن ما حدث هو رغبتي يف العمل 

للم�صتقبل وتنفيذ ما احلم به، ومنذ طفولتي احب الفن واع�صقه ودائما 
املا�صية �صعرت  الفرتة  اقوم بتقدميها، وخالل  ان  اريد  ب��اأدوار  ما احلم 
باأن لي�ص لدي اأحالم للم�صتقبل لذا �صعيت لتحقيق احالم الطفولة يف 
تختاره  عما  فقط  فيه  م�صوؤول  تكون  املجالت،  كباقي  والفن  التمثيل، 
ب��ه اجليد  ف���اأي جم��ال  ال��ن��ا���ص عليها،  ي���راك  ان  ال��ت��ي تختار  وال�����ص��ورة 

والرديء والن�صان هو �صاحب القرار.
واجهتك؟ التي  النتقادات  من  تخايف  • اأمل 

- اأعرف جيداً من البداية ان قراري �صيرتتب عليه العديد من المور، 
خا�صة ان هناك فتيات �صدمن يف قراري وهن من متابعي اثناء 
فرتة ارتداء النقاب، لكن يف النهاية هذه حياتي، وانا م�صوؤولة 
فاأي  ار�صاءهم،  ب�صكل عام ل ميكن  والنا�ص  ت�صرفاتي،  عن 
ال�صخ�صي  امل�����ص��ت��وى  ل��الن��ت��ق��اد، وع��ل��ى  ���ص��خ�����ص م��ع��ر���ص 
ا�صدارها على  يتم  التي  امل�صبقة  الحكام  ان  اع��رف جيداً 
ال�صخا�ص تكون قا�صية وكنت م�صتعدة وق��ادرة على هذه 
على  ملحا�صبتي  ي�صعى  م��ن  ه��ن��اك  الآن  فحتى  امل��واج��ه��ة، 

ت�صرفاتي وهذا لي�ص من حقهم على الطالق.
اخرتت  لكنك  الدراما  اىل  للعودة  كثرية  عرو�صا  تلقيت   •

)زلزال(، فما ال�صبب؟
بالفعل  عرو�صا  وتلقيت  للفن،  للعودة  �صديدة  با�صتياق  ا�صعر   -
لكرث من عمل بل ان البع�ص طالبني باأن تكون عودتي من خالل 
بطولة مطلقة لكن اهتمامي الرئي�صي كان بتقدميي لعمل ير�صيني 
وا�صعر بنف�صي يف الدور وهو ما حدث بالفعل عندما قراأت )زلزال(، 
خمتلفة  �صافية  �صخ�صية  لأن  للتجربة  حتم�صت  انني  واحلقيقة 

ومليئة بالتفا�صيل.
فما  جم���دداً،  اإليه  تعودي  ان  قبل  العمل  عن  اع��ت��ذرت  لكنك   •

ال�صبب؟
- م���ا ح���دث ه���و ان��ن��ي ر���ص��ح��ت ل��ب��ط��ول��ة ع��م��ل اآخ����ر من 
خالل ال�صركة املنتجة يف البداية لكني مل ا�صعر باأنه 
)زلزال(  مل�صل�صل  ر�صحت  ذل��ك  وبعد  يل،  منا�صب 
ومل يكن العمل قد مت النتهاء من كتابته حيث 
بالن�صبة  املعامل  وا�صحة  ال�صخ�صية غري  كانت 
معي  ت��وا���ص��ل  اأن  اإىل  الع���ت���ذار  ف���ق���ررت  يل 
ال�صيناري�صت عبدالرحيم كمال موؤلف العمل 
وحتدث معي عن دور �صافية والت�صابه بيني 
وبينها وبالفعل عدت للعمل بعدما تفهمت 
اخلطوط الرئي�صية اخلا�صة بال�صخ�صية.

حممد  م������ع  جت����رب����ت����ك  ع������ن  م���������اذا   •
رم�صان؟

- حممد رم�صان ممثل لديه جمهور 
اعماله  ي�����ص��اه��د  ان  ي��ح��ب  ك��ب��ري 
وحم��ب��وب م��ن اجل��م��ه��ور وهو 
من ال�صخ�صيات التي �صعدت 

بالتعرف عليها والعمل معها حتى الن، واعترب عودتي للتمثيل يف اول 
مرة معه امرا ايجابيا بالن�صبة يل.

ال�صعيدية؟ اللهجة  مع  التعامل  يف  �صعوبة  وجدت  • هل 
- ل انكر انني كنت خائفة يف البداية منها لكني مل ا�صتغرق وقتا طويال 
اللهجة  م�صحح  م��ع  اجلل�صات  بعد  خا�صة  ال�صخ�صية  م��ع  التاأقلم  يف 
الثانية  نهاية اجلل�صة  بالطمئنان من  �صعرت  الهواري حيث  عبدالنبي 
خا�صة ان طبيعة لهجة �صافية كونها من مدينة العياط القريبة جدا 

من القاهرة جتعلها تتحدث ال�صعيدية بلهجة خفيفة ولي�صت �صعبة.
اأم���ام  وال���وق���وف  ب��ال��ع��ودة  اأي�����ص��ا  ارت���ب���ط  ال��ب��داي��ة  يف  اخل����وف  • ه���ل 

الكامريا؟
اأم��ام الكامريات بعد كل  - كنت قلقة للغاية من فكرة العودة والوقوف 
هذا الغياب لكن كل هذا تبدل مع مرور امل�صهد الول وت�صويره، ف�صعرت 

كاأنني مل اغب عن الكامريا وجتاوزت هذا المر، 
ول انكر ان جزءا من قلقي ارتبط بيقيني من وجود تقييم لدوري بعيداً 
كبريا،  نف�صيا  عبئا  علي  و�صع  مما  قدمته  ما  بني  واملقارنة  العمل  عن 
خا�صة مع ثقتي باأنني مازالت احتفظ مبكانتي لدى اجلمهور بالرغم 
من طول فرتة غيابي، وهو ما مل�صته من ردود الفعل عند اعالين خرب 

العودة.
الفرتة  خ��الل  �صتقدمينها  التي  الع��م��ال  يف  �صروطا  و�صعت  ه��ل   •

املقبلة؟
تقدمي  رغبة يف  فلدي  الخ��ت��ي��ارات،  اه��داف يف  ولكن  �صروطا،  لي�صت   -
ر�صالة  منه  ج��زء  يف  يحمل  فالفن  الفنية،  قناعاتي  مع  تتوافق  اعمال 
مبتذلة،  اع��م��ال  تقدمي  يف  ارغ��ب  ول  للجمهور،  ت�صلية  الخ��ر  واجل���زء 
ادوار  خ��الل  م��ن  املجتمع  ع��ن  تعرب  خمتلفة  ادوارا  اق���دم  ان  ويهمني 
خمتلفة �صواء كانت ب�صيطة او مركبة فاملهم ان اقدم مو�صوعات ا�صعر 

بانها �صتجعلني اخرج طاقتي كممثلة.
التجربة؟ هذه  عن  حدثينا  الماراتية،  ال�صينما  عرب  لل�صينما  • عدت 

- انتهيت من ت�صوير دوري بالفعل يف فيلم ت�صجيلي عن ال�صاعر الراحل 
الع�صر اجلاهلي رحل يف �صن �صغرية،  �صاعر من  العبد وهو  طرفة بن 
جتربة  وه��و  عنه  تقريرا  تقدم  مذيعة  �صخ�صية  الفيلم  خ��الل  واج�صد 
خا�صة  وهدفه،  لفكرته  له  وحتم�صت  كامل،  ب�صكل  خمتلفة  �صينمائية 
ي�صحح  والفيلم  والتقاليد  ال��ع��ادات  ع��ن  كتاباته  ب�صبب  قتل  طرفة  ان 

املعلومات املغلوطة عنه.

انف�سلت عن زوجي باحرتام
تقول حال �صيحة انها ل حتبذ احلديث با�صتفا�صة عن حياتها اخلا�صة 
لكن ما تريد ان توؤكده هو انف�صالها عن زوجها ووالد ابنائها، م�صرية 
اإىل اأنها حتتفظ معه بعالقة احرتام وود متبادل حتافظ من خاللهما 

على ع�صرة ال�صنوات املا�صية بينهما وعلى م�صتقبل ابنائهما.
 واأ�صافت حال اأن م�صاألة النف�صال حدثت بالفعل قبل عدة ا�صهر يف كندا 
واأن الوراق الر�صمية لالنف�صال جار العمل على انهائها، م�صرية اإىل اأن 

لديها عدة امور اخرى يف حياتها خالل الفرتة احلالية.

�سلوى خطاب تكرر نف�سها يف 
)الزوجة 18(

وقعت الفنانة �صلوى خطاب يف م�صكلة كبرية خالل عر�ص م�صل�صل )الزوجة 
18(، من بطولة الفنان ح�صن الرداد، اإذ واجهت نقداً كبرياً بتكرارها نف�ص 
الأداء التمثيلي وال�صوتي ل�صخ�صياتها التي قدمتها يف م�صل�صالتها ال�صابقة 

بداية من )�صجن الن�صا( و)لهفة( والأعمال التي قدمتها اأخرياً.
ورغم اأن ال�صخ�صية هنا خمتلفة يف امل�صتوى القت�صادي والجتماعي فاإنها 
احتفظت بطريقة احلديث التي حققت جناحات كبرية وعدم خروجها من 
وطالبوها  عليها،  امل�صل�صل  متابعي  هجوم  �صبب  ما  وه��و  ال�صخ�صية،  روح 
بالهتمام بالتفا�صيل، اإذ من ال�صعب اأن متر هذه الأمور على فنانة كبرية 
ومتمكنة بحجم خطاب، كما ُوجه النتقاد اإىل املخرج اأي�صاً لعدم توجيهها 

يف هذا الأمر.

عمرو �سعد يهاجم منتقدي 
م�سل�سل )بركة(

م�صل�صل  منتقدي  ب�)في�صبوك(،  ح�صابه  ع��رب  �صعد  ع��م��رو  الفنان  ه��اج��م 
)بركة(، الذي يناف�ص من خالله يف مو�صم دراما رم�صان احلايل.

وقال �صعد عرب ح�صابه: �صكرا لكل ماأجور، لأنه بب�صاطة و�صح حجم املحبة 
ب�ص،  ا�صتغل  رد اجلمهور، لأين تعودت  وال�صعبية، وكفاية عليا  والح��رتام 

واجتهد عل�صان اأف�صل قد م�صوؤولية املكانة التي و�صعني اجلمهور فيها.
يقدر  حد  مافي�ص  اأن  متاأكد  لأين  اإ���ص��اءة،  اأي  جت��اه  ال�صمت  التزم  وتابع: 
يغطي على النجاح اأو ي�صرتي احلب. �صكرا لكل املتابعني يف م�صر والوطن 

العربي، اأنتم احلقيقة والرد ودليل النجاح الكبري على الأر�ص.
واأ�صاف: )واأنا يون�ص وبركة وعبدالعزيز و�صحاتة وح�صن الغريب وغريها 
هُتعلن  وقريب  اهلل  �صاء  اإن  ول�صه  قدمتها،  التي  ال�صخ�صيات  من  الكثري 

ن�صب امل�صاهدة والنجاح زي احلب ما بيتزور�ص(.

هيدي كرم �سعيدة مب�ساركتها
 يف )الزوجة 18( و)كلب�س 3(

ع�����ربت ال���ف���ن���ان���ة ه���ي���دي ك�����رم عن 
ال����ف����ع����ل على  ب����������ردود  ����ص���ع���ادت���ه���ا 
)الزوجة  م�صل�صلي  يف  م�صاركتها 
اأن  اإىل  م�صرية   ،)3 و)كلب�ص   )18
عن  التعليقات  يف  اأ�صعدها  ما  اأك��رث 

اختالف الدورين.
م�صكلة  جتد  مل  اإنها  هيدي  وقالت 

ت�صوير  م��واع��ي��د  ب��ني  التن�صيق  يف 
العملني وم�صاركتها يف برنامج )�صت 
احل�صن(، الذي ت�صارك يف تقدميه، 
على  حري�صة  كانت  اأنها  اإىل  لفتة 
ت��ن�����ص��ي��ق ه����ذا الأم������ر م���ب���ك���را، لكن 
ل�صغوطات  ت��ع��ر���ص��ت  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
ب�����ص��ب��ب ���ص��ي��ق ال����وق����ت، وه�����و اأم����ر 

اإىل  عليه.واأ�صارت  اع��ت��ادت  طبيعي 
الفرتة  خالل  كمذيعة  جتربتها  اأن 
املا�صية �صاعدتها كثريا يف التعامل 
مع دوره��ا يف )كلب�ص 3(، ويف كثري 
الوقوف  اأن  خ��ا���ص��ة  امل�����ص��اه��د،  م��ن 
يختلف  التمثيل  يف  ال��ك��ام��ريا  اأم���ام 

عن الوقوف اأمامها كمذيع.

عادت الفنانة حال �سيحة لت�سارك يف الدراما الرم�سانية لت�سجل اأول وجود فني لها منذ نحو 12 عاما عرب ظهورها يف م�سل�سل 
)زلزال(. يف هذا احلوار تتحدث حال عن امل�سل�سل اجلديد وكوالي�ض عودتها للتمثيل واختياراتها املقبلة وغرها من التفا�سيل.

الثالثاء    28   مايو    2019  م   -   العـدد  12643  
Tuesday   28   May   2019  -  Issue No   12643



ق�سم الأظافر يوؤدي لتوغل البكترييا
عادة  لي�ص  الأظافر  ق�صم  اإن  اجللدية  لالأمرا�ص  الأملانية  الرابطة  قالت 

ذميمة فح�صب، بل يهدد ال�صحة اأي�صا.
وميهد ق�صم الأظافر -وفق الرابطة- الطريق لالإ�صابة بالتهابات مرقد 
عالجها  ي��ل��زم  وال��ت��ي  وال��ف��ط��ري��ات  البكترييا  ت��وغ��ل  ب�صبب  امل��وؤمل��ة  الظفر 

بامل�صادات احليوية اأو م�صادات الفطريات.
واأ���ص��اف��ت ال��راب��ط��ة اأن الأظ���اف���ر ت��ع��د م��رت��ع��ا ل��ك��ل اأن�����واع اجل��راث��ي��م مثل 
باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  ترفع  والتي  القولونية،  والإ�صريكية  ال�صاملونيال 

املعدة والأمعاء يف حال و�صولها اإىل املعدة عرب الفم.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، يرفع ق�صم الأظافر خطر العدوى يف منطقة احللق. 
لذا ينبغي الإقالع عن تلك العادة الذميمة بالتخل�ص من التوتر النف�صي 
كالتاأمل  ال�صرتخاء  تقنيات  ومبمار�صة  لها،  الرئي�صي  ال�صبب  يعد  ال��ذي 

واليوغا.

5 بدائل طبيعية لل�سكر الأبي�س
ال�صكر املكرر اإحدى املنتجات الفقرية من العنا�صر الغذائية التي ل ميكن 
اأن جنني منها �صوى ال�صعرات احلرارية غري املجدية على الإطالق، والواقع 
اأن هذا ل يعد العيب الوحيد لهذا املنتج الأبي�ص الذي ل يجلب لأج�صامنا 
القلب  م��ر���ص  اأو  وال�صمنة   ، وم��ر���ص  ال��ط��ع��ام،  اإدم����ان  امل�����ص��ار مثل  ���ص��وى 
الفموالأمعاء  بكترييا  ب�صكل خا�ص يف تطوير  وي�صهم  الدموية،  والأوعية 
ا�صتهالك  ال�صكروز، ومع ذلك ل يزال  %99 من  لكونه م�صنوًعا بن�صبة 
ال�صكر الأبي�ص مرتفع ب�صكل غري عادي يف البلدان ال�صناعية، رغم وجود 
العديد من بدائل ال�صكر الأبي�ص، املغذية والطبيعية والتي تعطينا نف�ص 

املذاق احللو املحبب دون اأ�صرار تذكر.
ال�صكر  تقليل كميات  �صيدتي على  نف�صك  تعودي  اأن  البداية    •عليك يف 
لو  ذل��ك  يف  �صتنجحني  البداية،  يف  �صعًبا  الأم��ر  ب��دى  واإن  حتى  امل�صتعمل 
اعتمدت حيلة التدرج يف تقلي�ص كميات ال�صكر، حيث ميكن مثاًل ا�صتعمال 
واإن  واح����دة  ث��م قطعة  ث��الث��ة،  ع��ن  ب���دًل  ال�����ص��اي  ال�صكر يف  م��ن  قطعتني 
ا�صتطعت ميكن الغائه متاًما و�صتتعودين على املذاق اجلديد، فقط ببع�ص 

العزمية ف�صحتك هي الأهم.
• جتني ا�صرتاء الزبادي املحالة وبدًل عن ذلك توجهي لختيار الزبادي 
بع�ص  كانت  �صواء  �صئت من مكونات طبيعية  ما  ا�صافة  الطبيعية وميكن 

املك�صرات اأو ال�صم�صم اأو الغالل الطبيعية املجففة اأو الطازجة اأو الع�صل.
• ي�صكل الع�صل الطبيعي بدياًل رائًعا عن ال�صكر، فبال�صافة لكونه �صحيا 
ا ا�صتخدام ال�صكر الأ�صمر كبديل  هو يتميز مبذاٍق لذيذ ورائع، وميكن اأي�صً

جّيد.
  •ا�صتغني عن احلبوب بالربوتني واعتمدي وجبات �صحية على الإفطار، 
وقللي من كميات ال�صكر، فقط ح�صري اأكالت غنية بالألياف والفيتامينات، 

فمن قال اأن الطعام ال�صحي لي�ص لذيذا؟
  •تخل�صي من امل�صروبات الغازية نهائًيا، واأكرثي من تناول الغالل بدًل 
الفواكه  ع�صري  ح�صري  منع�ص،  مب�صروب  ال�صتمتاع  اأردت  واإن  ذلك  عن 

ح�صب الرغبة دون اإ�صافة ال�صكر.

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

والأودي�سا؟  الألياذه  �ساحب  • من 
- هومريو�ص 

الأنياذة؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- فرجيل 

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

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

فهي  الياب�صة  وعلى  امل��اء  يف  تعي�ص  التي  ال��ب��ارد  ال��دم  ذوات  احل��ي��وان��ات  جمموعة  م��ن  ال�صفادع  اأن  تعلم  ه��ل   -
)برمائية(. 

يف البلدان ال�صمالية، عندما ياأتي ف�صل ال�صتاء تغط�ص ال�صفادع يف املياه وتدفن نف�صها بالوحل، وتبقى هناك طيلة 
اأما عن كيفية تنف�صها فهي على النحو التايل: ال�صفدع البالغ له رئتني، لكنه ل يتنف�ص الهواء  ف�صل ال�صتاء. 
املنخران ويرفع  يغلق  الوقت يخف�ص حلقه، عندئذ  نف�ص  اإىل فمه عرب منخريه، ويف  الهواء  اإن��ه ميت�ص  بهما، 

ال�صفدع حلقه ويدفع الهواء اإىل رئتيه. مع العلم اأن ال�صفدع ميكنه اأن يبقى من دون طعام مدة 6 اأ�صهر. 
-هل تعلم اأنه بعدما ت�صرب النحلة رحيق الأزهار حتمله اإىل كي�ص الع�صل وهو امتداد ي�صبه القناة اله�صمية يف 
املوجود يف  ال�صكر  النحلة للع�صل،  النحلة. اخلطوة الأوىل يف ذلك عندما يكون الرحيق يف كي�ص  مقدمة معدة 
اإزال��ة الق�صم الأك��رب من املاء من الرحيق. ويتم هذا عن  الرحيق يخ�صع لتغيري كيماوي. اخلطوة التالية هي 
طريق التبخري، الذي يحدث ب�صبب حرارة اخللية. وب�صبب التهوية. اإن الع�صل املخزن يف اأقرا�ص ال�صهد بوا�صطة 

نحل الع�صل وبعد اأن اأزيل الكثري من املاء من الرحيق الأ�صلي قد يحفظ اإىل الأبد تقريباً. 
هل تعلم اأن هناك اأكرث من 40 األف جن�ص من الذباب منت�صرة يف جميع اأنحاء العامل. منها الذباب املنزيل العادي 
باأعداد ل ح�صر لها،  الربيع  الذي يحت�صد يف  ال�صمالية  الغابات  املنت�صر يف  الأ�صود  الذباب  اأي�صاً  املاألوف، ومنها 
وت�صل درجة ع�صته اإىل اأن توؤدي اإىل قتل الإن�صان. وللعلم فقط، فاإن جناح الذبابة يتحرك يف الثانية الواحدة 

اأكرث من 330 مرة. 
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فوائد التفاح 

يحتوي ع�صري التفاح على 10 % من �صكر و9 % �صكر ب�صيط وهو �صكر 
الفاكهة او �صكر 

ال��ع��ن��ب وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني C وف��ي��ت��ام��ني B امل��ف��ي��د ل��ع��م��ل اجلهاز 
الع�صبي. 
فوائده: 

- التفاحة ت�صاعد على اله�صم بكرثة اللعاب الذي تزيد اإفرازه. 
- تقاوم الغازات والم�صاك ب�صبب وجود البكتني. 

- ت�صاعد على تقليل ن�صبة الكولي�صرتول والدهون يف الدم. 
- م�صدر جيد للبوتا�صيوم الذي ي�صاعد على التقليل من خماطر الإ�صابة 

بارتفاع 
�صغط الدم. 

فتيات �سغرات يحتمني باملظالت من املطر وهن ينتظرن لأداء عر�ض خالل مهرجان يف كييف، اأوكرانيا. رويرتز 

عندما حان موعد �صروق ال�صم�ص ومع اول خيوطها الذهبية اطلت املولودة بوجهها ال�صغري الرائع .. و�صرخت 
القابلة مربوك انها بنت رائعة اجلمال وجهها م�صرق وجاءت للدنيا بات�صامة جميلة فهلل الب الذي ينتظر هذه 
اللحظة منذ �صنوات طويلة وقال انها �صروق .. �صاأ�صميها �صروق. مرت �صنوات كثرية تكرب فيها �صروق وتكرب حتى 
�صارت عرو�ص فاتنه �صعرها مبثل خيوط ال�صم�ص الذهبية ووجها اجمل ما تراه يف البلدة المنة حتى جاء يوم 
تنظره كل ام حني يتقدم منها من يقول زوجيني ابنتك ولكن هنا فالمر خمتلف فقد كان ابن الوزير هو من 
جاء ولكنه يريدها يف بيته جارية ولي�صت زوجة وعندما قال الب كلمته ابنتني لي�صت جارية �صرخ هذا ال�صاب 
وهدد بالقتل واخلراب ملن يع�صي له كلمة لكن الكلمة هنا كانت كلمة �صروق تلك الذكية اجلميلة الفاتنه واملاكرة، 
نعم ماكرة فهي تعرف ان اباها لن ي�صتطيع حماربة ابن الوزير وقد عرف عنه الغ�صب ال�صريع و�صفك الدماء، 
ح�صنا ايها ال�صاب اتركني ب�صعة ايام وتعاىل لتاأخذين، ذهب وكان يف قمة �صعادته ف�صتكون عنده جارية اجمل من 
كل جواري امللك بل الدنيا با�صرها. م�صاء ارتدت �صروق احلى ما عندها، جتملت وهي اجلميلة، تزينت وهي زينة 
فتيات املدينة وت�صللت بهدوء اإىل الق�صر، نعم طلبت مقابلة امللك وعندما �صمع رئي�ص احلر�ص مبطلبها �صحك، 
وقال منده�صا امللك نف�صه تريدين مقابلته فقالت و�صتندم ان مل تبلغه ذلك، اوؤكد لك انك �صتندم ان مل تبلغه، 
و�صل الكالم اإىل امللك وكان يجل�ص مع عائلته للع�صاء امللكة وابنتيها وابنها .. امريا و�صيم تتمناه كل فتاه، انحنت 
�صروق بتحية رقيقة وب�صوت هادىء قالت جئت ا�صتجري مبولي امللك ان ا�صتطاع ان يجريين فانتف�ص امللك، 
انا فمن ي�صتطيع غريي هاتي ما عندك .. حكت ما حدث وا�صافت انها لن تكون جارية  وقال وان مل اجريك 
لحد وان ارادها زوجة فهي اي�صا لن تقبل به فان يده ملوثة بالدماء ومن ل يخاف امللك ل يتورع عن عمل اي 
�صيء، فكيف تاأمن على نف�صها زوجة له .. �صوت جميل وكالم يدخل القلوب خا�صة ان كان قلب مثل قلب المري 
الو�صيم وقلب امللكة الم التي اعجبت ب�صجاعة تلك الفتاة التي ت�صلح بكلماتها وهدوئها وجمالها ان تكون زوجة 
امري، و�صيقدر ال�صعب كثريا ان تكون زوجة امللك القادم فتاه من وطنهم تك�صب ودهم وت�صع اململكة بني يديها 
ويد زوجها .. ح�صنا كل �صىء ي�صري كما ارادت �صروق ار�صل امللك يف طلب والد �صروق ليطلب ابنته زوجة لالمري 
واعلنت الفراح وارت�صمت ال�صعادة على كل وجه ما عدا وجه ابن الوزير، فكيف له ان يتحدى امللك وعندما اعلن 
غ�صبه بطريقته عند بيت �صروق وجد احلر�ص يف انتظاره، ح�صرت كل املدينة عر�ص المري والمرية ولكن الوزير 
وابنه مل يح�صرا ذلك العر�ص فلي�ص من املتبع ان يخرج ال�صجناء من �صجونهم ليح�صروا العرا�ص واحلفالت .

طريقة جديدة لقمع ال�سهية
التحفيز  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  اإي��ط��ال��ي��ة  ط��ب��ي��ة  درا����ص���ة  ت��و���ص��ل��ت 
تناول  يف  ال�صديدة  الرغبة  من  يحّد  قد  للدماغ  املغناطي�صي 

الطعام لدى الأ�صخا�ص الذين يعانون من ال�صمنة.
اأ�ص بوليكلينوكو  اآر �صي �صي  واأجرى الدرا�صة باحثون يف )اآي 
  )IRCCS Policlinico San دون������ات������و(  ����ص���ان 
اجتماع  يف  نتائجها  وع��ر���ص��ت  اي��ط��ال��ي��ا،  يف   Donato ( 

اجلمعية الأوروبية للغدد ال�صماء يف بر�صلونة.
العميق  املغناطي�صي  التحفيز  هي  امل�صتخدمة  التقنية  وا�صم 
الدماغ  يف  الع�صبية  اخلاليا  حتفيز  وت�صمل  اجلمجمة،  عرب 

بالطاقة املغناطي�صية.
ال�����ص��دي��دة يف  ال��رغ��ب��ة  وراء  ال�صبب  ف���اإن  �صابقة  لأدل���ة  ووف��ق��ا 
الطعام قد يكون ناجما عن م�صاكل يف م�صار املكافاأة يف الدماغ، 

اإىل  مياًل  اأك��رث  يكونون  البدناء  املر�صى  بع�ص  اأن  يعتقد  اإذ 
ب�صبب  النا�ص  ع��ام��ة  م��ن  الطعام  ت��ن��اول  يف  ال�صديدة  الرغبة 
نحو  على  الف�صيولوجي،  الع�صبي  امل�����ص��ار  ه��ذا  يف  ال��ت��غ��ريات 
م�صابه للكيفية التي يكون بها بع�ص النا�ص اأكرث عر�صة ملواد 

الدمان و�صلوكياتهم مثل ال�صرب اأو القمار.
املفرطة،  ال�صمنة  من  يعانون  ا  مري�صً  40 الدرا�صة  و�صملت 
اأو  عالية  ت��رددات  على  دقيقة   30 مل��دة  التقنية  ا�صتخدام  ومت 

منخف�صة.
بيتا- الع�صبية  ال��ن��واق��ل  وج����ود  ب��ق��ي��ا���ص  ال��ب��اح��ث��ون  ق���ام  ث��م 

اإن���دورف���ني امل��رت��ب��ط��ة مب�����ص��اع��ر امل��ك��اف��اأة ب��ع��د ت��ن��اول الطعام. 
ارتفاع  يف  ت�صبب  املغناطي�صي  التحفيز  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 

م�صتويات الإندورفينات.


