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اخلل االأبي�ض.. ا�ستخدامات ال تخطر على البال
ي��ع��د اخل���ل االأب��ي�����ض م��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي ال غ��ن��ى ع��ن��ه��ا يف املطبخ، 
ذات  امل���واد  م��ن  واح���دا  اأن��ه  كما  وامل��ف��ي��دة،  الكثرية  ا�صتعماالته  ب�صبب 

اال�صتخدامات املزدوجة، التي قد ال تخطر على بال كثريين.
فاخلل االأبي�ض يتكون ب�صكل اأ�صا�صي من حم�ض اخلليك، ويعترب من 
اأقدم املنتجات املعروفة منذ اآالف ال�صنني، وهو اأف�صل اأنواع اخلل على 

االإطالق واأكرثها نقاوة.
واأثبتت الدرا�صات احلديثة الكثري من الفوائد ال�صحية للخل بكافة 
اأن���واع���ه، مثل اخل��ل االأب��ي�����ض وخ��ل ال��ت��ف��اح وخ��ل التمر وخ��ل العنب 

االأحمر وخل العنب االأبي�ض وخل جوز الهند وخل االأرز وغريها.
ول��ل��خ��ل االأب��ي�����ض ف��وائ��د ع���دة وم��ه��م��ة، ف��ه��و ي��ع��د م��ط��ه��را رائ���ع���ا، اإذ 
واالأر�صيات  واملكاتب  واالأ�صطح  االأواين  تنظيف  يف  ا�صتخدامه  ميكن 

وتطهريها والق�صاء على الروائح الكريهة واجلراثيم.
كما اأن اخللل االأبي�ض يعد عن�صرا فعاال يف اإزالة البقع من املالب�ض، 
مثل بقع احلرب والعرق والعلكة وال�صمع، كما ي�صاعد يف التخل�ض من 

رائحة ال�صرف ال�صحي والدخان والتبغ.
امليكروبات يف  ب��دور ه��ام، مثل قتل  اأن يقوم  ويف املطبخ، ميكن للخل 
اخل�صراوات والفواكه الطازجة عند غ�صلها باملاء امل�صاف اإليه اخلل.

تلميع  على  ويعمل  االأواين،  ع��ن  اجل��ريي��ة  الرت�صبات  يزيل  اأن��ه  كما 
احل�صرات  م��ن  التخل�ض  يف  وي�صاعد  والنحا�صية،  الف�صية  االأواين 
القطط  النفاذة  االأبي�ض  اخلل  رائحة  وتطرد  النمل.  مثل  املزعجة، 
ومينع  احل�صرات،  لدغات  اأمل  تخفيف  يف  ي�صاهم  اأن��ه  كما  وال��ك��الب، 

تهيج اجللد وي�صاعد يف عالج الطفح اجللدي.

الطماطم لتح�سني اخل�سوبة
يومي،  ب�صكل  الطماطم  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ح��دي��ث  علمي  بحث  تو�صل 
يح�ّصن جودة احليوانات املنوية، ويرفع اخل�صوبة عند الرجال بن�صبة 

ت�صل اإىل 40 يف املئة.
"�صيفيلد"  ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  ال���درا����ص���ة  وب��ح�����ص��ب 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف����اإن االإك���ث���ار م��ن ت��ن��اول ال��ط��م��اط��م ي��زي��د م��ن ن�صبة 

احليوانات املنوية ال�صليمة وال�صريعة بن�صبة 40 يف املئة.
ووجد البحث الذي �صمل م�صاركني تراوحت اأعمالهم بني 19 و32 
اأ�صهر،  اأن تناولهم للطماطم على �صكل معجون يوميا لثالثة  عاما، 

قد ح�ّصن من نوعية وقدرة احليوانات املنوية على احلركة.
واأرجع الباحثون ذلك التح�صن يف اخل�صوبة اإىل احتواء الطماطم على 
"الليكوبني"، وهو م�صاد اأك�صدة قوي، يحول دون تعر�ض احليوانات 

املنوية الأي التهابات اأو ت�صوهات توؤثر يف جودتها و�صرعتها.
اأو  ال�صار  الكولي�صرتول  اأك�صدة  منع  "الليكوبني" على  يعمل  كذلك 
يف  ال��دم  تدفق  وت�صهيل  ال�صرايني،  ان�صداد  دون  واحليلولة  ال�صيء، 
اجل�صم، وذلك وفق ما ذكر موقع "�صاين�ض ديلي" املتخ�ص�ض باالأخبار 

الطبية والبحوث العلمية.

ال�ساونا .. �سحة للج�سد ومتعة للنف�ض
قال املركز االحتادي للتوعية ال�صحية اإن لل�صاونا العديد من املزايا 
ال�صحية للج�صم، ويعترب متعة للنف�ض اأي�صاً، اإذ ي�صاعد على حماربة 

التوتر النف�صي وال�صعور باال�صرتخاء.
جهاز  تقوية  على  تعمل  ال�صاونا  حمامات  اأن  االأمل��اين  املركز  واأو���ص��ح 
القلب  تدريبا جيدا جلهاز  الدمية، ومتثل  ال��دورة  املناعة، وحت�صني 
الوعائي، وت�صاعد على تنظيف الب�صرة من البثور، وال�صوائب، وت�صهم 

يف جتديد خاليا الب�صرة.
ثم  ومن  الع�صلي،  اال�صرتخاء  على  اأي�صاً  ال�صاونا  حمامات  وت�صاعد 

ال�صعور بالراحة النف�صية.
وتعد حمامات ال�صاونا مفيدة اأي�صاً للمراأة اأثناء الدورة ال�صهرية، اإذ 

ترخي ع�صالت الرحم وحتد من اآالم احلي�ض.
توجد  مل  اإذا  بانتظام  ال�صاونا  حمامات  ب��زي��ارة  املركز  ين�صح  لذلك 
موانع طبية مثل اأمرا�ض القلب، واالأوعية الدموية، ودوايل ال�صاقني، 
ونوبات   ،ROSACEA "الوردية" با�صم  املعروف  ومر�ض اجللد 

الربو احلادة. 
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»عراقيات«.. اإبداع يتدفق من بالد الرافدين اإىل بريوت
متد العا�صمة اللبنانية بريوت ج�صرا ثقافيا وفنيا مع بغداد تتدفق عربه 
وعلى مدى اأ�صبوع الفنون واالآداب واملو�صيقى وال�صينما العراقية التي رمبا 

توارت عن امل�صهد العام لكنها ظلت را�صخة يف الوجدان.
ويحفل اأ�صبوع )عراقيات( الذي انطلق االثنني املا�صي يف دار النمر ببريوت 
بتجارب خمتلفة تنقل من خالل االأعمال االإبداعية ثقافات املجتمع وماآزق 
الهويات واالأقليات واالنق�صامات واحلروب واملنفى، وهي مو�صوعات لطاملا 
جتمع  عميقة  نقا�صات  ي�صهد  كما  ال��ع��راق��ي��ني.  الفنانني  بهوية  ارتبطت 

اجلمهور اللبناين بفنانني عراقيني رمبا للمرة االأوىل.
ي�صارك يف االأ�صبوع 12 مبدعا عراقيا يقيمون بني الواليات املتحدة واأوروبا 
من اأجيال خمتلفة منهم من تزامن ن�صجهم الفني مع االحتالل االأمريكي 
للعراق، اإ�صافة اإىل الفنانة الفل�صطينية رائدة طه املقيمة يف لبنان والتي 

قدمت خالل االفتتاح "قراءات حتية من فل�صطني اإىل العراق".
�صمل برنامج )عراقيات( الذي تنظمه موؤ�ص�صة روزا لوك�صمبورج حما�صرة 
ثرية للكاتب العراقي �صنان اأنطون املقيم يف نيويورك بعنوان )�صرية املاء: 
ذاكرة الن�ض( عرج فيها على منابع وروافد االإبداع العراقي احلديث الغنية 

التي نهل منها الكاتب و�صربت منها ن�صو�صه.
الذي  ال��ع��زاوي  �صياء  للقاء  فريدة  فر�صة  الفني  امل�صهد  ملتابعي  و�صنحت 
يعترب من اأبرز وجوه الفن الت�صكيلي العاملي واملقيم يف لندن، واحلوار معه 
حول تاريخ الفن العراقي لكونه حلقة و�صل بني جيل احلداثة يف العراق 
واجليل الفني الثقايف، وحول عمله الفني )الروح اجلريحة: رحلة الدمار( 
حلوايل  حتية  وه��و  ب�صهام،  م�صاب  ح�صان  ع��ن  ع��ب��ارة  والعمل  ورم��زي��ت��ه. 
450 اأكادمييا عراقيا اغتالتهم عنا�صر جمهولة. وقال العزاوي لرويرتز 
"احل�صان هنا يج�صد عن�صرا اأ�صا�صيا يف ال�صرديات ال�صعبية العراقية لكونه 
العراقيني يف حروب  االأبرياء  االآالف من  الفتنة وفقدان  متثيال خل�صائر 

عبثية قادت البالد اإىل االحتالل وما نتج عنه من �صحايا و�صراع".

قما�ض ذكي يخفف من االإجهاد
قما�ض  بت�صميم  اإ�صبانية  �صركة  قامت 
ذك����ي م�����ص��ن��وع م���ن ن�����ص��ي��ج ي��خ��ف��ف من 
اجل�صم  ال��دم يف  تدفق  ويح�صن  االإجهاد 

ويزيد من م�صتويات الطاقة فيه. 
�صركة  قامت  طويلة،  �صنوات  مدى  على 
�صيبيا بتطوير مالب�ض ذكية ذات مميزات 
هذه  من  االأول  اجليل  وت�صمن  خا�صة، 
حول  لالأو�صاخ  مقاوماً  ن�صيجاً  االأقم�صة 
اجليل  ق��دم  حني  يف  والرقبة،  الر�صغني 
ال���ث���اين ن�����ص��ي��ج��اً مي��ن��ع ال��ت��ع��رق املفرط 

ويقاوم الروائح الكريهة. 
االأح���دث من ه��ذه االأقم�صة،  اأم��ا اجليل 
فقد مثل قفزة نوعية يف عامل املالب�ض، 
خ�صائ�ض  جميع  على  احتوى  اأن��ه  حيث 
احتوائه  ع��ن  ف�صاًل  ال�صابقة،  االأج��ي��ال 
التي  احليوية  النانوية  اجل�صيمات  على 

تعمل على حت�صني رفاهية مرتديها. 
ال�صركة  اأ�صدرته  �صحفي  لبيان  ووف��ق��اً 
النانوية  اجل�����ص��ي��م��ات  ف������اإن  م�����وؤخ�����راً، 
ال��ق��م��ا���ض اجل���دي���د، تعمل  احل��ي��وي��ة يف 
التي  املفيدة  ال�صم�ض  اأ�صعة  �صحب  على 
تخرتق اجللد وت�صتفيد منها الع�صالت 
خالل  من  الدموية  واالأوعية  واملفا�صل 
بقدر  ي�صمح  الذي  االأوعية  تو�صع  تعزيز 
واالأك�صجني  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  م��ن  اأك���رب 

وخاليا الدم البي�صاء. 

ما�سكات ماء الورد
�ص 23 لتهدئة احمرار الب�سرة

كب�سوالت فعالة لتعوي�ض 
حقن االأن�سولني قريبًا

يتعني على م�صابني بال�صكري حقن االأن�صولني مرة واحدة على االأقل يومياً، 
نوع خا�ض،  كب�صوالت من  اأن  اإىل  ت�صري  اأبحاث جديدة على احليوانات  لكن 

ميكنها اأن تفي بالغر�ض. 
ويقول العلماء اإن الكب�صولة التجريبية ميكن اأن ت�صمد عرب اجلهاز اله�صمي، 
باحلائط  ت��ذوب  ميكرونات  اإىل  تنق�صم  الدقيقة،  االأمعاء  اإىل  ت�صل  وعندما 

املعوي وتطلق الدواء يف جمرى الدم.
كمية  بنف�ض  الكب�صولة  اأن  الباحثون  وج��د  احل��ي��وان��ات،  على  االخ��ت��ب��ارات  يف 

االأن�صولني يف احلقنة، كانت قادرة على تو�صيله اإىل جمرى الدم 
ب�صرعة فائقة. 

الباحثني  كبار  اأح��د  ترافري�صو،  جيوفاين  الدكتور  وق��ال 
معهد  يف  ال���ه�������ص���م���ي  اجل�����ه�����از  اأم������را�������ض  واأخ���������ص����ائ����ي 

هذه  وراء  "الدافع  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا:  م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ض 
تعطى  التي  االأدوي���ة  يف�صلون  املر�صى  اأن  التجارب، 

عرب الفم".
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون يف ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى احل��ي��وان��ات، اأن 

فعال،  ب�صكل  ع��م��ل��ت  االأن�����ص��ول��ني  ج��رع��ات  ك��ب�����ص��والت 
وخف�صت ال�صكر يف الدم على الفور. 

ول��ك��ن ن��ظ��را ل��ع��دم ات�����ص��اق ك��اف��ة ال��درا���ص��ات ال��ت��ي حاولت 
درا�صة العالقة بني امتالك الب�صر للكالب ومعدالت جناة 
االإن�صان من تلك االأمرا�ض، قرر عدد من العلماء اإجراء 
اإع��ادة تقييم العالقة بني  عملية مراجعة وتنقيح بهدف 
الأ�صباب  االإن�صان  لدى  الوفاة  ومعدالت  الكالب  امتالك 

خمتلفة، مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
اإجرائها  مت  ���ص��اب��ق��ة  درا����ص���ات  امل��راج��ع��ة  عملية  و���ص��م��ل��ت 
ون�صرها حول تاأثري امتالك الكالب واحليوانات االأليفة 
بعدة دول حول العامل منذ عام 1950 وحتى �صهر مايو 

عام 2019. 
 circulation ب��دوري��ة  واملن�صورة  امل��راج��ع��ة،  وانتهت 
الدموية،  واالأوعية  القلب  �صحة  يف  املتخ�ص�صة  العلمية 
بالتو�صل اإىل اأن انخفا�ض خطر الوفاة على املدى الطويل 
له عالقة بامتالك كلب، حيث اأ�صارت اإىل اأن ال�صبب رمبا 
القلب  ب��اأم��را���ض  االإ���ص��اب��ة  م��ع��دالت  انخفا�ض  اإىل  ي��ع��ود 

واالأوعية الدموية على وجه التحديد.
 3 �صمل  ال���ذي  تقييمهم،  خ��الل  م��ن  الباحثون  وتو�صل 
كلب  ام���ت���الك  اأن  اإىل  م�����ص��ارك،  األ����ف   837 و  م��الي��ني 
%24 مقارنة  اإىل انخفا�ض حاالت الوفاة بن�صبة  يوؤدي 
باالأ�صخا�ض الذين ال ميتلكون كالب، كما يرتبط امتالك 
ال��ق��ل��ب واالأوعية  ب��اأم��را���ض  ب��ان��خ��ف��ا���ض االإ���ص��اب��ة  ك��ل��ب 

الدموية بن�صبة 31%.
وت��ت��ف��ق ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج م��ع م��ا تو�صلت ل��ه ت��ق��اري��ر علمية 
اأخرى، خا�صة درا�صة اأ�صرتالية ت�صمنت 5741 م�صاركا 
اأكدت على االرتباط بني امتالك كلب والتمتع مبعدالت 
اأقل ل�صغط الدم، وا�صتطالع اأخر �صمل 916 �صخ�صا اأكد 
على اأن االأ�صخا�ض الذين يقوموا بعمل نزهة يومية مع 
يف  ال��ده��ون  وا�صطرابات  بال�صكر  اإ�صابتهم  تقل  كالبهم 

الدم.
باإجرائها  قاموا  التي  املراجعة  نتائج  اأن  الباحثون  ويرى 
توؤكد على �صرورة التدخل لعمل بع�ض التغيريات باأ�صلوب 

احلياة املتبع ل�صمان �صحة اأف�صل، ما يعني اأن اقتناء كلب 
بامل�صتقبل القريب رمبا يكون فكرة جيدة حقا.

تورنتو  بجامعة  ال�صماء  ال��غ��دد  بق�صم  الباحثة  وت��ق��ول 
الكندية وامل�صرفة على الدرا�صة، كارولني كرامري: "يوؤكد 
كلما  اأن��ه  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  ل�صحة  العام  الفهم 
 .. اأف�صل  كنا  كلما  اأب��ك��ر،  �صحية  ل�صلوكيات  اتباعنا  ك��ان 
ورمبا يت�صمن هذا امتالك كلب"، وفقا ملوقع �صي اإن اإن 

االأمريكي.

ملاذا تطلق الكالب ترنيمات العواء احلزينة نحو القمر؟
ك�صفت درا�صة علمية اأن م�صاعر احلب نحو اأبناء اجلن�ض 
ذاته ميكن اأن "ت�صيب" اأف�صل �صديق لالإن�صان، فتجعله 
ه��ائ��م��اً ب��احل��ب��ي��ب��ة ل��ي�����ص��ك��و اآالم�����ه ب��ال��ع��واء ن��ح��و القمر، 
واأظهرت اأي�صا عالقة هرمون االأوك�صيتو�صني يف العالقة 

بني الكالب واأ�صحابها؟
الفوؤاد  تكابد  ح��ني  بالتاأكيد  الب�صر  اأغ��ل��ب  ب��ه  م��ّر  �صعور 
يكون  قد  اأي�صاً.  احليوانات  تع�صق  هل  لكن  الع�صق.  اآالم 
ال�صاعر العربي قد تنبه قدمياً اإىل ذاك حني قال "اأحبها 
وحتبني.. ويحب ناقتها بعريي". لكن ما هو احلال لدى 
ت�صعر  اأن  للكالب  ميكن  ه��ل  ل��الإن�����ص��ان:  �صديق  اأف�����ص��ل 
بالهيام اأي�صاً؟  عن ذلك تقول الطبيبة البيطرية كارين 
"نعم  االأملانية:  هامبورغ  مدينة  من  عاماً(   56( اأوبليت 
ارتباط  اإىل  يعود  ال  ال�صبب  لكن  ذل��ك!  تفعل  اأن  ميكنها 

عاطفي، واإمنا للغريزة من اأجل املحافظة على النوع".
ويف  العام،  يف  مرتني  للتزاوج  م�صتعدة  الكلب  اأنثى  تكون 
االأغ��ل��ب بالربيع واخل��ري��ف. وخ���الل ه��ذه ال��ف��رتة تكون 
رائحة الكلبات مكثفة للغاية وجذابة لدرجة اأنها ميكن اأن 
اأنثى الكلب  تدير روؤو�ض الذكور. العالمات التي ترتكها 
من خالل تبولها ميكن اأن "تعبث" بالرتكيبة الهرمونية 

الأي كلب.
االأملانية:  "بيلد"  ل�صحيفة  االأملانية  البيطرية  وت�صيف 

كل  ين�صى  فاإنه  املكثفة  الرائحة  هذه  الذكر  ي�صم  "حني 
"اأولوية" واحدة  يف ذهنه  وتبقى  االأخ��رى،  "ان�صغاالته" 
ولي�ض  احلبيبة؟  هذه  اإىل  الو�صول  ميكنني  كيف  فقط: 
من النادر اأن ت�صاب الكالب با�صطراب جراء ذلك، لتدور 
ب��ال ه����وادة يف امل��ن��زل دون ه���دف وت�����ص��ك��و اآالم���ه���ا للقمر 

بالعواء".
�صلوك  اأ���ص��ت��اذ  م���ارك بيكوف،  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول  م��ن جانبه 
احليوان وعلم االأخالقيات املعرفية وعلم البيئة ال�صلوكي 
عّرفنا احلب كعالقة  اإن  "بالطبع.  كولورادو:  يف جامعة 
ان���ه���م���اك ط��وي��ل��ة االأم�������د، مب��ع��ن��ى احل�����زن ع��ن��د الفراق 
وال�����ص��ع��ادة ب��ال��ل��ق��اء جم����دداً وال��رع��اي��ة امل��ت��ب��ادل��ة واإجن���اب 
بالطبع عن حب  نتحدث  اأن  فيمكننا  وتربيتهم،  ال�صغار 

غري ب�صري لدى احليوانات اأي�صاً".
بالقول  "فاي�ض" االأمل��اين  ملوقع  بيكوف  الدكتور  وي�صيف 
اخلرباء  ف��اإن  اأك��رث،  علمي  مبعنى  احل��ب  عّرفنا  لو  باأننا 
يتو�صلون اإىل نف�ض النتيجة، مو�صحاً: "على الرغم من 
وجود درا�صة موؤكدة بعد، اإال اأن هناك الكثري مما يوحي 
باأن هرمون االأوك�صيتو�صني له تاأثري اإيجابي على مزاجنا 

وعالقاتنا".
اأنه  اإىل  اأي�صاً  االأمل��اين  املوقع  بح�صب  باحثون  تو�صل  كما 
عندما يجتمع االإن�صان والكلب، يطلق كالهما املزيد من 
هرمون االأوك�صيتو�صني، الذي ُيطلق عليه اأي�صاً "هرمون 
الكالب،  تلتقي  عندما  اأي�صاً  احل��ال  ه��و  وه��ذا  الدالل". 
االأكادميية  جملة  يف  م��وؤخ��راً   املن�صورة  لدرا�صتهم  وف��ق��اً 

الوطنية االأمريكية للعلوم.
االأوك�صيتو�صني  "يعزز  دار���ص��ت��ه��م:  يف  الباحثون  وي��ق��ول 
الدوافع االجتماعية للتوجه والتقرب اإىل الكالب االأخرى 
ومع وال�صركاء من الب�صر، مما ي�صّكل االأ�صا�ض لتطوير اأي 
�صكل من اأ�صكال العالقة االجتماعية امل�صتقرة". ويتزايد 
مع  الكالب  تكون  "عندما  اأي�صاً  االأوك�صيتو�صني  توزيع 

اأ�صحابها من الب�صر".

اأرقام �سادمة عن 
اأكرث مدينة اأوروبية 

ا�ستهالكا للكوكايني
اأزم�����ة كبرية  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ت���واج���ه 
ب�صاأن  امل���ث���ار  ل��ل��ج��دل  م�����ص��اح��ب��ة 
اخل����روج م��ن االحت����اد االأوروب�����ي 
"�صكاي  ك�صفت  اإذ  "بريك�صت"، 
من  ه���م  ل��ن��دن  ���ص��ك��ان  نيوز" اأن 
على  الكوكايني  م�صتهلكي  اأك��رث 
م���دار اأي���ام االأ���ص��ب��وع م��ق��ارن��ة مع 

املدن االأوروبية االأخرى.
واأ�������ص������ارت درا������ص�����ة ح���دي���ث���ة اإىل 
ال���ك���وك���اي���ني يف  ����ص���وق  ق��ي��م��ة  اأن 
لندن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
بلغت نحو مليار جنيه اإ�صرتليني 
الكوكايني  ك��م��ي��ة  واأن  ���ص��ن��وي��ا، 
يف  بالعا�صمة  امل�صتهلكة  ال��ن��ق��ي 
املتو�صط باتت اأكرث من بر�صلونة 

واأم�صرتدام وبرلني جمتمعة.
وت�����ص��ت��ه��ل��ك ل���ن���دن ي��وم��ي��ا اأك���رث 
م���ن ن�����ص��ف م��ل��ي��ون ج���رع���ة من 
ال���ك���وك���اي���ني، ت���ق���در ق��ي��م��ت��ه��ا يف 
مليون   2.75 بحوايل  ال�صوارع 
جنيه اإ�صرتليني، اأي �صعف كمية 
اأخ��رى، وفقا  اأوروب��ي��ة  اأي مدينة 

للدرا�صة.
واأو�صح علماء الطب ال�صرعي يف 
لندن  يف  ك��ول��ي��دج  كينغز  جامعة 
يف  االآ���ص��ن��ة  للمياه  فح�صهم  بعد 
�صوارع لندن اأنهم عرثوا على اآثار 

للمركب املنتج ملادة الكوكايني.
متو�صط  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج�����د 
الكوكايني  م��ن  اليومية  الكمية 
يبلغ  ل��ن��دن  يف  امل�صتهلكة  ال��ن��ق��ي 
من  اأك�����رث  اأي  ك���ي���ل���وغ���رام،   23
التالية  ال���ك���ربى  ال���ث���الث  امل����دن 
اأوروب���ا  يف  للكوكايني  امل�صتهلكة 
كغم(   12.74( بر�صلونة  مثل 
كغم(   4.62( واأم�������������ص������رتدام 

وبرلني )4.62 كغم(.
ويعني هذا اأن ا�صتخدام الكوكايني 
يعادل  لندن  يف  ال�صنوي  ال�صايف 
تقدر  اأط���ن���ان   8 م��ن  اأك����رث  االآن 
من  ب��اأك��رث  ال�����ص��وارع  يف  قيمتها 

مليار جنيه اإ�صرتليني.
وق����ال ع���امل ال��ط��ب ال�����ص��رع��ي يف 
لندن،  ك��ول��ي��دج  ك��ي��ن��غ��ز  ج��ام��ع��ة 
نيوز"  ل�"�صكاي  ب������ارون،  ل���ي���ون 
"تعاطي  وج�����دوا  ال��ب��اح��ث��ني  اإن 
على  م�صتدام  ب�صكل  ال��ك��وك��اي��ني 
مع  ل���ن���دن  يف  االأ�صبوع"  م�����دار 
عطلة  يف  فقط  طفيف  "ارتفاع 

نهاية االأ�صبوع".

هل ت�ساعد الكالب فعال على تقليل خطر وفاة اأ�سحابها مبكرا؟

لأننا كثريا ما ن�سمع عن التقارير العلمية التي تتحدث عن الآثار الإيجابية 
لمتالك حيوانات األيفة، قرر عدد من العلماء اإجراء مراجعة للدرا�سات 
ال�سابقة للتاأكد من �سحة ذلك، خا�سة امتالك كلب .. فما هى نتائج هذه 

املراجعة؟
كلب  امتالك  بني  عالقة  وج��ود  اإىل  العلماء  بع�ض  تو�سل 

باملنزل وانخفا�ض خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب 
اأخر  ع��دد  تو�سل  كما  الدموية،  والأوع��ي��ة 

للكالب  الإن�����س��ان  مرافقة  ارت��ب��اط  اإىل 
ال��دم  �سغط  م��ع��دلت  بانخفا�ض 

الدهون  م�ستوى  وحت�سن 
وتقليل  باجل�سم 

ال���س��ت��ج��اب��ة 
ب��ح�����س��ا���س��ي��ة 

مفرطة ل�سغوط 
احلياة املختلفة.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور �سامل بن ركا�ض

ا�ست�سراف امل�ستقبل فى حما�سرة ا�ست�سافتها مكتبة زايد املركزية
املطالبة باإدخال ال�ست�سراف يف املناهج الدرا�سية يف الدولة وا�ستحداث وظيفة معلم امل�ستقبل يف املدار�ض

الأوىل من نوعها

�سة الإعداد القهوة العربية  دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تطلق بطوالت خم�سّ

علي اأبو الري�ض يتحدث عن الت�سامح

ندوة بالتعاون بني م�سروع كلمة للرتجمة  ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع

•• العني - الفجر

دار  لقطاع  التابعة  امل��رك��زي��ة  زاي��د  مكتبة  ا�صت�صافت 
بعنوان  حما�صرة  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  الكتب 
ا�صت�صراف امل�صتقبل قدمها خبري اال�صت�صراف الدويل 
ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ي��م��ان حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي ب��ح�����ص��ور ال�صيخ 
ال��دك��ت��ور ���ص��امل حم��م��د ب���ن رك���ا����ض ال��ع��ام��ري ع�صو 
املجل�ض الوطني االحتادي �صابقاً وال�صيخ حمد حممد 
ال��ع��ام��ري م��دي��ر م��رك��ز النقل املتكامل يف  ب��ن رك��ا���ض 
مكتبة  مدير  الظاهري  جمعة  و�صعادة  العني  مدينة 
زاي�����د وع�����دد م���ن ال�����ص��خ�����ص��ي��ات وح�����ص��د م���ن طالب 

اجلامعات والثانويات  يف مدينة العني. 
بدايات  ال���ب���داي���ة  يف  ال��ك��ع��ب��ي  ال���دك���ت���ور  ا���ص��ت��ع��ر���ض 
عدة  اىل  م�صريا  وحملياً  عاملياً  امل�صتقبل  ا�صت�صراف 
امل�صتقبل لدى بع�ض  ا�صت�صراف  حماور منها مفاهيم 
ب���ني التخطيط  ال���ف���رق  احل��ك��وم��ات واالإط������الع ع��ل��ى 
عر�ض  كما  امل�صتقبلي،  واال�صت�صراف  االإ�صرتاتيجي 
لتاريخ اال�صت�صراف يف العامل ويف االإمارات، موؤكداً اأن 
اأهم ال��دول يف ا�صت�صراف  اأ�صبحت من  دولة االإم��ارات 

امل�صتقبل. 
كما اأ�صار الكعبي اإىل اأن خرباء وم�صت�صاري ا�صت�صراف 
امل�صتقبل يتاهفتون للعمل يف االإمارات العربية املتحدة 

كونها حا�صنة جديدة لهم.
 وط��ال��ب امل��ح��ا���ص��ر ب�����ص��رورة اإدخ����ال اال���ص��ت�����ص��راف يف 
ا�صتحداث  م��ق��رتح��اً  ال���دول���ة،  ال��درا���ص��ي��ة يف  امل��ن��اه��ج 
وظيفة معلم امل�صتقبل يف املدار�ض، وا�صتحداث منهاج 
الطلبة  تعليم  على  م�صدداً  اخل�صو�ض.  بهذا  درا���ص��ي 
كيفية االختيار من بني البدائل امل�صتقبلية، وبالتايل 
اأو�صح مل�صتقبلهم  حت�صني اتخاذ القرار، واعتماد ر�صم 

و�صرورة الرتكيز على املهارات امل�صتقبلية، باعتبار اإذا 
م�صمونه  الوظيفة  كانت  اأك��رث  مهارات  لديهم  كانت 
لي�ض  اال���ص��ت�����ص��راف  اأن  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  د.  ول��ف��ت  اأك����رث. 
تنجيماً واإمنا بو�صلة نحو امل�صتقبل، فاال�صت�صراف قد 
ميتد اىل خم�صة ع�صرة �صنة واأك��رث، بينما التخطيط 
اال�صت�صراف  لعملية  مكماًل  يعد  ال��ذي  اال�صرتاتيجي 

قد ميتد لنحو خم�ض �صنوات واأكرث.
اال�صت�صرافية  االأدوات  الأب���رز  املحا�صر  وا�صتعر�ض   
البيانية  واالأ���ص��ك��ال  التو�صيحية  الر�صوم  يف  املتمثلة 
لبناء اخلطط وال�صيناريوهات التي تعتمد على التنبوؤ 
لي�ض  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  اإن  املحا�صر  وقال  املنهجي. 
ق��ائ��م��اً ع��ل��ى امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة، واإمنا 

اأي�صاً،  لالأفراد  ا�صت�صرافية  خطط  ن�صع  اأن  ن�صتطيع 
فقط  ال�صعيدة  النهاية  لي�صت  الوظيفة   اأن  معترباً 
ل��ل��درا���ص��ة اجلامعية ، واإمن���ا ه��ن��اك ب��دائ��ل ك��ث��رية قد 

يذهب اإليها الطالب بعد درا�صتهم اجلامعية.
ال�صيناريوهات  اأن  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  امل��ح��ا���ص��ر  وخ��ت��م 
حتدث  ان  ب��ال�����ص��رورة  ل��ي�����ض  امل�صتقبلية  وامل����ب����ادرات 
اأو  ت��وؤك��د  م��وؤ���ص��رات وب�����وادر  ه��ن��اك  وامن���ا   ،100%
اخلطط  تكون  اأن  االأه��م  من  ولكن  حدوثها،  ت�صجب 
املريخ  خ��ط��ة  م��ث��ل  وط��م��وح��ة  �صجاعة  اال�صت�صرافية 
2117، داعياً اإىل اال�صتعداد باقتدار اإىل مرحلة الثورة 
ال�صناعية الرابعة، ومعرفة التحديات امل�صتقبلية التي 
قد ت�صوقها، وقبل كل �صيء التحلي بال�صجاعة واتخاذ 

امل�صت�صرفة.   ال���دول���ة  ���ص��م��ات  اأه����م  م��ن  وه��م��ا  ال���ق���رار 
املحا�صرة عدة ح��وارات ومداخالت من قبل  وتخللت 
وعر�ض  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  حول  والطلبة  احل�صور 

بع�ض التحديات وال�صيناريوهات املحتملة.
بن  �صامل  الدكتور  ال�صيخ  اأق���ام  املحا�صرة  نهاية  ويف   
خدمة  يف  مل�صاهماته  تقديراً  املحا�صر  بتكرمي  ركا�ض 
امل�صتفبل  ا�صت�صراف  مفهوم  ون�صر  االإم��ارات��ي  املجتمع 
�صليمان  الدكتور  اأن  يذكر  واجلمهور.  املوظفني  بني 
الكعبي اأطلق موؤخراً قناة يوتيوب بعنوان " اأكادميية 
الكرتوين  موقعه  اإىل  لت�صاف  امل�صتقبل"  ا�صت�صراف 
يف  امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  م��ف��ه��وم  لن�صر  ي��ه��دف  ال���ذي 

العامل العربي وفقاً لالأ�صول العلمية. 

•• اأبوظبي - الفجر

اأول  – اأب��وظ��ب��ي  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة   تنظم دائ����رة 
العربية  القهوة  �صة الإعداد  بطولة من نوعها خم�صّ
 11 اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  االإم��ارات��ي��ة يف  العا�صمة  يف 
جهود  �صمن  البطوالت  ه��ذه  تاأتي  ال��ق��ادم.  دي�صمرب 
اخلليج  منطقة  يف  القهوة  برتاث  لالحتفاء  الدائرة 
ال�صرق  �صيال  معر�ض  م��ع  بالتزامن  وت��ق��ام  العربي 
االأو�صط 2019، احلدث ال�صنوي الرائد يف املنطقة 
ل��ق��ط��اع االأغ���ذي���ة وامل�����ص��روب��ات وال�����ص��ي��اف��ة. ت�صمل 
ال��ب��ط��والت ف��ئ��ات ع���دة الخ��ت��ب��ار م��ع��ارف وممار�صات 
تاريخ  فيها  مبا  امل�صتويات  جميع  على  القهوة  �صناع 
حت�صريها  واأ�صاليب  ال��ن،  حبوب  واختيار  القهوة، 

وطرق تقدميها.
ت��ت�����ص��م��ن ال���ب���ط���والت خ��م�����ض ف���ئ���ات م��ن��ف�����ص��ل��ة هي: 
"ال�صقراء"  لفئتي  العربية  القهوة  �صانع  ب��ط��والت 
تبلغ  ج��وائ��ز  م��ع  الغامق"  امل��ت��و���ص��ط-  و"التحمي�ض 
االأوىل  باملرتبة  للفائز  اإماراتي  درهم   125،000
كل  �صمن  الثانية  باملرتبة  للفائز  درهم  و40،000 
فئة؛ وتقّدم جوائز حتمي�ض القهوة العربية لكل من 
جوائز  املتو�صط-الغامق"  و"التحمي�ض  "ال�صقراء" 
بقيمة 25،000 درهم للفائز باملرتبة االأوىل يف كل 
مبتكر  م�صروب  اأف�صل  جائزة  تكّرم  حني  يف  منهما؛ 
بالقهوة العربية الفائز بتح�صري اأف�صل م�صروب قهوة 
لتح�صريها  با�صتخدام مفهوم مبتكر  بارد  اأو  �صاخن 
درهم   20،000 بقيمة  وتقدميها مع منحه جائزًة 
الفئات  يف  للم�صاركة  م��ف��ت��وح  الت�صجيل  اإم���ارات���ي.  

اخلم�ض للبطوالت، وعلى جميع الراغبني بامل�صاركة 
 31 اخلمي�ض  ي��وم  اأق�����ص��اه  م��وع��د  خ��الل  الت�صجيل 

اأكتوبر 2019.
 وبهذه املنا�صبة، قالت نورة اخلمي�ض، رئي�ض البحوث 
يف اإدارة التخطيط والتطوير الثقايف يف دائرة الثقافة 
وال�صياحة- اأبوظبي: "ياأتي اإطالقنا لهذا النوع من 
املوروث  على  ب��احل��ف��اظ  ال��ت��زام��ن��ا  �صمن  ال��ب��ط��والت 
ن�صعى من  ل��ه، حيث  وال��رتوي��ج  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقايف 
كجزء  بالقهوة  االحتفاء  اإىل  القهوة  بطوالت  خالل 
اأ�صا�صي من الثقافة العربية ومن املمار�صات املتاأ�صلة 

املنطقة.  يف  وال��ك��رم  ال�صيافة  تقاليد  يف  ق��رون  منذ 
عاملياً  ال��ب��ط��والت  ه��ذه  ن��ط��اق  تو�صيع  على  و�صنعمل 
ال�صتقطاب  �صعياً  املقبلة  القليلة  ال�صنوات  يف غ�صون 

اأو�صع �صريحة ممكنة من اجلمهور العاملي".
العربية،  ال�صيافة  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  ج���زءاً  ال��ق��ه��وة  تعد 
اأ�صالة تراث املنطقة،  التقاليد املرتبطة بها  وتعك�ض 
فقد كانت القهوة وال تزال جزءاً متاأ�صاًل من الثقافة 
للكرم  رم���زاً  ال�صنوات  م��ر  على  واأ�صبحت  العربية، 
دقيقة  تقاليد وممار�صات  اتباع  ال�صيافة مع  وح�صن 

يف حت�صريها وتقدميها.

عام  العربية  القهوة  اليون�صكو  منظمة  اأدرج��ت  وق��د 
الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة  �صمن   2015
الثقافة  يف  اأهميتها  لتعك�ض  للب�صرية  امل����ادي  غ��ري 
العربية، وا�صتجابًة لطلب م�صرتك قدمته عدد من 
املتحدة.  العربية  االإم���ارات  فيها  العربية مبا  ال��دول 
ويف عام 2018، اأطلقت دائرة الثقافة وال�صياحة – 
بحثاً  تت�صمن  التي  القهوة"  "بيت  م��ب��ادرة  اأبوظبي 
العربية  القهوة  وتقدمي  حت�صري  تقاليد  يف  مو�ّصعاً 
التقليدية بهدف توثيقها و�صونها كعن�صر اأ�صا�ض من 

عنا�صر الثقافة االإماراتية.

•• اأبوظبي - الفجر 

نظم نادي "كلمة" للقراءة يف دائرة الثقافة وال�صياحة 
- اأبوظبي بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، 
الروائي  قدمها  وثقافته،  الت�صامح  عن  ثقافية  جل�صة 
مقر  يف  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  الري�ض  اأب���و  علي  االإم���ارات���ي 

الوزارة باأبوظبي. 
وج�����اءت ه����ذه اجل��ل�����ص��ة ب��ال��ت��زام��ن م���ع ف��ع��ال��ي��ات يوم 
"كلمة"  م�������ص���روع  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي  ال���رتج���م���ة 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واإط�����الق  ل��ل��رتج��م��ة 
بحفل  الندوة  هذه  واأتبعت  ثقافة"،  "الت�صامح  مبادرة 
توقيع الروائي االإماراتي علي اأبو الري�ض لكتابه "زايد 
ال�صخ�صية االأخالقية".  وتناول اأبو الري�ض يف اجلل�صة 
االإمارات،  الرا�صخة يف دولة  الت�صامح، وقيمه  مو�صوع 
وثقافة قبول االآخر، معترباً اأّن دولة االإمارات منوذجاً 
اجلهود  على  ال�صوء  م�صلطاً  ال�صياق،  هذا  يف  يحتذى 
بني  الت�صامح  ثقافة  تر�صيخ  يف  االإم��ارات��ي��ة  وامل��ب��ادرات 
واأكد  ال��دول��ة.   اأر���ض  على  املتواجدة  اجلن�صيات  مئات 
اأبو الري�ض اأن اعتبار عام 2019 عاماً للت�صامح ياأتي 

املوؤ�ص�ض  االأب  لروؤية  وجت�صيداً  اجلهود،  لتلك  تتويجاً 
اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�صيخ زاي��د بن �صلطان  املغفور له 
"طيب اهلل ثراه"، الذي و�صع حجر اأ�صا�ض الت�صامح يف 
من  وكل  االإماراتيني  نفو�ض  وغر�صه يف  االأر���ض،  هذه 
را�صخاً يف  لي�صبح مفهوماً  االإم���ارات  اأر���ض  عا�ض على 

احلياة اليومية على كافة ال�صعد واملجاالت.
االأمثلة  من  العديد  جل�صته  خ��الل  الري�ض  اأب��و  وق��دم 
الت�صامح  على عمق  دل��ل من خاللها  التي  واالأح���داث 
على اأر���ض االإم��ارات، وج��اءت مقارباته يف هذا ال�صياق 
احل�صور  م��داخ��الت  واأ�صفت  كما  امل�صتويات،  متعددة 
وتبادل االأفكار واالآراء مع الروائي االإماراتي املزيد من 

الغنى والتفاعل على اجلل�صة.
م�صغر  كتاب  معر�ض  ال��ن��دوة  هام�ض  على  واأق��ي��م  كما 
نظمه م�صروع "كلمة" للرتجمة يف مقر الوزارة مقدماً 

ح�صومات على اإ�صداراته بلغت ن�صبتها 80%.
اأبو  علي  االإم��ارات��ي  والكاتب  للروائي  �صدر  اأّن��ه  يذكر 
روايته  بينها  م��ن  وم�صرحيتني،  رواي���ة   19 الري�ض 
لالأدباء  ال��ع��ام  االحت����اد  اع��ت��ربه��ا  ال��ت��ي  "االعرتاف" 
القرن  يف  رواي������ة   100 اأه�����م  م���ن  ال���ع���رب  وال���ك���ت���اب 

الع�صرين. ومن رواياته: ال�صيف والزهرة، ورماد الدم، 
ونافذة اجلنون، وتل ال�صنم، و�صالمي، وثنائية جمبل 

وزينة  والتمثال،  واحل��رب  ال���روح  وثنائية  �صهوان،  ب��ن 
امللكة.

يف مركز الفنون بجامعة نيويورك وال�سوربون اأبوظبي
�سل�سلة �سينمانا تعود لت�سلط ال�سوء 

على ال�سينما العربية املعا�سرة
•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن عر�ض �صل�صلة مميزة 
ومتنوعة من اأعمال ال�صينما العربية املعا�صرة يف العا�صمة اأبوظبي �صمن 
اخلام�ض  مو�صمه  فعاليات  �صمن  تقام  وال��ت��ي  "�صينمانا"،  �صل�صلة   اإط���ار 
بالتعاون مع برنامج ال�صينما واالإعالم اجلديد يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
وجامعة ال�صوربون اأبوظبي، وتنطلق الفعالية يف الفرتة ما بني 14 اأكتوبر 
اأفالماً من العامل العربي، تتبعها جل�صات  و25 نوفمرب، حيث ت�صتعر�ض 
التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  جانب  اإىل  االأف��الم  و�صناع  خمرجي  مع  نقا�ض 

بجامعة نيويورك اأبوظبي.
"اجلمعية"،  فيلم  بعر�ض  اأكتوبر   14 ي��وم  "�صينمانا"  فعالية  و�صتنطلق 
الذي  الفيلم  اأح���داث  وت�صلط  �صالح.  رمي  اإخ���راج  م��ن  وثائقي  فيلم  وه��و 
تدور اأحداثه يف واحد من اأكرث اأحياء القاهرة فقراً ال�صوء على كيفية تاآزر 
ال��ذي يبعث االأم��ل يف حتقيق م�صتقبل  وتعاون االأف��راد يف املجتمع، االأم��ر 

اأف�صل.
وتك�صف املخرجة رمي �صالح عرب �صياق الفيلم عن الكفاح اليومي الأفراد 
مثل  مفاهيم  م��ع  اأف����راده  تعامل  كيفية  للجمهور  وت�صور  املجتمع،  ه��ذا 
التقاليد واملر�ض واملوت. وي�صتخدم الفيلم املو�صيقا، باالإ�صافة اإىل القرب 
والطبيعة الت�صاركية مع البيئة التي متيز بها الت�صوير ال�صينمائي، �صمن 
الدعم  ملفاهيم  حميميًة  فنيًة  �صورًة  اإن�صاء  للمخرجة  اأت��اح  م�صاعد  �صياق 
والتكافل املتبادلة. و�صيتبع عر�ض الفيلم جل�صة نقا�صية مع املخرجة التي 
اأم�صت �صت �صنوات يف ت�صوير تفا�صيل ووقائع هذا املجتمع لتقدميها عرب 

عمل �صينمائي.
يقدمها  التي  االأفالم  �صمن  جرباوي  ب�صام  وياأتي فيلم "مفك" للمخرج 
هذا املو�صم، حيث �صيتم عر�صه يف جامعة ال�صوربون اأبوظبي يوم االثنني 
ق�صة  فل�صطني  يف  اأح��داث��ه  ت�صوير  مت  ال��ذي  الفيلم  ويتتبع  نوفمرب.   4
مراهق ي�صهد وفاة �صديقه يف حادثة تبادل الإطالق النار، قبل اأن يتم اأ�صره 
15 عاماً. ويكافح هذا  من قبل القوات االإ�صرائيلية واإطالق �صراحه بعد 
اإيقاع  مع  التكيف  ليحاول  ما�صيه،  بذكريات  م�صكوناً  بقي  ال��ذي  ال�صاب، 
احلياة احلديثة يف فل�صطني بينما ينظر اإليه اجلميع على اأنه بطل. ويلي 

عر�ض الفيلم جل�صة نقا�ض مع خمرج الفيلم ب�صام جرباوي.
و�صيتم عر�ض الفيلم الوثائقي املر�صح جلائزة االأو�صكار "عن االآباء واالأبناء" 
نوفمرب.   25 االثنني  ي��وم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  يف 
وي�صور الفيلم الذي اأخرجه طالل ديركي عودته اإىل موطنه، حيث يك�صب 
حياتهم  تفا�صيل  ويت�صارك  املت�صددة،  االإ�صالمية  العائالت  اإح���دى  ثقة 
"عن االآباء واالأبناء"، احلائز على  اليومية على مدى عامني. ويعد فيلم 
جائزة جلنة التحكيم الكربى الأف�صل فيلم وثائقي يف مهرجان "�صندان�ض 
اخلال�صة  االألفة  معاين  يجمع  له  مثيل  ال  �صينمائياً  عماًل  ال�صينمائي"، 
بالتوازي مع ت�صوير حلظات حا�صمة ودقيقة. ويتبع عر�ض الفيلم جل�صة 

نقا�ض عرب الفيديو مع خمرج الفيلم.
الفنون  ملركز  التنفيذي  الفني  املدير  ب��راغ��ني،  بيل  ق��ال  املنا�صبة،  وبهذه 
من  العديد  "�صينمانا"  فعالية  "حتت�صن  اأبوظبي:  نيويورك  جامعة  يف 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  لر�صالة  ال��ه��ام��ة  اجل��وان��ب 
والتي تتمثل يف التعاون مع زمالئنا االأكادمييني يف اجلامعة والتعاون مع 
املوؤ�ص�صات التعليمية والثقافية االأخرى يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
لتقدمي خمتلف اأنواع الفنون الناب�صة باحلياة يف املنطقة، ويف هذه احلالة، 

االأفالم العربية الرائدة ل�صريحة وا�صعة من اجلماهري".
واالإعالم  ال�صينما  ق�صم  يف  امل�صاعد  االأ�صتاذ  قبطي،  اإ�صكندر  قال  وب��دوره، 
هذه  ن��ق��دم  اأن  للغاية  "ي�صعدنا  اأب��وظ��ب��ي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  اجل��دي��د 
االأفالم ذات ال�صهرة العاملية اإىل اجلمهور املحلي يف اأبوظبي، حيث تعر�ض 
"�صينمانا" جملًة من االأفالم املميزة والعميقة الباعثة على التفكري، وتقدم 
التاريخية  والق�صايا  الغنية  الثقافات  ت�صف  وحقيقيًة  حميميًة  ���ص��وراً 
غنياً  مو�صماً  امل��ا���ص��ي  امل��و���ص��م  ك��ان  لقد  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��امل  يف  واالجتماعية 
ورائعاً بالن�صبة اإىل �صل�صلة "�صينمانا"، حيث �صهدت عرو�ض االأفالم اأق�صى 

م�صتويات احل�صور، ونحن نتطلع قدماً اإىل االأفالم القادمة".
ومن جانبها، قالت كليو �صافينو، االأ�صتاذة امل�صاعدة يف ق�صم علم االجتماع 
واالأفالم  ال��روائ��ي��ة  االأف���الم  جميع  "متتاز  اأب��وظ��ب��ي:  ال�صوربون  بجامعة 
النماذج  بع�ض  ع��ن  الك�صف  ب��ق��درة  امل��و���ص��م  ه��ذا  تعر�ض  ال��ت��ي  الوثائقية 
جانب  اإىل  وذل��ك  االأو���ص��ط،  ال�صرق  ملجتمعات  املعروفة  غ��ري  االجتماعية 
جل�صات  حل�صور  ق��دم��اً  نتطلع  ونحن  ال��ف��ري��دة.  ال�صينمائية  خ�صائ�صها 

النقا�ض بني اجلمهور واملخرج ال�صينمائي التي �صتقام بعد كل عر�ض".
ُيذكر اأن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يعدُّ اأحد اأ�صهر مراكز 
واأعمااًل فنية لنخبة من الفنانني املحرتفني  الفنون، حيث ُيقدم عرو�صاً 
واملتمّيزين من �صّتى اأنحاء العامل، ف�صاًل عن م�صاركات واأعمال من اإبداع 

الطالب واأع�صاء الهيئة التدري�صّية واملجتمع الفني املحلي.



متى يبداأ نب�ض اجلنني ؟ 
اليكم التفا�سيل

مما ال �صك فيه اأن املراأة عندما تعلم اأنها اأ�صبحت حاماًل وعلى و�صك اأن تكون 
اأًما بعد اأ�صهر معدودات، فمن اأكرث االأ�صياء التي تثري ف�صولها وحما�صها -وهو 
اأمر لي�ض مرتبًطا باالأمهات اجلديدات فح�صب، واإمنا يتكرر مع كل حمل- اأن 
تعرف متى يبداأ نب�ض اجلنني ، ولن يقت�صر ال�صوؤال على تلك املعلومة فقط، 
واإمنا تكون هناك رغبة قوية ل�صماع �صوت نب�ض الطفل، وعندما ت�صمع االأم 

نب�صات قلب طفلها ت�صعر بحما�ض �صديد ومتعة كبرية.
وهنا ت�صرح الدكتورة جنوى �صالح، ا�صت�صارية اأمرا�ض الن�صاء والتوليد، متى 
يبداأ نب�ض اجلنني وكيف ميكن �صماعه، حيث قالت: اإن القلب يتكون من اأربع 
حجرات، وال حتمل املراأة يف جنني بقلب مكتمل، واإمنا ينمو القلب مثله مثل 
باقي االأع�صاء، فمثاًل يبداأ �صماع نب�ض اجلنني ب�صكل وا�صح بعد االنتهاء من 
ال�صهر الثاين يف احلمل، اأي بني االأ�صبوع ال�11 وال�12، ويف هذا االأ�صبوع ميكن 
لالأم اأن ت�صمع نب�ض جنينها بو�صوح، كما اأن معدل نب�ض اجلنني يف الدقيقة 

الواحدة يكون عالًيا ما بني 120 160- نب�صة يف الدقيقة.

متى يبداأ نب�ض اجلنني يف النخفا�ض ؟
بعد الوالدة والتقدم يف مراحل العمر يبداأ معدل النب�ض يف االنخفا�ض حتى 
 18 بني  ما  واملراهقة  البلوغ  بعد  ما  ف��رتة  عند  الطبيعي  م�صتواه  اإىل  ي�صل 
80 نب�صة على احلد  60 اإىل  20 عاًما، فيكون معدل النب�ض من  عاًما اإىل 

االأغلب.
تلك  ل�صماع  االأم  تتلهف  النب�ض،  بداية  وم��ع  اجلنني  قلب  ن  تكوُّ اأث��ن��اء  ولكن 
االأ�صبوع  الأول مرة يف  نب�صات اجلنني  �صماع  اأ�صرنا-  النب�صات، وميكنها -كما 
اأجهزة  "الدوبلر" اأو م��ن خ��الل  ال�12 م��ن احل��م��ل، وي��ك��ون ذل��ك م��ن خ��الل 
اأن ه��ن��اك بع�ض  ك��م��ا  ال���ع���ادي،  ال�����ص��ون��ار  اأو  املهبلي  ال�����ص��ون��ار  ���ص��واء  ال�����ص��ون��ار، 
نب�ض اجلنني حيث ميكن  وت��ك��رّب �صوت  ���ص��راوؤه��ا  ل��الأم  التي ميكن  االأج��ه��زة 

�صماعه يف املنزل، ولكنه اأمٌر معقد قلياًل.
 100 نب�صه  معدل  يكون  اأ�صبوًعا  ال�12  عمر  يف  اجلنني  اأن  بالذكر  وجدير 
نب�صة يف الدقيقة، كما اأن وجود النب�صات ال يعني اأن قلب اجلنني اكتمل متاًما، 

حيث يكتمل منو حجرات القلب كافة طوال فرتة احلمل.

اأهمية املاجنو للحامل
ومانعة  ل��ل��ط��اق��ة  ك��ب��ري  م�����س��در   

لت�سوهات الأجنة 
االأك�صدة،  مب�������ص���ادات  غ��ن��ي��ة  امل���اجن���و 
 Cو A وحم�ض الفوليك وفيتامينات
وB6، احلديد والبوتا�صيوم، ما ي�صهم 
ال����ن����ظ����ام  ج����ع����ل  يف 

على  ولكن  مكتماًل،  للحامل  الغذائي 
احلامل عدم االأفراط يف تناول املاجنو 
ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية، ف��ك��م��ا ه��و احل����ال مع 
كثري م��ن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي توؤدي 

زيادة ا�صتهالكها اإىل �صرر كبري.

 

ت�����س��اع��ف ع����دد ك���ري���ات ال���دم 
احلمراء للحامل

 غنية باحلديد، وت�صاعد ب�صكل طبيعي 
على زيادة م�صتويات الدم، فهي واحدة 

من اأف�صل عالجات فقر الدم.

 مت��ن��ع ت�����س��وه��ات 
اجلنني

الفوليك  املاجنو على حم�ض   حتتوي 
ي�صاعد على من��و اجل��ن��ني ومنو  ال���ذي 

جهازه الع�صبي.

 تعالج الإم�ساك للحامل 
 املاجنو حتتوي على االألياف ال�صرورية 

م�صاك ل��ل��ت��خ��ل�����ض من  االإ
ال����������������ذي 

ي�صببه 
احلمل.

بناء  ت��ط��ور 
عظام الطفل  

على  حت������ت������وي   
"اأ" الذي  فيتامني 
ت���ط���وي���ر  يف  ي����ف����ي����د 
الطفل،  واأ���ص��ن��ان  ع��ظ��ام 

كما تقّوي النظر.

 متنع ت�سمم احلمل 
تخفف، اأو متنع ح�صول ت�صمم احلمل 

ب�صبب غناه باملغني�صيوم.

احلامل  ت��ن��اول  ح��ول  مالحظات 
املاجنو 

ن�����ص��ب ب��ع�����ض ال���ع���ل���م���اء امل����اجن����و اإىل 
الفواكه العالية احلرارة خالل احلمل 
تعمل  الأنها  ف��ود(،  )ثريموجيني�صي�ض 
على رفع حرارة اجل�صم، مثل الزجنبيل 
عالية  ط��اق��ة  اإىل  وحت���ت���اج  وال��ف��ل��ف��ل، 
له�صمه، ومن املهم تناول املاجنو فقط 
ب�صكل  نا�صجة  تكون  واأن  مو�صمها،  يف 
احتوائها على عنا�صر  لتجنب  طبيعي 

كيميائية م�صرة ب�صحة اجلنني.

كمية املاجنو املو�سى بها للحامل 
ال ي���ج���وز، م��ه��م��ا ك��ان��ت ال���ظ���روف، اأن 
ت��ت��ع��دى احل��ام��ل م��ق��دار ح��ب��ة واح���دة 
م��ن امل��اجن��و خ��الل ال��ي��وم، وحت��ت��اج اإىل 
املاجنو  املوجودة يف  الغذائية  العنا�صر 
يف ال��ث��ل��ث االأخ����ري م��ن احل��م��ل، اأي يف 

ال�صهر ال�صابع والثامن والتا�صع.

ما هي فوائد ماء الورد للب�سرة؟
ن�����ص��رة و�صحية،  ال��ب�����ص��رة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ   -
يحارب  وب��ال��ت��ايل  التجاعيد،  ظ��ه��ور  ومي��ن��ع 

ال�صيخوخة.
- ي��ع��ال��ج ح��ب ال�����ص��ب��اب، وي��خ��ف��ف م��ن حدته 

ويق�صي على البكترييا.
- يحد من االلتهابات وحاالت االحمرار التي 

تهّيج الب�صرة.
- يزيل االأو�صاخ املرتكامة يف الب�صرة وينظف 

امل�صامات.
اأن ن�صتخدمية كمثّبت للمكياج  - من املمكن 
ب��ع��د و���ص��ع��ه، ع��ن ط��ري��ق ر���ص��ه ع��ل��ى الوجه، 

ولي�ض مب�صحة قطنية.

ال��وج��ه  م���اء  م���ن  طبيعية  م��ا���س��ك��ات 
للب�سرة: 

ما�صك ماء الورد وزيت الزيتون
املكونات

- ملعقة كبرية من ماء الورد
- ملعقة كبرية من زيت الزيتون

حت�سري املا�سك
الورد،  ال��زي��ت��ون م��ع م��اء  زي��ت  فقط اخلطي 
وام�صحي به ب�صرتِك بقطعة قطنية، اتركيه 

حتى يجف.
��ا، بخا�صة  اأ���ص��ب��وع��يًّ ك���رري امل��ا���ص��ك 3 م���رات 

للب�صرة اجلافة يف ال�صيف.

ما�سك ماء الورد والزبادي
املكونات

ملعقة كبرية من ماء الورد
ملعقة كبرية زبادي

ن�صف حبة خيار مهرو�صة

حت�سري املا�سك
ال���زب���ادي واخليار،  ال�����ورد م���ع  اخ��ل��ط��ي م���اء 

ووزعيه على ب�صرِتك.
ات��رك��ي اخل��ل��ي��ط ي���دوم ح��ت��ى 15 دق��ي��ق��ة ثم 

ا�صطفي وجهِك باملاء.
بااللتهابات  ����ص���ع���رِت  ك��ل��م��ا  امل���ا����ص���ك  ك�����رري 

وال�صعور باحلكة يف ب�صرِتك.

ما�سك ماء الورد وال�سوفان والع�سل
املكونات

الورد ماء  من  كبرية  مالعق   3
ملعقة �صغرية من ال�صوفان

ملعة �صغرية ع�صل

حت�سري املا�سك
اخ��ل��ط��ي م���اء ال����ورد م��ع ال�����ص��وف��ان والع�صل، 

ووزعيه على ب�صرِتك.
اتركي اخلليط حتى يجف، عند اإزالة املا�صك 

افركي ب�صرتِك قلياًل.
جربي املا�صك مرة اأ�صبوعيًّا لتنظيف الب�صرة 

بعمق، من دون الت�صبب بح�صا�صيتها.

ما�سكات ماء الورد لتهدئة احمرار الب�سرة
الوردية  النباتات  من  م�ستخرج  �سائل  فهو  للب�سرة،  املذهلة  بفوائده  معروف  الورد  ماء 

الطبيعية، لهذا فهو يتمتع بكل اخل�سائ�ض الطبيعية والتي ترطب الب�سرة وتغذيها.

تعرفوا على فوائد املاجنو للحامل
تعترب املاجنو من اأكرث الفواكهة املحببة واملف�سلة لدى الكثري من الأ�سخا�ض، كبارًا و�سغارًا 

على حد �سواء، فهي حلوة املذاق، كما تتمتع بفوائد عدة، وبالأخ�ض للحامل.
 الدكتور )اأحمد اجلزار( ا�ست�ساري الن�ساء والتوليد وعالج العقم، يو�سح لِك عن 

اأهمية هذه الفاكهة:
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/3496   تنفيذ جتاري  
تي  اأي  2-اك���ت���ي���ف  ح  م  م   - د���ص��رتب��ي��و���ص��ن  ج��ل��وب��ال  ����ص���ده���م/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
جمهويل  ام��اين  �صوبر  فينكاتا  �صيكار  �صاندرا  3-موتو  ح  م  �ض  دي�صرتبيو�صن 
ال��دويل - �ض م ب - مكتب  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اخلليج 
اأقام  قد   - امل��رزوق��ي  رو�صن  �صيد حمي  �صيد حممد  عامر   / - وميثله  متثيل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�صامن  دره��م   )37963617.16(
بحقك يف حالة  التنفيذية  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4339   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���ض   - ال��ب��ن��اء  مل��ق��اوالت  ت���اورز  تك�صا�ض  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
لالن�صاءات  التنفيذ/الغرير  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  م(  م  ذ  )���ض  ا�صمنتية  منتجات 
املبلغ املنفذ به وق��دره )309478(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2019/4381 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- جايرتي جيارامان زوجه فينكاتا �صوبر  جمهول حمل 
م ب - مكتب  ���ض   - ال���دويل  التنفيذ/بنك اخلليج  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا 
متثيل وميثله / عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )34420831.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2019/2191 �إ�ستئناف عمايل      
اىل امل�صتاأنف �صده/1- فيني�صيان هو�صبيتاليتي الإدارة املن�صاآت واملرافق 
�صومط  يو�صف  امل�صتاأنف/رواد  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  م   ذ   -
وميثله / اأمل عمري ال�صبيعي - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم 2019/2067 عمايل جزئي بتاريخ 2019/8/5 وحددت لها جل�صه 
يوم اخلمي�ض املوافق 2019/10/31 ال�صاعة 11.00 �صباحا بالقاعة رقم 
ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/2396 جتاري جزئي                 
املدعي/  ان  ب��وداي جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1-كري�صتينا  اىل 
يو�صف  عبدالعزيز  احمد  منى   / وميثله  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  امل�صرق  بنك 
ال�صباغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )136.449.18 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  ال��ت��ام  ال�����ص��داد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن 
كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم االأحد  املوافق  2019/10/13 ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/3591 جتاري جزئي                 
املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  تريفيدي   1-اميندرا   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  م��وارد للتمويل - وميثله / عي�صى �صامل احمد احلر�صي املهري - قد 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45786.95 درهم( 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
ال�صداد التام و�صم ملف النزاع التجاري رقم 2019/1561.  وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2019/10/15 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2019/1162 �إ�ستئناف مدين      
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ديفيد بنجامني باول مو�صي�ض باول مو�صي�ض 2-برياد 
هندي   / ب��ان��دي��دوراي  مانيكاندان   -3 اجلن�صية  �صريالنكا   / هيوا  ار�صانان 
اجلن�صية جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /روهانا �صنجيفا جنجودا 
 2018/2398  : رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد  برييرا  قيالجي 
املوافق  االأربعاء  مدين جزئي بتاريخ 2019/8/19م. وحددت لها جل�صه يوم 
وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/10/16
�صتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/2415 مدين جزئي                 
ان  االق��ام��ة مبا  م م جمهول حمل  ذ   - ه��ادوي��ر  اوب�صنز  املدعي عليه /1-  اىل 
الهدبانية للتجارة - فرع دبي وميثله /عبداهلل حممد ر�صول  املدعي/ �صركة 
على الهرمودي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   111.300( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
يوم االأحد املوافق 2019/10/20 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/2584 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-خياط �صمعة امل�صتبقل الن�صائي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ نوبهار للتجارة االأقم�صة - �ض ذ م م وميثله / عبدالرحمن عبداهلل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد   - امل�صرب  ح�صني 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   127518( وق���دره  مببلغ  عليه 
التام وح��ددت لها جل�صة  ال�صداد  تاريخ   اال�صتحقاق  وحتى  والفائدة 9% من 
 Ch1.C.12 يوم اخلمي�ض املوافق 2019/10/17  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/4704 جتاري جزئي                                                
م  2-�صياء اهلل جومان  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  انرتنا�صيونال  ال��ربق  املحكوم عليه/1-  اىل 
�صودري هداية اهلل جومان - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2019/4/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ دوكون لل�صناعة �ض م 
ح - فرع دبي بالزام املدعي عليهما بالت�صامن ان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مقداره 17488 
درهم )�صبعة ع�صر الفا واربعمائة وثمانية وثمانون درهما( وفائدة بواقع 9% ت�صعة باملائة 
�صنويا من تاريخ 2018/10/30  وحتى متام ال�صداد والزمتهما بالر�صوم 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 االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/4800 جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  االإعتبار  املحكوم عليه/1-  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
لل�صركة  ت�صدد  ان  املدعي عليها  ال�صركة  ب��ال��زام   - دب��ي  ف��رع   - ح  م  �ض   - لل�صناعة  دوك��ون 
املدعية مبلغا وقدره 78.372.21 درهم )ثمانية و�صبعون الف وثالثمائة واثنان و�صبعون 
اعتبارا من  ب�صيطة قدرها %9  اليه فائدة قانونية  فل�صا( م�صافا  درهما وواح��د وع�صرون 
املدعي  والزمت   ، ال�صداد  2018/12/13 وحتى متام  الق�صائية احلا�صل يف  املطالبة  تاريخ 
عليها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
با�صم  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
�إعالن عن موعد �إجتماع خربة ح�سابية 

يف ق�سية جتاري جزئي �ل�سارقة رقم 2019/3215  
املدعية / �صركة باتيا برذرز  م م ح )ذ م م ( دبي  - جبل علي - املنطقة احلرة 

مدعي عليه / �صركة ر�صانا لل�صناعات الهند�صية - ذ م م 
�صيغة االإعالن بالن�صر 

ال�صارقة االإحتادية االإبتدائية بندب خبري ح�صابي يف الق�صية  باالإ�صارة اىل قرار حمكمة 
اخلربة  اجتماع  عقد  تقرر  فقد  اأعاله  املتداعني  وح�صب   2019/3215 رقم  جزئي  جتاري 
احل�صابي مع اخلبري احل�صابي بتاريخ 2019/10/15 ال�صاعة 11.30 قبل الظهر وذلك مبكتب 
اخلبري احل�صابي مبدينة العني )مكتب العني لتدقيق احل�صابات( ال�صارع العام قرب بنك 
�صادرات ايران بناية الثلج االبي�ض رقم 100 ا�صفلها نظارات �صاحل عمان والثلج االأبي�ض 
موبيل 0506232486 مع تقدمي عدد 3 ن�صخ من كافة امل�صتندات التالية )واإح�صار االأ�صول 

املتاحة لالإطالع عليها( 
�خلبري �حل�سابي / د �سابر عبد�للطيف يون�س 
  s_younis50@hotmail.com : موبيل / 0506232486 / �مييل

�إجتمـــــاع خبــــــرة
�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   

 �إعالن بالن�سر 
�إمارة دبي - د�ئرة حماكم دبي 

حمكمة  �لحو�ل �ل�سخ�سية 
�عالن تغيري و�إثبات قبيلة

عبدالرحمن  بوكالة  اجلزيري  ابراهيم  عبدالرحيم  عبدالعزيز  ال�صيد/  تقدم 
االأح���وال  حمكمة  اىل  اجلن�صية  اإم���ارات���ي   ، اجل��زي��ري  عبدالرحيم  عبدالعزيز 
اأع��اله وهو بحالته  ، ح�صر املذكور  ال�صخ�صية بطلب تغيري واثبات قبيلة حيث 
املعتربة �صرعا وقرر قائال : اإنني اأرغب يف اإ�صافة م�صمى القبيلة )ال�صحي( وذلك 
اإدارة  اإثبات ذلك وقد ورد خطاب  ا�صتنادا لقيد �صقيقة رقم )202/4531( وطلب 
اجلن�صية واالإقامة املوؤرخ )2019/10/8م( وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به 

اىل الهيئة االإحتادية للهوية واجلن�صية.  
رئي�س ق�سم خدمات �لحو�ل �ل�سخ�سية

   حكومة دبي
حمــــاكم    دبـــــي
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التالية عن  ال�صيارات  – عن بيع  التنفيذ  – دائ��رة  راأ���ض اخليمة االبتدائية  تعلن حمكمة 

االربعاء  يوم  م�صاءاً  ال�صاعة اخلام�صة  ���ض.ذ.م.م يف متام  للمزادات  االإم��ارات  �صركة  طريق 

املوافق 16  اكتوبر 2019 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

االعرتا�ض  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM االل��ك��رتوين  املوقع 

مراجعة ق�صم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�صمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

       
  GMC201813544/2019   8Abu Dhabi7972082000    
  HondaPilot201313749/2019   NDubai7078020000   
  MitsubishiLancer201613750/2019   TDubai5014617000  
  NissanSunny201513761/2019   MDubai7611712000   
  HyundaiSonata201513752/2019   17Abu Dhabi2176130000   
  Mazda3201613759/2019   SDubai6980122000   
  ToyotaHiace201613760/2019   BAjman4128739000     
  HondaCity201613762/2019   RDubai8419018000    
  ToyotaCamry201713754/2019   17Abu Dhabi7847546000   
  AudiA6201613751/2019   QDubai8170265000    
  HyundaiAccent201813756/2019   12Abu Dhabi7079623000    
  ToyotaFortuner201713755/2019   17Abu Dhabi7847276000   
  KiaSorento201613753/2019   RDubai8728531000   
  HyundaiTucson201713758/2019   TDubai3251345000    
  Peugeot3008201813757/2019   VDubai6106932000  

 ToyotaCorolla201413666/2019   DDubai7688720000   
 NissanTiida201213671/2019   BAjman978318000   
 ToyotaCorolla201513674/2019   WHITESharjah4529820000       
 ChevroletCruze201413673/2019   PDubai106339000   
 GMCYukon Denali201513676/2019   MDubai3126336000  
 DodgeDart201313677/2019   PDubai5878814000  
 RenaultDuster201613669/2019   DDubai1483213000       
 NissanSunny201112420/2019   NDubai176027000    
 VolkswagenPassat201313665/2019   JDubai4743610000  
 ToyotaCorolla201413667/2019   GDubai2156117000      
 ToyotaCorolla201413668/2019   PDubai1487817000   
 Range RoverEvoque201213670/2019   LDubai3575742000  
 ToyotaFortuner201413672/2019   QDubai5497735000   
 NissanMaxima201513675/2019   QDubai6089922000 
  KiaRio201314704/2019   EDubai755487500       

   MitsubishiLancer201614676/2019   CRas al Khaimah5211722000    
   Range RoverEvoque201214751/2019   12Abu Dhabi1032348000     
   InfinitiQX 70201614761/2019   3Sharjah5306558000     

  FordF 150201714869/2019   6Abu Dhabi4967668000    
  ToyotaCorolla201414870/2019   14Abu Dhabi9487718000    
  ToyotaYaris201614828/2019   AUmm al Quwain8302220000      
  InfinitiM 37201314827/2019   WHITESharjah8413012000    

  DodgeCharger201413047/2019   HDubai2143625000   
  BMW320I20114425/2018   JDubai9371912000     
  MercedesS 500201327574/2018   RDubai6197685000    
  MitsubishiRosa20126037/2019   10Abu Dhabi1380631000      
  DaihatsuTerios20163795/2019   AUmm al Quwain6131523000       
  ToyotaCorolla20136038/2019   17Abu Dhabi9107713000     
  HondaAccord20133796/2019   PDubai2896920000   

 SuzukiErtiga201612628/2019  QDubai4818713000        
  InfinitiQ56201212010/2019   4Abu Dhabi6919054000  
  MitsubishiLancer201611892/2019   10Abu Dhabi8974818000    
  ToyotaAvanza201611890/2019   SDubai8210922000    
  MitsubishiAttrage201410922/2019   BAjman210517000       
  ToyotaCorolla20148456/2019   GDubai1024221000  
  NissanPathfinder20139939/2019   GDubai7493320000  
  DaihatsuTerios20168440/2019   AUmm al Quwain6131421000       
  DodgeChallenger20137333/2019   16Abu Dhabi7259428000   
  MitsubishiRosa20136774/2019   CDubai6984345000        
  Range RoverSport20138036/2019   TDubai1317049000   
  HondaAccord20148020/2019   MDubai187221000   
  BMW320I201111778/2019   10Abu Dhabi7450612000    

  ToyotaFortuner201512038/2019   BAjman3158547000        
  FordEdge201312046/2019   QDubai9931727000     

  MitsubishiCanter201512047/2019   1Sharjah9207645000       
  FordMustang201213073/2019   TDubai9483520000     

 MercedesC 300201112990/2019   QDubai7071317000  
 Ashok LeylandFalcon201612988/2019   CFujairah2197552000        
 HyundaiCreta201712968/2019   AUmm al Quwain9159430000   
 HyundaiCreta201712958/2019   AUmm al Quwain9159730000   

  HyundaiAccent201618045/2018   RDubai4410314000       
  NissanPatrol20185621/2019   17Abu Dhabi52319158000   
  NissanSentra20177454/2019   AUmm al Quwain9034319000     

  MitsubishiMirage201420527/2018   QDubai378994000     
  ToyotaLand Cruiser200818372/2016   REDAbu Dhabi8067825000   
 NissanMicra201512623/2019   QDubai276888000        
 ChevroletLumina200912614/2019   HDubai135294000   
 FordFocus201412615/2019   PDubai712147000       
  VolkswagenGolf20142175/2018   1Sharjah4495527000        
  ToyotaFortuner201314821/2019   1Sharjah3155728000    
  HondaAccord201214820/2019   11Abu Dhabi5824316000  

  MazdaCX 5201815060/2019   14Abu Dhabi8599457000   
  ChevroletTrax201415063/2019   13Abu Dhabi1790118000   

  ToyotaFortuner201514819/2019   2Sharjah7940638000   
  GMCSierra201014830/2019   2Sharjah5055917000     

Standard CharteredChevroletCaptiva201415084/2019   14Abu Dhabi4598615000     
  AudiA7201615077/2019   15Abu Dhabi3514058000  

  DodgeRam201315069/2019   PDubai9986335000   
  InfinitiQ60201615075/2019   6Abu Dhabi2329555000    
  Mazda2201615072/2019   sDubai552114000   

Standard CharteredMazda6201615085/2019   1Sharjah6932225000   
  JeepWrangler201615064/2019   N9818465000   
  FordMustang201215074/2019   JDubai9625618000 
  NissanSentra201715076/2019   16Abu Dhabi3781120000   

  MitsubishiLancer201514822/2019   BAjman9865316000   
  ToyotaLand Cruiser201615067/2019   RDubai9509767000    
  ToyotaCamry201215057/2019   NDubai7935820000   
  HyundaiSonata201515061/2019   NDubai7232630000   

  Mitsubishi201715073/2019   FDubai7184655000   
  MercedesML350201115079/201917Abu Dhabi8365023000   
  HondaAccord201615078/2019   CDubai7840548000  

  MitsubishiPajero201615059/2019   16Abu Dhabi3583245000   
  JeepCherokee201515065/2019   VDubai6698330000  

  Mazda6201215058/2019   9Abu Dhabi2653213000  
  Range RoverSport201415081/2019   NDubai79497120000   
  LexusES 3502974315070/2019   BDubai2974327000  
  ChevroletAmbala201815071/2019   4Abu Dhabi448968000    
  MitsubishiPajero201115062/2019   EDubai1186422000    
  MitsubishiMontero201615068/2019   17Abu Dhabi5135833000     

  FordRanger201715083/2019   10Abu Dhabi7180148000  
  DodgeCharger201415066/2019   16Abu Dhabi2167129000    
  DodgeChallenger201815080/2019   UAjman5107875000  

 MitsubishiLancer201613575/2019   JDubai9219017000  
  NissanSentra201514705/2019   IDubai5755314000  

   ToyotaHiace201314671/2019   12Abu Dhabi5863425000   
   Mercedes201514672/2019    Fujairah21705190000  
   InfinitiQX 80201614673/2019   3Sharjah53064120000     
   VolkswagenTiguan201614674/2019   16Abu Dhabi6982732000       
   RenaultDuster201514675/2019   ARas al Khaimah1210712000   

التالية عن  ال�صيارات  – عن بيع  التنفيذ  – دائ��رة  راأ���ض اخليمة االبتدائية  تعلن حمكمة 

االربعاء  يوم  م�صاءاً  ال�صاعة اخلام�صة  ���ض.ذ.م.م يف متام  للمزادات  االإم��ارات  �صركة  طريق 

املوافق 16  اكتوبر 2019 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

االعرتا�ض  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM االل��ك��رتوين  املوقع 

مراجعة ق�صم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�صمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

      
 ScaniaP420200855/2007BRas al Khaimah48345         
 Scania201155/2007ARas al Khaimah54613        
 Scania201255/2007ARas al Khaimah16148         
 MitsubishiPajero200955/2007ARas al Khaimah14184        
 MitsubishiPajero200955/2007ARas al Khaimah14738        
 Mercedes2538199755/2007BRas al Khaimah23575        
 TataLP613 38201455/2007BRas al Khaimah11967        
 Mercedes3848199755/2007ARas al Khaimah99832        
 HinoDutro201155/2007BRas al Khaimah92672        
 ToyotaFJ Cruiser201155/2007ARas al Khaimah62950        
 NissanSunny201255/2007ARas al Khaimah86688        
 Trailer200855/2007Ras al Khaimah1888        
 MitsubishiPajero200955/2007ARas al Khaimah13809        
 Trailer201055/2007 Ras al Khaimah1664        
 ToyotaCorolla201055/2007ARas al Khaimah20727        
 PorscheCayenne201455/2007BRas al Khaimah6625        
 NissanSunny200555/2007ARas al Khaimah95607        
 ScaniaP420200955/2007BRas al Khaimah54763        
 Scania201755/2007CRas al Khaimah31751        
 CAT199255/2007ARas al Khaimah16327        
 Scania200955/2007cRas al Khaimah56962         
 ToyotaCorolla200655/2007BRas al Khaimah14803        
 Mercedes199655/2007BRas al Khaimah46942        
 DaihatsuDelta200955/2007BRas al Khaimah72047        
 ScaniaP420200955/2007ARas al Khaimah54594        
 ToyotaHilux201055/2007ARas al Khaimah12218        
 ToyotaCorolla200955/2007BRas al Khaimah65373        
 ToyotaCamry200555/2007ARas al Khaimah7011        
 Scania200655/2007BRas al Khaimah14802         
 ChevroletCaprice201355/2007ARas al Khaimah81929        
 ToyotaCorolla200955/2007BRas al Khaimah65461        
 ToyotaCorolla201055/2007ARas al Khaimah20373        
 Bobcat200655/2007BRas al Khaimah13278         
 ToyotaCamry200955/2007BRas al Khaimah65459        
 Scania201255/2007BRas al Khaimah99780         
 KomatsuWA320 6200955/2007ARas al Khaimah25220        
 MitsubishiPajero201755/2007CRas al Khaimah52845         
 Caterpillar200455/2007ARas al Khaimah83292        
 NissanSentra201855/2007CRas al Khaimah52911         
 Caterpillar200455/2007ARas al Khaimah83292        
 NissanSentra201855/2007CRas al Khaimah52913         
 Mercedes2538199755/2007ARas al Khaimah99831        
 Trailer200255/2007 Ras al Khaimah1314        
 ToyotaLand Cruiser201555/2007ARas al Khaimah17027        
 Scania200455/2007ARas al Khaimah82759        
 Daihatsu200855/2007BRas al Khaimah56076         
 Scania200555/2007ARas al Khaimah91125        
 NissanSevelian SW201755/2007CRas al Khaimah53201         
 Trailer200855/2007 Ras al Khaimah2026        
 MitsubishiPajero201055/2019ARas al Khaimah63559         
 Trailer201055/2007 Ras al Khaimah2025        
 Trailer200755/2007 Ras al Khaimah1922        
 TataLPT613200955/2007BRas al Khaimah72901         
 Trailer200755/2007 Ras al Khaimah1923        
 Mercedes3848199655/2007BRas al Khaimah23572        
 ToyotaHilux200955/2007BRas al Khaimah72640         
 Trailer200455/2007 Ras al Khaimah1924        
 Trailer200455/2007 Ras al Khaimah1920        
 Trailer200755/2007 Ras al Khaimah1921        
 Scania200655/2007BRas al Khaimah14102         
 Trailer200655/2007 Ras al Khaimah1919        
 ToyotaHilux201655/2007CRas al Khaimah24159         
 DaihatsuDelta200955/2007BRas al Khaimah72047        
 Scania200855/2007BRas al Khaimah48340         
 Scania055/2007ARas al Khaimah42755         

  VolkswagenTouareg200925307/2018   16Abu Dhabi91261    
  KiaCadenza201213018/2019   EDubai15761     
  MiniCooper201311212/2019   CRas al Khaimah13099  
  NissanMaxima201610496/2019   NDubai46244        
 Trailer200455/2007 Ras al Khaimah1925        

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  13  �أكتوبر  2019 �لعدد 12755 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ال�صقر الذكي لطحن و تعبئة املواد الغذائية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 313677           بتاريخ :2019/7/13   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: ال�صقر الذكي لطحن و تعبئة املواد الغذائية.
وعنوانة: االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اللحم وفواكه وخ�صروات حمفوظة وجمففة ومطهوة؛  وال�صيد. خال�صات  والدواجن  واالأ�صماك  اللحوم 
هالم)جيلي( ، مربيات ، و فواكه مطبوخة بال�صكر؛ البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ؛ الزيوت والدهون 

ال�صاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

DANYAL مكتوبة باللغة  و�صف العالمة : هي عبارة عن ا�صم �صخ�ض علم وتلفظ )دانيال(  وكلمة 
الالتينية وباللون االأ�صود وفوقها ر�صم مميز ي�صبه زهرة اللوت�ض كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االعالن 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  13  �أكتوبر  2019 �لعدد 12755 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ال�صقر الذكي لطحن و تعبئة املواد الغذائية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 316729           بتاريخ : 07/09/2019م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: ال�صقر الذكي لطحن و تعبئة املواد الغذائية.
وعنوانة: االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
القهوة وال�صاي والكاكاو و والقهوة اال�صطناعية: االرز:التابيوكا وال�صاغو:الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة 
و  اال�صود:اخلمرية  والع�صل  النحل  املثلجة:ع�صل  احللويات  احللويات:  و  والفطائر  :اخلبز  احلبوب  من 

م�صحوق اخلبيز: امللح: اخلردل: اخلل وال�صل�صات )التوابل( البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

DANYAL مكتوبة باللغة  و�صف العالمة : هي عبارة عن ا�صم �صخ�ض علم وتلفظ )دانيال(  وكلمة 
الالتينية وباللون االأ�صود وفوقها ر�صم مميز ي�صبه زهرة اللوت�ض كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  االعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  13  �أكتوبر  2019 �لعدد 12755 

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133136
باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون �صريجيكال فيجن اإنك

،  الواليات املتحدة  اآن��ا   92799  ان��درو باال�ض ، كاليفورنيا، �صانتا   ، اأ�ض تي  اإي،  وعنوانه: 1700 
االأمريكية. 

بتاريخ:2019/10/07 وامل�صجلة حتت الرقم: 133136 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/08/27 

وحتى تاريخ: 2029/08/27

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  13  �أكتوبر  2019 �لعدد 12755 

EAT 126655

�لعدد 12755 بتاريخ 2019/10/13   
�إعالن للح�سور �أمام حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية

يف �لدعوى رقم 496-2019 مدين جزئي
املدعي: ديلدار ح�صني طوطي جول اجلن�صية: باك�صتان املدعى عليه: ر�صيد كالودي 
مويدو اجلن�صية: الهند املطلوب اإعالنه: �صركة الطائر االزرق لل�صفر وال�صياحة 
العنوان:الإعالن  دره��م   400000 قدرها  ماليه  الدعوى:مطالبة  مو�صوع  ذ.م.م 
بتجديد  ذ.م.م(  وال�صياحة  لل�صفر  االزرق  الطائر  )�صركة  االأول  املدخل  اخل�صم 
اأعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اأقام  املدعي  اأن  ن�صراً حيث  ال�صطب  الدعوىمن 
املحكمة يوم االثنني املوافق 2019/10/14 موعداً لنظر الدعوى لذا فاأنت مكلف 
حمكمة  ب���  الثانية  اجل��زئ��ي  امل��دين  دائ���رة  اأم���ام  �صباحاً   8:30 ال�صاعة  باحل�صور 
اأبوظبي االبتدائية الكائنة املقر الرئي�صي �صخ�صياً اأو بوا�صطة وكيل معتمد علماً 

باأن مثولك اأمام القا�صي املخت�ض �صيكون ح�صب دورك يف ك�صب اجلل�صات.
مكتب اإدارة الدعوى

 �إمارة �بوظبي
   د�ئرة �لق�ساء

�لعدد 12755 بتاريخ  2019/10/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/3557 جتاري جزئي                 
ي��و���ص��ف - جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/  ف����وؤاد  امل��دع��ي عليه / 1- روج��ي��ه  اىل 
اأقام عليك الدعوى  موارد للتمويل - وميثله / عي�صى �صامل احمد احلر�صي املهري - قد 
الت�صريح  اأوال /   : باالآتي  الق�صاء  املوقرة  املحكمة  املدعية من عدالة  تلتم�ض  ومو�صوعها 
بالدعوى وحتديد اأقرب موعد لنظرها واإعالن املدعي عليه ب�صورة عنها.  ثانيا / احلكم 
الف  وث��الث��ون  )ثمانية  دره��م   38.603.11 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
تاريخ  12%م��ن  بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�ض(  ع�صر  واح��دى  دراه��م  وثالثة  و�صتمائة 
املطالبة وحتى متام ال�صداد. ثالثا / الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االإثنني املوافق 2019/10/14 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



ثقافة وفن�ن

26

األحد    13   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12755  
Sunday   13   October   2019  -  Issue No   12755

 •• مدريد-الفجر:

واحدة  ويف  ال��ع��امل،  لغات  خمتلف  م��ن  الكتب  ماليني  ب��ني 
من اأ�صهر املكتبات يف القارة االأوروبية، نظمت هيئة ال�صارقة 
امل��ك��ت��ب��ة الوطنية  ن����دوة ح���واري���ة يف  اأم�������ض  ل��ل��ك��ت��اب ���ص��ب��اح 
امل��ع��ا���ص��رة للثقافة  االإ���ص��ب��ان��ي��ة، حت��ت ع��ن��وان »ال��ت��ح��دي��ات 
واملثقفني يف العامل« حتدث خاللها كل من الروائية فتحية 
االإ�صباين  والكاتب  والنا�صر  النجار،  نادية  والكاتبة  النمر، 

اإمانويل بيمنتل، واأدارتها الكاتبة �صاحلة عبيد. 

باإمارة  االحتفاء  فعاليات  �صمن  تاأتي  التي  الندوة  وقدمت 
ال�صارقة �صيف �صرف الدورة ال�37 من معر�ض ليرب الدويل 
التحديات  الأب���رز  ا�صتعرا�صاً   ،  2019 م��دري��د   – للكتاب 
امل�صرتكة واخلا�صة التي يواجهها الكاتب يف امل�صهد االإبداعي 

االإماراتي ونظريه االإ�صباين. 
وا�صتهلت اجلل�صة الكاتبة فتحية النمر باحلديث عن اأهمية 
للكتابة منذ  »ت��ف��رغ��ت  ب��ق��ول��ه��ا:  ال��ك��ات��ب،  ال��وق��ت يف ح��ي��اة 
وترتيب  تنظيم  اأجيد  التفرغ  اأق��رر  اأن  قبل  وكنت  �صنوات، 
وقتي الأمتكن من الكتابة، ويف الكثري من االأحيان كنت اأدرك 

اأنني اأمنح الكتابة وقتاً على ح�صاب الكثري من التزاماتي يف 
احلياة، فمنذ قررت احرتاف الكتابة اأدركت اأن الكاتب اجليد 

هو الذي يجيد تنظيم وقته«.
العربي،  والعامل  االإم���ارات  الن�صر يف  واق��ع  ويف حديثها عن 
اإىل  ال��ك��ّت��اب  م��ن  الكثري  دف��ع  الن�صر  واق���ع  اأن  النمر  اأك���دت 
اليتيم«،  »الكتاب  بظاهرة  هذا  وجتلى  الكتابة،  عن  التوقف 
ناجحة  للكاتب غري  االأول  العمل  تكون طباعة  حيث غالباً 
الأنه يتوىل هو بنف�صه مهمتها كاملة، وبالتايل يتوقف عن 
الكتابة معتربة اأنه ف�صل، واأ�صارت اإىل اأن غياب املحرر االأدبي 
والوكيل عن الن�صر العربي ب�صورة عامة ي�صكل حتدياً كبرياً 
الن�صر  دور  العديد من  احتكام  الكاتب، خا�صة يف ظل  اأم��ام 

اإىل جلان غري معلنة لتقييم الكتب واإجازتها.
اأن داخل كل  اإمانويل بيمنتل  اأو�صح الكاتب والنا�صر  بدوره 
يواجه  لهذا  تاجر،  روح  نا�صر  كل  وداخ��ل  �صاعر،  روح  كاتب 
عليهم  ينبغي  كبرياً  حتدياً  الن�صر  ميتهنون  الذين  الكتاب 
اأن يتعلموا كيف يحبون موؤلفات الكتاب  التغلب عليه، وهو 

االآخرين اأكرث من حبهم ملوؤلفاتهم؟ 
ويف اإ�صارته اإىل واحٍد من اأبرز التحديات التي تواجه الكاتب 
اجلوائز  اأن  اأك���د  ال��ع��امل،  ب��ل��دان  خمتلف  يف  ال��ي��وم  املعا�صر 
بقيمة  وجمعي  موؤ�ص�صي  اع���رتاف  م��ن  متثله  مب��ا  االأدب��ي��ة 
الكاتب، اأوقعت الكثري من الكّتاب يف اإ�صكالية الكتابة للفوز 
والتخلي عن  الت�صي�ض،  نحو  دفعهم  ال��ذي  االأم��ر  باجلوائز، 
بع�ض القيم، وعن االحتكام اإىل التجارب االأ�صيلة والكتابة 
الكتابة  اأن اجلوائز مهمة لكن االأه��م هو  اإىل  بحرية، الفتاً 
بعد  لو  حتى  تقديرها  �صتنال  قوله-  –وفق  فهي  اجل��ي��دة، 

عقود من الزمن. 

ال��ن��ج��ار ع��ن جتربتها  ن��ادي��ة  ال��ك��ات��ب��ة  م��ن جانبها حت��دث��ت 
من  ع���دداً  اأ���ص��درت  اأن  بعد  ل��الأط��ف��ال  الكتابة  اخل��ا���ص��ة يف 
الروايات للكبار، حيث قالت: »خ�صت جتربة الكتابة للطفل 

بعد اأن �صاألني ابني ال�صغري، 
الور�ض  م��ن  ع���دد  اإىل  فان�صممت  ل��ن��ا؟(  تكتبني  ال  )مل����اذا 
املتخ�ص�صة، وقراأت الكثري من الكتب يف اأدب الطفل، وبداأت، 
اأعمالك  ي��ق��راأ  اأن  جميل  ه��و  ك��م  االأول  العمل  بعد  واأدرك���ت 
اأطفال �صغار، ورغم اأن التحدي كان على م�صتوى االنتقال 

والتغيري يف االأ�صاليب واللغة واملفاهيم التي اعتدت عليها اإال 
اأنها كانت جتربة مميزة وال زلت متعلقة بها«.

وحول حتديات الن�صر االأول، قالت: »�صهدت ال�صنوات الع�صر 
اأعداد  االإم��ارات تنامياً كبرياً وملحوظاً يف  املا�صية يف دولة 

دور الن�صر، 
االأمر  كافة، وه��ذا  امل�صتويات  اأعمالها على  ويف تطور ج��ودة 
جتاوز التحدي ال�صابق الذي كان يواجهه الكاتب االإماراتي 

يف التعامل مع نا�صرين من خارج بالده«.

•• ال�شارقة-الفجر:

للن�صر  ح���ّرة  م��دي��ن��ة  اأول  للن�صر،  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ع��ّرف��ت 
ال�����ص��ارق��ة للكتاب،  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ع���امل،  وال��ط��ب��اع��ة يف 
النا�صرين واالأدباء واملثقفني االإ�صبان على اأهم ما تقدمه من 
خيارات وت�صهيالت تدعم �صناعة الن�صر وترتقي بها، وذلك 
خالل م�صاركتها يف معر�ض ليرب الدويل للكتاب – مدريد 
2019، الذي احتفى بال�صارقة �صيف �صرف على دورته ال� 

عاملية. دولة   50 من  اأكرث  وم�صاركة  بح�صور   ،37
خالل  احل���رة  – املنطقة  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة  مدينة  وع��ق��دت 
م�صاركتها �صل�صلة من االجتماعات مع ممثلني عن منظمات 
وزارة  اأب��رزه��ا:  م��ن  ا�صبانيا،  يف  احل���ّرة  وال��ق��ط��اع��ات  الن�صر 
»اي  الن�صر  لتوزيع  الدولية  والرابطة  االإ�صبانية،  الثقافة 
بي دي اي«، واالحتاد االإ�صباين للكتاب والو�صائط املطبوعة 
وت���وزي���ع امل��ح��ت��وي��ات ال��رق��م��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة امل��ك��ت��ب��ات العامة 
ومكتبة  فرجينيا،  جامعة  ومكتبة  اإجن����رام،  و  االإ���ص��ب��ان��ي��ة، 

جامعة �صتانفورد، وميجا للطباعة، والتا دي �صال، وفي�صنز 
مبوالوز،  و�صون  اأن��ودي��ز،  التعليمية  احللول  و�صركة  فيفز، 
وعدد من دور الن�صر االإ�صبانية و العاملية املهتمة يف تو�صيع 
ا�صتثمارتها يف ال�صارقة واملنطقة، التي اأطلعتهم خاللها على 
م�صاعفة  يف  ت�صهم  وت�صهيالت  خيارات  من  تقدمه  ما  اأه��م 
العمل االإبداعي يف جمال �صناعة الكتاب، وتعّرف مبا تقوده 
الكتاب  ل�صوق  حيوياً  مركزاً  باعتبارها  جهود  من  ال�صارقة 

العاملي يف منطقة اخلليج العربي وال�صرق االأو�صط. 
�صامل، مدير مدينة  �صامل عمر  اأو�صح  امل�صاركة  وحول هذه 
عندما حتل  ال�صارقة  اأن  احل��رة  – املنطقة  للن�صر  ال�صارقة 
املجال  تفتح  الثقافية  العامل  واأح��داث  معار�ض  على  �صيفاً 
ما  على  للتعرف  العامليني  والنا�صرين  املثقفني  جموع  اأم��ام 
الن�صر  بواقع  ترتقي  متطورة  خ��ي��ارات  من  االإم���ارة  تقدمه 
وتدفع باجتاه تطويره وتعزز من منظومة العمل امل�صرتك 

بني جميع االأطراف. 
اإن  احل���رة:«  املنطقة  للن�صر-  ال�صارقة  مدينة  مدير  وق��ال 

التعريف  ال�صارقة هو  التي تقودها  امل�صاركات  دورنا يف هذه 
فاليوم  الن�صر،  �صعيد  على  تقودها  التي  الكبرية  باجلهود 
حت�صر االإمارة باعتبارها حلقة و�صل ما بني ال�صرق والغرب، 
عرب بوابة املدينة، التي ن�صعى على الدوام اإىل اأن تقدم كّل 
العمل  اخليارات والت�صهيالت الالزمة لالرتقاء بواقع هذا 
املهم الذي يعد ركيزة اجلهود الثقافية برّمتها، ناهيك عن 
من  باأعمالهم  لالنطالق  للنا�صرين  تتيحها  التي  الفر�ض 
الكتاب  بواقع  النهو�ض  م�صلحة  يف  ي�صب  ه��ذا  ك��ّل  املدينة، 
تاأ�ص�صت  للن�صر«  ال�صارقة  »مدينة  اأن  يذكر  وعاملياً«.  عربياً 
يف العام 2017، لت�صبح اأول منطقة حرة للن�صر يف العامل، 
لال�صتفادة  ثمينة  فر�صة  الن�صر  �صناعة  يف  للعاملني  توفر 
من عدد كبري من الفوائد واملزايا املرتتبة عن اال�صتثمار يف 
بيئة هذه املنطقة احلرة الفريدة، وت�صمل هذه الفوائد املوقع 
اال�صرتاتيجي املتميز يف قلب املنطقة التي ت�صمح بالو�صول 
اإىل اأ�صواق منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، وقارتي 

اآ�صيا واأفريقيا.

•• دبي - د.حممود علياء

ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم حم��ا���ص��رة ح���ول »التحوالت  ن����دوة  ن��ظ��م��ت 
للدكتور  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  دول  يف  والقيمية  االجتماعية 
حم��م��د ال��رم��ي��ح��ي اأ���ص��ت��اذ ع��ل��م االج��ت��م��اع يف ج��ام��ع��ة الكويت، 
وكاتب عمود اأ�صبوعي يف جريدة ال�صرق االأو�صط وعمود ن�صف 
رئي�ض  امل��ر  االأه���رام وبح�صور معايل حممد  �صهري يف جريدة 
جمل�ض اأمناء مكتبة حممد بن را�صد وعبدالغفار ح�صني وذياب 
البدور رئي�ض جمل�ض  الكويت يف دبي وبالل  الر�صيدي قن�صل 
اإدارة الندوة واأع�صاء جمل�ض االإدارة و د. ح�صة لوتاه و د. موزة 

غبا�ض وجمع من املهتمني.
قدم للمحا�صرة علي عبيد الهاملي نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة 
ذاكراً مقولة ابن خلدون »ومن الغلط اخلفي يف التاريخ الذهول 
االأع�صار ومرور  االأح��وال يف االأمم واالأجيال بتبدل  عن تبدل 
اأحقاب  بعد  اإال  داء دوي �صديد اخلفاء، غذ ال يقع  االأي��ام وهو 

متطاولة فال يكاد يتفطن له اإال االآحاد من اأهل اخلليفة، وذلك 
اأن اأحوال العامل واالأمم وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وترية 
االأي��ام واالأزمنة  اإمنا هو اختالف على  واحدة ومنهاج م�صتقر، 

وانتقال من حال اإىل حال«.
يف  االجتماعية  القيم  حت��والت  مو�صوع  اأن  الرميحي  د.  وق��ال 
علم  يف  متخ�ص�ض  ب�صكل  ك��ث��رياً  اإل��ي��ه  يتطرق  مل  اخلليج  دول 

االجتماع رغم اأهميته واأولويته يف البحث العلمي.
ببع�ض  االإمل��ام  للتمكن من  النظرية  القاعدة  اأهمية  واأك��د على 
ج��وان��ب امل��و���ص��وع، وه��ذه القاعدة تت�صمن 4 ق��واع��د الب��د من 

احلديث عنها:
اأهل علم االجتماع عادة يتحدثون عن قيم �صبه ثابتة  اأن  اأواًل 
القيم االجتماعية متحولة«، وقيم متحولة  »ذلك الأن غالبية 
ت�صتغرقه  ال��ذي  ال��زم��ن  اأو  التحول،  �صرعة  يف  بينهم  وال��ف��ارق 

لتحقيق ذلك التحول.
ثانياً اأن حتول القيم مرتبط بتحول اأو تغري منظومة اخلربة 

يعي�ض معظم  الذي  فاملجتمع  النا�ض خرباتهم؟«  يك�صب  »كيف 
اأفراده على الزراعة مثال تتكون بينهم قيم حمددة يف االأفكار 
به،  وخ��ا���ص��ة  حم���ددة  قيم  ل��ه  ال�صناعي  واملجتمع  وال�����ص��ل��وك، 
هناك  ي��ك��ون  ق���د  وق��ي��م��ه  خ�صو�صيته  ل���ه  ال���ب���دوي  وامل��ج��ت��م��ع 
م�صرتكات بني تلك القيم �صواء ب�صكل جماعي اأو منفرد، اأي اأن 

هناك قيم عامة بني النا�ض.
تغرياً  خرب  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  املجتمع  ثالثاً: 
هائاًل خالل ن�صف قرن اأو يزيد، وهو ما مل يتحقق يف كثري من 
يكون  قد  القيمي مبعنى  والتغيري  التغيري،  �صرعة  املجتمعات، 
التغيري اإيجابيا للبع�ض و�صلبياً للبع�ض االآخر. وال�صاهد على 
بظاللها  تلقي  والتي  املتالحقة  التكنولوجية  التطورات  ذلك 
على قيمنا وتن�صئتنا، واأ�صبحنا جمتمعات ترفيه دون امل�صاهمة 
هجرة،  جمتمعات  ك��ك��ل  اخل��ل��ي��ج  جمتمعات  االإن���ت���اج.راب���ع���اً  يف 
غرب  من  هجرة  حمط  ك��ان  تاريخياً  اخلليج  �صرق  اأن  مبعنى 
اخلليج  غ��رب  اأن  كما  ال�صمال،  وم��ن  اإفريقيا  و�صواحل  اإي���ران 
وبالنظر  اإفريقيا،  و���ص��رق  وال�����ص��ودان  م�صر  م��ن  هجرة  حم��ط 
حولنا �صنجد كيف تواجدت واأثرت مالمح تلك الهجرة يف دول 

اخلليج، واأ�صبحت الهجرة اأكرب واأعمق؟.
تطور  وال���ذي  االج��ت��م��اع  علم  يخ�ض  فيما  الرميحي  واأ���ص��اف 
اأوغ�صت كونت يف الثالث االأول من القرن  منذ و�صعه موؤ�ص�صه 
منوذج  بناء  حم��اول��ة  اأو  بناء  عاتقه  على  واأخ���ذ  ع�صر،  التا�صع 
ملعرفة املجتمع معرفة علمية وكل منوذج تطور بح�صب املجتمع 
فرتة  �صاحبت  االج��ت��م��اع  علم  يف  نظرية  وك��ل  ف��ي��ه،  امل��ت��واج��د 
ظهور  وم��ع  البدايات  ففي  العربي،  املجتمع  تطور  من  زمنية 
مغايرة  وعلمية  اجتماعية  ظ��اه��رة  �صنجد  االإ���ص��الم��ي  ال��دي��ن 
العربية كانت م�صككة يف علم  الثقافة  اأن  اأننا جند  اإال  ملا قبل، 
االجتماع، واأ�صبح موقف العرب من علم االجتماع موقف �صلبي 
وجلمال الدين االأفغاين كتاب يف هذا بعنوان »يف ذم الدهريني 
الكثريون  واعترب  املا�صي،  القرن  بداية  وال�صو�صويوجليني« يف 
ك��ل �صيء،  ال���ذي �صيف�صر  اأن علم االج��ت��م��اع دي��ن ج��دي��د. وه��و 
ياأخذوا حظهم يف دولهم  اأنهم مل  فدار�صو علم االجتماع رغم 

، اإال اأنهم االأقدر على فهم جمتمعاتهم.
اخلليج(  )جمتمع  احل��ال��ي��ة  جمتمعاتنا  اأن  الرميحي  واأ���ص��ار 
امل�صتقر  املجتمع  اإىل  بعد  ن�صل  مل  الأننا  انتقالية،  جمتمعات 

فانتقال  اإنتاجية،  غ��ري  بقيم  ولكن  ج��دي��دة  جمتمعات  نعي�ض 
اآخ��ر حيث  اإىل  اقت�صادي   اإنتاج خرياته من نظام  املجتمع من 
كان يعي�ض على اأمناط اإنتاجية حمددة وهي )الغو�ض والزراعة 
الب�صيطة وتربية املا�صية والتجارة و�صيد اال�صماك( وما يحيط 
ب��ه��ذه امل��ه��ن م��ن اأع���م���ال، وان��ت��ق��ل ب��ع��ده��ا اإىل )اإن���ت���اج النفط( 
ينخرط  مل  ولكنه  ال�صناعة،  ه��ذه  م���وارد  م��ن  ي�صتفيد  بحيث 
كافراد يف تفا�صيل االإنتاج، وجند اأن جمتمع اخلليج عرب هذا 
االنتقال قد تغري واأ�صبح لديه بع�ض امل�صكالت ولكنه ال يريد 
العاملي،  بال�صوق  اخلليج  ربط جمتمع  فالنفط  بها،  االع��رتاف 
وحتولت املوؤ�ص�صات ال�صابقة اإىل موؤ�ص�صات حديثة بكل اأ�صكالها 
املوؤ�ص�صي  التنظيم  ننتهي من  اأننا مل  اإال  وذل��ك يف عقود قليلة 
ال�صابق فاأ�صحت القيم )ثنائية(، بحيث جند لدينا قوانني ويف 
الوقت نف�صه مفتيني ملاذا؟ املفتي احلديث اأطلق عليه الداعية 
ويتك�صبون باأ�صكال خمتلفة ولهم مكانتهم االجتماعية �صيا�صياً 
واقت�صادياً، وا�صتخدم بع�صهم عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي 

جلمع املال وملزيد من التغييب اأو ت�صليل النا�ض.
واأك����د ال��رم��ي��ح��ي ع��ل��ى ظ��ه��ور االرت���ب���اك يف منظومة ال��ق��ي��م يف 
جمتمعاتنا، وقد اأطلق علماء االجتماع على توابع هذه الظاهرة 
ال�صلوك(،  يف  املعيارية  )ان��ت��ف��اء  االأن��وم��ي  بظاهرة  االنتقالية 
تطور  لها  حدث  ولكن  موجودة  الزال��ت  القدمية  فال�صلوكيات 
ظاهري بع�ض ال�صيء، ويتجلى ذلك يف ظاهرة الرتف امل�صيطرة 
كثري من جمتمعاتنا و�صلوكياتنا وهذا ما يف�صره ابن خلدون يف 
مقدمته بقوله )اإن ال�صلطة تتداول بني اأهل املدر واأهل الوبر 
بني املدينة واحل�صر، اأو اجلماعات امل�صتقرة وبني اأهل البدواة 
وال�صبب اأن )الرتف( ي�صيب اأهل املدر فت�صعف �صوكتهم وياأتي 
اأهل الوبر بع�صبية جديدة(، ولكن يف جمتمعنا جند اأن الرتف 
التاأثريات  )ال��ب��دو(، وظهرت كثري من  الوبر  اأه��ل  يتفاعل مع 
ال�صلبية واإف�صاد املجتمع عرب الت�صابق ل�صراء ماركة حمددة اأو 
اأ�صياء بغر�ض االإ�صراف والتباهي والتبذير والبذخ غري  اقتناء 

املربر وجميعها قيم م�صتجدة على جمتمعنا.
باملازوخية  االجتماع  علماء  �صماها  ظاهرة  اأم��ام  نحن  واأ�صاف 
والثمن  اجل��ه��د  ع��ن  النظر  ب�صرف  ال�صلعة  اأن  اأي  ال�صلعية، 
املبذول يف �صنعها، فاإنها تثمن باأعلى من قيمتها وتثمن بح�صب 

موقعها االجتماعي بني فئة من النا�ض.

واأكد الرميحي على اأن ظاهرة عدم اليقني اأو االختالل يف القيم 
القيم  اإىل  التحول  يف  راغ��ب  وب��ني  املا�صي  بقيم  متم�صك  ب��ني 
يختزنه  ما  هو  فاالإن�صان  االجتماعي،  ال�صراع  تخلق  اجلديدة 
يف عقله من معرفة وبقدر ما يفيد جمتمعه، ال مبا يلب�صه يف 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ف��اإن  االأ�صف  ومع  يحمله،  اأو  يده 
واالإعالم اجلديد هو ما يروج لتلك الظواهر الرتفية املازوخية 

وي�صهم يف الت�صليل وتر�صيخ قيم مغلوطة يف جمتمعاتنا.
وحول التغري يف قيم املجتمعات اخلليجية يف الوقت احلايل ذكر 
اأنه مت االنتقال من املجتمعات االآلية اإىل املجتمعات الوظيفية 
ولكننا مل نفعل قانون يوازن بني تلك العالقات ما دفع النا�ض 
يف  نلحظه  م��ا  وه���ذا  والع�صبيات  القبلي  التكتل  اإىل  تلقائياً 
التحول  عك�ض  وه���ذا  امل��ث��ال  �صبيل  على  الكويتية  االن��ت��خ��اب��ات 
اإىل  الع�صبيات  م��ن  تنتقل  املجتمعات  ع���ادة  الأن  االج��ت��م��اع��ي 
التنمية احلقيقية  اأن  املجتمعات املفتوحة.واأكد يف اخلتام على 
يف اأي جمتمع تتحقق عرب تنمية املراأة وتعليمها، واأن املجتمعات 
يف  وتت�صابق  مكانتها  امل����راأة  ت��ويل  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  جميعها 
يف  اأن��ه  امل��ر  حممد  معايل  حقوقها. وعلق  لنيل  القوانني  �صن 
اأجمل وكل  املا�صي  اأن  النا�ض مييلون لو�صف  القيم عادة  تغري 
للما�صي  ول��ك��ن  اجلميل  ل��ل��رتاث  متعمد  تخريب  ه��و  ح��دي��ث 
اأ�صبح  ال�صبعينات  ومنذ  للحا�صر،  مثلما  واإيجابياته  �صلبياته 
اأو  يفر�ض على بع�ض املجتمعات من رجال الدين )ال�صعراوي 
د. م�صطفى حممود على �صبيل املثال( توجه معني ومنط من 
التفكري وهذا كان بناء على توجه �صيا�صي ملحاربة الي�صار، وهذه 
ر�صائل بعيدة عن العلم املجتمعات تتغري تغري اإيجابي واأوؤكد اأن 
التغري مرتبط باحلاكم فاإذا كان احلاكم م�صتنري فاإنه ي�صتطيع 

�صنع قيم جديدة وخا�صة مبجتمعه.
واأكدت د. موزة غبا�ض اأن للمراأة مكانتها ولكن التمكني الزائد 
اإذا متردت الن�صاء على الرجال  عن احلد له �صلبياته، وخا�صة 

واألغت قيم امل�صاركة، 
ال�صخ�صية  االأح���وال  قوانني  يف  للنظر  �صرورة  هناك  اأن  وراأت 
ب�صكل  فاملجتمعات اخلليجية  االأ�صرية،  الروابط  للحفاظ على 
خا�ض بحاجة اإىل نظريات اجتماعية خم�ص�صة لها ملا متتلكه 
بحاجة  املجتمع  املجتمعات،  من  لكثري  مغايرة  خ�صو�صية  من 

اإىل علم اجتماع اإقليمي.

التحوالت االجتماعية والقيمية يف دول اخلليج العربي يف ندوة الثقافة والعلوم

�سمن فعاليات ال�سارقة �سيف »ليرب الدويل للكتاب – مدريد 2019«

كّتاب اإماراتيون واإ�سبان يناق�سون حتديات الثقافة املعا�سرة يف »املكتبة الوطنية االإ�سبانية«

�سمن فعاليات ال�سارقة �سيف �سرف »ليرب الدويل للكتاب – مدريد«

»ال�سارقة للن�سر« تفتح باب اال�ستثمار ب�سوق الن�سر العربي اأمام �سّناع الكتاب االإ�سباين 
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حلمي اأن اأجنح يف ترك تاريخ مو�سيقي يعرب عني وعن افكاري

اأمري عيد: )ملا بنتولد( خطوة 
�ستفيدين فنيًا وت�سيف مل�سريتي

)ملا  خ���الل  م��ن  التمثيل  جت��رب��ة  خل��و���ض  حما�صك  �صبب  م��ا   •
بنتولد(؟

فالعمل  فيه،  املوجود  املو�صيقي  اجلانب  ب�صبب  للفيلم  حتم�صت   -
يحتوي على عدد كبري من االأغنيات التي تعرب عن امل�صاهد املوجودة 
خطوة  وراأي��ت��ه  وف��ك��رت��ه،  للعمل  منجذبا  نف�صي  وج���دت  ل��ذا  ف��ي��ه، 
�صتفيدين فنياً وت�صيف يل، خا�صة اأنني كنت اأقوم بكتابة االأغنيات 

املوجودة يف االأحداث.
ع����ن  ح�������دث�������ن�������ا   •

ك����ت����اب����ة ه����ذه 

االأغنيات؟
االغاين،  كتابة  املخرج، طلب مني  مع  لقائي  بعد   -
اإذ كنت  بالفعل،  وهو ما حدث 
ح�����ري�����������ص�����ا ع���ل���ى 
ك��ت��اب��ة االغ���اين 
ب�������ال�������ك�������ام�������ل 
ق����ب����ل ب����داي����ة 
 ، ير لت�صو ا
اأقوم  فكنت 
ب�����������ق�����������راءة 
يو  ر ل�صينا ا
ك���������������ام���������������اًل 
وال������رتك������ي������ز 
م�صهد  ب�����ك�����ل 
االغنية  وموقع 
م������ن������ه، الأق����������وم 

اأغنيات تعرب عن احلالة  بكتابة 
فالكلمات  ب��ال��ف��ي��ل��م،  امل����وج����ودة 
لتظهر  ال�صياق،  عن  معربة  ج��اءت 
ال�صيناريو  م��ع  واح����دة  وح���دة  ك��اأن��ه��ا 
فريق  مل�صه  م��ا  وه��و  عليه،  دخيلة  ولي�صت 

العمل خالل الت�صوير.
�صعبة؟ التجربة  كانت  • هل 

- بالتاأكيد، التجربة مل تكن �صهلة مطلقاً، الأن احلفاظ على 
اأو  منها  بامللل  ي�صعر  اجلمهور  يجعل  ال  ب�صكل  االغنيات  اإيقاع 
باأنها كثرية اأمر مل يكن �صهاًل على االإط��الق، وا�صتغرق بع�ض 

الوقت يف تفا�صيله.
التمثيل؟ جتربة  من  تقلق  • اأمل 

- بالتاأكيد هناك قلق مل ينته بانتهاء الت�صوير، وهو م�صتمر 
حتى موعد عر�ض الفيلم بدور العر�ض ومعرفة انطباعات 
اأعجبتني عندما قراأتها، وكان  الفيلم  اجلمهور، فق�صة 
على خو�ض  ق���ادرا  كنت  اإذ  م��ا  معرفة  رغ��ب��ة يف  ل��دي 
جتربة التمثيل ب�صكل جيد اأم ال، واحلكايات املوجودة 
يف العمل جذبتني خلو�ض التجربة، وكذلك حما�ض 

املخرج تامر عزت.
التح�صري؟ خالل  معه  تعاملت  • كيف 

- مل جتمعني عالقة �صداقة مع تامر قبل الفيلم، لكن 
و�صاعدين  ط��وي��اًل،  جل�صنا  واملناق�صات  التح�صري  خ��الل 
التفا�صيل  بينها  م��ن  االم����ور  م��ن  ال��ع��دي��د  اجن����از  ع��ل��ى 
اخلا�صة بالدور وكوالي�ض التح�صري له، وهذا ما �صاعدين 
ك��ث��رياً خ��الل ال��وق��وف اأم���ام ال��ك��ام��ريا، ف��خ��الل جل�صات 
واالإملام  ج��ي��داً،  امل�صاهد  حت�صري  على  معاً  عملنا  العمل 
مع  وعالقاته  اأحمد  ب�صخ�صية  اخلا�صة  التفا�صيل  بكل 
والده و�صديقته واخلالف املوجود بينه وبني والده ب�صبب 
رغبة اأحمد يف الرتكيز بالغناء واأمنية والده اأن يدير م�صنع 

ال�صرياميك اخلا�ض به.
املثال؟ �صبيل  على  متثيل  لور�ض  بحاجة  اأنك  ت�صعر  • اأمل 

لكل  ومف�صلة  م��ط��ول��ة  ك��ان��ت  ال��ع��م��ل  فجل�صات  االإط�����الق،  ع��ل��ى   -
وهذا  الكامريا،  مع  التعامل  وكيفية  ب��ال��دور،  اخلا�صة  التفا�صيل 
اأعرفها خا�صة  اأك��ن  اأم��ور مل  االأم��ر �صاعدين كثرياً جدا يف جت��اوز 

بالت�صوير ال�صينمائي.
من  قدمت  التمثيل  احرتف  �صاب  ملطرب  االأ�صرة  رف�ض  فكرة   •

قبل، اأمل تخ�َض اإعادة تقدميها؟
نتحدث  وهنا  وتنا�صبه،  بطريقة خمتلفة  الفكرة  يقدم  فيلم  كل   -
عن واحدة من ثالث حكايات رئي�صية كل منها لها تفا�صيلها، وحتى 
فكرة ال�صاب الذي يحب الغناء طريقة معاجلتها خمتلفة ومعربة 
عن الفرتة احلالية، فاالأب هنا ال يعرف جيداً نوعية املو�صيقى التي 
يقدمها جنله، كما اأن حب اأحمد للفن لي�ض له عالقة اإال برغبته يف 

تقدمي ما يحبه لي�ض �صعياً لل�صهرة اأو للمال.
كايروكي؟ لفريق  متثيل  جتربة  نرى  اأن  ميكن  • هل 

اىل  ينتمي  ج��دي��د  فيلم  حت�صري  على  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  نعمل   -
نوعية االعمال الغنائية اال�صتعرا�صية، وهو جتربة خمتلفة قائمة 
على االغنيات ب�صكل رئي�صي، و�صنبداأ يف ت�صويره قريباً، ونتمنى اأن 

يكون حمطة مهمة بالن�صبة للفرقة.
التمثيل؟ يف  الرتكيز  قررت  اأنك  ذلك  يعني  • هل 

اأحب  اأن��ن��ي بطبعي ال  املقبلة، خا�صة  م��ا ه��ي اخل��ط��وة  اأح���دد  - مل 
اأنتظر  وم��ازل��ت  بيومه،  ال��ي��وم  اأعي�ض  ولكن  لالأ�صياء،  التخطيط 
اأجن��ح يف ترك  اأن  ب��ه ه��و  اأح��ل��م  الفيلم، وم��ا  رد فعل اجلمهور ع��ن 
اأمتنى  كما  افكاري،  وعن  عني  يعرب  بامل�صتقبل  تاريخ مو�صيقي يل 
وق�ص�ض  حكايات  عن  فيه  اأع��رب  غنائي  م�صرح  تقدمي  اأ�صتطيع  اأن 

خمتلفة.
حديثك؟ يف  غام�صاً  يبدو  التمثيل  من  املوقف  • لكن 

- حقيقة ال اأعرف ما ميكن اأن اأقوم به غداً مثاًل، فتجربة التمثيل 
من البداية مل تكن يف تفكريي اإىل اأن التقيت مع تامر عزت وجل�صنا 

واأعجبت بالفكرة وحتم�صت لها،
الفرقة، لكن قد  اأخ��رى بخالف فيلمي مع  م��رة  ه��ذا   قد يحدث 
بالوقت احلايل هو م�صروعاتي  فيه  اأفكر  ما  لذا  ال يحدث قريباً، 
�صيف  يف  ليعر�ض  عليه  نعمل  ال��ذي  والفيلم  الفرقة  مع  الغنائية 

.2020

هبة جمدي يف )االأخ الكبري(
جت�صد الفنانة هبة جمدي دور البطولة الن�صائية اأمام الفنان حممد رجب 
ومن  )�صيرنجي(،  �صركة  اإنتاجه  تتوىل  ال��ذي  الكبري(،  )االأخ  م�صل�صل  يف 
جمدي  هبة  ووّق��ع��ت  عبدالفتاح،  اأحمد  وتاأليف  ف���اروق،  اإ�صماعيل  اإخ���راج 

ر�صمياً، كما ان�صمت الفنانة ال�صابة هاجر اأحمد اإىل فريق العمل.
ويعقد ح�صام �صوقي مدير عام )�صيرنجي( وخمرج العمل واملوؤلف جل�صات 
العمل،  فى  امل�صاركني  الفنانني  قائمة  على  لال�صتقرار  حالياً  مكثفة  عمل 
اأي��ام، رغبة من  التعاقد معها خالل  اأجل  اأ�صماء مر�صحة من  وهناك عدة 
اأن هبة جمدي  اإىل  ي�صار  اأي��ام.  مبا�صرة خالل  الت�صوير  بدء  فى  ال�صركة 
م�صر  م�صرح  جن��م  م��ع  ح��ظ(  )طلقة  م�صل�صل  املا�صي  رم�صان  يف  قدمت 
اآخر  اأنور واآينت عامر، وعدد  م�صطفى خاطر، و�صارك يف بطولته حممد 

من الفنانني.

يرتقب الفنان اأمري عيد، ع�سو فريق )كايروكي(، رد فعل اجلمهور 
على جتربته الأوىل يف التمثيل من خالل فيلم )ملا بنتولد(، الذي 
�سيطرح قريبًا بال�سالت ال�سينمائية. ويف هذا احلوار، يتحدث 
اأمري عن الفيلم وكوالي�ض التح�سري، بالإ�سافة اإىل م�ساريعه مع 

الفرقة خالل الفرتة املقبلة، وفيما يلي التفا�سيل:

ي�سرا اللوزي 
ت�سارك يف م�سروع 

�سينمائي عاملي
ك�صفت الفنانة ي�صرا اللوزي عن 
�صينمائي  م�صروع  يف  م�صاركتها 

عاملي،
 ب����ع����دم����ا ح���ق���ق���ت جن����اح����ات 
متتالية على م�صتوى الدراما 
وال�صينمائية  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

حمليا.
ت�صريح  يف  ال���ل���وزي،  وق��ال��ت 
خ���الل  "ُر�صحت  �����ص����ح����ايف، 
ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة الأك�����رث من 
عمل، ولدي م�صروع يف ال�صينما 

العاملية قريبا،
ونقلة،  ج���دي���دة  ح���ال���ة  ���ص��ي��ك��ون   
اإىل  مني  يحتاج  اأن��ه  اأعتقد  لكنني 
للجميع  اأثبت  لكي  كبري،  جمهود 

اأنني فنانة خمتلفة".

االج���ت���ه���اد  اإىل  "اأحتاج  واأ������ص�����اف�����ت: 
واحلر�ض على اإثبات الذات، مثلما فعل 

رامي مالك،
اأنه  للجميع  يربهن  اأن  ا�صتطاع  حيث   
مل�صايقات  تعر�صه  رغم  ا�صتثنائي  ممثل 
ل��ك��ن��ه مل يتاأثر  ب��داي��ة ع��م��ل��ه  ك��ث��رية يف 
من�صات  اإىل  و���ص��ل  ح��ت��ى  واأ����ص���ر  ب��ه��ا، 

التتويج".
وحم��ل��ي��ا، ت��ع��اق��دت ال���ل���وزي ع��ل��ى فيلم 
اأحمد  واإخ��راج  اإنتاج  ح�صاب"،  "ت�صفية 

عبدالبا�صط،
حميدة  وحم��م��ود  �صعد  عمرو  وبطولة   
وحم��م��د ل��ط��ف��ي وجن����الء ب����در، وت����دور 
و�صخ�صيتها  اأك�����ص��ن  اإط�����ار  يف  اأح���داث���ه 
م���رك���ب���ة وت�����ص��ه��د حت������والت ك���ب���رية من 

رومان�صية و�صر وانتقام.

هنادي مهنا بدور كوميدي يف )اجلبابرة(
تقدم الفنانة هنادي مهنا دوراً كوميدياً يف فيلم )اجلبابرة( بعد عدد من 
االأدوار الدرامية على �صا�صة التلفزيون ا�صتطاعت من خاللها و�صع ب�صمة 

مميزة لوجهها ال�صاب.
وقالت مهنا، يف ت�صريح �صحايف: )دوري يف فيلم )اجلبابرة( يدور مبنطقة 
الكوميديا وهذا جديد فنياً علي، وخطوة اأمتنى اأن حُتقق النجاح وخ�صو�صاً 
اأن الكوميديا �صعبة جداً، واإ�صحاك اجلمهور اأمر لي�ض �صهاًل، ولكن الورق 
اإ�صافة  ت��ك��ون  اأن  واأمت��ن��ى  جذبتني  وف��ك��رت��ه  الفيلم  وطبيعة  وال�صيناريو 

بالن�صبة يل(.

واأ�صافت مهنا: )اأنا �صعيدة جداً مبا حققته هذا العام من انت�صار فني من 
خالل 3 م�صل�صالت ُعر�صت يف رم�صان وحققت ن�صب م�صاهدة عالية وهي 
باأ�صماء  يناديني  اأ�صبح  اجلمهور  اأن  حتى  و)زل���زال(  و)ب��رك��ة(  )حكايتي(، 
جناحاً  اأُحقق  الأن  واأطمح  الثالثة،  االأع��م��ال  يف  قدمتها  التي  ال�صخ�صيات 
جديداً خالل الفرتة املقبلة واأن تكون يل فر�ض يف اأعمال متميزة، وبالفعل 
امل�صاهد  م��ن  الكثري  و���ص��ورن��ا  ف��رتة  منذ  )اجل��ب��اب��رة(  فيلم  ت�صوير  ب��داأن��ا 
ت��ك��ون خ��ط��وة ج��ي��دة يل يف ال�صينما ك���اأول ظهور  اأن  ب��ه، واأمت��ن��ى  اخل��ا���ص��ة 

فيها(.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#فهد - بن - غراب

ح��������ده م�����ن  ون  م�����ن  ي�����ا  اآه 

ارح��م�����ون�����ي ي�����ازج�����ي ي��������ده

حم�ت�ده ك�����ال�����ورد  ال�����وج�����ن 

وامل��ع��ن�����ق م��������ا ح��������ا ق��������ده

وال���ه���دب وال��ع��ي�����ن م�����ش�����وده

احل�����ش��ن وال����زي����ن م�����ا ���ش�����ده

ي���ا ����ش���ع���ادة ع��م�����ري ال��ث��ان�����ي

م���ن م�����ودة ج�����ش��م��ي ال��ف��ان�����ي

واخل���������دود اب�����������روق زف�����ان�����ي

رم�ان��ي ح�����������ب  وال��ث�����ن�����اي�����ا 

وامل����دام���������ع ن���وره�������ا ج��ان�����ي

ال���ث���اين ي������رك  و  حم���ل���ه  يف 

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

ال�رصاحة طعمها مّر لكنها عاج
            ومن بغى م�شلوح نف�شه حتّمل ُمّرها

دام ما فيها ف�شيحة وال فيها احراج
                  ال تفّرط بثمرتها ِكفيهنت �رصّها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

يافديت اللي بقاياهم بقايا 

فالرفوف وفالدروج وفالزوايا

الهدايا فالبدايه تعتني بك 

لكن اآخر �سي .. تقتلك الهدايا

******

و ي�ساألني ال�سباح : حتّبه لهاحلني ي جمنون ؟

و اأقول اأحبه ل� بكرا ، و اإلني متل من �سم�سك !

كلنا خليفة
ال��ع��ي��د ع����اد و ن��ب�����ض ه��اخل��ف��اق ع��اد

���س��ع��ب��ك ب��ه��ذا ال���ي���وم ي���ا ع���ز ال��ب�����الد
ه��دّي��ت��ه ل��ق�����ا  يل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ه�������ذا  و 

���س�����وف��ك ت�����رى ي����ا ����س���ي���دي ع��ي��دّي��ت��ه

عو�ض بن حا�سوم الدرمكي

هامه وطيب   ، عطر  طيب   .. هالأ�سقّا 

 

�سالمة ال�سيخه  م���  م�����س��دره   طيبهم 

ك���الم���ه.. ف��ي��ه��م  اخل����رب  زّف  م���ا  ك���ل 

 

القيامه لي����وم  ال�����س��ع��ب،  ه���ذا   ذخ���ر 

هيامه �سعري   .. اثنينهم  غ��الة   م��ن 

الفخامة اأ���س��ول  و   ، امل��ج��د   ح��اي��زي��ن 

ل���ل���م���رّوة وال�����س��ج��اع��ة وال�����س��ه��ام��ة

 

وحزامه ب��وه  فخر   ، خ��ال��د   مق�سدي 

�سنامه ب��وُه��م   ، ال��وط��ن  عينني  اأُه����م 

 

م���وؤك���د ����س���ٍي   .. ف��ي��ه��م��ا  امل���ف���اخ���ر 

 

حمّمد �سيخي  م��ن   ، م�����س��دْره  وحبهم 

 

وايتحّمد.. ي���رزف  ال��ق��ل��ب  اّن  واهلل 

 

ايت�سّند دوم  ال����ويف  ال�����س��ع��ب   فيهما 
وايتوّقد.. ي��ب��دا  وي��ن  م��ن  اي��ع��ْرف  م��ا 

 

���د.. اجت�������سّ دوم  ف��ي��ه��م��ا  ال���زع���ام���ة 

 

ت���ف���ّرد وامل���ع���ن���ى   ، ل��ل��ج��ي��ل  ق�������دوٍة 

 

جم���ّرد.. �سم�ساٍم   ، اخ���وه  ذي���اب  م��ع 

 

ي��ع��ل��ن��ي ف�������دوا ه����ل ال����ع����ز امل���خ���ّل���د

طيب هامه
اإهداء اإىل �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل مبنا�سبة الأمر ال�سامي بتعيني �سمّوه 
رئي�سًا للمكتب التنفيذي لإمارة اأبوظبي، واإىل �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 

نهيان مبنا�سبة الأمر ال�سامي بتعيني �سمّوه رئي�سًا لديوان �سّيدي ويل العهد. 

عبداهلل العكربي
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حممد بن طناف

يف بلد زايد مانعرف دروب امل�ستحيل..!

ويل ماهوب م�سدق العلم اأو �سوفه قليل..!

ويل يبا على فعل ديرتي علم ودليل..!

عزمنا كالطود وْطموحنا اتعدا ال�سما..!

له..مِنا..!  زاي��د  عيال  موقف  املوؤكد 

يخرب اللي عاده اي�سوف ياللي به عمى..!

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


