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لهذه االأ�سباب ال ت�ستهن بارتفاع الكول�سرتول
ميكن  وال  اأع��را���ض،  اأي��ة  املرتفعة  الكول�سرتول  م�ستويات  ت�سبب  ال 
اإال عن طريق فح�ض  ك�سف ارتفاع هذا النوع من الربوتني الدهني 
وال�سرايني  ب��االأم��را���ض  القلب  تهدد  الكول�سرتول  زي��ادة  لكن  ال��دم، 
ب��االن�����س��داد. وي��وج��د ن��وع��ان م��ن ال��ك��ول�����س��رتول: اجل��ي��د ال���ذي يعترب 
الكول�سرتول  ويقوم  الكثافة.  عايل  وهو  وال�سار  الكثافة،  منخف�ض 
والعك�ض،  اجل�سم  اأن��ح��اء  اإىل  الكبد  م��ن  ال�����س��ار  ال��ن��وع  بنقل  اجل��ي��د 

وبالتايل ال ي�سمح له بالرتاكم على جدران ال�سرايني.
م�ساكل  اإىل  ي��وؤدي  ال�سار  وخا�سة  الكول�سرتول  م�ستوى  زي��ادة  لكن 

�سحية ال ينبغي اال�ستهانة بها، وهي:
* �سيق ال�سريان التاجي للقلب، والذي ي�سبب اأزمة قلبية.

�سكتة  يف  والت�سبب  ال��دم��اغ  اإىل  الوا�سلة  ال�سرايني  اأح��د  ان�����س��داد   *
دماغية.

تراكم  ب�سبب  الدموية  االأوع��ي��ة  �سيق  نتيجة  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع   *
الكول�سرتول على جدرانها.

* ان�����س��داد ���س��راي��ني ال�����س��اق، وح�����دوث ا���س��ط��راب يف ت��دف��ق ال����دورة 
الدموية.

ماذا تاأكل؟ عند ر�سد ارتفاع الكول�سرتول عليك احلد ب�سكل كبري من 
اللحوم واالأطعمة احليوانية كالبي�ض واجلنب. واالكتفاء باأكل القليل 
البي�ض  بيا�ض  وت��ن��اول  ال��روم��ي.  الديك  اأو �سدر  ال��دج��اج  من �سدر 
القري�ض،  ال��د���س��م مثل اجل��نب  قليلة  اأن����واع اجل��نب  بع�ض  م��ع  ف��ق��ط، 

وزيادة اأكل احلبوب والبقول واملك�سرات واخل�سروات.

هل ميكن اإنقا�ص الوزن بعدم اأكل االأرز؟
االأرز اأحد اأكرث احلبوب ا�ستهالكاً يف العامل، ويعدُّ االأرز االأبي�ض من 
اإىل  ا�ستهالكه بكرثة  امل�سادر الغذائية عالية الكربوهيدرات، ويوؤدي 
زيادة الوزن. لكن يعتمد التخ�سي�ض اأو زيادة الوزن على حجم الوجبة 
وكمية احل�سة التي تاأكلها من طعام معني. اأي اأن االأرز ميكن اأن يكون 

و�سيلة للتخ�سي�ض، كما ميكن اأن يكون �سبباً لزيادة الوزن.
وحتتوي ال� 100 غرام من االأرز االأبي�ض على 130 �سعرة حرارية، 
بينما حتتوي نف�ض الكمية من االأرز البني "احلبة الكاملة" على 112 
�سعرة. وال توجد األياف تقريباً يف االأرز االأبي�ض، بينما حتتوي احل�سة 

الواحدة"100 غرام" من االأرز البني على غرامني من االألياف.
ي��ح��ت��وي على  ال��ب��ن��ي الأن���ه  االأرز  ب��ت��ن��اول  ال��ت��غ��ذي��ة  ت��و���س��ي��ات  وتن�سح 
مغذيات اأكرث، كما ت�ساعد االألياف على عدم ارتفاع ن�سبة ال�سكر بالدم 
�سريعاً عند اأكلها. وتوفر احل�سة الواحدة من االأرز البني 55 باملئة 
من احتياجات اجل�سم من املنغنيز، مقابل 11 باملئة توفرها احل�سة 
الواحدة االأرز االأبي�ض. وتبلغ ن�سبة املغذيات االأخرى يف االأرز البني 
وفيتامني  والفو�سفور  املغني�سيوم  وه��ي:  االأبي�ض،  يف  ن�سبتها  �سعف 
االإح�سا�ض  تعزيز  على  البني  االأرز  اأك��ل  وي�ساعد  وال�سيلينيوم.  ب6 
بال�سبع واإطالة مدته، بينما يوؤدي اأكل االأرز االأبي�ض اإىل ارتفاع �سريع 

يف ن�سبة الدم، وجتدد االإح�سا�ض باجلوع بعد وقت ق�سري.
الرئي�ض  امل��ح��دد  ه��ي  �سحنك  يف  ت�سعها  التي  االأرز  كمية  تظل  لكن 
اأو  التخ�سي�ض،  للكربوهيدرات يف  االأرز كم�سدر  االعتماد على  لنجاح 
ال��وزن. وب�سكل عام االأف�سل عدم تناول  حتقيق نتائج عك�سية بزيادة 

اأكرث من 100 غرام من االأرز يف الوجبة الواحدة.

املو�سيقى اأثناء العمل تزيد انتاجيتك
تقول درا�سة جديدة باأن ت�سغيل املو�سيقى اأثناء العمل ميكن اأن يعزز 

من قدرة املرء على العمل ويزيد من اإنتاجيته. 
باأن  وقد وجدت الدرا�سة التي اأجرتها �سركة "ورك ذير" الربيطانية، 
باأن  قالوا  الدرا�سة  عليهم  اأجريت  الذين  االأ�سخا�ض  من   38%
منهم   35% قال  حني  يف  انتاجيتهم،  يح�سن  للمو�سيقى  اال�ستماع 
باأن املو�سيقى ت�ساعد على حت�سني مزاجهم.  وقال مدير �سركة "ورك 
ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  "هنالك  الدرا�سة:  على  ذير" معلقاً 
التي تك�سف باأن املو�سيقى غالباً ما ت�ساعد يف تخفيف القلق واالإجهاد، 
لذا لي�ض من امل�ستغرب باأن يكون لها تاأثرياتها االإيجابية على العمل" 
على  �سلبية  ت��اأث��ريات  لها  يكون  قد  املو�سيقى  ف��اإن  الدرا�سة  وبح�سب 
االأداء يف العمل، حيث ميكن اأن توؤدي اإىل ت�ستيت االنتباه متاماً وجعل 
الناحية  اأمراً م�ستحياًل من  اإلكرتوين  املهام مثل كتابة بريد  اأب�سط 

العملية، وفق ما ورد يف موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 
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ما الثقب االأ�سود وكيف ين�ساأ؟
اإثر االإعالن عن  املا�سي،  االأربعاء  "تاريخيا"،  اإجنازا  الب�سري  العلم  اأحرز 
التقاط اأول �سورة للثقب االأ�سود، لكن كثريين ت�ساءلوا حول دالالت هذه 

اخلطوة وكيف �ستوؤثر على فهمنا للكون الذي نعي�ض فيه.
واأثار هذا االإجناز ف�سوال وا�سعا، ال �سيما اأن فهمه يتطلب بع�ض االإملام بعلوم 
�سروحا  يقدموا  اأن  الباحثون  ولذلك، حاول عدد من  والف�ساء،  الفيزياء 

مب�سطة للثقب االأ�سود الذي ظل مبثابة  "خيال" حتى هذا االأ�سبوع.
الف�ساء  اأن  اأم��ر مهم وه��ي  اإىل  االإ���س��ارة  م��ن  ب��اأ���ض  الثقب، ال  ه��ذا  ولفهم 
الف�سيح ميتاز بالظالم، حتى اإن كانت بع�ض البوؤر اأكرث ظالما وقتامة من 
االأخرى، لكن العلماء يوؤكدون اأمرا جوهريا، وهو اأن "الثقب االأ�سود" هو 

اأكرث البوؤر ظالما على االإطالق.
ويقول العلماء اإن الثقب االأ�سود عبارة عن بوؤرة مظلمة ت�سل فيها اجلاذبية 
اإنه  حتى  ���س��يء،  ك��ل  اإل��ي��ه  ي��ج��ذب  اأن  ي�ستطيع  بحيث  ه��ائ��ل،  م�ستوى  اإىل 

ي�ستطيع اأن ميت�ض ال�سوء.
وين�ساأ الثقب االأ�سود عندما ي�سل عمر النجم اإىل نهايته، وحني تتال�سى 
االنهيار  مرحلة  فتبداأ  حياته،  خ��الل  متا�سكه  على  حتافظ  التي  الطاقة 

ويح�سل انفجار هائل.
وعقب ذلك، ت�سقط كافة املواد التي خلفها االنفجار يف نقطة �سغرية وغري 
متناهية، لكن اجلدير بالذكر، هو اأن هذه املخلفات تزيد عن كتلة ال�سم�ض 

بعدة مرات.
والغريب يف هذه الظاهرة الفلكية، هو اأن هذه املخلفات التي تفوق حجم 
هذه  تبتلع  ال��وق��ت،  م��رور  وم��ع  ال�سغر،  بالغة  نقطة  يف  ت��ت��وارى  ال�سم�ض 

الثقوب موادا اأكرث، فتكرب �سيئا ف�سيئا وي�ستع نطاقها.

الروؤية ال�سبابية 
ُتنذر بهذا املر�ص 

اإن  العيون  الأطباء  االأملانية  الرابطة  قالت 
ال�سباب  عرب  ال�سبابية"كالروؤية  الروؤية 
اأو من وراء حجاب" تنذر باالإ�سابة مبر�ض 
با�سم  اأي�����س��اً  امل��ع��روف  البي�ساء"  "املياه 
العني  عد�سة  اإع��ت��ام  اأي  الكاتاراكت"،   "
ال�����س��اف��ي��ة. وت�����س��م��ل االأع����را�����ض االأخ����رى 
الروؤية  وتدهور  املبهر  لل�سوء  احل�سا�سية 
وتال�سي  وال��ت��ب��اي��ن��ات  االأل�����وان  "�سحوب 
القراءة  اأث��ن��اء  بالتعب  وال�سعور  احلدود" 
اأو م�ساهدة التلفزيون. واأو�سحت الرابطة 
عدة،  اأ�سباب  له  البي�ساء  املياه  مر�ض  اأن 
اأبرزها العوامل الوراثية والتقدم يف العمر، 
ال�سكري  االأمرا�ض كداء  بع�ض  اإىل جانب 
العني،  واإ����س���اب���ات  وال��ت��ه��اب��ات  واأم����را�����ض 
والتعر�ض  ال�سره  التدخني  اإىل  باالإ�سافة 
املفرط لالأ�سعة فوق البنف�سجية. و�سددت 
الطبيب  ا�ست�سارة  ���س��رورة  على  ال��راب��ط��ة 
ف��ور مالحظة ه��ذه االأع��را���ض، ن��ظ��راً الأن 
االإ�سابة  يف  يت�سبب  ق���د  ال���ع���الج  اإه���م���ال 
بالعمى. ويتمثل العالج يف اجلراحة، حيث 
ي��ت��م ا���س��ت��ئ�����س��ال ال��ع��د���س��ة امل��ع��ت��م��ة بعد�سة 
ا���س��ط��ن��اع��ي��ة. وحت��ظ��ى اجل���راح���ة بفر�ض 

جناح جيدة، خا�سة يف بداية املر�ض. 

عادات �سيئة تهّدد بتهييج 
ومتزق طبلة االأذن �ص 23

اللنب الزبادي و�سيلة 
الإيقاف احلازوقة

احلازوقة اأو "الزغطة" م�سكلة موؤقتة قد ت�سع 
االإن�����س��ان يف م��واق��ف حم��رج��ة اأح��ي��ان��اً، اأو ق��د ال 
املاء.  ب�سرب  عليها  التغلب  مل��ح��اول��ة  ت�ستجيب 
ال�سرب  اأو  وحتدث احلازوقة عادة نتيجة االأكل 
ب�سرعة، اأو ب�سبب تناول بع�ض االأدوية، اأو ابتالع 
هواء اأثناء بلع الطعام، اأو كرد فعل من اجل�سم 
جمموعة  اإليك  البكاء.  اأو  والقلق  التوتر  على 
على  ل��ل��ت��غ��ّل��ب  ال�����س��ه��ل��ة  الطبيعية  ال��ط��رق  م��ن 

احلازوقة:
"الزبادي"  ال��ل��نب  م��ن  م��الع��ق  ب�سع  ت��ن��اول   *  
�سريعاً،  املعدة  يف  احلمو�سة  م�ستويات  لتعديل 

واإيقاف احلازوقة امل�ستمرة.
احلازوقة  اآلية  لتخفيف  فّعالة  و�سيلة  الع�سل   *

واإيقافها.
تناول  اأو  ال��زجن��ب��ي��ل  م���ن  ���س��ري��ح��ة  م�����س��غ   *
���س��اي ال��زجن��ب��ي��ل ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف توتر 
معاودة  ع��دم  و�سمان  اله�سم،  وحت�سني  امل��ع��دة 

احلازوقة.
يف  الغطا�سني  طريقة  ات��ب��اع  اأي�����س��اً  ييمكنك   *
 20 ل�  اإيقاف احلازوقة، بال�سغط على االأذن��ني 
ال�سغط  تعديل  فيتم  النف�ض،  حب�ض  مع  ثانية 

الداخلي وتنتهي نوبة احلازوقة.

درا�سة حديثة تو�سلت اإىل مزيج غذائي ُي�ساعد يف احلماية 
وهو ما اأكده اأي�سا موقع �سحيفة " ميتل دويت�سه"  الذي 
اإرلنغن  جامعة  بني  بتعاون  �سادرة  الدرا�سة  اأن  اإىل  اأ�سار 
نورنبيورغ االأملانية وعلماء من اأمريكا، مو�سحة اأن الزنك 
من العنا�سر التي يحتاجها اجل�سم من اأجل احلفاظ على 

�سحته.
الوقائي  ب��دوره  ويقوم  ين�سط  الزنك  اأن  الدرا�سة  واأف��ادت 
عندما ُيوؤخذ مع مكونات طبيعة ُتوجد يف القهوة وال�ساي 
التي  الهيدروكينون،  جمموعة  غ��رار  على  وال�سوكوالتة 
والرائحة  امل���ذاق  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  النباتية  امل���ادة  يف  ُت��وج��د 

"البوليفينول".
اإيفانوفيت�ض  اإي���ف���ان���ا  ال���درا����س���ة  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  وق���ال���ت 
اإ�سافة  يتم  اأن  ج���داً  املحتمل  "من  اإن���ه  بورما�سوفيت�ض 
وال�ساي  والقهوة  النبيذ  الزنك م�ستقبال يف �سنع  عن�سر 
النبيذ  اأن  م��ن  ال��رغ��م  " واأ���س��اف��ت :"على  وال�����س��وك��والت��ة 
ت��اأث��ري م�ساد  ل��ه  وب��ال��ت��ايل  ال��ه��ي��دروك��ي��ن��ون  يحتوي على 
مفيداً  ع��ّده  مُيكن  ال  النبيذ  اأن  اإال  الزنك،  مع  لالأك�سدة 
من  ال��زائ��دة  النبيذ  م��ن  ن�سبة  :"كل  واأردف����ت  لل�سحة"، 

�ساأنها تدمري االآثار االإيجابية لهذا املزيج".

ل�سباب دائم.. 
اأغذية غنية مبركب  تناول  اأن  اإىل  درا�سة حديثة  خل�ست 
ال�سبريمدين رمبا ُي�ساعد يف احلفاظ على �سباب اجل�سم 

واإط���ال���ة ال��ع��م��ر اأك���رث مم��ا ه��و م��ت��وق��ع. ال��درا���س��ة ف�سرت 
التي  االأغ��ذي��ة  ه��ي  فما  حديثة.  علمية  بتجربة  نتائجها 

حتتوي على ال�سبريمدين؟
للعديد من  �ساب هو�سا  �سكل احلفاظ على مظهر  لطاملا 
الزمنية  املرحلة  ه��ذه  اإط��ال��ة  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���ض، 
ال�سيما  ممكن،  وق��ت  اأق�سى  اإىل  االإن�سان  عمر  يف  املميزة 
واأن ال�سخ�ض يف مرحلة �سبابه يتمتع بج�سد يف اأوج قوته 

وعنفوانه.
توليفة  اإيجاد  ال�سحة،  خ��رباء  ُيحاول  �سنوات  عدة  ومنذ 
منا�سبة ت�سمن احلفاظ على ال�سباب، باالعتماد يف الغالب 
العمليات  بع�ض  اأو  التجميل  م�ستح�سرات  بع�ض  على 

اجلراحية، التي ازدهرت كثريا يف االآونة االأخرية.
اأن درا�سة علمية تو�سلت اإىل طريقة ب�سيطة وفعالة  بيد 
قد ُت�ساعد على متديد مرحلة ال�سباب فرتة طويلة، وذلك 

باالعتماد فقط على نوع معني من التغذية.
التغذية  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست  ال�����س��اأن  ه��ذا  ويف 
اأطول  ف��رتة  �سبابا  ال��ن��ا���ض  ُتبقي  بال�سبريمدين  الغنية 
"هايل  اإليه موقع  اأ�سار  من املعتاد وُتطيل العمر، وفق ما 
املجلة  ُن�����س��رت يف  درا���س��ة  ع��ن  ن��ق��ال  براك�سي�ض" ال��ط��ب��ي، 
 American Journal of Clinical" العلمية

."Nutrition
ي�����س��ارك يف ع��م��ل��ي��ة االأي�ض  وال�����س��ب��ريم��دي��ن ه���و م��رك��ب 
اخل��ل��وي��ة، وي��ت��واج��د بن�سب م��ع��ت��دل��ة يف اجل��ب��ن��ة واأن����واع 

الفطر. كما يتواجد اأي�سا يف البقوليات ومنتجات ال�سويا 
واحلبوب الكاملة.

اأن  "ان�سربك"،  جامعة  عن  ال�سادرة  الدرا�سة  واأو�سحت 
بال�سبريمدين  غنية  اأغذية  يتناولون  الذين  االأ�سخا�ض 
اجلامعة  موقع  واأ���س��اف  اأط���ول،  زمنية  م��دة  يعي�سون  قد 
التاأثري  على  ق��ادرة  الغذائية  املكونات  بع�ض  اأن  االأملانية 

ب�سكل منتظم على عملية ال�سيخوخة.
 American Journal of" جملة  م��وق��ع  واأف����اد  
على  اعتمدت  النتائج  Clinical Nutrition" اأن 
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  �سخ�سا،   829 فيها  �سارك  درا�سة 
اأن  املتخ�س�سة  العلمية  املجلة  موقع  واأ�ساف  و84،   45
يتناولون  الذين  االأ�سخا�ض،  اأن  الحظوا  الدرا�سة  خرباء 
على االأقل اأغذية حتتوي على حوايل 80 ميكرومول من 

ال�سبريمدين تنخف�ض ن�سبة موتهم ب�سكل كبري.
كي�سل  �ستيفان  الدكتور  الدرا�سة  امل�ساركني يف  اأح��د  وق��ال 
اأن  اأج��ل  م��ن  اخل��الي��ا  اإىل  اإ���س��ارة  ُيعطي  "ال�سبريمدين 
من  نف�سها  وحماية  ذات��ي  ب�سكل  التنظيف  عملية  يف  تبداأ 

الرت�سبات وال�سيخوخة املبكرة".
جدير بالذكر، اأن درا�سة �سابقة اأكدت اأن ال�سبب يف اإطالة 
مركب ال�سبريمدين للعمر يكمن رمبا يف قدرة هذا املركب 
على دوره املُحفز اأثناء عملية التهام اخلاليا املعطوبة من 
اإليه  اأ�سار  ما  وف��ق  اخلاملة،  اخلاليا  من  وتنقيته  القلب 

موقع املجلة العلمية املتخ�س�سة "نت�سر ميدي�سن".

درا�سة: تناول هذا املزيج يحمي من اآثار ال�سيخوخة!

االأزمة القلبية 
ترتك اأثرًا نف�سيًا 

ق����ال ال���ربوف���ي�������س���ور روب������رت فون 
اأو  قلبية  باأزمة  االإ�سابة  اإن  كينيل 
نف�سياً  اأث���راً  ت��رتك  دماغية  �سكتة 
هذه  متهد  م��ا  غالباً  حيث  اأي�����س��اً، 
احلياة،  ت���ه���دد  ال���ت���ي  االأم�����را������ض، 
ل���الإ����س���اب���ة مب����ا يعرف  ال���ط���ري���ق 
ال�سدمة".  بعد  م��ا  "با�سطراب 
اجلامعي  امل�ست�سفى  مدير  واأو�سح 
مب��دي��ن��ة زي�����ورخ ال�����س��وي�����س��ري��ة اأن 
اأعرا�ض هذا اال�سطراب تتمثل يف 
وا�سطرابات  والهلع  الذعر  نوبات 

النوم و�سرعة اال�ستثارة والغ�سب.
اال�سطراب  ه��ذا  وق��د ترتتب على 
اأي�����������س�����اً، حيث  ع�����واق�����ب ����س���ح���ي���ة 
االأدوي���ة.  تعاطي  املري�ض  يرف�ض 
وينبغي ا�ست�سارة طبيب نف�سي فور 
مالحظة هذه االأعرا�ض للخ�سوع 
�سواء  امل��ن��ا���س��ب،  ال��وق��ت  يف  للعالج 
العالج الدوائي اأو العالج النف�سي.  

هذه الريا�سة �سديقة للظهر 
اأو�������س������ى ت����وم����ا�����ض اأوجن������روه������ه 
الذين  امل��ك��ت��ب��ي،  ال��ع��م��ل  م��وظ��ف��ي 
بحكم  ط��وي��ل��ة  ل�����س��اع��ات  يجل�سون 
ريا�سة  مبمار�سة  عملهم،  طبيعة 
ال��ف��رو���س��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة 
ال��ظ��ه��ر. واأو�����س����ح ع�����س��و االحت����اد 
الفرو�سية  اأن  للفرو�سية  االأمل���اين 
ت���ع���م���ل ع����ل����ى ت���ن�������س���ي���ط وت���ق���وي���ة 
ع�سالت البطن والظهر، كما اأنها 
بالظهر  ال��ع�����س��ل��ي  ال�����س��د  حت����ارب 
ال��ف��ق��ري و�سعية  ال��ع��م��ود  ومت��ن��ح 

قائمة ومنت�سبة.
الفرو�سية  اأن  اأوجن��روه��ه  واأ���س��اف 
ع�سالت  ت��ق��وي��ة  يف  اأي�����س��اً  ت�سهم 
ق����اع احل���و����ض وت���دري���ب امل���ه���ارات 
والتنا�سق  وال�����ت�����وازن  احل���رك���ي���ة 

الع�سلي الع�سبي. 

قنوات اأطفال يف يوتيوب..
�سناعها جمهولون

حتظى قنوات لالأطفال يف يوتيوب 
االأكرث  م��ن  وت��ع��د  وا���س��ع��ة،  ب�سهرة 
���س��ع��ب��ي��ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، 
اإجنليزية،  ل��غ��ت��ه��ا  اأن  خ�����س��و���س��ا 
وحتقق بع�ض فيديوهاتها مليارات 
ال  ���س��ان��ع��ي��ه��ا  اأن  اإال  امل�������س���اه���دات، 

يزالون غري معروفني.
وم�����������ن ب���������ني ه�����������ذه ال������ق������ن������وات 
 ،)CoCoMelon( "كوكوميلون" 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت اأغ��ن��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا حتت 
 Baby( القر�ض"  "طفل  ع��ن��وان 
مليون  و400  م��ل��ي��ارا   ،)Shark
ورائها  م���ن  وح��ق��ق��ت  م�������س���اه���دة، 
م��الي��ني ال������دوالرات م��ن اإي����رادات 

االإعالنات.
ت�ستعر�ض  ع��دة،  قنوات  تلقى  كما 
غ��ال��ب��ا األ��ع��اب��ا ل��الأط��ف��ال، ماليني 
ورائها  م���ن  وجت��ن��ي  امل�������س���اه���دات، 
ماليني الدوالرات من االإعالنات.

من الإجهاد التاأك�شدي امل�شوؤول جزئيًا عن الإ�شابة بال�شيخوخة 
ا�شتعمال  اأن يتم  ُيتوقع خرباء  وانخفا�ض متو�شط العمر، فيما 

هذا املزيج م�شتقباًل يف عدة مواد غذائية.
تاأخري  ُي�شاعد على  �شر   اأو  العثور على دواء  �شغل  ما  كثريًا 

ال�شيخوخة اأو يقلل من عالماتها بال العديد من اخلرباء 
لتوؤثر  ال�شيخوخة  مرحلة  اأن  اإذ  الطبي،  املجال  يف 
اإىل   ت��وؤدي  بل  فقط،  املختلفة  اجل�شم  وظائف  على 
ترتاجع قدرات اجل�شم العقلية اأي�شا. ويبدو اأن العلماء 

�شحرية" ُيكنها احلماية من  "خلطة  اإىل  تو�شلوا 
ال�شيخوخة. ويف هذا ال�شاأن، تو�شلت درا�شة 

مع  الزنك  عن�شر  تناول  اأن  اإىل  حديثة 
بع�ض الأطعمة: مثل القهوة وال�شوكولتة 

الإجهاد  ب�  الإ�شابة  من  يحمي  وال�شاي 
التاأك�شدي ، امل�شوؤول جزئيًا عن الإ�شابة 
متو�شط  وان��خ��ف��ا���ض  بال�شيخوخة 

العمر، وفق ما اأ�شار اإليه موقع "هايل 
براك�شي�ض الأملاين، نقاًل عن درا�شة 

�شادرة يف املجلة العلمية  نايت�شر 
كيمي�شرتي.
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�ش�ؤون حملية

تخريج 1762 خريجا وخريجة من الدفعة الثالثة ع�شرة دفعة عام الت�شامح بجامعة اأبوظبي

علي بن حرمل: جامعة اأبوظبي تعزز مكانتها وريادتها حمليًا واإقليميًا ودوليًا

مكتب اأبوظبي للموؤمترات يختتم املبادرات الرتويجية ل�سياحة االأعمال يف اململكة املتحدة

•• اأبوظبي - الفجر 

احتفلت جامعة اأبوظبي بتخريج الدفعة الثالثة ع�سرة 
والتي ت�سم 1762 خريج وخريجة من بينهم 763 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ض و999 م��ن طلبة  ب��رام��ج  م��ن ط��ل��ب��ة 
برامج املاج�ستري ودرجة الدكتوراة ودفعة من خريجي 
ع�سرة  الثالثة  الدفعة  �سمت  كما  الع�سكرية.  الربامج 
مرتبة  على  احلا�سلني  م��ن  وخريجة  خريجاً   792

ال�سرف.
مدير  اأح��م��د  وق��ار  الربفي�سور  التخرج  حفل  وح�سر 
ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي، و����س���امل م���ب���ارك ال��ظ��اه��ري املدير 
الكليات،  وع���م���داء  املجتمعية،  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأمور  واأولياء  واالإداري��ة  التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء 

اخلريجني واخلريجات.
الظاهري  �سعيد بن حرمل  الدكتور علي  �سعادة  واأك��د 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي اعتزاز  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ج��ام��ع��ة 
اجلامعة بتخريج هذه الدفعة التي هيئت لها اجلامعة 
بيئة تعليم معززة لالإبداع وفق اأرقى املمار�سات العلمية 
بناء  يف  اجلامعة  ا�سرتاتيجية  يرتجم  مبا  والعملية، 

الكوادر الوطنية  وفق اأرقى املعايري العاملية.
ك��ل��م��ت��ه مبنا�سبة  اأح���م���د يف  ال��ربف��ي�����س��ور وق����ار   وق����ال 
والطموحة  املتميزة  بامل�سرية  ونفتخر  نعتز  احل��ف��ل: 

�سمو  توجيهات  ظل  يف  اأبوظبي  جامعة  ت�سهدها  التي 
ال�سيخ ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة وقيادة �سعادة الدكتور علي �سعيد بن 
اأبوظبي  اإدارة جامعة  رئي�ض جمل�ض  الظاهري  حرمل 

التدري�سية  الهيئتني  واأع�����س��اء  العليا  االإدارة  وج��ه��ود 
واالإدارية يف هذه املوؤ�س�سة االأكادميية املرموقة.

ب���اإجن���ازات طلبتها،  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  تفخر  واأ����س���اف 
االأمر  اجل��ام��ع��ة،  لنجاح  انعكا�ض  ه��و  الطلبة  فنجاح 

الذي يدفعنا اإىل موا�سلة اإيالء كل االهتمام والرعاية 
ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا وال����وق����وف ع��ل��ى اح���ت���ي���اج���ات ����س���وق العمل 
منها  ينطلق  من�سة  اأبوظبي  جامعة  لتظل  واملجتمع، 

املبدعون واملتميزون.
"اإن  فيها  ج���اء  كلمة  اخل��ري��ج��ون  األ��ق��ى  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
�سعادتنا اليوم م�ساعفة ونحن نت�سرف باأن نحمل ا�سم 
متّيز  التي  العظيمة  القيمة  هذه  الت�سامح،  عام  دفعة 
ن�سلط  والتي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جمتمع 
ال�سوء من خاللها على اإرث القائد املوؤ�س�ض املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه" 
واأ�سافوا "اإن رحلتنا يف جامعة اأبوظبي �ستظل خالدة 
العلم  نوافذ  اجلامعة  ه��ذه  لنا  فتحت  فقد  قلوبنا،  يف 
وعززت  امل��واه��ب،  و�سقلت  تخ�س�سه،  يف  ك��ل  واالإب����داع 
ع��ل��م ومعرفة  م��ن  تلقيناه  ن��ع��ت��ز مب��ا  اإن��ن��ا  اخل�����ربات، 
الهيئات  اأع�����س��اء  ون�سكر  ال��ع��ري��ق��ة،  املوؤ�س�سة  ه��ذه  يف 
التدري�سية واالإدارية واأولياء اأمورنا وكل من �ساهم يف 

هذه امل�سرية املباركة". 
وت�����س��م��ن احل��ف��ل ع��ر���ض ف��ي��ل��م م�����س��ور ت���ن���اول تطور 
اأبوظبي، ويف ختام احلفل  امل�سرية االأكادميية جلامعة 
قام مدير اجلامعة وعمداء الكليات بتكرمي اخلريجني 
�سورة  التقاط  ثم  وم��ن  التخرج،  �سهادات  وت�سليمهم 

جماعية مع خريجي وخريجات دفعة الت�سامح.

•• اأبوظبي - الفجر 

الثقافة  دائ���رة  يف  للموؤمترات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  اختتم 
– اأبوظبي، �سهراً من املبادرات الرتويجية  وال�سياحة 
يف  االأع��م��ال  �سياحة  ق��ط��اع  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الناجحة 
املقومات  على  ال�����س��وء  ت�سليط  ع��رب  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
املتكاملة والبنية التحتية احلديثة والربامج واجلوالت 
وجهة  اأبوظبي  مكانة  تر�سخ  التي  املتنوعة،  والتجارب 
واملوؤمترات  االجتماعات واحلوافز  متميزة ال�ست�سافة 
املبادرات  وان��ط��ل��ق��ت  ال�����س��رك��ات.  واأن�����س��ط��ة  وامل��ع��ار���ض 
الرتويجية بفعالية خا�سة اأقيمت بالتعاون مع فنادق 
جمريا واالحتاد للطريان بح�سور �سعادة �سليمان حامد 
املتحدة لدى  العربية  االإم��ارات  دولة  �سفري  املزروعي، 
اململكة املتحدة.  وا�ستقطب هذه الفعالية 24 �سخ�ساً 
واحلوافز  االج��ت��م��اع��ات  ق��ط��اع  امل�سرتين يف  ك��ب��ار  م��ن 
واملوؤمترات واملعار�ض يف اململكة املتحدة، والذين التقوا 
وف���د مكتب اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��وؤمت��رات ومم��ث��ل��ي ع���دد من 
ال�سركاء واجلهات العاملة يف قطاع ال�سياحة يف االإمارة، 
اجلذب  وم��ع��امل  ال��ت��ط��ورات  ع��ن  ���س��رح  اإىل  وا�ستمعوا 

يف  اجلديدة  الفعاليات  ومرافق  واملنتجعات  والفنادق 
الوجهة ال�سياحية. وحظّي ال�سيوف اأي�ساً باأم�سية من 
الرتفيه واأ�سهى االأطباق االإماراتية يف فندق "جروفرن 

ال��ف��ن��دق��ي��ة م���ن ج��م��ريا ليفينج"  ل��الأج��ن��ح��ة  ه���او����ض 
تراثية  واأن�����س��ط��ة  من�سات  ت�سمنت  وال��ت��ي  ل��ن��دن،  يف 
وم�ساهدة  اخلا�سة  عطورهم  ابتكار  فر�سة  منحتهم 

ومن  �سخ�سية.  بطاقات  على  اأ�سماءهم  كتب  خطاط 
للموؤمترات يف جولة  اأب��وظ��ب��ي  وف��د مكتب  ���س��ارك  ث��م 
ومان�س�سرت  وب���ورمن���وث  ل��ن��دن  يف  امل��ب��ي��ع��ات  لتن�سيط 
اأبوظبي الوطنية للمعار�ض وهال  بالتعاون مع �سركة 
املبا�سر  التوا�سل  حتقيق  اإىل  �سعياً  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي، 
م��ع امل�����س��رتي��ن وامل��ن��ظ��م��ني م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء اململكة 
املتحدة. وقدم الوفد ملحة عامة عن دور مكتب اأبوظبي 
اإىل  االإم���ارة،  اإىل  الفعاليات  ا�ستقطاب  يف  للموؤمترات 
املختلفة  وامل�ساعدات  اال�ست�ساري  الدعم  توفري  جانب 
للمخططني واملنظمني. وا�ستمتع امل�ساركون يف مدينة 
مان�س�سرت بربنامج خا�ض داخل "مق�سورة ال�سركات" 
�سيتي  مان�س�سرت  م��ب��اراة  خ��الل  االحتاد"  "ا�ستاد  يف 
التي  وال��ربام��ج  املن�ساآت  على  وتعرفوا  وات��ف��ورد،  �سد 
بقطاع  املعنية  واجلهات  ال�سركاء  من  العديد  يوفرها 
ال�سياحة يف االإمارة.  يذكر اأن اململكة املتحدة تعدُّ ثالث 
اأوروبياً  واالأك���رب  اخلارجية  ال�سياحية  االأ���س��واق  اأك��رب 
الفندقية  من�ساآتها  ا�ستقطبت  فقد  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة 
املا�سي،  ال��ع��ام  خ��الل  بريطانياً  ن��زي��اًل   277،000

بن�سبة منو %6 مقارنة بالعام 2017.

مترين  حلريق وهمي مبركز فح�ص املركبات يف العني
••  العني - الفجر

واملركبات  ال�سائقني  ترخي�ض  اإدارة   ن��ف��ذت  
مبديرية ترخي�ض ال�سائقني واالآليات بقطاع 
العمليات املركزية يف �سرطة اأبوظبي  مترين  
حلادث حريق وهمي  يف مركز الفح�ض الفني 
للتوزيع   اأدن�����وك  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ب��ال��ت��ع��اون مع   و  ال��ع��ني  ال��ب��ط��ني مبنطقة  يف 
االأجهزة املعنية �سمن جهود �سرطة  اأبوظبي 
احلاالت  م��ع  التعامالت  يف  اجل��اه��زي��ة  ل��رف��ع 

الطارئة. 
ب��اإب��الغ مركز  ب���داأ  ال��ت��م��ري��ن   �سيناريو  وك���ان 
حريق  ب��اإن��دالع  املديرية  يف  والتحكم  القيادة 

املرور  " اإدارة  اح��د موظفي  وهمي يف مركبة 
والرتخي�ض واملركبات" يف املواقف املخ�س�سة 
لهم  وامتداده اإىل املركبة املجاورة  و الحظ 
اأح����د ف��ن��ي ال��ف��ح�����ض ال��ف��ن��ي ت�����س��اع��د  دخان 
ب���اإب���الغ ���س��اب��ط االإدارة  امل��رك��ب��ة و����س���ارع  م���ن 
املدين  ال��دف��اع  مركبات  حتركت  ال��ف��ور  وعلى 
اإخ��م��اده با�ستخدام  واالإ���س��ع��اف واالإن��ق��اذ و مت 
املعدات احلديثة واملتطورة، ونتج عن فر�سية 
احل����ادث اإ���س��اب��ة ب��ع�����ض االأ���س��خ��ا���ض بحروق 
االأولية  االإ����س���ع���اف���ات  ت��ق��دمي  مت  و  خم��ت��ل��ف��ة 

الالزمة لهم. 
ورك���ز ال��ت��م��ري��ن ع��ل��ى اخ��ت��ب��ار ك��ف��اءة االآليات 
واملعدات امل�ستخدمة وتر�سيخ مفهوم التعاون 

بني امل�ساركني والتن�سيق مع املوؤ�س�سات املخت�سة 
وتطبيق خطط الطوارئ يف املن�ساآت احليوية 
االإدارات  م���ن  ع���دد  ال��ت��م��ري��ن   و����س���ارك يف   .
�سرطة  " مديرية  ال��ع��ني   منطقة  ال�سرطية 
العني،   امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة   ، ال��ع��ني  منطقة 
واجلهات التابعة لقطاع العمليات املركزية يف 
العني وهي : ،ق�سم االأزم��ات والكوارث ، ق�سم 
والدوريات،  املرور  اإدارة  وال�سالمة،  الطوارئ 
واإدارة املهام اخلا�سة   بقطاع املهام اخلا�سة " 
ومن اجلهات اخلارجية �سركه اأدنوك للتوزيع   
ال�سحة  دائ���رة  منها   لها  التابعة  وال���دوائ���ر 
العني  منطقة  واجل���ودة  والبيئة  وال�سالمة  

ودائرة ال�سيانة.

العمر من منظور التاريخ الثقايف
م�سروع كلمة للرتجمة ي�سدر كتاب 

ال�سباب  للكاتب روبرت بوغ هاري�سون
•• اأبوظبي - الفجر 

اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي كتاب 
"ال�سباب: العمر من منظور التاريخ الثقايف" للكاتب روبرت بوغ هاري�سون، 

نقله اإىل العربية الدكتور �سحدة الفارع.  
العمر  مفهوم  املوؤلف  فيها  يتناول  وخامتة،  ف�سول  اأربعة  الكتاب  يت�سمن 
واحلكمة والعبقرية وثورات امتداد الطفولة وحب العامل. وي�سعى املوؤلف 
الي�سري،  باالأمر  لي�ست  عنه  االإجابة  ولكن  ب�سيط   �سوؤال  عن  االإجابة  اإىل 
اإجابة معقولة تطرق  ال�سوؤال  ولكي يجيب عن هذا  كم عمرنا؟  اأاّل وهو: 
الكاتب اإىل نظرية عمر االإن�سان بكل دقائقها املذهلة. فاالإن�سان وفقاً لهذه 
النظرية، ميتلك عمراً بيولوجياً وتطورياً وجيولوجياً، وعالوة على ذلك 

فاإن لالإن�سان عمراً ثقافياً اأي�ساً. 
يناق�ض الكاتب مفهوم عمر االإن�سان وتطوره من منظور فل�سفي حيث يقول 
اإننا ن�سري نحو ال�سيخوخة ولكن كيف ميكننا اأن نتمتع بروح �سبابية وكاأننا 
اأ�سغر. ومن االأفكار التي يناق�سها املوؤلف فكرة هو�ض جمتمعاتنا  يف عمر 
اأّن العامل االآن يحرم االأطفال من اأكرث االأ�سياء  بال�سباب، ويدعي الكاتب 
فالعامل  ويتقدم.  ال�ساب  فيها  يزدهر  لكي  ال�سباب  مرحلة  تتطلبها  التي 
الفراغ  ب��وق��ت  اال�ستمتاع  تت�سمن  حياتية  اأ�سا�سيات  م��ن  ال�سغار  ي��ح��رم 
التي تبنى عليها  التي تعد املرتكزات االأ�سا�سية  واخللوة واملاأوى واالنفراد 
اأّن هوؤالء ال�سغار يحرمون من التخيل والتفكري  الهوية ال�سخ�سية. كما 

بعيداً عن �سحر االأفالم والتلفاز و�سا�سة احلا�سوب. 
النا�ض  العامل بني  الكاتب على توطيد مفهوم حب  الكتاب يركز  يف نهاية 
اإىل  نحدد  لكي  والتجديد  للتوالد  الثقافية  والعوامل  املحركات  وتو�سيح 
اأي مدى - اإن وجد - يت�سم  �سبابنا املعا�سر بطبيعة "املعجزة التي حتفظ 
العامل" من انهياره الطبيعي. ولكن لي�ض ثمة اإجابة حا�سمة لهذا ال�سوؤال 
يف الوقت احلا�سر. ما م�سدر حب العامل؟ اأو باالأحرى، اأين نقطة البداية 
الطفولة  ب��ني  م��ا  الفا�سلة  ال��ف��رتة  اإل��ي��ه؟ ويكمن اجل���واب يف  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
والبلوغ؛ ففي هذه الفرتة ينبغي لبذور حب العامل اأن ُتنرث. وهذا يجعل 
مهمة التعليم اأكرث اإجهاداً، وعلى وجه اأكرث حتديداً، فاإّن مهمته تكمن يف 
تعليم حب العامل - احلب الذي دونه ال ميكن اأّن يكون للعامل وجود اأبداً. 

�ستانفورد،  االإيطايل يف جامعة  لالأدب  اأ�ستاذاً  بوغ هاري�سون  روبرت  يعمل 
درجة  على  ح�سل  االإي��ط��ال��ي��ة.  واللغة  الفرن�سية  اللغة  ق�سم  رئي�ض  وه��و 
الدكتوراه من جامعة كورنيل عام 1984. ن�سر العديد من املقاالت واألف 
احلدائق  وكتاب   ،Forests الغابات  كتاب:  اأهمها  من  الكتب  من  ع��دداً 

.Dominion of the Deadوهيمنة االأموات Gardens
ال�سارقة،  جامعة  يف  والرتجمة  للغويات  اأ���س��ت��اذاً  ف��ارع  �سحدة  د.  اأ.  يعمل 
وح�����س��ل ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه يف ال��ل��غ��وي��ات م��ن ج��ام��ع��ة ك��ان�����س��ا���ض عام 
1988. ن�سر العديد من االأبحاث يف جماالت الرتجمة واللغويات وتعليم 
اللغويات  لتدري�ض  اجلامعية  الكتب  م��ن  ع���دداً  واأل���ف  االإجنليزية.  اللغة 
واللغة االإجنليزية، وترجم العديد من الكتب من االإجنليزية اىل العربية 

وبالعك�ض.
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دبي: ي�شاعد �شمع الأذن، الذي ينتجه اجل�شم ب�شكل طبيعي، على تنظيف وحماية وتليني اأذنيك، لكن �شمع الأذن يرتاكم اأحياًنا ب�شكل مفرط، واإذا حدث 
ذلك، فقد ترغب يف اللجوء اإىل طرق لإزالة هذه املادة اللزجة الالمعة، التي تنتجها غدد ال�شمع املوجودة يف اجلزء اخلارجي من قناة الأذن، وهى القناة 

التي تف�شل الأذن اخلارجية عن الداخلية.

 1 - احتبا�ض ال�شوائل:
 يحدث تورم االأ�سابع عندما تتجمع �سوائل اجل�سم يف االأن�سجة 
قد  خ��امت��ك.  تلب�ض  اأن  ت�ستطيع  ال  ق��د  اإن��ك  حتى  املفا�سل،  اأو 
يكون ال�سبب زيادة امللح يف وجباتك، وهذا ال يدعو عادة للقلق، 
لكن اأحياناً قد يكون �سبب تورم اليدين م�سكلة �سحية حتتاج 

اإىل عالج.

واحلرارة: التمارين   -  2
ممار�سة  عند  اأك�سجني  اإىل  وع�سالتك  ورئتاك  قلبك  يحتاج   
التمارين، لذا يتجه كثري من الدم اإليها ويقل الدم املتدفق اإىل 
يديك، فتتفاعل االأوعية الدموية ال�سغرية مع هذا االنخفا�ض 
حرارة  ترتفع  عندما  وباملثل  تنتفخ.  اأ�سابعك  يجعل  ما  للدم، 
االأوعية  تنتفخ  التربيد  وحل��دوث  احل��ار،  الطق�ض  يف  ج�سمك 

الدموية يف جلدك فتنخف�ض احلرارة، وهذا طبيعي جداً.

الإ�شابات:   -  3
يحدث التورم اأي�ساً يف حال حدوث متزق يف االأربطة اأو التواء 
اإذا  اأو حتى ك�سر يف العظام.  اأو خلع  اأو الوتر  اأ�سابعك،  اأحد  يف 
كانت االإ�سابة ب�سيطة فقد يكون عالج االأمل هو الثلج والراحة 
فقط، واإال فعليك مراجعة طبيبك، خا�سة لو اأ�سبت باحلمى اأو 

اأ�سبح االأمل غري حمتمل.

العدوى:   -  4
ل��الأ���س��اب��ع وه��ي ع���دوى الهرب�ض  ت��ورم��اً  ث��الث ح���االت ت�سبب 

ومنتفخة،  �سغرية  دموية  بتقرحات 
وال��داح�����ض وه��و التهاب 

ق��������اع��������دة  يف 

ال�سديدي.  االلتهاب  اأو  فطريات،  اأو  بكترييا  نتيجة  الظفر 
من  اأخ��رى  اأج���زاء  اأو  االأ�سابع  يف  االلتهابات  تنت�سر  اأن  ميكن 

اجل�سم اإذا مل يتم عالجها مبكراً.

املفا�شل:  التهاب   -  5
ي��وؤث��ر ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل ال��روم��ات��وي��دي ع��ل��ى حم��ي��ط املفا�سل 
م�سبباً تورماً واأملاً وت�سلباً بها، وتظهر االأعرا�ض اأواًل يف مفا�سل 
امل�سابني  على  ال�سديف  املفا�سل  التهاب  ويوؤثر  غالباً.  اليدين 
بال�سدفية، حيث تتورم اأ�سابع اليدين والقدمني ب�سدة. وكال 
تلف  يف  يت�سببان  وق��د  خطريان  املفا�سل  التهاب  من  النوعني 

املفا�سل وم�ساكل اأخرى للج�سم.

النقر�ض:  -  6
 ي�سيب النقر�ض اأو “مر�ض االأغنياء” حمبي تناول الكثري من 
اأملاً �سديداً وتورماً، عادة يف  اللحوم واملاأكوالت البحرية، م�سبباً 
االإ�سبع الكبري للقدم، وقد ي�سيب اأي مف�سل مبا فيها اأ�سابع 
ن�سبة  دم��ه  يف  ترتفع  عندما  بالنقر�ض  املري�ض  ي�ساب  ال��ي��د. 

حم�ض “اليوريك” ليتحول اإىل بلورات تتجمع على املفا�سل.

الأدوية:  تناول   -  7
بع�ض االأدوي��ة ت�سبب اأمل املفا�سل ومنها االأدوي��ة ال�سائعة مثل 
ارتفاع  ال�سكري،  اأدوي��ة  وبع�ض  واملن�سطات،  وغ��ريه،  االأ�سربين 
�سغط ال����دم، اأدوي�����ة االأع�����س��اب، ال��ع��الج��ات ال��ه��رم��ون��ي��ة مثل 
كنت  اإذا  للقلق  داع���ي  ف��ال  الت�ستو�ستريون،  اأو  االإ���س��رتوج��ني 

تتناول تلك االأدوية.

الر�شغي(:  )النفق  متالزمة   -  8
هناك ع�سب منت�سر يف املع�سم ي�سمى 
النفق الر�سغي، وي�سكو البع�ض 
ت�سبح  اأ����س���اب���ع���ه���م  اأن  م����ن 
ومنتفخة،  الفائدة  عدمية 
ي�سعرون  اأو  ت��وؤمل��ه��م  وق���د 
اأي�ساً.  اخل��در  اأو  بالوخز 
يف  اليد  حركة  نف�ض  تكرار 
م���راراً ميكن  اأو غ��ريه  عمل 
وهي  امل��ت��الزم��ة،  ه��ذه  ي�سبب  اأن 

قابلة للعالج وال حتدث اأ�سراراً دائمة.
 

الأ�شابع:  �شوت   -  9
ف��رده، فقد يكون  اأو  اإ�سبعك عند ثنيه  اإذا �سمعت �سوت 
ال��وت��ر، واأح��ي��ان��اً يحدث ذل��ك بعد  اأو ت��ورم ح��ول  هناك انتفاخ 

النفق  مل����ت����الزم����ة  اجل������راح������ة 
ال�����ر������س�����غ�����ي. �������س������دور ����س���وت 
�سيوعاً  اأك����رث  ي��ع��د  ل��الأ���س��اب��ع، 
لدى امل�سابني بالتهاب املفا�سل 

الروماتويدي اأو ال�سكري.
 

الكلى: مر�شى   -  10
من  اجل�سم  الكليتان  تخل�ض   
الزائدة،  وال�����س��وائ��ل  ال��ن��ف��اي��ات 
التي  االأوىل  العالمات  واإحدى 
م�����س��ك��ل��ة يف  اإىل وج�����ود  ت�����س��ري 

الكلى هي انتفاخ اأ�سابعك وقدميك وحول عينيك. على االأرجح 
طبياً اأن ت�ساب مبر�ض كلوي اإذا كنت تعاين من مر�ض ال�سكري 
اأو ارتفاع �سغط الدم. عليك التحكم يف هذه االأمرا�ض حلماية 

كليتيك، واإال �ستكون العواقب وخيمة.

احلمل:   -  11
والقدمني،  والكاحلني  االأ�سابع  ت��ورم  يتوقع  احلمل،  حالة  يف 
اأن  والوجه، ميكن  اليدين  املفاجئ، وخا�سة يف  التورم  اأن  غري 
ب�سكل  ال��دم  �سغط  بارتفاع  احل��م��ل،  ت�سمم  على  عالمة  يكون 
نتيجة  التورم  فيحدث  الكلى،  على  يوؤثر  هنا  الت�سمم  خطري. 
يف  واأمل  �سديد  ���س��داع  ي�ساحبه  وق��د  ال�����س��وائ��ل،  معاجلة  خلل 

البطن وم�ساكل يف الروؤية.

املنجلي: الدم  فقر  مر�ض   -  12
 خاليا الدم احلمراء الطبيعية تبدو مرنة، وعند االإ�سابة بهذا 
املر�ض تتحول اخلاليا اإىل قا�سية فتتعرث يف االأوعية الدموية 
ي�سبب  ما  والقدمني،  اليدين  يف  ال��دم  تدفق  ومتنع  ال�سغرية 
وال�سكتة  الدم  وفقر  التهابات  اأي�ساً  ي�سبب  وقد  امل��وؤمل،  التورم 

الدماغية والعمى.

الليمفاوية: الغدد  التهاب   -  13
 ي��ح��دث ال���ت���ورم ع��ن��دم��ا ال ي��ت��م ت�����س��ري��ف ال�����س��وائ��ل يف الغدد 
لعالجات  جانبياً  َعَر�ساً  اأحياناً  ذلك  ويكون  جيداً،  اللمفاوية 
االإب��ط��ني عند  الليمفاوية حت��ت  ال��غ��دد  اإزال����ة  يتم  ال�����س��رط��ان. 
وجود  م��ن  للتحقق  غ��ال��ب��اً  ال��ث��دي  ب�سرطان  امل�سابات  الن�ساء 

ال�سرطان، ما يوؤدي اإىل حدوث تورم يف الذراعني واليدين.

)رينود(:  مر�ض   -  14
واأ�سابع  اأ�سابعك  يف  ال��دم��وي��ة  االأوع��ي��ة  ت�سيب  ن���ادرة  م�سكلة 
نق�ض  اأن  كما  ب��اردة،  االنكما�ض وهي  اإىل  بهم  فتوؤدي  قدميك، 

تدفق الدم يجعل اأ�سابعك باردة وموؤملة، وقد تتحول اإىل اللون 
االأبي�ض اأو االأزرق. عندما تت�سع االأوعية ويعود لها تدفق الدم، 
قد يحدث اأن تت�سخم اأ�سابعك وتنتفخ. يف احلاالت اخلطرية 
ق���د ي�����وؤدي ن��ق�����ض ت��دف��ق ال����دم اإىل ح����دوث ت��ق��رح��ات اأو موت 

االأن�سجة.

اجللد: ت�شلب   -  15

امل��ن��اع��ي وي��خ��دع اجل�����س��م فيعامل   ه��و م��ر���ض ي�سيب اجل��ه��از 
وقد  للب�سرة،  ت�سلباً  ي�سبب  م��ا  ك��والج��ني،  اأن��ه  على  ال��ربوت��ني 
يوؤثر على باقي اأع�ساء اجل�سم اأي�ساً، فت�سبح يداك جامدتني 

قا�سيتني، وتنتفخ اأ�سابعك مثل النقانق.
اأكرث  ت��ك��ون  اأخ���رى  اأع��را���س��ه خفيفة، وح���االت  ت��ك��ون  البع�ض   
التخفيف منه  ول��ك��ن مي��ك��ن  م��ر���ض ال يختفي  وه���و  خ��ط��ورة، 

بعالجه.

هل تتورم اأ�سابعك؟.. اإليك 15 �سببًا حمتماًل

ويتكون �سمع االأذن من 20 اإىل 50 باملائة من الدهون، 
ويغطي قناة االأذن لرتطيبها وحماربة العدوى، وامل�ساعدة 
يف عرقلة و�سول الغبار واالأو�ساخ اإىل عمق االأذن، وعموًما 
فاإن معظم النا�ض لديهم ما يكفي من �سمع االأذن، ولكن 

اإذا كان لديك القليل منه، فيمكن اأن ت�سبح اأذناك جافتني 
وت�سعر باحلكة،

 وبالتاأكيد �ستكون اأذناك عر�سة للعدوى.
يف  يهاجر  فاإنه  وظيفته،  االأذن  �سمع  ي��وؤدى  اأن  ومبجرد 

نهاية املطاف من قناة االأذن اإىل فتحة االأذن؛ حيث يجف 
ال�سبب غري معروف،  اأن  الرغم من  وعلى  ويخرج،  ع��ادة 
فاإن بع�ض النا�ض ينتجون املزيد من �سمع االأذن اأكرث من 

االآخرين،
 ويف بع�ض احل��االت ميكن اأن يرتاكم �سمع االأذن املفرط 
ال�سعور  االأذن،  اأمل  منها:  ا،  اأعرا�سً وي�سبب  االأذن  قناة  يف 
رنني  ال�سمع،  فقدان  االأذن،  يف  قوي  وخز  االأذن،  بامتالء 
يف االأذنني، عدوى االأذن، رائحة االأذن، اإفرازات تخرج من 

االأذن.

الطرق املثالية لإزالة �شمع الأذن الزائد
من  كجزء  االأذن  �سمع  اإزال���ة  ميار�سون  النا�ض  م��ن  كثري 
يف  يدققون  النا�ض  وبع�ض  ال�سخ�سية،  النظافة  روت���ني 
اأخرى،  اأ�سياء  اأو  قنوات االأذن با�ستخدام م�سحات القطن 
يف حماولة لتنظيف �سمع االأذن الزائد، ولكن اإذا مت القيام 
املنزل  داخ���ل  االأذن  تنظيف  ف���اإن  �سحيح،  غ��ري  ب�سكل  ب��ه 
اأو  االأذن،  قناة  اإىل  اأع��م��ق  ب�سكل  ال�سمع  يدفع  اأن  ميكن 
يعّطل ويوقف طبلة االأذن عن ممار�سة وظيفتها، اأو ي�سبب 

تهيًجا يف قناة االأذن، اأو يف متزق طبلة االأذن.
قطعة  ا�ستخدام  يجب  باأمان،  املنزل  يف  اأذنيك  ولتنظيف 
قما�ض مل�سح اجلزء اخلارجي من االأذن وغ�سله، ولكن جتنب 
ف�سل جتنب ا�ستخدام  و�سع اأي �سيء يف قناة االأذن، ومن االأ

قطع القطن، كذلك االبتعاد عن التنظيف با�ستخدام اأية 
�سعرت  اإذا  وعموًما  الطبيب،  ا�ست�سارة  دون  طبية  و�سفة 
على  توؤثر  واأنها  االأذن  �سمع  من  كبرية  كمية  لديك  ب��اأن 
للفح�ض،  �سيخ�سعك  ال��ذى  طبيبك،  مع  حت��دث  ال�سمع 

اإن وجد، با�ستخدام قطرات  اإزالة ال�سمع الزائد  ومن ثم 
االأذن اأو الغ�سل باملاء اأو جهاز ال�سفط اأو اأدوات اأخرى، وقد 
اإىل   6 يحتاج بع�ض االأ�سخا�ض اإىل مراجعة طبيبهم كل 
12 �سهًرا؛ لفح�ض االأذن وتنظيفها باإزالة تراكم ال�سمع.

عادات �سيئة تهّدد بتهييج ومتزق طبلة االأذن

الأ�شابع  تورم  اأن  اإل  اجل�شم،  اأع�شاء  بع�ض  تورم  من  النا�ض  من  كثري  ُيعاين 
اأن تورم  والقدمني يف حياتنا، كما  اليدين  له طبيعة خا�شة، نظرًا لأهمية 
الأ�شابع يعد عر�شًا لبع�ض الأمرا�ض اخلطرية. تتنوع اأ�شباب تورم الأ�شابع 

ح�شب احلالت املر�شية، ن�شتعر�ض هنا 15 �شببًا حمتماًل له.
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العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/278 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : ادهم خليل ورده         .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،617.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
نوع  م��ن  دب��ي(   /N/ خ�سو�سي   /60567  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية 
واملمولة  ا�سود (_   ( ل��ون  ( موديل )2011( _  ا�ستي�سن  اي��دج _  )ف��ورد 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2736 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه : خليفه علي بخيت م�سافر امل�سافري    .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )27،577.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( نوع  ( من  دبي   /P/ 29712/ خ�سو�سي ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
ني�سان باترول _ ا�ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2732 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : عبدالكالم ازاد عبداللطيف .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )26،811.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( ن��وع  دب��ي( من   /E/ 18870/ خ�سو�سي ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية 
تويوتا ياري�ض  _ �سالون ( موديل )2014( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2730 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : توبيا�ض ميكايل جودجري  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )91،387.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( نوع  ( من  دبي   /R/ 93487/ خ�سو�سي ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
دودج ت�سارجر    _ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) احمر(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2734 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : ريجي قوينتانا كورميامتات          .

نتيجة  دره��م   )64،001.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإج����راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سيفروليه   ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /S/ خ�سو�سي   /28344  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة  على 
CAPTIVA  _ ا�ستي�سن ( موديل )2017( _ لون ) رمادي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/2743 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : هيثم ا�سف �سعيد ا�سعد  .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )104،534.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 79714/ خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) �سيفروليه كومارو  _ 
كوبيه( موديل )2016( _ لون ) ف�سي ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2751 /2019 (

املنذر:  م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي
املنذر اإليه : ارمادا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )59،829.20( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
نوع  م��ن  دب���ي(   /B/ خ�سو�سي   /28426  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية 
ابي�ض (_ واملمولة  با�ض ( موديل )2014( _ لون )  )تويوتا كو�سرت_ 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2731 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه : ديفاباكيام يي�سوناتات    .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )50،592.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
ال�سيارة رقم ) 28987/ خ�سو�سي /O/ دبي ( من نوع )  التنفيذية على 
ني�سان قا�سقاي _ ا�ستي�سن ( موديل )2013( _ لون ) ابي�ض(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2742 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه : كارين جار�سيا ماجالالجن   .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )56،243.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
( من نوع )  ال�سيارة رقم ) 34267/ خ�سو�سي /K/ دبي  التنفيذية على 
كيا �سبورجت _ ا�ستي�سن ( موديل )2016( _ لون ) برونزي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2729 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : جاي�سن بابو بابو     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )22،077.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( نوع  ( من  دبي   /R/ 45080/ خ�سو�سي ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
ني�سان �سني  _ �سالون ( موديل )2013( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2735 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه : �سريي لوو رايو روزميو           .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )42،013.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( ن��وع  دب��ي( من   /P/ 23306/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية 
ني�سان قا�سقاي _ ا�ستي�سن ( موديل )2014( _ لون ) احمر (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/2745 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : عرفان ابوبكر ابوبكر .

نتيجة  دره��م   )77،901.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 60467/ خ�سو�سي /S/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي مونتريو   
_ ا�ستي�سن ( موديل )2016( _ لون ) بني(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2727 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : ا�سالم عماد الدين عبدالعال      .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )29،781.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 17336/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) كيا 
ريو_ هات�سباك ( موديل )2015( _ لون ) رمادي (_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2753 (
املنذر  : بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليها :  رد هاوك للتجاره �ض.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )105،844.39( درهم نتيجة االإخالل 
من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد 
ال�سيارات  كل  على  التنفيذية  االإج����راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ 

املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :- 
ال�سياره رقم )74904/ خ�سو�سي/Q/ دبي( من نوع) تويوتا هاي ا�ض   _ فان  ( _ 

موديل ) 2015 ( _ اللون ) ابي�ض (     
ال�سياره رقم )74903/ خ�سو�سي/Q/ دبي( من نوع) تويوتا هاي ا�ض    _ فان   (_ 

موديل ) 2015 ( _ اللون ) ابي�ض ( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/2733 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : فرا�ض �سيار القا�سم     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )66،771.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
ال�سيارة رقم ) 91310/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع )  التنفيذية على 
واملمولة  ا�سود(_   ( لون  ( موديل )2014( _  واج��ن _ �سالون  فولك�ض 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2738 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : خالد عبدالواحد حممد �سنب  .

نتيجة  دره��م   )76،383.6( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 41280/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) هيونداي �سانتافيي   
_ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/2746 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : عبداجلليل ماكادا اج هادجي ح�سني    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )39،292.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
ن��وع )  ( من  دب��ي   /S/ رق��م ) 91842/ خ�سو�سي ال�سيارة  التنفيذية على 
هوندا �سيفيك   _ �سالون ( موديل )2014( _ لون ) ابي�ض(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2739 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : اف�سل احمد كوتي كارانغادان  كارانغادان.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )50،236.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( نوع  دب��ي( من   /Q/ 55171/ خ�سو�سي ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
اودي كيو 7  _ ا�ستي�سن ( موديل )2010( _ لون ) رمادي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2747 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : ريا�ض احمد حممد ا�سحاق   .

نتيجة  دره��م   )53،075.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 94246/ خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي ايه ا�ض 
اك�ض   _ ا�ستي�سن ( موديل )2017( _ لون ) رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2741 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : عماد حممد ابو�سامه   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )38،758.2( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
ال�سيارة رقم ) 53158/ خ�سو�سي /N/ دبي ( من نوع )  التنفيذية على 
ابي�ض(_ واملمولة  ل��ون )  اوب��ت��م��ا    _ �سالون ( موديل )2016( _  كيا 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2728 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه : جوميل ار�سينال ديكالرو        .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )35،458.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( نوع  من   ) دبي   /R/ التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 47828/ خ�سو�سي
تويوتا ياري�ض _ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) ف�سي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2744 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه : عبدالروؤوف حممد كوتي كارامكوتيل .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )16،444.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( نوع  ( من  دبي   /R/ 12923/ خ�سو�سي ( ال�سيارة رقم  التنفيذية على 
ني�سان �سني  _ �سالون ( موديل )2016( _ لون ) رمادي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2749 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : عدنان حلوي        .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )25،711.00( درهم نتيجة 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخالل 
امل��ن��ذر الت��خ��اذ االإج����راءات  الن�سر واإال �سي�سطر  ت��اري��خ  اأ���س��ب��وع م��ن  خ��الل 
 ( ن��وع  ( من  دب��ي   /J/ 29328/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية 
هيونداي اك�سنت _ �سالون ( موديل )2015( _ لون ) ا�سود (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/2754 (

املنذر  : بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليها :  ال فراري لتاأجري ال�سيارات 

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )318،070.00( درهم نتيجة االإخالل ب�سداد  املنذر  املنذر  ينذر 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال  ال�سيارات وذلك خالل  االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل 
�سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 
ومنها ال�سيارات التاليه :- ال�سياره رقم )88872/ خ�سو�سي/E/ دبي( من نوع) رجن روفر فوج   

_ ا�ستي�سن  ( _ موديل ) 2015 ( _ اللون ) ابي�ض (     
ال�سياره رقم )72897/ خ�سو�سي/F/ دبي( من نوع) C200 مر�سيد�ض _ �سالون   (_ موديل 

) 2015 ( _ اللون ) ابي�ض ( 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/2752 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه : كراج نيو �سكاي الين 

نتيجة  دره��م   )49،257.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 13851/ خ�سو�سي /S/ دبي( من نوع ) مر�سيد�ض ام ال 350_ 
ا�ستي�سن ( موديل )2011( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2019/2750 (
املنذره  : �سركة احليل اوريك�ض للتمويل �ض.م.خ 

املنذر اإليها :  �سركه اكتكو للمقاوالت العامه ذ.م.م
اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )2،366،253.00( درهم  تنذر املنذره املنذر 
نتيجة االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات 
وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات 
ومنها  ب��امل��زاد  وبيعها  ل�ساحلكم  امل��م��ول��ه  ال�����س��ي��ارات  ك��ل  ع��ل��ى  التنفيذية 

ال�سيارات التاليه :-            
ايه  �سي  باك  داينا  نوع)  دبي( من   /O/رقم )15490/ خ�سو�سي ال�سياره 

270  _ مدحلة  (_) موديل 2013 _ لون ا�سفر احمر(    
ال�سياره رقم )10756/ خ�سو�سي/G/ دبي( من نوع) ميت�سوبي�سي روز   _ 

با�ض   (_) موديل 2014 _ لون ابي�ض(    
ال�سياره رقم )13695/ خ�سو�سي/G/ دبي( من نوع) ميت�سوبي�سي ال 200 

_بيك اب (_) موديل 2013 _ لون اال�سم التجاري ابي�ض(    
ليالند  ا���س��وك  ن���وع)  م��ن  دب���ي(   /G/خ�سو�سي  /11867( رق��م  ال�����س��ي��اره 

فالكون  _با�ض (_) موديل 2014 _ لون ابي�ض(    
ال�سياره رقم )32275/ خ�سو�سي/K/ دبي( من نوع) ميت�سوبي�سي ال 200 

_بيك اب (_) موديل 2013 _ لون ابي�ض اال�سم التجاري(    
_�سيول  كاتربلر   ن��وع)  من  دب��ي(   /I/خ�سو�سي  /59129( رق��م  ال�سياره 

بعجالت (_) موديل 2013 _ لون اأ�سفر(    
ليالند  ا���س��وك  ن���وع)  م��ن  دب���ي(   /G/خ�سو�سي  /43260( رق��م  ال�����س��ي��اره 

فالكون  _ با�ض (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
اي�سوزو    اي�سوزو  ن��وع)  من  دب��ي(   /O/خ�سو�سي  /53447( رق��م  ال�سياره 

_بيك اب (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
اي�سوزو   اي�سوزو  ن��وع)  من  دب��ي(   /O/خ�سو�سي  /56794( رق��م  ال�سياره 

_بيك اب (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
ار   بي  ان  اي�سوزو  ن��وع)  دب��ي( من   /O/رق��م )53584/ خ�سو�سي ال�سياره 

_بيك اب (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
ب��ي  _  �سي  ن��وع) جي  دب��ي( من   /O/رق��م )93579/ خ�سو�سي ال�سياره 

حفارة مع �سيول  (_) موديل 2014 _ لون ا�سفر(    
ال�سياره رقم )59097/ خ�سو�سي/I/ دبي( من نوع) كاتربلر  _  �سيول 

بعجالت (_) موديل 2013 _ لون ا�سفر(    
ال�سياره رقم )19332/ خ�سو�سي/O/ دبي( من نوع) جي �سي بي  _رافعة 

بعجالت  (_) موديل 2014 _ لون ا�سفر(    
ار   بي  ان  اي�سوزو  ن��وع)  من  دب��ي(   /E/خ�سو�سي  /50234( رق��م  ال�سياره 

_بيك اب (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
 200 ميت�سوبي�سي  ن��وع)  من  دب��ي(   /K/خ�سو�سي  /32362( رقم  ال�سياره 

_بيك اب (_) موديل 2013 _ لون اأبي�ض اال�سم التجاري(    
ار   بي  ان  اي�سوزو  ن��وع)  من  دب��ي(   /E/خ�سو�سي  /50482( رق��م  ال�سياره 

_بيك اب (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
ال�سياره رقم )34081/ خ�سو�سي/N/ دبي( من نوع) بوماج  _ مدحلة  

(_) موديل 2014 _ لون ا�سفر(    
ليالند  ا���س��وك  ن���وع)  م��ن  دب���ي(   /G/خ�سو�سي  /43277( رق��م  ال�����س��ي��اره 

فالكون  _ با�ض (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
_�سيول  كاتربلر   ن��وع)  من  دب��ي(   /I/خ�سو�سي  /54039( رق��م  ال�سياره 

بعجالت (_) موديل 2013 _ لون ا�سفر(    
 _ بي   �سي  جي  نوع)  من  دبي(   /O/ال�سياره رقم )93612/ خ�سو�سي

رافعة بعجالت  (_) موديل 2014 _ لون اأ�سفر(    
ب��ي  _  �سي  ن��وع) جي  دب��ي( من   /O/رق��م )95806/ خ�سو�سي ال�سياره 

حفارة مع �سيول  (_) موديل 2014 _ لون اأ�سفر(    
ليالند  ا���س��وك  ن���وع)  م��ن  دب���ي(   /G/خ�سو�سي  /43271( رق��م  ال�����س��ي��اره 

فالكون  _ با�ض  (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
ال�سياره رقم )31936/ خ�سو�سي/K/ دبي( من نوع) ميت�سوبي�سي ال 200  

_بيك اب (_) موديل 2013 _ لون اال�سم التجاري ابي�ض(    
ال�سياره رقم )93569/ خ�سو�سي/O/ دبي( من نوع) جي �سي بي   _رافعة 

بعجالت(_) موديل 2014 _ لون اأ�سفر(    
ال�سياره رقم )58045/ خ�سو�سي/I/ دبي( من نوع) جي �سي بي   _ حفارة 

مع �سيول   (_) موديل 2014 _ لون اأ�سفر(    
ال�سياره رقم )50748/ خ�سو�سي/E/ دبي( من نوع) ا�سوك ليالند فالكون  

_با�ض   (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
  200 ميت�سوبي�سي  نوع)  من  دبي(   /G/خ�سو�سي  /13690( رقم  ال�سياره 

_بيك اب  (_) موديل 2013 _ لون اأبي�ض اال�سم التجاري(    
�سيول  كاتربلر  _  ن��وع)  دب��ي( من   /I/ال�سياره رقم )53799/ خ�سو�سي

بعجالت (_) موديل 2013 _ لون اأ�سفر(    
ليالند  ا���س��وك  ن���وع)  م��ن  دب���ي(   /G/خ�سو�سي  /12185( رق��م  ال�����س��ي��اره 

فالكون _ با�ض (_) موديل 2014 _ لون اأبي�ض(    
ال�سياره رقم )51489/ خ�سو�سي/I/ دبي( من نوع) جي �سي بي  _ حفارة 

مع �سيول (_) موديل 2014 _ لون اأ�سفر(    
اأي  من  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2019/1249  جتاري جزئي
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام  اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ع��وي��ر للنقل ال���ربي 
���ض.ذ.م.م وميثله:نا�سر حمد  للوقود احليوي  /لوتاه  املدعي  ان  االقامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  جابر  �سليمان 
والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  املدعي عليها مببلغ وقدره )60654.05( 
االثنني  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����س��داد  م������ن:2018/1/9 وح��ت��ى   %12
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/4/29 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2019/1644  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عمران ح�سني ابو احل�سني جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /�سيل �سكاي تيليكوم �ض.ذ.م.م وميثله:قمر �سالح �سامل الك�سادي قد اأقام 
درهم(   75000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
وحددت لها جل�سة   MB191107117AE:والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت  املوافق 2019/4/28  يوم االحد 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
الدعوى جددت  بان  ،علما  االأقل  اأيام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

من ال�سطب ،  وامرت املحكمة بتق�سري مدة االعالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدع�ى رقم 2018/3388  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هامان موتور �سبورت ميدل اي�ست  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/2/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعية مبلغ  اىل  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  ����ض.ذ.م.م  االم��ارات  ل�سالح/ارامك�ض 
مقداره )108359( درهم وفائدة 9% �سنويا من تاريخ 2018/9/10 وحتى متام ال�سداد 
والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدع�ى رقم 2018/4573  جتاري جزئي 
مواد  لتجارة  ن��ور  ن��ور حممد 2- حممود  ا�سلم حممود  عليه/1- حممد  املحكوم  اىل 
البناء ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2019/2/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة البحار ال�سبع للتجارة 
ذ.م.م بالزام املدعي عليهما )حممد ا�سلم حممود نور حممد ، حممود نور لتجارة مواد 
ال�سبع  ���ض.ذ.م.م( بالت�سامن فيما بينهما ان يوؤديا اىل املدعيه )�سركة البحار  البناء 
للتجارة ذ.م.م( مبلغ وقدره )103.086( درهم والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 
ال�سداد والزمتهما الر�سوم وامل�ساريف  9% من تاريخ اال�ستحقاق كل �سيك حتى متام 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/1085  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- التومي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / خمي�ض مفتاح خمي�ض مفتاح البند وميثله:علي 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم   / ا�ستاأنف  قد  احل��م��ادي   حممد  ابراهيم 

2015/623 جتاري جزئي     
 10.00 ال�ساعة   2019/4/23 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/2621  ا�ستئناف جتاري    
العزيز علي  جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده/ 1- �سريف حممد عبد  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك االحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد 
ر�سول علي الهرمودي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2018/2630 جتاري جزئي بتاريخ:2018/11/21    
 10.00 ال�ساعة   2019/4/17 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2018/1286  ا�ستئناف جتاري    
اليربودي ب�سفتها مديره  �سو�سن عبدالرحمن  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
خمولة ل�سحب وحتويل االموال يف �سركة فورتر�ض كابيتال لال�ستثمار 
ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة فورتر�ض كابيتال 
احلكم  ا�ستاأنف/  قد    )Fortress Capital investments( ذ.م.م  لال�ستثمار 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1286 جتاري كلي بتاريخ:2018/6/6    
 10.00 ال�ساعة   2019/4/23 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2019/1055  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جبل �سدا لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/علي عطوه عبدالرب طلب  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )5105( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )670( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
اعالن بالن�سر

رقم 2019/913 
املنذر : الدالل للعقارات

املنذر اليه:خياط ال�سبخه
املو�شوع:

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��داد ك��اف��ة امل�ستحقات االي��ج��اري��ة يف خالل 
اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  واال  الن�سر  تاريخ  يوم من  اق�ساها 30  فرتة 
االجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
بكافه  اليه  املنذر  وال�سرر وحتميل  للعطل  والتعوي�ض اجلابر  ايجارية 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
�سادرة عن حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

اعالن حكم بالن�سر 2019/8158 )جزئي( 

املرفوعة من املدعي/�سركة ميدي�ست ميتلز �ض.م.ح
�سد املدعي عليها/املعدن الرباق ل�سناعة االن�ساءات املعدنية ذ.م.م

نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري:

 )36.131.25( وقدره  اجمايل  مايل  مبلغ  املدعية  اىل  باداء  عليها  املدعي  بالزام 
درهم وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على ان 
ال تزيد عن اأ�سل املبلغ املق�سي به مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات و 

500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.
مكتب اإدارة الدع�ى   

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/1/2692 

املنذر : موؤ�س�سة ارانكو للعقارات ميثلها ال�سيد/عبداهلل احمد املو�سى ميثله ال�سيد/حممد علي يون�ض حممد 
، �سومايل اجلن�سية مبوجب توكيل خا�ض م�سدق حتت رقم:2017/1/283328

العنوان:دبي - االمارات العربية املتحدة - ت:0553370109
املنذر اليه:ال�سادة/جنمية للتجارة �ض.ذ.م.م وال�سيد/حممد اأكرب كلهر ايراين اجلن�سية

وع��ن��وان��ه��ا:دب��ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار ب��ن��اي��ة م��ك��ات��ب رق���م A 117 م��ك��ت��ب رق���م 4 - االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة - 
ت:0504466509

االي��ج��اري��ة حتى  القيمة  م��ن  ب��ذم��ت��ه  وامل��رت���س��د  دره���م  ب�����س��داد مبلغ )23218(  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
وال�سرائب  والكهرباء واالت�ساالت  املاء  باال�سافة اىل فواتري  ايجار  ي�ستجد من  ت��اري��خ:2019/12/14 وما 
وذلك خالل موعد اأق�ساه 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االنذار العديل واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر االداء واملطالبة باخالء العقار 
طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�سه مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/1/2689 

املنذر : موؤ�س�سة ارانكو للعقارات ميثلها ال�سيد/عبداهلل احمد املو�سى ميثله ال�سيد/حممد علي يون�ض حممد 
، �سومايل اجلن�سية مبوجب توكيل خا�ض م�سدق حتت رقم:2017/1/283328

العنوان:دبي - االمارات العربية املتحدة - ت:0553370109
املنذر اليه:ال�سادة/ا�سي�ست خلدمات ال�سركات وال�سيد/كان�سان موكي�ض هندي اجلن�سية

وع��ن��وان��ه��ا:امل��رك��ز ال��ت��ج��اري االول ب��ن��اي��ة امل��و���س��ى 1 م��ك��ت��ب رق���م 1210 - االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة - 
ت:0556770022

االي��ج��اري��ة حتى  القيمة  م��ن  ب��ذم��ت��ه  وامل��رت���س��د  دره���م  ب�����س��داد مبلغ )71000(  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
وال�سرائب  والكهرباء واالت�ساالت  املاء  باال�سافة اىل فواتري  ايجار  ي�ستجد من  ت��اري��خ:2020/12/31 وما 
وذلك خالل موعد اأق�ساه 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االنذار العديل واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر االداء واملطالبة باخالء العقار 
طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�سه مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/1/2686 

املنذر : موؤ�س�سة ارانكو للعقارات ميثلها ال�سيد/عبداهلل احمد املو�سى ميثله ال�سيد/حممد علي يون�ض حممد 
، �سومايل اجلن�سية مبوجب توكيل خا�ض م�سدق حتت رقم:2017/1/283328

العنوان:دبي - االمارات العربية املتحدة - ت:0553370109
املنذر اليه:ال�سادة/دان اند براد�سرتيت �ساوث ا�سيا ميدل اي�ست ليمتد فرع دبي

وعنوانها:املركز التجاري االول بناية املو�سى تاور 1 مكتب رقم 902 - االمارات العربية املتحدة 
 ت:0433224431

االي��ج��اري��ة حتى  القيمة  م��ن  بذمته  وامل��رت���س��د  دره���م   )225516( مبلغ  ب�����س��داد  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
وال�سرائب  واالت�ساالت  والكهرباء  امل��اء  فواتري  اىل  باال�سافة  ايجار  من  ي�ستجد  وما  ت��اري��خ:2019/1/31 
وذلك خالل موعد اأق�ساه 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االنذار العديل واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر االداء واملطالبة باخالء العقار 
طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�سه مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12605 بتاريخ 2019/4/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/1/2695 

املنذر : موؤ�س�سة ارانكو للعقارات ميثلها ال�سيد/عبداهلل احمد املو�سى ميثله ال�سيد/حممد علي يون�ض حممد 
، �سومايل اجلن�سية مبوجب توكيل خا�ض م�سدق حتت رقم:2017/1/283328

العنوان:دبي - االمارات العربية املتحدة - ت:0553370109
املنذر اليه:ال�سادة/�ستارت كون�سلت

وعنوانها:املركز التجاري االول بناية املو�سى تاور 1 مكتب رقم 901 - االمارات العربية املتحدة 
 ت:0433224431

االي��ج��اري��ة حتى  القيمة  م��ن  بذمته  وامل��رت���س��د  دره���م   )257460( مبلغ  ب�����س��داد  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يخطر 
وال�سرائب  واالت�ساالت  والكهرباء  امل��اء  فواتري  اىل  باال�سافة  ايجار  من  ي�ستجد  وما  ت��اري��خ:2020/1/31 
وذلك خالل موعد اأق�ساه 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االنذار العديل واال �سوف ي�سطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر االداء واملطالبة باخالء العقار 
طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�سه مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وامل�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

با�سم  ا�سهم  ���س��ه��ادة  ف��ق��دت 
حربو�ض  ال�������س���ي���ده/م���وزه 
خا�سة  ال�����س��وي��دي  حم��م��د 
االأول  اخلليج  بنك  باأ�سهم 
امل�ساهم:3954  ورق����م   -
ال������������رج������������اء م�����������ن ي����ع����رث 
بالرقم   االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه��ا 

0504418133

فقدان �سهادة اأ�سهم
فقدت املدعوة �سناء عبداهلل 
احلربي  ال��ع��دي��ن��ى  ق��ا���س��م 
م�سرف  اأ�����س����ه����م  �����س����ه����ادة 
اأب���وظ���ب���ي اال����س���الم���ي رقم 
عدد   - ال�سهادة:201995 
االأ�سهم:11025 الرجاء من 
يعرث عليها االت�سال بالرقم  

0554449133

فقدان �سهادة اأ�سهم

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 304625         بتاريخ: 2019/01/13
با�س��م: كايا تور�ستيك تي�سي�سلريى تيرتينجول اوتاجلليك انونيم �سريكيتي

قا�سمبا�سا   ،24 ن��و:  �سوكاك،  كوبرو  اوجات�ض  بولفارى،  با�سا  بياىل  ماهالي�سى،  بياىل  كوت�سوك  وعنوانه: 
بيوغلو - ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مياه  الينابيع،  مياه  املعدنية،  املياه  الكحولية؛  غري  البرية  ل�سنع  م�ستح�سرات  الكحولية؛  غري  البرية 
اجلدول، مياه ال�سودا؛ ع�سائر الفواكه واخل�سروات، مركزات و م�ستخرجات الفواكه واخل�سروات ل�سنع 

امل�سروبات، امل�سروبات اخلفيفة غري الكحولية؛ م�سروبات الطاقة، امل�سروبات الريا�سية الغنية بالربوتني
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة abant باحرف التينية باللون االحمر داخل دائرة خلفيتها عبارة عن بحر 
وجبال باللون االزرق جميعها على خلفية مربعة باللونني االزرق الفاحت والغامق 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد   14  اإبريل  2019 العدد 12605 
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•• دبي - د.حممود علياء 

اأن�سطتها  وال��ع��ل��وم ���س��م��ن  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة  اأط��ل��ق��ت 
وال���ذي  ال�����س��ه��ري  ال�سعراء”  “ملتقى  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ت�ست�سيف فيه جتارب �سعرية ثرية حملية وعربية 
لرفد ال�ساحة الثقافية باالأ�سوات ال�سعرية اجلدية 
واالل��ت��ق��اء م��ع ال��ت��ج��ارب ال�����س��ع��ري��ة امل���وج���ودة على 
البدور  ب��الل  االإط���الق  وح�سر  الثقافية،  ال�ساحة 
نائب  الهاملي  عبيد  وعلي  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
و�ساحلة  القا�سم  ود. �سالح  االإدارة  رئي�ض جمل�ض 
ث����اين وعبداهلل  ع��ب��ي��د وج���م���ال اخل���ي���اط وم�����رمي 

املطريي ونخبة من املهتمني.
و�ساحب االإطالق تكرمي اأمرية ال�سعراء احلا�سلة 
ال�سعراء”  “اأمري  م�سابقة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على 
ال�ساعرة �سيخة املطريي” واأدار اجلل�سة علي عبيد 
الهاملي موؤكداً اأن اإطالق “ملتقى ال�سعراء” لي�ض 
قائماً  ك��ان  وق��د  الثقافة  ن��دوة  على  جديد  بن�ساط 
منذ �سنوات ولكنه توقف وها هو يعاود ح�سوره، واأن 
االإطالق  باكورة  هو  املطريي  �سيخة  ال�ساعرة  فوز 
اجل���دي���د، ب��اع��ت��ب��اره��ا اب��ن��ة ال���ن���دوة وال���وط���ن الذي 

اأعطته بحب واإبداع فجزل لها العطاء والتكرمي.
يف  املطريي  �سيخة  ح�سور  بدايات  الهاملي  وتذكر 
من  معيناً  نوعاً  تكتب  كانت  وكيف  الثقايف  امل�سهد 
باأن تخرج من  لها  الرثاء، فوجه  �سعر  ال�سعر وهو 
اأخ���رى وقد  ع���وامل  اإىل  ال��ق��ب��ور تلك وتتجه  ح��ال��ة 
تبدع  تكتب ويف  فيما  لالإمارات  �سرفاً  فكانت  كانت 

وفيما تعمل وحتقق جناحات متعددة.
عليها  يطلق  اأن  ت�ستحق  �سيخة  اأن  الهاملي  واأك���د 
اأمرية ال�سعر ملا تت�سم به من اإبداع و�سفات اإن�سانية 
رغم  واإبداعياً،  اإعالمياً  ت�سبقها  فموهبتها  راقية، 
بنوع  �سعر  امل�سابقة  يف  مب�ساركتها  علم  عندما  اأن��ه 
من القل لي�ض لعدم ثقته يف موهبتها، ولكن الأننا 
هادئة  و�سيخة  العالية  ال�����س��ع��راء  اأم���ري  يف  ت��ع��ودن��ا 
امل�سابقة  يف  خمتلف  �سخ�ض  كانت  ولكنها  وناعمة 

فقدمت ن�سو�سها باإبداع وح�سور حقيقي.
واأكدت �سيخة اأن جتربتها يف ندوة الثقافة والعلوم 
هي ما اأهلها اأن حتقق كل النجاحات التي تعي�سها، 
ث��ق��ة وطموح  نف�سها  ب��ن��ت يف  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك 
رعايتها  مت��ت  ال��ب��داي��ات  فمنذ  التحقق،  يف  ورغ��ب��ة 
ال�����س��ب��اب يف خمتلف  اأب���ن���اء جيلها م��ن  وك��ث��ري م��ن 
فر�سة  ال��ن��دوة  لهم  ف��اأت��اح��ت  الثقافية  االإب���داع���ات 
وتوؤكد  واحت�سانها،  ورعايتها  اإب��داع��ات��ه��م  لتنمية 
هو  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  م�سرح  على  وقوفها  اأن 
العامل االأ�سا�ض يف ثبات مواجهتها جلمهور �ساعر 

املليون.
وع���ن جت��رب��ة ���س��اع��ر امل��ل��ي��ون ت��ذك��ر امل��ط��ريي اأنها 
ي�سارك  اأن  اأق��ل من  االأدب��ي  نتاجها  اأن  ت�سعر  كانت 
ال�����دورة دفعتها  امل�����س��اب��ق��ة، ول��ك��ن يف ه���ذه  ت��ل��ك  يف 
ت��رح��ي��ب اجلهة  م��ن  ب���دًء  للم�ساركة  ال��ظ��روف  ك��ل 
لها  اأتيحت  امل�سابقة ومن مدة زمنية  امل�سوؤولة عن 
م�ساركتها  قرار  ع  الأنها  خمتلفة،  ن�سو�ض  لتقدمي 
يف امل�سابقة �سعرت اأنها مل تكتب �سيء اأو اأن ما كتبته 

اأقل من اأن ي�سارك، 
ل��ت��ق��دم ن�ض  ع��ل��ى ن�سو�سها  ث��اب��رت وع��م��ل��ت  ول���ذا 
اجلديد  الن�ض  مبثابة  م�ساركتها  وك��ان��ت  ج��دي��د، 
الذي اكتمل بعالقتها مع كافة امل�ساركني حيث مل 
تكن جمرد م�سابقة، ولكنها حالة من التوحد بني 
اأبدع  جميعهم  اأول  اأو  خا�سر  هناك  لي�ض  اجلميع 
كان  الثاين  املركز  وحتقيقها  اجلميع،  ورب��ح  وق��دم 
مبثابة تتويج من الدولة جلهدها واإبداعها. والذي 
كانت ندوة الثقافة والعلوم �سبباً مبا�سراً يف قدرتها 
على التعاطي والتعامل مع اجلمهور والوقوف على 

امل�سرح.
واأ�ساف ال�ساعر حممود نور اأن �سيخة حازت املركز 
اأنها  واأك���د  اأي�����س��اً،  ال�����س��اع��رات  م�ستوى  على  االأول 
فخر للندور وللجميع فمي متميزة ومثابرة اأ�سرت 
الثقافة على احلياة ال�سخ�سية �ساركت يف معار�ض 
الثقافية  اللجان  وخمتلف  ال��دول��ة،  وخ���ارج  داخ���ل 
موؤمنة بالعطاء والتطوع، حققت جناحات م�سهودة 
اأبيات  اأنني كتبت عدة  واأذك��ر  االإع��الم��ي،  املجال  يف 
اإىل �سيخة املطريي قبل اأكرث من ع�سر �سنوات قلت 

فيها:
اأَق�َراأِت �سع�ًرا اأم �سكْب�ِت الِع�ْط�را

اأم اأن بع��ض العط�ِر ين�ف�ُح �سع�را

»اأ�ُسَوْيُخ” هذا الِدْفُء يف اإلقائِه
ُيْغٰوي م�س��امَع�ن�ا وَي�ْن�ُث�ُر ِب�ْس�را

لُيعي��َدن�ا ح�ي�ن�ًا اإىل اأح��الِم�ن��ا
كي ال نك�وَن، فاأ�ستميُح�ِك ُع�ْذرا
الأق�ول �سك�ًرا ُث�مَّ �سك�ًرا ب�ع�َده�ا

�سك�ًرا ف�سك�ًرا ث�م �سك�ًرا .. �سك�را
واأ�ساف بالل البدور اأن لل�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم مقولة: “نحن جتاوزنا متكني امل��راأة.. االآن 
احلديث  يتم  �سنوات  ومنذ  باملراأة”  املجتمع  منكن 
عن ال�سعر العربي وهل الزال هناك �سعراء، واإن كان 
غائب  فالنقد  االإم����ارات،  �سعراء  يقف  فاأين  هناك 
بن  �سامل  ال�ساعر  ويقول  يرقى،  ال  نقد  بال  و�سعر 

علي العوي�ض يف اإحدى ق�سائده:
واإن تنتقد مني ركاكة مقويل
فقويل لفهم ال�سامعني اأ�سري

ولو اأن قومي مرتقون
وجدتني جميداً وهم يل جذوة ون�سور

ولكن يل منهم جناحاً مك�سرا
يرف وال ي�ستطيع يطريا

ن��ق��د ال  لي�ض فيها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  ال���ب���دور  واأك����د 
املطريي  �سيخة  ول��ك��ن  ���س��ع��راء،  تنتج  اأن  ت�ستطيع 
ا���س��ت��ط��اع��ت دح�����ض ه���ذه امل��ق��ول��ة مب��ا ق��دم��ت��ه عرب 
يزال  ال  ال�سعر  اأن  تثبت  التي  ال�سعرية  ق�سيدتها 
ال�سعرية  االإم��ارات لديها من االأ�سوات  واأن  بخري، 
ال��ت��ي جتعلنا نٰم��ئ��ن ع��ل��ى احل��رك��ة ال�����س��ع��ري��ة يف 

االإمارات.
 

الن�شو�ض  من  جمموعة  املطري  �شيخة  واألقت 
التي قدمتها يف امل�شابقة منها ق�شيدة “اأجمل 

ال�شعر اأبعده” قالت فيها:
و�سم يلوح على يدي وموعد          

وق�سيدة تدنو واأخرى تبعد
وخيام من غابوا ت�سد رحالها        

 واأنا كناقف حنظل اأتنهد
واأ�سم من رمل الهوادج ريحهم        

غابوا فاأي ق�سيدة �ساأردد
بحبو على فمي الكالم كاأنه          

طفل بلثغته ال�سفيفة ين�سد
وال�سعر ما ال�سعر ايل حلمت به      

اأنثى الغياب وبحرها يتمرد
وخليلها خلت الديار بناأيه           

 اأواه من خل بو�سلي يزهد
و�سم يلوح على العيون وبردة        

 ويبوح من كحل الكالم املرود

وت�سفر االأنفا�ض يّف ق�سيدة         
لكنها قبل الوالدة تواأد

  واألقت ق�شيدة اأخرة بعنوان »من«
كالذي مل ين

منذ ديوان �سعر مقفى
واأغنية من اأمل
كالذي مل ينم

منذ باب وحيد
وبيت اأمام الغياب انهزم
كان يجمع مر احل�سى

واجلدران.. يرتديان من اللون اأبهته
ثم ال ي�سندان الذي

ظن اأن
ولكن ظن الوحيد عدم

كالذي مل ينم
اأكتب االآن �سعرا

واأكتب اأين �سعراً
واأكتب اأين كنت التي
واأكتب اأنك كنت ومل

كالذي نام من
كالذي لي�ض يحفظ البن امللوح

بيتاً متدد ومن
كالذي ما تخيل من ثغر عبلة ب�سمتها

والرماح نواهل
من بت ادرك اأن الذي كان يا �سيدي كان وهم

واأنك يف ح�سرة النا�ض كل العدم.

كما األقت “حني مل اأكن هناك” للقد�ض قالت 
فيها:

ما كنا يف القد�ض
فلم نقراأ باخلطاأ املق�سود

�سحيفة جار جار
ما جاءت طفلته

كي ت�سكو من رائحة ال�سرب
بهذي الدار

ما كنا
ولذا مل ن�ست�سهد كل �سباح
مل ي�ساألني طفل مل اأجنبه

متى نرتاح؟
مل اأتكرر
يف �سوت

مل اأ�سرب
�ساي االآمل املمزوج

مبلح العني
مل.. اأفتح مذياع االأ�سئلة الكربى

ال�سعب العربي وين؟
مل اأ�سرخ يف وجه االأعداء

كفى..
اإين..

لكني ل�ست هناك
ما كنا يف بغداد
ما كنت رغيفاً

منتظراً عودة اأطفايل
ما كنت طريقاً

يح�سن اأقدام االأدوالد
احلافلة االآن يف اجلنة

واأنا قمح بارد
تطحنني اأيدي اجلالد

ما كنت

ولذل مل ين�سف بيتي
مل ت�سقط

�سورة �سيد هذا البيت
والأين ما كنت هناك

مل اأكتب قرب ال�سورة
اأغداً.. اأو بعد غد..

اأو ال اأدري
لن األقاك

والأين ما كنت هناك
ما قلت وال ناحت تلك اجلارات

وبقيت اأردد يف حزن
يابا معود ع ال�سدمات

بعنوان  ق�شيدة  ن���ورد  ن��ور  حم��م��ود  واأل��ق��ى 
“خليفُة يف الُعال بيت الق�شيد” قال فيها:

������ِك وا�ْس�َت�ِع�ي����دي اأال ُق��ول�����ي ِب�َربِّ
ِحكاي����اٍت ِم�َن ال�َم����ا�سي ال�َب�ِع�ي����ِد

َوَع�ْن ) ِك��ْس�َرى اأُن��و�َس�رواَن ( ه��اتي
َوه�اتي م�ا ا�ْس�َتَط�ْع��ِت ِم�َن ال�َج�ِدي���ِد

��ي ِم���ْن ِب���������الِد ال�خ�ْي�������ِر اآٍت َف�اإِنِّ
ِب�ِط�ي�ِب ال�َح��اِل َت��ْس�ِب�ُق�ني �ُس�ه���وِدي

َف�ِه�ْن����دام��ي َوِزّي������ي واْع�ِت������َدادي
����ي ِل�ْل�َم�����الَح���ِة ُث����مَّ ُج�����وِدي َوُح�بِّ
اأَن��ا ِم��ْن اأْر�ِض زاِي���������َد اإْن ُت�َب���اهي
اأَُب��اهي ُك����لَّ َم�ْج������ٍد يف ال�ُوُج�����وِد

َف��َزاِي����ُد َق�����ْد َب�َنىٰ َوَط��ًن�ا َو�َس�ْع���ًب��ا
َواأَْل�َه�َم�ن����ا ال�َح�َي�����اَة ِب�����ال ُح������ُدوِد
َواأَْوَرَث��َن����ا اْل�َك�����َراَم���َة َواْل�َم�َع������ايل
َواأَْوَرَث َم�ْج�������َدُه �ِس�ْب�������َل االأ�ُس������وِد
َخ�ِل�ي�����َف��ًة ْب���َن زاِي�����ٍد ْب��ِن �ُس�ْل�����ط�ا

�ِس�ي�����ِد َن ُم��ويف ال�َع�ْه��ِد ِل�ْلَع�ْه��ِد ال��رَّ
����ُف َب�ْي�َن�َن�����ا يف ُك������لِّ �َس������اأٍْن ُي��وؤَلِّ

َوَك���اَن ال����ُودُّ َغ��اَي�������َة ُك�����لِّ ُج������وِد
�������ا ال��������َوالُء َوالَء َح�ْم�������ٍد َل������ُه ِم�نَّ
َو�ُس�ْك�������ٍر واْع�ِت�������زاٍز بال�ُج�ه����������وِد

�ُت�َن����ا َق�س�ي������ًدا �ي���َغ���ْت َم�َح�بَّ َف�اإْن �سِ
َخ�ل�ي��ِف�ُة يف ال�ُع�����ال َب�ْي���ُت ال�َق��سي���ِد

����ا�ِض َح����ٌي َف�َم���ا َك�َخ�ِل�ي�����َف�ٍة يف ال�نَّ
َوَل�ْي��َض َكِم��ْث����ُل زاِي������َد ِم��ْن َف�ِق�ي�������ِد

�سيخة  ل��دى  ال�سعري  بال�سوت  احل�����س��ور  واأ���س��اد   
ثراء جتربتها  �سهادات عدة حول  واألقيت  املطريي 
ونا�سر  املو�سوي  �ساجدة  من  واالإن�سانية  ال�سعرية 
االأم�سية  واختتمت  وغريهم  عبيد  و�ساحلة  ع��راق 

بتكرمي ال�ساعرة و�سط حفاوة احل�سور.

ندوة الثقافة والعلوم تطلق ملتقى ال�سعراء

•• ال�شارقة-الفجر:

الفاعل  ع��ل��ى احل�����س��ور  اإط�����ار ح��ر���س��ه��ا  يف 
تقام  ال��ت��ي  الثقافية  املنا�سبات  خمتلف  يف 
ت�سارك  وال��ع��امل��ي،  العربي  ال�سعيدين  على 
35من  ال�  ال��دورة  هيئة ال�سارقة للكتاب يف 
�سعار  حتت  للكتاب،  ال��دويل  تون�ض  معر�ض 
 139 مب�ساركة  مرتني”،  لنعي�ض  “نقراأ 

عار�ساً من 23 دولة عربية واأجنبية. 
بهدف  امل��ع��ر���ض  يف  الهيئة  م�ساركة  وت��اأت��ي 
الكبري  الثقايف  ال�سارقة  مب�سروع  التعريف 
ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سا�ساته �ساحب  الذي و�سع 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
جانب  اإىل  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ض 
واالجتماعات  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة  ع��ق��د 
مع نخبة من االأدباء واملفكرين والنا�سرين 
العرب واالأجانب، مبا ي�سهم يف تاأكيد روابط 

التعاون امل�سرتك، ويفتح الباب نحو تدعيم 
جتمع  ال��ت��ي  واالأدب���ي���ة  الثقافية  ال�����س��راك��ات 
خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة مع 

هيئة ال�سارقة للكتاب. 
و���س��ه��د ج��ن��اح االإم������ارة امل�����س��ارك يف احلدث 
الر�سمية  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م���ن  ع����دد  زي������ارة 
اأبرزهم  والعربية،  التون�سية  والدبلوما�سية 
يو�سف  ���س��ع��ادة  التون�سية  احل��ك��وم��ة  رئي�ض 
العابدين،  زي���ن  و���س��ع��ادة حم��م��د  ال�����س��اه��د، 
وزير ال�سوؤون الثقافية التون�سية، اإىل جانب 
املن�سوري،  حم��م��د  را���س��د  ال�����س��ف��ري  ���س��ع��ادة 
التون�سية،  اجلمهورية  ل��دى  الدولة  �سفري 
و�سفراء عدد من الدول العربية واالأجنبية، 
والكتاب  االأدب����اء  م��ن  نخبة  ا�ست�ساف  كما 
واملبدعني التون�سيني والعرب، الذين اطلعوا 
على اأجندة ال�سارقة الثقافية وا�ستعداداتها 
العاملية  العا�سمة  ل��ق��ب  بنيلها  ل��الح��ت��ف��اء 

اأ�سار  امل�ساركة،  هذه  2019.وحول  للكتاب 
ال�سارقة  هيئة  مكتب  مدير  ح�سني،  فا�سل 
هيئة  اأن  اإىل  ال�سرقية،  املنطقة   – للكتاب 
يف  امل�ساركة  على  حتر�ض  للكتاب  ال�سارقة 
على  تقام  التي  الثقافية  االأح���داث  خمتلف 
وال��ع��امل��ي وذل����ك تعزيزاً  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ي��د 
الأ���س�����ض ال��ت��وا���س��ل احل�����س��اري ب��ني خمتلف 
املثقفني  مع  التعاون  ج�سور  وم��ّد  الثقافات 
جانب  اإىل  وال���ع���رب،  التون�سيني  واالأدب������اء 
الثقايف  ال�سارقة  مب�سروع  للتعريف  �سعيها 
االرتقاء  �سعيد  على  تبذلها  التي  واجلهود 

بواقع الثقافة املحلية والعربية. 
وتابع:” يعّد معر�ض تون�ض الدويل للكتاب 
التي  املميزة  الثقافية  االأح���داث  من  واح��داً 
ن��ح��ر���ض ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ب��ه��ا ون���وؤك���د فيها 
والتعاون  اأ�س�ض احل��وار  تفعيل  على �سرورة 
واجلهات  املوؤ�س�سات  يجمع  ال��ذي  امل�سرتك 

ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ت��ون�����س��ّي��ة  ال��ث��ق��اف��ّي��ة 
الروابط  على  التاأكيد  جانب  اإىل  للكتاب، 
مع  ال�سارقة  اإم���ارة  جتمع  التي  التاريخية 
اأن  م��ن  منطلقني  التون�سية،  اجلمهورية 
للتوا�سل  االأ���س��ا���س��ي  اجل�����س��ر  ه���و  ال��ك��ت��اب 
ال�سارقة  هيئة  اأن  اإىل  ي�����س��ار  االإن�����س��اين«. 
 ،2014 دي�سمرب  يف  عملها  ب���داأت  للكتاب 
وتعمل على ت�سجيع اال�ستثمار يف ال�سناعات 
من�سة  وتوفري  ح�ستها،  وزي��ادة  االإبداعية 
والثقايف  والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية 
والثقافات،  واحل�������س���ارات  ال�����س��ع��وب  ب���ني 
اأهمية الكتاب واأثره يف ن�سر  والتاأكيد على 
التقني  التطور  ظ��ل  يف  املجتمع  يف  ال��وع��ي 
وتنوع م�سادر املعرفة، وا�ستقطاب املعنيني 
بقطاع الثقافة بوجه عام والن�سر والطباعة 
اإ�سافة  خا�ض  بوجه  والتوثيق  والرتجمة 

اإىل ُكّتاب االأطفال.

خالل م�شاركتها يف الدورة 35 من معر�ض تون�ض الدويل للكتاب 

»ال�سارقة للكتاب« تقّدم الثقافة االإماراتية لـ23 دولة عربية واأجنبية من قلب العا�سمة التون�سية
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جتربة اأفالم الأجزاء حتمل نوعًا من املخاطرة

ن�سرين اأمني: يف )زلزال( 
اأ�سعى الأن اقدم نف�سي 

ب�سكل خمتلف

لال�سرتاك  تر�سيحك  مت  كيف   •
يف م�سل�سل "زلزال"؟

- من خالل املخرج اإبراهيم فخر 
ال��دي��ن، ال���ذي حت���دث م��ع��ي عقب 
تعاقده ر�سمياً على العمل، وكذلك 
بعد ان�سمام حممد رم�سان، لذا مل اأتردد 

يف املوافقة على التجربة،
ال��ت��ف��اه��م جتمع  م��ن  ح��ال��ة  ه��ن��اك  اأن   خ�سو�سا 
الدرامية  للمعاجلة  ق��راءت��ي  وبعد  وبينه،  بيني 
�سعرت اأنني اأمام دور درامي خمتلف �سي�سيف يل 
وبداأت  املوافقة،  قررت  لذا  الفني،  امل�ستوى  على 
الت�سوير خالل االأ�سابيع املا�سية، و�سورت نحو 

ن�سف م�ساهدي حتى االآن.

• هل تربطني موافقتك على اأي دور مب�ساحته 
يف االأحداث؟

التاأثري  يف  ال��دائ��م  تفكريي  االإط����الق،  على   -
باالأحداث وما �سيقدمه يل، وهذا هو االأهم يف 
ميزة  فلي�ست  ن��ظ��ري،  وجهة 
تظهر  اأن 
م�������������������������ن 
ال���ب���داي���ة 
ىل  اإ
ولكن  ت��اأث��ري،  ل��ك  ي��ك��ون  اأن  ب���دون  النهاية 
عندما  اجلمهور،  مع  ب�سمة  ت��رتك  اأن  املهم 

تقدم دوراً يف عمل مهم.

دورك؟ عن  • حدثينا 
وهي  رم�سان،  حممد  زوج��ة  �سخ�سية  اأج�سد   -
عليه  وت��غ��ري  ب�سيط  م��ن��زل  يف  م��ع��ه  تعي�ض  ���س��ي��دة 
طبيعة  عن  �سيء  اأي  تعلم  ال  اأنها  خ�سو�سا  ب�سدة، 

عالقته يف العمل، 
وهو ما يجعل غريتها م�ستمرة ل�سعورها اأن زوجها ميكن 

ان يقابل فتيات جميالت اأو تنجح اإحداهن يف اإغوائه.

قبل؟ من  ال�سعبية  الفتاة  جتربة  قدمت  • لكنك 
املرات  ع�����س��رات  ت��ق��دم  اأن  مي��ك��ن  �سخ�سية  ال�سعبية  ال��ف��ت��اة   -
بجوانب خمتلفة، ويكون هناك روؤية يف التعامل مع الدور وفق 

ما يتطلبه،
اأدواري، وعندما  ب��ت��ك��رار  اأق����وم  اال  اخ��ت��ي��ارات��ي  اإل��ي��ه يف  ا���س��ع��ى  وم���ا   
ت�ساهد الدور �ستتاأكد اأنه ال جمال للمقارنة باأي جتربة �سابقة قمت 

بتقدميها.
من  باأكرث  االجتماعية  الطبقة  نف�ض  تقدمي  يف  اأمانع  ال  واأ�سافت: 
واملهم  وال�سيدات،  للفتيات  متعددة  من��اذج  بها  طبقة  كل  الأن  عمل، 
الطريقة التي اقدم بها الدور، ومدى اختالف تفا�سيله لكي ال يكون 

هناك تكرار، والفي�سل دائما هو املنتج النهائي.

عن  حدثينا  رم�سان،  حممد  مع  )زل��زال(  يف  التعاون  • توا�سلني 
عالقتكما؟

- حم��م��د رم�����س��ان مم��ث��ل م��وه��وب وحم����رتم ب�����س��دة، و���س��ه��ادت��ي به 
جمروحة،

 الأننا نعمل معاً، لكني اأثق باختياراته دائما،
 وهو يعرف كيف ميكن ان يوظف موهبته ب�سكل جيد، وهو ما يظهر 

التي يقدمها، وحتقق جناحا جماهرييا كبريا،  االأعمال  بو�سوح يف 
اأو الغناء، ويف الت�سوير وخارجه جتده دائماً خري  �سواء يف التمثيل 

�سديق.

درامي؟ م�سروع  من  اأكرث  عن  اعتذرت  انك  • تردد 
علّي  اعماال عر�ست  ثمة  لكّن  لي�ض مبالغة،  االأم��ر  وه��ذا  بالفعل،   -
بالفعل بع�سها مت تنفيذه لرم�سان املقبل والبع�ض االآخر مت ارجاوؤه، 
لكني ف�سلت االعتذار عنها حتى ا�ستطع الرتكيز يف "زلزال" ب�سكل 

اأكرب،
خمتلف،  ب�سكل  خ��الل��ه  م��ن  نف�سي  اق���دم  الأن  ا�سعى  اأن��ن��ي  ال�سيما   
اأي  وب��ني  ت�سويره  مواعيد  ب��ني  التوفيق  ال�سعب  م��ن  ان��ه  ووج���دت 

اأعمال اخرى تقدم يف نف�ض املو�سم.

رزق"؟ "والد  من  الثاين  اجلزء  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 
- �سورت بالفعل عددا من م�ساهدي خالل الفرتة املا�سية، وي�ستمر 
الت�سوير راهنا بني اكرث من موقع حتت اإدارة املخرج املتميز طارق 

العريان،
اأحمد عز، حيث تظهر   واأغلبية امل�ساهد التي �سورتها جمعتني مع 
اكرث  االأح���داث وجتعلها  تقلب  مفاجئة  وت��ط��ورات  م�سكالت عديدة 

�سرعة وتطوراً.

دورك؟ عن  • ماذا 
اأم��ور عديدة  وهناك  االأح���داث،  بت�ساعد  - هناك تطورات مرتبطة 
�ستحدث مرتبطة باالإيقاع ال�سريع لها، لكن ال ا�ستطع احلديث عنها 

يف الوقت احلايل.

اجلزء  جن���اح  نف�ض  ال��ث��اين  اجل���زء  يحقق  اال  م��ن  تقلقي  اأمل   •
االأول؟

"والد  اأف���الم االأج����زاء حتمل ن��وع��اً م��ن امل��خ��اط��رة، لكن يف  - جتربة 
رزق2" ن�سبة املخاطرة اقل لعدة اأ�سباب يف مقدمتها املعاجلة املكتوبة 
للفيلم، باالإ�سافة اإىل حما�ض فريق العمل بداية من املوؤلف وو�سواًل 

اإىل جميع املمثلني،
 وما مل�سته من رد فعل اجلمهور يف التعليقات على اجلزء الثاين مع 
ن�سر ال�سور االأوىل من الت�سوير خالل االأيام املا�سية جعلني ا�سعر 

باطمئنان،
ال�ساالت،  يف  عر�سه  عند  التوقعات  ف��اق  اجل���زء  جن��اح  ان  ال�سيما   

وامتنى ان يحدث ذلك جمدداً.

في�سل"؟ "�سقة  يف  جتربتك  عن  • وماذا 
مرتبطة  فامل�ساألة  االآن،  حتى  امل�سل�سل  ع��ر���ض  م��وع��د  اأع���رف  ال   -

بالتوزيع وقرار القناة التي ح�سلت على حق عر�سه، 
ورغم اأننا �سورنا العمل قبل اكرث من 3 �سنوات اإال اأنه جتربة مهمة 

بالن�سبة اإيل، واعتز به ومنا�سب للعر�ض حتى االآن.

الفنانة  عن  درام��ي  عمل  تقدمي  يف  برغبتك  قبل  من  �سرحت   •
�سامية جمال، فماذا عنه؟

- الفكرة قائمة بالفعل، 
لكن تنفيذ عمل عن حياة فنانة عظيمة مثل �سامية جمال يحتاج اإىل 
ا�ستعدادات خا�سة وحت�سريات كثرية، وتاأكد من وجود قدرة انتاجية 

على خروجه ب�سكل جيد،
 واالأم�����ر الي����زال ق��ي��د ال��درا���س��ة، واأمت���ن���ى اأن ي��خ��رج ل��ل��ن��ور ب�سورة 
الفن  اأث��را كبريا يف  الفنانات الالتي تركن  تليق ب�سرية واح��دة من 

امل�سري.

عادل اإمام يطلق
 )فالنتينو( يف اخلريف

اتفق الفنان عادل اإمام مع جنله املخرج رامي اإمام على ان يكون اخلريف 
خرج  بعدما  للنور  )فالنتينو(  اجلديد  م�سل�سله  خ��روج  موعد  هو  املقبل 
العمل من ال�سباق الرم�ساين، دون االنتظار لرم�سان 2020، خا�سة مع 

حما�سته لتقدمي م�سروع اآخر يف رم�سان بعد املقبل.
وتوقف العمل خالل الفرتة املا�سية ب�سبب م�ساكل بني رامي اإمام و�سريكه 
ه�سام حت�سني من جهة وبني املنتج تامر مر�سي رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 
بع�ض  ح��ول  امل�سل�سل  ع��ر���ض  ح��ق��وق  على  ح�سلت  ال��ت��ي  امل�سريني  اإع���الم 

التفا�سيل املادية اخلا�سة بامل�سل�سل، مما اأوقف الت�سوير ب�سكل كامل.
ويغيب الزعيم للمرة االوىل عن ال�سباق الرم�ساين منذ 8 �سنوات علماً باأن 
mbc حول  اإم��ام اأج��رى توا�سال غري مبا�سر مع جمموعة قنوات  رامي 
ت�سويق خريطتها  ل�سراء حقوق عر�سه يف ظل  تتحم�ض  لكنها مل  العمل، 
عن  ف�ساًل  �ستعر�سها،  التي  االعمال  واكتمال  رم�سان  ل�سهر  الرباجمية 

ارتفاع تكلفة �سراء حق عر�ض امل�سل�سل داخل م�سر.

اأمري كرارة �سعيد بجائزة 
اأف�سل ممثل عربي

اأف�سل ممثل  ك��رارة عن �سعادته للح�سول على جائزة  اأم��ري  اأع��رب النجم 
عربي عن دوره فى م�سل�سل )كلب�ض 2(، يف حفل توزيع جوائز )موريك�ض 

دور(، الذي اأقيم اأخريا يف بريوت.
قائال:  )اإن�ستغرام(،  ال�سور  تبادل  موقع  على  ح�سابه  عرب  ك��رارة،  وكتب 
اأف�����س��ل ممثل ع��رب��ي يف م��ه��رج��ان موريك�ض دور  )احل��م��د هلل على ج��ائ��زة 
بالت�سويت اجلماهريي على م�سل�سل كلب�ض، �سكرا لل�سعب امل�سري العظيم، 
اإدارة  و�سكرا  ال��ع��رب��ي،  لل�سعب  و�سكرا  ال��راق��ي،  اللبناين  لل�سعب  و�سكرا 

املهرجان ومعادنا 2020 اإن �ساء اهلل(.
ويكرم  �سنوى،  ب�سكل  يقام  ال��ذي  احلفل  الفن  جن��وم  من  العديد  وح�سر 
فيه عدد من جنوم الفن والغناء، عن اأعمالهم التي متيزوا بها خالل عام 
2018، ومن بني احل�سور، عدد من النجوم امل�سريني منهم، جنم اجليل 
اإىل عدد  اإ�سافة  ك��رارة،  اأمري  تامر ح�سني، والفنانة نيللي كرمي، والفنان 

كبري من النجوم العرب.

عبري �سربي تروي ق�ستها 
مع التمثيل وموقف ا�سرتها

روت الفنانة عبري �سربي ق�سة تعلقها بالتمثيل 
اأ���س��رت��ه��ا، حينما قررت  ���س��غ��ره��ا وم��وق��ف  م��ن��ذ 
امل�سرحية،  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ع��ايل  ب��امل��ع��ه��د  االل��ت��ح��اق 

وقالت: كنت اأ�سارك يف اأن�سطة املدار�ض،
وفكرة  واال���س��ت��ع��را���س��ات،  وال��رق�����ض  كالتمثيل   
االأ�سرة،  م��ن  مت��ام��ا  مرفو�سة  ممثلة  اأك���ون  اأن 

فعائلتنا بها اأطباء ومهند�سون،
اإنني  واأم���ي  الأب���ي  الثانوية قلت  امل��رح��ل��ة  وب��ع��د   
للفنون  ال����ع����ايل  ب��امل��ع��ه��د  ل���الل���ت���ح���اق  اأت���ط���ل���ع 
معهد  عليهما  ف��اق��رتح��ت  فرف�سا،  امل�سرحية، 
للنقا�ض  ق��اب��ل��ة  غ��ري  ال��ف��ك��رة  وك��ان��ت  ال�سينما، 

متاما.

عني  جامعة  احلقوق  بكلية  التحقت  واأ�سافت: 
ق��دم��ت يف معهد  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����س��ن��ة  ���س��م�����ض، ويف 
الفنون امل�سرحية وُقبلت، وتابعت: كان اأبي ميتا 

يف ذلك الوقت.
 اأمي طردتني من املنزل، واعتربت ذلك خروجا 

عن تقاليد العائلة.
اأن  بعد  معها،  واأق��م��ت  عمتي،  بيت  اإىل  ذه��ب��ت   
الوقت  وم���ع  خم��رج��ة،  ���س��اأك��ون  ب��اأن��ن��ي  اأقنعتها 
اأمي تتقبل،  اأ�سبح وجهي معروفا بداأت  اأن  بعد 
بي،  ف��خ��ورة  واأ�سبحت  نظرها،  وجهة  وت��غ��ريت 
اأ���س��ارك بها، وكانت تثني  التي  االأع��م��ال  ومت��دح 

على ما اأقدم من اأدوار.

تعي�ض الفنانة ن�شرين اأمني حالة من النتعا�شة 
الفنية خالل الفرتة احلالية مرتبطة بت�شوير 
اإىل دورها  دورها يف م�شل�شل )زلزال(، بالإ�شافة 
يف فيلم )ولد رزق2(. يف هذا احلوار تتحدث ن�شرين 
رم�شان  حممد  مع  وتعاونها  اجلديدة،  م�شاريعها  عن 

وغريها من التفا�شيل:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سعد مرزوق الأحبابي

امــزونــه بــانــت  نــــٍو  يــعــل 

بيـنـونـه عـ�شــب  يـزخــر  لـيـن 

يرعـونـه و  يعـ�شـب  والـرمـل 

ال�شونـه يف  الغيث  م  وي�شتجي 

اركــونـــه تــدفـــق  والـجــبــل 

يـرويـهـا و  الـظـفـره  يـ�شـجـي 

�شـواقـيـهـا تـ�شـقــي  والـغــزر 

مـبـانـيـهـا تــزهـــي  والــبـــدو 

يـيـريـهـا والــوديــان  �شــــرق 

يـاريــهــا الـجـيـعـان  ويـمـلــي 

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

اذا عرفت ا�ش لك بتعرف و�ش عليك
                         ترا الب�شـر مثلك تريـد حقـوقـهـا

واحـذر ي�شري ل�شانك اطول من يديك
                            وال متدح ] الدلة [ قبل ال تذوقـها

وال ت�شوف عيب النا�ش وانت العيب فيك
                  وال تقـلـع ] ا�شجـار [ الوفـاء بعروقـها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

زهره املازمي

ع�شف�رتي 
اأح�������ي�������ان حت���������ش����دين امل��������ال ك������ر ���ش��م��ت��ي

م�����ا ب�����ني ه�������ّم و�����ش����ي����ق واأح�������������زان وق���ت���ي

غ��ب��ت��ي احل���������ّب  ذاك  ع������ن  ع���������ش����ف����ورت����ي 

م�������ايل ع����ق����ب رب�������ي ������ش�����وى ������ش�����وجت ان���ت���ي

ن���ف�������ض ال���������ش����وال����ف وال�����ع�����واط�����ف ك��ت��ب��ت��ي

ع���������ش����ف����ورت����ي غ�����ّن�����ي ع���������ش����اين وك���ن���ت���ي

ع���رف���ت���ي ل������و  داخ������ل������ي  يف  اجل�����م�����ر  غ������ري 

ك��ت��م��ت��ي م������دام������ج  اهلل  ب����ح����ك����م  را�������ش������ي 

ال������ل������ي ن�����ح�����ّب�����ه ع���������اد م�������ا ك���������ان ب���خ���ت���ي

اأع����ي���������ض ع����م����ري  ب�����ش��م��ت ل����و م����ا ف��ه��م��ت��ي

ي��ف��ي��د ول  �����ش����ع����وري  ي�����اخ�����ذين  واأح�������ي�������ان 

ع�������ش���ف���ورت���ي ت����رق����ب �����ش����ذى ل���ي���ل���ة ال���ع���ي���د

����ش���اع���ت ت���ف���ا����ش���ي���ل���ي  وان��������ا ج���ال�������ض ب��ع��ي��د

ي��ع��ي��د ي�������ش���ه���ر  ال����ق����م����ر  غ������ري  ع��������اد يل  م������ا 

م�����ن ف���ي�������ض ب������وح ال���������ش����وق ����ش���ع���ٍر وجت���دي���د

ي��ق��ي��د ول  ح����ي����ات����ي  يف  ال�����رف�����اق�����ه  اأوف����������ى 

مت���دي���د اح�����ت�����اج  ول  دوجن  ع���ي�������ش���ت���ي  و�������ض 

ع�����ّن�����ي ن����غ����م اأحل������������ان ������ش�����وت الن����ا�����ش����ي����د

وال������ل������ي ي���ح���ب���ن���ي ع��������اف ح����ل����و امل����واع����ي����د

ع�������ش���ف���ورت���ي  �����ش����رت اك���ت���ف���ي ب���ال���ت���غ���اري���د

ريــتـ�يــت
 

رّوح ع�شى اللي بديته من غال ينتهيك

ياللي �شحابك على جرد الغياب امزن

واذاك خايف علّي ْمن احلزن ؟ ما عليك

عالقتي ب� الفرح ، ب� ت�شري لل� احزن !

******

الكالم الال حقيقي .. وال�شعور ال�شلبي

خلتك .. على �شخافات المور ، م�شرا

من جرح قلبي ماي�شتاهل يعي�ض بقلبي

وانت كم مره جرحته . ياخي اطلع برا !

البيت مت�حد

كلنا خليفة
ه����ذي ال��ب��ل��د رب����ي ح��ب��اه��ا ب��ظ��ّل��ه

له داع�������ٍي  ك��ل��ن��ا   ، ���ش��ج��دن��ا  اإل����ي����ا 

ح�شاره واأف���خ���م  اأع��ظ��م  غ���دت  ح��ت��ى 

ب�����ش��اره وج�������وده  ال���ل���ي  ي�����دمي  اهلل 

الفاِرق
ك����ل اأف�����������ّاٍك ع���ل���ى ال��������دار اف����رتى

َل�������ى ت���الق���ت يف م��ن��ا���ش��م��ه الأي�����ادي

جحيم  .. الياب�ض  على  الأخ�شر  نحرق 

ال��ع��ظ��م ل����ني  ���ش��رب��ن��ا  ح���َرْب���ن���ا  اإن 

م���ن ي���ع���ادي )ع���ي���ال زاي�����د( م���ا ينام

ن���ق���ِدم ون��ق��ل��ط ع��ل��ى ن��ح��ر امل���ع���ادي

)الإم������������ارات( الأب����ي����ة م����ا ت�����ش��ام

م����ن ع��������زوٍم ق���ا����ش���ف���اٍت راج����م����ات

)اليمن( يف  )م����اأرب(  اأه���ل  ع��ن��ّا  ���ش��اْل 

وت�����روزن�����ا ت����ه����وزن����ا  ب���غ���ي���ت  اإن 

ن����ل����زم����ه ح���������ّده ون����ّك����ل����ه ال������رى

ال������ورى يف  ل����غ����ريه  ع������ربة  جن���ع���ل���ه 

ال������رَبى رد  ع���ل���ى  ت���ن���اخ���ي���ن���ا  يل 

خ�����رّب ال���ل���ي ع����ن غ�����ش��ب��ن��ا م����ا درى

م���ات���ع���ْرف اأه�������داب ع��ي��ن��ي��ه ال��ك��رى

ورا ي��ت��ق��ا���ش��ر  ال����ال�����ض  ول�����د  ي�����وم 

��رى ����د ال�����شّ دون���ه���ا وق����ت امل���ح���ن اإ�����شْ

ذرى ول��ل�����ش��اح��ب  امل��ب��غ�����ض  ن��ف��ن��ي 

واجل���ب���ال ال��را���ش��ي��ه ورو������ض ال���ذرى

ج�����ّرب وق������ّرب ..ول������ك ع����نٍيٍ  ت��رى

�لإمار�ت �لأبية

م�سعل بن مهيالن

ال�����ف�����ق�����ر م���ع���ط���ي���ن���ي م�������ن ح�������ش���ا����ش���ه

ب����ي����دي����ن����ك����م �����ش����ن����ط����ة وك������را�������ش������ه!!

!! وي�������ل�������ق�������اين  ي������������������دورين  دامي 

اخ��������واين  ،، ل����ق����م����ة  ب����ي����دي����ن����ي  وان����������ا 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ب��وخ�����ال�����د ال���ل���ي مل�����ع ب��ال��ط�����ي��ب ب��راق��ه

��اق��ه ف��خ��ر الإم�����������ارات ك���ل ال�����ش��ع��ب ع�����شّ

للطيبة ال���ن���ا����ض  ع��ن�����د  رم����ز  غ����دى  ح��ت��ى 

ال������دار ت��ف��خ��������ر ب���ه و���ش��ع�����ب��ه ي�������اري به

�سامل بن حممد الكعبي

�ساعر الإمارات الكبري/�سيف ال�سعدي


