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�أن�شطة و�ألعاب للطفل يف عمر �شهرين
يحتاج ال�سغري يف عمر �سهرين اإىل 13 �ساعة من النوم لينمو ج�سمه، 
يتناول طعامه، وخالل يقظته  �ساعات   5 اإىل   4 وي�ستيقظ عادة كل 
الأن�سطة  قدراته. حتّفز  لينمي  اللعب  تفاعل عن طريق  اإىل  يحتاج 
وتنمية  تقوية ع�سالته،  على  وت�ساعده  الجتماعية،  الطفل  ق��درات 

حم�سوله من الكلمات.
وي�ساعد تعليق دمية اأعلى �سرير الطفل على بناء عالقة �سداقة مع 
اإذا كانت هذه الدمية ت�سدر اأ�سواتاً.  هذه الدمية يف البداية خا�سة 
كما ميكن للطفل يف هذا العمر املبكر التعرف على �سورته ال�سخ�سية 

يف املراآة.
بطنه  على  م�ستلقياً  الوقت  لبع�ض  طفلك  ت�سع  عندما  التحديات. 
مع و�سع يدك لتوفري دعم لراأ�سه تتيح له الفر�سة لتنمية ع�سالت 
الرقبة والذراعني والكتفني. وميكنك حتريك الدمية لإثارة اهتمامه 

وحتفيزه ليحاول احلركة.
ويتفاعل الطفل جيداً مع التدليك وامل�ساج، ومع حتريك الأب اأو الأم 

ليدي وذراعي ال�سغري حركات ب�سيطة لتدريب املفا�سل وع�سالتها.
العواطف والنمو الجتماعي. الأح�سان والبت�سامات والكلمات التي 
تعرب عن احلب من اأكرث ما يحتاجه ال�سغري يف عمر �سهرين. كذلك 
من ال�سروري التحدث لطفلك با�ستمرار عما يحدث، لتخربه مثاًل 

عن زيارة بع�ض الأقارب، وما تنوي �سراءه من ال�سوق، وما ت

حيلة ذكية للعثور على �ملجوهر�ت �ملفقودة 
اأم���ر يبعث على  امل��ن��زل  امل��ج��وه��رات يف  ف��ق��دان قطعة م��ن  اأن  ل �سك 
الإحباط، حيث ي�سعب العثور عليها، خا�سة اإذا كان حجمها �سغرياً، 

ول ميكن روؤيتها ب�سهولة.
لكن اأحد م�ستخدمي موقع التوا�سل الجتماعي “في�سبوك” �سارك 
على  للعثور  ت�ساعدك  الوقت،  نف�ض  يف  وب�سيطة  ذكية،  حيلة  اأخ��رياً 

قطع املجوهرات ال�سغرية، با�ستخدام مكن�سة الكهرباء.
احليلة تعتمد على �سفط الأ�سياء ال�سغرية التي ي�سعب العثور عليها 
يف املنزل، وحتتاج اإىل مكن�سة كهربائية، وفردة من اجلوارب، بالإ�سافة 

اإىل رباط من املطاط.
اأوًل عليِك اإزالة القطعة الأمامية للمكن�سة الكهربائية، لتبقى الفوهة 
وثبتيها  اجل���وارب،  ف��ردة  األب�سيها  ث��م  مك�سوفة،  للخرطوم  ال��دائ��رة 
ال�سيقة  والأم��اك��ن  ال��زواي��ا  واكن�سي  جيد،  ب�سكل  املطاطي  بالرباط 

التي ميكن اأن تكون قطعة املجوهرات قد �سقطت فيها.
املجوهرات،  قطع  على  ب�سهولة  العثور  يف  الطريقة  ه��ذه  وت�ساعد 
اجلوارب  ف��ردة  تتكفل  بينما  ال�سغرية،  الأ���س��ي��اء  كافة  ُت�سفط  حيث 
ميل”  “ديلي  �سحيفة  بح�سب  املكن�سة،  داخ���ل  اإىل  �سفطها  مب��ن��ع 

الربيطانية.

»�شر« مايكل جاك�شون بهجمات 11 �شبتمرب
يف تفا�سيل تن�سر لأول مرة، من املوؤكد اأن تثري اهتماما عامليا نظرا 
�سقيق  ك�سف  بالواقعة،  املرتبط  ال�سم  وجنومية  احل��دث  ل�سخامة 
اإىل  اأق���رب  بحتة،  ع��ن �سدفة  مايكل جاك�سون  ال��راح��ل  ال��ب��وب  جن��م 
لهجمات  �سحية  ال�سقوط  عن  ال�سهري  البوب  جنم  اأبعدت  املعجزة، 
العاملي  التجارة  ا�ستهدفت برجي مركز  التي   ،2001 �سبتمرب   11

يف نيويورك.
لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو: كيف متكن جاك�سون من النجاة 
من الهجمات الإرهابية التي ا�ستهدفت برجي مركز التجارة العاملي 

يف نيويورك واأودت بحياة نحو 3000 �سخ�ض؟
اأن يح�سر  ال��ب��وب  ي��ف��ر���ض مب��ل��ك  ك���ان  ال��ي��وم،  ف��ف��ي �سبيحة ذل���ك 
 11 هجمات  �سبيحة  ال��ربج��ني  لأح���د  العليا  ال��ط��واب��ق  يف  اجتماعا 

�سبتمرب، بح�سب ما نقلت �سحيفة مريور الربيطانية.
يف  متاأخر  وق��ت  حتى  ال��ن��وم  اإىل  ا�سطر  جاك�سون  مايكل  اأن  وي��ب��دو 
كاثرين  والدته  تاأخره يف حديث هاتفي مطول مع  اإثر  الليلة،  تلك 

و�سقيقته ريبي بح�سب ما ك�سف �سقيقه الأكرب.
يتناول  كتاب  يف  جاك�سون  جريماين  ال��ب��وب،  ملك  �سقيق  كتب  فقد 
فيه مذكراته ال�سخ�سية يقول : حل�سن احلظ، مل يكن اأيا منا يعلم 
باأن مايكل كان على موعد حل�سور اجتماعي يف ذلك ال�سباح يف اأحد 

الربجني التواأمني.
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�لعمالق و�لق�شرية..
 عالقة حب تتحدى �ل�شخرية 

الق�س�ض  بع�ض  تظهر  ب��داأت  داي”،  “الفالنتاين  اأو  احل��ب،  عيد  مبنا�سبة 
الق�س�ض  هذه  بني  ومن  التقليدية،  غري  العاطفية  والعالقات  الغرامية 

ال�سنتيمرات. بح�ساب  يتعلق  فيما  الواقعية ق�سة “اأطول حب”، 
ووفقا ل�سحيفة ذي �سن الربيطانية، فاإن عالقة عاطفية، بداأت �سرية بني 
النجم التلفزيوين الربيطاين ريت�سارد اأوزمان البالغ طوله 2.04 مر، 
اأنه  اأي  1.5 مر فقط،  ومغنية اجلاز �سومودو جاياتيالكا البالغ طولها 

يتجاوزها يف الطول بفارق اأكرث من ن�سف مر.
“بي  قناة  ووفقا لل�سحيفة، فاإن موؤلف ومقدم برنامج “بوينتلي�ض” على 
بي �سي” اأوزمان، 48 عاما، كان على عالقة �سرية مع مغنية اجلاز “39 

عاما” منذ �سهور.
لأنه  �ساخرين  ويتهام�سون  ي�سحكون  النا�ض  “اإن  اأوزم��ان  اأ�سدقاء  وق��ال 
اأ�سبه بعمالق، بينما ل يزيد طولها على 1.5 مر.. لكن احلقيقة اأنهما 

خلقا لبع�سهما«.
�سريالنكية،  اأ�سول  �سومودو، وهي من  والق�سرية  اأوزم��ان  العمالق  وكان 
لل�سحيفة  ت�سريح  يف  ���س��وم��ودو  وق��ال��ت  الأرب��ع��اء،  م�ساء  لأول  معا  ظهرا 

ال�سعادة«.  غاية  يف  “نحن 
“اأطول حب” مبنا�سبة عيد احلب معا، واحتفال  اأول مرة يحتفل  وه��ذه 

بهذه املنا�سبة �سافرا معا اإىل النم�سا حيث �سيق�سيان فيها ب�سعة اأيام. 
ي�سار اإىل اأن اأوزمان �سبق له الزواج وله من مطلقته، التي ل يعرف عنها 

�سيئا لبعدها عن الأ�سواء، طفالن.

»�لغالنتاين« عيد جديد 
على غر�ر �لفالنتاين

غري  بعطلة  ال��ن�����س��اء  م��ن  ال��ك��ث��ري  حتتفل 
ح��ل��ق��ة م�سل�سل  م���ن  م�����س��ت��وح��اة  ر���س��م��ي��ة 
 .2010 ع����ام  يف  اإن���ت���اج���ه  مت  ت��رف��ي��ه��ي 
فرباير   من   13 يف  العيد  ه��ذا  وي�سادف 

اأي قبل يوم واحد من عيد الفالنتاين. 
يعدُّ يوم »غالنتاين« فر�سة لتجمع الن�ساء 
والحتفال ب�سداقتهن �سوية، اإما يف منزل 

اإحداهن اأو يف اأحد املنتزهات اأو املقاهي. 
وجاءت فكرة العيد من م�سل�سل »املتنزهات 
امل�سل�سل  بطلة  التقت  حيث  وال�ستجمام« 
ل��ي��زيل ال��ت��ي ل��ع��ب��ت دوره����ا امل��م��ث��ل��ة اإميي 
بولر، ب�سديقاتها وتناولت الفطور معهن 
الهدايا  ل��ه��ن  وق���دم���ت  امل��ق��اه��ي  اأح����د  يف 

احتفاًء ب�سداقتهن. 
ويتم الحتفال بهذا اليوم بطريقتني، اإما 
على نحو ب�سيط جتتمع خالله جمموعة 
اأما  ال��ه��داي��ا.  وي��ت��ب��ادل��ن  ال�سديقات  م��ن 
القيام  ع����رب  ت���ك���ون  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ط���ري���ق���ة 
ب��ن�����س��اط��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ث��ل ح�����س��ور فيلم 
اأو  للت�سوق،  الذهاب  اأو  ال�سينما،  مميز يف 
الطق�ض  كانت حالة  اإن  نزهة  اخل��روج يف 
�سحيفة  نقلت  م��ا  بح�سب  ب��ذل��ك،  ت�سمح 

»مريور« الربيطانية. 

تعـدد �ملهــام..  ينعكــ�س 
�إيجـــابــًا علــى �أد�ء �ل�شـــخ�س �ص 23

كيف تعالج �ل�شغط �لناجم عن �لعمل من �ملنزل؟
يعمد البع�ض للح�سول على وظيفة مريحة متكنهم من العمل ب�سكل حر من داخل 
املنزل اأو يف اأي مكان يرغبون بالعمل فيه، دون التقيد مبكان وزمان حمددين. اإل 

اأن هذا النوع من العمل له �سلبيات كثرية اأهمها ال�سغط النف�سي والإجهاد. 
وال�سحة  التنظيمي  النف�ض  علم  اأ���س��ت��اذ  كوبر”  ك���اري  �سري   “ الربف�سور  ي��ق��ول 
يفوق  ق��د  احل��ر  العمل  م��ن  النف�سي  بال�سغط  ال�سعور  اإن  مان�س�سر  جامعة  يف 
مثل  اأ�سباب  لعدة  وذل��ك  العمل،  مكان  يف  املوظف  لها  يتعر�ض  التي  ال�سغوطات 
ال�سعور بالوحدة والنعزال، وعدم وجود وقت 
اإىل  اإ�سافة  للراحة،  ووق��ت  للعمل  حم��دد 
عدم ال�سعور بالأمان املايل، والن�سغال 
الدائم بالتفكري باللتزامات املالية. 
ال�سعور  “ مي��ث��ل  ك��وب��ر:  وي�����س��ي��ف 
التي  العوامل  اأه��م  اأح��د  بالوحدة 
يعمل  ال���ذي  ال�سخ�ض  على  ت��وؤث��ر 
لفتقاره  وذل���ك  اخل��ا���ض،  حل�سابه 
وقتاً  ول��ق�����س��ائ��ه  ال���ع���م���ل،  ل���زم���الء 
طوياًل يف العمل بعيداً عن اأي توا�سل 

اجتماعي.«
اأجريت  وق���د وج����دت درا����س���ة ح��دي��ث��ة 
الذين  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن  جمموعة  على 
باملئة منهم   81 باأن  املنزل،  يعملون من 

يعانون من �سغوطات نف�سية قد توؤثر على �سحتهم العقلية. 

من  �أكرث  �صحي  �لبني  �خلبز  هل   .1
نظريه �لأبي�ض؟

فيما يتعلق مبنتجات احلبوب، مثل اخلبز 
خيار  يكون  وال��دق��ي��ق،  والأرز  واملعكرونة 
احلبوب الكاملة الأف�سل ل�سحتك، بح�سب 
التغذية  جمعية  م��ن  ري�ستميري  زي��ل��ك��ه 
اأكرث  الكاملة  احلبوب  “اأطعمة  الأملانية: 
اأك��رث من  ام��ت��الء وحت��ت��وي على مغذيات 
املنتجات امل�سنوعة من الدقيق الأبي�ض«.

ت�صخني �ل�صبانخ �أمر �صار.  �إعادة   .2
ما �صحة ذلك؟

اإنها قاعدة قدمية للغاية. “وترجع لفرة 
مل تكن الثالجات موجودة فيها”، بح�سب 
م��ون��ي��ك��ا ب��ي�����س��وف م���ن الحت������اد الأمل�����اين 
وامل�سكلة   .»VDOE« التغذية  خل��رباء 
ولكن  ال�سبانخ  ت�سخني  اإع����ادة  يف  لي�ست 
يف  البكريا  اأن  حيث  ببطء،  تربيدها  يف 
حتول  ���س��وف  املتو�سطة  احل����رارة  درج���ات 

النرات غري امل�سرة اإىل نرات م�سرة.

�صامة؟ �لطماطم  جذور  هل   .3
الطماطم  الأج��زاء اخل�سراء من  حتتوي 
من  زايت�ض  هارلد  ويقول  �سولنني.  على 
ال�سم  “هذا  الأمل��ان��ي��ة:  ال��ت��غ��ذي��ة  جمعية 
احل�سرات”.  مكافحة  يف  ال��ن��ب��ات  ي�ساعد 
باأعرا�ض  الإن�������س���ان  ي�����س��اب  اأن  ومي���ك���ن 
ما  اإذا  وامل��ع��دة  بالراأ�ض  اآلم  مثل  الت�سمم 
هذا  ولكن  ال�سولنني.  من  الكثري  تناول 
البالغ  ال�سخ�ض  ت��ن��اول  ح���ال  يف  ي��ح��دث 
ك��م��ي��ة ك���ب���رية ج�����داً م���ن ال��ط��م��اط��م غري 

النا�سجة اأو جذورها.

من  �جل�صم  �لقهوة  حت��رم  ه��ل   .4
�ملياه؟

تناول كوب من املياه مع كوب القهوة لي�ض 
�سرورياً، بح�سب ري�ستميري. اإذ اأن القهوة 
ال�سوائل باجل�سم مثل  م�سمولة يف توازن 
اأي م�سروب اآخر. ويف ظل درجات احلرارة 
بو�سط اأوروبا، يجب اأن ي�ستهلك ال�سخ�ض 
البالغ الذي ل يتحرك كثرياً نحو لرين 

ون�سف من ال�سوائل يومياً.

و�خل�����ص��ور�ت  �ل��ف��و�ك��ه  ق�����ص��ور   .5
مفيدة؟

ق�سر  يف  الفيتامينات  معظم  ت��وج��د  ه��ل   
�سحيح.  هذا  نعم  واخل�سروات؟  الفواكه 
الفيتامينات  معظم  اإن  ري�ستميري  يقول 
واملواد النباتية الثانوية توجد مبا�سرة يف 
“ولهذا ال�سبب من املهم  اأو حتته.  اجللد 
ال��ف��واك��ه واخل�����س��روات بق�سرها”.  ت��ن��اول 
قد  اأي خم��اط��ر �سحية  ال��ف��وائ��د  وت��ف��وق 
احل�سرية  املبيدات  ب�سبب  موجودة  تكون 

املحتملة.

تف�صد؟ ل  �ملجمدة  �لأطعمة  هل   .6
لي�ض �سحيحاً. ويقول ري�ستميري: “ين�سح 
على  ال��غ��ذاء  لتخزين  كو�سيلة  بالتجميد 
واإبقاوؤها  الطويل”.  اإىل  املتو�سط  امل��دى 
يف درجات حرارة ت�سل ل�18 درجة مئوية 
على  يحافظ  ���س��وف  ف��ه��ذا  ال�سفر.  حت��ت 
مغذياتها ونكهتها ومظهرها على الأغلب. 

ويف  الوقت  مع  يف�سد  �سوف  الغذاء  ولكن 
مرحلة ما لن يعود طعمه جيداً.

�مل�صاء  يف  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ه��ل   .7
يت�صبب يف زيادة �لوزن؟

“هوؤلء الذين ي�ستهلكون  تقول بي�سوف: 
الكثري من ال�سعرات احلرارية يزيدون يف 
القليل  ي�ستهلكون  الذين  وه��وؤلء  ال��وزن. 
م���ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة ل ي���زي���دون يف 
الأ�سحاء  لالأ�سخا�ض  وبالن�سبة  الوزن”. 
ذوي الوزن الطبيعي، يكون من غري املهم 
ي��ت��ن��اول��ون ف��ي��ه الطعام.  ال���ذي  ال��ت��وق��ي��ت 
ولكن “الأ�سخا�ض الذين يريدون خ�سارة 
الوزن يجب اأن يحاولوا عدم تناول الطعام 

يف امل�ساء«.

يقلل  و�لفاكهة  �خل�صر  من  �لإك��ث��ار 
�أعر��ض �نقطاع �لطمث!

اإىل  ك��ث��ريات  �ستلجاأ  ال��درا���س��ة،  ه��ذه  بعد 
اأفادت  اإذ  وال��ف��واك��ه.  م��ن اخل�سر  الإك��ث��ار 
الن�ساء الالتي يتناولن  اأن  اإيرانية  درا�سة 
الكثري من الفاكهة واخل�سر قد تراجع 
والنف�سية  اجل�����س��دي��ة  الأع���را����ض  ل��دي��ه��ن 

امل�ساحبة لنقطاع الطمث. فكيف ذلك؟
الالتي  الن�ساء  اأن  اإي��ران��ي��ة  درا���س��ة  ق��ال��ت 
ي��ت��ن��اول��ن ال��ك��ث��ري م��ن ال��ف��اك��ه��ة واخل�سر 
اجل�سدية  الأع��را���ض  لديهن  تراجع  قد 
امل�����س��اح��ب��ة لن��ق��ط��اع الطمث  وال��ن��ف�����س��ي��ة 
والدهون  احللوى  يتناولن  مبن  مقارنة 
والأطعمة بني الوجبات. واأجرى الباحثون 
انقطاع  �سن  ام��راأة يف   400 �سمل  م�سحا 

الطمث عن عاداتهن الغذائية وعدد مرات 
ال�ساخنة  الهبات  مثل  باأعرا�ض  �سعورهن 
والتعرق خالل الليل وم�ساكل بالع�سالت 

واملفا�سل واملثانة.
وح�����دد ف���ري���ق ال��ب��اح��ث��ني ث���الث���ة اأمن����اط 
فيه  ت��ت�����س��م��ن  الأول  ل���ل���غ���ذاء،  خم��ت��ل��ف��ة 
الكثري  الن�ساء  لبع�ض  الغذائية  الأنظمة 
م��ن ال��ف��اك��ه��ة واخل�����س��ر، وال���ث���اين ي�سمل 
ت���ن���اول ال��ك��ث��ري م���ن امل��اي��ون��ي��ز وال���زي���وت 
النمط  تف�سل جمموعة  بينما  واحللوى، 
الثالث تناول اأ�سنافا متنوعة من الطعام 
ال��وج��ب��ات. وق�سم  ب��ني  والأط��ع��م��ة  الد�سم 
ال��ب��اح��ث��ون امل�����س��ارك��ات ع��ل��ى اأ���س��ا���ض هذه 
الالتي  ال��ن�����س��اء  اأن  ووج������دوا  الأمن�������اط، 
اخل�س�����ر  م���ن  ك��م��ي��������������ة  اأك�����رب  ي��ت��ن��اول��ن 
انقطاع  ت���اأث���ري  ب�����اأن  ����س���ع���روا  وال���ف���اك���ه���ة 
الطمث اأقل بكثري على ال�سحة اجل�سدية 

والنف�سية.
وعلى النقي�ض، وجد الباحثون اأن الن�ساء 
الطعام  م��ن  اأك���رب كمية  ت��ن��اول��ن  ال��الت��ي 
باأعرا�ض  ����س���ع���ورا  اأك�����رث  ك���ان���وا  ال���د����س���م 
ت��وق��ف ال�����دورة ال�����س��ه��ري��ة ال��ت��ي ت���وؤث���ر يف 
اجل�سدية  و���س��ح��ت��ه��ن  ح��ي��ات��ه��ن  ج������ودة 
وال��ن��ف�����س��ي��ة. وق���ال���ت ج��ي��ت��ي ���س��ت��ودي��ه من 
ج��ام��ع��ة ع��ل��وم ال��ط��ب يف ط��ه��ران وكبرية 
الغذاء  “اأمناط  ال��درا���س��ة  يف  ال��ب��اح��ث��ني 
ت�����س��م كميات  ال���ده���ون وال�����س��ك��ر  ع��ال��ي��ة 
الب�سيطة  ال���ك���رب���وه���ي���درات  م���ن  ك���ب���رية 
الدهون  خا�سة  ال�سحية،  غري  وال��ده��ون 
من  ن�سبيا  اأقل  وكمية  واملتحولة،  امل�سبعة 

الألياف«.

معتقد�ت خطاأ و�أخرى 
�شحيحة متعلقة بالطعام

تناول  حول  �خلطاأ  �ملعتقد�ت  من  �لكثري  �لنا�ض  يتناقل 
�خلبز  هل  �ل�صحة.  من  تخلو  ل  بع�صها  �أن  غري  �لطعام، 

�لبني �صحي و�لأبي�ض �صار؟ هل ت�صخني �ل�صبانخ م�صر؟ وغريها 
من �لأ�صئلة. ن�صتعر�ض لكم بع�ض �حلقائق �ملتعلقة بالطعام.

تناول �لطعام يف �مل�صاء يت�صبب يف زيادة �لوزن، جذور �لطماطم 
هو  فقط  �لبني  �خل��ب��ز  ���ص��ام��ة، 

�صائعة  ع���ب���ار�ت  �ل�����ص��ح��ي. 
ن�����ص��م��ع��ه��ا، ول���ك���ن ه���ل هي 

�صحيحة؟
ف��ي��م��ا ي���ل���ي ن���ظ���رة ع��ام��ة 

لتمحي�ض هذه �لعبار�ت:

هل حتتاج �إىل فح�س 
هرمون �لغدة �لدرقية؟

عن  الدرقية  الغدة  حجم  يزيد  ل 
على  تاأثريها كبري  لكن  بو�ستني، 
الذي  فالهرمون  الإن�����س��ان،  �سحة 
تفرزه يحتاجه كل ع�سو وجزء من 
اإىل  الغذاء  اجل�سم ليقوم بتحويل 
هرمون  ي�ساعد  وب��ال��ت��ايل  ط��اق��ة. 
حرارة  �سبط  على  الدرقية  الغدة 
كما  القلب،  دقات  و�سرعة  اجل�سم، 

يوؤثر اأي�ساً على وظائف الدماغ.
الغدة  هرمون  اإن��ت��اج  يقل  وعندما 
وحتدث  اجل�سم،  يتباطاأ  الدرقية 
جم��م��وع��ة م���ن الأع����را�����ض عليك 
اإجراء  الن�سات لها، لأنها تتطّلب 
ف��ح�����ض ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، وه���ي: 
الوزن،  واكت�ساب  والتعب،  ال��دوار، 

وبروده اليدين، وجفاف الب�سرة.
البداية  يف  الإن�����س��ان  يعتقد  وق���د 
�سوء  ن��ت��ي��ج��ة  الأع����را�����ض  ه���ذه  اأن 
�سائعة  اأع��را���ض  اإن��ه��ا  ب��ل  التغذية، 
لدى كثري من الن�ساء بعد ال� 60، 
لذلك قد يلتب�ض الأمر حتى على 
ب��ع�����ض الأط����ب����اء ف���ال ي��ت��م فح�ض 

الغدة الدرقية.
جامعة  ت��و���س��ي��ات  حت���ث  ل���ذل���ك، 
فح�ض  اإج����������راء  ع���ل���ى  ه������ارف������ارد 
للن�ساء  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون 
الالتي ت�ستكني من هذه الأعرا�ض 
اأو بع�سها بغ�ض النظر عن ال�سن.

�لعثور على »بو�بة �جلحيم«
بريطانيون عالمات  ك�سف خرباء 
ورم�����وز ���س��ح��ري��ة ه��دف��ت ع��ل��ى ما 
الأرواح  دخ������ول  م���ن���ع  اإىل  ي���ب���دو 
وذلك  الأحياء  عامل  اإىل  ال�سريرة 
يف ك���ه���وف ك��ري�����س��وي��ل ك���راغ���ز يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة ب���ال���ق���رب من 

مقاطعة نوتنغهام �ساير.
النقو�ض،  ف����اإن  ل��ل��خ��رباء،  ووف���ق���ا 
�سكل  اأنها  �سابقا  يعتقد  ك��ان  التي 
اجلدران  على  الكتابة  اأ�سكال  من 
عالمات  اإل  هي  ما  “غرافيتي”، 
وطقو�ض نق�سها قدماء حول حفرة 
“بوابة  اأن��ه��ا  يعتقد  ك��ان  دائ���رة  اأو 

اجلحيم«.
واك���ت�������س���ف ال���ع���ل���م���اء امل�����ئ�����ات من 
العالمات ال�سحرية املنقو�سة داخل 
على  امل���وج���ودة  املنطقة  يف  ك��ه��وف 
نوتنغهام  مقاطعتي  ب��ني  احل���دود 
���س��اي��ر، بح�سب ما  ���س��اي��ر ودي��رب��ي 

ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية.
وك�����ان�����ت ال���ن���ق���و����ض وال����ع����الم����ات 
بريطانيا  يف  ���س��ائ��ع��ة  ال�����س��ح��ري��ة 
ع����رث عليها  م����ا  وك����ث����ريا  ق����دمي����ا، 
القدمية،  وامل����ن����ازل  ال��ك��ن��ائ�����ض  يف 
النوافذ  م���ن  ب��ال��ق��رب  خ�����س��و���س��ا 
اخلارجية  والأب����������واب  وامل�����خ�����ارج 
من  ال�سريرة  الأرواح  منع  بهدف 

دخولها.
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�ش�ؤون حملية

» فكر ز�يد« .. حما�شرة مبجل�س �شامل بن لوتيه

�شامل بن ركا�س 
يفتتح مهرجان �لطفل 

و�لعائلة يف �لظاهر

ير�صد جهود �لتحقيق ومكانتها يف �لثقافة �لعربية

د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة- �أبوظبي ت�شدر كتاب »�ملخطوط �لعربي من �شبات �لقرون �إىل ف�شاء �حلد�ثة«

جامعة �أبوظبي وجمموعة �ملعارف ت�شاركان يف �أيدك�س 2019

•• العني - الفجر

نظم مكتب �سوؤون املجال�ض بديوان �ساحب ال�سمو ويل 
عهد اأبو ظبي حما�سرة مبجل�ض �سعادة �سامل حممد 

العني  مبدينة  زاخ���ر  منطقة  يف  ال��ع��ام��ري  لوتيه  ب��ن 
بعنوان “ يف فكر زايد “ األقاها الدكتور �سلطان حممد 
وذلك  ال���س��رات��ي��ج��ي  وال��ب��اح��ث  الأك���ادمي���ي  النعيمي 
واأبناء  وامل�����س��وؤول��ني  القبائل  اأع��ي��ان  م��ن  ع��دد  بح�سور 

املنطقة.
القائد  اأن   فاأكد  املجل�ض  البداية  حت��دث �ساحب  ويف 
املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان هو هرم وعلم 
ر�سمه  نهج  بفكره ومن�سي على  ن�ستنري  زلنا  ما  ورم��ز 

بحكمته وحبه لزرع اخلري واملحبة يف كل مكان .
من جهته اأكد املحا�سر الدكتور �سلطان النعيمي على 
اأن روؤية املوؤ�س�ض املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه انطلقت من مبداأ �سعادة  ال�سعب 

اأوًل، وبهذه الفكرة اجته ال�سيخ زايد بقوة نحو حماربة 
ثالث اأ�سياء اأ�سا�سية وهي اجلهل واملر�ض والفقر التي 

من �ساأنها تاأخري حركة التطور والتقدم.
وا�ستذكر املحا�سر بع�ض ال�سهادات لعدد من الأجانب 
وامل�ست�سرقني الذين زاروا املنطقة يف فرة الأربعينيات 
واخل��م�����س��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل���ا����س���ي وحت����دث����وا عن 
الثاقبة  روؤيته  وعن  زاي��د  لل�سيخ  القيادية  ال�سخ�سية 
وطريقة تخطيطه ال�سحيحة لبناء وطن اآمن وقوي. 

كما �سارك يف املحا�سرة اأي�ساً عدد من الرجالت الذين 
ال�سيخ  املوؤ�س�ض ومنهم  القائد  كان لهم �سرف مرافقة 
العامري وال�سيخ حممد علي  حممد حمد بن ركا�ض 
�سهيل  بن  حمد  الفريق  و�سعادة  ال�سام�سي  ارحمه  بن 
ال��ع��ام��ري الذين  ب��ن ه��ومي��ل  اخلييلي و���س��ع��ادة ح��م��د 
اأن ما نعي�سه اليوم هو نتاج مرحلة طويلة  اأكدوا على 
من التخطيط والبناء والعمل املتوا�سل قادها املغفور 
نهيان رحمه  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له 

•• العني - الفجر

افتتح ال�سيخ الدكتور �سامل حممد بن ركا�ض العامري ع�سو املجل�ض الوطني الحتادي �سابقاً 
فعاليات مهرجان الطفل والعائلة  بحديقة مركز موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية  مبدينة الظاهر 
يف منطقة  العني، وذلك بالتعاون مع م�ست�سفى ميديكلينك بوادي وجمعية املوؤازرة الإماراتية 

اأقيم على مدى  ال�سرطان، حيث ت�سمن املهرجان الذي  مل�سابي 
والفقرات  وامل�����س��اب��ق��ات  املختلفة  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��وم��ني 
الفحو�سات  اإىل  اإ�سافة  لالطفال،  متنوعة  واأل��ع��اب  الكوميدية 
التي قدمتها مديرية  التوعوية  والإ�ست�سارات الطبية والربامج 
�سرطة العني حول حماية الأطفال من بع�ض الأخطار ال�سحية 
واملنزلية، ومتيزت الفعاليات مب�ساركة طلبة املدار�ض احلكومية 

واخلا�سة.
واأكد ال�سيخ �سامل بن ركا�ض يف كلمة له باملنا�سبة اأن هذه الفعاليات  
جذبت الكثري من العوائل والأطفال مبنطقتي الظاهر واأم غافة 

والقرى املجاورة لهما. 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  يقام  اأن��ه  املهرجان  ه��ذا  ميزة  اأن  معترباأ 
واملعرفية  التثقيفية  اجل��وان��ب  ع��ل��ى  وي��رك��ز  الأ���س��ري��ة  التنمية 
املفيدة لالأطفال، اإ�سافة اىل ال�سعادة وم�ساحة الرفيه واحلرية 
ع��ن �سجيج و�سخب مراكز  بعيداً  الطلق  ال��ه��واء  ل��الأط��ف��ال  يف 

الت�سوق .   

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  وال�سياحة-  الثقافة  دائ���رة  اأ���س��درت 
كتاب “املخطوط العربي من �سبات القرون اإىل 
الدكتورة  ال�سورية  للباحثة  احلداثة”،  ف�ساء 
“اإ�سدارات«.   بغداد عبد املنعم، �سمن م�سروع 
من  والتثبيت  التحقيق  اأهمية  الكتاب  يو�سح 
اأ�سياًل  تقليداً  باعتباره  املكتوبة،  الن�سو�ض 
راف���ق ال��ت��دوي��ن وال��ك��ت��اب منذ حل��ظ��ات ولدته 
الهجريني.  والثاين  الأول  القرنني  يف  الأوىل 
وت�سري الباحثة يف هذا الكتاب اإىل اأّن التحقيق 
متّهد  حم�سة  تنظيمية  ج��ه��ود  جم���رد  لي�ض 
ل��ط��ب��اع��ة امل��خ��ط��وط ون�������س���ره، ب���ل ه���ي جهود 
ف��ك��ري ع��م��ي��ق مينحها  ت��ت��غ��ل��غ��ل يف ���س��ل�����س��ال 
النواة  داخ��ل  من  والبناء  احليوية  ا�ستمرارية 
ال�سلبة للراث العربي، وتلك النواة لي�ست اإّل 

املخطوطات.
 111 ي�سم  ال��ذي  كتابها  الباحثة يف  وتر�سد 
التحقيق  جهود  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة 
يف مراحل زمنية خمتلفة؛ م�سرية اإىل اأن هذا 
ي  والتق�سّ ع  التتبُّ بلغ درجات عالية من  الأداء 
مع بدء الر�سالة الإ�سالمية، وتدوين احلديث 
ال�سريف فيما بعد. ومع تكاثر الإنتاج الكتابي 
يف الفرة من منت�سف القرن الهجري الأول 
وحتى الثالث ع�سر “من القرن ال�سابع امليالدي 
وحتى التا�سع ع�سر”، مت اجناز ع�سرات الآلف 

العلوم  خمتلف  يف  العربية  باللغة  الكتب  من 
والأدبية  واللغوية  والعلمية  الدينية  واملعارف 
من  ماليني  ب�سعة  يف  ُمت�سّمنة  والتاريخية 
النه�سة  ق����رون  امل��خ��ط��وط��ة. وخ����الل  ال��ن�����س��خ 
امل��وؤل��ف��ات بن�سخها  ت���وّزع���ت ه���ذه  الإ���س��الم��ي��ة 
من  كبري  جزء  وخزائن  مكتبات  على  الكثرية 
العامل كان يدين للثقافة العربية املهيمنة يف 
انتقلت  التالية  ال��ق��رون  لكن يف  ال��وق��ت،  ذل��ك 
هذه املخطوطات ب�سبب احل��روب، وما رافقها 
لت�ستقر  وا�ستالبها،  اعتداء على اخلزائن  من 
العامل  م��ك��ت��ب��ات وخ���زائ���ن  م���ن  يف جم��م��وع��ة 

الغربي العامة واخلا�سة.
وت���ق���دم ال��ب��اح��ث��ة يف خ��ت��ام ال��ك��ت��اب ع�����دداً من 
ل��ل��و���س��ول بجهود  وال��ت��و���س��ي��ات  امل���ق���رح���ات 
ال��الزم، ومنها تن�سيط  اإىل التطوير  التحقيق 
امل�سّورة،  املخطوطات  متوا�سلة من  اإ�سدارات 
العربية  اخلطوط  “جمموعة  طباعة  واإع��ادة 
من القرن الأول الهجري حتى عام 1000” 
الكتاب  ه��ذا  وت�سمني  موريت�ض،  للم�ست�سرق 
ل��ت��اري��خ اخل���ط العربي  اإ����س���دار م��و���س��وع��ة  يف 
كذلك  املخطوطات.  يخدم عملية حتقيق  مبا 
التحقيق  ع��م��ل��ي��ة  ق��ب��ل  مل���ا  امل��خ��ط��وط  ت��ه��ي��ئ��ة 
املو�سوعية  الأول����وي����ات  وحت���دي���د  املُ��خ��ت�����س��ة، 
املخطوطات،  حتقيق  احتياجات  يف  واحليوية 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإ����س���دار ن�����س��رة دائ��م��ة جت��م��ع ما 
تو�سلت اإليه جهود التحقيق يف فرة حمددة، 

ليغطي  التحقيق  م�سطلحات  معجم  واإجن��از 
ت�سكيل  اق��رح��ت  احل��ا���س��ر. كما  ال��وق��ت  حتى 
واخلرباء  املحققني  كبار  م�ستوى  على  جلنة 
حتقيق  يف  امل�ست�سرقني  ج��ه��ود  ق���راءة  لإع����ادة 
ال����راث ال��ع��رب��ي، وت��ع��ري�����ض اإن��ت��اج��ه��م لعمل 

نقدي طويل.
�سبات  من  العربي  “املخطوط  كتاب  يت�سمن 
ف�سول  خم�سة  احلداثة”  ف�ساء  اإىل  ال��ق��رون 
والتو�سيات.  املقدمة واخلامتة  اإىل  بالإ�سافة 
تاريخ  ال��ك��ت��اب  م���ن  الأول  ال��ف�����س��ل  وي��ت��ن��اول 
جهود  الثاين  الف�سل  ير�سد  بينما  التحقيق، 
التحقيق الفنية وال�ستق�سائية، ويركز الثالث 
والدرا�سية،  البحثية  التحقيق  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
ن�سو�ض  ولدة  فيتناول  ال��راب��ع  الف�سل  اأّم���ا 
وحديثاً،  قدمياً  التحقيق  وم�سارات  التحقيق، 
ال��ف�����س��ل اخلام�ض  ال��ك��ات��ب��ة يف  ت�����س��رد  يف ح��ني 
جت��رب��ت��ه��ا يف حت��ق��ي��ق خم��ط��وط ع��ل��م��ي، وهو 
خمطوط )كتاب اإنباط املياه اخلفية( لأبي بكر 
 410 “ت حوايل  حممد بن احل�سن الكرجي 
ه”، وقد نالت عنه اجلائزة العربية الأوىل يف 
حتقيق الراث للمحققني ال�سباب من جامعة 

الدول العربية بالقاهرة يف 1997م.
يف  دك��ت��وراه  عبداملنعم  ب��غ��داد  الباحثة  حتمل 
تاريخ الهند�سة العربية الإ�سالمية، ولها عدة 
ك��ت��ب يف جم���ال امل��خ��ط��وط��ات وحت��ق��ي��ق��ه��ا، ويف 

جمالت تراثية ومعمارية واأدبية.

•• اأبوظبي - الفجر

فعاليات  يف  م�ساركتهما  ع��ن  امل��ع��ارف  وجمموعة  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  اأعلنت 
الدفاع  وم��ع��ر���ض   ”2019 “اأيدك�ض  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�ض 
فرباير   21 ولغاية   17 ما بني  الفرة  2019” يف  “نافدك�ض  البحري 

اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض. 
وت�����س��ت��ع��ر���ض جم��م��وع��ة امل���ع���ارف م���ن خ���الل اجل���ن���اح ب��راجم��ه��ا ودوراتها 
التدريبية  ال��ربام��ج  امل��ي��داين،  الطبي  ال��ت��دري��ب  ت�سمل  وال��ت��ي  التدريبية 
الإره��اب، تدريبات حماكاة على  ملكافحة  دورة م�سغلني بحريني  البحرية، 
ال�سفات  تقييم  الف��را���س��ي،  ال��واق��ع  تقنيات  با�ستخدام  والإن��ق��اذ  البحث 
القيادية لالأفراد واملجموعات با�ستخدام طرق تعتمد على الألعاب، برامج 
حماية املن�ساآت احليوية، اإ�سافة اإىل تقدمي حلول ا�ست�سارية متخ�س�سة يف 

تطوير وحت�سني ال�سراتيجيات، واإدارة احلالت الطارئة، وتقييم تعر�ض 
البنى التحتية والأفراد للخطر.  

اإدارة  الظاهري رئي�ض جمل�ض  �سعيد بن حرمل  الدكتور علي  �سعادة  واأكد 
كمن�سة  مكانتها  تر�سي  اأن  ا�ستطاعت  اأبوظبي  اإم��ارة  اأن  اأبوظبي  جامعة 
متميزة ت�ستقطب امل�ستثمرين وال�سركات والأفراد من خمتلف اأنحاء العامل 
ل�ستعرا�ض منتجاتهم املتنوعة �سمن اأبرز الفعاليات العاملية الكربى التي 
امل�سجعة  البيئة  بف�سل  ا�ستقطابها  يف  الإم����ارات  ودول���ة  الإم����ارة   جنحت 
ُيعد معر�ض  والهتمام الكبري حملياً، ل �سيما يف القطاع الدفاعي، حيث 
ال�سركات  كربيات  منها  تطل  الدفاعية  لل�سناعات  عاملية  ’اآيدك�ض‘ نافذة 
املحلية والإقليمية والعاملية يف القطاع لتطلعنا على اأحدث ما تو�سلت اإليه 

التكنولوجيا يف هذا املجال على م�ستوى العامل.« 
واأ�ساف الظاهري: “نتطلع من خالل م�ساركتنا يف اآيدك�ض اإىل ا�ستعرا�ض 

وجمموعة  اأبوظبي  جامعة  تقدمها  التي  التدريبية  وال����دورات  ال��ربام��ج 
املعارف يف القطاع الدفاعي وغريه من القطاعات، حيث نهدف من خالل 
براجمنا اإىل تاأهيل كفاءات قادرة على خدمة الوطن بجدارة واإبداع، ون�سعى 
اإىل العمل جنباً اإىل جنب مع �سركائنا يف القطاعني العام واخلا�ض ل�سمان 
وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات  تلبي  جديدة  برامج  وا�ستحداث  تطوير 

ملختلف القطاعات.« 
جديدة  علمية  ب��رام��ج  م��ن  تطرحه  م��ا  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  ت�ستعر�ض  فيما 
برناجماً   44 نحو  اإىل  وت�سل  وال��دك��ت��وراه  واملاج�ستري  البكالوريو�ض  يف 
متخ�س�ساً يف الهند�سة واإدارة الأعمال والآداب والعلوم والقانون وذلك بعد 
احتياجات  خاللها  من  ر�سدت  و�ساملة  دقيقة  درا�سات  اجلامعة  اأمت��ت  اأن 
�سوق العمل بالدولة واملنطقة للكوادر الوطنية املتخ�س�سة يف كل من تلك 
التخ�س�سات، اإ�سافة اإىل برامج البكالوريو�ض املبتكرة التي تعتزم طرحها.

ملى �أحمد �أول طالبة بجامعة نيويورك 
�أبوظبي حتظى مبنحة »لو�س« �ملرموقة

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن ح�سول الطالبة بال�سنة الأخرية يف 
بذلك  لتكون  املرموقة،  اجلامعة ملى اأحمد على منحة “لو�ض” الدرا�سية 

اأول طالبة حتقق هذا الإجناز املميز يف تاريخ اجلامعة.
وياأتي فوز ملى مبنحة “لو�ض” ليرثي م�سرية اجلامعة التي حققت عدداً 
“رود�ض” وجوائز  ال��ب��ارزة، مب��ا يف ذل��ك منح  م��ن اجل��وائ��ز وامل��ن��ح العاملية 
“فولربايت” ومنح “�سوارزمان” و”اإيرا�سمو�ض موندو�ض” منذ ا�ستقبالها 

لأول دفعة طالب عام 2010.
وتاأ�س�ست املنحة من قبل موؤ�س�سة “هرني لو�ض” عام 1974 بهدف زيادة 
الوعي لدى قادة امل�ستقبل يف املجتمع الأمريكي حول الق�سايا الآ�سيوية. 
ويوفر برنامج املنحة مرتباً �سهرياً وتدريباً لغوياً وع�سوية مهنية يف اآ�سيا 
اأبوابه  املنحة  برنامج  ويفتح  ع��ام.   كل  الفائزين  من   18 اإىل   15 لنحو 
اأمام املواطنني الأمريكيني واملقيمني الدائمني، وي�ستهدف القادة ال�سباب 
ممن لديهم خربة حمدودة بال�سوؤون الآ�سيوية ويفتقر م�سارهم املهني اإىل 

فر�سة تتيح لهم التعرف على اآ�سيا عن كثب.  
ومن  الأمريكية،  مي�سيغان  بولية  دي��رب��ورن  مدينة  اإىل  ملى  اأ���س��ول  تعود 
2019 مع  اأبوظبي يف �سهر مايو  اأن تتخرج من جامعة نيويورك  املقرر 
ثانوي يف  وتخ�س�ض  العامة،  وال�سيا�سة  الجتماعية  البحوث  تخ�س�ض يف 
الو�سائط التفاعلية والتكنولوجيا. وتتمتع ملى بخربة كبرية يف التاأثريات 
عملها  فرة  خالل  الهتمام  هذا  ط��ورت  حيث  للتكنولوجيا،  الجتماعية 
العلوم  يف  الن�ساء  متكني  منظمة  رئي�سة  من�سب  ت�سغل  اإذ  اجل��ام��ع��ة  يف 
حول  �سنوياً  م��وؤمت��راً  واأ���س�����س��ت  وال��ري��ا���س��ي��ات،  والهند�سة  والتكنولوجيا 
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات لطالبات املدار�ض الثانوية يف 
الفتيات من خالل ور�ض عمل  تعليم  �سبكة  اأبوظبي. كما تطوعت ملى مع 
الت�سميمي وقدمت درو�ساً حول لغات الرميز الربجمية يف  الفكر  حول 

جامعة نيويورك اأبوظبي. 
الهاكاثون  م�سابقة  يف  ال��ط��الب  رئي�ض  من�سب  عامني  مل��دة  مل��ى  وت�سلمت 
اأنحاء  خمتلف  من  امل�ساركني  جتمع  والتي  الجتماعي  لل�سالح  الدولية 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الجتماعي  ال�سالح  ق�سايا  ملعاجلة  ال��ع��امل 

و�سمال اأفريقيا.
التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  التمثيل  اأهمية  ح��ول  خربتها  تعزيز  مل��ى  وتابعت 
�سركات  يف  �سيفيتني  تدريبيتني  دورت��ني  خ��الل  الفنية  مهاراتها  و�سقل 
برجمة نا�سئة يف نيو اأورلينز وديرويت. وبالإ�سافة اإىل جهودها لتحقيق 
التنوع يف العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات، داأبت ملى على تعليم 
املدافعة  جم��ال  يف  كمتدربة  الأمريكيني  للم�سلمني  ال�سيا�سية  امل�ساركة 
ع�سو  وه��ي  التعليمي‘،  بوليجون  ’�سندوق  منظمة  �سمن  الكونغر�ض  يف 
الفريق املوؤ�س�ض ل�سركة نا�سئة ُتدعى ’اإيكوال تو‘ تركز على توفري البيانات 
تديرها  ال��ت��ي  النا�سئة  وال�����س��رك��ات  الربحية  غ��ري  للمنظمات  والتقنيات 
الدرا�سي  الف�سل  خ��الل  مل��ى  وتعمل  ال�����س��ي��دات.  م��ن  جمموعة  ومتتلكها 
’كاب�ستون‘  التخرج  اأبوظبي على م�سروع  نيويورك  لها يف جامعة  الأخري 
يف  الرئا�سية  النتخابات  يف  دعائية  ’توير‘ كو�سيلة  موقع  يتناول  ال��ذي 
يف  ال��ت��ن��وع  جلنة  رئي�ض  من�سب  وت�سغل   ،2016 ع��ام  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ال�سيا�سات  �سناع  ب��ني  التوا�سل  تعزيز  اإىل  وتطمح  الطالبية  احلكومة 
ال�سياق،  ه��ذا  ويف  اأخالقيًة.  اأك��رث  تقني  ع��امٍل  لبناء  التكنولوجيا  وخ��رباء 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  متثيل  بفر�سة  اأحظى  اأن  “ي�سرفني  ملى:  قالت 
وجمتمعي يف برنامج منحة لو�ض‘.  و�ساأبحث مع املوؤ�س�سة �سوؤون ع�سويتي 
يف الأ�سهر املقبلة على اأمل اأن اأعمل يف جمال التعليم التكنولوجي للن�ساء 
العمل على توفري  اإىل  اأتطلع  املنحة،  بهذه  فائزة  وباعتباري  يف ماليزيا.  
فر�ض مت�ساوية لالأ�سخا�ض غري املمثلني ب�سكل كاٍف يف قطاع التكنولوجيا، 
كما اأطمح اإىل تعزيز التوا�سل بني �سناع ال�سيا�سات وخرباء التكنولوجيا 
لبناء عامل تقني اأكرث اأخالقيًة.  واأنا يف غاية المتنان للدعم الذي ح�سلُت 
عليه من امل�سرفني ومن اأ�سرتي خالل هذه الرحلة واأتطلع ملوا�سلة م�سرية 

التعلم العاملية التي بداأتها كطالبة يف جامعة نيويورك اأبوظبي«.
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ال�ستماع  اأّن  اإىل  ال��درا���س��ة  ت�سري 
املغم�ستني،  ال��ع��ي��ن��ني  م���ع  وح������ده، 
ي�����ع�����ّززان )ال�����دّق�����ة ال���ع���اط���ف���ّي���ة(، اأي 
الآخر  م�ساعر  تقدير  على  )ال��ق��درة 

واأفكاره واأحا�سي�سه(.
الفر�سّية،  ه����ذه  ���س��ّح��ة  لخ���ت���ب���ار 
ابتكر د. كرو�ض جمموعًة من خم�ض 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف جمّلة  ُن�������س���رت  جت������ارب، 
 American Psychologist

)اأطّباء علم النف�ض الأمريكّيون(.

�إ�صغاء ودّقة عاطفّية
�سخ�ٍض   1800 ال���درا����س���ة  يف  ����س���ارك 
يبلغون من العمر 18 �سنًة على الأقّل. 
اخترب د. كرو�ض يف خم�سة اختبارات دّقة 
�سيناريوهات  يف  العاطفّية  امل�ساركني 
الب�سر  اأو  فقط  )بال�سوت  التوا�سل 

اأو الثنني معاً(.
يف اأح���د الخ��ت��ب��ارات، ُع��ر���ض على 
م�سّجل  ���س��ي��ن��اري��و  امل�������س���ارك���ني 
بع�سهما  ت��غ��ي��ظ��ان  لم���راأت���ني 
الإغاظة  واخ���ت���ريت  ب��ع�����س��اً. 
لأّن����ه����ا ت��ث��ري جم���م���وع���ًة من 

امل�ساعر.
ُدع�������ي امل���������س����ارك����ون، ال���ذي���ن 
)املالحظني(،  ب��ا���س��م  ُع��رف��وا 
اجلهتني  م�������س���اع���ر  ل���ت���ق���دي���ر 
امل�ساركتني يف احلوار، وقّدم لهم 
امل�ساعر  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون جم��م��وع��ًة 
وط��ل��ب��وا م��ن��ه��م ت��ق��ي��ي��م ك���م م���ن هذه 

امل�ساعر اختربتها املراأتان.
ت�سع  م��ن  مقيا�ساً  امل��الح��ظ��ون  ا���س��ت��خ��دم 
و)للغاية(.  )اأب�������داً(  ب���ني  ت�����راوح  ن���ق���اط، 
الفيديو  اأو  ال�سوت،  مع  الفيديو  و�ساهدوا 

وحده، اأو ا�ستمعوا اإىل ال�سوت فح�سب.
تفاعاًل  امل��الح��ظ��ون  اآخ���ر، ح�سر  اخ��ت��ب��اٍر  يف 

باحلوا�ّض  اأو  فح�سب،  بال�سوت  التوا�سل  مبا�سراً. 
كّلها من خالل اإ�ساءة الغرفة اأو تعتيمها.

من  اأّن  املتو�ّسط  يف  تبنّي  اخلم�سة،  الخ��ت��ب��ارات  يف 
ا�ستطاع  م�ساهدته  دون  م��ن  احل����وار  اإىل  ا�ستمع 
حت���دي���د امل�����س��اع��ر ب�����س��ك��ل دق���ي���ق اأك�����رث م���ن غريه. 
العلوم  )اأظ��ه��رت  النتائج:  على  ك��رو���ض  د.  وي��ع��ّل��ق 
رغبة  ال�سنني  م��ّر  على  والبيولوجية  الجتماعية 
الآخرين،  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  يف  الأف����راد  ل��دى  عميقة 
بالإ�سافة اإىل جمموعة من املهارات التي ميلكونها 
لتمييز العواطف اأو النوايا. ولكن رغم وجود الإرادة 
الآخرين  م�ساعر  غالباً  ي��درك��ون  فاإنهم  وامل��ه��ارة، 

ب�سكٍل غري دقيٍق(.

يكفي �أن يعرب �ل�صوت عن �مل�صاعر
يتابع د. كرو�ض: )ي�سري بحثنا اإىل اأّن العتماد على 
مزيٍج من اإ�سارات ال�سوت والوجه اأو اإ�سارات الوجه 
اأف�سل ا�سراتيجّية لكت�ساف  وحدها، قد ل يكون 

م�ساعر الآخر اأو نواياه بدّقٍة(.
رمبا  النتائج  ه��ذه  وراء  الأ���س��ب��اب  اأح��د  اأّن  ويعتقد 
مقارنة  ال�سوتّية  الإ���س��ارات  اإخ��ف��اء  �سعوبة  يكون 
اأظهرت  ال��درا���س��ات  اأّن  مو�سحاً  ال��ب�����س��رّي��ة،  بتلك 
اإىل  الداخلّية  اإخ��ف��اء ح��الت��ه  م��ن يرغب يف  جل��وء 
اإ�سارات غري كالمّية يف الوجه بدل تلك الكالمّية.

واأظهرت  املهام.  بتعّدد  الآخ��ر فريتبط  ال�سبب  اأّم��ا 
حماولة القيام باأموٍر كثريٍة يف الوقت ذاته تراجعاً 
الإ�سغاء  ع��ل��ى  ذات�����ه  الأم������ر  وي��ن��ط��ب��ق  الأداء،  يف 

وامل�ساهدة.
املرتبطة  النتائج  ي�ستنتج د. كلو�ض ما يلي: )تثري 
الده�سة.  للم�ساعر  النف�ض  علماء  حتليل  بطريقة 
على  يعتمد  العاطفي  الذكاء  اختبارات  من  فكثري 

ت�سّورات دقيقة للوجوه(.
ي��ع��ريون الوجه  اأّن الأ���س��خ��ا���ض  وي��ت��اب��ع: )وج��دن��ا 
من  كثرياً  ال�سوت  يحمل  حني  يف  كبرياً،  اهتماماً 
املحتوى ال�سروري لفهم ما يجول يف داخل الآخر 
ب�سكٍل دقيٍق. لذا ت�سري النتائج اإىل �سرورة تركيزنا 

على امل�ساعر التي يعربرِّ عنها ال�سوت(.

�إىل  �لب�صيط  �لإ���ص��غ��اء  �أّن  �إىل  ج��دي��دة  در����ص��ة  ت�صري 
)�لدّقة  يزيد  �إليه  �لنظر  دون  من  يتكّلم  وهو  �صخ�ض 

�لعاطفّية(.
�أجرى د. مايكل كرو�ض من جامعة ييل �لأمريكية در��صة 
�نطلقت من فر�صّية �أّن �لتو��صل با�صتخد�م �ل�صوت فقط 
وقدرتنا على �لإ�صغاء من دون توظيف �أّية حو��ّض �أخرى، 

ي�صّهل على �ملتحاورين متييز م�صاعر بع�صهم بع�صًا.

قد يكون تعدد �ملهام وهمًا، �إل �أنه وهم 
يف  ُن�صرت  جديدة  در��صة  ت�صري  مفيد. 
جملة علم �لنف�ض �إىل �أن جمرد �عتبار 
عملية  عدة  ن�صاطات  �أو  و�ح��د  ن�صاط 

متعددة �ملهام �أمر كاٍف لتعزيز �لأد�ء.
ت�سري جمموعة مثبتة من بحوث علم الأع�ساب اإىل اأن القدرة على 
اإجن��از اأك��رث من مهمة دفعة واح��دة جم��رد وه��م. فقد اأظ��ه��رت منذ 
الإن�سان،  دم��اغ  اأن  جت��ارب  �سل�سلة  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  منت�سف 

بدل اإجناز م�سائل عدة معاً، يتنقل فح�سب من مهمة اإىل اأخرى.
لو  اأننا حتى  �سابقة  درا�سات  املهام �سريبته. ك�سفت  للتنقل بني  لكن 
اأمكننا توقع املهام التي نتنقل بينها اأو �سبق اأن اأجنزناها مئات املرات، 
نحتاج اإىل وقت اأطول لإمتامها، مقارنة بقيامنا باملهمة عينها ب�سكل 

متكرر.
ك�����ذل�����ك 

املغناطي�سي  ب��ال��رن��ني  الت�سوير  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��درا���س��ات  دع��م��ت 
الوظيفي فكرة اأن تعدد املهام جمرد خرافة. على �سبيل املثال، �سملت 
درا�سة تفح�ست ن�ساط الدماغ النتقال بني مهمتني واكت�سفت تراجعاً 
بن�سبة %29 و%53 على التوايل يف ن�ساط الدماغ عندما ُطلب اإىل 

امل�ساركني التنقل بني املهمتني.
تو�سح �سالينا �سرنا، باحثة من كلية �ستيفن رو�ض لالأعمال يف جامعة 
مي�سيغان يف اآن اأربور قادت البحث: )ي�سّكل تعدد املهام غالباً م�ساألة 

وجهة نظر ومن املمكن اعتباره حتى وهماً(.
اأو  اإذا كان ال�سخ�ض ينجز مهمة واح��دة  ت�سيف: )بغ�ض النظر عما 
مهاماً متعددة، فاإن جعله يعتقد اأنه يوؤدي مهاماً عدة ينعك�ض اإيجاباً 

على اأدائه(.
الأ�سخا�ض  نظرة  اأن  اأي�ساً  الدرا�سة  ق��ادت  التي  الباحثة  ه��ذه  توؤكد 
املهام مرنة. فقد نعترب، مثاًل، اجللو�ض يف اجتماع  اإىل ماهية تعدد 
مهمة واحدة، اأو قد نظنها مهمتني اإذا اأ�سغينا اإىل املتكلم ونحن ندون 

املالحظات.
اإىل ما  كانت نظرتنا  اإذا  التحقق مما  وزم��الوؤه��ا  �سرنا  ق��ررت  لذلك 
نعتربه تعدد مهام توؤثر يف طريقة اإجنازنا املهمة. وراجعوا بذلك 32 

درا�سة عك�ست وجهة نظر 8242 م�ساركاً.
يف اإحدى هذه الدرا�سات، طلب الباحثون اإىل 162 م�ساركاً م�ساهدة 
وتدوين  ت��ث��ق��ي��ف��ي  ف��ي��دي��و  ���س��ري��ط 
الباحثون  ق�����ّس��م  ح������واره. 

امل�ساركني  اأخ��ربوا  جمموعتني:  اإىل  امل�ساركني 
مثل  م��ه��م��ت��ني،  ���س��ُي��ن��ج��زون  اأن���ه���م  الأوىل  يف 

التعّلم والتدوين، يف حني قالوا للم�ساركني 
واحدة  مبهمة  �سيقومون  اإنهم  الثانية  يف 

متتحن مهاراتهم يف التعّلم والكتابة.
مهاماً  ي������وؤدون  اأن���ه���م  ظ��ن��وا  َم����ن  دّون 
اأكرب من الكلمات يف الثانية  عدة ع��دداً 

واأجن�����زوا ذل���ك ب��دق��ة اأك����رب، ف�����س��اًل ع��ن اأن 
وحاكت  الفهم.  امتحان  يف  اأف�سل  ج��اء  اأداءه���م 

درا�سات اأخرى هذه الكت�سافات.
املالحظات  تدوين  جتربة  اكت�سفت  املثال،  �سبيل  على 

على �سبكة الإنرنت اأن َمن ظنوا اأنهم ُينجزون مهاماً عدة 
اأ�سمل واأف�سل مقارنة  دّونوا مالحظات 

اأظ���ه���رت جمموعة  ك��ذل��ك  ب��غ��ريه��م. 
30 جت��رب��ة �سملت حل  اإ���س��اف��ي��ة م��ن 

مالية  ومكافاآت  املقطوعة  ال�سور  اأحاجي 
يف  عدة  مهاماً  ينجزون  اأنهم  اعتربوا  َمن  اأن 

اأك��رب من  ع��دد  اإىل  تو�سلوا  اآن 
الأجوبة ال�سحيحة يف الثانية، 
ظنوا  ال��ذي  بنظرائهم  مقارنة 

اأنهم يوؤدون مهمة واحدة.
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�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/11312  عمايل جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  متويل  و�سطاء  بانكرز  ترا�ست  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

روؤى قا�سم حممود بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
ع��ودة اىل  دره��م وتذكرة  الف وثالثمائة  وت�سعون  اثنان  دره��م  للمدعية مبلغ )92.300( 
التحق  تكن قد  - ما مل  دره��م فقط  الف  بقيمة خم�سة  نقدا  يقابلها  ما  او  وطنها عينا 
من  باملنا�سب  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت   - احل��ك��م  تنفيذ  وق��ت  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  فيها.  ن�سيبها  من  املدعية  واعفت  امل�ساريف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/1230(

املنذر : ا�ستثمار العقارية منطقة حرة - �ض ذ م م 
العنوان : املقر الرئي�سي لدى دبي القاب�سة - ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم 1 - ام �سقيم 3 اإمارة دبي - 

الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 44351111-971+ �ض ب : 500272 
املنذر اليه : تييبكال دوت�ض لتح�سري املعجنات )رخ�سة مهنية( رقم )796291( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
البلدية  الر���ض رقم  دبي - قطعة  املر�سى   - بردبي   - Amwaj-GM13 منطقة حرة  - وعنوانه : حمل رقم 
 : الإل��ك��روين  الربيد   ،  +31627110104 : ، هاتف حممول  دب��ي  اإم��ارة   ،  1158174370 : رق��م مكاين   ،  )392-0542(

 sahsah10@liv.nl
 Amwaj-GM13 رقم  حمل  بذمتها  املر�سدة  اليجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  يخطر 
اإمارة   ، منطقة حرة - بردبي - املر�سى دبي - قطعة الر���ض رقم البلدية )0542-392( رقم مكاين 1158174370 
دبي ،  يف غ�سون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية 
اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�سداد 
املحاماة مع  الر�سوم وامل�ساريف واتعاب  الزامها  الفعلي مع  متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
يف  �لدعوى 2018/321 �إ�ستئناف جتاري 

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
امل�ستاأنف : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف( - فرع دبي 

امل�ستاأنف �سدهم : برولوجيك�ض - �ض ذ م م - واآخرون 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله و املرفوعة من امل�سرف العربي لال�ستثمار 
والتجارة اخلارجية )امل�سرف( - فرع دبي ، �سد 1- برولوجيك�ض �ض ذ م م  2-لل �سينغ جورديال 
�سينغ بهوجال 3- باجليندر كاور نرمل �سينغ �سانا  4- �سروان �سينغ لل �سينغ بهوجال. وعليه   
على  مكتبنا  مقر  يف  �سيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم 
العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/21 يف متام ال�ساعة 10.00 �سباحا ، 

ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 ،  فاك�ض : 04-2681300
يو�صف �خلاجه / خبري ح�صابي وم�صريف        

�جتمـــــاع خبــــرة
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

 �خطار دفع بالن�سر
 يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2018/984 �لتنفيذ �ملدين 

اىل املحكوم عليه : بيتون لالإن�ساءات املعدنية ، اجلن�سية ، العنوان : الإمارات را�ض اخليمة �سعبية 
را�سد - بجوار كافترييا النجوم الرم�ض - راأ�ض اخليمة - الهاتف املتحرك : 971555595069+ 

بتاريخ 2018/6/10 يف  ا�سدرت بحقك حكما  را���ض اخليمة قد  بان حمكمة  ليكن معلوما لديك 
ق�سية )2018/69( منازعات ايجارية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 770.00 درهم �سامال الر�سوم 
 : اجلن�سية   ، الطنيجي  كليب  عبداهلل  احمد  عبدالرحمن   : له  املحكوم   : ل�سالح  وامل�ساريف. 
الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة بلوك 8 الرم�ض - را�ض اخليمة 6014 ، الهاتف املتحرك 
: 9710502444060+  ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار 
اعاله.  مالحظات :    فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ 
اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم، والر�سوم املرتبة عليك.
 رئي�س ق�سم �لتنفيذ

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

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ليف تك و�ير روبز �ند�صرتي )�ض ذ م م(  
العنوان : م�ستودع رقم 57 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية بوا�سطة ال�سيخ را�سد بن خليفة 
 : الرخ�سة  رق��م   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -  3 ال�سناعية  القوز   -
التنمية  دائ��رة  تعلن  : 1007085 مبوجب هذا  التجاري  بال�سجل  القيد  589026  رقم 
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  واملوثق لدى  اأع��اله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون  العنوان : مكتب 
 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري  هاتف : 2762233-04   فاك�ض : 04-4221680 
تاريخ  الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  امل�ستندات والأوراق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري ، هاتف : 04-2762233 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب    04-4221680  : فاك�ض 
روبز  و�ير  تك  ليف  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه 
�ند�صرتي )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/1/14  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/1/14  وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
 �عالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�الجنبية  

اىل املدعى عليه / جاني�سان ناجاراجان راماين - هندي اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعي /  الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

يف الدعوى رقم 2019/149 مدين جزئي  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
1- الزام املدعي عليه باأداء املتبقي من القيمة الإيجارية للعقد املمتد حتى 2016/12/31 مبلغ وقدره )12.300( 
درهم ، اثنا ع�سر الف وثالثمائة درهم للمدعية. 2- الزام املدعي عليه  بالقيمة الإيجارية  بواقع )اجرة املثل( من 
تاريخ 2017/1/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع )20.000( ع�سرون الف درهم  3- الزام املدعي عليه باخالء 
العني )ال�سقة رقم )603( الكائن ببناية وقف )الهالل( مبنطقة البوطينة باإمارة ال�سارقة( خاليا من اأية �سواغل 
وت�سليمه للمدعية.  4- الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة لل�سقة رقم )603( 
الكائن ببناية وقف الهالل مبنطقة البوطينة باإمارة ال�سارقة للمدعية.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى اجلزئية الثالثة مكتب رقم )1( مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/2/27 ال�ساعة 
8.30 �سباحا. وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك 

�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/1151  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - اخلان ملقاولت البناء - ذ م م 2- غالم يحيى حممد كل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2019/1/31 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة/وقبل الف�سل 
وتكون  باجلدول  ال��دور  املخت�ض �ساحب  امل�سريف  بندب اخلبري  املو�سوع  يف 
املحكمة  لها  وح���ددت  اجلل�سة.   بتلك  ال�سادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته 
القاعة  يف  �سباحا   09  :  30 ال�ساعة   2019/2/18 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد المانة من املدعي. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/78  جلان عقارية                 

حمل  جمهول  اإن��ك  ديفيلومبنت  غولف  عليه/1-برمييري  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ليوان )�ض ذ م م( وميثله / حممود حجاج عزب 
البيع  اتفاقية  ف�سخ  ال��دع��وى ومو�سوعها   اأق���ام عليك  ق��د  اأب��وج��ري��دة  
لها  وح��ددت   RH-007 رقم  بالعقار  النزاع واخلا�سة  وال�سراء حمل 
بالقاعة  م�ساءا   12.00 ال�ساعة   2019/2/20 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة 
Ch2.F.24 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�للجان  �لق�سائية   �خلا�سة
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
   يف  �لدعوى 2018/77 جلان عقارية 

ب��روب��رت��ي ليميتد  جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ب��رمي��ي��ري دب��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ليوان - �ض ذ م م وميثله / حممود حجاج عزب 
البيع  اتفاقية  ف�سخ  ال��دع��وى ومو�سوعها   اأق���ام عليك  ق��د  اأب��وج��ري��دة  
لها  وح��ددت    RL-023 رقم  بالعقار  النزاع واخلا�سة  وال�سراء حمل 
بالقاعة  ���ض   12.30 ال�ساعة   2019/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 
Ch2.F.24 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

�للجان  �لق�سائية   �خلا�سة
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/4650  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ت�سامرز للهند�سة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ دانوب ملواد البناء - �ض م ح قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   291.854.02( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.     
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2019/2/25  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/3356  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حمد عبداهلل عبدالرحيم حممد 2-�سمارت جول للتجارة العامة 
ابراهيم فخري  ا�سرار حممود  املدعي/  ان  القامة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �ض   -
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اللنجاوي   احمد  علي  احمد  حممد   / وميثله 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   80.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ  الدين وحتى ال�سداد التام. �سم ملف النزاع 
2018/2074 نزاع جتاري.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2019/2/27 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�عالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

فى �لدعوى رقم  2017/220 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 
 3244594826  : مكاين  رقم    0508650437 هاتف    04/2946945

املنفذ �سده : �سنديب كومار اكروال - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - ابراج بحريات جمريا - 
مبنى جمريا بزن�ض �سنر 1 - الطابق رقم 20 - ال�سقة رقم 2007 - رقم الهاتف : 0503983555 

انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/27  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 25 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : جمريا بزن�ض �سنر 1  - رقم 

العقار : 707 - امل�ساحة : 95.44 مر مربع - املقدرة ب���� )821.845( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2017/220 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401  خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 

 3244594826  : مكاين  رقم    0508650437 هاتف    04/2946945
املنفذ �سده : �سنديب كومار اكروال - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - ابراج بحريات جمريا - 

مبنى جمريا بزن�ض �سنر 1 - الطابق رقم 20 - ال�سقة رقم 2007 - رقم الهاتف : 0503983555 
انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/27  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 25 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : جمريا بزن�ض �سنر 1  - رقم 

العقار : 707 - امل�ساحة : 95.44 مر مربع - املقدرة ب���� )821.845( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2017/232 بيع عقار مرهون   

التا�سع مكتب  الطابق  بي  بلوك  الأع��م��ال  - قرية  �سعيد  ب��ور  دي��رة  دب��ي  اإم��ارة   : - عنوانه  التجاري  اأبوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
 3215693726 info@arnhadvocates.com رقم مكاين :  042525270 بريد الكروين :  ، هاتف :   919

AE400030000100380095014 -
املنفذ �سده : مارييت اليدا بيكمان - عنوانه :  اإمارة دبي ، �سارع دبي العني )الإحتاد( منطقة مرقب فيال رقم 601 رقم مكاين 

)6481146010( هاتف متحرك : 0502744243 - 043979839 �سندوق بريد : 74706 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/2/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع)�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�سحة او�سافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - رقم الر�ض : 1 - رقم املبنى : 3  - املنطقة : معي�سم الأول - ا�سم املبنى : ذا كري�سنت �سي - رقم الوحدة : 106 - رقم 

الطابق : 1 - امل�ساحة : 46.36 مر مربع - مببلغ : 340.000.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2017/232 بيع عقار مرهون   

التا�سع مكتب  الطابق  بي  بلوك  الأع��م��ال  - قرية  �سعيد  ب��ور  دي��رة  دب��ي  اإم��ارة   : - عنوانه  التجاري  اأبوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
 3215693726 info@arnhadvocates.com رقم مكاين :  042525270 بريد الكروين :  ، هاتف :   919

AE400030000100380095014 -
املنفذ �سده : مارييت اليدا بيكمان - عنوانه :  اإمارة دبي ، �سارع دبي العني )الإحتاد( منطقة مرقب فيال رقم 601 رقم مكاين 

)6481146010( هاتف متحرك : 0502744243 - 043979839 �سندوق بريد : 74706 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/2/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة 
�سكنية - رقم الر�ض : 1 - رقم املبنى : 3  - املنطقة : معي�سم الأول - ا�سم املبنى : ذا كري�سنت �سي - رقم الوحدة : 106 - رقم 

الطابق : 1 - امل�ساحة : 46.36 مر مربع - مببلغ : 340.000.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/963  
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

امل��ن��ذر ال��ي��ه /1- ع��ل��ي ار����س���اد خل��دم��ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف  2- ع��ل��ي ح�سني 
ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   - اجلن�سية  باك�ستان   - ار���س��اد  حممد 
فرة  لوجود  الي��ج��ار  عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة 
و  بتاريخ  2018/12/6  اليجار  �سيك  ب�سبب  رج��وع  ا�ستحقاق  ب��دون 
2018/12/15  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن 
املتبعة لدى  امل��اأج��ور ذل��ك ح�سب الج���راءات  والإ الخ��الء وت�سليمنا 

مركز ف�ض املنازغات اليجارية.
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/1093 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه 1- حيفا للخدمات الفنية - �ض ذ م م 2-ديفيد راج بال�ض 
- هندي اجلن�سية - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات 
الغري مدفوعة بح�سب عقد اليجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق 
مدتها  ومبهلة   2018/12/20 بتاريخ  اليجار  �سيك  رج��وع  ب�سبب 
وت�سليمنا  الخ��الء  والإ  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )30(
املنازغات  لدى مركز ف�ض  املتبعة  الج��راءات  ذلك ح�سب  املاأجور 

اليجارية.
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/1091  
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : ا�ستوديو 7 انترييز ديكوري�سن - �ض ذ م م  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب 
عقد اليجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك اليجار 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة    2018/12/1 و   2018/9/1 بتاريخ  
املاأجور ذلك ح�سب  تاريخ ن�سر هذا الع��الن والإ الخ��الء وت�سليمنا 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية.
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/1094  

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : نات�سر �سكاب�ض - �ض م ح )فرع دبي(  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب 
عقد اليجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك اليجار 
بتاريخ  2018/11/14 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا 
العالن والإ الخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب الجراءات املتبعة 

لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية.
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2019/1095 

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- مادي�سون للخدمات - �ض ذ م م ، 2- كرمي قموين - جزائري 
ال��غ��ري مدفوعة  امل��ت��اأخ��رات  ب�����س��داد قيمة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  اجلن�سية - 
اليجار  انتهاء عقد  ا�ستحقاق حيث  بدون  لوجود فرة  اليجار  بح�سب عقد 
وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد من تاريخ 2019/1/4 
بالإ�سافة اىل 5% قيمة ال�سريبة امل�سافة من تاريخ 2018/1/1 ومبهلة مدتها 
املاأجور ذلك  ن�سر هذا الع��الن والإ الخ��الء وت�سليمنا  تاريخ  )30( يوما من 

ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية.
�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/59  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي عليه /1-ع���ب���داهلل دروي�����ض علي ع��ب��داهلل اخل��اج��ة جم��ه��ول حمل 
الكندي  �سامل  �سلطان  وميثله/علي   - للتمويل  املدعي/موارد  ان  مبا  القامة 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التام  ال�سداد  املحاماة وحتى  )69.577.96 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التجاري رقم 2018/2054 وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  النزاع  و�سم ملف 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف  املوافق 2019/3/6 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/100  جتاري جزئي 

امل��دع��ي عليه / 1-ع��م��اد غ��الم علي البلو�سي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
اأقام  املهري - قد  املدعي/ م��وارد لتمويل - وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي 
)اربعة  وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
والر�سوم  دره��م(  فل�ض  وع�سرون  وثمانية  وع�سرون  اربعة  وثالثمائة  الف  و�سبعون 
ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2019/2/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/4521  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ها�سم �سيف �سعيد را�سد الكعبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موارد للتمويل وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م   54.493.35
متام ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2019/2/27 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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العدد 12557 بتاريخ 2019/02/17
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العدد 12557 بتاريخ 2019/02/17

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  17  فرب�ير 2019 �لعدد 12557 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك
SPEEDO :بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية 

املودعة حتت رقم :   248429        بتاريخ: 10 / 02 / 2016م
امل�سجلة حتت رقم :                       بتاريخ: 24 / 11 / 2016م                 

با�س��م:  �سركة كينويل لتجارة الكهربائيات  �ض.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ض.ب 87918، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اأجهزة لالإنارة و التدفئة وتوليد البخار و الطهي والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ض 

ال�سحية يف الفئة: 11
الواق�عة بالفئة: 11

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
بيانات التعديل.

تعديل �سكل العالمة كما هو مو�سح اأعاله.
تاريخ التعديل : 2019/02/13

تاريخ التاأ�سري :    /   /2019
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  17  فرب�ير 2019 �لعدد 12557 

  

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 306115:بتاريخ: 2019/02/12

  ، ، نيوجري�سي  ، نيو برنزويك  اأند جون�سون بالزا  اأند جون�س�ون وعنوانه: وان جون�سون  باإ�سم : جون�س�ون 
08933 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
توفري املعلومات يف جمال الأمرا�ض املناعية وخيارات العالج منها يف الفئة 44.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات FOR THE PEACE WITHIN  باللغة الإجنليزية.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  17  فرب�ير 2019 �لعدد 12557 

EAT 131745

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/529 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: �سركة ايجيندوم الإمارات ايه بي ا�ض

عنوانه : خارد الدولة ، الدامنارك ، عنوانه املختار : مكتب املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون - اإمارة 
دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ساحة ب - جناح رقم 313 

املنفذ �سده : �سيدرا ليمتد - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - املنطقة احلرة جلبل علي - مبنى جافزا رقم 
 114 رقم  مكتب   - الأول  الطابق   -  16

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2019/2/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 1902 - 

امل�ساحة : 70.06  مر مربع - املقدرة ب���� )754.118( درهم 
68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 501 -  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 

امل�ساحة : 94.81  مر مربع - املقدرة ب���� )1020525( درهم
68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 906 -  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 

امل�ساحة : 108.98  مر مربع - املقدرة ب���� )1173049( درهم
68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 703 -  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 

امل�ساحة : 487.06  مر مربع - املقدرة ب���� )5242665( درهم
�سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 1809 - 

امل�ساحة : 107.47 مر مربع - املقدرة ب���� )1156796( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة    2019/2/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 1902 - 

امل�ساحة : 70.06  مر مربع - املقدرة ب���� )754.118( درهم 
68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 501 -  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 

امل�ساحة : 94.81  مر مربع - املقدرة ب���� )1020525( درهم
68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 906 -  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 

امل�ساحة : 108.98  مر مربع - املقدرة ب���� )1173049( درهم
68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 703 -  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض : 

امل�ساحة : 487.06  مر مربع - املقدرة ب���� )5242665( درهم
�سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 68  - ا�سم املبنى : ذا برمي تاور - رقم العقار : 1809 - 

امل�ساحة : 107.47 مر مربع - املقدرة ب���� )1156796( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2018/508 �مر �د�ء    
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- حممد حم��م��ود ط��ه ام���ام  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اأمني حممد من�سور  طلب 
بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار 
درهم   400.000 مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ى  ال���زام   2018/11/27
المر  التظلم من  ولكم احلق يف  وامل�ساريف.  والر�سوم  للمدعي 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12557 بتاريخ 2019/2/17   
�الإعالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�الإجنليزية

اىل املدعى عليهما /1- بير جاغر  2-�سركة �سولر اإيكو �سي�ستمز - �ض م ح 
نعلمكم بان املدعي/عبداهلل العددي  يف الدعوى رقم 2019/77 الدائرة الكلية الأوىل 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
ندب خبري لت�سفية ح�ساب ال�سركة وم�ستحقات كل طرف وحتديد م�ستحقات املوردين واملتعاملني 
مع ال�سركة والطالع على ح�ساب ال�سركة لدى م�سرف ال�سارقة ال�سالمي رقم )0011378653003( 
والتحويالت التي قام املدعي عليها بتحويلها و�سبب حتويلها والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )6( مبحكمة ال�سارقة 
الحتادية الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ، وذلك يوم الربعاء املوافق 2019/2/20 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها 
بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال 

الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

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

  حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية         
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عليك �ختيار �ملنتج بح�صب نوعية ب�صرتك

تق�شري ب�شرتِك.. تقنيات منزلية للح�شول على نتائج جيدة

يحتوي على �لكثري من �لفيتامينات

ماء �لأرز يعزز منو �خلاليا ويحفز تدفق �لدم ويحافظ على �لب�شرة ناعمة

مـــــــــــــر�أة

  يتخل�ض النا�ض عادة من ماء الأرز مبجرد غ�سله اأو بعد طبخه، لكن ما ل يعرفه هوؤلء اأن ماء الأرز يحتوي على 
الكثري من الفيتامينات املفيدة جدا للج�سم، وميكن ا�ستخدمه باأكرث من طريقة، خا�سة بالن�سبة للن�ساء.

ناعمة  الب�سرة  ال��دم ويحافظ على  تدفق  يعزز منو اخلاليا ويحفز  اأن��ه  بالن�سا،  الغني  الأرز  ماء  فوائد  ومن بني 
وم�سرقة، كما اأنه غني بالفيتامينات التي ت�ساعد على احلد من ت�سبغ الب�سرة الداكنة.

وا�ستعر�ض موقع )�ستاندرد ميديا( الربيطاين 5 فوائد )مذهلة( ملاء الأرز، هي:

يخفف حب �ل�صباب
وفقا لدرا�سة اأجراها عام 2002 ق�سم ال�سموم يف جامعة فريجي يف بروك�سل، فقد ُوجد اأن املر�سى الذين يعانون 

من التهاب اجللد حت�سنوا بعد ال�ستحمام يف ماء الأرز ملدة 15 دقيقة على الأقل مرتني يف اليوم.
وي�ساعد ماء الأرز يف ال�سفاء من حب ال�سباب ويهدئ الحمرار. وين�سح بتربيده ثم و�سعه على الوجه با�ستخدام 

قطعة قما�ض قطنية، و�سطفه بعد 10 دقائق.

يزيل �لبقع �لد�كنة
عالمات  اأح��د  وه��ي  العمر،  يف  التقدم  م��ع  ع��ادة  تظهر  التي  الداكنة  البقع  م��ن  التخل�ض  على  الأرز  م��اء  ي�ساعد 

ال�سيخوخة، بالإ�سافة اإىل مفعوله الكبري يف اإزالة الت�سبغات الناجمة عن التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض.
امل�سام ويرك اجللد  اأحجام  ويعمل ماء الأرز كذلك على تلطيف ملم�ض اجللد ويكبح ت�سبغه وي�سده ويقلل من 

ناعماً.

منظف للوجه
يتحقق ذلك من خالل غم�ض قطعة قما�ض قطنية يف ماء الأرز وتدليك الوجه بها لدقيقتني وتركه يجف. 

وهذا يكفي جلعل جلد الوجه مرنا وناعما وم�سعا ل�ساعات طويلة.
ولأن ماء الأرز يحتوي على الكثري من الفيتامينات واملعادن املفيدة، فاإنه ي�ساعد على تن�سيط الب�سرة 

واحلفاظ عليها ناعمة وم�سرقة.

حت�صن )مرونة �ل�صعر(
ي�ساعد ماء الأرز على ت�سذيب وحت�سني مرونة ال�سعر، فقد اكت�سف باحثون اأن ا�ستخدامه كعالج 

لل�سعر يوفر فوائد كبرية، مثل تقليل التق�سف وزيادة كتلة ال�سعر وغزارته.
وين�سح بعد ا�ستخدام ال�سامبو والبل�سم، ب�سطف ال�سعر مباء الأرز مما يعطيه ملعانا اأكرث، كما اأنه ي�ساعد على 

اإبقاء ال�سعر قويا و�سحيا لفرة اأطول.

تنعيم �ل�صعر
ميكن اإ�سافة زيت اإكليل اجلبل اأو الالفندر اأو اجلريانيوم اإىل ماء الأرز وو�سعه على ال�سعر، وتركه ملدة 10 دقائق، 

ثم غ�سله.
فهذه اخللطة الغنية بالأحما�ض الأمينية من �ساأنها حت�سني حجم ال�سعر وقوته. ويعمل ماء الأزر 
على موازنة م�ستويات احلمو�سة يف ال�سعر، ل �سيما واأنه ل يحتوي على اأي مواد كيماوية 

اأو مواد حافظة.

ما هو حمتوى منتجات �لتق�صري؟
حت���ت���وي م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ق�����س��ري ع��ل��ى ال��ع��ن��ا���س��ر امل���وج���ودة 
ولكن  اجل��ل��د  اأط��ب��اء  ي�ستعملها  ال��ت��ي  امل�ستح�سرات  يف 
اأحما�ض  الفاكهة مثل  اأحما�ض  بينها  اأق��ل، من  بجرعات 

البيتا  واأحما�ض  الب�سرة،  لتجديد  هيدروك�سي  الأل��ف��ا 
هيدروك�سي لتنظيفها يف العمق، واأحما�ض الهيدروك�سي 

املتعددة لرطيبها وتغذيتها مب�سادات الأك�سدة.

كيف تعطي مفعولها؟
اإ�سعاف الروابط  تن�سط اجلزيئات يف املقام الأول عرب 
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني خ��الي��ا الطبقة ال��ق��رن��ي��ة، م��ا ي����وؤدي اإىل 
الب�سرة.  ومتلي�ض  امل�سام  وفتح  امليتة  اخلاليا  تق�سري 
يف الوقت نف�سه، تن�سط الأنزميات التي جتدد الب�سرة 

عرب تخفي�ض الرقم الهيدروجيني حتت عتبة 4.
وفاعلية  �سيوعاً  الأك��رث  الغليكوليك  حم�ض  ُيعترب 
الب�سرة بف�سل جزيئته  لأنه ي�ستطيع اخراق عمق 
يف  والإيال�ستني.  الكولجني  اإنتاج  ويزيد  ال�سغرية 
املقابل، ُي�ستعمل حم�ض الالكتيك ل�سرجاع ب�سرة 
حم�ض  اأم��ا  اجل��ل��د.  �سطح  على  يبقى  لأن��ه  م�سرقة 
الدهنية  الإف��������رازات  ف��ي�����س��ت��ه��دف  ال�����س��ال��ي�����س��ي��ل��ي��ك، 

وال�سوائب.

هل من تد�بري وقائية �صرورية؟
عند اختيار اجلرعة ال�سحيحة وا�ستعمالها بال�سكل 
اأنواع  ملعظم  العالجات مالئمة  تكون هذه  املنا�سب، 
واملعّر�سة  احل�����س��ا���س��ة  ال��ب�����س��رة  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ال��ب�����س��رة 
كانت هذه  وملا  ال��وردي��ة.  ب��داء  امل�سابة  اأو  لالحمرار 
اأن  الأف�����س��ل  فمن  ال�����س��وء،  جت��اه  ح�سا�سة  املنتجات 
مة  ُت�ستعمل يف امل�ساء. لكن اإذا كانت الركيبة ُم�سمَّ

ت�ستعملي  اأن  فيجب  ال�����س��ب��اح،  يف  تو�سع  ك��ي 
ال�سم�ض  م��ن  واق��ي��اً  ك��رمي��اً  معها 

طوال فرة العالج.

ما هي �أف�صل طريقة ل�صتعمالها؟
الب�سرة لأغرا�ض جتميلية، يو�سي اخلرباء  تق�سري  عند 

بتلقي عالج طوال �سهر اأو �سهرين، مرة اأو مرتني �سنوياً، 
ثم  بعالج خفيف  تبدئي  اأن  وال�ستاء. يجب  ال�سيف  بعد 
هذه  الن�ساء  بع�ض  ي�ستعمل  تدريجاً.  اجل��رع��ات  تزيدي 
ال��ع��الج��ات ع��ل��ى م��ر ال�����س��ن��ة، م��ع اأخ����ذ ا���س��راح��ة خالل 
ال�سيف. اإنها خطوة منطقية لأن املنتجات ح�سا�سة جتاه 
ال�سوء، وبالتايل ل ميكن ا�ستعمالها تزامناً مع التعر�ض 

لل�سم�ض.

هل تتحملها �لب�صرة ب�صهولة؟
لكن  عموماً،  التق�سري  منتجات  الب�سرة  تتحمل 
الأخرية توؤدي اأحياناً اإىل م�ساكل ح�سا�سية لأنها 
بع�ض  ل  ُيف�سّ ل��ذا  الأح��م��ا���ض.  م��ن  م�سنوعة 
تخرق  ل  عنا�سر  ا�ستعمال  الت�سنيع  �سركات 
ول��ك��ن��ه��ا م�سادة  ن��ف�����س��ه��ا  ب��ال�����س��رع��ة  ال��ب�����س��رة 
حم�ض  م��ن  اأك��رث  الب�سرة  وت��رّط��ب  لالأك�سدة 
من  النوع  هذا  ا�ستعمال  ميكن  الغليكوليك. 

امل�ستح�سرات على مر ال�سنة.

ما �لفرق بني �لتق�صري �ملنزيل و�لتق�صري 
�لتجميلي؟

يقوم  ال��ذي  ال�سطحي  التق�سري  ي�ستعمل 
ن�سبة  اجل����ل����د  اخ���ت�������س���ا����س���ي  ب�����ه 

حم�ض  م�������ن  م����رت����ف����ع����ة 
)بني  الغليكوليك 

و70%(.   20
العالج  مي���ت���د 
ع�����ل�����ى ث�����الث 

م��راح��ل: بعد 
املكياج،  اإزال��ة 

ُي���������س����ت����ع����م����ل 

غ�سول حت�سريي لتخفي�ض الرقم الهيدروجيني للب�سرة، 
ثم يو�سع املنتج بفر�ساة على الب�سرة وُيَرك لب�سع دقائق 
قبل اإزالته. ينا�سب هذا العالج الب�سرة الباهتة واجلافة، 
ويتكرر على مر اأربع جل�سات تف�سل بينها ثالثة اأ�سابيع.

�لتق�صري �ملنا�صب لكل نوع ب�صرة
• الب�سرة العادية: حتتاج اإىل ن�سبة خفيفة من العنا�سر 

وتن�سيط  الب�سرة  اإ�سراقة  لتجديد   )10%( الن�سيطة 
اخلاليا اجللدية ب�سال�سة.

تقنية  ا�ستعمال  مي��ك��ن  واجل���اف���ة:  ال��ع��ادي��ة  ال��ب�����س��رة   •
التق�سري بدل الفرك ال�سطحي الأ�سبوعي.

• الب�سرة الدهنية وال�سميكة: يجب اأن حتتوي العالجات 
�سباحاً  وُت�ستعمل  الغليكوليك  حم�ض  من   15% على 
الأف�سل  م���ن  ال�����س��ب��اب،  ح���ب  ظ��ه��ور  ع��ن��د  م�����س��اًء.  و/اأو 
ل  ال��ف��اك��ه��ة  اأح��م��ا���ض  لأن  اجل��ل��د  اخت�سا�سي  ا���س��ت�����س��ارة 

تتما�سى مع بع�ض اأنواع العالجات.
تكون  اأن  يجب  واحل�سا�سة:  الرقيقة  الب�سرة   •
واأن  و8%(   4 )ب����ني  خ��ف��ي��ف��ة  امل��ن��ت��ج  ج��رع��ة 
اأ�سبوعياً  م��رت��ني  اأو  م���رة  ع��ل��ى  تقت�سر 

كحد اأق�سى.
اإذا مل تكن  • الب�سرة املتعبة والباهتة: 
الب�سرة ح�سا�سة جداً، ميكن معاجلتها 
ليلي بجرعة تراوح  اأو كرمي  بغ�سول 

بني 8 و15%.
واملليئة  واملجعدة  النا�سجة  • الب�سرة 
بالبقع: ك�سفت الدرا�سات اأن ا�ستعمال 
3 و6  حم�ض الألفا هيدروك�سي بني 
التجاعيد  بتخفيف  ي�سمح  اأ���س��ه��ر 
التي  امل��ن��اط��ق  وتفتيح  الرفيعة 

تكرث فيها الأ�سباغ والبقع.

��ري  ت��ق�����صّ �أن  مي��ك��ن��ك   
�ليوم  ب�صهولة  ب�صرتك 
ب���ف�������ص���ل �ل���رتك���ي���ب���ات 
�لتجميلية �حلديثة. لكن 
�ملنتج  تختاري  �أن  يجب 
ب�صرتك  نوعية  بح�صب 

وت�صتعمليه باعتد�ل!
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ريهام حجاج تخو�س �أوىل بطولتها �لدر�مية يف »كارمن«
مبو�قف كوميدية �صاخرة

ريهام حجاج تخو�س �أوىل بطولتها �لدر�مية يف »كارمن«

ريهام  جت�صدها  �صخ�صية  ��صم  عماد  كارمن 
�إىل  �مل�صل�صل  ي�صل  )كارمن(.  يف  بطلًة  حجاج 
�ل�صا�صات  على  عر�صه  وينطلق  حلقة،   60
ويو��صل  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ملفتوحة 
�لأخرية  �مل�صاهد  ت�صوير  �لعمل  فريق 
ر�هنًا.جولة يف كو�لي�ض �لعمل 
ومالمح بع�ض �ل�صخ�صيات 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة �ل���ت���ي 

يت�صمنها.

ت�سري نيكول �سابا على خطى ليلى علوي يف التعامل مع م�سل�سل 
عادل اإم��ام، فكما اعتذرت الأخ��رية العام املا�سي عن عدم م�ساركة 
الزعيم يف الدراما الرم�سانية، يبدو اأن الفنانة اللبنانية �ستتخذ 
اإليها تقا�سي  القرار نف�سه، وذلك ب�سبب طلب �سركة )ماغنوم( 
باأن  ع��ل��م��اً  اأخ����رى،  اأع��م��ال  تتقا�ساه يف  بكثري مم��ا  اأق���ل  اأج���ر 
التوا�سل بينهما ا�ستمر يف �سرية تامة خالل الأيام املا�سية.
وترغب �سابا يف احل�سول على اأجر منا�سب للم�ساركة يف 
اإقامتها  اأجله  من  �ستنقل  اأنها  خ�سو�ساً  العمل،  بطولة 
الكبرية  الن�سبة  عن  ف�ساًل  ع��دة،  لأ�سهر  القاهرة  اإىل 
باعتبارها ممثلة  املمثلني  لنقابة  كر�سوم  ت�سددها  التي 
التفاو�ض  على  الفنانة  اأج��رب  كله  ذل��ك  م�سرية.  غري 
على الأجر الذي ر�سدته ال�سركة املنتجة قبل املوافقة 
على العمل رغم حما�ستها للتعاون مع عادل اإمام، كما 
قالت، وهو قدمها للمرة الأوىل للجمهور امل�سري من 

خالل فيلم )التجربة الدمناركية(.
ول ت�سارك نيكول �سابا يف ال�سباق الدرامي الرم�ساين 
املقبل يف م�سر، موا�سلة الغياب عن امل�سل�سالت امل�سرية، 
امل�سل�سل،  م�ساهد  ت�سوير  اإم���ام  رام���ي  امل��خ��رج  يكثف  فيما 
وقت  يف  ال��ع��م��ل  ان��ط��الق  ب�سبب  الأوىل  احل��ل��ق��ات  خ�سو�ساً 

متاأخر وحاجة الفريق اإىل ت�سليم احللقات الأوىل يف موعدها.
حتى  امل�ساركني  الفنانني  من  ع��دد  مع  التوافق  يتحقق  ومل 
الن علماً باأن املنتجني رامي اإمام وه�سام حت�سني يفر�سان 
حالة من ال�سرية على املفاو�سات مع النجوم، ل �سيما مع 

تخفي�ض الأجور تر�سيداً للنفقات.

جوزيف عطية .. 
)بعيوين(

اأطلق جوزيف عطية اأغنية جديدة بعنوان )بعيوين(، يحتفي من خاللها 
باحلبيبة ع�سية يوم احلب اإذ حتمل اإيقاعات الفرح وكلمات الغزل، ويف كل 

جملة منها دلل للمراأة.
 Anghami originals اخلا�سة  واإ���س��دارات��ه��ا  اإنتاجاتها  اإط��ار  يف 
وال�   accoustic ال����  بن�سخَتْيها  )ب��ع��ي��وين(  بن�سر  )اأن��غ��ام��ي(  ت��ت��ف��ّرد 
يف  القرار  �ست�سع  )اأنغامي(  اأن  فهو  الإ�سدار  هذا  املميز يف  .danceاأما 
�سريافقها  الن�سختني  من  اأي��اً  الأوىل  للمرة  �سيختارون  اإذ  امل�ستمعني،  يد 
فيديو كليب. فالن�سخة التي تنال اأكرب عدد من ال�ستماعات مبا�سرة بعد 
ليلة عيد احلب �ستبث لحًقا على طريقة فيديو كليب كان �سوره عطية يف 

اإيطاليا حتت اإدارة املخرج جاد �سويري.
لعمر  وال��ت��وزي��ع  واأحل���ان علي ح�سون  م��ن كلمات عامر لون��د  )ب��ع��ي��وين( 

�سباغ.

فوي�ض(  )ذا  جنمة  احتفلت 
امل�����غ�����رب�����ي�����ة جن���������اة رج�������وي 
بزواجها للمرة الثانية، علماً 
زوجها  ع��ن  انف�سلت  ب��اأن��ه��ا 
الربنامج،  انتهاء  بعد  الأول 

ولديها ابن وحيد منه.
اأقيم الزفاف يف فيال اإحدى 
املقربات  النجمة  �سديقات 
عدد  ع��ل��ى  يقت�سر  بح�سور 
من اأفراد العائلة والأ�سدقاء 

املقربني جداً.
اأعلنت  منف�سل،  ���س��ي��اق  ويف 
رج������وي اأن����ه����ا ت���ع���اق���دت مع 
اإنتاج مغربية، �ستهتم  �سركة 
الفنية  اأع���م���ال���ه���ا  ب���اإ����س���دار 
امل��ق��ب��ل��ة، وق���ال���ت: )اأخ������رياً، 
يتابعني  ال������ذي  ج���م���ه���وري 
منذ البداية، توقيع عقد مع 
كبرية  مغربية  اإن��ت��اج  �سركة 
باإنتاج  �ستتكلف  وج���دي���دة، 
و�ست�سرف  امل��ق��ب��ل��ة  اأع���م���ايل 

على كل حفالتي(.

جناة رجوي حتتفل 
بزو�جها للمرة 

�لثانية

هل تعتذر نيكول �شابا عن 
عدم م�شاركتها �لزعيم؟

اأنها فتاة مرحة ومثقفة وجميلة، متلك كارمن �سوتاً  ف�ساًل عن 
لفتاً. كذلك هي ابنة عائلة تنتمي اإىل طبقة البا�ساوات، وتعك�ض 
�سخ�سية الفتاة الع�سرية. تعي�ض يف منزل جدها �سراج الدين مع 

اأمها اجني واأختها رنا.
القاهرة بحثاً عن فر�سة لتحقيق  من ال�سكندرية تق�سد كارمن 
عر�ست  متوا�سعة  اأعماًل  رف�ست  بعدما  واملال  بال�سهرة  اأحالمها 

عليها بعد تخرجها يف كلية التجارة ق�سم اللغة الإنكليزية.
اأ�سهر من والدتها للبحث عن عمل، ومع  تاأخذ كارمن مهلة �ستة 

م�����رور ال���وق���ت ل جت���د ج�����دوى يف 
حم��اول��ت��ه��ا. ح��ت��ى ع��م��ه��ا مراد 

القاهرة  يف  اإل��ي��ه  تلجاأ  ال���ذي 
ب�سبب  كثرية  م�ساكل  يعاين 
�سلمى  ف��زوج��ت��ه  وج���وده���ا، 

تكرهانها  ي�����ارا  واب���ن���ت���ه 
خل���الف���ات ق��دمي��ة بني 

ال�������س���ل���ف���ت���ني اإجن������ي 
و�سلمى.

اإ�سرار  م���ن  ه���رب���اً 
اإجن�����ي على  اأم���ه���ا 
تر�سل  ت��زوي��ج��ه��ا، 

�سريتها  ك�����ارم�����ن 
اإىل  ال�������س���خ�������س���ي���ة 
وتقوم  ال�������س���رك���ات 
�سخ�سية  مبقابالت 
رغ����ب����ة  دون  م�������ن 
العمل،  يف  حقيقية 

نف�سه  ال�����وق�����ت  ويف 
ت����ع����اين م���ق���ال���ب ي�����ارا 

عليها  وت���رد  ال��ط��ف��ول��ي��ة 
اأن  اإىل  اأك�������رث،  مب���ق���ال���ب 

اأ�سبه  بينهما  احلياة  ت�سبح 
بحرب يومية.

بالبحث  كارمن  تبداأ  ذل��ك،  بعد 
اجل����دي ع��ن ع��م��ل وي�����س��اع��ده��ا يف 
بالقرب  ذلك علي، �ساحب مقهى 
من مكان اإقامتها. تلتحق ب�سركة 
ويف  زمالئها،  عن  وتتميز  كبرية 
الوقت ذاته وعن طريق امل�سادفة 
)األوان(  اإذاع���ة  يف  مذيعة  تعمل 

وجتعل من )�سباحك األوان( برناجماً مميزاً.
بالوظيفة  ل��ل��ف��وز  ���س��غ��رية  ك��ذب��ة  ك��ارم��ن  ت��ك��ذب  ب��داي��ة عملها  يف 
و�سرعان ما حتتاج اإىل األف كذبة لتغطية كذبتها الأوىل، ما يت�سبب 
مبواقف كوميدية �ساخرة، وتقع ال�سابة يف حب توفيق ابن نازيل 

و�سليمان وتواجه م�ساكل.

�صخ�صيات
 30 عمره  مثقف  و�سيم  �ساب  توفيق،  دور  كيالين  حممد  ي���وؤدي 
ويكره  منفتح  اأم��ريك��ا،  م��ن  اجلامعية  �سهادته  على  ح�سل  �سنة 
ال�سركة،  ليت�سلم  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  من  يعود  ال��ك��ذب. 
فيقابل كارمن ويعجب بها ولكنه يراجع ويرتبط بيارا ابنة عمها 
اأنها كوكي املذيعة، وحينما يكت�سف كذبها يقطع عالقته بها  على 
النهاية،  ويف  تزويجه.  اأم��ه  حم��اولت  راف�ساً  كارمن  من  ويتقّرب 
وي�ساب  م��ري��ع  حل���ادث  ويتعر�ض  فيثور  ك��ارم��ن  اأك��اذي��ب  يكت�سف 

بغيبوبة، وتتتابع الأحداث.
عمرها  توفيق.  واأم  �سليمان  زوج���ة  �سريين،  فتوؤديها  ن���ازيل  اأم���ا 
اأ�سول تركية، ملتزمة  تقريباً، وهي �سخ�سية جادة من  �سنة   58

وتهتم  اأنيقة  ع�سرية  �سيدة  فهي  ذلك  ومع  والتقاليد  بالعادات 
ولكن  ملحوظة.  ب�سورة  الفتيات  وت��ك��ره  املحت�سمة  باملو�سة 

بف�سل حكمتها واإدارتها احلازمة جعلت من )ا�ستيل( اإحدى 
اأكرب �سركات الإنتاج والتوزيع يف املنطقة العربية.

ب���دور �سليمان، ���س��اح��ب �سركة  ي��ا���س��ر ع��ل��ي م��اه��ر  وي��ق��وم 
ال�سخ�سية  لها، وهو �سعيف  املطيع  نازيل  )ا�ستيل( وزوج 

حّل  يف  وي�ساعدها  كابنته  ك��ارم��ن  يحب  ور���س��ني،  وه���ادئ 
م�ساكل عدة تتعر�ض لها. ولكنه يتحول اإىل �سخ�سية عنيفة 

بعد اإ�سابة ابنه يف حادث �سيارة.
ليلى عز العرب جت�سد �سخ�سية نرج�ض اأم �سامر و�ساحبة املحطة، 

اأبي  من  تزوجت  ال�سخ�سية،  م�سلحتها  تهمها  اأعمال  �سيدة  وهي 
�سامر ثم انف�سلت عنه بعد اإجنابها طفلها مبا�سرة، فهي ل تقيم 
للم�ساعر اأي وزن ول يهمها اإل املال، وتتعامل مع اجلميع بطريقة 
الإعالمي  م�سروعها  يف  لت�ستغله  �سليمان  وراء  وت�سعى  نفعية، 

ال�سخم.
بدوره يوؤدي عمر ال�سناوي �سخ�سية �سامر ال�سعدي، مدير اإذاعة 
املقّرب،  ك��ارم��ن  �سديق  ي�سبح  ون�سيط.  م��رح  �سخ�ض  )األ�����وان(، 
الأبد،  اإىل  ملياء  حبيبته  يخ�سر  وب�سببها  اأكاذيبها  يف  وي�ساعدها 
معرفته  رغ��م  بها  للفوز  امل�ستحيل  ويفعل  يحبها  اأن��ه  يكت�سف  اإذ 

ال�سابقة بحبها لتوفيق.
اأما ولء ال�سريف، فتج�سد �سخ�سية يارا ابنة عم كارمن، وهي فتاة 
جميلة تتابع املو�سة ومتحدثة لبقة وك�سولة كونها البنة الوحيدة، 

تع�سق احلياة ول حتب كارمن وتغار منها.

�أحمد حالوة
ك��ارم��ن، رجل  ال��دي��ن، ج��د  ���س��راج  اأح��م��د ح���الوة �سخ�سية  يج�سد 
حكيم يبلغ من العمر 70 عاماً وهو ابن با�سا حقيقي، لديه اأخالق 
بعد خالف مع  الأول  تويف  وم��راد،  اأجن��ب ولدين عماد  الفر�سان، 
ابنتيه كارمن  ابنه، لذا يراعي  باأنه �سبب وفاة  اأخيه، ف�سعر �سراج 
ورن��ا على ح�ساب ي��ارا ابنة م��راد ويدخل اإىل الأح��داث حم��اوًل مل 
الأ�����س����رة ع���ن طريق  ���س��م��ل 

م�سروع كبري.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#عبيد - ال�شاعر

هـالـفـال حـــي  يــا  مرحـبـا  يــا 

واحلـــال ــرف  ــط ال غ�ضي�ض  ــضٍ  ــ� غ

امـثـال الـمـال  فـــ  مالـه  عديـم 

اظـالل ام�ضويـه  عينه  ــض  ــو� اإرم

يــــال لــــي  يـكـ�ضـيـه   ٍ ومــيــدل 

الــروح ينـعـ�ض  ن�ضيـمـه  يلـلـي 

ال�ضـوح مبعـد  و  غزيـر  ــده  ــض و�

مـمـدوح و  فايـز  باحل�ضـن  لـي 

الـمـوح �ضـابـه  منـهـا  والقلـب 

ممــلـــــوح ــوق  ـــ ــط ــن امل يف  و  ذرٍب 

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

الطيـــب و الإح�ضـــان كنهــن .. مــالمــــِـح

       وْجـــه ٍ و�ضيـــم .. ْمَن الوجيـــه املطــاليـــق

اإزرع ف قلبـــك نخــلــــة ٍ .. من ت�ضـــامـِــح

           و اإح�ضد رطــَــبهــا يف قلــوب املخـاليـــق

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

�شيف بن اليف ال�رسيّع - ال�شعودية

عيد �ملحبي
خ����ل����ّي! �������ص������األ  ول  م�������ْر  �مل����ح����ب����ني  ع����ي����د 

م���ت���ع���ل���ّي.. ه����احل����ب  ع���ق���ب  �ل����ل����ي  ك����ان����ه  �ن 

ل����و ي���ن���ك���ر �ل��������ود، ع����ن����دي �ل��������ورد م��ت��ج��ل��ّي

حم����ت����ل����ّي يّف  ع������������رٍق  �إل��������ك��������ل  ك��������اأن��������ه 

ه�����و زه�������ر ف�����ل�����ّي،وه�����و م���ط���ل���وب���ي �ل���ك���ل���ّي

�ل����ع����رب م����ن ج�������ودي وف�����ص��ل��ي ي���زع���ل���ون  ل 

م�������ص���ت���اق �����ص���وف���ه ي���ج���ي ل���ل�������ص���وف و�ي���ه���ل���ّي

ه������ذ� ����ص���غ���ل روح��������ي،وه��������ذ� ����ص���غ���ل ع��ق��ل��ي

و�حل�����ب ل���ه ع��ي��د .. و�ل���ل���ي غ����اب �ه����و خ��ل��ّي

ل��ه ق�����ول�����و�  زع��������الن  ن����ع����م  �يّن  ل�����ه  ق�����ول�����و� 

ي���وَل���ه �ل�����ع�����رب  دون  ����ص���وف���ت���ه  ع���ل���ى  ق���ل���ب���ي 

و�ف�����ك�����اري �ل����ل����ي م���ع���ي ب�������ص���ورْت���ه م�����ص��غ��ول��ه

وك�����������ر�ت دم����������ّي م����ع����ه ب�����احل�����ب م�������ص���م���ول���ه

ف���ي���ه م��ر���ص��ول��ه �����ص����وقٍ   ع����ن����دي �ح���ا����ص���ي�������ض 

م���ع�������ص���ول���ه ك����ل����م����ات  ول  ع�����ن�����دي  م����اف����ي����ه 

�����ص����وف����ت����ه ع�����ن�����دي م����ه����ي ث����ق����ال ومم����ل����ول����ه

ي�����اخ�����ذين �ب����ج����ول����ه وي���ك�������ص���ب م���ع���ي ج���ول���ه

ل��ه ق�����ول�����و�  م�������ص���ت���اق  ن���ع���م  �ين  ل�����ه  ق�����ول�����و� 

ريــتـ�يــت
 

د�م �لو�صل ممنوع يف كل �لأحو�ل ،

وق�ت �ل�صف��ر .. ليه �حلن��ني يتز�يد ؟

******

تر�صى علي �مي :

خل يزعلون �لنا�ض !

 "هي �صايله همي !

ُهم �صيلوين �لباأ�ض"

�لبيت مت�حد
كلنا خليفة

ر�ج�����ع خلي�����ف�����ة  ق��ال�����������������و� 

�مل�����و�ج�����ع دو�  �ص�����وف�����ه 
م�����ل�����ي������ار ي�����ام�����رح�����ب�����ا 

و�ل�����������������زوّ�ر ل�����ل������ص�����ع�����ب 

�ل�����ق�����م�����ة �ل�������ل�������ي ك�����ل�����ه�����ا ق���م���ةالطيـــــف املهاجـــــر
ت��ب��ح��ث ت����ط����ّور ه��������الد�ء �ل���ل���ي..
�ح���ك���وم���ة ،�ع����ظ����م  ز�ي�������د  د�ر  يف 
ت��ب��ه��ر ج��م��ي��ع �ل���ك���ون و�ت�����دّر������ض..
ف���ي���ه���ا خ���ل���ي���ف���ة، رّي�����������ض �ل����دول����ة
فعاًل  .. خ��ل��ف  لع��ظ��م  خ��ري�خل��ل��ف 
�ل���ن���اي���ب ل����ه   ، �ب����ور������ص����د  وف���ي���ه���ا 
ح�����ارث ب���ح���ر، و������ص����ط����ورْة �ق���ي���اده
وف���ي���ه���ا �ب����وخ����ال����د، ح����ن �ن���ح���ّب���ه
بي�صا ور�ي����ت����ه   ، ����ص���ج���اع  �����ص���ج���ع 
مت���ّن���ت���ه���م.. �ل���ل���ي  �ل�������ص���ي���وخ  ذول 
ز�ي�����د وط������ن  ف���ي���ه���م  ح���ب���ى  و�هلل 
�ن����ت����و� لن  ن���ه���ن���ي���ك���م  و�ح������ن������ا 
ق���ّم���ت���ك���م �ل���ف���خ���م���ة �حل���ك���وم���ي���ة
و�ن������ت������و� ك����ف����و ل���ل���ع���ز و�ل����رف����ع����ة

ف���ي���ه���ا ج���م���ي���ع �ل����ن����ا�����ض م��ل��ت��م��ه
�ل��ه��ّم��ه �ل��رف��ع��ة .. ع���ن  ي��ن��ب��ئ ع���ن 
ج���������دً� م����ه����ّم����ه ،ج�����������دً� �م���ه���ّم���ه
درو����������ض ف���ك���ر �ل����ق����اي����د وع���زم���ه
���ص��ي��خ �ل����ك����رم و�جل�������ود و�حل�����ص��م��ه
ن��ع��م��ه ذ�  ل���ل�������ص���ع���ب  ن����ع����م  �ل�����ل�����ي 
ح��ل��م��ه ْدب���������ي  يف  حم����ق����ق  �ل�����ل�����ي 
رق���م���ه د�مي���������ًا  �لّول  و�ل������رق������م 
و�ل���ن���ع���م ث����م و�ل���ن���ع���م �خ�����و ���ص��ّم��ه
�ل�����ك�����ون ي�������ص���ه���د ع����زم����ه وح���زم���ه
ك����ل �ل���������دول، م����ن ح���ظ���ه وق�����ص��م��ه
ي���������ارب ت���������رزق ز�ي���������د �ل���رح���م���ة
����ه ������ه �إل��������ْ مَيَّ ف���خ���ر �ل����ع����رب م����ن مَيَّ
�ع����ظ����م و�جن��������ح م���ل���ت���ق���ى وق����ّم����ه
و�إل������ك������م م���ف���اخ���ر ط���ي���ب م��ل��ت��ّم��ه

وطن القّمة
�هد�ء �إىل دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة حكومًة و�صعبًا مبنا�صبة جناح �لقمة �لعاملية للحكومات.

حمد العيد

:( ط����ف����ل����ت����ي ب����ال����ع����ي����د ج�����������دً� ق���ا����ص���ي���ة  ع����ل����ي  ح�����ّن�����ت  ول  �ي����دي����ه����ا  ح�����ّن�����ت 
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ت��رّب��ع��ت ي���ا حم��م��د ع��ل��ى ك���ل ق��ّم��ة جمد
قمة  ��صبحت  فيك  �لر����ض  ل��ني  وت��و����ص��ع��ت 

عطاهلل ممدوح

�شهيل حممد عبدالعزيز
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