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جتنبي هذه الأخطاء يف الأجبان
ت�شكل الأجبان مكوناً هاماً على مائدة الإفطار لدى الكثريين، فهي 
بالكال�شيوم  غنية  فهي  للج�شم،  الغذائية  الفوائد  من  العديد  توفر 
العديد  وترتكتب  الفيتامينات.   اأن���واع  م��ن  وال��ع��دي��د  وال��روت��ي��ن��ات 
اأو  اإىل تلفها  ت��وؤدي  التعامل مع الأجبان،  اأخطاء يف  املنازل  من ربات 
بح�شب  الخ��ط��اء،  ه��ذه  اأه��م  يلي  وفيما  الغذائية،  لقيمتها  فقدانها 

�شحيفة ديلي ميل الريطانية:

التغليف البال�شتيكي
اجلفاف  بني  ال��ت��وازن  هي  الأج��ب��ان  تخزين  يف  الرئي�شية  امل�شكلة  اإن 
اإذا  ولكن  وملم�شها،  نكهتها  ف�شتفقد  اجلبنة،  جفت  ف��اإذا  والتعرق، 
تعرقت، ف�شتكون اأكرث عر�شة لنمو العفن غري املرغوب فيه، وتطور 
النكهات والروائح الكريهة، والتغليف البال�شتيكي ل ي�شمح لالأجبان 

بالتنف�س، مما يزيد من خطر هذه امل�شاكل.

ل تاأكلها مبا�شرة من الثالجة
 بغ�س ال��ن��ظ��ر ع��ن ت��خ��زي��ن الأج���ب���ان، م��ن ال�����ش��روري ال�����ش��م��اح لها 
ال�شماح  ويجب  التقدمي،  قبل  الغرفة  ح���رارة  درج��ة  اإىل  بالو�شول 
النكهة  اإط��الق  يتم  دقيقة حتى   30 اإىل   15 مل��دة  بالتنف�س  للجبنة 

بالكامل.

جتنبي التجميد
على الرغم من اأن حفظ الأجبان يف املجمدة ميكن اأن يحفظها لوقت 
اأطول، اإل اأن هذه الطريقة ميكن اأن تفقدها مذاقها املميز، وخا�شة 

الأجبان الطرية والرطبة، حيث ميكن اأن تف�شد يف املجمدة.

�شراء الأجبان املب�شورة
عمليات  لت�شريع  املب�شورة  الأجبان  ب�شراء  املنازل  ربات  بع�س  ترغب 
طازجة،  الج��ب��ان  على  للحفاظ  لكن  امل��ع��ج��ن��ات،  وحت�شري  الطهي 

يف�شل اأن تتم عملية ب�شر الأجبان يف املنزل.

غرفة فندقية للأزواج 
املختلفني بالأذواق

تعاون موقع �شهري للفنادق مع م�شممي اأزياء لت�شميم غرفة فندقية 
فريدة من نوعها، لإر�شاء الأزواج الذين ل ي�شتطيعون التفاق عند 

حجز غرفة. 
وا�شتعان موقع هوتيلز.كوم مع جوين ووجوك وكاتلني هام، لت�شميم 
غرفة تر�شي جميع الأذواق يف فندق ذا كريتن بالعا�شمة الريطانية 

لندن، وباأ�شلوبني متعار�شني متاما.
ومت و�شف اجلناح باأنه "حل و�شط مثايل" لالأزواج ذوي التف�شيالت 
اأ�شا�شي  ب�شكل  التوافق  ي�شتطيعون  ل  والذين  كبري،  ب�شكل  املختلفة 

على ما يريدون من الغرفة الفندقية.
ويتميز ت�شميم ن�شف اجلناح الذي �شممه ووجوك بديكورات ذهبية 
مميزة وورق جدران ملون، اأما اجلانب الآخر من ت�شميم كاتلني فقد 

كان اأكرث ب�شاطة وباألوان هادئة يغلب عليها الأبي�س والأ�شود.
هوتيلز. من  بتكليف  دولية  اأبحاث  على  بناء  الغرفة،  ت�شميم  وج��اء 

كوم، للتعرف على الأذواق املختلفة، عندما يتعلق الأمر بالتخطيط 
لق�شاء عطلة.

%5 من الذين �شملهم ال�شتطالع فندقاً  للدرا�شة، �شيختار  ووفقاً 
 8% �شيختار  ح��ني  وامل��خ��م��ل، يف  وال��رخ��ام  بالذهب  م�شمماً  ف��اخ��راً 

اأجواء الأناقة الب�شيطة.
اأن ت�شمل غرفهم  امل�شاركني يرغبون يف  اأن  اأي�شاً  واأظهر ال�شتطالع 
حماماً قائماً بذاته )35 %(، وخزانة مالب�س )26 %( واإ�شاءة "ل 

ت�شدق" )21 %(، بح�شب �شحيفة اآي نيوز الريطانية.
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حجرات فندقية ت�سمح 
لل�سياح بالندماج مع الطبيعة 
نطاق  عن  واخل��روج  ومميزة،  غريبة  اأماكن  ارتياد  اإىل  تتطلع  كنت  اإذا 
ال�شياحة التقليدية، فقد ترغب يف الطالع على هذه احلجرات ال�شياحية 

التي متتزج بالطبيعة وجتعلك تعي�س جتربة فريدة من نوعها. 
اأهوريري  وادي  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  مت��ت  ال��ت��ي  "ليندي�س"  ح��ج��رات  تتميز 
بنيوزلندا، بزجاجها العاك�س، وجدرانها اخل�شبية الداكنة التي ميكن اأن 
متتزج باملناظر الطبيعية املحيطة بها، وت�شبح غري مرئية لالأ�شخا�س 

الذين ميرون بالقرب منها. 
من  متتد  ال��ت��ي  الزجاجية  بنوافذها  احل��ج��رات  تتميز  ال��داخ��ل،  وم��ن 

ال�شقف وحتى الأر�س، والتي توفر اإطاللة على املحيط اجلميل.
كما تتميز احلجرات التي تبلغ م�شاحتها 20 مرتاً مربعاً، وحتتوي على 

�شرير فاخر بحجم ملكي، بت�شاميمها اخل�شبية الأنيقة من الداخل. 
خارجية  وم�شاحة  ف��اخ��راً،  حماماً  احلجرة  ت�شم  �شبق،  ما  اإىل  اإ�شافة 
وال�شماء  وال��غ��اب��ات  اجل��ب��ال  ت�شمل  التي  اخل��الب��ة  باملناظر  لال�شتمتاع 

املر�شعة بالنجوم لياًل، اأثناء احت�شاء القهوة اأو ال�شاي.
ومن اأهم املزايا التي تنفرد بها هذه احلجرات، احتواوؤها على م�شخات 
ال�شتحمام  واأح��وا���س  الأم��ط��ار  مياه  جتميع  واأنظمة  اأر�شية  ح��راري��ة 
ال�����ش��اخ��ن��ة ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح، وف����ق م���ا ن��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة م�����ريور اأون���الي���ن 

الريطانية. 

مذبحة اأفيال لإنقاذ ر�سيع 
وغالبا  بطبعه،  اجتماعي  كائن  الأف��ي��ال 
اأف��راده، ولذلك لي�س  ما ي�شاعد القطيع 
الأفيال  م��ن  ت���رى جم��م��وع��ة  اأن  غ��ري��ب��ا 
ت�شارع اإىل حماية بع�شها و�شغارها، عند 

تعر�شها للخطر مهما كانت النتائج.
وال������ع������ادة  امل���������ش����اع����دة  ه��������ذه  اأن  غ������ري 
تكون  قد  الأف��ي��ال  ل��دى  "الجتماعية" 
�شببا يف هالكها، مثلما حدث يف تايالند 
اأثناء  اأف���ي���ال   6 م���وؤخ���را، ع��ن��دم��ا ه��ل��ك��ت 
�شقطت يف  بع�شها عندما  اإنقاذ  حماولة 
الوطنية  املتنزهات  اأح��د  يف  ق��وي  �شالل 
فجر  الثالثة  ال�شاعة  يف  ال��ب��الد،  بو�شط 
ال�شبت. ووفقا للم�شوؤولني يف متنزه "خاو 
ر�شيع  ت�شلل  تايالند،  يف  ياي" الوطني 
ناروك"،  "هيو  �شالل  منطقة  اإىل  فيل 
الذي يعني ا�شمه "�شالل اجلحيم" ويعد 
ال�����ش��اللت داخ���ل املتنزه.  اأك���ر واأ���ش��ه��ر 
واأو�شح امل�شوؤولون اأن قطيعا من الأفيال، 
الر�شيع،  الفيل  اإنقاذ  اإىل حماولة  �شارع 
قرب الطريق ال�شريع يف منطقة برا�شني 
ب���ور، غ��ري اأن م��ا جم��م��وع 6 اأف���ي���ال من 
ال��ق��ط��ي��ع غ���رق ون���ف���ق، ب��ي��ن��م��ا ع���رث على 
اأجل  م��ن  يكافحان  وهما  اآخ��ري��ن  فيلني 
ال�شالل،  عند  هاوية  حافة  على  النجاة، 
ومت  اإن��ق��اذه��م��ا،  م��ن  ال�شلطات  ومت��ك��ن��ت 

التقاط فيديو للحظة جناتهما.

علج التهاب الذن قد ل 
يكون بامل�سادات احليوية �ص 23

كيف يرتبط الت�سويف 
والكتئاب ببع�سهما؟

الكتئاب  بني  �شلة  ثمة  وهناك  لالكتئاب.  رئي�شية  اأع��را���س  هي  التفكري  يف  والإط��ال��ة  الأم���ور  تفادي 
"�شايكولوجي توداي" اإنه عندما يكون الأ�شخا�س مكتئبني غالبا ما يفقدون  والت�شويف. وذكر موقع 
الهتمام بالأن�شطة التي كانت متتعهم يف العادة. وهذا ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�شويف حتى الأن�شطة امل�شلية. 

فحتى عندما يفكر املرء يف اأنه قد يود ح�شور فعالية ما، فاإنه قد يرتدد يف اإلزام نف�شه باحل�شور جراء 
اخلوف من اأنه قد ل يروقه ذلك عندما يحني وقتها.

واأ�شاف "الأ�شخا�س الذين يتعاملون مع ال�شغط النف�شي بو�شع امل�شاكل يف �شندوق متني 
لها  الت�شدي  ب��دل من  م�شاكله  امل��رء طويال يف  فكر  ف��اإذا  اأك��رث عر�شة لالكتئاب. 

اإن الكتئاب ميكن  اأن ي�شاهم يف تفاقم الكتئاب.  مبا�شرة، فاإن هذا ميكن 
اأي�شا اأن يجعل الأ�شخا�س ي�شعرون بالتجمد ".

يكون   ، مكتئبني  الأ�شخا�س  يكون  "عندما   : املوقع  واأو���ش��ح 
فعلى  �شلوكي.  ت�شل�شل  تخطيط  عليهم  ال�شعب  م��ن 

لبقالة  للذهاب  بحاجة  امل��رء  ك��ان  اإذا  املثال،  �شبيل 
اخل�شروات واإعداد وجبة وتنظيم املنزل قد ي�شعر 
اأنه خائف من فكرة من اأين يبداأ؟ ميكن اأن يبدو 
التخطيط ملهام متعددة اخلطوات اأمرا ج�شيما 
الكتئاب.  ج��راء  �شبابيا  ال��ذه��ن  يكون  عندما 
ويبدو رف�س املرء لتخاذ خطوة البداية اأ�شبه 
بالفعل يف  املرء �شعوبة  باملكابرة عندما يجد 

تخطيط املهام عندما يكون املرء مكتئبا".

بتناول  تو�شي  التغذية  توجيهات  من  الكثري  ف��اإن  لذلك 
ت�شتند  التو�شيات  ه��ذه  "ولكن  اللحوم.  م��ن  اأق��ل  كميات 
معر�شة  ك��ان��ت  ر���ش��دي��ة،  درا����ش���ات  اإىل  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
خلطر وجود عوامل من �شاأنها اأن ت�شو�س على النتيجة"، 
ح�شبما كتب جون�شتون وزمالوؤه، "مما يجعل من ال�شعب 

التحدث عن وجود عالقة �شببية".
ال��درا���ش��ات الطبية  ال��ب��اح��ث��ني ع��ل��ى جميع  واط��ل��ع ف��ري��ق 
املذكورة  املجلة  يف  ���ش��درت  وال��ت��ي  الق�شية  بهذه  املتعلقة 
قاعدة  ���ش��م��ن  وامل����وج����ودة   ،2018 مت��وز/ي��ول��ي��و  ح��ت��ى 

البيانات اخلا�شة باملجلة.
العتبار  اآخذين يف  الدرا�شات  نتائج هذه  الباحثون  وقيم 
الطرق البحثية وجودة البيانات ومراعاة عوامل التاأثري، 

ملعرفة مدى قوة نتائج هذه الدرا�شات، كل على حدة.
وت�����ش��م ه���ذه ال��ع��وام��ل امل���وؤث���رة، ع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال، املواد 
احلافظة، مثل ملح ال�شوديوم واأمالح النرتات والنرتيت، 

اأو املواد التي تن�شاأ عن �شواء اللحم.
وكانت نتيجة هذه املراجعة ال�شارمة اأنه اإذا اعتدل الإن�شان 

يف تناول اللحوم وخف�س عدد مرات تناول اللحوم بواقع 
ثالث اأن�شبة حلوم اأ�شبوعيا، اأي خف�شها من �شبع اإىل اأربع 

مرات، ينخف�س خطر الإ�شابة ب�شكل طفيف فقط.
واإذا تناول 1000 اإن�شان، بناء على ذلك، كميات اأقل من 
يتم  التي  بال�شكر  الإ�شابة  ح��الت  ف��اإن  املعاجلة،  اللحوم 
احت�شابها بني هذا العدد تنخف�س خالل 11 �شنة بواقع 

حالة.  12
املعاجلة،  غري  اللحوم  تناول  �شخ�س  واإذا خف�س 1000 
ال�����ش��رط��ان مقارنة  ج���راء  ال���وف���اة  ح���الت  ع���دد  ينخف�س 
وتنخف�س حالت  ثمانية حالت،  بواقع  العمر،  مبتو�شط 
الوفاة ب�شبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية خالل 11 

عاما بواقع اأربع حالت.
ويف جميع ال�شيناريوهات، كان التدليل على هذا النخفا�س 

يف املخاطرة �شعيفا اأو �شعيفا جدا.
واأخذ الباحثون يف اعتبارهم اأي�شا الراحة التي ي�شعر بها 

الكثري من النا�س عند تناول اللحوم.
بالراحة  ال�شعور  وفقدان  ال�شحية  املخاطر  موازنة  وبعد 

اأو�شى جون�شتون  الذي يعنيه التخلي عن تناول اللحوم، 
وزمالوؤه باأن ي�شتمر الأ�شحاء يف تناول اللحوم ومنتجاتها 

بنف�س القدر الذي يتناولونه حاليا.
ت��اأخ��ذ يف  التو�شية ل  ه���ذه  اأن  اأك����دوا  ال��ب��اح��ث��ني  اأن  غ��ري 
جمديا  يكون  اأن  ميكن  اللحوم  ع��ن  التخلي  اأن  العتبار 
اأو  املثال،  �شبيل  اأخ��رى، مثل راحة احليوان، على  لأ�شباب 
ب�شبب اآثار تربية احليوانات على البيئة واملناخ. ويف �شياق 
تعليق على الدرا�شة، راأى �شتيفان كابي�س، اخلبري يف املعهد 
اأن  ال��غ��ذاء يف مدينة بوت�شدام الأمل��ان��ي��ة،  الأمل���اين لأب��ح��اث 
الطريقة النقدية التي تعامل بها الباحثون مع الدرا�شات 
فاإن  التغذية  باأمور  يتعلق  "فيما  وق��ال:  حمقة،  ال�شابقة 
الكثري من العوامل له �شلة بعوامل اأخرى، لذلك فلي�س 
من ال�شهل اإيجاد عالقات ال�شببية بني ال�شبب والنتيجة". 
التو�شيات  تغيري  اإىل  ي��دع��و  ل  كابي�س  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع 
ال��غ��ذائ��ي��ة احل��ال��ي��ة، ول��ك��ن��ه ي���رى ب���دل م��ن ذل���ك يف هذه 
الدرا�شة دافعا اإ�شافيا لإجراء درا�شات ذات م�شتوى اأف�شل 

ب�شاأن العالقات بني التغذية وال�شحة.

فوائد الأعمال 
املنزلية ل�سحتك

بور�شارد-بيكر  األيك�شاندرا  قالت 
بفوائد  تتمتع  املنزلية  الأعمال  اإن 
ت�شاعد  اإن��ه��ا  ح��ي��ث  ج��ّم��ة،  �شحية 
ال�شعرات احلرارية من  على حرق 
ناحية وحتارب التوتر النف�شي من 

ناحية اأخرى.
واأو���ش��ح��ت اخل��ب��رية ل��دى مبادرة 
حماية امل�شتهلك الأملانية اأن القيام 
امل��ن��زل��ي��ة مي��ث��ل بدياًل  ب���الأع���م���ال 
التنظيف  لأن  ن���ظ���راً  ل��ل��ري��ا���ش��ة، 
يجعل اجل�شم يف  بدنياً  يعد عماًل 

حركة م�شتمرة.
اأن  ب���ور����ش���ارد-ب���ي���ك���ر  واأ�����ش����اف����ت 
املكن�شة  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال  ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مل���دة 30 دق��ي��ق��ة، ثم 
دقيقة،   15 مل����دة  الأر��������س  م�����ش��ح 
�شعر   200 ح����رق  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
يعادل  م���ا  امل��ت��و���ش��ط،  يف  ح������راري 
الدراجات  رك��وب  ريا�شة  ممار�شة 

الهوائية ملدة ن�شف �شاعة.
واأ�����ش����ارت اخل���ب���رية الأمل���ان���ي���ة اإىل 
خا�شة  ب�شفة  ال��ن��واف��ذ  م�شح  اأن 
تنوع  بف�شل  كبرية  بفعالية  ميتاز 
اأمن��������اط احل����رك����ة ك���اجل���ل���و����س يف 
اليدين.  واإطالة  القرف�شاء  و�شع 
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأ����ش���ارت عاملة 
كاتارينا  الأمل���ان���ي���ة  الإث��ن��ول��وج��ي��ا 
بالأعمال  ال��ق��ي��ام  اأن  اإىل  ت�����ش��اوج 
فعاًل ملحاربة  يعد �شالحاً  املنزلية 
بالهدوء  وال�شعور  النف�شي  التوتر 
وال�شرتخاء، وذلك ب�شرط القيام 
اأج���واء ي�شودها  ب��ه��ذه الأع��م��ال يف 

املرح والبهجة.
القيام  مي���ك���ن  ال���غ���ر����س  ول����ه����ذا 
ب����الأع����م����ال امل���ن���زل���ي���ة ع���ل���ى اأن���غ���ام 
�شبيل  على  ميكن  كما  املو�شيقى، 
اأثناء  راق�����ش��ة  ح��رك��ات  اأداء  امل��ث��ال 

ا�شتخدام املكن�شة الكهربائية. 

�ساعقة ت�سرب رجل 
وتطرحه اأر�سا

بينما  رج������ال  ����ش���اع���ق���ة  ����ش���رب���ت 
ك���ان ي��ق��وم ب��ن��زه��ة م��ع ال��ك��الب يف 
م��ن��زل��ه، يف مدينة  ق���رب  ح��دي��ق��ة 
ب���ولي���ة ت��ك�����ش��ا���س، لكنه  ���ش��ري��ن��غ 
واأظهرت  باأعجوبة.  املوت  جنا من 
ك���ام���ريات م��راق��ب��ة ال��ل��ح��ظ��ة التي 
األك�شاندر  ال�شاعقة  فيها  �شربت 
ك��وري��ا���س م�����ش��اء اخل��م��ي�����س، بينما 
ك��ان يقوم بنزهة مع 3 ك��الب من 
الأملانية يف حديقة  ف�شيلة �شيرد 
"ماير بارك" القريبة من منزله. 
وقال موقع "غو فاند مي"، الذي 
اأن�شاأ احل�شاب من اأجل جمع اأموال 
اإن  لتغطية نفقات عالج كوريا�س، 
للحظة  مالب�شه  يف  ا�شتعلت  النار 
وط����ار ح����ذاءه م��ن ق��دم��ه و�شقط 
هربت  بينما  ب��ق��وة،  الأر������س  ع��ل��ى 
ال���ك���الب ال��ث��الث��ة ذع����را م���ن هول 

اأخريًا.. ح�سم اجلدل حول خماطر اللحوم احلمراء على ال�سحة 

احلمراء  اللحوم  ت��ن��اول  اأن  دول��ي��ة  درا���س��ة  اأك���دت 
ومنتجاتها لي�س مرتبطا على ما يبدو مبخاطر �سحية 

كبرية لدى معظم النا�س.
فريق  �سائعا،  اعتقادا  تخالف  التي  الدرا�سة،  واأع��د 
دويل من االأطباء، وذلك بعد االطالع على العديد من 

الدرا�سات ال�سابقة ب�ساأن املو�سوع.
وقال فريق الباحثني حتت اإ�سراف براديل جون�ستون، 
"هاليفاك�س"  مب��دي��ن��ة  "دالهاو�سي"  ج��ام��ع��ة  م��ن 
الكندية، يف درا�ستهم التي ن�سر نتائجها العدد االأخري 

اإن  ميدي�سني"،  انترينال  اوف  "اأنال�س  جملة  من 
درا�ستهم ك�سفت فقط عن عالقة �سعيفة بني 

تناول اللحوم واالإ�سابة بال�سرطان وال�سكر، 
اإ�سافة الأمرا�س القلب والدورة الدموية.

باحثا،   14 من  املكون  الفريق  ق��دم  كما 
تو�سيات غذائية جديدة يف نف�س املجلة، 
خم�س  ب��ي��ان��ات  حتليل  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 

درا�سات جتميعية.
الأبحاث  الدولية  الوكالة  و�سنفت 

ال�سرطان، مبدينة ليون الفرن�سية، 
تناول اللحوم احلمراء، اأي حلوم 
على  واملاعز،  واالأغنام  االأبقار 

اأنها "رمبا ت�سبب ال�سرطان".
اللحوم  ه���ذه  م��ن��ت��ج��ات  اإن  ب���ل 

"م�سببة  اأنها  على  الوكالة  لدى  م�سنفة 
لل�سرطان".
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�ش�ؤون حملية

حتت عنوان مكتبات بال حدود

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنظم خلوة متخ�س�سة لأمناء املكتبات يف العني
اخللوة تعترب االأوىل من نوعها واأقيمت على مدى يومني

اآل علي ... املبادرة تدعم اجلهود ال�ستك�ساف اأف�سل االأ�ساليب التي تعزز ارتياد االأفراد للمكتبات

ت�سجيل نظام اإبداع كاأول م�سنف فكري

بلدية مدينة العني حت�سل على التقييم البلتيني يف اإدارة منظومة البتكار

بح�سور اأحمد اآل �سودين
جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين تكّرم كبار املواطنني 

••اأبوظبي - الفجر

خلوة  اأول  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  نظمت 
حتت  التعليم  واأخ�شائي  املكتبات  لأم��ن��اء  متخ�ش�شة 
املركزية  زاي��د  مكتبة  يف  حدود"،  بال  "مكتبات  عنوان 

مبنطقة العني 
ب��ح�����ش��ورال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن م�����ش��ل��م ب���ن حم 
والبحوث  للدرا�شات  �شموخ  موؤ�ش�شة  رئي�س  العامري 
اأن  ال���ذى ا���ش��اد مب��ب��ادرة خ��ل��وة اأم��ن��اء املكتبات م�����ش��رياً 
وعمارة  الإن�����ش��ان  نه�شة  اأن  ت���رى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
القدرات  وب���ن���اء  ب��ال��ث��ق��اف��ة،  اإّل  ت��ك��ون  ل  احل�������ش���ارات 
املعرفية والذهنية ، باعتبارها الدعامة الأ�شا�س يف بناء 
والنظرة  اخل��رة  يعك�س  وعي  وهو  املعرفة،  جمتمعات 

الثاقبة.
واأ���ش��ار ب��ن ح��م  اأّن اأم��ن��اء امل��ك��ات��ب ي��رتت��ب عليهم دور 
ليتعودوا  فئاته  بكل  املجتمع  اأف���راد  ترغيب  يف  كبري 
الكتب  حمبي  وا�شتقطاب  الت�شجيعية،  ال��ق��راءة  على 
احلديثة  التوا�شل  و�شائل  على  الإق��ب��ال  تنامي  و�شط 

والن�شراف عن املطالعة.
ثالثة  نوعها،  م��ن  الأوىل  تعد  ال��ت��ي  اخل��ل��وة،  ناق�شت 
حماور رئي�شية هي؛ املجتمع والتكنولوجيا واملحتوى، 
رفع  اإىل  �شعت  تخ�ش�شية،  عمل  ور���س   10 وت�شمنت 
احلدود  لتتجاوز  املجتمع،  يف  املكتبات  تاأثري  م�شتوى 
واخلرات  التجارب  تبادل  اإىل  بالإ�شافة  التقليدية، 
الثقايف  امل�شتوى  اإىل جانب حت�شني  املكتبات،  يف قطاع 
املتعلقة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ل���الأف���راد، والط����الع على 
بخدمة املجتمع يف قطاع املكتبات. كما ناق�شت الور�س 
دور املكتبات يف الوقت احلايل لتوفري حمتوى متنوع، 
"مكتبة" يف  اإجن����ازات  اأب���رز  اإىل ج��ان��ب الط���الع على 

دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي. 
بالإنابة  التنفيذي  املدير  اآل علي  وقال عبداهلل ماجد 
ل��ق��ط��اع دار ال��ك��ت��ب يف دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 

املبادرات  اإح��دى   ، املكتبات  اأمناء  "تعد خلوة  اأبوظبي: 
يف  امل��ك��ت��ب��ات  دور  لرت�شيخ  توجهنا  م��ع  تن�شجم  ال��ت��ي 
اأف��راد املجتمع معها باعتبارها  املجتمع وتعزيز تفاعل 
اأحد اأهم م�شادر املعرفة. كما اأن اخللوة  تدعم مهمتنا 
يف ا�شتك�شاف اأف�شل الأ�شاليب والبتكارات التي ت�شهم 
يف ت�شجيع جميع الفئات على ارتياد املكتبات، مبا فيهم 
الهمم من خالل ور�س  اأ�شحاب  واأبنائنا من  الأطفال 

عمل تخ�ش�شية تناولتها اخللوة".
اإع��داد اخللوة من جانب متخ�ش�شني يف جمال  جرى 
املتميزين،  املتحدثني  من  ع��دداً  �شمت  حيث  املكتبات، 
مكتبات  اإدارة  م��دي��ر  �شليبي،  اأب���و  م��اج��د  اإمي���ان  منهم 
يف  العامة  املكتبات  دور  ناق�شت  التي  العامة،  ال�شارقة 
تنمية خدمات املجتمع املعريف، و�شريفة مو�شى املازمي، 
مدير اإدارة م�شادر التعلم واحللول التعليمية بالإنابة، 
امل��در���ش��ي��ة يف تنمية  امل��ك��ت��ب��ات  ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن دور 
املجتمع، بالإ�شافة اإىل حممد بن جر�س، رئي�س احتاد 
اأدباء املكتبات، والذي ناق�س التنمية الثقافية يف الدولة 
.  تخلل اليوم الأول من خلوة اأمناء املكتبات جمموعة 
يف  "البتكار  ور���ش��ة  م��ث��ل،  ال��ع��م��ل  ور����س  م��ن  متنوعة 
الدكتور  قدمها  الهمم"،  لأ�شحاب  املقدمة  اخلدمات 
متكني  لأكادميية  التنفيذي  املدير  م�شطفى،  حممد 
للتعليم امل�شاند )دبي – راأ�س اخليمة(. ركزت الور�شة 
يف  واملهتمني  املكتبات  اأم��ن��اء  ل��دى  املعرفة  تعزيز  على 
جمال خدمة املجتمع، وت�شليط ال�شوء على اإمكانيات 
واإبراز  الهمم،  لأ�شحاب  املقدمة  البتكار يف اخلدمات 
�شبل  اإىل  ت��ط��رق  كما  ال��ك��ام��ن��ة.  املجتمعية  م��ه��ارات��ه��م 
م�����ش��ارك��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م يف امل��ج��ت��م��ع ال��ث��ق��ايف ودور 

اخلدمات التقنية والعائد منها على اأ�شحاب الهمم.
 اأما ور�شة "امل�شوؤولية الجتماعية للمكتبات احلديثة"، 
فقدمها الأ�شتاذ عماد اأبو عيد، موؤلف كتاب "موؤ�شرات 
اإىل  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  وه���دف  املكتبات".  اأداء 
امل�شوؤولية  ح��ول  ال��الزم��ة  باملعرفة  امل�شاركني  ت��زوي��د 

حولها  فكرية  توجهات  واإيجاد  للمكتبات  الجتماعية 
وتطبيق مفاهيمها. 

والرجمة  ال��ت��ن�����ش��ي��ط  "تقنيات  ور����ش���ة  ق����دم  ف��ي��م��ا 
جر�س،  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  حم��م��د  الثقافية" ال��دك��ت��ور 
وتناول من خاللها مفهوم الإبداع والبتكار ومهارات 
التفكري الإبداعي. اأما ور�شة "القراءة ل جتعلها عادة، 
مقدمة  ال�شحي،  �شفية  فقدمتها  حياة"  اأ���ش��ل��وب  ب��ل 
الور�شة  ت��ط��رق��ت  امل���ع���روف���ة.  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال���رام���ج 
للقراءة،  الإيجابي  التاأثري  مثل،  املحاور  من  للعديد 
وخطوات بناء ذوق معريف واأدبي وكيفية اختيار الكتاب 
املنا�شب. بالإ�شافة اإىل ور�شة "تقنيات الإبداع والبتكار 
يف موؤ�ش�شات املكتبات واملعلومات" قدمها الدكتور رجب 
امل��وارد التعليمية يف  اإدارة  عبد احلميد ح�شنني، مدير 
الور�شة  وتناولت  الذكية،  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جامعة 
البتكار  على  امل�شاعدة  والأدوات  البتكار  فن  مفاهيم 

يف بيئة املكتبات. 
ويف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن اخل���ل���وة، ان��ع��ق��دت ور�����س عمل 
املكتبات  اإن�����ش��اء  ال��ذه��ب��ي��ة:  "الفر�شة  م��ث��ل،  متنوعة 
الهمم"،  ذوي  من  لالأطفال  �شاملة  تعليمية  م�شاحة 
قدمتها الروفي�شورة اإميان غاد رئي�س وحدة التدريب 
باملعرفة  امل�����ش��ارك��ني  ب���ه���دف جت��ه��ي��ز  �����ش����درا،  مب���رك���ز 
اأ�شحاب  من  الأط��ف��ال  مع  للتفاعل  والثقة  الأ�شا�شية 
هذا  وتنفيذ  �شاملة،  برامج  وتقدمي  وتطوير  الهمم، 

النهج ال�شامل يف كل جانب من جوانب عملهم.
البحوث  اإدارة  م����دي����رة  ال��ل��م��ك��ي  اأح�������الم  وق����دم����ت   
الإمارات  دار  مركز  وم��دي��رة  ال��ع��ام  الن�شائي  ب��الحت��اد 
تنمية  يف  املكتبة  "دور  ب��ع��ن��وان  ور���ش��ة  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات، 
بني  خاللها   م��ن  جمعت  وال��ت��ي  املجتمعية"،  الثقافة 
الثقافية  التنمية  اأهمية  ح��ول  النظري  الإط���ار  ط��رح 
واأثرها يف تقدم املجتمعات، وبني اأ�شلوب جل�شة الع�شف 
لردف  الإب�����داع  ج��و  تهيئة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  ال��ذه��ن��ي 
يف  املكتبات  دور  لتعزيز  الب��ت��ك��اري��ة  واحل��ل��ول  الأف��ك��ار 

تنمية الثقافة املجتمعية. 
اأما ور�شة "الذكاء ال�شطناعي وتطبيقاته يف املكتبات"، 
رئي�س  يو�شف  حممود  م�شطفى  الأ�شتاذ  قدمها  التي 
بن  الذكية يف جامعة حمدان  املعلومات  ق�شم خدمات 
الذكية، فناق�س فيها عدة حماور مثل تعريف  حممد 
الذكاء ال�شطناعي، وتطبيقات الذكاء ال�شطناعي يف 
احلياة العامة ويف جمال املكتبات، وكيفية التحول من 

اأمناء مكتبات اإىل مهند�شي املعرفة. 
م�����ش��وؤول معاجلة  م��ن��ال ح�شاد  الأ���ش��ت��اذة  ق��دم��ت  فيما 
الرقمية ور�شة بعنوان  الفهر�شة مبكتبة دبي  حمتوى 
حيث  الرقمية"،  دب��ي  مكتبة  تكنولوجيا  "تطبيقات 
املقتنيات  وحجم  الرقمية  دب��ي  مكتبة  مفهوم  تناولت 
والقطاعات املو�شوعية التي تغطيها. كما تطرقت اإىل 
احللول الرقمية التي تقدمها املكتبة ومت عر�س النظام 
اإىل  بالإ�شافة  تقدمها.  التي  املزايا  واأه��م  الإلكرتوين 
"ور�شة البيانات ال�شخمة واإنرتنت الأ�شياء باملكتبات"، 
م�شروعات  مدير  العجمي  اأحمد  الأ�شتاذ  قدمها  التي 
اأف���ق امل��ع��رف��ة خل��دم��ات امل��ك��ت��ب��ات، ورك���زت هذه  ب�شركة 
املكتبات،  يف  الأ���ش��ي��اء  اإن��رتن��ت  تطبيقات  على  ال��ور���ش��ة 
الأ�شياء  اإن��رتن��ت  ملفهوم  وا���ش��ح��ة  روؤي���ة  و���ش��ع  ب��ه��دف 

وتطبيقاته يف املكتبات.
الذي  الإبداع"  "خمتر  اإط���الق  اخل��ل��وة،  �شهدت  كما 
والفاعلة يف  املوؤثرة  ال�شخ�شيات  �شارك فيه نخبة من 
جمالت متنوعة ذات �شلة، حيث متت مناق�شة ثالثة 
التي  والجت���اه���ات  ال��ت��ح��دي��ات  وه���ي  رئي�شية،  حم���اور 
تواجه البتكار يف املكتبات، وكيفية بناء القدرات ل�شالح 
البتكار يف املكتبات، وتطبيقات التكنولوجيا ودورها يف 
لإبراز �شورة متكاملة عن  �شعياً  املجتمع، وذلك  اإثراء 
التي  وال��و���ش��ائ��ل  ال��ط��رق  واأف�����ش��ل  املجتمع  احتياجات 
اخلدمات  ع��ن  املجتمع  ر���ش��ا  م�شتوى  رف���ع  يف  ت�شهم 
خطط  وو���ش��ع  م���ب���ادرات  ت��ق��دمي  ج��ان��ب  اإىل  املكتبية، 

فعالة ملواكبة التطورات العاملية يف هذا املجال.

•• العني  - الفجر

ح�شلت بلدية مدينة العني على الت�شنيف البالتيني 
قبل  م��ن  ذل��ك  و  البلدية،  يف  البتكار  اإدارة  ملنظومة 
جائزة اأفكار بريطانيا، و جاء الت�شنيف على منظومة 
اإدارة البتكار و نظام اإدارة الإبداع و البتكار ) اإبداع ( 
 2015 العام  العني منذ  بلدية مدينة  الذي تطبقه 
، و حققت البلدية امل�شتوى البالتيني بح�شب تقييم 
ع��ل��ي��ه مت  ال��ب��ل��دي��ة، و  تطبيق م��ن��ظ��وم��ة الب��ت��ك��ار يف 
البالتينية  الفئة  هو  و  تن�شيف  اأعلى  على  احل�شول 
مدينة  يف  جهة  ك���اأول  املانحة  اجل��ه��ة  معايري  ح�شب 

العني حت�شل على الت�شنيف البالتيني .
و  الأداء  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  �شيف  م��ب��ارك  ق��ال  و 
مكتب التميز املوؤ�ش�شي ، اأن بلدية مدينة العني ترعى 
اأطلقت  حيث   2008 منذ  البتكار  حتفز  و  تدعم  و 
بلدية مدينة العني اأنذاك النظام اللكرتوين لتلقي 
ب����دوره جوائز  ال���ذي ح�شد  و  الق���رتاح���ات )ف��ك��رة( 
املجتمع يف تطوير مدينة  اإ�شراك  �شاهم يف  حملية و 
 2013 ع��ام  يف  العني  مدينة  بلدية  قامت  و  العني. 
و  الإب����داع  اإدارة  ك��ف��اءة  رف��ع  و  لتطوير  خطة  بو�شع 
البلدية  موظفي  مع  بامل�شاركة  املوؤ�ش�شة  يف  البتكار 
و ج��م��ه��ور م��دي��ن��ة ال��ع��ني، و ك���ان ن��ت��اج ه���ذه اجلهود 
اإدارة الإب��داع و البتكار بحلته اجلديدة  اإطالق نظام 

با�شم )اإبداع( يف عام 2015. �شاحب اإطالق النظام 
منهجيات و األيات عمل مبنية على الدرو�س امل�شتفادة 
اإدارة البتكار لتحقيق  اأف�شل املمار�شات املطبقة يف  و 
 ، املوؤ�ش�شي  الأداء  رف��ع  و  ال��ري��ادة يف تقدمي اخلدمات 
و عليه فاأن احل�شول على هذا الت�شنيف هو تكرمياً 
جلهود موظفي و قيادة بلدية مدينة العني و تاأكيداً 

على اأننا نخطو يف الطريق ال�شحيح نحو اإدارة الإبداع 
و البتكار.

اإدارة الب��داع و البتكار  اأن نظام  اأ�شاف ال�شام�شي:  و 
معني با�شتقبال اقرتاحات موظفي البلدية و املجتمع 
امل�����ش��ت��م��ر و تطوير  ال��ت��ح�����ش��ني  ب��ه��دف   ، م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  و 
اأ�شاليب و اإج��راءات العمل يف البلدية و دعم البتكار 

يتم  و  ال��ع��ني،  و تطوير مدينة  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  يف 
ال�شركاء  و  امل�شاهمني  و  امل�شاركني  تكرمي  و  تقدير 
نظام  بت�شجيل  موؤخراً  قمنا  قد  و   ، البلدية  قبل  من 
)اإبداع( كم�شنف فكري لبلدية مدينة العني يف وزارة 

القت�شاد.
معايري  اأن  الهرمودي  فاطمة  اأو�شحت  جانبها  من 
ثقافة  ن�شر  و  ال��ب��ل��دي��ة  ع��م��ل��ي��ات  يف  متثلت  اجل���ائ���زة 
البتكار ، كما يتم التدقيق على دعم الإدارة العليا و 
توافر املوارد و الإمكانيات لتطوير منظومة البتكار ، 
كما قام فريق التقييم من قبل اجلائزة بالطالع على 
عمليات الت�شويق و الدعاية و الإعالن لالبتكارات و 
الإجنازات ، و التكرمي و التحفيز التي تقدمها الإدارة 
لأ���ش��ح��اب الأف���ك���ار و امل��ق��رتح��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة ، كما 
املوؤ�شرات  و  الأداء  تقارير   على  اجلائزة  فريق  اطلع 
يعني  و  بالبتكار،  املعنية  الت�شغيلية  و  ال�شرتاتيجية 
التقييم اأي�شاً بالتطوير و التح�شني امل�شتمر و تدريب 
امل��ع��ن��ي��ني ب��الب��ت��ك��ار، ب��الإ���ش��اف��ة ل��ل��م��ي��زان��ي��ة ال��ت��ي مت 

تخ�شي�شها لالبتكار.
اجلدير بالذكر اأن نظام البتكار و الب��داع ) اإب��داع ( 
الداخلي  للتوا�شل مع اجلمهور  البلدية  اأنظمة  احد 
و  اأف��ك��اره��م  ل��ط��رح  باملجتمع  اخل��ارج��ي  و  باملوؤ�ش�شة 
و حت�شني  امل��راف��ق  و  اخل��دم��ات  لتطوير  مقرتحاتهم 

العمل و تطوير املرافق يف مدينة العني .

•• العني - الفجر

 كرمت جمعية الإم��ارات لرعاية وبر الوالدين عدداً من 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  العني  مدينة  يف  امل��واط��ن��ني  كبار 
هيئة  م�شرح  على  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  وح�شر  للم�شنني، 
�شعادة  اجليمي  منطقة  يف  الغذائية  وال�شالمة  ال��زراع��ة 
اجلمعية   اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شودين  اآل  اأحمد  الدكتور 
واأحمد  اجلمعية  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  بالعبدة  وح��م��د 
ال�شكرتري  ن��ا���ش��ر  ال�����ش��ر، وحم��م��د  اأم����ني  حم��م��د م����راد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و���ش��خ�����ش��ي��ات اإج��ت��م��اع��ي��ة وخ��ريي��ة ووف����د من 
�شعادة  وال��ق��ى  الأح���م���ر.   ال��ه��الل  هيئة  ومتطوعي  اإدارة 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شودين  اآل  اأحمد  الدكتور 
والثقايف  الإن�شاين  البعد  على  فيها  اأك��د  باملنا�شبة  كلمة 
تربى  ال���ذي  الأ���ش��ي��ل  الإم���ارات���ي  للمجتمع  واحل�����ش��اري 
واملبادئ  ال�شفات  م�شتمداً  والأ�شلية،  النبيلة  القيم  على 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س  م��ن  الرفيعة 
اأعطى كل  ال��ذي  "طيب اهلل ثراه"،  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
والرعاية  بالهتمام  واأو���ش��ى  امل��واط��ن��ني  لكبار  اهتمامه 
ب��ه��ذه ال��ف��ئ��ي��ة ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا وع����دم التق�شري يف 
احتياجاتهم العائلية والجتماعية وال�شحية .   واأ�شاد اآل 
�شودين بحكمة وتطلعات القيادة الر�شيدة حيث يحظى " 
كبار املواطنني" يف دولة المارات مبنظومة متكاملة من 

الدعم والرعاية احلكومية التي ت�شمن لهم �شبل احلياة 
الكرمية وحتافظ على مكانتهم يف املجتمع لال�شتفادة من 
خراتهم ومعارفهم وتوفري متطلبات العي�س الكرمي لهم. 
واأ�شار اإىل اأن جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين  تعمل 
على تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية جتاه كبار املواطنني من 

والوقوف  الدار ورعايتهم  بركة  اأنهم  التاأكيد على  خالل 
هوؤلء  اأن  معتراً  حقيقية،  واأ���ش��ال��ة  واج��ب  جانبهم  اإىل 
الرجال والأمهات  لهم اأهمية خا�شة يف �شمرينا وحتملوا 
امل�شاق واملتاعب، ومن واجبنا وبكل خري ومودة وحمبة اأن 
نرد اجلميل اإليهم، ونقدم لهم الرعاية واحلنان والتعاطف 

والهتمام.   وت�شمن احلفل فقرات متنوعة وكلمة للوكيل 
زايد القحطاين من ق�شم الطوارىء وال�شالمة العامة يف 
منطقة العني وق�شيدة لل�شاعر �شامل العبيدي. ويف ختام 
الأحمر  الهالل  وهيئة  املواطنني  كبار  تكرمي  مت  احلفل 

واملتطوعني واجلهات الراعية. 

�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
حتا�سر عن القراءة والأخلق

•• العني-الفجر

�شمن املحا�شرات املجتمعية والثقافية التي تقدمها ال�شيخة د. �شما بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شات ال�شيخ حممد بن 
مدر�شة   لطالبات  حما�شرة  قدمت  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد 
املبادئ للتعليم الأ�شا�شي والثانوي  مبنطقة اخلزنة و طالبات من مدر�شة 
الطليعة بعنوان  ) القراءة والأخالق ( وقد جاءت املحا�شرة �شمن اأن�شطتها 
الداعمة ملبادرة ) ًخلق ( والتي اأطلقتها عام 2018م تعزيزا ملبادرة �شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآِل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
 – – حفظه اهلل  الأعلى للقوات امل�شلحة بدولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املرتكزة على  الأ�شيلة  الأخالقية  وقيمها  الثقافية  بهويتها  تتميز  والتي  
الت�شامح والحرتام  الرا�شخ الذي يعلي من قيم  الإماراتي  القيم  موروث 
والعطاء الالحمدود  والت�شحية  والبذل  والنتماء  والتعاون وحب اخلري 

للوطن.
اهتمامها  على  �شما  ال�شيخة  م��ن  ت��اأك��ي��دا  اخل��زن��ة  منطقة  اختيار  ج��اء  و 
ليقتدوا  ؛  نفو�شهم  يف  العزمية  ب��ث  على  وحر�شها  ك��ان��وا  اأينما  بال�شباب 
بقيادتهم الر�شيدة التي تر�شم اخلطط لهم ؛ ليكونوا بناة الغد ، وقد �شارك 

يف احل�شور اأكرث من 300 طالبة عدا الهيئة الإدارية والتعليمية .
واجلدير بالذكر اأن ال�شيخة الدكتورة �شما قد ركزت على حمور اأ�شا�شي وهو 
الإن�شان  وترتبط  التي بدورها ت�شكل �شخ�شية  البعد الأخالقي للقراءة  
اأمور  ارتباطا وثيقا مبا يحدث يف بيئته وجمتمعه من تفاعالت نتيجتها 
تاأدية  وكيفية   والأفكار  والعلوم  املعارف  اكت�شاب  اإىل  جمموعها  يف  ت��وؤدى 
الأدوار يف احلياة الجتماعية ، واأبرزت اأهمية القراءة بناء الوعي الفردي 
املجتمع  ميتكله  ال��ذي  القيم  مب��رياث  ووعيه  ملعرفته  وتدعيمها  لالإن�شان 
والذي ميثل انعكا�شا للهوية الثقافية و الأخالقية وهما مكونان رئي�شيان 

يف الهوية الوطنية للمجتمع الإماراتي، والقيم
كما حر�شت على تقدمي جتربتها ال�شخ�شية كنموذج لكيفية جعل القراءة 
العادات  م��ن  ع��ر جمموعة  ل��الإن�����ش��ان  امل��ع��ريف  امل���رياث  تبني  يومية  ع���ادة 
وال�شلوكيات التي اتبعتها واأطلقت عليها قاعدة )10 اأ( كما حر�شت على 
احلوار مع الطالبات وتبادل الأراء معهم منطلقا من اليقني باأن التعرف 
على فكر الأجيال اجلديدة يبداأ دائما من بناء حوار اإيجابي معهم والتعرف 
على اأراءهم واحلر�س على منحهم احلرية الكاملة يف التعبري عن ذاتهم 
اآليات  فهم  يف  كثريا  ي�شاعد  مما  للحياة  روؤيتهم  على  والتعرف  واأفكارهم 
النهاية  يف  ي��وؤدي  اإيجابي  ب�شل  معهم  التوا�شل  اجلديدة  الأج��ي��ال  تفكري 
اإىل امل�شاهمة يف بناء اأجيال متوا�شلة كل جيل يبني على ما قدمه اجليل 
ال�شابق كا عرت �شموها اأن هذا التوا�شل هو رمانة امليزان يف بناء ح�شارة 
حديثة متما�شكة متم�شكة بالتطور والعلم واحلداثة وحمافظة على قيمها 

وموروثها الأخالقي والإجتماعي.
وقد لقت املحا�شرة اإعجابا كبريا ورغبة يف ا�شت�شاتها يف حما�شرات عدة ، 
نظرا لتاأثريها الكبري على امل�شتمعني وقربها من الطلبة باعتبارها القدوة 

لهم ، وفيما تعزز لديهم من قيم تربوية وحب لالطالع املعريف امل�شتدام.

ا�ستعدادًا للكونغر�س العاملي ملتلزمة داون 
دبي 2020 اجتماع جلان الكونغر�س 

•• دبي - الفجر

العاملي  الكونغر�س  للجان  مو�شعاً  اجتماعاً  منال جعرور  الدكتورة  تراأ�شت 
ملتالزمة داون دبي 2020 ، وذلك يف  مقر جمعية الإمارات ملتالزمة داون 
بدبي والذي �شيكون برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي بدبي. وذلك  للبدء 

بالتح�شري  بالعمل على املهام وفق املتطلبات اخلا�شة بالكونغر�س. 
ويهدف الجتماع اإىل التعريف باأهداف ومبادئ الكونغر�س العاملي ملتالزمة 

داون دبي 2020 ل�شمان جناحه وحتقيق الأهداف املرجوة منه.
رئي�س  اجلمعية  اإدارة  رئي�س جمل�س  منال جعرور   الدكتورة  رحبت  وقد   
الكونغر�س بروؤ�شاء واأع�شاء اللجان م�شيدة بح�شورهم ورغبتهم يف العمل 
وقالت:  القلب  من  النابع  العطاء  يف  ذاتية  رغبة  يعك�س  ال��ذي  التطوعي 
امللقاة  والأع��ب��اء  الأمانة  �شتحملون  اأنكم  من  وواثقون  جميعاً،  بكم  نفخر 
الكونغر�س  ه��ذا  اإجن��اح  على  وخراتكم  بعلمكم  و�شت�شهمون  عاتقكم  على 
الهام الذي ت�شكل ا�شت�شافتنا له حمطة حمورية يف حياة اأ�شحاب الهمم 

من ذوي متالزمة داون
وموؤ�ش�شات  جهات  ميثلون  الذين  اللجان  اأع�شاء  تعارف  الرتحيب  وتبع 

خمتلفة يف القطاعني العام واخلا�س  
هذا وقد قدمت الدكتورة جعرور عر�شاً لأهداف ومبادئ الكونغر�س العاملي 
اإليها  و�شلت  التي  واملكانة  ب��الإم��ارات  يليق  مبا  اأهدافه  لتحقيق  واأهميته 

الدولة يف جمال اأ�شحاب الهمم.
هذا وقد اجتمع رئي�س كل جلنة مع فريق عمله ملناق�شة وا�شتعرا�س املهام 

املوكلة لكل جلنة وو�شع خطة للتنفيذ ومتابعتها.
هذا ويراأ�س اللجنة العلمية الوطنية الدكتورة فاطمة الب�شتكي  ا�شت�شارية 

الأمرا�س الوراثية لدى هيئة ال�شحة بدبي
يف حني يراأ�س جلنة اأمانة الرنامج الأ�شتاذة/ عائ�شة الدربي مدير مركز 
دبي لأ�شحاب الهمم، ويراأ�س جلنة الأمانة الفنية الأ�شتاذة:عالية دروي�س 

ع�شو جمل�س اإدارة جمعية الإمارات ملتالزمة داون .
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قد يكون االكتئاب اثناء الرجيم واحدًا من اهم االأمور التي يعاين العديد 
من اال�سخا�س منها، نتيجة اتباع احلميات الغذائية لفرتات طويلة من 
الوقت، االأمر الذي يوؤدي اىل احلرمان من املاأكوالت لوقت طويل، ما 
الوزن، ويوؤدي  يت�سبب حتمًا بفقدان االأمل من امكانية خ�سارة 
بالتايل اىل وقف احلمية. اال ان هذه امل�سكلة تعود يف 
واالخطاء  اال�سباب  من  العديد  اىل  االحيان  من  كثري 

التي قد يرتكبها من يعتمد هذا الرجيم. 

اأملًا قد ترتاوح �شّدته بني الب�شيط،  ينتج عن التهاب الذن 
ا�شت�شارة  ال�����ش��روري  م��ن  ل��ذل��ك  ل ميكن حتّمله.  وال���ذي 
لتلقي  واحلنجرة  والأذن  ب��الأن��ف  الخت�شا�شي  الطبيب 

العالج.
ويف ما يلي اإليكم عالج التهاب الذن:

تهدئة  ه����و  الذن  ال���ت���ه���اب  ع�����الج  م����ن  الأول  ال����ه����دف 
مع  )امل�شكنات(  ل���الأمل  امل�����ش��اّدة  الأدوي����ة  ُت�شتخدم  الأمل. 
وكذلك  ال���ك���وداي���ني،  دون  م���ن  اأو  وم���ع  ال��ب��ارا���ش��ي��ت��ام��ول، 

م�شادات اللتهاب مثل الإيبوبروفني.
و�شبب التهاب الأذن هو بكتريي اأو فريو�شي. وبناًء عليه فاإنَّ 
ا دائًما. اإذ  العالج با�شتخدام امل�شادات احليوية لي�س �شروريًّ
اإّن الطبيب هو الذي يقرر و�شف امل�شادات احليوية اأو ل، 

بعد املعاينة ال�شريرية وفح�س طبلة الأذن.
وامل�������ش���ادات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ي��ت��ّم و���ش��ف��ه��ا ل��ع��الج التهاب 
الأموك�شي�شيلني-  وحم�س  الأموك�شي�شيلني  ه��ي  الأذن 
من  كبرًيا  ع��دًدا  ولكّن  وال�شيفالو�شبورين.  كالفولنيك 

التهابات الأذن ُي�شفى من دون ا�شتخدام امل�شادات احليوية. 
اإىل  ي��وم��ني  بعد  ال�شريرية  ال��ع��الم��ات  ا�شتمرار  ح��ال  ويف 
ثالثة اأيام من العالج، ُين�شح بناًء عليه با�شت�شارة الطبيب 

مرة اأخرى.
فاإنَّ  اجليد،  العالج  من  الرغم  وعلى  احل��الت،  بع�س  ويف 
بع�س العالمات ال�شريرية ت�شتمر وتبقى الطبلة منتفخة. 
ما  املخت�س  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  طبيب  ميار�س  وق��د 
يطلق عليه "البزل": وهي باأن يقوم الطبيب باإحداث ثقب 
وهذا  ال�شديدي،  ال�شائل  لإخ���راج  الأذن  طبلة  يف  �شغري 
لتحديد  عّينة  باأخذ  وي�شمح  فورية،  راح��ة  املري�س  يعطي 

نوع اجلرثومة وو�شف العالج املنا�شب.
الأذن يف ح��ال وج���ود ثقب يف  ق��ط��رة  ا���ش��ت��خ��دام  ول يجب 
ا�شتخدام القطرات قبل  ال�شبب يجب عدم  الطبلة، ولهذا 

ا�شت�شارة الطبيب.

ما هو "البزل"؟
البزل هو عبارة عن �شق �شغري ُيحدثه طبيب الأنف والأذن 
ويتم  الطبلة،  م��ن  ال�شفلي  الطبلي  النفق  يف  واحل��ن��ج��رة 
ا  اإجراوؤه مع اأو من دون تخدير. وقد ل يكون البزل �شروريًّ
اجليدة،  امل��راق��ب��ة  وم��ع  احليوية  امل�����ش��ادات  ا�شتخدام  عند 
ُي�شتخدم يف حالة تفاقم مرحلة القيح لأنه ي�شمن  ولكنه 

ت�شريف اخلّراج.

ما الذي يجب فعله يف حال ا�ستمرار ال�سعور بانغالق 
االأذن؟

من  الو�شطى  الأذن  �شفاء  بعد  الأح��ي��ان  بع�س  يف  يحدث 
من  مغلقة  الأذن  ب��اأّن  ال�شعور  ي�شتمر  اأن  بكتريي،  التهاب 
اأو غياب ال�شمع من جهة  اأي��ام اإىل �شهر، مع �شعف  ب�شعة 
الأذن التي تعاين اللتهاب: غالًبا ما يكون هذا عبارة عن 

الأذن". للتهاب  الالحق  "الن�شباب 
بني  م��ا  تعقيد  زي���ادة  على  املخاطي  الأذن  التهاب  ويعمل 
الو�شطى  الأذن  التهاب  حالت  من  املئة  يف   20 اإىل   10
احلاّد، ويتميز بالتايل بحالة "الن�شباب الالحق للتهاب 

الأذن":
الأنف  طبيب  مراجعة  ويقت�شي  ا  ج��دًّ �شائع  اللتهاب  هذا 
تقييم  لإج����راء  اأ���ش��اب��ي��ع   6 اإىل   4 بعد  واحل��ن��ج��رة  والأذن 
جديد. وهذه احلالة تاأتي يف اأعقاب التهاب الأذن الو�شطى 
تكرار  ح���ال  اأو يف  ���ش��ّي��ىء،  ب�شكل  ع��الج��ه  ال���ذي متَّ  احل����اّد 
الغالبية  ويف  م�شترًتا،  يكون  م��ا  وغالًبا  نف�شه.  اللتهاب 
العظمى من احلالت يكون اللتهاب خطرًيا، وي�شبح �شّيًئا 

ا ثم دائًما ومعّقًدا. جدًّ
وقد تتداخل عوامل عدة يف هذه احلالة وتكون مت�شابكة يف 
الغالب: عطل اأو خلل يف قناة ا�شتاكيو�س، التهاب اأو ان�شداد 
اأخرى  مواتية  بيئة  العلوية،  التنف�شية  املجاري  يف  مزمن 

املجاري  والتهاب  غريها(.  اأو  املناعة  نق�س  اأو  )ح�شا�شية 
الذي  الأم���ر  جرثومية،  عموًما  تكون  العلوية  التنف�شية 

يفاقم الو�شع وي�شبب ارتفاًعا يف درجة احلرارة.
اإنَّ الفح�س الذي ُيجريه طبيب الأنف والأذن واحلنجرة، 
ي�شمح مبعرفة نوع التهاب الأذن الو�شطى. و�شبب التهاب 
الأذن الو�شطى املخاطي مع ان�شداد طبلة الأذن، هو التهاب 
�شهرين،  من  اأك��رث  اإىل  الو�شطى  ل��الأذن  املخاطي  الغ�شاء 
اإىل حّد ما.  التي قد تكون كثيفة  ال�شوائل  وي�شبب جتّمع 

ت�شبح  م��ا  غالًبا  فريو�شية  ع��دوى  ه��و  ال��ع��ادة  يف  وال�شبب 
معّقدة ب�شبب عدوى بكتريية ت�شبب تكاثر خاليا الإفرازات 

املخاطية.
اأما التهاب الأذن الو�شطى املزمن مع بقاء الطبلة مفتوحة، 
اأو التهاب  فقد يطابق ما ي�شمى انثقاب الطبلة املت�شل�شل، 
ورم  م��ع  امل��زم��ن  الأذن  ال��ت��ه��اب  اأو  امل��ف��ت��وح  امل��خ��اط��ي  الأذن 
واحلنجرة  والأذن  الأن����ف  طبيب  وف��ق��ط  ك��ول��ي�����ش��رتويل. 

املتمر�س ميكنه ت�شخي�س احلالة وو�شف العالج املنا�شب.

علج التهاب الأذن قد ل يكون بامل�سادات احليوية

فوائد الق�سط الهندي يف تقوية مناعة اجل�سم
يف  املناعي  اجلهاز  تقوية  على  الهندي  الق�شط  ي�شاعد 
فنن�شحِك  واللتهابات،  البكترييا  ومكافحة  اجل�شم، 

باإدراجه �شمن نظام عائلتِك الغذائي.
 

فوائد الق�سط الهندي لن�سارة الب�سرة
للح�شول على ب�شرة م�شرقة ون�شرة، وتاأخري عالمات 
والأكزميا،  ال�شدفية  اأع��را���س  وتخفيف  ال�شيخوخة، 
ال��ه��ن��دي وا���ش��ت��ف��ي��دي من  ح���اويل ال���ش��ت��ع��ان��ة بالق�شط 

منافعه اجلّبارة.

 فوائد الق�سط الهندي يف ت�سهيل عملية اله�سم
الق�شط  فاإنَّ  اله�شمي،  اأمرا�س اجلهاز  اإن كنِت تعانني 
الهندي قادر على ت�شهيل عملية اله�شم، وقد اأكد بع�س 

الدرا�شات العملية هذا الأمر.

فوائد الق�سط الهندي يف التخفيف من اأمل الدورة 
ال�سهرية

فرتة  يف  ق��وي��ة  اأو  خفيفة  اآلًم����ا  ال��ن�����ش��اء  بع�س  ت��ع��اين 
احلي�س. لت�شكني الأمل قومي باإ�شافة الق�شط الهندي 

اإىل لئحة طعاِمك.
 

ف����وائ����د ال��ق�����س��ط 
ال���ه���ن���دي ل���ل���غ���ّدة 

الدرقية
الأبحاث  ب��ع�����س  وج���د 
الق�شط  اأنَّ  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال����ه����ن����دي ي�������ش���اه���م يف 
الغّدة  اإف���رازات  تنظيم 
الهرمونية،  ال��درق��ي��ة 
وب�����ذل�����ك ي�������ش���اه���م يف 
ال����وق����اي����ة م�����ن زي������ادة 
الوزن لدى الأ�شخا�س 
ي���ع���ان���ون هذه  ال����ذي����ن 

امل�شكلة.

فوائد الق�سط الهندي لل�سحة 
اجللدية واملناعة

فوائد الق�سط الهندي Saussurea costus رائعة على ال�سحة وعلى 
يف  ي�ساهم  الهندي  الق�سط  اأّن  اىل  الدرا�سات  بع�س  اأ�سار  وقد  الب�سرة. 

تنظيم اإفرازات الغّدة الدرقية.
التغذية  الهندي مع اخت�سا�سية  الق�سط  تعّرفوا على املزيد من فوائد 

عبري اأبو رجيلي من عيادة Diet of the town ، يف املو�سوع االآتي:

ب��ف��وائ��ده��ا ال�شحية  ال��ت��ف��اح  ف��اك��ه��ة  ُت��ع��رف 
اأنها  ي��زع��م بع�س اخل����راء  ال��رائ��ع��ة، ح��ي��ث 
ت��غ��ن��ي��ن��ا ع���ن زي������ارة ال��ط��ب��ي��ب يف ك��ث��ري من 

الأحيان )اأو هكذا تقول الأمثال(.
والآن، 

التفاح تكمن يف تنوع  اأن فائدة  يقول علماء 
الإن�شان،  اأمعاء  اإىل  تنقلها  التي  البكترييا 
نحو  على  ال��واح��دة  التفاحة  حت��ت��وي  حيث 

بكترييا. مليون   100
وت��خ��ت��ل��ف ال��ب��ك��ت��ريي��ا يف امل���ع���دة والأم����ع����اء، 
امل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م امل��ي��ك��روب��ي��وم، ب��ني خمتلف 

الب�شر،
بال�شحة  وث��ي��ق��ا  ارت��ب��اط��ا  ارت��ب��ط��ت   ح��ي��ث 

العامة والأمرا�س املختلفة.
ويعد امتالك جمموعة وا�شعة من البكترييا 
تكون  اأن  وميكن  جيدة،  �شحة  على  عالمة 
"حلم" ال��ت��ف��اح��ة مبثابة  امل���وج���ودة يف  ت��ل��ك 

دفعة مفيدة.
للتكنولوجيا    Graz جامعة  باحثو  وق��ام 
املوجودة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ب��ف��ح�����س  ال��ن��م�����ش��ا،  يف 
م���ن متجر،  �����ش����راوؤه  ال�����ذي مت  ال���ت���ف���اح،  يف 
وفح�شوا  ال���ط���ازج.  ال��ع�����ش��وي  ال��ت��ف��اح  ويف 
"اللحم" والبذور والق�شرة واللب مع حتليل 

البكترييا.

بحالتك  التنبوؤ  للبكترييا  ميكن  كيف 
ال�سحية؟

"عند  ب���ريغ:  غابرييل  ال��روف��ي�����ش��ور  وق���ال 
مكونات  م��ن  م��ك��ون  ك��ل  متو�شطات  جتميع 
ت��ف��اح��ة منوذجية  اأن  ن��ق��در  ف��اإن��ن��ا  ال��ت��ف��اح، 
مليون   100 نحو  حت��وي  غ��رام��ا(   240(

بكترييا".

البكترييا  مليونا من   90 زه��اء  اأن  وُيعتقد 
هذه موجودة يف البذور، ما يعني اأننا نح�شل 
البكترييا  م����ن  ف���ق���ط  م���الي���ني   10 ع���ل���ى 

املوجودة يف تفاحة واحدة.
ووجدت الدرا�شة اأن التفاح الع�شوي احتوى 
اأنواعا خمتلفة من البكترييا، ما ي�شري اإىل 

اأنه اأكرث �شحة. 

كميات  ع��ل��ى  الع�شوية  العنا�شر  وحت��ت��وي 
البكترييا  اأعلى من جمموعات حمددة من 
امل����ع����روف����ة ب���اأن���ه���ا ���ش��ح��ي��ة ل���ل���ب�������ش���ر، مثل 

.probiotic Lactobacilli
ميكروبيوم  اأن  ���ش��اب��ق��ة  درا�����ش����ات  ووج�����دت 
احليوية،  الأع�شاء  ب�شحة  مرتبط  الأمعاء 

مبا يف ذلك القلب والدماغ.

اأن ت���ن���اول جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة من  وُي��ع��ت��ق��د 
الأط��ع��م��ة، مب��ا يف ذل��ك الكثري م��ن الفواكه 
تنوع  ل��زي��ادة  طريقة  اأف�شل  واخل�����ش��روات، 
الأخرى  وامليكروبات  والفطريات  البكترييا 

يف الأمعاء.
 Frontiers جملة  يف  الدرا�شة  وُن�شرت 

.in Microbiology

حتتوي احلبة الواحدة على نحو 100 مليون بكترييا

ك�سف �سر فائدة تناول تفاحة واحدة يوميا!
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 1968 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليه / �شركة �شم�س املنامة لقطع غيار ال�شيارات - ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )575048( درهم ، بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ 2016/12/28 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ موؤ�ش�شة البواردي الفنية ال�شناعية )بايتك( 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1149
باك�شتاين   ، الدين خان  �شرف  ها�شم خان  ال�شيد/ علي جاه  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  باك�شتاين  �شديقي  اف�شل  حممد  �شديقي  عا�شم  حممد 

التجارية با�شم )مطعم �شفرة اخلان( مبوجب رخ�شة جتارية رقم )751226( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1147

يرغب  افغان�شتان اجلن�شية   - اآ�شف �شديقي  ال�شيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ريا�س  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
حممد �شريف - باك�شتان اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )مطعم بيت املدينة( تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )217565( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1143

اجلن�شية  الهند   - دوراي�شفوامي  ماري  ال�شيدة/انتوين  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ كارابانان 
فرياموتو كاناكاراجا - الهند اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / ميزان املدينة للمقاولت 
الفنية - تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )741194( ال�شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1145

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ يو�شف بن علي بن عبدالرب بن طالب - �شعودي اجلن�شية 
ال�شيارات(  لغ�شيل  )مزيد  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
مبوجب رخ�شة رقم )514056( اىل ال�شيد/ �شري حممد خان فريوز خان ، هندي اجلن�شية.  
للرخ�شة من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اخر  اىل  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت 

)موؤ�ش�شة فردية( اإىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 151
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حمد بن �شيف بن �شعيد الطنيجي - الإمارات اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيدة/ فاطمة عبدالرحمن احمد 
املال - الإمارات اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )موؤ�ش�شة الطنيجي للنقل العام( والتي تاأ�ش�شت 

باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )16078(
العام(  للنقل  الطنيجي  )موؤ�ش�شة  من  للرخ�شة  التجاري  ال�شم  تغيري  مت   : اخرى  تغيريات 

لي�شبح ال�شم التجاري احلايل )موؤ�ش�شة طريق ال�شام للنقليات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز اجنازات ال�صناعية 13   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
تبليغ حكم بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/466 مدين )كلي(  
اىل املحكوم عليهم / 1- عروج احمد خان �شركار / 2- عمري علي حممد اح�شن / 3- �شيد ا�شف جيالين �شيد/ 

عجمان - عجمان - ال�شناعية هاتف رقم / 0555230693
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/28 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�شالح : �شركة الخوه لتعبئة وتوزيع الغاز - ذ م م  

بالتايل : حكمت املحكمة : - بالزام املدعي عليهم بالت�شامن باأداء مبلغ 1.300.000 درهم )مليون وثالثمائة 
ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  ت�شري   %5 بن�شبة  البلغ  على  الفائدة  مع  للمدعية  دره��م(  الف 
وبالزامهم  بالت�شامن باداء مبلغ 100.000 درهم )مائة الف درهم( تعوي�شا للمدعية مع الفائدة عليه بن�شبة 
وم�شروفات  بر�شوم  بالت�شامن  والزامهم   ال�شداد  متام  وحتى  نهائيا  احلكم  �شريورة  تاريخ  من  ت�شري   %5

الدعوى ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة ورف�س ما عدا ذلك.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/10/3 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : بي او ال اي للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب )005 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104( ملك ليجند ال�شرق الو�شط - 
رقة البطني - ا�شتدامة B - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1271986  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   776622  :
ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/10/1  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/10/1  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
 1006 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�شفي  اإىل 
ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04 فاك�س : 04-4421764 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
او  بي  لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ذ م م  - �س  العامة  للتجارة  اي  ال 
2019/10/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/1 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اإعالن بالن�صر - ح�صور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/2133 اإ�صتئناف جتاري - دبي
امل�شتاأنف �شده / 1- �شركة خواجة و�شندوقة للتجارة )ذات م�شوؤولية حمدودة( 

2- حربي عارف �شندوقة  - يف الدعوى املذكورة اعاله ، بناء على تكليف حمكمة دبي 
- الدائرة التجارية الثالثة رقم )87( بندبي خبريا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله 
املرفوعة من حممد حربي عارف �شندوقه )امل�شتاأنف( �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم 
تخ�س  م�شتندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمدا  وكيال  او  اخل��رة  جل�شة  يف 
الدعوى وذلك يوم الأحد املوافق 2019/10/13 يف متام ال�شاعة 12.00 ظهرا يف مقر 
مكتب اخلبري/ عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - 
بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 

042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

 اعالن ن�صرا        
اإىل املدعي عليه / دار البدر ملقاولت البناء - ذ م م 

ومقرها مدينة خور فكان - احلراي وذلك حيث اأن املدعي/احمد علي �شعيد 
حممد بحبوح ، قد اأقام �شدكم دعوى ايجارية بالرقم 2019/96 لدى جلنة 
ح�شوركم  فيقت�شي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات  ف�س 
�شخ�شيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�شادر يف مدة 15 
بلدية خورفكان.  ويف حالة  اأمامها يف مقر  للمثول  الإعالن  تاريخ  يوم من 
تخلفكم عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�شوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن بالن�صر للم�صتاأنف �صده 

للح�صور امام مكتب اإدارة الدعوى 
يف �صحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة االجنليزية 

يف االإ�صتئناف رقم 2019/1672
بناء علي طلب امل�شتاأنف/�شركة دنيا للتمويل - ذ م م 

امل�شتاأنف �شده/حمي الدين اآ�شف حممد - هندي اجلن�شية 
الدعوى رقم )4( مبحكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�شور 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - ال�شارقة  ا�شتئناف 
وذل��ك يف  امل�شتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 
يوم الأحد املوافق 2019/10/13 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - 

بو�شفك م�شتاأنف �شده. 
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  االحتادية اال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7143(

املنذرة : ال�شركة اخلليجية لل�شناعات الغذائية )كاليفورنيا جاردن(
بوكالة املحامي / عبدالعزيز الهنائي 

املنذر اليها : حممد نور ال�شمادي لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
مبلغ  اإجمايل  وهو  اإماراتي  دره��م   1.299.022.00 مبلغ  املنذر  ل�شالح  ذمتها  يف  مرت�شد  اليها  املنذر 
ال�شيك رقم 000121   وبالرغم من مطالبة املنذر للمنذر اليها مرارا وتكرارا بتنفيذ ب�شداد املبلغ املنوه 

عنه اإل اأن املنذر اليها امتنعت عن ال�شداد دون مرر او م�شوغ قانوين. 
لذلك ، تنذر املنذرة املنذر اليها �شرورة �شداد مبلغ 1.299.022 درهم اإماراتي )مليون ومائتان وت�شعة 
ن�شطر  �شوف  واإل   ، تاريخه  اي��ام من  اإماراتيا(  خالل خم�شة  درهما  وع�شرون  واثنان  الفا  وت�شعون 
اآ�شفني لتخاذ كافة الإجراءات الق�شائية �شدكم والكفيلة بحفظ حقوق املنذرة لإلزامكم جميع املبالغ 
امل�شتحقة للمنذرة يف ذمتكم والفائدة القانونية من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام ، وحتميلكم 

كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر

 رقم 2019/7139 
املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 

املنذ اليه :  بدر الدين ابراهيم للخدمات الفنية - ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 
ير�شل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�شداد امل�شتحقات اليجارية الغري مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�شدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم 
وهي كالتايل : مبلغ /84671/ درهم من تاريخ 2017/5/15 ، ولغاية تاريخ 2019/10/14 ، 
اإ�شافة ملا ي�شتحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم نتيجة ا�شغالكم 
اآ�شفني  )املكتب 406( والتي يديرها املنذر ، واملوؤجرة من قبله ل�شاحلكم ، وال �شن�شطر 
لتخاذ الج��راءات القانونية يف مواجهتكم لخالء ال�شقة املذكورة مع حتميلكم ما ينتج 

عن ذلك من ر�شوم وم�شاريف.
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7124(

املنذرة / را�شد حممد علي عبدالرحمن ال علي 
�شد املنذر اليه / جنمة الهرام ملقاولت التك�شية والأر�شيات - ذ م م

جمهول حمل الإقامة 
ننذركم ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره مببلغ 30.000 درهم ثالثون الف درهم اإماراتي قيمة 
ال�شيك يف  اإ�شتحقاق  تاريخ  12% من  القانونية  الفائدة  الأداء بخالف  امل�شتحق  ال�شيك 
2017/12/5 وحتى ال�شداد التام ، وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار 
، واإل �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�شت�شدار 
امر اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا �شبق ذكره بالإ�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف. مع 

حفظ كافة احلقوق القانونية الخرى للمنذر. ولأجل العلم.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر

 رقم 2019/7140 
املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 

املنذ اليه : ع�شام عبد املختار للخدمات الفنية - ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 
ير�شل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�شداد امل�شتحقات اليجارية الغري مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�شدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم 
وهي كالتايل : مبلغ /63000/ درهم من تاريخ 2017/10/1، ولغاية تاريخ 2019/9/30، 
اإ�شافة ملا ي�شتحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم نتيجة ا�شغالكم 
اآ�شفني  )املكتب 208( والتي يديرها املنذر ، واملوؤجرة من قبله ل�شاحلكم ، وال �شن�شطر 
لتخاذ الج��راءات القانونية يف مواجهتكم لخالء ال�شقة املذكورة مع حتميلكم ما ينتج 

عن ذلك من ر�شوم وم�شاريف.
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اإىل امل�شتاأنف �شدها / كنز اللحوم خلدمات متوين باملواد الغذائية - �س ذ م م 

يف الدعوى رقم 2019/1671 اإ�شتئناف جتاري دبي ، نعلمكم بانه قد ندبنا خبريا ح�شابيا 
يف الدعوى املذكورة املقامة �شدكم من قبل امل�شتاأنف / تران�س الإمارات لتجارة املوا�شي 
ذ م م ، حاليا �شركة الإمارات لتجارة املوا�شي واللحوم ومنتجاتها ذ م م �شابقا ، وعليه 
ندعوكم ب�شفتكم  طرفا يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله للح�شور اإىل مقر اخلرة الكائن 
اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ال�شقر لالعمال - ا�شفل البناية ونديز - اأمام مركز 
ال�شاعة 1.30 بعد الظهر  العاملي - الطابق 35 - مكتب )5( وذلك يف متام  املايل  دبي 
املوافق 2019/10/13 لالإجابة على ا�شتف�شارات اخلبري ب�شاأن الدعوى وتقدمي ما لديكم 
من م�شتندات ويف حال تخلفكم عن احل�شور وعدم اإر�شال من ميثلكم يف الوقت املحدد 
�شلفا فاإننا �شنبا�شر اإجراءات اخلرة وتقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع 

امل�شتندات املتاحة لدينا. 
اخلبرياحل�صابي 
حممد عبدالرحمن املرزوقي  

تبليغ ح�صور
اجتماع خربة ح�صابية 

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

فقد املدعو /عبيد حممد عمري ال�شرياين - 
اإماراتي اجلن�شية - �شهادة ال�شهم

ال�شادرة من �شركة ات�شالت 
رقم ال�شهادة 121261 بعدد 1369 �شهما

و�شهادة رقم 110967 بعدد 6 ا�شهم 
و�شهادة رقم 101654 بعدد 13690 �شهما 

من يجدها عليه الإت�شال برقم  0506139500 

فقدان �صهادة ا�صهم
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

اإعالن بالن�صر يف الدعوى التنفيذية رقم 2019/168 
اإىل املنفذ �شده / اإبراهيم حممد اإبراهيم الأعمى 

الإب��ت��دائ��ي��ة قد  ب��ان حمكمة خ��ورف��ك��ان الإحت��ادي��ة  ل��دي��ك  ليكن معلوما 
له / عبري  املنفذ  الدعوى رقم 2019/168 من  ا�شدرت بحقك حكما يف 
�شعبان احمد ال�شعيدي يق�شي بالزامك بدفع مبلغ 51850 درهم �شامال 
الر�شوم وامل�شاريف.   لذا انت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل 15 يوم 
بتاريخ 2019/10/27 ويف حالة  لها جل�شة  ح��ددت  الن�شر وقد  تاريخ  من 
امل��ح��دد فاإن  ال��وق��ت  اإر���ش��ال وكيل عنك يف  او ع��دم  تخلفك ع��ن احل�شور 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
القا�صي/ �صليمان را�صد �صليمان الكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية                  

       دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل - قطاع العدل  

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
ق�صم التنفيذ 

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعـالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة 
بني الأطراف املذكورة ا�شماوؤهم ادناه : من الطرف الأول : ابراهيم ح�شني 
علي رم�شان - اجلن�شية : الإمارات  اىل الطرف الثاين : حممد ح�شني 
ابو  الدين  �شحاب  حممد  وال�شيد/  الإمارات    : اجلن�شية   - رم�شان  علي 
اخلري - اجلن�شية : بنغالدي�س - بال�شم التجاري )كراج املرواح( رخ�شة 
�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية عجمان مبلف رقم )29368( وامل�شجلة 
بغرفة جتارة و�شناعة عجمان.  وعليه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على 

التنازل بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�صاء بعجمان  

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7151(

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها / �شالون بوليوود للرجال 

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم ب�شرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�شديد 
وال�شادر   01201901200028976 رقم  اليجاري  عقد  نظري  وذل��ك  ل�شاحلها  ذمتكم  يف  املرت�شد  املبلغ 
ريزيدن�س وذلك  ايوان  بناية  بارك  انف�شتمنت  الكائنة مبنطقة   202 رقم  بالوحدة  بتاريخ 2019/1/20 
م��ن 2019/2/10 وحتى  ت��ب��داأ  م��دة  ع��ن  دره��م   31250 والبالغة  بذمتكم  املرتاكمة  الي��ج��ار  ب��دلت  ع��ن 
تاريخ 2019/8/10 وذلك مبوجب ال�شيكات املرجتعة من م�شرف الإم��ارات ال�شالمي ارقام 000021 و 
درهم  املذكور وقيمته 31250  املبلغ  �شداد  ف�شلكم يف  و 000027 ويف حال  و 000026  و 000025   000024
وال�شرر  القانونية والعطل  الفوائد  بها مع  الق�شاء ملطالبتكم  اللجوء اىل  ا�شفني اىل  �شن�شطر  فاإننا 
و�شائر النفقات اإ�شافة لطلب اخالء الوحدة املوؤجرة املذكورة اأعاله وت�شليمها للمنذرة خالية من كافة 
ال�شواغل وال�شاغلني والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة اإ�شافة للمطالبة بكل ما ينتج وينجم من اثار 

قانونية من جراء ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7153(

املنذر / نا�شر لوتاه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها /علي عي�شى �شلطان عي�شى ال�شويدي 

اىل  ف��ورا  باملبادرة  بالتزامكم  الوفاء  ب�شرورة  منكم  املنذر  بطلب  الإن��ذار  هذا  ومبوجب  نخطركم 
وال�شادر   1439499547 رقم  اليجار  عقد  نظري  وذل��ك  ل�شاحلها  ذمتكم  يف  املرت�شد  املبلغ  ت�شديد 
لوتاه وذلك عن  نا�شر  بناية  الطوار  الكائنة مبنطقة   A026 بالوحدة  رقم  بتاريخ 2016/1/21 
 2020/1/1 وحتى   2017/1/1 تاريخ  درهم من   115983 والبالغة  بذمتكم  املرتاكمة  اليجار  بدلت 
وجتديد عقد اليجار وت�شديد بدلت اليجار املرتاكمة و املذكورة عاليه مببلغ وقدره 115983 درهم 
ويف حال ف�شلكم يف اأداء بدلت اليجار املذكورة مع ال�شريبة فاإننا �شن�شطر ا�شفني اىل اللجوء اىل 
الق�شاء ملطالبتكم بها اإ�شافة لطلب اخالء الوحدة املوؤجرة املذكورة اأعاله وت�شليمها للمنذرة خالية 
واإ�شافة  ال�شداد  حلني  ايجارية  م�شتحقات  من  ي�شتجد  ما  كل  مع  وال�شاغلني  ال�شواغل  كافة  من 

للعطل وال�شرر و�شائر النفقات والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7152(

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها / 1- الفالح هاير ماركت - �س ذ م م   2- �شركة ال�شاعات الدقيقة - �س ذ م م 

املبلغ  ت�شديد  اىل  ف��ورا  باملبادرة  بالتزامكم  الوفاء  ب�شرورة  منكم  املنذر  بطلب  الإن��ذار  هذا  ومبوجب  نخطركم 
الكائنة  بالوحدة رقم 104   املرت�شد يف ذمتكم ل�شاحلها وذلك نظري عقد اليجاري رقم 0120170413001077 
مبنطقة الرفاعة بناية مابل وذلك عن بدلت اليجار املرتاكمة بذمتكم والبالغة 89375 درهم عن مدة تبداأ من 
2018/7/15 وحتى تاريخ 2019/2/15 وذلك مبوجب ال�شيكات املرجتعة من بنك الإمارات دبي الوطني ارقام 68 و 
69 و 66 و 65 و 62 و 64 و 72 و 71 ا�شافة للق�شط اليجاري الأول والثاين والثالث والرابع واخلام�س عن ال�شنة 
اليجارية 2019- 2020 قيمة كل منهم 6875 درهم ويف حال ف�شلكم يف �شداد املبلغ املذكور وقيمته 89375 درهم 
واملبادرة فورا اىل ت�شليم �شيكات باقي اق�شاط لل�شنة اليجارية 2019 - 2020 فاإننا �شن�شطر ا�شفني اىل اللجوء اىل 
الق�شاء ملطالبتكم بها مع الفوائد القانونية والعطل وال�شرر و�شائر النفقات اإ�شافة لطلب اخالء الوحدة املوؤجرة 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  وال�شاغلني  ال�شواغل  كافة  من  خالية  للمنذرة  وت�شليمهما  اأعاله  املذكورة 

اإ�شافة للمطالبة بكل ما ينتج وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7148(

املنذر / نا�شر لوتاه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها / كا�شابيلى باىل �شيبو 

نخطركم ومبوجب هذا الإن��ذار بطلب املنذر منكم ب�شرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�شديد املبلغ 
املرت�شد يف ذمتكم ل�شاحلها وذلك نظري عقد اليجار رقم 734399515 وال�شادر بتاريخ 2017/2/2 بالوحدة  
رقم A077 الكائنة مبنطقة الطوار بناية نا�شر لوتاه وذلك عن بدلت اليجار املرتاكمة بذمتكم والبالغة 
34409 درهم عن كامل �شنة 2018 اإ�شافة اىل الق�شط الأول والثاين والثالث عن ال�شنة اليجارية 2019 والبالغ 
جمموعها مبلغ 25806 درهم اإ�شافة اىل وجوب ت�شليم �شيك الق�شط الرابع بقيمة 8602 درهم اى انه مطلوب 
املذكور وقيمته 60215 دره��م مع  املبلغ  الإجمايل وق��دره 60215 دره��م ويف حال ف�شلكم يف �شداد  املبلغ  ت�شديد 
املوؤجرة  الوحدة  اخالء  اإ�شافة لطلب  بها  الق�شاء ملطالبتكم  اىل  اللجوء  اىل  ا�شفني  �شن�شطر  فاإننا  ال�شريبة 
م�شتحقات  من  ي�شتجد  ما  كل  مع  وال�شاغلني  ال�شواغل  كافة  من  خالية  للمنذرة  وت�شليمها  اأع��اله  امل��ذك��ورة 

ايجارية حلني ال�شداد واإ�شافة للعطل وال�شرر و�شائر النفقات والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/221 اإ�صتئناف تظلم جتاري 
ال��وط��ن��ي  جم��ه��ول حمل  الإحت����اد  ���ش��ده/1- بنك  امل�شتاأنف  اىل 
 / وميثله  اي����راواين  ر���ش��ا  /مرت�شى  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  بي�شون - قد  اإبراهيم  ناجي علي احلاج 
بالدعوى رقم 2019/12 تظلم اإ�شكال جتاري. وحددت لها جل�شه 
يوم الأربعاء املوافق 2019/10/16 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/568 اإ�صتئناف جتاري      
 اىل امل�شتاأنف �شده/1-يو�شف اجل�شمي لالعمال الهند�شية - �س ذ م م

 - ال��ت��ج��اري  ابوظبي  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�شركة م�شاهمة عامة )بنك الإحتاد الوطني �شابقا( قد ا�شتاأنف احلكم 
 2019/3/24 بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/1747 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
ال�شاعة 10.00  املوافق 2019/10/15  الثالثاء  يوم  لها جل�شه  وحددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/1963 اإ�صتئناف جتاري      
���ش��ت��ار ه��ول��دي��ن��ج��ز ليمتد  اي���ه  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- اي ت��ي  اىل 
2-���ش��ي��د حم��م��د ���ش��الح ال��دي��ن  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
القرار/احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  ال��ت��ج��اري   اخلليج  بنك   / امل�شتاأنف 
ال�شادر بالدعوى رقم     وحددت لها جل�شه يوم الإثنني املوافق 
 ch2.D.17 2019/10/14 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/345 مدين كلي 
اىل امل��دع��ي عليه /1-ج���ورج ق��ازاي��ان جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
في�شل احمد م�شطفى ادرنبه وميثله / احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي - 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 
وقدره )5725865 درهم( مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ املطالبة القانونية 
والزامهم بكافة الر�شوم وامل�شاريف وبدل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2019/10/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/1735 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- مطعم ومقهي احلمديديه فرع جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/4 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ �شمارت بارك خلدمات ا�شتيقاف و�شف ال�شيارات �س ذ م م  احلكم بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغ 537/53 و 191 درهم مائة وواحد وت�شعون الف 
القانونية  والفائدة  فل�س  وخم�شون  وثالثة  دره��م  وث��الث��ون  و�شبعة  وخم�شمائة 
بواقع 9% من تاريخ 2019/3/23 وحتى متام ال�شداد والزامها بامل�شروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/231 عقاري جزئي  
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- اح��م��د ���ش��راج حم��ي ال��دي��ن حممد حنيفه جم��ه��ول حمل 
يف    2019/9/9 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة داماك للتطوير ذ م م  بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )344.604 درهم( ثالثمائة اربعة واربعني الف 
و�شتمائة واربعة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2016/6/16 وحتى 
ال�شداد التام كما الزمته الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ذل��ك.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  ورف�س ما عدا 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/1332 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- جوهان هرنيك هف�شتنداهل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
للبولو  احلبتور  ل�شالح/منتجع  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
: ذ م م حاليا - �شانت ريجي�س دبي منتجع ون��ادي احلبتور للبولو ذ م م �شابقا بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ �شتة وثالثني الف وثمامنائة واحدى ع�شر درهم وثالثة وع�شرين فل�شا 
متام  وحتى   2019/2/13 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. وبتاريخ 2019/8/20 حكمت 
املحكمة ب�شان طلبات الغفال: بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ثالثة الف و�شتمائة 
وخم�شة و�شبعني درهم �شهريا اعتبارا من 2019/5/1 وحتى متام ال�شداد والزمته مب�شروفات هذا 
الطلب ومببلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/40 عقاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �شباليز - �س م ح  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/8/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة 
تطوير جممع دبي لالإ�شتثمار ذ م م - بف�شخ اتفاقية ايجار الر�س رقم 598 - 469  الكائنة مبجمع 
دبي  لالإ�شتثمار املرمة بني طريف الدعوى املوؤرخة يف 2017/4/3 مع الزام املدعي عليها باخالء العني 
املوؤجرة وت�شليمها لها باحلالة التي كانت عليها عند التعاقد. 2-الزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية 
وثالثون  وثالثة  درهما  و�شبعون  خم�شة  وثمامنائة  الف  و�شتة  )ثالثمائة  درهم   306.875.33 مبلغ 
تاريخ  وحتى   2018/9/10 تاريخ  من  و�شرائب  خدمات  ور���ش��وم  ايجار  ب��دل  من  ي�شتجد  وم��ا  فل�شا( 
الإخالء الفعلي ، والفائدة القانونية عن املبلغ بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2018/10/17 وحتى ال�شداد 
مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  الزمتها  كما  التام 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/4973 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ماجي�شتي كورنر للو�شاطة العقارية - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/10/6  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/منال حممود ح�شن حممد حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
: بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )141170( درهم )مائة واحد واربعون 
الفا ومائة و�شبعون درهما( وبتذكرة عودة اىل موطنها على الدرجة ال�شياحية عينا او 
قيمتها - وقت تنفيذ احلكم - نقدا ما مل تلتحق بخدمة رب عمل اأخر والزمت املدعي 
عليها بالر�شوم وامل�شروفات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/692 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ماهر حممد �شيخ فكي حممد �شيخ  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2019/6/25 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ عبدالعزيز حممود غالم علي الكيالين بالزام املدعي عليه 
درهم(  الف  )مائتان وخم�شون  دره��م   250.000 وق��دره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي  بان 
وفائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2019/2/13 
حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/8570  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-ار���س اخلرة لالأعمال الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد فتحي �شيد يون�س وميثله / العنود ال�شيبة على �شامل الدرمكي - قد اأقام عليك 
 : اول   : ياأتي  مبا  له  الق�شاء  وبحق  املوقرة  املحكمة  من  املدعي  يلتم�س  ومو�شوعها  الدعوى 
الزام ال�شركة املدعية عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 58999 درهم )ثمانية وخم�شون الف 
وت�شعمائة ت�شعة وت�شعون درهم( وهو التقدير املبدئي مل�شتحقات املدعي العمالية املرت�شدة يف 
ذمة ال�شركة املدعية عليها.  ثانيا : �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طليق من اأي قيد او الكفالة 
ل��وروده على مادة عمالية عمال باحكام امل��ادة 229 من قانون الإج��راءات املدنية الإحت��ادي رقم 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعية  ال�شركة  ال��زام    : رابعا  وتعديالته.   ل�شنة 1992   11
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2019/10/15 ال�شاعة 8.30 �س  بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/570 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-لوؤي �شاكب النجار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ نور بنك 
- م�شاهمة عامة - بنك نور ال�شالمي - �س م ع - �شابقا - وميثله / جابر را�شد حممد 
جابر را�شد ال�شالمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بف�شخ اتفاقية الجارة 
ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم العقار مو�شوع التفاقية خاليا من ال�شواغل والغاء 
ا�شارة القيد العقاري وخماطبة دائرة الأرا�شي والأمالك والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )379.000 درهم( تعوي�شا عن ال�شرر والزامه الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2019/10/22 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1629 احوال نف�س م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / 1- جولديبار بوكاترا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اآمنة جمعة ح�شن خمي�س بوكتاره وميثله / �شوق حم�شن بدر الكثريي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى ا�شقاط ح�شانة املدعي عليهما لالأولد 
: 1-عبدالرحمن 2-عبدالرحيم 3- لطيفة 4- �شيخة على جمعة ح�شن بوكتاره 
وبنقل ح�شانة الولد و�شمهم اىل املدعية )عمتهم(.  وحددت لها جل�شة يوم 
مبنى  يف   )6( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2019/10/21 امل��واف��ق  الإث��ن��ني 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود   منطقة  يف  ال�شخ�شية  الأح���وال 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/3213 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-مطعم وكافيه بت�س هو�شبيتاليتي - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�شوعها مطالبة  اأق��ام عليك  م  قد  م  ذ  - �س  الفرن�شي  املخبز  امل��دع��ي/ مقهى  ان 
)ثمامنائة  دره��م   891.869.42 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  مالية 
وواحد وت�شعون الفا وثمامنائة وت�شعة و�شتون درهما واثنني واربعون فل�س( بالإ�شافة للفوائد 
العقد  بانهاء  التام واحلكم  ال�شداد  تاريخ  الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية 
وف�شخه عن املدة املتبقية من تاريخ �شدور احلكم يف الدعوى والزام املدعي عليها باإزالة ال�شم 
التجاري - العالمة التجارية French Bakery Coffee Shop.  وحددت لها جل�شة 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2019/10/14 املوافق  الإثنني   يوم 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت تعديل الطلبات(
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/386  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- �شركة بالنتي�شن هولدجنز - �شركة منطقة حرة 
التنفيذ/علي ح�شني  ان طالب  الق��ام��ة مبا  م( جمهول حمل  م  )ذ 
حممد اآل رحمة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/468 عقاري  والزامك بتنفيذ احلكم 
طالب  اىل  دره���م   )4073833( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع   ، كلي 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
 15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3686 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- حممد ح�شام رفيق العبد الرزاق جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/في�شل غازي اجلمعه وميثله / فهد 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه   علي  �شلطان 
املنفذ به وقدره )260206( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
يف الدعوى رقم 3121 ل�صنة 2019 جتاري جزئي - دبي  

املقامة من / هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة - ذ م م 
�شد املدعي عليها / �شيمبليك�س انفرا �شرتك�شرز املحدودة )فرع دبي( 

نعلن نحن اخلبري احل�شابي / حممد حميد املري ، انه مت تعيننا من حمكمة 
دبي الإبتدائية املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة 
ال�شادر بجل�شة 2019/9/12 يف الدعوى املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعي 
عليها "�شيمبليك�س انفرا �شرتك�شرز املحدودة )فرع دبي(" حل�شور اجتماع 
اخلرة املقرر له جل�شة يوم الإثنني املوافق 2019/10/21 يف متام ال�شاعة 
3.00 ع�شرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 ، 

�شارع ال مكتوم - ديرة ، دبي. 
خبري ح�صابي / حممد حميد املري  

اإعالن اإجتمــاع خبـرة
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية  2019/1100
اإىل املحكوم عليه / 1( م�شبغة اك�شري�س التوماتيكية - ذ م م

2( �شيف الدين ميالباينجاتوبويل حممد  - ليكن معلوما لديك بان حمكمة 
ال��دع��وى رقم  اأ����ش���درت بحقك حكما يف  ع��ج��م��ان الحت���ادي���ة الب��ت��دائ��ي��ة ق��د 
وق��دره )305946(  مبلغ  بدفع  باإلزامكما  يق�شى   ، )2019/549( مدين جزئي 
، وحيث ان املحكوم له/ جلف بروتك ، قد  ، �شامال الر�شوم وامل�شاريف  درهم 
اأنت  ل��ذا   ،  2019/1100 رق��م  حتت  التنفيذ  و�شجل  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم 
مكلفان ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر الخطار ويف 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اإعالن باحل�صور اإىل مكتب اخلبري احل�صابي 

يف الدعوى  رقم  2019/446 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / عبدالقادر احمد ال�شنكري - جمهول حمل الإقامة 

مبا اأن املدعية / �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
قد اقامت �شدكم الدعوى امل�شار اليها اأعاله ، وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني 
حت�شروا  مل  اأنكم  وحيث  الدعوى،  اأمر  يف  للنظر  الدور  �شاحب  احل�شابي  اخلبري 
جل�شة النطق باحلكم.  يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري احل�شابي / ر�شا 
اآل رحمه ، على عنوانه التايل : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال  دروي�س 
 ، العا�شر مكتب رقم 1005  الدور   ، درايف  �شارع برج خليفة و�شارع مرا�شي  ، تقاطع 
هاتف 3287778-04 ، فاك�س : 3284449-04 وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/10/15 
ال�شاعة الواحدة والن�شف ظهرا )pm 1.30( ، وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات 

التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�صابي / د. ر�صا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1749  امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- بوليوود للتجارة العامة - �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شركة الرواد التجارية - ذ م م وميثله /جو�شلني �شبلي خري اهلل - قررت 
حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/2 بالزام املدعى عليها بوليوود للتجارة العامة 
- �س ذ م م بان توؤدي للمدعية �شركة الرواد التجارية - ذ م م مبلغ 150.000 درهم )مائة 
وخم�شون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف 2019/8/15 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
اإ�شتئناف  القانون. ولكم احلق يف  بالنفاذ املعجل بقوة  اتعاب املحاماة والمر م�شمول 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2019/354 تظلم جتاري                    
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - امل��راف��ق  لإدارة  ادفان�شد  املتظلم �شده /1-  اىل 
م  م  ذ  �س   - والأف���ران  ال���رادات  ل�شانعة  /ال�شقر  التظلم  اأن  الق��ام��ة مبا 
وميثله / �شعيد ثاين علي خليفة بن غليطه املهريي - قد اقام عليك التظلم 
املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز التحفظي رقم 
ال�شاعة    2019/10/20 املوافق  الأح��د  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   .517/2019
اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة  �شباحا   8.30
م�شتندات  اأو  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/195 عقاري جزئي                                              

�شكي�شتي  ث��ري   / املدعي  اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  امل��ح��دودة  �شوياز  عليه/1-  املدعي  اىل 
بان  نعلنكم   - اهلل  خري  �شبلي  وميثله/جو�شلني  م  م  ذ  �س   - امل��الك  جمعيات  لإدارة  كومينيتيز 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/8/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ثري 
�شكي�شتي كومينيتيز لإدارة جمعيات املالك - �س ذ م م  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ ومقداره 852.319.76 درهم )ثمامنائة واثنان وخم�شون الف وثالثمائة وت�شعة ع�شر درهم 
و�شتة و�شبعون فل�شا( ر�شوم اخلدمات عن الوحدة ال�شكنية رقم 1501 الكائنة يف مر�شى دبي برج 
ذا جيول�س تي 1 املبنى رقم 1 - قطعة الر�س 111 - الطابق 15 - والفوائد القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2019/5/2 والزمتها بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1705 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  داقيو�س  �شارمينتو  رج��دل��ني  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/7/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
ت��وؤدي للبنك املدعي مبلغا  بنك راأ���س اخليمة الوطني )�س م ع( بالزام املدعي عليها بان 
درهما(  و�شبعون  الف ومائتان وثالثة  وثمانون  درهم )مائة وثالثة  وق��دره )183.273( 
م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا ، اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى   2019/4/10 يف  احلا�شل 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12751 بتاريخ  2019/10/8   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/2392 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1- اإندو باك لتاأجري اليخوت ال�شياحية - �س ذ م م 2-خالد حممود امان 
اهلل خان ب�شفته كفيل �شامن ملديونية اإندو باك لتاأجري اليخوت ال�شياحية - �س ذ م م جمهويل 
الدعوى  بتاريخ  2019/8/28 يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة امل�شرق ال�شالمي للتمويل )م�شاهمة خا�شة( ب باإلزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�شمائة وثالثة ع�شر الف وخم�شمائة واثنني وع�شرين درهم 
وت�شعة وثالثني فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2019/6/11 
وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

والواقعية  الفل�شفي،  وال��ع��م��ق  ال���درام���ي،  ال��ط��رح  ب��ني  م��ا 
ي�شت�شيفها  �شعودياً  خمرجاً   12 اأعمال  تتنوع  ال�شحرية، 
وال�شباب،  لالأطفال  ال��دويل  ال�شينمائي  ال�شارقة  مهرجان 
الفن  ودع��م  بتعزيز  املعنية  “فن”  موؤ�ش�شة  تنظمه  ال��ذي 
 13 من  ال�شارقة،  ومقرها  والنا�شئة  لالأطفال  الإعالمي 

واملوؤمترات،  للمنا�شبات  اأكتوبر يف مركز اجلواهر   18 اإىل 
�شينمائية  اإبداعات  مع  موعد  على  اجلمهور  �شيكون  حيث 
ثرّي  مب�شتقبل  تب�ّشر  متطورة  خليجية  �شينما  عن  تك�شف 
اأو خم�شة  ���ش��اع��ة،  ال��ف��ّن ع��رب��ي��اً. ع��ل��ى ام��ت��داد ن�شف  ل��ه��ذا 
���ش��اع��ات، ه��ن��اك م�شاهد م��ك��ّث��ف��ة، واأخ���رى  اأو ح��ت��ى  دق��ائ��ق، 
ق�شرية، لأفالم �شينمائية ت�شرد حكايات من نوع خمتلف، 
الق�شري حكاية ق�شرية، بل  الفيلم  اأن يروي  فلي�س �شرطاً 
على العك�س متاماً، هناك ت�شابك ثرّي يحر�س على تقدميه 
احلدث هذا العام يف دورته ال�شابعة، من خالل اأعمال 12 
خمرجاً �شينمائياً �شعودياً، ممن عّرفوا العامل عر اأفالمهم 

املتنوعة على ثقافة جمتمعهم وخ�شو�شيته.  

وّد احلجاجي، الظالم حني يت�سّرب اإىل الذكريات 
مبخلوقاته اخلرافية، وال�شمت املطبق يروي فيلم “ذكريات 
 6 خ��الل  احلجاجي”،  “وّد  ال�شعودية  للمخرجة  مارا”، 
دقائق فقط، ق�شة ال�شخ�شية اخليالية “مارا” التي تعاين 
من  التخل�س  اأج���ل  م��ن  وتنا�شل  نف�شية  ا���ش��ط��راب��ات  م��ن 
تقنية  احلجاجي  لها  اختارت  توليفة  يف  ما�شيها،  ذكريات 
مفتوحة   الأ�شئلة  لتبقي  الأبعاد،  ثالثية  املتحركة  الر�شوم 
�شيح�شل  ال��ذي  ما  راأ�شها:  وعلى  الفيلم،  انتهاء  بعد  حتى 

لالإن�شان اإذا بقي عالقاً يف ذاكرته ال�شوداء؟ 

ا�سمها  من  لها  لي�س  و”�سعدية”  مهزوم..  »�سلطان” 
ن�سيب

قد نبالغ اإذا ا�شتخدمنا مفردة “انهيار” للتعبري عن انتهاء 
املفردة  ه��ي  ه��ذه  احلقيقة  يف  لكن  �شخ�شني،  ب��ني  ع��الق��ة 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ع��ّر ع��ن ه���ذا الن��ف�����ش��ال، ال���ذي يرافقه 
والنتظار.  الأم����ل،  وخ��ي��ب��ة  وال���وج���وم،  واحل����رية،  الت�شتت 

لت�شكل جوهر  واح���دة،  تتكّثف يف مفردة  الكلمات  ه��ذه  ك��ّل 
“�شعدية  ب��ع��ن��وان  العامري”،  “جواهر  امل��خ��رج��ة  ف��ي��ل��م 
�شاعة  ن�شف  ام��ت��داد  ع��ل��ى  ي���روي  ال���ذي  �شلطان”،  ���ش��اب��ت 
بعد  ابنته  للقاء  ي�شعى  ال��ذي  الطبيب  “�شلطان”  حكاية 
انهيار عالقته مع زوجته، وعند اكت�شافه يف املنزل للدمية 
لكن  احلياة،  معها  يت�شارك  اأن  يقرر  “�شعدية”،  املتحركة 
ال��ذي ح�شل  فما  كله،  ذل��ك  ينهي  اأم��ر  م��ا يح�شل  �شرعان 

ل�شلطان؟ وماذا عن �شعدية؟ 

 يا�سر عديل.. اأنا املوت: هل كافكا هنا؟
م��ا ال��ذي ي��ري��ده امل��خ��رج ال�شعودي يا�شر ع��ديل م��ن خالل 
يريد  اأم  النتحار؟  ق�شية  يطرح  هل  املوت”؟  “اأنا  فيلمه 
منا اأن نعرف تاأثري الإن�شان يف حياة اإن�شان اآخر ل يعرفه؟ 
ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ن��ق��ذون الآخرين 
الكافكاوي  ال�شينمائي  الطرح  هذا  بذلك.  ي�شعروا  اأن  دون 
)اإ�شارة اإىل اأعمال الأديب الت�شيكي فرانتز كافكا املو�شوفة 
بالكابو�شية اأو ال�شوداوية( اأراد له عاديل اأن يكون مزيجاً ما 
بني ال�شعور بالإحباط والو�شول اإىل النتحار كحّل اأخري، 
وبني كيفية اأن تكون العالقات الإن�شانية منقذاً من املوت، 

فما الذي كان يجري هناك حقاً؟ 

احلّب لي�س ممنوعًا يف “27 �سعبان« 
املاألوف،  �شلمان” عن  “حممد  املخرج  به  يخرج  ط��رح  ويف 
ويقدمه من خالل فيلم “27 �شعبان”، يتطرق ال�شعودي 
احلا�شل على جوائز �شينمائية عّدة، اإىل تناول حدث ت�شّكل 
الذكية  الهواتف  �شواء  احلديثة  التكنولوجيا  ظهور  قبل 
التوا�شل  ك��ان  عندما  اأي  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  اأو 
يقت�شر على الر�شائل الن�شية الق�شرية، يف عالقة عا�شقني 
يافعني يبحثان عن لقاء، فيجوبان �شوارع اململكة ويحاولن 
الأماكن  الفنادق وغريها من  ا�شتقبال  اللتقاء يف �شالت 
العامة اإىل اأن يحني الوقت للقاء املنتظر، لكن اأمراً يعرقله، 

فما هو؟ وما الذي ح�شل؟

االأب حني ت�سيع �سورته.. 
األف  خم�شون  حكاية،  األ��ف  خم�شون  ���ش��ورة،  األ��ف  خم�شون 

وج���ه، وامل��ط��ل��وب ���ش��ورة واح����دة ل��وج��ه واح���د يبحث عنها  
ال�شعودي  للمخرج  �شورة”  األ���ف  “خم�شون  الفيلم  بطل 
م�شعب العمري”، الذي يروي حكاية رجل ميتلك ا�شتوديو 
ع��ن �شورة  بحثاً  �شاب  ف��ي��زوره  الأح��ي��اء،  اأح��د  للت�شوير يف 
والده الذي مات قبل اأن يبلغ هو عامه الأول، وقد مّت حرق 
الذي �شيح�شل خالل هذه  به، فما  ال�شور اخلا�شة  جميع 

احلكاية التي يرويها الفيلم على مدار 14 دقيقة فقط؟

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب���وظ���ب���ي وف����د م���ن جل��ن��ة كولبري،  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
التجارية  العالمات  من  عالمة   84 متثل  التي 
موؤ�ش�شة  و16  ال��رف��اه��ي��ة  وم��ن��ت��ج��ات  ال��ف��اخ��رة 
ثقافية فرن�شية، �شمن �شل�شلة من املبادرات حتت 
عنوان “فالنريي كولبري اأبوظبي” و”الرفاهية 
والع�شرين”.  احل������ادي  ال���ق���رن  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  امل��ب��ادرات  ه��ذه  وتت�شمن 
م���ت���ع���ددة يف جميع  م���واق���ع  اإق���ام���ت���ه���ا يف  امل���ق���رر 
واأ�شرار  مفاهيم  ت�شتك�شف  والتي  الإم��ارة،  اأنحاء 
الرفاهية الفرن�شية يف القرن احلادي والع�شرين 
واملزدهر  املتوا�شل  وحوارها  الفرن�شية  والثقافة 

مع الثقافة الإماراتية.
وتاأ�ش�شت “جلنة كولبري” عام 1954 مب�شاركة  
15 رائداً من من رواد قطاع الرفاهية �شعياً اإىل 
الدويل.  ونفوذها  القت�شادية  فرن�شا  ق��وة  دع��م 
لتهيئة  جهودها  كولبري”  جلنة   “ وتكر�س  كما 
بيئة اأعمال حتقق منواً جماعياً وفردياً للعالمات 

التجارية الفرن�شية.
– اأبوظبي  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة  دائ����رة  وت��دع��م 
من  الفرتة  خالل  تنظيمها  املقرر  املبادرات  هذه 
“بيت  2019 يف  14 دي�شمر  اإىل  12 نوفمر 
و”اجلالرييا  احل�����ش��ن  م���وق���ع  يف  احلرفيني” 
ومعر�س  امل���اري���ا  ج��زي��رة  املارية” يف  ج��زي��رة  يف 
اأبوظبي”.  ال��ل��وف��ر  و”متحف  اأبوظبي”  “فن 
وتتناول هذه الفعاليات اأي�شاً مو�شوعات معر�س 
الرفاهية” الذي يحت�شنه  من  عام   10،000“
اأكتوبر   30 م��ن  اأبوظبي”  ال��ل��وف��ر  “متحف 
مع  بالتعاون   2020 فراير   15 اإىل   2019
وهو  الفرن�شي،  الزخرفية”  ال��ف��ن��ون  “متحف 

ع�شو م�شارك يف “جلنة كولبري”.
اأبوظبي”  كولبري  “فالنريي  فعاليات  وت��وف��ر 
برناجماً من العرو�س العامة للمهارات احلرفية 
وور���س العمل واحل��وارات يف الفرتة من 12 اإىل 
جانب  اإىل  احلرفيني”  “بيت  يف  نوفمر   28
يف  “اجلالرييا  اأنحاء  جميع  يف  مفتوحة  اأن�شطة 
جزيرة املارية” تعر�س الإبداع امل�شرتك ملجموعة 
من  الفرن�شية  والرفاهية  الفخامة  عالمات  من 
معر�س  وي�شهد  دي�شمر.   14 اإىل  نوفمر   12
نوفمر  و23   20 ي���وم���ي  اأبوظبي”  “فن 
حوارات حول الرفاهية والفن الفرن�شي احلديث 
الرفاهية  اأب��رز عالمات  مب�شاركة متحدثني من 

واملوؤ�ش�شات الثقافية الفرن�شية.
امل����ب����ارك، رئي�س  وق�����ال م���ع���ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة 

“تعتر  اأب��وظ��ب��ي:   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
الأول  ال��ت��ع��اون  اأبوظبي”  ك��ول��ب��ري  “فالنريي 
من  املرموقة  املجموعة  ه��ذه  بني  الإط���الق  على 
�شمن  الفاخرة  الفرن�شية  والعالمات  املوؤ�ش�شات 
ال��ذي مينحها زخماً  الأم��ر  بهذا احلجم،  مبادرة 
اإ�شافياً ويجعلها اإجنازاً ثقافياً بحد ذاته لالإمارة 
واحلوار  التوا�شل  ج�شور  بناء  وي�شكل  واملنطقة. 
ل�دائرة  الرئي�شة  ال��رتك��ي��ز  حم���اور  اأح���د  ال��ث��ق��ايف 
قيم  يعك�س  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي،   - وال�شياحة  الثقافة 
ال��ت��ن��وع والن��ف��ت��اح يف امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي الذي 
وم�شاركة  الأخ����رى  الثقافات  باحت�شان  ي��رح��ب 
فعاليات  وجتمع  العامل.  مع  الإماراتية  الثقافة 
احلرفية  امل���ه���ارات  ب���ني  كولبري”  “فالنريي 
والإب�������داع ال��ف��ن��ي امل��ع��ا���ش��ر واأف�������ش���ل م���ا تقدمه 

الثقافتان الإماراتية والفرن�شية”.
الثقافة  وزي��ر  ري�شتري،  ف��ران��ك  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“فالنريي  فعاليات  رعاية  “ي�شرين  الفرن�شي: 
بالعالقات  حت��ت��ف��ي  ال���ت���ي  اأبوظبي”  ك��ول��ب��ري 
العربية  الإم�����ارات  ودول���ة  فرن�شا  ب��ني  ال��وط��ي��دة 
الفرن�شي  الرفاهية  قطاع  ميزج  وبينما  املتحدة. 
بني ال��رتاث غري امل��ادي والإب���داع، اأث��ق اأن احلوار 
“جلنة كولبري” عر هذه  الثقايف، الذي طورته 
املعا�شر،  وال��ف��ن  التميز  م��ه��ارات  ح��ول  امل��ب��ادرات 
���ش��ي�����ش��اه��م ب��ال��ت��اأك��ي��د يف ت��ع��زي��ز ال����رواب����ط بني 

بلدينا”.

متحف اللوفر اأبوظبي
الأو�شط، يبحث  ال�شرق  الأوىل يف منطقة  للمرة 
معر�س “10،000 عام من الرفاهية” يف تاريخ 
350 قطعة  ال��رف��اه��ي��ة وال��ف��خ��ام��ة م��ن خ���الل 
ا�شتثنائية من الأزياء واملجوهرات والقطع الفنية 
والأثاث والت�شميم، م�شتك�شفاً الأ�شاليب املتنوعة 
الثقافات املختلفة للتعبري عن  ا�شتخدمتها  التي 
الثمينة  القرابني  من   - التاريخ  عر  الرفاهية 
امل�شنوع  امللكي  والأث����اث  ال��دي��ن��ي��ة،  الطقو�س  يف 
من الذهب اخلال�س، اإىل الأزي��اء الراقية وقطع 
امل��ج��وه��رات ال��ت��ي اأب��دع��ت��ه��ا ع��الم��ات راق��ي��ة مثل 

كري�شتيان ديور و�شانيل وكارتييه وهريمي�س.
الثقافات  عند  الرفاهية  معنى  املعر�س  ويناق�س 
املجتمع،  البذخ على تطور  وتاأثري هذا  املختلفة، 
����ش���واء ك��ط��ري��ق��ة ل��ت��غ��ي��ري الأو�����ش����اع ال���راه���ن���ة اأو 
امل��راأة يف �شياغة مفهوم  اإىل جانب دور  اإب��رازه��ا، 
ال��رف��اه��ي��ة، وال��ت��ح��ول ب��ني الإ���ش��راف والعتدال، 
ما  قطعة  قيمة  ترفع  التي  واملعايري  وامل��ق��وم��ات 
وجتعلها “ثمينة”، مبا يف ذلك عمرها التاريخي 

اأو مهارة �شانعها، اأو ندرتها. 

بيت احلرفيني
ي�������ش���ارك ح���رف���ي���ون ف��رن�����ش��ي��ون واإم����ارات����ي����ون يف 
ال�����ش��دو واخلو�س  ح�����وارات ح���ول م��ه��ارات��ه��م يف 
الإماراتي،  والتلي و�شناعة اخلنجر من اجلانب 
ال��ط��ه��ي وامل�����ش��ن��وع��ات الف�شية  وال��ت��ط��ري��ز وف���ن 

واجللدية من اجلانب الفرن�شي.
�شناعة  اأ���ش��رار  ديور”  “كري�شتيان  دار  وتك�شف 
حقيبة اليد الن�شائية ال�شهرية التي حتمل عالمة 
“ديور”. وخالل حوار مع اإحدى خبريات التلي، 
تتحدث �شيدات من دار “غريلن” عن فن تعبئة 
وختم زجاجات العطور. وتقدم دار “بويفوركات” 
ومقارنتها  الف�شة  �شياغة  تقنيات  على  اإطاللة 
باأ�شلوب احلرفيني الإماراتيني يف �شناعة خنجر 
ف�شي تقليدي. ويف حوارات اأخرى مع احلرفيني 
الإماراتيني، تركز “هريمي�س” على فنون �شناعة 
اجللود ومهارات �شنع ال�شرج، و”بري�شتول” على 
�شناعة ال�شوكولتة، ولوي�س فويتون على تقنيات 
الر�شم، و”فان كليف اآند اآربيلز” على جمموعتها 
�شل�شلة  اأي�شاً  الفعاليات  وتت�شمن  “غمو�س”. 
مع  التعليمية  واجلل�شات  العملية  العرو�س  من 
)�شانيل(  لي�شاج  من  التطريز  فناين  من  اثنني 
الفعاليات  ال�شدو. وتدعم هذه  وخ��راء يف ن�شيج 
املقدمة  واحل���وارات  الأف��الم  �شل�شلة من عرو�س 

من عالمات الرفاهية الفرن�شية.
كما ي�شت�شيف “بيت احلرفيني” حوارات تتناول 
املهارة واجلودة الفرن�شية، حيث يتحدث يوم 13 
نوفمر فين�شنت كو�شيت، كبري املن�شقني يف ق�شر 
اإدارة  يف  الرتميم  مدير  �شابي،  واأم��ل  فونتينبلو، 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  التاريخية يف  البيئة 
بن  خليفة  ال�شيخ  م�شرح  ترميم  ح��ول  اأبوظبي، 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، وي��ق��ود ه��وب��رت ب��اري��ري، املدير 
ال��ف��ن��ي يف ل��ي�����ش��اج )���ش��ان��ي��ل( ح�����واراً ع��ن املعرفة 

نوفمر.  والإبداع يوم 14 
وت��ن��اق�����س ف���ال���ريي ����ش���ان���دوز، اأم����ني ع���ام “جلنة 
الفنية  واخل���رات  امل��ه��ارات  نقل  كولبري” عملية 
الرفاهية  ك���ن���وز  اأح�����د  ب��اع��ت��ب��اره��ا  واحل���رف���ي���ة، 
ويتناول  نوفمر،   16 ي��وم  ح��وار  يف  الفرن�شية، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  ال��رئ��ي�����س  ب��وك��ي��ل،  األ��ك�����ش��ن��در 
مفهوم  التطريز،  دي��ور(،  )كري�شتيان  فريمونت 
ال��ف��اخ��رة يوم  ال���راع���ة وامل���ه���ارة يف دور الأزي�����اء 
مدير  ه��ري��ت،  ه��ي��ل��ني  وت��ع��ر���س  ن��وف��م��ر.   19
رمزية  مفهوم  بور�شلني،  برناردو،  يف  الت�شالت 
وتبحث  ن���وف���م���ر،   21 ي����وم  احل���رف���ي���ة  امل����ه����ارة 

دوماين  ومتحف  ق�شر  رئي�س  ب��ي��ج��ارد،  كاترين 
 22 ي��وم  وال��راع��ة احلرفية  املهارة  فر�شاي،  دي 
نوفمر. واأخ��رياً، يتحدث تريي �شارمانت، كبري 
عن  جوبلني”،  نا�شيونال  “موبيليه  يف  املن�شقني 
امللكي  الأث��اث  �شناعة  �شركات  الفنية يف  الراعة 

التاريخي يوم 24 نوفمر.
دائرة  وك��ي��ل  غ��ب��ا���س،  �شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��ار 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، اإىل اأن هذه املبادرة 
الفنية والثقافية رائدة وفريدة من نوعها، حيث 
الرنامج  ه���ذا  م��ث��ل  ت��ق��دمي  ق��ب��ل  م��ن  ي�شبق  مل 
وقال:  ال��ع��امل،  يف  مكان  اأي  يف  للجمهور  املفتوح 
الدائرة بالعمل على  التزام  املبادرة  هذه  “جت�شد 
اأبوظبي عا�شمة لأف�شل الأحداث  تر�شيخ مكانة 
الثقافية والفنية يف العامل. وحر�شنا على اجلمع 
ب���ني ن��خ��ب��ة م���ن ع���الم���ات ال��رف��اه��ي��ة واخل�����راء 
واملوؤ�ش�شات الثقافية الفرن�شية بجانب موؤ�ش�شاتنا، 
وت��ق��دي��ره��ا لقيم  اأب��وظ��ب��ي  اح����رتام  ال��ت��ي تعك�س 
واحلرفية  الفنية  وامل�����ش��اري��ع  والب��ت��ك��ار  ال��ت��اري��خ 
وب��ي��ت احل��رف��ي��ني، وذلك  م��ث��ل منطقة احل�����ش��ن 
لتاأكيد دعم دائرة الثقافة وال�شياحة للحوار بني 

الثقافات”.

اجلالرييا يف جزيرة املارية
تقدم 26 عالمة من منتجات الرفاهية الأع�شاء 
يف “جلنة كولبري” اأعماًل وت�شميمات وفعاليات 
متاجرها،  داخ������ل  ال���ع���ر����س  ن����واف����ذ  يف  خ���ا����ش���ة 
وامل�����ش��ت��وح��اة م��ن م��و���ش��وع��ات م��ع��ر���س “متحف 
اللوفر اأبوظبي”. ويهدف هذا املحور من برنامج 
كولبري” اإىل اإبراز الطبيعة الأ�شيلة  “فالنريي 
من  الفرن�شية  ال��رف��اه��ي��ة  مل��ن��ت��ج��ات  وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
كولبري” لتمثيل  “جلنة  اأع�����ش��اء  ت��ع��اون  خ��الل 

قيمهم امل�شرتكة واأ�شلوبهم الفرن�شي.
بو�شريون  من  مقدمة  قطعاً  اجلمهور  وي�شاهد 
ويكت�شفون احلكايات  فونتينبلو،  واإركي�س وق�شر 
التي اأبدعتها “كارتييه” و”دار ن�شر فالماريون”، 
وتخطف اأب�شارهم حديقة احلوا�س التي �شنعها 
برناردو وكري�شتوفل وغريلن. ويحتفي “لوي�س 
و”روبرت  بري�شتول”  ل��و  و”فندق  فويتون” 
احلياة  ب���ف���ن  بارلون”  ����ش���ي  اأن�������د  ه���اف���ي���الن���د 
ال��ف��رن�����ش��ي م���ن خ���الل ع��م��ل ج��م��اع��ي م�شرتك. 
و”عطور  ديور”  “باكارا” و”كري�شتيان  وتخلد 
الوثيق  التعاون  من  عاماً  ديور” 70  كري�شتيان 
وتزيح  ال��رائ��ع��ة.  املنتجات  م��ن  �شل�شلة  ابتكار  يف 
و”�شيفري  و”كلويه”  اآربلز”  اأن��د  كليف  “فان 
م�شروعهم  عن  ال�شتار  �شيتي دي ل �شرياميك” 

املزيد  اجل��م��ه��ور  وينتظر  وعجائب”.  “األوان 
من مفاجاآت “�شيلني” التي متثل جمموعة من 
و”هريمي�س  “هريمي�س”  ه��ي  ع��الم��ات  خم�س 
“و”بويفوركات”  ل�����وب  و”جون  للعطور” 
فنانان  �شممه  عر�شاً  وتت�شمن  و”�شان لوي�س”، 
و”فندق  “�شانيل”  ُت��ع��ر  ح��ني  يف  م��ع��ا���ش��ران، 
فن  روح  ع��ن  مونيه”  و”باري�س  باري�س”  ري��ت��ز 
دانيال  ق��ال  الإط���ار،  ه��ذا  الفرن�شية. ويف  احل��ي��اة 
ريليتيد:  باري، املدير الإداري ل�شركة جلف 
– اأبوظبي  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة  »ن�����ش��ك��ر 
واملتميز  املثمر  التعاون  هذا  على  كولبري  وجلنة 
البارز  ال��ذي �شيتيح لنا م��ن خ��الل ه��ذا احل��دث 
والثقافة  والرفاهية  واملهنية  الحتفاء باحلرفية 
جمموعة  تت�شمنه  ما  مع  وبخا�شة  الفرن�شية. 
ال��رف��اه��ي��ة يف ق��ل��ب ال��ع��ا���ش��م��ة يف اجل��ال��ريي��ا يف 
امل���اري���ة م���ن ع���الم���ات جت���اري���ة فرن�شية  ج���زي���رة 
كارتييه، فان  لوي�س فويتون،  فاخرة من �شمنها 
اإىل جانب  وب��و���ش��رون،  و�شيلني  اآرب��ل��ز  اآن��د  كليف 
قريباً  �شتن�شمان  فاخرتني  جتاريتني  عالمتني 
اختيارنا  وي�شعدنا  كما  وجيفن�شي.  �شانيل  هما 

كوجهة ل�شت�شافة جلنة كولبري«.
ال��رن��ام��ج اخلا�س  ا�شت�شافة  »م��ع  ب���اري:  وت��اب��ع 
ب��ل��ج��ن��ة ك��ول��ب��ري، ن���وؤك���د ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال��ت��ي باتت 
قلب  يف  رئي�شة  كوجهة  امل��اري��ة  ج��زي��رة  تر�شخها 
العا�شمة لتنظيم وا�شت�شافة اأبرز الفعاليات على 
بينها احتفالت  املحلي من  العام للمجتمع  مدار 
ال�شينية  وال�شنة  امليالدية اجلديدة،  ال�شنة  راأ�س 
اجلديدة. لذا، ندعو اجلميع اإىل زيارة اجلالرييا 
يف ج��زي��رة امل��اري��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع ف��ع��ال��ي��ات جلنة 
فر�شة  على  للح�شول  نوفمر   12 يف  كولبري 
بالأن�شطة  م��ت��ن��وع وح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  ال���ش��ت��م��ت��اع 
الفرن�شية  ال��ث��ق��اف��ة  وامل��ع��ار���س لخ��ت��ب��ار جت��رب��ة 
الفرن�شية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
وبخا�شة  واح���دة،  مظلة  حت��ت  وغ��ريه��ا  الفاخرة 
اأّنه قد مت ت�شميم اجلالرييا والتو�شعة اجلديدة 
والبيع  ال��رتف��ي��ه  ه��ي  اأن�����ش��ط��ة  ع���دة  ب��ني  ليجمع 

بالتجزئة وتناول الطعام«.
 

فن اأبوظبي
يحت�شن برنامج معر�س “فن اأبوظبي 2019” 
�شل�شلة م��ن احل�����وارات م��ع خ���راء وف��ن��ان��ني من 
الرفاهية  ا�شهامات  كولبري” ل�شتك�شاف  “جلنة 
العنا�شر  ك��اأح��د  الفرن�شية  الفخامة  ومنتجات 
اأع�شاء  املعا�شر.ويقدم  الفن  م�شهد  يف  الرئي�شة 
برنامج  �شمن  احل���وارات  كولبري” ه��ذه  “جلنة 

نوفمر،  و23   20 ي���وم���ي  ال�����ش��ن��وي  امل��ع��ر���س 
بالفن  الفرن�شية  الرفاهية  عالقة  عن  للحديث 
الرفاهية  القائم بني عالمات  احلديث والتعاون 
بني  امل��ت��ب��ادل��ة  وال���رواب���ط  وال��ف��ن��ان��ني  الفرن�شية 
امل�شاركة  اجلهات  قائمة  والإبداع.وت�شم  ال��رتاث 
هريمي�س  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  ك�����اًل  ال���رن���ام���ج  يف 
املوؤ�ش�شات  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ا���ش��ر  للفن  وك��ارت��ي��ي��ه 
الثقافية الفرن�شية - مركز بومبيدو، و”موبيليه 
نا�شيونال” وق�شر فر�شاي – وعالمات منتجات 
دي��ور. كري�شتيان  واأزي���اء  ب��رن��اردو  مثل  الرفاهية 
وي��ق��دم ح����وار ي���وم 20 ن��وف��م��ر ك���ٌل م��ن هرييف 
املعا�شر”،  للفن  كارتييه  “موؤ�ش�شة  من  �شانديز 
وجولييت �شينجر من “متحف اللوفر اأبوظبي”، 
ديور”،  كري�شتيان  “اأزياء  من  بوكيل  واألك�شندر 
“برناردو”، وماريون لبورت  وهيلني هريت من 
يف  ي��ت��ح��دث  ح���ني  يف  بومبيدو”،  “مركز  م���ن 
اآنيك دي �شوناك  23 نوفمر كٌل من  حوار يوم 
هريمي�س”،  “موؤ�ش�شة  م��ن  دي��زان��ي��ه  وج��وال��ي��وم 
دوماين  وم��ت��ح��ف  “ق�شر  م��ن  ب��ي��ج��ار  وك��اث��ري��ن 
فر�شاي الوطني”، وتيريي �شارمون من “موبيليه 
بون�شول  اإليزابيث  قالت  نا�شيونال”.ومن جهتها 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة  ال��رئ��ي�����س وامل���دي���ر  ب����ورت،  دي 
كولبري: “تعد جلنة كولبري مبثابة من�شة مثلى 
والثقافات  احل�شارات  خمتلف  بني  حوار  لإقامة 
فعاليات،  فيها  تنظم  التي  البلدان  يف  وبخا�شة 
متثل  جمتمعية  كهيئة  عملها  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
“فالنريي  برنامج  وياأتي  الفرن�شية.  الرفاهية 
ك��ول��ب��ري اأب��وظ��ب��ي« ال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه يف العامل 
اللجنة.  تتخذه  ال��ذي  النهج  مثال حي على هذا 
ك��م��ا وت��ع��ك�����س جل��ن��ة ك��ول��ب��ري م��ن خ���الل برنامج 
»فالنريي كولبري اأبوظبي« عدة جوانب خمتلفة 
متثلها  التي  التجارية  والعالمات  املوؤ�ش�شات  من 
ال��رتاث احلريف  من  ت�شكل مزيجاً  اأنها  وبخا�شة 
امل������ادي م���ع الإب��������داع ل��الح��ت��ف��اء باحلرف  غ���ري 
الرفاهية  وم��ن��ت��ج��ات  الإم����ارات����ي����ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

الفرن�شية الفاخرة«.
اأبوظبي«  ك��ول��ب��ري  ف��ع��ال��ي��ات »ف��الن��ريي  وُت��ف��ت��ت��ح 
روؤ�شاء  وف��د كبري من  نوفمر بح�شور   12 ي��وم 
لأع�شاء  التنفيذيني  والروؤ�شاء  الإدارات  جمال�س 
الأع�شاء  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  الرفاهية  عالمات 

يف »جلنة كولبري«. 
وبالتزامن مع »فالنريي كولبري اأبوظبي«، تعقد 
يف  العمومية  جمعيتها  اجتماع  كولبري«  »جلنة 
جامعة ال�شوربون اأبوظبي، وهي ع�شو م�شارك يف 

»جلنة كولبري«.

اأبوظبي ت�ست�سيف وفدًا من جلنة كولبري �سمن �سل�سلة من املبادرات 
حتتفي بالرفاهية الفرن�سية يف القرن احلادي والع�سرين

-تنظيم فعاليات »فلنريي كولبري اأبوظبي« من 12 نوفمرب اإىل 14 دي�سمرب يف »اللوفر اأبوظبي«
 و»بيت احلرفيني« و»اجلالرييا يف جزيرة املارية« و»فن اأبوظبي«

-دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تدعم هذا احلدث �سعيًا اإىل تعزيز احلوار الثقايف بني فرن�سا والإمارات

عد�سة 12 خمرجًا �سعوديًا تر�سد جدلية احلياة والغياب يف ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�سباب 
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انا مع االعمال امل�سرتكة وخ�سُت جتربَتها منذ فرتة بعيدة

منى وا�سف: ل اأهتّم باملال بل بالدور الذي اأقدمه
�شيح�شل  اإنه  )الهْيبة( ويقال  الرابع من  للجزء  التح�شريات  •بداأْت 

تغيري جذري يف هذا اجلزء؟
-ل توجد لدّي اأي فكرة عن اجلزء اجلديد من )الهيبة(. يوجد 

اأي �شيء عن  اأع��رف  عقد يربطني ب�شركة الإنتاج، ولكن ل 
اجلزء الرابع، حتى الن�س مل ي�شلني حتى الآن.

ومعرفة  الإنتاج،  �شركة  مع  فني  بعقد  •ارتباطك 
هل  ع��ام،  ك��ل  ينتظرك  م�شموناً  عماًل  هناك  اأن 

��ِع��ُرِك ب���الأم���ان وال���ش��ت��ق��رار وي���ب���ّدد القلق  ُي�����شْ
املادي؟

-يف مثل هذا العمر اأنا ل اأعاين م�شكلة اأبداً، 
وكل اأموري على اأف�شل ما يرام. اأنا ل اأفكر 
باأنني  اأفكر  بل  اأب���داً،  الطريقة  ه��ذه  مبثل 

�شاأ�شارك بعمل ناجح ولي�س اأكرث. كل عام 
5 اأعمال،  ت�شلني عرو�س للم�شاركة يف 
اأوًل  اأ���ش��ت��ط��ي��ع الرت���ب���اط،  ول��ك��ن��ن��ي ل 
ب�شبب اأ�شناين التي تتطلب مني زيارة 
كاملني،  �شهرين  ملدة  الأ�شنان  طبيب 

وم�������ن ن����اح����ي����ة اأخ�����������رى ل 
اأرتبط  اأن  ميكنني 

يف  بعملني 
ن  اآ

امل��ادي على  ب��الأم��ان  اأفكر  ال�شام. ل  ب��ريوت والثاين يف  الأول يف  معاً، 
واأنا  مادياً  قلقاً  اأعي�س  اأن  يعقل  مادياً. وهل  لأنني مكتفية  الإط��الق، 
يف هذا العمر؟ احلمد هلل. املال لي�س م�شكلة 
ول اأهتّم اإل ل�شرورة اأن يتوافر الدور 

اجلميل.

ع��������ادة  ت������دخ������ل������ني  ه��������ل   •
بعيننْي  )الهيبة(  م�شل�شل 
وتفكرين  م��غ��م�����ش��ت��نْي 
باأنك  نف�شك  وبني  بينك 
م�شل�شل  يف  ت�������ش���ارك���ني 
يحمل توقيع كاتب جّيد 
حمرَتمة  اإنتاج  و�شركة 
اإدارة  وم��ع��روف��ة وحت��ت 

ِرج بارع؟ خُمْ
الأم������ر  ه������ذا  ن����ع����م،   -
����ِع����ُرين ب����الأم����ان  ُي���������شْ
الفني لأن هناك ن�شاً 
و�شركة  �������ِرج�������اً  وخُمْ
اأي�شاً  ب��د  اإن��ت��اج، ول 
من وجود ممثلني. 
اإن������ه������ا ت���ول���ي���ف���ة 
كاملة  ف���ن���ي���ة 

متكاملة.
كيف   •

الكاتب  م��ع  )ال��ه��ْي��ب��ة(  ال��راب��ع  اجل���زء  يف  تغيري  يح�شل  اأن  تتوقعني 
فوؤاد حمرية؟

- هذا اأمر متوّقع! فوؤاد حمرية كاتب مهّم، ول بد اأنه �شي�شفي نَف�شاً 
خمتلفاً، وي�شع اإبداعه اخلا�س على اجلزء املقبل من )الهيبة(.

2020؟ رم�شان  يف  واحٍد  عمٍل  يف  بامل�شاركة  �شتكتفني  • هل 
- نعم، والعام املا�شي اكتفيُت بعمل واحد، 

بالإ�شافة اإىل خما�شية مل�شلحة التلفزيون ال�شوري كنُت �شّورُتها قبل 
اأي��ام فقط   5 ت�شويرها  واحتاج  )الهْيبة(،  لت�شوير  لبنان  اإىل  اآتي  اأن 

وهي مل تكن م�شل�شاًل.

والرتكيز  ال�شنة  يف  واح��ٍد  بعمٍل  املمثل  يكتفي  اأن  لني  تف�شّ هل   •
عليه؟

واأبدع.  اأعمل )مبزاج مزاجي(  اليوم  اأنا  العمل ناِجحاً.  اإذا كان  - نعم 
وميكن القول اإنني اأحافظ على �شباب ذاكرتي. اأنا اأحفظ واأمّثل دوري 

واأعود اإىل بيتي واأنا يف مثل هذا العمر، وهذا الأمر يعّد حتدياً يل.

اآخر؟ نوع  من  اإبداع  • اإنه 
- هو �شيء رائع بالن�شبة اإيّل.

 ل م�شكلة عندي يف الرتباط بعمل اآخر اإذا اأعجبني، ولكن امل�شكلة هي 
بالتنقل بني بلدين. ما دامت املتعة يف العمل موجودة فهذا يكفيني.

من  الرابع  اجلزء  اإىل  قندلفت  دميا  ان�شمام  اإىل  تنظرين  كيف   •
)الهيبة(؟

- اأهال و�شهاًل بها. دميا قندلفت ممثلة مهمة جداً.
امل�شرتكة؟ الأعمال  يف  تواجدك  لني  تف�شّ اإنك  القول  ميكن  • هل 

الأخ��رية كانت  الأع��وام  �شاركت فيها يف  التي  امل�شرَتكة  الأعمال  - كل 
فرتة  منذ  جتربَتها  وخ�شُت  �شدها  ول�شُت  معها  اأن��ا  ومهمة.  ناجحة 

بعيدة.

هذه  يف  ت�شارك  التي  ال�شورية   - اللبنانية  اخلْلطة  جتدين  • كيف 
الأعمال؟

التوجهات  و���ش��وري��ة يف  ل��ب��ن��ان  ب���ني  ف����ارق  ب���وج���ود  اأ���ش��ع��ر  - ل 
ال�شوري  اللبناين  الخ��ت��الط  ه��ذا  وال��ت��ط��ّل��ع��ات.  وال��ث��ق��اف��ات 
ُيْغني الدراما ومت تاأكيده من خالل الأعمال امل�شرتكة التي 

م. ُتَقدَّ
ال�شيف؟ مت�شني  كيف  • عادًة 

- كالعادة. اإجازة، نوم، �شباحة وقراءة.

رم�شان  يف  ال�����ش��وري��ة  ال���درام���ا  وج���دت  ك��ي��ف   •
الفائت؟

ل��ف��ت��ن��ي )ع��ن��دم��ا ت�شيخ  - مم���ت���ازة ج�����داً. وق����د 
اأمان( و)دقيقة �شمت( وكلها  الذئاب(، )م�شافة 

اأعمال رائعة.

)الهيبة(؟ ت�شوير  �شتبا�شرين  • ومتي 
- يف مطلع ال�شنة اجلديدة. يف الرد.

�سامو زين يطرح )قويل قويل( 
عرب اليوتيوب

اأغ��ن��ي��ت��ه اجل��دي��دة "قويل قويل" ع��ل��ى طريقة  ط���رح امل��ط��رب ���ش��ام��و زي���ن 
الفيديو كليب، عر قناته الر�شمية مبوقع الفيديوهات "يوتيوب".

ون�شر  "اإن�شتغرام"،  مبوقع  ال�شخ�شية  �شفحته  عر  لالأغنية  زي��ن  وروج 
مقطع فيديو من الكليب، معلقاً "اأ�شكر اأخوتي وعزوتي مل�شاركتهم الأغنية 
ربي يبارك فيكم، الأغنية حالياً على قناتي يف اليوتيوب ح�شريا اأمتني من 

اهلل اأن تنال اإعجابكم".
ُيذكر اأن اآخر اأعمال �شامو األبوم "لو عمري يرجع"، الذي �شم 8 اأغاٍن، كما 
ظهر �شيف �شرف يف املو�شم الرم�شاين لهذا العام من خالل م�شل�شل "بدل 

احلدوتة 3" بطولة الفنانة دنيا �شمري غامن.
اأحدث كليباته  اأغ�شط�س املا�شي  نهاية  اأيام وحتديداً  كما طرح �شامو قبل 
الغنائية "ورد الب�شتان"، عر قناته اخلا�شة مبوقع " يوتيوب"، من كلمات 

اإ�شماعيل الأبر�س، واأحلان �شامو زين، توزيع اإم دي جابر.

بني القراءة وال�سباحة والنوم، مت�سي الفنانة ال�سورية منى وا�سف 
اإجازة بانتظار حلول بداية 2020 للمبا�سرة بت�سوير اجلزء الرابع 

من م�سل�سل )الهْيبة( الذي اأُ�سند اإىل فوؤاد حمرية كتابة ن�سه.
 )4 )الهيبة  يف  دورها  ن�ّس  تت�سّلم  مل  اأنها  اإىل  ت�سري  التي  وا�سف 
حتى االآن، توؤكد اأنها تدخل الت�سوير بقلب ُمْطَمئّن، الأنها واثقة من 
الن�س واالإنتاج واالإخراج، مو�سحة اأنها �ستكتفي بامل�ساركة يف هذا 
العمل لرم�سان 2020.واإذ اأ�سارت اإىل اأنها ال تعي�س قلقًا ماديًا بل 
هي مكتفية، �سددت على اأنها ال تهتّم باملال بل بالدور، الفتة اإىل 
اأن التمثيل يف مثل هذا العمر هو للمحافظة على �سباب ذاكرتها، 

ومعتربة اأن يف هذا االأمر حتّديًا لها.

اإيهاب توفيق .. األبوم 
جديد للأطفال

�شجل املطرب اإيهاب توفيق األبومه اجلديد 
امل��خ�����ش�����س ل��الأط��ف��ال وي�����ش��م��ل 10 اأغ����اٍن، 
بدوي  ع��و���س  ال�شاعر  كلمات  م��ن  جميعها 
ال������ذي ي����راه����ن ع��ل��ي��ه ب���ق���وة خالل 

الفرتة املقبلة،
األ����ب����وم����اً   وي����ع����ت����ره 
وي�شمل  خم���ت���ل���ف���اً 
ع����������������������������دداً م�����ن 

الأفكار، 
وم����������ن امل�����ق�����رر 

طرحه قريباً.
م�������ن ن���اح���ي���ة 

اأخرى، 
اإيهاب  ط����رح 
ت���������وف���������ي���������ق 
 " يتو و د "
ج���دي���داً مع 
�شيبة  اأحمد 
ب�������ع�������ن�������وان 
يف  "ع�شمي 
على  ربنا" 

ر�شا  كلمات  م��ن  الكليب،  الفيديو  طريقة 
امل�شري واأحلان فار�س فهمي وتوزيع زيزو، 

من اإخراج يا�شر ع�شام.
جديدة  اأغنية  اأي���ام  قبل  توفيق،  ط��رح  كما 
كلمات  من  والبحر"،  "ال�شيف  ا�شم  حتمل 
مو�شيقي  وتوزيع  كامل،  م�شطفى  واأحل��ان 

اأحمد عادل، 
ومن كلمات الأغنية "ال�شيف والبحر وامليه 

والهوى... 
ال�شيف  �شوى...  الع�شاق  كل  بالليل  والليل 
والهوى...  وامليه  والبحر  والبحر  ال�شيف 
واأنا ويا حبيبي يانا�س مب�شوط... م�س عايز 

الوقت يعدي يفوت".
يذكر اأن اآخر اأعمال اإيهاب توفيق كان دعاء 
"جاين  دينياً خالل رم�شان املا�شي بعنوان 

يف املنام"،
اإب��راه��ي��م دردي���ر، واأحلان   وك��ان م��ن كلمات 

كرمي فتحي، 
وتوزيع ا�شالم احل�شن، 

م�شطفى  وم���ا����ش���رت  وم��ي��ك�����س  وت�����ش��ج��ي��ل 
روؤوف.

يا�سر جلل يجهز م�سل�سله 
اجلديد لرم�سان القادم

يا�شر  النجم  ي�شتعد  ت��ام��ة،  �شرية  يف 
جالل مل�شل�شله اجلديد، املقرر عر�شه 
اإذ ا�شتقر على  يف رم�شان" 2020"، 
�شيقدمها  ال���ت���ي  ال���درام���ي���ة  ال��ف��ك��رة 
خ����الل ال�����ش��ب��اق ال��رم�����ش��اين امل��ق��ب��ل.

مع  عمل  جل�شات  ع��دة  ج��الل  ويعقد 
ال���ع���ام ل�شركة  امل���دي���ر  ���ش��وق��ي  ح�����ش��ام 
على  ال�شتقرار  اأجل  "�شيرنجي" من 
اأن  ل�شيما  امل�شل�شل،  تفا�شيل  جميع 
م�شاريعها  حت�شريات  ت��ب��داأ  ال�شركة 
اإع���الن  اإذ ���ش��ي��ت��م  ال���درام���ي���ة م��ب��ك��راً، 
تفا�شيل العمل خالل الفرتة املقبلة.

يذكر اأن جالل قدم اآخر اأعماله "مل�س 
فتحي  ب��ط��ول��ت��ه  يف  و����ش���ارك  اأكتاف" 
واإميان  وحنان  مطاوع،    عبدالوهاب، 
ال��ع��ا���ش��ي، و���ش��م��ر م���ر����ش���ي، وحممد 
عبدالغني،  وه��ب��ة  ج���اب���ر،  ع���ز،   وك����رم 
 وخالد كمال، وكارولني خليل، وهاجر 
ورانيا  ف��ه��م��ي،  ول��ط��ي��ف��ة    ال�شرنوبي، 
و�شريف  ف���ك���ري،  ���ش��اه��ني،  وجم�����دي 
من  وه���و  ع�����ادل،  وع�����زوز    الد�شوقي، 
ح�شني  �شرحان،  واإخراج  هاين  تاأليف 

  املنباوي، واإنتاج �شركة �شيرنغي. 

الثالثاء    8   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12751  
Tuesday   8   October   2019  -  Issue No   12751



ال�ساي اأم القهوة.. اأيهما اأف�سل ل�سحتك؟
ل تنازل لدى الكثري من النا�س عن ال�شاي اأو القهوة اأو كليهما، لكن بقدر 
ما هنالك اختالف يف الأذواق، هناك اختالف كبري يف النقا�س حول الفوائد 

ال�شحية للم�شروبني، فاأيهما اأف�شل ل�شحتك؟
كالهما و�شيلة مثلى لبدء يوم جديد، وجلل�شة مريحة يف مقهى، اأو حتى 
يهيم  ومنا من  القهوة،  يحب  والآخ��ر  ال�شاي  يف�شل  بع�شنا  العمل.  اأثناء 

فيهما حبا معا.
وهناك نقا�س حول من الأكرث ا�شتهالكا يف العامل، فالبع�س يتحدث عن 
انت�شار ال�شاي لدرجة اأنه رفيق لأطباق عديدة يف ثقافات عدة، بينما يركز 

اآخرون على �شهرة القهوة.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن املقارنة اخلال�شة بينهما لن تكون دقيقة ما مل يتم 
ا�شتح�شار اأن هناك اأنواعا متعددة للم�شروبني، ح�شب تركيز القهوة مثاًل 
اأ�شود  اأم  اأخ�شر  كان  �شواء  ال�شاي،  نوعية  اأو  اأو مدى اختالطها باحلليب، 
اأو حتى بطرق حت�شري خمتلفة. لذلك غالبا ما تتجه  اأخ��رى  بنكهات  اأو 

املقارنة اإىل ال�شاي الأ�شود والقهوة ال�شوداء اخلال�شة.

كافيني
ويقبل الكثريون على �شرب القهوة لحتوائها على ن�شبة كافيني اأعلى من 
ال�شاي، وهو ما ي�شري اإليه مقال على موقع )هيلثالين( الطبي قارن بني 
امل�شروبني، اإذ حتدث عن اأن القهوة ال�شوداء حتتوي �شعف الكافيني املوجود 

يف ال�شاي الأ�شود.
اإذا ما مت  لكن رغ��م ه��ذا الخ��ت��الف، ف��اإن ن�شبة الكافيني امل��وج��ودة فيهما، 
ا�شتهالكهما باعتدال، غري م�شرة بال�شحة، بل لها فوائد متعددة، ح�شب 
امل�شدر ذاته، ومنها تقوية الن�شاط البدين وتن�شيط اليقظة العقلية واحلد 

من خطر بع�س الأمرا�س املزمنة.
كما يحتوي امل�شروبان على ن�شب عالية من م�شادات الأك�شدة، وكل منهما 
يحتوي على اأنواع معينة من هذه امل�شادات، بل اإن تلك املوجودة يف ال�شاي 
امل��وج��ودة يف  القولون وال��رئ��ة، وتلك  الأ���ش��ود، مثال، متنع تطور �شرطاين 

القهوة حتمي من �شرطاين اجلهاز اله�شمي والكبد، وفق املوقع ذاته.
ومي�شي املوقع الإلكرتوين املعني بال�شوؤون ال�شحية اإىل القول اإن للقهوة 
يف  مثاًل  ت�شاهم  فالقهوة  الطاقة،  يف  الزيادة  منها  اأخ��رى،  فوائد  وال�شاي 
امل�شاعدة  ثيانني(  )اإل  وال�شاي يحتوي على مادة  الإجهاد،  تقليل م�شتوى 
خف�س  يف  امل�شروبني  مل�شاهمة  اإمكانية  هناك  اأن  كما  التوتر،  تقليل  على 

الوزن.
ذات��ه، عندما ت�شري  العمومية يف الجت��اه  وتتجه مدر�شة هارفارد لل�شحة 
�شحية  اأخطار  تقليل  فعاًل  �شاأنه  من  للقهوة  املعتدل  ال�شتهالك  اأن  اإىل 
اآثارا جانبية على بع�س الأف��راد من قبيل رفع م�شتويات  عدة، لكن هناك 
على  وك��ذا  احلوامل،  الن�شاء  على  جانبية  تاأثريات  وكذلك  والأرق،  القلق 
لدرجة  القهوة  ل�شتهالك  العادية  املعدلت  يتجاوزون  الذين  الأ�شخا�س 

وقوعهم يف الإدمان.
وبخ�شو�س ال�شاي، مل ي�شر امل�شدر ذاته اإىل اأخطار كثرية، اإذ تبقى قليلة 
املدر�شة  كانت  لذلك  متوا�شلة.  مل��دد  ج��داً  �شاخن  �شاي  ب�شرب  ومرتبطة 
اأكرث حتم�شا لل�شاي عندما كتبت يف تقريرها )اخرت لونا، اتركه يرد، ثم 

ا�شتمتع بكوبك(!

؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�س  كلمة  معنى  • ما 
يطلق ا�شم بنغالدي�س على مكان يعرف �شابقا با�شم )باك�شتان ال�شرقية 

( ومعناه البنغال احلر . 
والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�سحيحة  القاعدة  هى  • ما 

القاعدة ال�شحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�شرات ما ل يعي�س يف طور البلوغ اأكرث من �شاعات 
بينما يطول عمر ال�شالحف والإن�شان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�س بع�س 

الأ�شجار اآلف ال�شنني. 
؟ املتحدة  الواليات  ا�ستقالل  اأعلن  • متى 

�شهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�شتقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان الحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�س 
م�شاهري  فيها  عاونه  الع��الن  وثيقة  من  الأعظم  اجل��زء  جيفر�شون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 

الإن�شان  على  �شار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�شروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
�شام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�شفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�شرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�شان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها تاأثري �شام على الإن�شان .. و هذه املادة ال�شامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�شبي لالإن�شان. 
ن�شبة  ارتفاع  على  يق�شي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�شابة  مينع  املدم�س  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�شرتول يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الفول املدم�س ن�شبة واحد باملئة من 

ت�شلب ال�شرايني. 
 • هل تعلم اأن الأذن الي�شرى اأ�شعف �شمعاً من الأذن اليمنى. 

 • هل تعلم اأن اأقوى ع�شلة يف ج�شم الإن�شان هي ع�شلة الفك. 
 • هل تعلم اأن اجل�شم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية

اأحما�س  من  حتويه  ما  و  الروتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�شو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�شكر.

واحلنطة  والفول  والأجا�س  واللحم  والبي�س  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�س  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف الأع�شاب وام�شاكا حاّدا . 

الطالب املجتهد
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ال�سيكوالته
هنادي  ال����دك����ت����ورة  ق���ال���ت 
التغذية  اأخ�����ش��ائ��ي  �شيحة، 
القومي  باملعهد  العالجية 
اإن  ب���ال���ق���اه���رة،  ل��ل��ت��غ��ذي��ة، 
ت�شنيعها  يتم  ال�شيكولتة 
م������ن ح����ب����ي����ب����ات ال����ك����اك����او 
اخل����������������ام، حت�������ت�������وي ع���ل���ى 
من  ون�شبة  الكربوهيدرات، 
ومادة  والن�شويات،  الدهون 

الكافيني، التي متنحها اللون الغامق والقدرة على الرتكيز.
باملعهد  العالجية  التغذية  اأخ�شائي  �شيحة،  ه��ن��ادي  ال��دك��ت��ورة  واأ���ش��ارت 
حتتوى  التي  ال�شكر  قليلة  الداكنة  ال�شيكولتة  اأن  اإىل  للتغذية،  القومي 
على العنا�شر الطبيعة هي التي متنح قيمة غذائية عالية، عك�س اأ�شناف 
ال�شيكولتة املنت�شرة بالأ�شواق الغنية بالدهون، التي متثل عبئا على اجلهاز 
اله�شمي ل�شعوبة ه�شمها، كما ت�شاعد اأي�شا على زيادة ال�شعور باخلمول.

واأ�شافت الدكتورة هنادي �شيحة، اإن هناك فوائد عديدة للتناول الإن�شان 
ال�شيكولتة باأنواعها املختلفة التي منها، ت�شاهم يف حت�شني احلالة املزاجية 
لالأ�شخا�س الذين يعانون من الكتئاب والتوتر والقلق، نظرا لأن تناولها 

يزيد من اإفراز هرمون ال�شريوتونني الذي يطلق عليه هرمون ال�شعادة.
تعزز طاقة الإن�شان نظرا لأنها غنية بالكربوهيدرات، ت�شاعد على الرتكيز 

والنتباه لحتوائها على مادة الكافيني.
عدم  ب�شرط  لكن  ال�شيكولتة،  ب��ت��ن��اول  ه��ن��ادي،  ال��دك��ت��ورة  تو�شى  ل��ذل��ك 

الإ�شراف يف تناولها حتى ل تتحول فوائداها اإىل اأ�شرار.

املمثلة جادا بينكيت �سميث خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم Gemini Man يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز 

كان رمزي ن�شيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�شبح، ثم قلياًل من ال�شطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�شرك  الطعام اخلفيف، يح�شر طبقاً من  ال�شالة وبع�س  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�شم قلياًل، بع�س اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�س الأفكار واملالحظات.. اأ�شياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�شطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�شة واأنت ل ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �شاعة.. اآه لأ�شمع بع�س 
املو�شيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ل ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�شرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ل يكون النهار 42 �شاعة �شكت الأب قلياًل ثم قال ح�شناً لك ما تريد غداً 

�شيكون النهار 42 �شاعة.
جاء رمزي من املدر�شة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�شل 
وعندما حل امل�شاء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد النتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�س قلياًل ثم اأن ي�شلي وير�شم ويدق بع�س الأحلان على البيانو ويدون بع�س مالحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�شل اإىل مرحلة ل ي�شتطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ل ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�شه وغط يف نوم عميق.. ا�شتيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�شر يوماً درا�شيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �شاعة فهم رمزي �شوؤال والده وقال ل يا اأبي لبدنك عليك حق و�شبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.

الطماطم لتناول  تدعوك  اأ�سباب   5
اأفادت جملة )فرويندين( الأملانية اأن  الطماطم لها العديد من الفوائد 
ال�شحية، فاإىل جانب الطعم اللذيذ  الذي يجعلها من اأكرث العنا�شر 
الغذائية الداخلة يف اأطعمتنا، مثل ال�شو�س  واحل�شاء وال�شلطة، فاإنها 

متد اأج�شامنا بالعديد من العنا�شر الغذائية  املهمة.
ونقدم لك هنا خم�شة اأ�شباب تدعوك لتناول املزيد من الطماطم:

-1منجم: يف الطماطم  حمتوى كبري من الفيتامينات، بحيث تغطي 
100 غرام منها حوايل %20 من الحتياجات اليومية من فيتامني 
 )B1(و )A(و )K( ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ال��ط��م��اط��م  ت��وج��د يف  ك��م��ا  ���ش��ي،  
و)B2( و)B6(، وكذلك العديد من  املعادن مثل البوتا�شيوم واحلديد 
والكال�شيوم واملغني�شيوم، وتوؤثر جميع هذه  العنا�شر ب�شكل اإيجابي على 

نظام املناعة.
�شحة  على  اأي�شا  جيد  تاأثري  لها  الليكوبني  م��ادة  العني:  �شحة   2-
العني والنظر، كما حتتوي  الطماطم على مادة البيتا كاروتني بتاأثريها 

الإيجابي اأي�شا على �شحة  العني.
3 -  تقوية اخلاليا: يلعب الليكوبني اأي�شا دورا مهما مع الغلوتاثيون 
يف  امل��وج��ودة  الأك�شدة  م�شادات  وت�شاعد  اخللوية،  الأن�شجة  تقوية  يف 

الطماطم على حماية اجل�شم من  اجلذور احلرة.
قليل من ال�شعرات: حتتوي الطماطم على ن�شبة منخف�شة جدا   -  4
من ال�شعرات احلرارية، كما اأن اأكرث من 90 % منها يتكون من املاء، 
�شعرا   18 على  يحتوي  الطماطم   م��ن  غ��رام   100 اأن  اإىل  وبالنظر 
حراريا فقط، لذلك فهي تعد طعاما منا�شبا لكل من يرغب  يف اإنقا�س 

وزنه.
كاروتيويد  الليكوبني  م��ادة  توفر  القلب:  �شحة  على  احل��ف��اظ   -  5
امل�شوؤولة عن �شبغ الطماطم باللون الأحمر،  فوائد كبرية للقلب، كما 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب   باأمرا�س  الإ�شابة  خطر  تقليل  يف  ت�شاهم 

ولها تاأثري اإيجابي على م�شتويات الكولي�شرتول اأي�شا.


