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بدائل �سحية للأطعمة الغنية بالكول�سرتول
والزبدة  احل��م��راء  وال��ل��ح��وم  ب��ال��ده��ون  الغنية  الأج��ب��ان  ع�شاق  يجد 
�شعوبة يف البحث عن بدائل قليلة اأو خالية من الكول�شرتول عندما 
تبني الفحو�شات ارتفاعه، فما الذي يعّو�ض مذاق ال�شجق اأو البيتزا؟ 
بدائل  عن  البحث  عليك  فقط  ممكن،  الغذائية  العادات  تغيري  لكن 
معقولة، واإ�شافة بع�ض النكهات اإليها، وتكرار تناولها ل� 3 اأ�شابيع اأو 

اأكرث، بعدها جتد اأنها اأ�شبحت اأطعمة مف�شلة اإليك. 
 اإذا كنت تبحث عن بدائل حتقق ال�شبع للحوم احلمراء ودهون اجلنب 

والزبدة تناول الآتي: 
* الفول والفا�شوليا البي�شاء واللوبيا ذات العني ال�شوداء من اأف�شل 
البدائل للحوم احلمراء، فهي حتقق ال�شبع، وتوفر الألياف التي تعّزز 

�شحة القلب.
* �شرائح البطاطا احللوة املقلية يف البيت هي البديل ال�شحي لأكيا�ض 

البطاط�ض ال�شيب�ض.
* اإ�شافة املك�شرات لل�شلطة، وللأطعمة بديل رائع للربوتني والدهون 

احليوانية.
والبندق مع �شحن اخل�شار من دون  واللوز واجل��وز  الكاجو  تناول   

حلوم.
التو�شت  اإىل  الزبدة  اإ�شافة  اأو  الطرية  اجل��نب  ع�شاق  من  كنت  اإذا   *
اأف�شل بديل  ب��دًل من ده��ون الأل��ب��ان، فهو  واخلبز تناول الأف��وك��ادو 

�شحي للقلب.
ب��دًل من  املجمدة  امل��وز  �شرائح  تناول  الآي�ض كرمي ميكنك  لع�شاق   *

دهون الألبان.
* حتتوي اجلنب القري�ض على ن�شبة ل تذكر من الكول�شرتول مقارنة 

بال�شيدر واجلنب الطرية. 

غذائية ملكافحة حب ال�سباب مواد   5
اأفردوا  التغذية  خ��رباء  اأن  اإندبندنت،  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  ذك��ر 
مكانة خا�شة لل�شاي الأخ�شر، الذي يتميز بغناه مب�شادات الأك�شدة 
ويكافح اجلذور احلرة )النتائج ال�شلبية للتفاعلت الكيميائية التي 

حتدث داخل اجل�شم(، وهذا ما يجعل مفعوله وقائيا.
ويحتوي اجلوز الربازيلي على ن�شبة مرتفعة من ال�شيلينيوم، الذي 
مكافحة  يف  الوقائية  وبفعاليته  للأك�شدة  قويا  م�شادا  بكونه  يتميز 

حب ال�شباب ويحمي اخلليا من اللتهابات املرافقة لظهور البثور.
وتعد البطاطا احللوة من املواد الغذائية الغنية بالبيتاكاروتني، الذي 
الإفرازات  تعديل  يف  الفعال   ،A فيتامني  اإىل  اجل�شم  داخ��ل  يتحول 
دور  الخت�شا�شيون  اأب��رز  كما  ال�شباب.  لظهور حب  امل�شببة  الدهنية 
حب  اآث��ار  التئام  ت�شريع  يف   C بفيتامني  الغنية  احلم�شيات،  تناول 
ال�شباب وتقوية اأغلفة اخلليا املكونة للجلد. ويلعب م�شحوق الكاكاو 
ال�شباب  الوقاية من ظهور حب  اأي�شا دورا هاما يف  الكاكاو(  )�شراب 

لدوره يف حت�شني عمل الدورة الدموية يف اجل�شم.

انتبه ملخاطر �سراء نظارة �سم�س رخي�سة 
ميكن اأن ين�شى حتى الأ�شخا�ض املعتادين على ال�شفر نظارة ال�شم�ض 
�شم�ض  نظارة  ل�شراء  ا�شطررت  ما  اإذا  ولكن  عطلة.  يف  الذهاب  عند 

خلل عطلتك، عليك توخ احلذر.
وينوه احتاد وكالت التفتي�ض الفني يف اأملانيا اإىل اأن نظارات ال�شم�ض 
ما  غالبا  اجلائلني  الباعة  اأو  ال�شواطئ  عند  الأك�شاك  من  امل�شرتاه 
اإمكانية  يت�شبب يف  اأن  ما ميكن  وه��و  اأو معيبة  اجل��ودة  تكون هزيلة 

التعر�ض ل�شرر طويل الأمد ي�شيب القرنية وعد�شة العني.
على  امل��وج��ودة  للرموز  النتباه  امل�شرتين  على  يجب  ه��ذا،  ولتجنب 
واإذا  البنف�شجية.  ف��وق  الأ�شعة  400” وتعني  يف  “يو  مثل  النظارة 
كانت الرموز املوجودة ت�شري اإىل “يو يف 400” اأو “100 باملئة يو 
يف” فهذا ي�شري اإىل اأن النظارة توفر حماية كافية من اأ�شعة ال�شم�ض 
ارتد  اختبار.  اإج���راء  للم�شرتين  ميكن  ذل��ك،  على  وع��لوة  ال�شارة. 
نظارة ال�شم�ض وركز على خط م�شتقيم، فاإذا بدا م�شوها، فهذه اإ�شارة 
على اأن العد�شات معاجلة ب�شكل هزيل، بح�شب اخلرباء. والأمر عينه 
ينطبق على جمالت الروؤية ال�شبابية. اإذا راأيت اأي من هذه الإ�شارات 

فمن الأف�شل األ ت�شرتي النظارة.
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حتذير من خطورة مكونات م�سبعة بال�سكر يف اأغذية الأطفال
حذرت منظمة ال�شحة العاملية، من الأغذية ال�شناعية املقدمة للأطفال، 
مو�شحة اأنها حتتوي على كميات كبرية جدا من ال�شكر، داعية اإىل جتديد 

املعايري املعمول بها يف هذا ال�شدد لتح�شني تغذية ال�شغار.
اآلف   8 املنظمة الأممية درا�شة �شملت نحو  الأوروب��ي من  الفرع  واأج��رى 
)بلغاريا(  و�شوفيا  )النم�شا(  فيينا  يف  متجر   500 م��ن  اأك���رث  يف  منتج 

وبوداب�شت )هنغاريا(، بني نوفمرب 2017 ويناير 2018.
وخل�ض يف اأبحاثه اإىل اأنه “يف ن�شف املنتجات امل�شمولة يف الدرا�شة يتاأتى 
اأن حوايل  كما  ال�شكر.  ال�شعرات احلرارية من  املئة من  30 يف  اأك��رث من 
ليات ا�شطناعية”، ح�شب ما  ثلث املنتجات حتتوي على �شكر م�شاف اأو محُ

ذكرت وكالة “فران�ض بر�ض«.
خطر  م��ن  ي��زي��د  ق��د  لل�شكر  الكبري  ال�شتهلك  اأن  م��ن  املنظمة  وح���ذرت 
يف�شلون  الأطفال  اأنه قد يجعل  كما  الأ�شنان،  وت�شو�ض  بال�شمنة  الإ�شابة 
اأن ي�شر  �شاأنه  الغذائية ال�شحية، ما من  امل��واد  ال�شكر مدى حياتهم على 

كثريا ب�شحتهم.
العاملية،  ال�شحة  منظمة  م��ن  الأوروب����ي  للفرع  الإقليمية  امل��دي��رة  وق��ال��ت 
والأطفال  ال��ولدة  حلديثي  ال�شليمة  “التغذية  اإن  بيان  يف  ياكاب،  �شوزانا 
و�شعهم  ويكون  وج��ه،  اأف�شل  على  اأج�شامهم  تنمو  كي  �شرورية  ال�شغار 

ال�شحي اأف�شل يف فرتات لحقة من عمرهم«.
الزائد بني  وال��وزن  البدانة  انت�شار  املنظمة من  2018، حذرت  العام  ويف 

الأوروبيني، مما قد ينعك�ض �شلبا على متو�شط العمر املتوقع.
اإىل  ال��ف��واك��ه،  فيها ع�شري  امل��ح��لة، مب��ا  امل�شروبات  ا�شتهلك  ي���وؤدي  وق��د 

التخلي عن اأغذية ذات قيمة غذائية اأعلى.

ما الذي يجمع بني 
براد بيت واميا �ستون؟

ن�����ش��رت ت���ق���اري���ر اع���لم���ي���ة ع��امل��ي��ة اأن 
فليم   ي�شارك يف  بيت قد  ب��رات  النجم 

. Babylon
اإذا  عاماً   55 العمر  من  البالغ  النجم 
اإىل  �شيكون  بالفعل  ال��ع��م��ل  يف  ���ش��ارك 

جانب النجمة  اميا �شتون .
 Deadline يف  ورد  م���ا  وب��ح�����ش��ب 
على  ر�شمياً  يوقع  بيت  مل  زال  براد  ما 

العمل.
واإنه التعاون الثاين بني داميان �شازيل 
فى  الأول  تعاونهما  بعد  �شتون  وامي���ا 

.la la land فيلم
والفيلم تدور اأحداثه يف فرتة النتقال 
من ال�شينما ال�شامتة لل�شينما العاملية 

املتكلمة.
الفيلم  �شازيل ت�شوير م�شاهد  و�شيبداأ 
ت�شوير  م���ن  ان��ت��ه��ائ��ه  ب��ع��د  اجل����دي����د، 

.The Eddy شل�شلة�

الريا�سة مهمة للحفاظ 
على �سحة اأولدنا  �ص 23

تناول الكثري من هذه الأطعمة 
خلل مو�سم ال�سيف

خا�شة  مغذيات  على  الأطعمة  بع�ض  حتتوي 
ت��وف��ر ف��وائ��د وق��ائ��ي��ة مم��ي��زة، م��ث��ل م�شادات 
الأك�شدة التي حتمي من اللتهابات وال�شرطان 
ت��ن��اول��ت ه���ذه الأطعمة  ف����اإذا  وال�����ش��ي��خ��وخ��ة. 
فائدة،  اأكرب  طازجة يف مو�شمها حت�شل على 
كما اأن املو�شم هو الوقت املنا�شب لتخزين هذه 
املغذيات يف اجل�شم. تناول الأطعمة التالية يف 

مو�شم ال�شيف:
مب�شادات  ال��غ��ن��ي��ة  الأط���ع���م���ة  م���ن  ال���ت���وت   *
الأك�شدة التي حتمي من �شرطان الربو�شتاتا 
واملبي�ض والثدي، كما اأنه يقلل ظهور جتاعيد 

لذلك  ت��ن��اول م��ا ت��وف��ر لك ال���ب�������ش���رة. 
ال������ت������وت ب����األ����وان����ه م���������ن ع����ائ����ل����ة 

ق  ر ز لأ والأبي�ض ا والأ�شود 
اإىل  والأح���������م���������ر 
الفراولة  ج��ان��ب 

“الفريز«. 

لل�شيف  جتعل  ال��ت��ي  الفاكهة  ه��و  البطيخ   *
وغني  للج�شم،  م��رّط��ب  فهو  منع�شاً،  م��ذاق��اً 
اأ�شعة  اآث������ار  ي��ح��م��ي م���ن  ال�����ذي  ب��ال��ل��ي��ك��وب��ني 
ال�شم�ض، اإىل جانب اأنه م�شدر رائع لفيتامني 
لع�شلة  ال���لزم  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  و”اأ”  “�شي” 

القلب.
بالفولت  غ���ن���ي  “البنجر”  ال�������ش���م���ن���در   *
م�شادات  اأن  كما  “ب” الأخ���رى،  وفيتامينات 
ال�شمندر توفر  التي حتتويها �شبغة  الأك�شدة 

وقاية �شد اأنواع عديدة من ال�شرطان.
* حتتوي حبة الفلفل الأحمر على 31 �شعرة 
احتياجات  م��ن  باملئة  و170  ف��ق��ط،  ح��راري��ة 

اجل�شم من فيتامني “�شي«.
فتامني  باأنه يحتوي على  الأف��وك��ادو  * ميتاز 
يوفر  اأن���ه  اأي  “اإي”.  و  و”ك”  و”اأ”  “د” 
الب�شرة  حلماية  امل��غ��ذي��ات  م��ن  رائ��ع��ة  توليفة 

وال�شعر ودعم املناعة والعظام والأ�شنان. 

ال�شبب غري وا�شح متاما، فاأن هناك  اأن  على الرغم من 
عددا اأكرب من ب�شيلت ال�شعر تظل يف حالة �شبات، لفرتة 

اأطول يف ف�شل ال�شيف حتديدا، وفقا للباحثني.
مرة  النمو  دورة  تت�شارع  والربيع،  ال�شتاء  ف�شلي  وخ��لل 

اأخرى.
اأن الإن�شان  اأ�شارت بع�ض الدرا�شات  وبالإ�شافة اإىل ذلك، 
ال�شيف  يف  ال�شعر  ع���دد  �شعف  اإىل  ي�شل  م��ا  يفقد  ق��د 

مقارنة باأ�شهر الربد.
ومن هنا فاإن ما ي�شقط من ال�شعر اأكرث مما ينمو، وهذا 

على ما يجعل ال�شعر يبدو اأخف.
ال�شعر  منو  �شرعة  اأن  الأم��ر  يف  فالغريب  ملو�شلي،  ووفقا 
على  ف��اإن��ه  ل��ذل��ك  ال�شتاء،  يف  وتتباطاأ  ال�شيف  يف  ت���زداد 
الرغم من اأن قلة عدد ال�شعر، فاإنه ينمو ب�شكل اأ�شرع يف 

ال�شيف.
توؤدي  التي  الرئي�شية  الأ�شباب  من  ف��اإن  للخرباء،  ووفقا 
اإىل فقدان ال�شعر ب�شكل موؤقت “�شوء التغذية”، ولذلك 
يتم  واإذا  �شليم،  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ب��ات��ب��اع  ين�شحون  ف��اإن��ه��م 
ال�شعر اجلديد  ف��اإن منو  بعناية  النظام  التعامل مع هذا 

ميكن اأن يتباطاأ.
بالإ�شافة اإىل تاأثري �شوء التغذية على منو ال�شعر، هناك 
الأمرا�ض املزمنة، والعمليات اجلراحية الكربى، وبع�ض 

الأدوية، وال�شغط.
على اأي حال، فاإن ت�شاقط ال�شعر اأمر �شائع ب�شكل كبري، 
ويف كثري من الأحيان، لي�شت هذه اإ�شارة على اأن املرء على 

و�شك اأن ي�شبح اأ�شلع.
ال�شعر  اأن  وه��ي  اإن��ك��اره��ا،  ميكن  ل  حقيقة  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
يف  التقدم  مع  قليل  الرتاجع  يف  يبداأ  النا�ض  كثريا  عند 
ال�شن، وبخلف ما يكون عليه الأمر عندما يكون الإن�شان 
معدل  بنف�ض  اجلديد  ال�شعر  ينمو  يكون  حيث  �شغريا، 

فقدانه.

غري اأنه مع التقدم يف 
ت�شاقط  ي��زداد  العمر، 

وت���ط���ول حالة  ال�����ش��ع��ر، 
ال�شعر  لب�شيلت  ال�شبات 

وي�شبح ينمو �شعرا اأقل.
من  الرغم  على  اأن��ه  اإىل  ي�شار 
اأكرث  ب��ال�����ش��ل��ع  الإ����ش���اب���ة  اأن 
�شيوعا عند الرجال، فاإن 40 
يف املئة من الن�شاء معر�شات 

لت�شاقط ال�شعر، خ�شو�شا بعد �شن الأربعني.
عرب  ينتقل  ال�شعر  ف��ق��دان  اأن  النا�ض  م��ن  كثري  ويعتقد 
ل��ي�����ض العامل  اأن ه���ذا الأم����ر  اجل��ي��ن��ات وال����وراث����ة، غ��ري 
الأ���ش��ا���ش��ي يف ال�����ش��ل��ع، ف��ك��م��ا ذك���ر اأع�����له، ي��ل��ع��ب النظام 
الغذائي ومنط احلياة وال�شحة العامة دورا كبريا يف بروز 

اأو ا�شمحلل العامل اجليني.
من الناحية النظرية، ميكن اأن توؤدي العوامل التي ت�شبب 
والإجهاد  الغذائي  النظام  مثل  امل��وؤق��ت،  ال�شعر  ت�شاقط 
والدواء، اإىل حتفيز جينات ال�شلع التي توؤدي اإىل حدوث 

م�شكلة دائمة.
الرجال  اأن  درا���ش��ة حديثة وج���دت  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ال�شلع غ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون��ون اأك���رث ث��ق��ة وج��اذب��ي��ة م��ن قبل 
اأ�شخا�ض اآخرين، يبدو اأن هناك اأ�شخا�شا ل يتقبلون هذا 
امل�شري، بدل من ذلك، ي�شارعون اإىل �شعر م�شتعار، اأو اإذا 
كان لديهم املال الكايف، فاإنهم يختارون اإجراء عملية زرع 

�شعر.
وبالتاأكيد فاإن الأدوي��ة قد ت�شاعد يف حل م�شكلة ت�شاقط 
فقط  نوعان  يوجد  لكن  له،  لي�شت علجا  لكنها  ال�شعر، 
اأنها  من الأدوي��ة التي مت اختبارها ب�شكل �شحيح، وتبني 

اآمنة وفعالة على حد �شواء.
با�شم  اأي�����ش��ا  امل��ع��روف  املينوك�شيديل،  ه��و  الأول  ال����دواء 

فروة  على  ف��رك��ه  يتم  رغ���وة  اأو  �شائل  وه��و  “ريغيني”، 
الراأ�ض، ومت تطويره يف الأ�شل لعلج ارتفاع �شغط الدم، 
ولكن �شرعان ما بداأ املر�شى بالإبلغ عن منو غري متوقع 

لل�شعر.
امل��ئ��ة م��ن الرجال  40 يف  اأن ح���وايل  ال��دلئ��ل  واأظ���ه���رت 
خلل  لل�شعر  كبريا  منوا  �شهدوا  ال�شواء،  على  والن�شاء، 

اأول 6 �شهور من ا�شتخدامه.
ومع ذلك، يحذر اخل��رباء من له بع�ض الآث��ار اجلانبية، 
ومن بينها اأنه علج باهظة الثمن، حيث تبلغ حوايل 30 
جنيها اإ�شرتلينيا ملدة �شهر واحد، ويجب ا�شتخدامه لأجل 

غري م�شمى.
فينا�شرتايد، وهو  فعاليته هو  ثبت  ال��ذي  الآخ��ر  ال��دواء 
علج ل ميكن احل�شول عليه اإل بو�شفة طبية وي�شتخدم 
اأن يوقف  ل��ع��لج م�����ش��ك��لن ال��ربو���ش��ت��ات، ول��ك��ن��ه مي��ك��ن 

ت�شاقط ال�شعر.
ت�شاقط  “فينا�شرتايد”  يبطئ  ال�����ش��اب��ق،  ال����دواء  وم��ث��ل 
لكن من  ال��رج��ال،  م��ن  امل��ئ��ة  40 يف  ح���وايل  ال�شعر عند 
اآثاره اجلانبية اأن بع�ض م�شتخدمي هذا العقار اأبلغوا عن 

الإ�شابة بالكتئاب و�شعف النت�شاب.
واأخريا، هناك اأدوية جديدة يف طور الإعداد، مبا يف ذلك 
علج اخلليا اجلذعية التي ميكن اأن توقظ الب�شيلت 

النائمة من �شباتها، غري اأن هذا الطريق مازال بعيدا.

كيف مت�سغ طعامك 
بالطريقة ال�سحيحة؟

ت���ب���داأ ع��م��ل��ي��ة ال��ه�����ش��م م���ن الفم، 
دوم��اً مب�شغ  الأطباء  ين�شح  حيث 
ي�شل  اأن  قبل  ب�شكل جيد،  الطعام 

اإىل املعدة. 
ويجب م�شغ طعامك حتى ي�شبح 
لتبتلعه  ك��اف��ي��ة  ب���درج���ة  ���ش��غ��رياً 
معدتك  ت�شطر  ل  حتى  ب�شهولة، 

اإىل العمل بجهد كبري. 
الأميليز،  ع��ل��ى  ال��ل��ع��اب  وي��ح��ت��وي 
على  ي�شاعد  ال���ذي  الإن����زمي  وه���و 
وهناك  الكيميائية،  امل��واد  حتطيم 
اأي�����ش��اً ال��ه�����ش��م امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي، وهو 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه الأ���ش��ن��ان لتفتيت 
ال��ط��ع��ام يف  ي��ب��ق  واإذا مل  ال��ط��ع��ام، 
الفم لفرتة كافية، فهو ل يتعر�ض 
ل��ه��ذا الأن�������زمي، وب���ال���ت���ايل ل يتم 
جيد  ب�شكل  الكربوهيدرات  ه�شم 
تعمل  اأن  ي��ج��ب  وال��ت��ي  امل���ع���دة،  يف 
ب�شكل اأكرب لإجناز عملية اله�شم.

اأي�شاً بع�ض الأطعمة التي  وهناك 
واإذا  ه�شمها،  امل��ع��دة  ت�شتطيع  ل 
دخ��ل��ت اأج����زاء م��ن ال��ط��ع��ام اجلزء 
دون  الدقيقة  الأمعاء  من  العلوي 
فقد  بالكامل،  مه�شومة  تكون  اأن 
بالنفخة  الإ�شابة  اإىل  ذلك  ي��وؤدي 

وع�شر اله�شم.
اأو عدد  ولي�ض هناك م��دة م��ددة 
الطعام،  مل�شغ  امل����رات  م��ن  م���دد 
تفتيت  م��ن  ت��ت��اأك��د  اأن  عليك  لكن 
وحتطيم الطعام ب�شكل كبري، قبل 
وو���ش��ع كمية  اب��ت��لع��ه،  ت��ق��رر  اأن 
اأخرى منه يف فمك للبدء مبغ�شها 
�شحيفة  ب���ح�������ش���ب  ج�����دي�����د،  م�����ن 

الغارديان الربيطانية.

بروكلني بيكهام يتعر�س 
لل�سخرية ب�سبب اإطللته

ال����ت����ق����ط����ت ع�����د������ش�����ات م�������ش���وري 
�����ش����ورة  لربوكلني  ال����ب����اب����ارت����زي 
العاملية  ال���ن���ج���م���ة  ب���ي���ك���ه���ام اب���ن 
وم�شممة الزياء فيكتوريا بيكهام 
بيكهام،  ديفيد  القدم  ك��رة  ولع��ب 
يف احدى املنا�شبات برفقة حبيبته 

هانا كرو�ض.
بروكلني  ظ����ه����ور  ه����و  وال�����لف�����ت 
عاماً،   20 العمر  م��ن  يبلغ  ال���ذي 
منا�شبة،  وغ���ري  غ��ري��ب��ة  ب��اإط��لل��ة 
بنطاله  ب��رف��ع  قيامه  اىل  ا���ش��اف��ة 
امام الكامريات لرتتيب ملب�شه، 
اث�����ار ج����دل كبريا،  ال�����ذي  الأم������ر 
�شاخرة  تعليقات  ذل��ك  اث��ر  وتلّقى 
التوا�شل  م���واق���ع  رواد  ق��ب��ل  م���ن 

الجتماعي.
بيكهام  بروكلني  اأن  ذك��ره  اجلدير 
موؤخرا  ح�شرا  كانا  كرو�ض  وهانا 
 Chopard>s Road To ح��ف��ل 
Cannes، وكانت اطللتهما بغاية 

الأناقة.

هل يت�ساقط �سعرك خلل 
ال�سيف؟ ل تقلق اأبدا..!

يف ف�شل ال�شيف، غالبا ما تكرث الأ�شئلة املتعلقة بت�شاقط ال�شعر، وهو من 
درا�شة  بح�شب  عموما،  والإنرتنت  غوغل  على  بحثا  الأكثثرث  الأمثثور  بني 
ال�شيف،  ف�شل  خالل  تزداد  اأو  الت�شاوؤلت،  هذه  وتاأتي  حديثا.  ن�شرت 

ال�شعر يزداد يف هذا الف�شل،  اأن معدل ت�شاقط  حيث يالحظ كثريون 
وفقا ملوقع ميل اأونالين على الإنرتنت. غري اأن الخت�شا�شي يف 

عالج ت�شاقط ال�شعر، مايكل مو�شلي يدعو اإىل عدم ال�شعور 
اأو  للذعر”  داعي  “ل  اإنه  ويقول  بل  بالأ�شى  اأو  باملرارة 

اأن  بث”ال�شلع«. ويبني مو�شلي  اإمكانية الإ�شابة  اخلوف من 
كيف يعمل ال�شعر، م�شريا اإىل اأن ال�شعرة الواحدة تنمو ملدة 
3 و5 �شنوات، ثم ت�شقط وتدخل ب�شيلة ال�شعر  ترتاوح بني 

مرحلة �شبات ملدة 3 اأ�شهر قبل بدء الدورة مرة اأخرى.
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�ش�ؤون حملية

�شمن م�شروع براري عني الفاي�شة

دائرة التخطيط العمراين والبلديات -بلدية مدينة العني تبداأ خطوات ت�سجيل ونقل ملكية اأرا�سي امل�سروع 

بلدية مدينة العني تد�سن من�سة اإك�سبو 2020  للمتطوعني

حما�شرات اإر�شادية وعر�ض مناذج حية للعناية باأ�شجار النخيل

»الزراعة وال�سلمة الغذائية« ت�سارك مبن�سة تفاعلية �سمن مهرجان ليوا للرطب بالظفرة

•• العني –  الفجر

– �شركة  اأعلنت �شركة براري عني الفاي�شة للتطوير 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��رائ��دة يف  العقاري  التطوير 
امل��ت��ح��دة-  ع��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ع دائ����رة التخطيط 
ب�شاأن  ال��ع��ني   بلدية مدينة    - وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
توثيق عقود ونقل ملكيات اأرا�شي م�شروع براري عني 
الفاي�شة العقاري ، وذلك خلل موؤمتر �شحفي نظمته 
ال�شركة بح�شور ممثلي بلدية مدينة العني وعدد من 
اجلهات التي �شهدت احلفل الذي اأقيم اأم�ض يف فندق 

اأيل يف مدينة العني.
البنكي  ال�شمان  ح�شاب  فتح  ات��ف��اق  اإب����رام  ج��رى  كما 
اخل��ا���ض مب�����ش��روع ب����راري ع��ني ال��ف��اي�����ش��ة ل���دى بنك 

الفجرية الوطني.
و�شهد حفل التوقيع كل من �شعادة خليفة خوري رئي�ض 
و  للتطوير  الفاي�شة  ب��راري عني  �شركة  اإدارة  جمل�ض 
الأرا�شي  اإدارة  مدير  احل��م��ريي  �شالح  علي  الدكتور 
كري�شنامورتي،  ب��الج��ي  ال��ع��ني،و  ببلدية  وال��ع��ق��ارات 
الوطني  الفجرية  بنك  يف  الرئي�ض  العمليات  م�شوؤول 
ممثلي  م��ن  ح�شد  و  امل�����ش��روع،  م��دي��ر  علقم  كاميليا  و 
بلدية  �شتبداأ  التفاقية  ومب��وج��ب   . الإع���لم   و�شائل 
مدينة العني بتوثيق عقود اأرا�شي م�شروع براري عني 
وت�شليم   ، ال�شراء  اأو  للبيع  �شواء  وت�شجيلها  الفاي�شة 

التي  ب��الأرا���ش��ي  اخل��ا���ش��ة  امللكيات  �شكوك  امل�شرتين 
ا�شرتوها من �شركة براري عني الفاي�شة

وتوجه �شعادة خليفة خوري رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة 
براري عني الفاي�شة بال�شكر والتقدير لبلدية مدينة 
العني على اجلهود التي بذلها مدراء وموظفي البلدية 
ت�شجيل  عملية  يف  والتقني  الفني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف 
القانون  بنود  مع  يتنا�شب  مبا  البلدية  ل��دى  امل�شروع 

العقاري يف اإمارة اأبوظبي.
الأرا����ش���ي وت�شليم  م��ل��ك��ي��ات  اأن حت��وي��ل  وذك���ر خ���وري 
ا�شرتوا  الذين  للمواطنني  والتملك  ال�شراء  �شكوك 
بكافة  القيام  لهم  �شيتيح  امل�����ش��روع  يف  الأرا���ش��ي  قطع 
اأو بيع، بعد  الت�شرفات على الأر�ض من رهن ومتويل 
اأخذ املوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�شة ، ومن ثم 
ت�شجيلها لدى الق�شم املخت�ض بدائرة ت�شجيل الرا�شي 

يف بلدية مدينة العني.
القليلة  ال���ش��ه��ر  خ���لل  الم���ر  ه���ذا  ل��ه��م  �شيتيح  ك��م��ا 
القادمة مع النتهاء من عملية متهيد وتطوير البنية 
التحتية يف امل�شروع  البدء يف اخلطوات الولية بتطوير 

وبناء الفلل ال�شكنية اخلا�شة بهم.
واأو�شح رئي�ض جمل�ض ادارة �شركة براري عني الفاي�شة 
يف  العني  بلدية  مع  التعاون  على  حري�شة  ال�شركة  اأن 
ما يتعلق بتنفيذ امل�شروع، من خلل البدء باخلطوات 
الر�ض”  �شراء  ل�شكوك  امل�شرتين  ت�شليم  يف  الأول��ي��ة 

الت�شجيل الأويل” من بلدية مدينة العني التي تعترب 
اجلهة الر�شمية التي تتوىل هذا المر بح�شب قانون 

التنظيم العقاري 
اأن  امل�شروع  علقم مديرة  كاميليا  اأك��دت  و من جهتها، 
ال�شركة  ب��ني  التعامل  طبيعة  �شتنظم  اخل��ط��وة  ه��ذه 
براري  م�شروع  ارا���ش��ي  بتملك  ال��راغ��ب��ني  وامل��واط��ن��ني 
ارا�شي  �شراء  و  وبيع  ره��ن  لهم  ويتيح  الفاي�شة،  عني 
امل�شروع بال�شكل الذي ينا�شبهم ويتنا�شب مع القوانني 

والنظمة املعمول بها.
واأو�شحت علقم ان امل�شروع ي�شهد اقبال ملحوظاً على 
 ZONE اأرا�شي  حجز الرا���ش��ي  حيث جرى حجز 
 ZONE اأرا�شي  بالكامل و جرى حجز معظم    A
الفاي�شة موؤخراً  ب��راري عني  �شركة  وقعت  وق��د   .  B
ال��ق��اب�����ش��ة، وذلك  ال��ق��درة  ���ش��رك��ة  ع��ق��د م�شاطحة م��ع 
اأع���م���ال ت��ط��وي��ر وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف  لتنفيذ 
العني  الواقع يف مدينة  الفاي�شة  ب��راري عني  م�شروع 
و  تطوير  الفاي�شة  ع��ني  ب���راري  �شركة  تتوىل  حيث   ،
التي  الأرا���ش��ي  ت�شويق  ت��ويل  و  امل�����ش��روع  اأر����ض  تهيئة 
يف  امل�شاطحة  اتفاقية  توقيع  وياأتي   . امل�شروع  ي�شمها 
�شياق جهود “ براري عني الفاي�شة” للبدء يف تاأهيل 
وتطوير اأر�ض امل�شروع التي ت�شم عدد 1966 قطعة 
اأمام مواطني دولة  للبيع  اأر�ض جرى طرحها موؤخراً 
المارات العربية املتحدة، مع العلم ان اأرا�شي امل�شروع 

تعترب الأكرث متيزاً من حيث املوقع وامل�شاحة وال�شعار 
لل�شتثمار  املف�شلة  الوجهة  يجعلها  مما  املطروحة، 

العقاري يف مدينة العني ».
اقباًل  الفاي�شة”  ع��ني  ب���راري   “ م�شروع  �شهد  ولقد 
كبرياً من املواطنني ل�شراء ومتلك الرا�شي خا�شة اأن 
امل�شروع يعترب الأحدث والأهم يف مدينة العني ، وي�شم 
تقع على مقربة من جبل  اأر���ض  1966 قطعة  ع��دد 
م�شاحات  ت�شم  التي  الأرا�شي  هذه  �شيتخلل  و  حفيت 
خ�شراء ت�شتحوذ على %60 من امل�شروع قنوات مائية 
اىل جانب حدائق ومرافق متطورة ومدار�ض ومراكز 
للرعاية الطبية وم�شاجد ومراكز جتارية،ا�شافة اىل 
اأن امل�شروع يقع قرب م�شروع مركز اأفنيو مول التجاري 

املقرر بناوؤه خلل الفرتة املقبلة«.
واأعلنت “ براري عني الفاي�شة “ عن طرح طرق �شداد 
مي�شرة ومرنة اأمام املواطنني الراغبني بتملك اأرا�شي 
الأرا���ش��ي على  قيمة  �شداد  ، حيث ميكنهم  امل�شروع  يف 

مدار 4 �شنوات دون فوائد.
التمهيدية يف  العمل يف تنفيذ الأعمال  ويجري حالياً 
املوافقات  جميع  اأخ��ذ  بعد  للم�شروع  التحتية  البنية 
وال��رتاخ��ي�����ض م��ن ال���دوائ���ر واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ، حيث 
 ، �شنوات   3 بعد  للمواطنني  الأرا���ش��ي  ت�شليم  يتوقع 
ويجري تهيئة اأر�ض امل�شروع وجتهيزها ليبا�شر بعدها 

املواطنون عمليات بناء الأرا�شي.

•• العني  - الفجر

د�����ش����ن �����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور م���ط���ر ممد 
العني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر  النعيمي 
 2020 اإك�شبو  ل��ربن��ام��ج  املتنقلة  املن�شة 
بلدية  م�������ش���وؤويل  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
اإطار دعم البلدية  مدينة العني ، وذلك يف 
فريق  تواجد  خلل  من  ال�شت�شافة  لهذه 
عمل اإك�شبو 2020 دبي على مدار يومني 
من خلل من�شة خا�شة لت�شجيل موظفي 
برنامج  يف  ب��ال���ش��رتاك  الراغبني  البلدية 

املتطوعني  اإك�شبو 2020 دبي.
موؤ�ش�شة  اأول  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت��ع��د 
لت�شجيل  امل��ن�����ش��ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  ح��ك��وم��ي��ة 
اإطار  املتطوعني يف مدينة العني، وذلك يف 
توجهها ن��ح��و دع���م الأح�����داث ال��وط��ن��ي��ة يف 
امل��ت��ح��دة و�شعيها  دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة 
موظفيها  ل��دى  التطوع  ثقافة  غر�ض  نحو 
اإن�شانية وح�شارية، وتر�شيخ احل�ّض  كقيمة 
بامل�شوؤولية بني اأفراد املجتمع، وجعله منط 
لديهم  التطوعي  العمل  نطاق  ونقل  حياة، 
من الأحداث املحلية اإىل الفعاليات العاملية 

مما يك�شبهم خربة وا�شعة يف هذا املجال. 
وقد عملت بلدية مدينة العني على فتح باب 
الت�شجيل ملتطوعي البلدية امل�شجلني لديها 
، بالتعاون مع فريق البلدية التطوعي الذي 
الراغبني من املوظفني  �شبق ت�شكيله ومن 

ببلدية  العليا  القيادة  حثت  كما  الآخ��ري��ن، 
مدينة العني جميع املوظفني على امل�شاركة 
يف هذا احلدث الدويل ال�شتثنائي ووجهت 
الدعم  ت��ق��دمي  ب�����ش��رورة  املعنية  الإدارات 
 2020 اإك�شبو  لفريق  واللوج�شتي  الفني 
قام  حيث   ، العني  مبدينة  مهمته  وت�شهيل 
الراغبني  املوظفني  بت�شجيل  اإك�شبو  فريق 
اإل��ك��رتون��ي��ا م��ن خ���لل املن�شة  ال��ت��ط��وع  يف 
املتنقلة وبعدها مت اإجراء مقابلت للتعرف 
وموؤهلتهم  وخ��ربات��ه��م  امل��ت��ط��وع��ني  ع��ل��ى 
بعقد  اإك�شبو  من  الت�شجيل  فريق  ق��ام  كما 
ور�شتي عمل للتعريف بربنامج املتطوعني 

على مدى يومني يف م�شرح البلدية.
وقال �شلطان ال�شام�شي مدير اإدارة العلقات 
العامة والت�شالت ببلدية مدينة العني  : 
2020 يعد حدث دويل ووجهة  اإك�شبو  اإن 
اجلميع  اأم��ام  الفر�شة  تتيح  متميزة  عاملية 
  ، الآخرين  مع  والتوا�شل  والبتكار  للتعلم 
ومن هذا املنطلق ت�شع بلدية مدينة العني 
لفريق  ال��دع��م  تقدمي  خ��لل  م��ن  ب�شمتها 
وياأتي  املتطوعني،  اأع����داد   وت��اأم��ني  العمل 
وتوجهها  البلدية  دور  م��ن  ان��ط��لق��اً  ذل��ك 
املثمرة  بالفر�ض  ال�شباب  متكني  اأهمية  يف 
ال��ت��ط��ّوع، وامل�شاركة يف  وال��ه��ادف��ة يف جم��ال 

خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وامل�����ش��اه��م��ة يف واح����د من 
اأ���ش��خ��م الأح������داث ال��ع��امل��ي��ة ، واأ����ش���اف اأن 
م�����ش��ارك��ة م��وظ��ف��ي ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
���ش��ت��ن��م��ي م���ن م�����ش��ت��وى ق���درات���ه���م وتطور 
والت�شال،  ال��ق��ي��ادة  جم���ال  يف  م��ه��ارات��ه��م 
و�شيعك�شون القيم الأ�شيلة لأبناء المارات 

وانفتاحهم على املجتمعات العاملية.
وق���ال���ت ع��ب��ري احل��و���ش��ن��ي، م��دي��ر برنامج 
يعلم  ك��م��ا   2020 اإك�����ش��ب��و  يف  امل��ت��ط��وع��ني 
الإم����ارات  دول���ة  املجتمع يف  ف���اإن  اجل��م��ي��ع، 
م��ت��لح��م وي��ه��ت��م ب��امل�����ش��ارك��ة يف ك��ل فعالية 
ورفعتها،  الإم����ارات  دول���ة  ت��ق��دم  يف  ت�شاهم 

العني  مدينة  يف  املجتمع  اأف���راد  و�شي�شاهم 
ومن كل مكان يف دولة الإم��ارات يف تعريف 
العامل باملعدن الأ�شيل للإن�شان الإماراتي 
واأي�شا  ال��ر���ش��ي��دة،  ق��ي��ادت��ن��ا  وج��ه��ت��ن��ا  ك��م��ا 
ت��ع��ري��ف ال��ع��امل ب���الإجن���ازات ال��ت��ي حتققت 
والأهداف التي �شتتحقق. واإك�شبو 2020 
دبي م�شروع وطني بامتياز، وهو اأول اإك�شبو 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  ت�شت�شيفه  دويل 
واأف��ري��ق��ي��ا وج���ن���وب اآ���ش��ي��ا، وج��م��ي��ع اأف����راد 
املجتمع يهتمون باإجناح هذا احلدث ملا فيه 
والعامل  واملنطقة  للدولة  جمة  منافع  من 

اأجمع.

•• اأبوظبي  - الفجر

ال�  ال��دورة  فعاليات  يف  الغذائية  ال�شلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ت�شارك 
اإدارة املهرجانات  تنظمه جلنة  والذي   2019 للرطب  ليوا  ملهرجان   14
ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
وذلك يف  الغذائية  وال�شلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 

مدينة ليوا مبنطقة الظفرة خلل الفرتة 17 – 27 يوليو اجلاري.
املهرجان  يف  الغذائية  وال�شلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  من�شة  وتزخر 
النخيل  زراع���ة  ت��دع��م تطوير  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  بالعديد 
لأف�شل  عر�ض  �شيتم  حيث  اأبوظبي،  م��زارع  مت��ور  و�شمعة  مكانة  وتعزيز 
من  حية  من��اذج  خ��لل  من  النخيل  باأ�شجار  للعناية  الزراعية  املمار�شات 
والإدارة  ال��ر���ض  وم��ع��دات  النخيل  ر���ض  ل�شيارة  وع��ر���ض  الأ���ش��ج��ار،  بع�ض 
يف  امل�شتخدمة  احلديثة  التقنيات  اإىل  بالإ�شافة  النخيل،  لآف��ات  املتكاملة 

ت�شميد اأ�شجار النخيل وعر�ض جم�شم جتفيف التمور. 
الكبري  واحل�شور  املهرجان  زخم  من  ال�شتفادة  على  الهيئة  من  وحر�شاً 
حيث  ال�شحيحة،  الزراعية  املمار�شات  ملختلف  الرتويج  �شيتم  للمزارعني 
ت��ط��وره��ا مطات  ال��ت��ي  ال��ف��واك��ه  اأن����واع خمتلفة م��ن �شتلت  يتم ع��ر���ض 

الأبحاث والتطوير التابعة للهيئة، بالإ�شافة اإىل عر�ض مناذج من املزرعة 
ف�شًل  الع�شل،  اإنتاج  ومعدات  والرطب  ومنتجات احلم�شيات  النموذجية 
احليوانية  ال���رثوة  ملربي  ت�شرف  التي  الأع���لف  اأن���واع  بع�ض  عر�ض  ع��ن 

وتقنيات تعريف وت�شجيل احليوانات.
للخدمات  الرتويج  يف  املهرجان  من  ال�شتفادة  على  الهيئة  حتر�ض  كما 
التعريف  مهمته  املتعاملني  خدمة  من  فريق  ي�شارك  حيث  تقدمها  التي 
واجلمهور  احليوانية  الرثوة  ومربي  للمزارعني  املقدمة  بكافة اخلدمات 
العام الذي يهتم بق�شايا ال�شلمة الغذائية كما يتم توزيع ن�شرات اإر�شادية 
التي  والأن�����ش��ط��ة واخل���دم���ات  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  الهيئة  دور  ح���ول  وت��وع��وي��ة 

تقدمها.
معر�ض  بفعاليات  ال��زوار   تعريف  على  م�شاركتها  �شمن  الهيئة  و�شتعمل 
خلل  اأبوظبي  العا�شمة  ت�شت�شيفه  والذي  الأو�شط  “يوروتري” ال�شرق 
الأه��م عاملياً يف جمال  باعتباره احل��دث  املقبل  �شبتمرب   4-2 الفرتة من 
الإنتاج احليواين وتنمية الرثوة احليوانية، كما �شيتم تنظيم ور�ض تدريبة 
وطرق  النخيل  ب�شجرة  العناية  باأ�شاليب  بالتوعية  تخت�ض  وما�شرات 
ور�شتني  اإق��ام��ة  ع��ن  ف�شًل  النهائي،  باملنتج  والعناية  احلديثة  ال��زراع��ة 
لتوعية الأطفال باأهمية الزارعة وذلك �شمن برنامج املزارع ال�شغري الذي 
تنظمه الهيئة. وقال املهند�ض: ثامر القا�شمي املتحدث با�شم هيئة اأبوظبي 

الكبري  ال��دور  املهرجان  يف  م�شاركتنا  جت�شد  الغذائية:  ال�شلمة  للزراعة 
رئي�شياً  مركاً  باعتبارها  الغذائية  وال�شلمة  للزراعة  اأبوظبي  لهيئة 
لدعم وتطوير �شناعة التمور يف دولة الإمارات ب�شكل عام واإمارة اأبوظبي 
على وجه اخل�شو�ض، وتتبنى الهيئة حزمة من اخلطط والربامج الهادفة 
اأبوظبي، كما حتر�ض على  اإم��ارة  التمور يف  واإنتاج  النخيل  لتنمية زراع��ة 
تعزيز كفاءة برامج الدعم والتنمية الزراعية لتحقيق ال�شتدامة، وتعزيز 
فعالية نظام الأمن احليوي للوقاية من الأمرا�ض والآفات، موؤكداً حر�ض 
الهيئة على تقدمي خدمات متكاملة للعناية مبزارع النخيل وحت�شني جودة 

الإنتاج ومكافحة الآفات التي تهدد اأ�شجار النخيل بطرق بيئية اآمنة.
واأ�شاف اأن الهيئة حتر�ض على تنويع اأن�شطتها الإر�شادية والتوعوية عرب 
من�شة املهرجان حيث �شيتم تنظيم ما�شرات حول زراعة النخيل  بهدف 
النخيل  ب�شجرة  املهرجان مبتطلبات  الهتمام  زوار  املزارعني من  توعية 
وكيفية العناية بها، وتعريفهم باأف�شل املمار�شات املتبعة يف هذا ال�شاأن، كما 
�شيتم التوعية بجهود الهيئة لل�شيطرة على اآفات النخيل وتطبيق برامج 
اأن خرباء  اإىل  اآمنة، م�شرياً  الإدارة املتكاملة ملكافحة الآف��ات بطرق بيئية 
طيلة  الهيئة  من�شة  يف  �شيتواجدون  الزراعي  الإر���ش��اد  ومهند�شي  الهيئة 
فرتة املهرجان  للتعرف على ا�شتف�شارات اجلمهور وزوار املهرجان، ب�شاأن 

كافة �شوؤون الزراعة والرثوة احليوانية والأمن احليوي.

»اأبوغزالة املعريف« ينظم جل�سة نقا�سية 
حول املخدرات وتاأثريها على املجتمع

•• عمان -الفجر:

نظم ملتقى طلل اأبوغزالة املعريف ومبادرة “اأب�شر �شيدنا” جل�شة نقا�شية 
بعنوان “اآفة املخدرات وتاأثريها على املجتمع” وبالتعاون مع اإدارة مكافحة 
اإدارة  مدير  قدمها  اأب��وغ��زال��ة،  ط��لل  الدكتور  �شعادة  برعاية  امل��خ��درات، 

مكافحة املخدرات العميد اأنور الطراونة. 
الكبري  بالدور  واأ�شاد  باحل�شور،  اأبوغزالة  الدكتور  رحب  اجلل�شة  وخلل 
الذي تقوم به اإدارة مكافحة املخدرات يف جمال مكافحة هذه الآفة والتوعية 
من اأ�شرارها، كما اأ�شاد بدور املوؤ�ش�شات التي ت�شعى اإىل دعم وموؤازرة هذه 

املديرية يف عملية التوعية، وعلى راأ�شها مبادرة “اأب�شر �شيدنا«. 
من جانبه بني العميد الطراونة اأن العمل م�شتمر يف جمابهة اآفة املخدرات 
وا�شرتاتيجيات  خطط  م��ن  املكافحة  اإدارة  ونفذته  اأع��دت��ه  م��ا  خ��لل  م��ن 
اعتمدت خللها على التعاون مع ال�شريك الرئي�ض يف منظومتنا الأمنية 
وهو املواطن الذي يعد الطرف الأهم للعملية الأمنية وهدفها، موؤكدا اأن 
التعاون مع موؤ�ش�شات الدولة الر�شمية والأهلية ي�شهم يف تعزيز جهودنا يف 

جمال مكافحة اآفة املخدرات واحلد من انت�شارها .
خماطر  من  للوقاية  م�شتمرة  التوعوية  احلملت  اأن  الطراونة  واأ���ش��اف 
املخدرات، مثمنا جهود كافة امل�شاهمني يف اإجناح مثل هذه اللقاءات وبرامج 
اأبناء  التوعية التي تعترب جت�شيدا فعليا للت�شارك والتعاون احلقيقي بني 

الوطن للق�شاء على املخدرات ومنع انت�شارها.
والآلية  املخدرات  اإدارة مكافحة  عليها  تعمل  التي  املحاور  الطراونة  وبني 
املواطن  وعي  اأهمية  على  م�شددا  الإدم���ان،  علج  مركز  عليها  يعمل  التي 
بخطورة ن�شر اأي معلومة مغلوطة فيما يخ�ض املخدرات.  وخلل اجلل�شة، 
�شاأنها  من  التي  الق��رتاح��ات  من  جمموعة  امل�شاركون  ال�شباب  ا�شتعر�ض 
الإ�شهام يف الق�شاء على هذه الآفة ومنع انت�شارها، وتوعية املجتمع منها، 
التي  اجلل�شة  ختام  ويف  احل�شور.   على  املطويات  ع��دد من  توزيع  كما مت 
�شيدنا” واملدير  “اأب�شر  مبادرة  عام  وائ��ل عجيلت مدير  ال�شيد  ح�شرها 
التنفيذي مللتقى طلل اأبوغزالة املعريف الأ�شتاذ فادي الداوود وجمموعة 

من الهيئات واملبادرات ال�شبابية، مت تبادل الدروع التكرميية.

طالب من جامعة نيويورك اأبوظبي يح�سل 
على منحة اأكادميية يان�سينج الدرا�سية

•• اأبوظبي - الفجر

را�شرتاراج  النيبايل  الطالب  اختيار  عن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
ع��ل��ى منحة  2019، للح�شول  ع���ام  دف��ع��ة  م��ن خ��ّري��ج��ي  وه���و  ب��ه��ان��داري، 
من   130 بني  من  واح��داً  بهانداري  ويحُعدُّ  ’يان�شينج‘ الدرا�شية.  اأكادميية 
اخلام�شة  الدرا�شية  الدفعة  اإىل  ين�شّمون  ممن  املتمّيزين  ال�شباب  العلماء 
التخ�ش�شات يف  تعدد  محُ برنامج ماج�شتري  ’يان�شينج‘ التي متثل  لأكادميية 

�شينطلق  وال��ذي  ال�شينّية،  الدرا�شات 
ب���ح���ل���ول ����ش���ه���ر ���ش��ب��ت��م��رب املحُ���ق���ب���ل يف 

اأكادميية ’يان�شينج‘ بجامعة بكني. 
من  عاماً”   23“ ب��ه��ان��داري  ت��خ��رج 
اأب��وظ��ب��ي يف �شهر  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 
ب��ت��خ�����ش�����ٍض يف جمال  امل��ا���ش��ي  م���اي���و 
التخرج  م�شروع  رك��ز  وق��د  القت�شاد. 
مو�شوع  ع���ل���ى  ب����ه  اخل����ا�����ض  امل���م���ي���ز 
من  التكاليف”  لتحّمل  “ال�شتعداد 
اأج���ل م��واج��ه��ة ال��ت��غ��رّي امل��ن��اخ��ي، وهي 
امل�شتهلكون  �شيتكّبدها  التي  التكاليف 
ل��ل��ت��ك��ي��ف م����ع ت����داع����ي����ات وت�����اأث�����ريات 
ظاهرة تغري املناخ خا�شة بني ال�شباب 
وذل��ك من خلل  النامية،  البلدان  يف 

عاينة البيانات الرتاكمية املبا�شرة املتعلقة بهذه الق�شية. ودر�ض بهانداري  محُ
ت�شاعدهم  مرنة  حتتية  بحُنى  بناء  تكاليف  لتحّمل  ال�شباب  ا�شتعداد  م��دى 
وهو  الهيماليا؛  جبال  يف  اجلليدية  الفي�شانات  من  ماأمن  يف  البقاء  على 
الدولية  وال��ع��لق��ات  ال�شيا�شات  تخ�ش�ض  يف  درا���ش��ت��ه  ملتابعة  حالياً  يطمح 
من  لل�شتفادة  “اأطمححُ  بهانداري:  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  بكني.  جامعة  يف 
تعّمق ودقيق حول الدور  منحة اأكادميية ’يان�شينج‘ الدرا�شية لتكوين فهٍم محُ
املتنامي الذي تقوم به ال�شني ملكافحة ظاهرة التغري املناخي، وقيادة جهود 
الإدارة واحلوكمة البيئية العاملية. واأعتقد اأن هذه املنحة الدرا�شية �شتتيح يل 
املن�شة املثالية للم�شي قدماً يف بناء م�شرية ناجحة وطويلة الأمد يف ميدان 
جمالت  اإىل  بالإ�شافة  املناخي،  التغرّي  تداعيات  ومواجهة  البيئة  حماية 
جامعة  يف  ’يان�شينج‘  اأكادميية  تاأ�ش�شت  الدبلوما�شية«.  واملهارات  التمويل 
وذلك  ال�شني،  يف  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اأع���رق  اإح���دى  ��ع��دُّ  تحُ التي  بكني 
والتطّورات  اجل��وان��ب  ح��ول  التخ�ش�شات  تعددة  محُ ال��درا���ش��ات  تعزيز  بهدف 
املحُعا�شرة يف ال�شني. وتركز الأكادميية على اإبراز اأهمية قيم التفكري لتقييم 
مدى تطوّرها من املنظورين ال�شيني والدويل. ولكونها متثل برنامج اإقامة 
ول بالكامل يف اأف�شل جامعة بال�شني، ت�شاهم اأكادميية ’يان�شينج‘  لبي ممحُ طحُ
يف بناء ج�شور التوا�شل بني ال�شني والعامل من خلل جمع ال�شباب الذين 

يطمحون لتحقيق الريادة وموا�شلة البتكار يف جمالت تخ�ش�شهم. 
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نعرف جميعًا هذه امل�شكلة: ي�شبح جمتمعنا اأقل ن�شاطًا 
يومًا بعد يوم. فيجل�ض الأولد واملراهقون �شاعات اأمام 
بات  حتى  الكمبيوتر،  اأو  التلفزيون  اأو  لعبتهم  �شا�شة 
نحو 40% منهم اأقل ن�شاطًا، مما كنا نالحظه قبل 30 
�شنة. بالإ�شافة اإىل ذلك، ُيعترب الأولد اأقل انتظامًا 
من اأهلهم يف ممار�شة الريا�شة، ف�شاًل عن اأنهم يختارون، 
عادة، ريا�شات اأقل حدية. وماذا عن الفتيات؟ الو�شع 

اأكرث �شوءًا. ل �شك يف اأن هذه خال�شة حمزنة.

اإيجابي  ���ش��يء  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���ش��ة 
ال��ف��رتة الأن�����ش��ب ملمار�شة  و�شحي، ول��ك��ن م��ا ه��ي 
هذه التمارين؟ وهل ممار�شة الريا�شة م�شاء توؤثر 
ب�شكل �شلبي على نوم الإن�شان ونظامه الغذائي؟ 

درا�شة متخ�ش�شة جتيب على هذه الأ�شئلة.
واأظهرت درا�شة حديثة اأعدها باحثون اأ�شرتاليون 
الريا�شية م�شاًء توؤثر على  التمارين  اأن ممار�شة 
الريا�شة  ميار�ض  من  اأن  اإىل  وتو�شلوا  ال�شهية. 
اأق��ل، بح�شب ما ذكر موقع )فوكو�ض(  ياأكل  ليل 

الأملاين.
نحُ�شرت  -ال���ت���ي  ب���ال���درا����ش���ة  رج����ل   11 و�����ش����ارك 
التجريبية  ال��ف�����ش��ي��ول��وج��ي��ا  جم��ل��ة  يف  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
 -)Experimental Physiology(
م��ك��ث��ف��ة لفرتات  ري��ا���ش��ي��ة  ب���ت���دري���ب���ات  وق����ام����وا 
وبعد  ال�����ش��ب��اح  دق��ي��ق��ة يف  ث��لث��ني  مل���دة  متقطعة 

الظهر ويف امل�شاء.
 49 املتو�شط  يف  الدرا�شة  بهذه  امل�شاركون  ويبلغ 
عاما، ويعانون من ال�شمنة وغري مدخنني ولي�شوا 
يكونوا  مل  اأنهم  اإىل  بالإ�شافة  للغاية،  ن�شيطني 
اأو  النوم  يف  ا�شطرابات  اأي  من  قبل  من  يعانون 
فور  )فيت  مبوقع  ج��اء  كما  اأي�شية،  ا�شطرابات 

فان( الأملاين.
وقاموا بتمارين ريا�شية ملدة ثلثني دقيقة خلل 
اأو  6 و7  اإم��ا يف ال�شباح بني ال�شاعة  اأي��ام،  ثلثة 
فرتة ما بعد الظهر بني ال�شاعة 2 و4، اأو يف وقت 

مبكر من امل�شاء بني ال�شاعة 7 و8.
وخلل الأيام الثلثة التالية مت اختيار وقت اآخر 
الأخرية  الثلثة  الأي��ام  الريا�شية، ويف  للتمارين 
اأم����ا احل�شة  اأي�����ش��ا.  مت ت��غ��ي��ري وق���ت ال��ت��م��اري��ن 
على  ثانية  �شتني  مل��دة  ال��ع��دو  فكانت  التدريبية 

اأربع دقائق ا�شرتاحة، بعدها  دراجات ثابتة تليها 
مع  م���رات  خم�ض  التمارين  نف�ض  امل�����ش��ارك  ي��ك��رر 

ال�شرتاحة ملدة ن�شف �شاعة.
التدريبات  ه���ذه  اآث�����ار  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  اأج����ل  وم���ن 
الريا�شية املكثفة على النوم، متت مراقبة مراحل 
مبنازلهم،  امل�شاركني  عند  قيا�ض  بجهازي  النوم 
وتو�شلت اإىل اأن ممار�شة الريا�شة م�شاًء لي�ض لها 

اأي تاأثري على جودة النوم بتاتا.
بالإ�شافة اإىل ذلك اأحُخذت عينات من دم امل�شاركني 
الهرمونات  قيمة  لقيا�ض  ال��ت��دري��ب  وب��ع��د  ق��ب��ل 
ال�شهية. واأظهرت  توؤثر على  التي  الغريلني  مثل 
ويف  الظهرية  بعد  ال��ت��دري��ب  اأن  بو�شوح  النتائج 
��خ��ف�����ض م��ن ه��رم��ون ال��غ��ري��ل��ني املن�شط  امل�����ش��اء يحُ
تقلل من  الريا�شة م�شاًء  اأن ممار�شة  اأي  للجوع، 

�شهيته.

ممار�سة الريا�سة م�ساء جتعلك تاأكل اأقل

ممار�شة  على  املدر�شة  يف  يحُرغمون  الأولد  اأن  املفرح  من 
لي�شوا  معظمهم  يف  الأه���ل  لكن  منتظم.  ج�شدي  ن�شاط 
اإطار  خ����ارج  ج�����ش��دي  ن�����ش��اط  ب��ف��ائ��دة مم��ار���ش��ة  مقتنعني 
على  للحفاظ  مهمة  الريا�شة  تبقى  ذل��ك،  رغم  املدر�شة. 
���ش��ح��ة اأولدن������ا وخ��ريه��م اجل�����ش��دي وال��ن��ف�����ش��ي ع��ل��ى حد 

�شواء.

فوائد ج�شدية
كي يكرب الولد ب�شكل متناعم وفق وتريته اخلا�شة، من 
ال�شروري اأن ي�شتفيد من ن�شاط ج�شدي وريا�شي منتظم. 
وعندما يبلغ عتبة تطوره، ي�شبح باإمكانه التكيف مبرونة 
ف�شًل  التعب،  وخ�شو�شاً  امل��در���ش��ة،  متطلبات  م��ع  اأك���رب 
املثال،  �شبيل  اخل��ا���ض. على  ح��اج��ات من��وه اجل�شدي  ع��ن 
ال��ري��ا���ش��ة يف اجتياز  ال��ذي��ن مي��ار���ش��ون  امل��راه��ق��ون  ينجح 

ال�شطرابات التي ترافق هذه املرحلة بفاعلية اأكرب.

فوائد نف�شية
اللتزام  علينا  جماعية،  اأو  فردية  ريا�شة  منار�ض  عندما 
على  مرغمون  اأننا  ذل��ك  ويعني  م�شبقاً.  م��ددة  بقواعد 
واإق��ام��ة معهم ع��لق��ات متناعمة.  ب��الآخ��ري��ن  الح��ت��ك��اك 
والعاطفي  الج��ت��م��اع��ي،  الأخ���لق���ي،  البعد  ه��ذا  وي�شمح 

بتح�شني القدرة على اإقامة علقات بني الفراد عموماً.

فوائد عاطفية
جهداً  عملت  ريا�شي  مترين  يف  النجاح  ي�شاهي  �شيء  ل 
لتعلمه اأو الفوز يف مباراة اأو مواجهة )مباراة كرة م�شرب 
مثًل(. ف�شًل عن ذلك، من املوؤكد اأن حت�ّشن الأداء يعزز 
ج�شمه  اإىل  ال��ول��د  ون��ظ��رة  بالنف�ض  الثقة  كبري  ح��د  اإىل 
اخلا�ض. كذلك يحُعترب التحكم يف الإجهاد و�شبط النف�ض 

برباعة اأحد فوائد الريا�شة املثبتة.

فوائد فكرية
تتح�شن  بالأك�شجني،  ال��دم��اغ  تروية  ت��زداد  الريا�شة  مع 
التعلم.  على  الولد  ق��درات  وتنمو  الرتكيز،  على  ال��ق��درة 
الولد، كي يتمكن من تنظيم  اإىل ذلك، يحتاج  بالإ�شافة 
جداوله الدرا�شية املعقدة، اإىل اأن ينمي مقدرات التنظيم 

املهمة.
اإىل فوائد الن�شاط الريا�شي املنتظم، يتمنى بع�ض  نظراً 
اخلرباء اأن تتبع كل الدول تربية بدنية وريا�شية اإلزامية 
اأ�شبوعية على كل م�شتويات التعليم )البتدائي، التكميلي، 
الثانوي، واجلامعي(، كما هو معتمد يف دول اأوروبية مثل 

اأملانيا.

اإذاً، ل ندرك مدى اأهمية تعلم الريا�شات يف منو الأولد، 
اإل عندما نفكر يف اأبعادها اجل�شدية. ولكن يجب األ نن�شى 
اأي�شاً م�شاهمتها يف خريه النف�شي، ف�شًل عن تعّلمه القيم 
والأخلق، الثقة بالنف�ض )�شرورية يف مرحلة املراهقة(، 

واأبعادها الفكرية.

الريا�شة مهمة منذ الطفولة
�شن  يف  ي�شري  عندما  ري��ا���ش��ي��اً  ف��ج��اأة  الإن�����ش��ان  ي�شبح  ل 
ال���ب���ل���وغ، ب���ل ن��ك��ت�����ش��ف ف���وائ���د ال��ري��ا���ش��ة وم��ت��ع��ت��ه��ا منذ 
الطفولة. ولتحقيق ذلك على الأهل اأن يزرعوا هذا احلب 
يف اأولدهم، ف�شًل عن املدر�شة التي يجب اأن تكون مركز 
ما  ريا�شة  تعلم  يحُعترب  اإذاً،  ال�شغر.  منذ  الأول  التدريب 

�شبيهاً بتعلم احلياة عموماً.

اأين  ومن  نختار؟  اأن  يجب  الريا�شات  من  نوع  اأي 
نبداأ؟

اإىل طبيعة الولد وذوقه. يجب  ي�شتند اختيار الن�شاطات 
األ يفر�ض عليه الأهل اأي ريا�شة، بل يلزم اأن يناق�شوا معه 
تف�شيلته. قد يختار ريا�شة فردية اأو مييل اإىل ريا�شة 
لفح�ض  الولد  اإخ�شاع  البداية  يف  الأه��م  يبقى  جماعية. 

طبي �شامل وا�شت�شارة الطبيب ب�شاأن الريا�شة الأن�شب.

ن�شاط  مم��ار���ش��ة  ال��ول��د  ي�شتطيع  ل  اخلام�شة،  �شن  قبل 
ج�شدي بحق لأن حركته ومقدراته على التن�شيق واملزامنة 

ل تكون قد اكتملت بعد. 
مع  التفاعل  اأو  ج�شمه  يف  التحكم  تعّلم  ب��اإم��ك��ان��ه  ول��ك��ن 

الآخرين.
الولد  باإمكان  ي�شبح  ال�شابعة،  اأو  ال�شاد�شة  �شن  من  ب��دءاً 
ال�شرورية.  اجل�شدية  مقدراته  من��و  بعد  فعلياً  التمرن 
ال�شابعة والثالثة ع�شرة، ت�شبح مقدرات الولد  وبني �شن 
على التعّلم ممتازة: تعمل ذاكرته ب�شكل جيد، ف�شًل عن 
ال�شروري  ال��ت��وازن  وح�ض  الن�شاط،  باملرونة،  يتحلى  اأن��ه 

للتقدم والنجاح.
اأهمية  يعّلق  اأن  الولد  يتعلم  العا�شرة،  �شن  من  انطلقاً 
ك��ب��رية ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ري��ا���ش��ي��ة وي���ب���داأ مب��ق��ارن��ة نف�شه 

بالآخرين.
�شن  يف  التكميلية  التعليم  م��رح��ل��ة  اإىل  ي�شل  وع��ن��دم��ا   
احلادية ع�شرة، ي�شع عادًة ن�شب عينيه اأهدافاً يرغب يف 

حتقيقها ويتمنى امل�شاركة يف مباريات.
اأما يف مرحلة املراهقة، فيقدم الولد اأف�شل اأداء لديه لأن 
ج�شمه يكون قد تبدل و�شخ�شيته اكتملت. كذلك ي�شبح 

اأكرث ن�شوجاً وثقة بالنف�ض.
الولد  حت�شوا  اأن  يجب  نعم،  اجل���واب؟  فهمتهم  هل  اإذاً، 

على ممار�شة الريا�شة بانتظام، اأي ما ل يقل عن �شاعتني 
يف الأ�شبوع، ت�شيفون اإليهما نزهات مع العائلة م�شياً على 
الأقدام خلل نهاية الأ�شبوع والعطل كي يرّوح الولد عن 
اأن  دوم��اً  تتذكروا  اأن  ويجب  بالطبيعة.  وي�شتمتع  نف�شه 
�شحته تعتمد على ذلك، واأن هذا من م�شوؤولياتكم كاأهل.

توازن جيد
ل تن�شوا البتة اأن من ال�شروري اأن يرتدي الولد اللبا�ض 
اأي�شاً.  امل��لئ��م  احل���ذاء  ينتعل  واأن  ري��ا���ش��ة  لكل  املنا�شب 
اأن يبّدل  ب��ع��د ك��ل ج��ه��د،  امل����اء  اأن ي�����ش��رب  ك��ذل��ك ع��ل��م��وه 
ملب�شه الداخلية عندما يتعرق بغزارة، واأن ي�شتحم جيداً 

حني ينتهي من التمرين.

خال�شة
يوؤكد ولد من كل ثلثة اأنه ميار�ض الريا�شة. هذه اإحدى 
درا�شة موؤ�ش�شة  اإليها  التي تو�شلت  الأ�شا�شية  اخلل�شات 
واإيجابية  جذابة  حياة  دور  والريا�شة:  )الأولد   Jetix

اإمنا ممار�شة يجب ت�شجيعها(.
املتعة  املحققة يف جم��الت  الإجن���ازات  )تر�شم  ملحظة: 
تولد  املزيد،  اإجن��از  ت�شجع على  �شلوك،  والريا�شة من��اذج 

الفخر، وتعزز منو ال�شعور بالنتماء(.

فوائدها ج�شدية ونف�شية على حد �شواء

الريا�سة مهمة للحفاظ على �سحة اأولدنا 

البدانة تزداد يف الريف اأ�سرع من املدن
من  م�شنا  يجعلك  بالريف  ال�شكن  اأن  تظن  قد 
ال��ب��دان��ة، م��ع امل�����ش��اح��ات اخل�����ش��راء واجل���و الأنقى، 

ولكن درا�شة حديثة حتمل نتائج مفاجئة.
�شكان  ب��ني  ال��ب��دان��ة  م��ع��دلت  اإن  ب��اح��ث��ون  ق���ال  اإذ 
املناطق الريفية يف العامل ترتفع بوترية اأ�شرع منها 
بني �شكان املدن؛ لأ�شباب ترجع يف جانب منها اإىل 
اأف�شل  اأغذية  اأك��رث من الريف  اأن��ه تتوفر يف امل��دن 

�شحيا واأماكن اأكرث ملمار�شة التمارين.
ويف درا�شة لجتاهات موؤ�شر كتلة اجل�شم على مدى 
33 عاما، يف مئتي دولة ومنطقة؛ وجد العلماء اأن 
ي��زداد من خم�شة  العامل  النا�ض على م�شتوى  وزن 
اإىل �شتة كيلوغرامات يف املتو�شط خلل مدة اإجراء 

الدرا�شة، واأن هذا يرجع يف الأغلب اإىل زي��ادات يف 
موؤ�شر كتلة اجل�شم يف املناطق الريفية.

كوليدج  اإمربيال  بكلية  الأ�شتاذ  وقال ماجد عزتي 
ال��درا���ش��ة؛ )نتائج  ق��ي��ادة  ���ش��ارك يف  بلندن، وال���ذي 
النطباعات  تقلب  الوا�شعة  العاملية  الدرا�شة  هذه 
ال�����ش��ائ��ع��ة ب���اأن ���ش��ك��ان امل���دن ه��م ال�����ش��ب��ب الرئي�شي 

للزيادة العاملية يف البدانة(.
اإعادة  اأن النتائج اأظهرت )اأننا بحاجة اإىل  واأ�شاف 
ال�شحية  امل�شكلة  ه��ذه  معاجلة  كيفية  يف  التفكري 

العاملية(.
دورية  يف  نتائجها  ن�شرت  -ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وحللت 
)ن��ي��ت�����ش��ر(- ب��ي��ان��ات ال��ط��ول وال�����وزن ل��ن��ح��و 112 

مليون بالغ عرب مناطق الريف واحل�شر يف مئتي 
اإىل   1985 دول��ة ومنطقة خلل الفرتة من عام 

عام 2017.
اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  متو�شط  اأن  الدرا�شة  ووج��دت 
الن�شاء  ب��ني   2.1 ال��ف��رتة مب��ق��دار  تلك  زاد خ��لل 
 1.3 والرجال، لكن الزيادة يف املدن كانت مبقدار 

بني الن�شاء و1.6 بني الرجال.
دوليا،  ب��ه  م��ع��رتف  مقيا�ض  اجل�شم  كتلة  وم��وؤ���ش��ر 
بوزن  يتمتع  ال�شخ�ض  ك��ان  اإذا  عما  دلل��ة  ويعطي 
�شحي. ويح�شب املوؤ�شر بق�شمة الوزن بالكيلوغرام 
على مربع الطول باملرت. واملوؤ�شر الذي يرتاوح بني 

�شحيا. يعد  و25   19
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العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 اعالن بالن�سر باإحالة الدعوى للدائرة املخت�سة  

اىل املدعى عليها / �شركة مل ملقاولت املعدنية - ذ م م 
نعلمكم بان املدعي / النمر لتجارة احلديد - ذ م م  

يف الدعوى رقم 2019/2410 مدنية جزئية قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها :
الزام املدعي عليها بان ت�شدد للمدعية مبلغ وقدره 64. 133.329 درهم والفائدة القانونية بواقع %12 

�شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. 
الزام املدعي عليها باملنا�شب من امل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكمة ال�شارقة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثانية القاعة رقم 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الإبتدائية  الإحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   151
ال�شاعة   2019/8/19 املوافق  الثنني  يوم  وذلك   ، امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية 
8.30 �شباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر
�سادر من حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 

 2019/1690 مطالبات ب�سيطة 
املرفوعة من املدعية / الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف 

�شد املدعي عليه / ممد طه احمد ممد اجلده 
نعلمك باأنه قد �شدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها القرار املبني اأدناه. 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :
بالزام املدعي عليه باإخلء العني املوؤجرة لعدم �شداد الأجرة 

وبان يوؤدي للمدعية بدل اليجار اعتبارا من تاريخ 2018/5/1 م �شنويا وحتى تاريخ الإخلء 
تاريخ  وحتى  املثل  باأجر  والزامه  درهم(  الف  وع�شرين  )ثمانية  درهم   28000 بواقع  الفعلي 

الإخلء الفعلي 
الزامه بتقدمي براءة ذمة من الهيئة الإحتادية لكهرباء واملاء 

الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ، ومئتي درهم اتعاب ماماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
يف  الدعوى 2019/491 جتاري كلي - دبي 

املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
بوكالة املحامي / عبدالرحمن ن�شيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  

املعلن اليهم / املدعي عليه / امري ح�شني من�شور �شاه علي  
فقد  اعله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  مكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم الربعاء  املوافق 2019/7/24 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد الجتماع 
الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد دبي - القرهود - �شارع املطار 

- مبنى الفجر للأعمال - الطابق الأول - مكتب 120.  
كافة  اإح�شار  مع  املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يطلب  لذا 
ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�شتندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتلم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
االجتماع االأول للخربة   

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : �شركة التحف امللكية - ذ م م   
ال�شكل   - دب��ي   - للعقارات  وايف  العنوان : مل ملك   555424 : الرخ�شة  رق��م 
 66863  : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م  م��دودة  م�شئولية  ذات   : القانوين 
اخلا�ض  الرتخي�ض  الغاء  بانهاب�شدد  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
بال�شركة ال��واردة اعله وذلك مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة 
.وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية القت�شادية بدبي من 

خلل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العلن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �شركة ريدان  
ال�شكل   - ال�شبخه   - دي��رة   - الكاظم  : مكتب رقم 805 ملك ماجد ممد  العنوان 
القانوين : ت�شامنية ،  رقم الرخ�شة : 201992 رقم القيد بال�شجل التجاري : 40809 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار ماكم دبي 
  2019/7/11 بتاريخ  دب��ي  ماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/7/11 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني حار�ض و�شركاه 
لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم 
 )بن حم العقارية( - ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2959958-04  فاك�ض : 2959945 -04

م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 
ن�شر هذا الإعلن

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : حار�ض و�شركاه لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم العقارية( 
- ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2959958-04  فاك�ض : 2959945 -04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله 
بتاريخ 2019/7/11  دبي  ق��رار ماكم  وذل��ك مبوجب  ريدان  �شركة  لت�شفية 
اأي  بتاريخ 2019/7/11 وعلى من لديه  العدل ماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض 
العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/845 التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : �شركة الغرب لت�شنيع ال�شناديق والنابيب ذ م م ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة بجانب 

�شركة اي بي ا�ض لل�شناعات منطقة الغيل ال�شناعية ، الهاتف املتحرك : 971526015025+ 
الهاتف   ، وا���ش��ط   9 رق��م  ���ش��ارع   - ال�شارقة  الإم����ارات   : ال��ع��ن��وان   ، الهند   : اجلن�شية   ، بريتي  �شيدين  مارتي�ض 

املتحرك:9710551778212+  
ليكن معلوما لديك بان مكمة را�ض اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2019/4/11 يف ق�شية )78/2019( 

جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 24628.78 درهم �شامل الر�شوم وامل�شاريف  
ل�شالح : املحكوم له : �شركة ايه تي �شي للنقل الربي العام - ذ م م  ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة بي ال ايه 

15 منطقة احلمراء ال�شناعية - الهاتف املتحرك : 971502099055+ 
ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعله. 

ملحظات : بالإ�شافة اىل باقي منطوق احلكم 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعله خلل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك 

عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتتبة عليك. 

عن رئي�س ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اإعالن احلكم يف الدعوى رقم )2018/589( مدين جزئي اأم القيوين

اإعالن حكم ن�سرا 
من املدعي/الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شلمية والوقاف/متثلها اإدارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل 

ال�شارقة  - هاتف رقم / 06/5024174
املدعي عليه / اأبوبكر يو�شف حامد عو�ض الكرمي - عنوانه : يعلن ن�شرا يف اأحد ال�شحف املحلية 

 حيث حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليه / اأبوبكر يو�شف حامد عو�ض الكرمي )اجلن�شية ال�شودان(
 باأن يوؤدي اىل املدعية / الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف بدلت اليجار امل�شتحقة للعني 
رق��م 322162  اليجار  القيوين مبوجب عقد  ام  ب��اإم��ارة  ال��زري  �شلطان  الكائنة يف م�شجد  امل��وؤج��رة 
اعتبارا من تاريخ 2018/1/1 حتى الإخلء الفعلي ببدل ايجار �شنوي قدره 11.000 درهم ، والزامه 
باإخلء العني وت�شليما اىل املدعية خالية من ال�شواغل ، وبراءة ذمتها من قيمة ا�شتهلك الكهربا 
، والزامه ب�شداد قيمة ال�شريبة امل�شافة من تاريخ 2018/1/1 وحتى تاريخ الأخ��لء الفعي  وامل��اء 

للعني املوؤجرة ، والزمته امل�شروفات.  حرر بتاريخ 2019/7/8
اأ�شهد باأنني قمت بت�شليم ن�شخة من هذا الإعلن.

مركز �سعادة املتعاملني             

        دولة االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين االحتادية االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اإخطار باإخالء عقار - عن طريق الن�سر
حمكمة راأ�س اخليمة االإبتدائية - دائرة التنفيذ

 2019/515 تنفيذ مدين   
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب / ���ش��رك��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة ال��ع��ق��اري��ة - ال�����ش��ادر ل�شاحله 
بال�شيغة  وامل��زي��ل  ايجارية  منازعات   2018/186 رق��م  ال��دع��وى  يف  احلكم 
والقا�شي  تنفيذ   2019/515 رقم  بامللف  واملنفذ  قانونا  واملعلن  التنفيذية 
النخيل   راأ���ض اخليمة  الإم���ارات   - الفلح  ناجي   / عليه  املحكوم  ب��اإخ��لء 
من  ال�شادر  الأم���ر  وعلى   ، ال�شواغل  م��ن  خ��ايل  وت�شليمه   0555300667
قد  باأنه  نخطركم  فاإننا  بتنفيذه.  م   2019/7/15 بتاريخ  التنفيذ  قا�شي 
حتدد يوم الإثنني املوافق 2019/7/22 م ال�شاعة 9 �شباحا موعدا لتنفيذ 

حكم الإخلء وذلك للعلم.  
 ق�سم التنفيذ / �سعيد ال�سحي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية - ق�سم التنفيذ  

اإخطار باحلجز التنفيذي و ورود تقرير التثمني )ن�سرا( 
يف الق�سية رقم 227 ل�سنة 2011 اإنابة 

اإىل املنفذ �شده / علي عمران العوي�ض 
العنوان / بوكالة املحامي/ حبيب املل - هاتف رقم 026961200 

ل�شالح املنفذ له / �شونيا جوبينيد جيدواين 
قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شية رقم 2011/227 انابة اإخطاركم باحلجز التنفيذي على العقارات املبني 
اأو�شافها ادناه بتاريخ 2019/4/15 ومت التاأ�شري بذلك يف �شجلت دائرة الت�شجيل العقاري ل�شالح املحكوم لها/

�شونيا جوبينيد جيدواين ، ومت ورود تقرير التثمني للعقارات. 
القليعة  املحطة   ال�شجعة ال�شناعية   املنطقة  
28 ملك  223 ملك   179 ملك    رقم امللك  

لذلك يتوجب عليكم مراجعة مكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية ق�شم احلجوزات والبيوع خلل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ الإعلن يف حال وجود اي اعرتا�ض وللإطلع على التقارير. 

ويف حالة تخلفكم عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر اإجراءات البيع يف غيابكم. 
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

 مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 حمكمة ال�سارقة االبتدائية االحتادية - ق�سم التنفيذ  

يف الق�سية رقم 227 ل�سنة 2011 اإنابة 
اإعالن حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا(

ح�شب ن�ض املادة )152( فقرة )2( من اللئحة التنفيذية رقم )57( ل�شنة 2018 
للقانون الإحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون الإجراءات املدنية 

اإىل املنفذ �شده / علي عمران العوي�ض  - العنوان / بوكالة املحامي/ حبيب املل - هاتف رقم 026961200 
حيث ان املنفذ لها / �شونيا جوبينيد جيدواين 

قد تقدمت بطلب بيع العقارات املو�شحة اأدناه عن طريق املزاد العلني
القليعة  املحطة   ال�شجعة ال�شناعية   املنطقة  
28 ملك  223 ملك   179 ملك    رقم امللك  

وذلك  املحكمة  ب�شندوق  ذمتكم  يف  املرتتب  الدين  �شداد  بوجوب  اإخطارك  التنفيذ(  )دائرة  املحكمة  قررت  لذا 
خلل مدة خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا واإل فاإن املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شاأن طرح 
الأرا�شي املذكرة للبيع وفق الأ�شول وذلك عمل لن�ض املادة )152( فقرة )2( من اللئحة التنفيذية رقم )57( 
ل�شنة 2018 للقانون الإحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون الإجراءات املدنية - يقت�شي عليكم تنفيذ القرار 

اعله خلل املهلة املنوه عنها اعله. 
رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

 مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/162 اإداري كلي الفجرية
اىل املدعي عليه / فوؤاد اجنم ف�شل الرحمن - جمهول مل الإقامة 

يف   2019/5/13 بتاريخ  عليكم  حكمت  قد  الإبتدائية  الإحتادية  الفجرية  مكمة  باأن  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اأعله ل�شالح/ الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وبالإجماع : 
اأول : بف�شخ عقد اليجار املربم بني الطرفني بتاريخ 2017/8/29 واعتباره كاأن مل تكن وباإخلء 
املدعي عليه من العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل والأ�شخا�ض باحلالة التي 

كانت عليها وقت التعاقد.
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 12000 درهم )اثنا ع�شر الف درهم( باقي   : ثانيا 
العقد من 2017/9/1 وحتى 2018/8/31 والقيمة اليجارية بواقع  القيمة اليجارية عن مدة 
حتى   2018/9/1 يف  بالعني  بقائه  تاريخ  من  درهم(  الف  وثلثون  )�شتة  �شنويا  درهم   36000
والزامه  واملاء  الكهرباء  من  ذمته  برباءة  �شهادة  للمدعية  ي�شلم  وان  للعني.  الفعلي  الت�شليم 

بالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت عدا ذلك من طلبات. حرر بتاريخ 2019/7/4
مركز �سعادة املتعاملني             

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/781 اإداري كلي الفجرية
اىل املدعي عليه / ممد اإقبال ممد ها�شم - جمهول مل الإقامة 

يف   2019/4/29 بتاريخ  عليكم  حكمت  قد  الإبتدائية  الإحتادية  الفجرية  مكمة  باأن  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اأعله ل�شالح/ الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وبالإجماع : 
اأول : بف�شخ عقد اليجار املربم بني الطرفني بتاريخ 2017/8/23 واعتبارها كاأن مل تكن وباإخلء 
املدعي عليه من العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل والأ�شخا�ض باحلالة التي 

كانت عليها وقت التعاقد.
ثانيا : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 18400 درهم )ثمانية ع�شرة الفا واربعمائة 
والقيمة   2018/9/4 وحتى   2017/9/5 من  العقد  مدة  عن  اليجارية  القيمة  باقي  درهم( 
يف  بالعني  بقائه  تاريخ  من  درهم(  الف  وثلثون  )�شبعة  �شنويا  درهم   37000 بواقع  اليجارية 
الكهرباء  ذمته من  برباءة  �شهادة  للمدعية  ي�شلم  وان  للعني.  الفعلي  الت�شليم  2018/9/5 حتى 

واملاء والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت عدا ذلك من طلبات. حرر بتاريخ 2019/7/4
مركز �سعادة املتعاملني             

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/165 اإداري كلي الفجرية
اىل املدعي عليه/تهونيبور اكال جايا كري�شنال - جمهول مل الإقامة 

باأن مكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية قد حكمت عليكم بتاريخ 2019/5/20 يف  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اأعله ل�شالح/ الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شلمية والأوقاف

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وبالإجماع : 
يف  املوؤرخ  اليجار  بعقد  واملعامل  احلدود  املبينة  املوؤجرة  العني  من  عليه  املدعي  باإخلء 
عليها  كانت  التي  باحلالة  وال�شخا�ض  ال�شواغل  من  خالية  للمدعية  وت�شليمها   2017/2/1
وقت التعاقد والزام املدعي عليه بان يوؤدي لها مبلغا وقدره )17.000 درهم( )�شبعة ع�شر الف 
درهم( باقي القيمة اليجارية عن املدة من 2017/2/1 وحتى 2018/1/31 وما ي�شتجد من 
اجرة حتى الإخلء الفعلي للعني وبان ي�شلم للمدعية �شهادة برباءة ذمته من الكهرباء واملاء 

والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت عدا ذلك من طلبات.  حرر بتاريخ 2019/7/4 
مركز �سعادة املتعاملني             

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 834
البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  املغرب   - كرمي  �شباح  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - هيكل  ممود  �شهري  ال�شيدة/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل 
باإمارة  تاأ�ش�شت  �شوريا اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )�شالون �شكر نبات لل�شيدات( والتي 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )558535( 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 832

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/عامر ممد لطفي علي الأن�شاري - اإماراتي 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
الدوات  لتجارة  )البنيان  يف  اجلن�شية  اردين   - جحا  علي  ممد  جدوع  ال�شيد/ 

احلديدية( مبوجب رخ�شة رقم )552576(
تعديلت : مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات. 

ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة )فدوى عبدالقادر عبداهلل التميمي( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  اأبوظبي  مكمة  اىل 

ا�شمها من )فدوى( اىل)فدوه(
املذكور خلل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العلن
منى على املروي -موثق اأول 

القا�سي / حممد فا�سل ولد حممد �سامل - قا�سي  التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/5260(

املنذر : داني�ض ظفر دار را�شد - باك�شتاين اجلن�شية 
املنذر اليه : عماد �شوكت يو�شف �شوكت يو�شف - باك�شتاين اجلن�شية 

عنوانه : جمهول العنوان ومل الإقامة 
مو�شوع : اإعلن الإنذار بالن�شر 

درهم   585.900 وق��دره  مببلغ   18 رق��م  ال�شيك  قيمة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
والر�شوم  ال�شيك  ا�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  الإخ��ط��ار  م��و���ش��وع 
الإخطار  بهذا  اعلنه  تاريخ  من  اي��ام  خم�شة  اق�شاه  موعد  يف  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
عمل بن�ض املادة 1/144 من قانون الإجراءات واإل �شوف ي�شطر املخطر ا�شت�شدار اأمر اأداء 
ال�شيك مو�شوع الإخطار بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية والر�شوم  من ماكم دبي بقيمة 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : نوادر لال�شتثمار - �ض ذ م م  
ال�شكل   - الأوىل  النهدة   - ال�شارد  را�شد  ممد  عبدالرحمن  ملك   508 مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية مدودة ، رقم الرخ�شة : 714558 رقم القيد بال�شجل التجاري 
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1141674  :
ماكم  ق��رار  وذل��ك مبوجب   ، اأع��له  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2019/6/18 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/6/18 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ال�شارد لتدقيق احل�شابات 
وال�شت�شارات الإدارية العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�شيخ ح�شر بن مكتوم ال مكتوم 
كافة  معه  م�شطحباً   04-2555151  : فاك�ض    04-2555155  : هاتف   - القرهود   - دي��رة   -

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�شارد لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات الإدارية
 - دي��رة   - مكتوم  ال  مكتوم  بن  ح�شر  ال�شيخ  ملك   119 رق��م  مكتب   : العنوان 
تعلن  هذا  مبوجب    04-2555151  : فاك�ض   04-2555155  : هاتف   - القرهود 
اأعله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة 
لت�شفية نوادر لال�شتثمار - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ  
2019/6/18 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/6/18 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�ض 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : مي�شان لالأملا�ض - �ض ذ م م
 : القانوين  ال�شكل   - ال�شغاية   - ال�شلي  يو�شف  103 ملك ممد  رقم  : مكتب  العنوان 
ذات م�شوؤولية مدودة ، رقم الرخ�شة : 701210 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1128012 
ال��ت��اأ���ش��ري يف ال�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ش��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ 
2019/5/28 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/5/28  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �شكور بل�ض لتدقيق احل�شابات العنوان 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة ممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة - 
ديرة  هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �شكور بل�ض لتدقيق احل�شابات
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  ممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
تعلن  ه��ذا  2973071-04  مبوجب   : فاك�ض   04-2973060  : هاتف  دي��رة    - واملتو�شطة 
اأعله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة 
لت�شفية مي�شان لالأملا�ض - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ  
2019/5/28 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/5/28 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأع��له، م�شطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
دعوة حل�سور اإجتماع اخلربة احل�سابية االأول  

يف الدعوى رقم 2019/1744 جتاري جزئي   
املعلن اليه / 

املدعي عليه / �شليم نواز فهيم نواز 
بالإ�شارة اىل القرار ال�شادر من عدالة مكمة دبي املوقرة وندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
املذكورة اعله لذا يرجى منكم احل�شور لإجتماع اخلربة احل�شابية الأول يف الدعوى املذكورة 
اعله لذا يرجى منكم احل�شور لجتماع اخلربة احل�شابية الأول يف الدعوى اأعله ، وذلك 
يوم اخلمي�ض املوافق 2019/7/25 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا ، وذلك مبقر املكتب 
دبي - �شارع املكتوم - بناية ال�شيخة مرمي نف�ض بناية �شتاندرد ت�شارترد الطابق ال�شابع مكتب 
704 ، موبايل رقم / 0562109945 ، هاتف رقم / 04/3993601 ، فاك�ض رقم / 04/3993602 ، لذا 

يرجى احل�شور باملوعد املذكور واإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري احل�سابي

ليلى غامن احلمريي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اإعالن بالن�سر باللغتني العربية واالإجنليزية 

2018/2389 جتاري كلي 
املدعي عليهما الثاين والثالث / دايانا ارتر بارني�ض 

اوليفري اجنا�شيو�ض برييرا ايجنا�شيو�ض 
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم واآخرين من قبل املدعي/بنك الإحتاد الوطني - �ض م ع

اأمام ماكم دبي املوقرة واأنه مت تكليفنا كخبريا م�شرفيا مبوجب احلكم ال�شادر بالدعوى اأعله فاإننا 
ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم الحد املوافق 2019/7/21 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر 
العربية  الإمارات   : التايل  بالعنوان  وذلك  املالية   لل�شت�شارات  انرتا  مكتبنا  مبقر  �شباحا  والن�شف 
املتحدة - دبي - مي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية امليزان )اجلزيرة �شابقا( - الطابق الثالث - مكتب  
303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية توجد هيئة كهرباء ومياه دبي ، 
هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04 ، فاك�ض : 042206877 ، يرجى الإطلع واحل�شور باملوعد املحدد 

اعله واإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مع الرتجمة القانونية اىل العربية. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
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العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1772  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- بلو�شيل م.م.ح 2- عبداهلل بن يو�شف بن عبداملح�شن امل�شعود 
جمهول مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شنت�شرتايك انرتنا�شيونال ملتد 
م.م.ح وميثلها/نريماجلوت �شينغ وميثله:علياء خليفة �شامل خليفة ال�شويدي  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )327852.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2279  تنفيذ جتاري 
مل  جمهول  ذ.م.م  وال�شتثمار  للبناء  الحت���اد  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
)�شركة  الكهروميكانيكية  للخدمات  التنفيذ/باورمك  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام   قد  اجل��رم��ن   ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  م���دودة(  م�شوؤولية  ذات 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)559390.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1373  تنفيذ مدين 

القامة  م��ل  جمهول  ال��ق��رق  علي  ممد  ه�شام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/مكتب القرق واملطرو�شي مامون وم�شت�شارون 
قانونيون �شركة اعمال  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4415( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2351  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- فروت ايلند لتجارة املواد الغذائية 2- عارف را�شد قري�شي 
املواد  عا�شم - ب�شفته مديرا وخمول بالتوقيع ل�شركة فروت ايلند لتجارة 
لغذائية جمهول مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ميماج لتجارة اخل�شار 
���ض.ذ.م.م وميثله:�شعيد ممد عبداهلل �شامل ال�شايغ الغافري  قد  والفواكه 
املبلغ املنفذ به  اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )123217( وق���دره 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/13899  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- بوزيتيف �شتار لتاأجري احلافلت جمهول مل القامة 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/12  يف الدعوى 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  خ��ان  نظري  �شاه  م�شتان  ل�شالح/كل  اع��له  امل��ذك��ورة 
درهم   )17.888( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����ش��وري 
وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى 
�شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه 
منها. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4673  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  الفنية جمهول مل  ال�شام للخدمات  املدعي عليه / 1-رمي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شيد  خلف  ممد  /خلف  املدعي 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م  دره��م(   21833( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB192855427AE وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   10.30 ال�شاعة   2019/7/22 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

            يف  الدعوى 2019/9  دعاوى م�ستعجلة مدنية
اىل املدعي عليه / 1-�شركة العجلت المنه للنقل د.م.م وميثلها قانونا/جكدي�ض 
وميثلها  ذ.م.م  ا�شكول  ان��دي��ان  بيلفا   -2 اجلن�شية  ه��ن��دي  حي�شواين  ك��ودم��وم��ال 
قانونا/جكدي�ض كودومال جي�شواين 3- ا�شكا ملقاولت البناء ذ.م.م وميثلها قانونا/
جكدي�ض كودومال جي�شواين هندي اجلن�شية جمهول مل القامة مبا ان املدعي 
ب�شفة  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  لده��ا  علي  حيدر  /بلقي�ض 
م�شتعجلة بفر�ض حرا�شة ق�شائية على ال�شركات والر�شوم وامل�شاريف وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2019/7/21 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/618  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فيفني لوي�ض دوابري جمهول مل القامة نعلنكم  بان 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/4/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعله ل�شالح/�شركة المارات للت�شالت املتكاملة �ض.م.ع بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )216000( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2019/464  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �شون للو�شاطة العقارية �ض.ذ.م.م جمهول مل القامة نعلنكم  
اعله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/5/8  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�شردار  بن  في�شل  ادخ��ال  قبول  اول:ب��ع��دم  ال�شهل  �شهل  ممد  �شهل  ل�شالح/ممد 
اف�شل خان خ�شما يف الدعوى �شكل 2- ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )581.673( درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق 
التام - ثالثا:بعدم قبول طلب �شحة احلجز والزمت املدعي  كل �شيك وحتى ال�شداد 
احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  عليها 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/4493  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فريجينيا �شو باديل جمهول مل القامة نعلنكم  بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/6  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/عبا�ض 
ممد عبا�ض ممد ابو العل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثلثمائة 
الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م  ال��ف  وع�شرين 
احلا�شل يف 2018/11/22 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2630  جتاري جزئي 

نعلنكم   القامة  مل  جمهول  علي  عبدالعزيز  ممد  �شريف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2018/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
)بنك  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الوطني  الحت���اد  ل�شالح/بنك  اع��له 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %9 القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )20.790( مبلغ  ال��وط��ن��ي(  الحت���اد 
عليه  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  حتى   2018/7/17 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة 
بامل�شاريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2026  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- تتي�ض ال�شرق الو�شط للتجارة �ض.ذ.م.م 2- مهران علي توكلي 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   الق��ام��ة  م��ل  جمهول  ك�شه 
2018/9/24  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/�شركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن فيم بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )185.106.13( 
والزمتهما  ال�����ش��داد  وح��ت��ى مت��ام   2018/5/30 م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره���م 
بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ ممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/64  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الدفعه الكبرية ���ض.ذ.م.م 2- ديباك جاجنو انى ارجون دا�ض جاجنو انى 
يف    2018/7/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   القامة  مل  جمهول 
امل��دع��ي عليهما  اول:ب���ال���زام  ال��ت��ج��اري )ف���رع(  ابوظبي  اع���له ل�شالح/بنك  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
درهم   )171.669.07( مبلغ  التجاري(  ابوظبي  )بنك  للمدعي  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن 
عن مديونية القر�ض والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/12/4 
حتى ال�شداد التام - ثانيا:بالزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي مبلغ )63.783.00( درهم 
املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  حتى  يف:2018/1/9  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �شنويا   %9 والفائدة 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  امل�شاريف  يف  بالت�شامن  عليهما 
التايل لن�شر هذا العلن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/994  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-جوى جيم�ض 2- نوفا هوم�ض للو�شاطة العقارية جمهول 
ال��دع��وى مو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  املدعي/ليل جالو  ان  الق��ام��ة مبا  مل 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )2645000( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2019/7/24 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�شاعة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2417  جتاري جزئي
ان  مبا  القامة  مل  جمهول  دافي�ض  �شتيبان  1-اولو�شيغون   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  طاهر  ح�شن  ممد  وميثله:عائ�شة  ذ.م.م  للتمويل  املدعي/دنيا 
الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )137.674.11( درهم 
ال�شتحقاق  تاريخ  من  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها جل�شة يوم 
الثنني املوافق:2019/7/22 ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2224  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مرت�شى مو�شى نقيبي جمهول مل القامة مبا ان املدعي/
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  طاهر  ح�شن  ممد  وميثله:عائ�شة  ذ.م.م  للتمويل  دنيا 
مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )260176.98( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 39.96% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء امل���واف���ق:2019/7/24 ال�����ش��اع��ة:08:30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
الدعوى 2019/183 مدين كلي 

اىل : املدعي عليها الأوىل / قمر م�شتاق لنقل املواد العامة بال�شاحنات 
املدعي عليها الثانية / كريال لنقل املواد الغذائية بال�شاحنات - جمهويل مل الإقامة 

بهذا نفيدكم بان �شركة القرق للت�شغيل الآيل والتحكم و�شركة �شاين تكنيك ذ م م  
قد اقامتا عليكم الدعوى اعله ومو�شوعها املطالبة للزامكم  ب�شداد مبلغ 1.470.000 درهم والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام ، ومت 
انتدابنا من قبل املحكمة املوقرة كخبري تاأميني ، ومت دعوتكم حل�شور اإجتماع اخلربة الأول ونظرا 
لعدم ح�شوركم فقد تقرر دعوتكم بالن�شر حل�شور الإجتماع الثاين املقرر عقده يوم الثلثاء املوافق 
2019/7/23 ال�شاعة )11.30( �شباحا مبكتب اخلبري بالقرهود - جوار مطة ميرتو جي جيكو - 
بناية بو�شقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين مكتب رقم 205 )�شركة مي بارترنز ل�شت�شارات التاأمني 
- تلفون : 042940788(. فانتم مكلفون باحل�شور مبمثليكم القانونيني ح�شب املوعد اعله وتقدمي 

ما لديكم من مذكرات او م�شتندات. 
حممد مو�سى ال�سواهني/ اخلبري التاأميني املكلف 
تلفون : 6669449 052 

مذكرة اإعالن بالن�سر 

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
يف الق�سية رقم 2019/690 جتاري جزئي 

املرفوعة من : دنيا للتمويل ذ م م - بوكالة : ال�شهلوي و�شركاه للمحاماة 
 - فيدو  بوتيا  ك��وم��ار  اوداي���ا  عليه/  امل��دع��ي  �شد   - القانونية  وال���ش��ت�����ش��ارات 
بال�شارة اىل كتاب مكمة دبي املوؤرخ يف 2019/7/8 واملت�شمن تكليفي خبريا 
اجتماع خ��ربة يف  تقرر عقد  بانه  اع��له نحيطكم علما  امل��ذك��ورة  الق�شية  يف 
�شباحا   11.00 ال�شاعة   2019/7/23 املوافق  الثلثاء  ي��وم  امل��ذك��ورة  الق�شية 
وذل���ك على ال��ع��ن��وان ال��ت��ايل: مكتب اخل��ب��ري: اح��م��د م��اج��د ل��وت��اه - الهلل 
للتامني-  الوطنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب   - الثالث  الطابق   - كابيتال 
مقابل ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�شور 

يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
انذار عديل بالن�سر

    املنذر : عبداهلل ممد ابراهيم العبدويل  
                          ميثلها املحامي / ح�شن العبدويل 

املنذر اليها : 1- الو�شوح للخدمات الفنية - ذ م م  2- ا�شماء ممد احمد النجار 
)تعذر الإعلن(

درهم  وق���دره  ذمتها  يف  املرت�شدة  املبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التجارية  الفوائد  مع   )160.000(
خلل  املديونية  ب�شداد  تقوم  ان  على  بينهما  فيما  جتارية  تعاملت  ج��راء  وذل��ك 
املنذرة  الإن��ذار وال �شت�شطر  ا�شتلمكم هذا  تاريخ  ايام من  اق�شاه خم�شة  موعد 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شد املنذر اليها للزامها �شداد مبلغ املديونية مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2026 جتاري جزئي 

م م( 2-مهران علي  ذ  للتجارة )�ض  ال�شرق الو�شط  تتي�ض  املحكوم عليهما/1-  اىل 
توكلي ك�شه - جمهويل مل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2018/9/24  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ �شركةاخلليج للتمويل - �ض 
م خ  بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
فل�ض  ع�شر  وثلثة  دره��م  و�شتة  ومائة  ال��ف  وثمانون  وخم�شة  مائة   185.106.13
بالر�شوم  والزمتها  ال�شداد  2018/5/30 وحتى متام  �شنويا من   %9 بواقع  والفائدة 
وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما 
بن  را�شد  بن  ممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  هذا  لن�شر  التايل 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2019/266 تظلم جتاري                    
اىل املتظلم �شده/1- ال�شركة املباركية للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول مل 
القامة مبا اأن التظلم/ا�شتون ديفيلومبنت ليمتد فرع �شركة منطقة حرة 
- قد اقام عليك التظلم املذكور اعله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم   487/2019 رقم  الدعوى  يف 
 ch1.A.5 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم  املوافق 2019/7/21  الحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
الأقل  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  مذكرات  من 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري
            رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/904 جتاري كلي                 

3-راجان  م  م  ذ   - بوجاه  2-�شركة  امل��ح��دودة  التجارية  بكواندا�ض  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
بكواندا�ض �شوجاناين  4- اجاى راجان �شوجانانى  5- فارجا راجان �شوجاناين جمهويل مل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله / حمده ح�شني احمد جا�شم 
وحتى  الأوىل  من  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - مكي 
اخلام�شة بالت�شامن والت�شامم والتكافل فيما بينهم بان يوؤدون للمدعي مبلغ 7690280 درهم 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهما(  وثمانون  ومائتني  الفا  وت�شعون  و�شتمائة  )�شبعة مليني 
املحاماة والفائدة 13% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2019/7/31 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3024 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- خالد بن عبا�ض بن عبداهلل التلم�شاين 2-تطوير للحلول التكنولوجية 
- �ض ذ م م  جمهويل مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رامى رفعت جنيب عبيد وميثله 
املذكورة اعله والزامك  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  / �شوق م�شن بدر الكثريي - قد 
 : ثانيا  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )34140(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بالزام املدعي عليه الأول برد ا�شول ال�شيكات ارقام 1 ، 7 ، 8 واإبراء ذمته من املبالغ الواردة بها 
والبالغ قيمتها 192162 درهم. ثالثا : ب�شحة ونفاذ بيع ال�شيارة )دودج ت�شارجر موديل 2015 
الإدارة  با�شمه لدى  واأحقيته يف نقل ملكيتها وت�شجيلها  J( للمدعي  خ�شو�شي دبي 32880 
مل��رور دب��ي.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم  العامة 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12684 بتاريخ 2019/7/17   

انذار عديل بالن�سر
رقم  2019/5263 

امل��ن��ذر : ���ش��رك��ة ع��اب��ر لإدارة امل��ن�����ش��ات - ���ض ذ م م / ومي��ث��ل��ه��ا م��دي��ره��ا / ع��اب��ر خ��ل��ف��ان م��م��د خ��ل��ف��ان عبداهلل 
رقم  وكالة  ، مبوجب  ال�شعود  ابو  �شفيق  عثمان ممد وميثله/ ممد  الطيب  عبدالعظيم  ، وميثله/  الهاملي 
املحرر  رق��م  م�شدقة.  وكالة  مبوجب  كو�شتي  ت�شويل  ادري�شي  رج��اء   / وميثله   )2019/1/85201( املحرر 
رقم  مل   P20 رقم  بناية  الفرن�شي  احلى   - �شيتي  انرتنا�شيونال   ، دبي   : عنوانه   )2018/1/164166(

 ،  043623629  -  0555564669  : ت   ، الأوىل  ور�شان   ،  14
املنذر اليه :  �شركة امكو اجنينيريجن انك الإمارات - ذ م م - فرع دبي 

عنوانه : �شكن عمال غرفة رقم G-23 رقم الر�ض 597 - 727 - جممع دبي لل�شتثمار الثاين 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة الخلء التام للعقار )�شكن عمال غرفة رقم G-2( و�شداد قيمة اليجار امل�شتحقة 
، بال�شافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية وم�شاريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• نيويورك-الفجر:

اإطار حر�شها على اإطلع جمهور الأدب حول  يف 
اختتمت  الثقافية،  ال�شارقة  جتربة  على  العامل 
يف  وم�شاركتها  رعايتها  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة 
الت�شويقي  الأدب  م��ه��رج��ان  م��ن  ال�14  ال����دورة 
الذي   ،Thriller festival  – الأم��ري��ك��ي 
مب�شاركة  م��وؤخ��راً،  نيويورك  مدينة  ا�شت�شافته 

نخبة من كّتاب هذا النوع املتميز من الأدب. 
وجاءت م�شاركة الهيئة يف هذا احلدث، بالتزامن 
عاملية  “عا�شمة  بال�شارقة  الحتفاء  فعاليات  مع 
الرامية  ج��ه��وده��ا  و���ش��م��ن  للكتاب2019”، 
الثقافية،  ال�����ش��ارق��ة  مب��ن��ج��زات  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل 
الثقايف  احل��راك  مع  اخلارجية  علقاتها  وتدّعم 

الأدب  اأف��ق ترجمة  الأم��ري��ك��ي، وفتح  والإب��داع��ي 
الت�شويقي من اللغة الإجنليزية اإىل العربية، اإىل 
جانب دعوة الأدباء والكّتاب للم�شاركة يف الدورة 
امل��ق��ب��ل��ة م��ن م��ع��ر���ض ال�����ش��ارق��ة ال����دويل للكتاب، 
يفتح  مب��ا  للطفل،  القرائي  ال�شارقة  ومهرجان 
املجال نحو تبادل اأكرب للخربات واإثراء للمكتبة 

العربية. 
وح�����ول ه����ذه امل�������ش���ارك���ة، اأك�����د ���ش��ع��ادة اأح���م���د بن 
للكتاب  ال�شارقة  هيئة  رئي�ض  ال��ع��ام��ري،  رك��ا���ض 
وال��ت��ف��اع��ل يف  احل�����ش��ور  على  الهيئة حت��ر���ض  اأن 
العاملي  امل�شتوى  على  تقام  التي  التظاهرات  �شتى 
يحتفي  ال��ذي  ل��لإم��ارة  الثقايف  بامل�شروع  لتعّرف 
“العا�شمة  لقب  على  ال�����ش��ارق��ة  بح�شول  ال��ي��وم 
الهيئة  تعمل  ح��ي��ث   ،“ للكتاب2019  ال��ع��امل��ي��ة 

حتقيق  اإىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ���ش��م��ن 
خمتلف  يف  الثقافية  النخب  مع  البناء  التوا�شل 
واحداً  يعد  املهرجان  اأن  اإىل  لفتاً  العامل،  بلدان 
النوع  ه��ذا  امل��رم��وق��ة على �شعيد  الأح����داث  م��ن 
الأو�شاط  ب�شهرة كبرية يف  الإب��داع، ويحظى  من 

الأدبية العاملية. 
م�شاركة  للكتاب”:  ال�شارقة  هيئة  رئي�ض  وتابع 
روؤية  ت��رتج��م  امل��ه��رج��ان  ل��ه��ذا  ورع��اي��ت��ه��ا  الهيئة 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع���وة 
بن ممد القا�شمي، ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم 
وح�شارات  ثقافة  على  الن��ف��ت��اح  على  ال�����ش��ارق��ة، 
العامل وتقدمي �شورة تليق بالواقع الثقايف املحلي 
باأن  ���ش��واء، ون��ح��ن على يقني  وال��ع��رب��ي على ح��ّد 
التنّوع  م�شاعفة  نحو  الباب  تفتح  امل�شاركة  هذه 

يف تقدمي الأعمال والإبداعات وا�شت�شافتها �شواء 
اأو  للكتاب،  ال��دويل  ال�شارقة  �شعيد معر�ض  على 
عرب تعزيز جهود الرتجمة لهذا النوع من الأدب 
اإىل العربية، لتكون ال�شارقة بذلك منطلقاً عربياً 

جديداً لهذا النوع من الأدب«.
وعقدت هيئة ال�شارقة للكتاب خلل م�شاركتها يف 
احلدث اجتماعات مع عدد من الكّتاب واملوؤلفني 
وال��ن��ا���ش��ري��ن الأم��ري��ك��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني، ح��ي��ث مت 
تعريفهم بالفر�ض التي يوفرها موؤمتر النا�شرين 
الذي يقام على هام�ض فعاليات معر�ض ال�شارقة 

الدويل للكتاب، 
اأن يحققه على م�شتوى تعزيز فر�ض  وما ميكن 
ال��رتج��م��ة امل��ت��ب��ادل��ة، وت��وق��ي��ع ع��ق��ود ال��ن�����ش��ر، اإىل 
جانب تقدمي �شروحات تتعلق باملكانة التي و�شلت 

�شعيد  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لها 
النا�شرين  ودع��م  ورعاية  الن�شر  بقطاع  الهتمام 
ال�شناعة  بهذه  للرتقاء  الأمثل  البيئة  وتوفري 

املهمة. 
ي�شار اإىل اأن هيئة ال�شارقة للكتاب بداأت عملها يف 
دي�شمرب 2014، وتعمل على ت�شجيع ال�شتثمار 
وزي��ادة ح�شتها، وتوفري  الإبداعية  ال�شناعات  يف 
والثقايف  والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية  من�شة 
والتاأكيد  والثقافات،  واحل�����ش��ارات  ال�شعوب  بني 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب واأث������ره يف ن�����ش��ر ال���وع���ي يف 
م�شادر  وت��ن��وع  التقني  ال��ت��ط��ّور  ظ��ل  يف  املجتمع 
املعرفة، وا�شتقطاب املعنيني بقطاع الثقافة بوجه 
عام والن�شر والطباعة والرتجمة والتوثيق بوجه 

ّتاب الأطفال. خا�ض اإ�شافة اإىل كحُ

وّجهت دعوات لالأدباء والكتاب للم�شاركة يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

»ال�سارقة للكتاب« ترعى وت�سارك يف الدورة الـ 14 من مهرجان الأدب الت�سويقي الأمريكي

تنطلق اليوم فعاليات “اأ�شبوع ال�شارقة” يف مدينة �شانت 
بطر�شربغ الرو�شية التي تنظم يف متحف �شانت بطر�شربغ 
23 يوليو اجلاري حتت رع�����اية  احلكومي وت�شتمر حتى 
ممد  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�شم������و  ���ش��اح��ب 

القا�شم�����ي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة.
ل�شل�شلة  ا�شتكماًل  يعد  ال��ذي  ال�شارقة”  “اأ�شبوع  وي��اأت��ي 
تعزيز فر�ض  بهدف  العامل”  الثقافية يف  ال�شارقة  “اأيام 
ال�شقيقة وتوطيد  امل���دن  وال��ت��ج��ارب م��ع  ت��ب��ادل اخل���ربات 
ال��ع��رب��ي��ة والرو�شية  ال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ني  ال��ع��لق��ات 
تقوده  وما  ال�شارقة  لإم��ارة  باملنجز احل�شاري  والتعريف 
ال��ث��ق��ايف والقت�شادي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى  م��ن ج��ه��ود 

وال�شياحي.
وي�شارك يف احلدث وفد رفيع امل�شتوى من اإمارة ال�شارقة 
العلقات  دائ���رة  رئي�ض  القا�شمي  ف��اه��م  ال�شيخ  برئا�شة 
�شعود  ب��ن  في�شل  ال�شيخ  وي�شم  ال�شارقة  يف  احلكومية 
ال�����دويل  ال�ش��������ارقة  مط���������ار  هيئة  م��دي��ر  القا�شمي 
و�شع������ادة الدكتور عبدالعزيز امل�شلم رئي�ض معهد ال�شارقة 
الثقافة يف  العوي�ض رئي�ض دائرة  للرتاث و�شعادة عبداهلل 
�شلطان  الدكتور  دارة  رئي�ض  امل��ري  علي  و�شعادة  ال�شارقة 
القا�شمي للدرا�شات اخلليجية وعدداً من ممثلي الدوائر 

اأ�شبوع  يف  امل�ش������اركة  املحلية 
ال�شارقة.

القا�شمي  ف��اه��م  ال�شيخ  وق���ال 
�شانت  ال�����ش��ارق��ة يف  اأ���ش��ب��وع  اإن 
ال���رو����ش���ي���ة ميثل  ب��ط��ر���ش��ربغ 
م�شروع  م�����ن  م���ه���م���اً  ج���������زءاً 
واحل�شاري  الثقايف  ال�شارقة 
ال�شاحة  لي�شمل  مي��ت��د  ال���ذي 
والعاملية  وال��ع��رب��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الثق������ايف  امل���ن���ج���ز  وي��������ربز 
القت�ش������ادي  وال�شي������احي 
ح�ش������اري  كم�����ركز  للإم�����ارة 
يف املنطقة وحا�شنة للمبادرات 
وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت��دع��م جهود 

التوا�شل البناء مع خمتلف بلدان العامل.
واأو�شح ال�شيخ فاهم القا�شمي اأن اإمارة ال�شارقة ومن خلل 
�شل�شلة اأيام ال�شارقة الثقافية التي يتم تنظيمها بتن�شيق 
من دائرة العلقات احلكومية مع كافة اجلهات امل�شوؤولة 
عن قطاع الثقافة وال�شتثمار وال�شياحة يف الإمارة ت�شعى 
لأن يكون ح�شورها يف املحافل الدولية مميزاً بقدر متيز 

املنطقة  يف  ال��ن��ه�����ش��وي��ة  جت��رب��ت��ه��ا 
العربية ودول��ة الإم��ارات على وجه 

اخل�شو�ض.
ال�شارقة  فعاليات  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  روؤي��������ة  ت����رتج����م 
جهود  دع�����م  يف  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
التعاون  اأفق  وفتح  امل�شرتك  العمل 
�شع������وب  خمتل������ف  مع  والتلق������ي 
�شي������اغة  ج��������انب  اإىل  ال���ع���امل 
وعم�������قاً  ا���ش��ت��دام��ًة  اأك���رث  ع��لق��ات 

بني الأمم. 
ويت�شمن الأ�شبوع برناجماً متنوعاً 
ي�����ش��م��ل م���وا����ش���ي���ع خم��ت��ل��ف��ة مثل 
اإىل جانب  الثقافة والفن والرتاث 
عقد لقاءات مع عدد اجلهات وور�ض عمل وعرو�ض فنية 
�شعبية ومعار�ض تركز على الإجنازات الثقافية الإماراتية 
امل�������ا�شية  ع��ق��ود  الأرب��ع��ة  خ��لل  ت��ط��ور  م��ن  �شهدته  وم��ا 
يف  وال���ش��ت��ث��م��ار  العمل  ف��ر���ض  ا�شتعرا�ض  اإىل  اإ�ش������افة 

الإمارة.
وينظم الأ�شبوع الثقايف باإ�شراف دائرة العلقات احلكومية 

ومعهد  ال�شارقة  يف  الثقافة  دائ��رة  وم�شاركة  ال�شارقة  يف 
الأجنبي  لل�شتثمار  ال�شارقة  ومكتب  ل��ل��رتاث  ال�شارقة 
التجاري  الإمن���اء  وهيئة  ال�شارقة/  يف  /ا�شتثمر  املبا�شر 
الدويل  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  وهيئة  ال�����ش��ارق��ة  يف  وال�شياحي 
القا�شمي  �شلطان  الدكتور  ودارة  ال�شارقة  متاحف  واإدارة 

للدرا�شات اخلليجية.
يذكر اأن اإمارة ال�شارقة اأطلقت “اأيام ال�شارقة الثقافية يف 
العامل” يف العام 2002 وتنظم هذه ال�شل�شلة يف العديد 
من املدن حول العامل حيث �شهدت مدينة ماينز الأملانية 

اأوىل حلقات هذه ال�شل�شلة.

انطلق اأ�سبوع ال�سارقة يف �سانت بطر�سربغ الرو�سية

•• اأبوظبي-الفجر:

�شعار  حت���ت   2019-2018 ال��ث��ق��ايف  م��و���ش��م��ه  ���ش��م��ن 
كتاب  احت���اد  ن��ظ��م  وطن”،  وه��وي��ة  �شعب  “زايد..ذاكرة 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  اأبوظبي  يف  الإم���ارات  واأدب���اء 
ال��ذي مل  “حكاية الفتى  وتنمية املعرفة  ق��راءة يف رواي��ة 

ي�شحك اأبداً” للكاتب الفل�شطيني ممود حبو�ض.
ويف بداية اجلل�شة، 

ال�شايغ،  ال�شاعر والكاتب ال�شحفي حبيب  التي ح�شرها 
الأمني العام للحتاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئي�ض 
ال�شاعر  ق��دم  الإم����ارات،  واأدب���اء  اإدارة احت��اد كتاب  جمل�ض 
نعيم عي�شى عر�شاً عن الرواية واأحداثها، واأدارت احلوار 

الكاتبة والعلمية عائ�شة �شلطان.
اأحُعجوبة يولد يف قرية �شغرية  تتحدث الرواية عن طفل 
يف ال�شاحل الفل�شطيني يف القرون الو�شطى ، فهو ل يبكي 

ذلك،  ب��ع��د  ي�شحك  ول  الأوىل،  اأن��ف��ا���ش��ه  يلتقط  ع��ن��دم��ا 
حزن  من  الب�شر  يختربها  التي  امل�شاعر  من  قلبه  ويخلو 

وفرح وخوف وغ�شب.
 تعر�ض “حكاية الفتى الذي مل ي�شحك اأبداً” جلزء من 
حياة هذا الفتى الذي ل ا�شم له، وكيف ت�شري به الأقدار 
اأم��ري حلب. وخ��لل رحلته  ب��لط  يف  كبرياً  عاملاً  لي�شبح 

هذه،
“من ل ي�شحك”،  نف�ض  دواخ����ل  ع��ل��ى  ال��ق��ارئ  ي��ت��ع��رف   
ون��ظ��رت��ه اإىل احل���ي���اة وال���دي���ن وم���ك���ان الإن�������ش���ان يف هذا 

العامل. 
يوؤط����ر الك�������اتب روايته مبق�����دمة توحي ب������اأنه وق�����ع على 
خمطوط نفي�ض قام بتحقيقه حتقيقاً غري تقليدي؛ مع 

العلم اأن الن�ض بكامله هو من وحي خياله.
اإعمال  اأهمية  اإظهار  الرواية  من  هدفه  اأن  الكاتب  وق��ال 
العقل يف زمن ينت�شر فيه التطرف واأن با�شتطاعة الإن�شان 

���ل الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا مثل  ال��ت��و���ش��ل اإىل ال��ك��ث��ري م��ن املحُ���ثحُ
التعاطف مع الآخرين عرب العقل. وتابع اأن روايته، وهي 

اأوىل اأعماله يف هذا الفن،
 مل تغفل جانب امل�شاعر اإذ مير بطل الق�شة مبجموعة من 
التجارب التي يخترب فيها جمموعة من امل�شاعر الإن�شانية 

الأ�شا�شية مثل احلب. 
ممود حبو�ض كاتب فل�شطيني مقيم يف الإمارات العربية 
املتحدة، وعمل طوال عقد ون�شف كمرا�شل �شحفي لعدد 
فل�شطني،  م��ن  ك��ل  ال��ع��امل��ي��ة يف  وال���وك���الت  ال�شحف  م��ن 

والأردن، والإمارات.
الدولية  العلقات  املاج�شتري يف  اإج��ازة   وهو حا�شل على 
من جامعة نوتينغهام الربيطانية. تتكون كتاباته الأدبية 
والق�شة  ال�شعر  ذلك  يف  مبا  ق�شرية،  ن�شو�ض  من  غالباً 
واملقال، ورواية “حكاية الفتى الذي مل ي�شحك اأبداً” هي 

اأوىل اأعماله يف هذا الفن. 

للمكتب  التابع  لل�شحافة  ال�شارقة  ن��ادي  اأط��ل��ق 
الذي  اإثمار  برنامج  ال�شارقة  حلكومة  الإعلمي 
يهدف اإىل تر�شيخ الوعي الإعلمي لدى الطلب 
مبفاهيم  وتعريفهم  عاًما   17 اإىل   10 �شن  من 
تدريبية  والإعلمي عرب خطة  ال�شحفي  العمل 
اإعلمية  ك��وادر  بناء  يف  ت�شاهم  �شاملة  وتوعوية 

م�شتقبلية ت�شارك يف م�شرية البناء والتنمية.
مع  بالتعاون  التدريبي  الربنامج  النادي  وينظم 
CNN بالعربية وي�شتمر على مدار �شهر يوليو 
نظرية  ت��دري��ب��ات  ال��ربن��ام��ج  ويت�شمن  اجل����اري 

وعملية وزيارات ميدانية ملوؤ�ش�شات اإعلمية.
��ع��ق��د اجل���زء ال��ن��ظ��ري م��ن ال��ربن��ام��ج يف مركز  ويحُ
الزيارات  وت�شمل  �شراع  الأعمال  لريادة  ال�شارقة 
والتلفزيون  ل���لإذاع���ة  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  امل��ي��دان��ي��ة 
وقناة  CNNبالعربية  و  اخل��ل��ي��ج  و���ش��ح��ي��ف��ة 

ماجد للأطفال.

ال�شارقة  ن��ادي  مدير  اجلويعد  اأ�شماء  واأو�شحت 
ال���ع���دي���د من  ت��ل��ق��ى  ال���ربن���ام���ج  اأن  ل��ل�����ش��ح��اف��ة 
املعنية  واجل����ه����ات  امل����دار�����ض  م���ن  ال��رت���ش��ي��ح��ات 
الطلبات  جميع  درا���ش��ة  ومت��ت  وال��ن�����ضء  بالطفل 
واإج���راء مقابلت مع  ال��ق��وة لكل مر�شح  ون��ق��اط 
طالًبا   25 اختيار  مت  حيث  النهائيني  املحُر�شحني 
بناًء على اأ�ش�ض ومعايري مددة ت�شمنت الن�شاط 
بالربنامج  اهتمامهم  ومدى  للطلب  الإعلمي 
القدرات  ت�شمل  معايري  اإىل  بالإ�شافة  التدريبي 

ال�شخ�شية للمر�شح.
العديد  اأن الربنامج يحمل  اإىل  ولفتت اجلويعد 
لدى  الإع��لم��ي  ال��وع��ي  تعزيز  اأهمها  القيم  م��ن 
الطلب وتنمية مواهبهم الإعلمية وم�شاعدتهم 
قطاع  يف  امل�شتقبلية  ط��م��وح��ات��ه��م  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
ال�شحافة والإعلم مبا يعود بالنفع عليهم وعلى 
جمتمعاتهم بالإ�شافة اإىل تر�شيخ مفاهيم العمل 

اجلماعي لديهم منذ ال�شغر.
ولفتت اىل اأن اخلطة التدريبية للربنامج ت�شمن 

الرئي�شية  اجل���وان���ب  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  اإمل�����ام 
للعمل ال�شحفي والتلفزيوين بالإ�شافة لو�شائل 
اأح����د و�شائل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي 
الإع�����لم احل��دي��ث ك��م��ا ���ش��ي��ت��ع��رف امل�����ش��ارك��ون يف 
الربنامج على مبادئ الرتبية الإعلمية والكتابة 
�شحيحة  اإعلمية  م��ادة  بناء  وكيفية  ال�شحفية 
واأنواع و�شائل الإعلم وكيفية التمييز بني اخلرب 

ال�شحيح والكاذب.
فنيات  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  منت�شبو  ���ش��ي��ت��درب  ك��م��ا 
والتلفزيون  الإذاع���ة  وم��ه��ارات  املوبايل  �شحافة 
والت�شوير  ناجحة  م��ق��اب��لت  اإج�����راءات  وكيفية 
امل������واد  والن����ف����وغ����راف����ي����ك وا����ش���ت���خ���دام���ات���ه يف 
تدريب  �شيتم  ذل��ك  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحفية... 
الطلب على مهارات الن�شر عرب و�شائل التوا�شل 
�شواء  فعال  متوى  اإع���داد  وكيفية  الجتماعي 
اجلوانب  من  العديد  مع  مكتوب  اأو  �شور  محُ ك��ان 

الإعلمية الأخرى.
برنامج  يف  امل�������ش���ارك���ون  ال���ط���لب  و���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د 
“اإثمار” من ع�شوية ا�شتثنائية يف نادي ال�شارقة 

لل�شحافة بالإ�شافة اإىل �شهادات تدريب و �شيتم 
�شغر باملدار�ض  العمل على اإطلق نادي اإعلمي محُ

امل�شاركة يف الربنامج.

احتاد كتاب الإمارات ينظم قراءة لرواية 
»حكاية الفتى الذي مل ي�سحك اأبدًا« للكاتب الفل�سطيني حممود حبو�س

 ال�سارقة لل�سحافة يدرب 25 طالبا على العمل الإعلمي
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اأهتم دائما بث )مذاكرة( الدور الذي اأقدمه

هنادي مهنا: اأحاول التطوير يف كل اإمكانياتي

لذلك؟ تخططني  كنت  هل  العام...  هذا  واحدة  دفعة  اأعمال   3 يف  • ت�شاركني 
- مل تكن اخلطة الدخول هذا املو�شم لتقدمي ثلثة اأدوار، فتعاقدت العام املا�شي على م�شل�شل )بركة( مع الفنان عمرو �شعد و�شورنا معظم 
م�شاهده بالفعل، وهذا العام تعاقدت على )زلزال( مع ممد رم�شان، وطلبني املخرج اأحمد �شمري فرج للم�شاركة يف )حكايتي( من بطولة 

الفنانة يا�شمني �شربي فلم اأ�شتطع الرف�ض على الإطلق، ويف النهاية مت عر�ض الأعمال الثلثة.
الكم؟ هذا  من  اخلوف  انتابك  • هل 

- بالطبع اأن يخاف الفنان، فال�شغط كان علّي بدرجة كبرية، وكنت خائفة من املغامرة، لكن ما قلل منها اأن امل�شل�شل الأول بركة 
كان قارب على النتهاء، وبالتايل تركيزي على الأعمال الأخرى كان وا�شحاً، و�شاعدتني طواقم العمل يف امل�شل�شلت التي عملت 

بها مما زاد من اطمئناين.
تعر�ض؟ التي  اأعمالك  على  الفعل  ردود  ترين  • كيف 

- ردود الفعل جيدة جداً، لكن هناك ردود فعل مميزة وخ�شو�شاً بالدور الذي اأقدمه )اأمل( يف م�شل�شل )زل��زال( مع الفنان 
خلل  �شهرتي  وزاد  كثب  عن  يعرفني  اجلمهور  جعل  ملحوظاً  جناحاً  وحقق  كبرية  جماهريية  من  له  ملا  رم�شان  ممد 
الأ�شابيع القليلة املا�شية، واأتابع ردود الفعل على و�شائل التوا�شل الجتماعي واأتلقى الأ�شئلة وال�شتف�شارات ودائما ما تاأتي 

اإيل ردود وتعليقات م�شحكة جداً.
رم�شان؟ ممد  مع  تعاملِت  وكيف  اجلمهور  مع  اأمل  دور  علق  • ملاذا 

- على امل�شتوى ال�شخ�شي بذلت جمهوداً يف كل اأدواري، لكن الدور اخلا�ض يف زلزال انت�شر نظراً اإىل ال�شعبية الكبرية التي 
يتمتع بها بطل العمل الفنان ممد رم�شان مما جعل امل�شل�شل تاأ�شرية العبور للجمهور ب�شكل اأكرث لكنني مازلت مقتنعة 
باأنني اأحب كل الأعمال الثلثة ول اأميز دوراً عن الآخر وكل دور له طبيعته املختلفة، وبالن�شبة ملحمد رم�شان وباقي 

الطاقم كنا نتعامل كاأ�شحاب داخل اللوكي�شن و�شط اأجواء ودودة بيننا من البداية.
عنك؟ ماذا  اجلديدة...  لأعماله  التح�شري  يف  كوالي�ض  فنان  • لكل 

اأقدمها  التي  لل�شخ�شية  روؤية  اأقدمه، وا�شع لنف�شي  الذي  الدور  ب� )مذاكرة(  دائما  اأهتم   -
واكتب ملحظاتي عليها واأبداأ يف التعرف عليها ومراجعتها كي اأكون متمكنة من تقدميها 
ب�شكل مميز علوة على الن�شياع لتعليمات املخرج امل�شوؤول عن العمل بداية من املخرج 

ممود كرمي يف بركة واأحمد �شمري فرج بحكايتي واإبراهيم فخر بزلزال.
املخرج؟ مع  اإ�شافات  و�شع  حتبني  • هل 

- بالطبع يجب اأن يكون لدّي راأي اأثناء املناق�شة فاملخرج اإبراهيم فخر يف م�شل�شل 
اأمل  �شخ�شية  اأق���ول  وك��ن��ت  العمل  يف  تبناين  وق��د  يناق�شني،  ك��ان  م��ث��ًل  زل���زال 
اأحياناً  ما ومكياجها يكون بطريقة وكان هناك جتاوب  �شيئاً  اأن ترتدي  يجب 
وتعليمات اأخرى ومناق�شات ثالثة يف ماولة للخروج باأف�شل حل ممكن مما 

يعد اإ�شافة لل�شخ�شيات.
العام؟ هذا  واجهتك  التي  ال�شعبة  امل�شاهد  • ما 

- امل�شهد ال�شعب هو اإ�شرار الفنان ماجد امل�شري على �شربي يف م�شل�شل 
اأن��ه��ي علقتي  اأن  وي��ري��د  ب��ي��ه(  وال���دي )خليل  دور  يج�شد  زل���زال حيث 
مبحمد رم�شان فكان ال�شرب حقيقياً فكان م�شهداً �شعباً لكنه مر، وهو 
نف�ض املوقف الذي حدث قبل فرتة مع الفنان جمال �شليمان يف م�شل�شل 
علي  التاأثري  لدرجة  كبرية  بطريقة  �شربي  من  فتمكن  اإبلي�ض  اأف��راح 

ب�شبب قوته نتيجة الندماج الكبري يف تقدمي الدور.
عليها؟ تغلبِت  كيف  العربية،  اللغة  يف  م�شكلة  لديك  • كانت 

اأن  اأراد  اأم��ني حني  خالد  اأحمد  املخرج  بالفعل مبكاملة  البداية  كانت   -
اأن��ه من  اأرى  اإبلي�ض وكنت وقتها  اأف��راح  اأق��دم دوراً �شعيدياً يف م�شل�شل 
اأن  العربية وبعد  اإجادتي  لعدم  التجربة نظراً  امل�شتحيل الدخول لهذه 
اللغة و�شلت  ب��داأت يف التح�شري وكانت لدي م�شكلة يف  اأقنعني املخرج 
واأح�شر  التعلم  يف  ب���داأت  حتى  الفرانكو  بطريقة  امل�شاهد  كتابتي  اإىل 
درو�ض اللغة العربية على يد اأ�شاتذة لغة عربية متخ�ش�شني وبداأ م�شتواي 

يتح�شن �شيئاً ف�شيئاً واأحاول مع مرور الوقت التطوير يف كل اإمكانياتي.
اأدوارك؟ عن  لك  قال  ماذا  مهنا...  هاين  ال�شهري  املو�شيقار  • والدك 

امل�شرية  ما يحم�شني ل�شتكمال  العام ودائماً  - �شعيد جداً مبا قدمته هذا 
ويتابعني ويعيني الن�شيحة دائماً، ورغم ذلك مل يخرت يل دوراً اأو يجربين 

على �شيء ويعطيني حرية الختيار والتجريب دائماً.
فاجاأِك؟ من  الفنانني...  على  التعرف  مرحلة  يف  • مازلِت 

الفنانني  ه��وؤلء  راأ���ض  على  كانت  حكايتي  بطلة  �شربي  يا�شمني  الفنانة   -
فراأيت فيها �شخ�شية مرحة وجميلة داخلياً وخارجياً ومتعاونة مع اجلميع 

وجمتهدة واأحببتها خلل كوالي�ض حكايتي،
باللوكي�شن  الدعابة  روح  كان ميلك  رم�شان  الآخ��ر ممد  اجلانب  وعلى   

ودائماً ما ميزح مع اجلميع لتهوين تعب الت�شوير �شاعات طويلة.
جديدة؟  اأعمال  اي  هنادي  لدى  • هل 

- توجد تعاقدات نهائية جديدة هذه الأيام،
 لكنني اأريد اأن اأركز �شينمائياً ويف الدراما التلفزيونية لتقدمي اأعمال مميزة 
الفنان عمر متويل من  للجمهور، م�شيفة )كان هناك عمل �شينمائي مع 

املفرت�ض ا�شتكماله قريباً(.

جي�سي عبدو: اأبتعد دائما عن 
الأمور ال�سلبية يف حياتي

ال�شلبية  الأم���ور  عن  ابتعدت  لطاملا  اأنها  اإىل  عبدو  جي�شي  املمثلة  اأ���ش��ارت 
قالت:  بزميلتها،  علقتها  على  وتعليقا  النا�ض،  مع  وبعلقاتها  بحياتها 
النا�ض  على  اأمتنى  تقدم،  ما  واأح��رتم  زميلة عزيزة  اأن كل منهن  )اعترب 
وبع�ض رواد مواقع التوا�شل الجتماعي البتعاد عن ال�شلبية بتعليقاتهم 

عن علقتنا(.
اأطلت جي�شي عبدو، من خلل م�شل�شل )�شانع   2019 ويف رم�شان عام 
الأحلم(، اىل جانب مك�شيم خليل وطوين عي�شى، وغريهما، وكان الدور 
جديدا عليها وت�شفه بالتحدي بالن�شبة لها: )�شانع الحلم كان هذا العام 
�شيئا غريبا وخمتلفا بالن�شبة يل من ناحية الفكرة والأداء لأنها املرة الوىل 

التي اأقدم فيها دور �شريرة، ر�شائل كثرية و�شلتني عن راأي النا�ض(.

اأطلت الفنانة ال�شابة هنادي مهنا على اجلمهور بثثالثة اأعمال دفعة واحدة وملعت يف دور )اأمل( 
وتنتمي  وبركة(.  )حكايتي  م�شل�شلي  يف  متيزها  على  عالوة  رم�شان  حممد  مع  زلزال  مب�شل�شل 
هنادي لعائلة فنية، وهي اأنها ابنة املو�شيقار الكبري هاين مهنا. وحول اأدوارها هذا العام كان 

معها هذا احلوار:

خالد �سليم يف )بل دليل(
املنتجة  ال�����ش��رك��ة  ر���ّش��ح��ت 
مل�����ش��ل�����ش��ل )ب������ل دل����ي����ل(، 
خالد  امل�������ش���ري  ال���ف���ن���ان 
����ش���ل���ي���م، ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
ب���ط���ول���ة ال����ع����م����ل، ال�����ذي 
لنوعية م�شل�شلت  ينتمي 
وامل����ق����رر  ح���ل���ق���ة،  ال�45 
خلل  ت�شويره  يف  ال��ب��دء 

الأ�شابيع املقبلة.
ّناع العمل عودة  وينتظر �شحُ
�شليم من اأمريكا، من اأجل 
بعدما  الر�شمي،  التعاقد 
املمثلة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  مت 
ليبداأ  ال���ت���ون�������ش���ي���ة،  درة 
تر�شيح  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
الأخ������رى،  الأدوار  ب���اق���ي 
والتفاو�ض معهم للبدء يف 

الت�شوير مبا�شرة.
واأو���ش��ك��ت امل��وؤل��ف��ة ااأجن���ي 
ع����لء ع��ل��ى الن���ت���ه���اء من 
ال�20  احل���ل���ق���ات  ك���ت���اب���ة 
امل�شل�شل،  م�����ن  الأوىل 
باقي  ك��ت��اب��ة  ت���وا����ش���ل  اإذ 
الفرتة  خ����لل  احل���ل���ق���ات 
ت������زام������ن������اً مع  امل����ق����ب����ل����ة، 
اإخراج  من  وهو  ت�شويره، 

منال ال�شيفي.

اأمري كرارة يوا�سل ت�سوير
 مو�سم جديد من برناجمه )�سهرانني(

يق�شي الفنان اأمري كرارة اإجازته ال�شيفية يف اأحد املنتجعات ال�شاحلية ب�شمال 
م�شر، ولكنه ي�شطر لقطع اإجازته بني احلني والآخر لت�شجيل حلقات برناجمه 
)�شهرانني(  برناجمه  من  جديد  مو�شم  ت�شوير  ك��رارة  )�شهرانني(.ويوا�شل 
والطرب  الفن  جن��وم  من  ع��دد  با�شت�شافة  "اأون"،  ف�شائية  عرب  يعر�ض  ال��ذي 

امل�شريني والعرب، بعد النجاح الذي حققته املوا�شم ال�شابقة.

منهم  الفنانني،  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة  اجل��دي��د  املو�شم  يف  ك���رارة  وي�شت�شيف 
املقبل،  �شبتمرب  الربنامج يف  املقرر عر�ض  ك��رزون، ومن  ديانا  الأردنية  الفنانة 
تاأليف  "كازابلنكا"،  فيلم  ك��راراة  اأعمال  اآخ��ر  العام.وكان  نهاية  حتى  لي�شتمر 
ه�شام هلل واإخراج بيرت ميمي، واإنتاج �شركة �شيرنجي فيلمز، والذي جتاوزت 

اأرباحه 65 مليون جنيه، مقًقا اأعلى اإيرادات يف ال�شينما امل�شرية.



80 % من الأطفال البدناء �سيبقون كذلك لآخر اأعمارهم
حذر تقرير بريطاين من بدانة الطفال، واأن اأغلبهم �شيبقون بدناء بقية 

حياتهم، مما يعر�شهم خلطر املوت ب�شكل مبكر.
ودعت  الطفل،  و�شحة  التوليد  لأط��ب��اء  امللكية  الكلية  التقرير  واأ���ش��درت 
لفر�ض قيود على اإعلنات الأغذية غري ال�شحية، ووقف منافذ الوجبات 

ال�شريعة التي تفتح قريبا من املدار�ض.
كما اتهم التقرير احلكومة بالتوقف اأو الرتاجع عن اجلهود الرامية اإىل 

معاجلة اأوجه الق�شور يف �شحة الطفل.
ووفقا للإح�شاءات الر�شمية، فاإن واحدا من كل ثلثة تلميذ يعانون من 

زيادة الوزن اأو ال�شمنة، يف الوقت الذي يغادرون فيه املدر�شة البتدائية.
اأربعة  اإن  نينا مودي  الربوفي�شورة  امللكية  الكلية  رئي�شة  من جهتها، قالت 
اأخما�ض الأطفال البدناء �شيبقون يعانون من البدانة كبالغني، مما �شيقلل 
ال�شحية  احلياة  ومعدل  �شنوات،  ع�شر  حتى  الإجمايل  اأعمارهم  متو�شط 

املتوقع لديهم حتى ع�شرين عاما.

حتذير من مزاعم التخ�سي�س بالتربيد واليوغا ال�ساخنة
مع حلول ف�شل الربيع ي�شعى الكثريون اإىل اإنقا�ض الوزن وا�شتعادة ر�شاقة 
َتعد  اأخ��رى  ط��رق  توجد  املتنوعة  الغذائية  احلميات  جانب  واإىل  ال��ق��وام. 
اأنها  ال�شاخنة، غري  واليوغا  التربيد  الزائدة مثل  الدهون  بالتخل�ض من 

ل تزال مل جدل كبري بني الأطباء وخرباء التغذية.
اللياقة  م��راك��ز  بع�ض  اإن  �شميد  �شبا�شتيان  الأمل���اين  الربوفي�شور  وق���ال   
البدنية تروج ملفهوم اإنقا�ض الوزن بوا�شطة التربيد، حيث يدخل املرء يف 
غرفة تقل درجة حرارتها عن درجة التجمد بغر�ض التخل�ض من الدهون 

الزائدة بفعل تاأثري الربودة ال�شديدة.
 Hot( ال�شاخنة  اليوغا  اأن  والأي�����ض  ال�شماء  الغدد  اأخ�شائي  واأ���ش��اف   
Yog( متثل املفهوم املناق�ض ملفهوم التربيد، حيث ميار�ض املرء متارين 
ن�شبة رطوبة  مئوية مع  درج��ة   39 درج��ة حرارتها  تبلغ  اليوغا يف غرفة 
%40 ب��غ��ر���ض ال��ت��خ��ل�����ض م���ن ال���ده���ون ال���زائ���دة ب��ف��ع��ل ت���اأث���ري احل����رارة 

ال�شديدة.
و مل يتم اإثبات تاأثريات هذه املفاهيم علميا حتى الآن -يقول الأخ�شائي- 
لذا ينبغي احلذر منها وا�شت�شارة الطبيب قبل ممار�شتها، خا�شة بالن�شبة 
والأم��را���ض اجللدية  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  م��ن  يعانون  مل��ن 

واجلروح املفتوحة والأمرا�ض النف�شية مثل فوبيا الأماكن املغلقة.
احذر احلمية القا�شية

  ومن جانبها حذرت خبرية التغذية الأملانية اآنتيه جال من اتباع ما يعرف 
باحلمية الغذائية القا�شية )Crash Diet( التي َتعد بخ�شارة الكثري 
من الكيلوغرامات يف غ�شون فرتة زمنية ق�شرية، وذلك خوفا من تاأثري 
)اليويو( حيث يزداد وزن اجل�شم جمددا بعد الرجوع اإىل العادات الغذائية 
-تقول  �شحي  ب�شكل  ال���وزن  لإن��ق��ا���ض  طريقة  اأف�شل  وتتمثل  ال��ق��دمي��ة. 
الإكثار  اأي  الطويل،  امل��دى  على  الغذائي  النظام  تعديل  يف  الأخ�شائية- 
ال�شريعة  والوجبات  احللويات  من  والإق���لل  والفواكه  اخل�����ش��راوات  من 
احلركية  والأن�شطة  الريا�شة  ممار�شة  اإىل  بالإ�شافة  اجلاهزة،  والأغذية 

ملدة ترتاوح بني ثلثني و�شتني دقيقة يوميا.

العامل؟ يف  بركان  • اأعلى 
باأمريكا  ب��رك��ان كوتوباك�ض يف الإك����وادور  ال��ع��امل ه��و  ب��رك��ان يف  اأع��ل��ى 
يليه بركان مونالوا وارتفاعه  5900 مرتاً  ارتفاعه  اجلنوبية ويبلغ 

حوايل 4500 مرتاً .. فربكان فيزوف 1186 مرتاً .
: العامل  اأنهار  • اأطول 

اأط��ول الأن��ه��ار يف العامل هو نهر ) الأم���ازون ( ال��ذي ي�شب يف جنوب 
الأطلنطي ، ونهر النيل الذي ي�شب يف البحر الأبي�ض املتو�شط ، ومت 
ينبوع  وه��و   1953 ع��ام  يف  لنهرالأمازون  احلقيقي  امل�شدر  اكت�شاف 
به يف جنوب  اأ�شمه )هوركو( وقد مت قيا�ض طول هذا النهر حتى م�شّ
الأطلنطي عام 1969 .. فبلغ 4007 ميًل = 6448 كم .. اأما طول 

نهر النيل فقد بلغ حواىل 4145 ميًل .. حواىل 6670 كم .
: العامل  اأنهار  • اأق�شر 

املتحدة  بالوليات  لينكولني  ( يف مدينة  الأنهار هو ) نهر دي  اأق�شر 
الأمريكية .

• هل تعلم اأن الكاأ�ض ال�شميك معر�ض للك�شر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�شع به م�شروب �شاخن
• هل تعلم اأن الك�شوف ل ي�شتمر اأكرث من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�شبب ال�شرعة التي تدور بها الأر�ض 

حول ال�شم�ض 
• هل تعلم اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي متواها من فيتامني »ب« اإذا ما و�شعت حوايل �شاعتني 

يف �شوء النهار
• هل تعلم اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�شاخن

• هل تعلم اأن خمرتع الآلة احلا�شبة هو بليز با�شكال الفرن�شي �شنة 1785 م 
ك��غ من   0.45 م��ا يحدثه وزن  ي��ع��ادل  ان��ف��ج��ار  ال��ب��رتول م��ن  0.47 ليرت م��ن  م��ا يحدثه  اأن  ه��ل تعلم   •

الديناميت
• هل تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�شداأ متاما ي�شبح ثلثة اأطنان 

• هل تعلم اأن املياه ميكن اأن ت�شتخدم كاأداة قطع و تكون اأف�شل من اأي �شلح حاد 
• هل تعلم اأن العامل الريا�شي اإ�شحاق نيوتن قد ابتكر املتوالتةالعددية وهو يف ال�شف الثالث الإبتدائي

• هل تعلم اأن �شوء ال�شم�ض ي�شل اإىل الأر�ض يف 8 دقائق0
• هل تعلم اأن ال�شخ�ض املوهوب يتجاوز حا�شل ذكائه 130 درجة واأن 95 باملائة من النا�ض يرتاوح حا�شل 
ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة والبله ما بني 20 - 50 

درجة واأخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة

الن�سر الطماع 
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اجلبنة واجلهاز املناعي
علمية  درا�شة  ك�شف 
عن اأن تناول اجلبنة 
ي��������ق��������وى اجل������ه������از 
ال�شن  لكبار  املناعى 
وذل���ك لأن��ه��ا حاملة 
احلميدة  للبكترييا 

بروبيوتيك. 
نتائج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
ال�������درا��������ش�������ة ال����ت����ى 
اأعمار  على  اأج��ري��ت 

ال�شنف م��ن اجلبنة  ت��ن��اول ه��ذا  اأن  ���ش��ن��وات  70 و103  ب��ني  م��ا  ت���رتاوح 
بالتقدم  املرتبطة  التغريات  على معاجلة  ي�شاعد  البكترييا  لتلك  احلامل 

فى العمر فى نظام املناعة. 
تناول  اأن  وفريقه  الدرا�شة  ق��اد  ال��ذى  اإبراهيم  فندى  الدكتور  ف�شر  كما 
امل�شاكل  معاجلة  ف��ى  ي�شاهم  يومياً  البكترييا  على  اح��ت��وت  التى  اجلبنة 
املتعلقة بتدهور نظام املناعة الناجم عن التقدم فى العمر وهى املرحلة التى 
يعجز فيها اجل�شم عن مقاومة اخلليا ال�شرطانية ول ي�شتجيب للقاحات 
واللتهابات والتى تظهر على �شكل ا�شطرابات واأمرا�ض والتهابات مزمنة 

واأمرا�ض �شرطانية.

كاميال ، دوقة كورنوال الربيطانية خالل قيامها بتقطيع كعكة عيد ميالد اأثناء ح�شورها الحتفال بالذكرى العا�شرة ملبادرة 
الغداء الكبري يف م�شروع اإيدن بجنوب غرب اإجنلرتا بهدف جمع اجلريان لق�شاء ب�شع �شاعات من ال�شداقة واملرح معا. ا ف ب

الغابة لكنه مل يوفق واثناء  ال�شماء وف��وق  الن�شر للبحث عن فري�شة يطعم بها �شغاره واخ��ذ يطري يف  خرج 
طريانه فوق البحر لحظ الأ�شماك وهي تقفز يف املاء وقد ملعت الوانها اجلميلة يف بريق جميل اغرى عيناه 
باأن يجرب اليوم تناول الغذاء من حلم الأ�شماك وبالفعل ويف حركة بارعة وا�شتدارة جميلة انق�ض الن�شر من 
على علو �شاهق على اإحدى الأ�شماك وان�شب فيها خمالبه وطار اإىل ع�ض �شغاره وهو �شعيد مل ي�شبع ال�شغار 
الأ�شماك  ملح احدى  الهواء حتى  الن�شر م�شرعا واخذ جولة يف  ال�شمك فطار  الأب بوجبة اخرى من  وطالبا 
فاأنق�ض عليها وعاد بها لأطفالة لكنهم اي�شا مل ي�شبعوا فكرر ال�شيد للمرة الثالثة حتى �شبع اجلميع ..نام 
ال�شغار وبعد ان ا�شتيقظوا طالبوا الأب بالطعام واعلنوا رغبتهم تناول وجبة من ال�شمك اجلميل فخرج الأب 
لح�شار الطعام .. فطار حتى راأى �شمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�شعيدة ،لكنة نظر اليها وقال انها 
�شغرية ولن تكفي اطفايل واخذ يطري للبحث عن اخرى كبرية حتى راأها �شمكة كبرية رمادية اللون قوية 
تقفز وتنط فتدفع املياه للآعلى وكاأنه موجا غا�شب فرح وقال لنف�شه هذه ال�شمكة �شتكفيهم ولن اعود لل�شيد 
مرة ثانيه اليوم ودار يف الهواء واندفع بقوة يف اأجتاه ال�شمكة وان�شب خمالبه فيها .. لكنه مل يرتفع بها .. بل 
اختفى لفرتة ،ثم ظهر الن�شر وهو يحاول الطريان لكن ما ظهر منه جناحاه وراأ�شه فقط وغط�ض مرة اخرى 
يف املاء، ثم خرج مندفعا من املاء لكنه مل يطر فقد كانت ال�شمك القوية ذكية فاأم�شكت باأرجل الن�شريف فمها 
ولأنها ثقيلة مل ي�شتطع ان يطريبها .. وبعد حلظات �شوهدت ال�شمكة وهي تقفز ويف فمها الن�شر اجلبار تقفز 
به وتعود للماء ثم تخرخ لتقفز وتعود للماء وكاأنها تلعب به وا�شتمر احلال هكذا لفرتة حتى اختفت ال�شمكة يف 
املاء ومل تظهر مرة ثانية بل الذي ظهر هو الن�شرالطماع لكنه ظهر بدون ارجل وك�شرت جناحاه واختفى راأ�شه 
وعندما طفا على �شطح املاء جاء من ي�شحبه مرة ثانية لعمق البحر فعرفت انه قد ا�شبح �شيدا ل�شكان البحر 

لأول واخر مرة يف حياته بعد ان كان هو �شيادهم .

نوم الأطفال نهارا يوؤثر اإيجابيا يف ذكائهم
وكاليفورنيا  بن�شلفانيا  جامعتي  م��ن  علماء  اأث��ب��ت 
الذين ينامون يف  الأط��ف��ال  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

النهار هم اأذكى من اأقرانهم الذين ل ينامون.
ودر������ض ال��ب��اح��ث��ون وح��ل��ل��وا ت���اأث���ري ن����وم ال��ن��ه��ار يف 
اآلف  الأطفال على �شوء معلومات عن نحو ثلثة 
تلميذ اأعمارهم 10-12 �شنة. تو�شل الباحثون اإىل 
فيها  جاء  التي   Sleep جملة  ن�شرتها  ا�شتنتاجات 
ي�شعرون  ال��ن��ه��ار  خ��لل  ي��ن��ام��ون  ال��ذي��ن  “الأطفال 
النف�ض،  يف  اأف�شل  حتكم  ولديهم   ، اأك��رث  بال�شعادة 

وم�شتوى ذكاء اأعلى”.
اأخذوا  اأن  بعد  ال�شتنتاج  هذا  اإىل  الباحثون  تو�شل 

فيه  يدر�ض  ال��ذي  والف�شل  الطفل  جن�ض  بالعتبار 
واملدة  وال��دي��ه،  تعليم  وم�شتوى  مدر�شته،  وم��وق��ع 

التي ينام فيها ليل.
ويوؤكد الباحثون اأن التاأثري الإيجابي للنوم يف النهار 
كان وا�شحا لدى طلب ال�شف ال�شاد�ض حيث كانت 

ن�شبة جناحهم اأعلى مبقدار 7.6 %.
وي�شري الباحثون اإىل اأن النوم يف النهار، علوة على 
وم�شتوى  للتلميذ  ال�شحية  احل��ال��ة  يح�شن  اأن���ه 
للأجهزة  ا�شتخدامهم  فرتة  يقل�ض  فاإنه  تعليمهم، 
الع�شبي  اجلهاز  تطور  اإىل  ي��وؤدي  ما  الإلكرتونية، 

املركزي وذكائهم.


