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تخل�صي من التذمر
 بهذه الطرق

الزوج،  على  والإحل��اح  التذمر  م�شكلة  ع��ادة من  الن�شاء  بع�ض  تعاين 
الأمر الذي قد ي�ؤثر ب�شكل �شلبي على العالقة الزوجية، وي�ؤدي اإىل 

وق�ع م�شكالت كربى تهدد احلياة الزوجية برمتها.
وجناح  ا���ش��ت��ق��رار  على  ال��زوج��ة  لتذمر  املحتملة  الأ����ش���رار  ول��ت��ف��ادي 
حياتها الزوجية، اأورد م�قع "هاو ت� �شيف ماي ماريج" الإلكرتوين، 

الن�شائح التالية للزوجة املتذمرة: 
يف بع�ض الأحيان يك�ن �شبب التذمر  امل�شكلة:  �شبب  على  تعريف   1-
ويعترب  ال��رج��ل.  على  لل�شيطرة  تدفعها  امل���راأة،  ل��دى  نف�شية  م�شكلة 
على  لل�شيطرة  ع���ادة  امل���راأة  ت�شتخدمها  ال��ت��ي  الأدوات  اأح���د  التذمر 
اإن كان هذا الأمر ينطبق عليك فاعلمي باأن الرغبة يف  الرجل. لذا 
الت�شلط وال�شيطرة اأمر مكروه يف العالقة الزوجية ويجب التخل�ض 

منه. 
اأ�شل�ب حكيم : قد تك�نني حمقة يف تذمرك جتاه  اتباع  حاويل   2-
ت�شرف اأو �شل�ك غري مقب�ل من زوجك، ولكن الغ�شب والتذمر قد 
ل يف�شي اإىل حل امل�شكلة، لذا حاويل اتباع اأ�شل�ب حكيم يف م�اجهة 
زوجك وت�شجيعه على التخل�ض من هذا ال�شل�ك، والتحلي بال�شرب 

حتى حت�شلي على مبتغاك. 
الأم�ر  وت�شعيد  وال�����ش��راخ  الغ�شب  جتنبي  الغ�شب:  جتنبي   3-
اأن تتقربي من زوجك  مع ال��زوج، حتى ول��� كنت على ح��ق، وح��اويل 
ب��ه��دوء، و�ش�ف  امل�شكلة  ل��ه ودك وح��ب��ك ورغ��ب��ت��ك يف ح��ل  وت��ظ��ه��ري 

حت�شلني على نتيجة مر�شية. 
الكثري من  يف  با�شتمرار:  ال��زوج  على  الل�م  اإلقاء  عن  ابتعدي   4-
اإل��ق��اء ال��ل���م على ال��ط��رف الآخ���ر يف اأي م�شكلة، اإىل  الأح��ي��ان ي����ؤدي 
ك��ان خمطئاً،  ول���  عليه حتى  الل�م  اإل��ق��اء  ل��ذا جتنبي  نتائج عك�شية، 
وا�شتخدمي عبارات تدل على رغبتك يف ال��ش�ل اإىل حل للم�شكلة، 

مثل: " ل اأحد منا ل يخطئ، وعلينا حل هذه امل�شكلة باأية و�شيلة"

قرار مهم بحق ال�صجائر 
الإلكرتونية

"غ�ل لبز" الأمريكية الرائدة يف جمال ال�شجائر  اأعلنت جمم�عة 
الإلكرتونية، تعليق مبيعاتها من العب�ات املنّكهة اخلالية من املنت�ل 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اإدارة  حت�شر  فيما  املتحدة،  ال���لي��ات  يف 

ترامب لإر�شاء حظر على ال�شعيد ال�طني.
والكرميا  املاجنا  نكهات  بيع  عن  التجارية  العالمة  ه��ذه  و�شتت�قف 
الفيدرالية  ال�شحية  ال�شلطات  تنجز  اأن  اإىل  واخل���ي���ار،  وال��ف���اك��ه 
وفقا  الإلكرتونية،  ال�شجائر  تدخني  ب�شاأن  الفيدرالية  الت�شريعات 
التبغ  العب�ات مب��ذاق  بيع  �شي�شتمر  فيما  بيان،  "غ�ل" يف  اأعلنته  ملا 

واملنت�ل والنعناع.
وقال املدير العام ملجم�عة "غ�ل" ك. �ض. كرو�شت�ايت، الذي جرى 
تعيينه يف من�شبه ال�شهر املا�شي: "علينا اإعادة اإطالق قطاع ال�شجائر 
ا���ش��ت��ع��ادة ثقة املجتمع  ال��ب��داي��ة م��ن خ��الل  الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن نقطة 
والتعاون مع الهيئات الناظمة وال�شلطات العامة وكل اجلهات املعنية 
ملكافحة تدخني ال�شجائر الإلكرتونية لدى ال�شباب، مع تقدمي بدائل 

للبالغني املدخنني".
الإلكرتونية،  ال�شجائر  ب�شاأن  كبريا  �شجال  املتحدة  ال�ليات  وت�شهد 
التي ظهرت قبل ح�اىل عقد من الزمن واأ�شبحت يف ال�شن�ات الأخرية 

من املنتجات املحببة لدى ال�شباب بح�شب حتقيقات خمتلفة.
�شحيا  بديال  ب��شفها  املنتجات  هذه  عن  امل�شنعة  ال�شركات  وتدافع 
التقليدية وو�شيلة م�شاعدة لالإقالع عن تدخني  اأكرث عن ال�شجائر 

التبغ.
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حقيقة مثرية لال�صمئزاز 
ل�صماعات الأذن

�شماعات  ي�شتخدم�ن  الذين  اأولئك  ي�شتغني  ق��راءة هذا اخل��رب، رمبا  بعد 
التي تتمتع بطق�ض رط��ب، عن هذه  ال��دول  الأذن��ني بانتظام، خ�ش��شا يف 

العادة، ولالأبد.
فقد ك�شفت خبرية يف جمال �شحة الأذنني اأن ارتداء �شماعات الأذن ميكن 
ال�شعر،  امليت وحتى  واجللد  والزيت  والعرق  الأو�شاخ  تراكم  يت�شبب يف  اأن 

وا�شتقرار كل هذه الأ�شياء داخل الأذن.
وقالت اخلبرية واملديرة الإكلينيكية يف م�ؤ�ش�شة "اإيرويرك�ض" ليزا هيل�يغ: 
"ما يدع� للقلق اأنه مبرور ال�قت، ميكن اأن ي�ؤدي هذا بالفعل اإىل الإ�شابة 

بالتهابات الأذنني".
واأ�شافت هيل�يغ، يف ت�شريح مل�قع "ياه� ني�ز اأ�شرتاليا"، اأن اأي �شيء يعيق 
امل�شار الطبيعي لل�شمع )ال�شمالخ( يف الأذنني "ميكن اأن ي�ؤدي اإىل تراكم 
ال�شمع، وكما ه� احلال مع �شدادات الأذن واأجهزة ال�شمع، ت�شتقر ال�شماعات 
يف ذلك اجلزء من القناة ال�شمعية حيث يتم اإنتاج ال�شمع، وميكن اأن حتفز 

على اإنتاج املزيد منه اأثناء ا�شتخدامها".
تعتني  حيث  الذاتي،  للتنظيف  فعالة  اآلية  لديها  الآذان  اإن  املعروف  ومن 
املهمة  ال�ظائف  العديد من  الأذن��ني  اأن ل�شمع  الأو�شاخ، كما  باإزالة تراكم 

الأخرى، مبا فيها حماية قناة الأذن وترطيبها.
وكما اأو�شحت هيل�يغ، فاإن هذا الأمر ي�شكل م�شكلة ملن يرتدون �شماعات 
ب�ض" خلف  الأذنني، خ�ش��شا يف البلدان الرطبة، م�شرية اإىل اأن املياه "حتحُ
ال�شمع، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل التهاب الأذن، اإىل جانب اأعرا�ض اأخرى مثل 

الأمل والرائحة الكريهة والإفرازات واحلكة.

�صبكات 5G تقتل 
الطيور خارج م�صت�صفى 

اأثارت ظاهرة نف�ق العديد من الطي�ر 
املدن  اإح���دى  يف  م�شت�شفى  م��ن  بالقرب 
�شبكات  تاأثري  ح�ل  �شك�كاً  الربيطانية 
املنطقة عليها.  وكان ج��ش�ا  5 جي يف 
براون الذي �ش�ر امل�شهد، يزور جدته يف 
م�شت�شفى جامعة ك�فنرتي ووارويك�شاير 
يف ك���ف��ن��رتي الأ���ش��ب���ع امل��ا���ش��ي، عندما 
�شاهد العديد من الطي�ر النافقة، وقد 
ج��ش�ا  وق��ال  امل�شت�شفى.  خ��ارج  تناثرت 
ن�����ش��ره ع��ل��ى م�اقع  ال����ذي  ال��ف��ي��دي���  يف 
على  من  حرفياً  ت�شقط  "اإنها  الت�ا�شل 
الأ���ش��ج��ار يف ال���ق��ت ال���ذي اأحت����دث فيه 
و�شرعان  اإنها يف كل مكان هنا".  اإليكم، 
م��ا ان��ت�����ش��ر امل��ق��ط��ع ع��رب الإن���رتن���ت منذ 
ن�شره، وادعى الكثريون اأن نف�ق الطي�ر 
ب�شبب �شبكة اجليل اخلام�ض لالإنرتنت 
اأن  ال�شبكة  منتقدو  ويزعم  املنطقة،  يف 
امل���ج��ات ال��رادي���ي��ة اجل��دي��دة ميكن اأن 
مر�ض  وحتى  والعقم  ال�شرطان  ت�شبب 
ال��ت���ح��د، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع���دم وج�د 
دليل علمي على ذلك. وكانت قناة على 
ي�تي�ب تتبنى نظريات امل�ؤامرة من بني 
اأوائل من ن�شروا الفيدي�، و�شارع العديد 

من املعلقني اإىل ل�م �شبكة 5 جي.

نق�ص فيتامني بي 12 يف ج�صِمك 
هل تعلمني ما ي�صببه ؟ �ص 23

امل�صروبات ال�صكرية تزيد 
الوزن اأكرث من احللويات

اأظهرت نتائج درا�شة جديدة اأن ال�شكروز امل�شاف لالأطعمة وامل�شروبات 
اإذا كان �شائاًل عن تناوله  يختلف تاأثريه على اكت�شاب اجل�شم لل�زن 
�شلباً. ولحظ فريق البحث الربيطاين ال�شيني امل�شرتك اأن اجل�شم 
تناول  اإذا  زي��ادت��ه  م��ن  اأك��رث  ال�شكرية  امل�شروبات  بتاأثري  وزن��ه  ي���زداد 

املقدار نف�شه من ال�شكر امل�شاف اإىل اأطعمة �شلبة.
واأجريت الدرا�شة بالتعاون بني باحثني من جامعة اأبردين الربيطانية 
والأكادميية ال�شينية للعل�م، وت��شلت نتائجها اإىل اأن ال�شكر ال�شائل 
اأكرب يف زيادة ال�زن وعدم ح�شا�شية  يف امل�شروبات املحالة يلعب دوراً 

اجل�شم لالأن�ش�لني مقارنة ب�شكر احلل�ى.
وتلقي نتائج الدرا�شة التي نحُ�شرت يف دورية "ميتاب�ليزم" ال�ش�ء على 

تاأثري امل�شروبات ال�شكرية على ظاهرة البدانة وزيادة ال�زن.

الباحث يف بي�ل�جيا الأع�شاب يف جامعة  عن ذلك يق�ل 
عمليات  تبداأ  "لياًل  ف�ر�شرت:  األربي�شت  الأملانية  ت�بنغن 
ك��ث��رية داخ����ل ال���دم���اغ، وه���ي اأث���ن���اء ال���ن����م اأك����رث م���ن اأي 
بناء  يتم  م�شتيقظني،  نك�ن  حني  حياتنا".  يف  اآخ��ر  وق��ت 
تبداأ  ننام  الع�شبية. وحني  ات�شالت جديدة بني اخلاليا 
مل�قع  ف�ر�شرت  وي�شيف  والرتتيب.  البناء  اإع��ادة  عمليات 
الغ�شل  ي�شبه  �شيء  "الن�م  بالق�ل:  "�شبيكرتوم" الأملاين 

والقطع والرتتيب يف الدماغ".
وي��شح العامل الأملاين: "يتم اختبار ال�شالت بني اخلاليا 
ت�شتهلك  ل  بحيث  تعديلها  واإع���ادة  اأدمغتنا  يف  الع�شبية 
مع�قات.  دون  امل��ع��ل���م��ات  وم��ع��اجل��ة  ال��ط��اق��ة  م��ن  الكثري 
ك��ل م��ا مت ب��ن��اوؤه ورب��ط��ه اأك��رث م��ن ال���الزم خ��الل اليقظة 
والعمل الي�مي، يتم تقلي�شه مرة اأخرى. يف ال�قت نف�شه 
يجري كن�ض ف�شاء عق�لنا: كل ما تبقى هناك من بقايا 

الربوتينات والعمليات الع�شبية �شيتم التخل�ض منه".

ترتيب الذكريات
يلعب الن�م اأي�شاً دوراً مهماً يف اإعادة ت�زيع ذاكرتنا وتثبيت 
املعل�مات فيها. فالن�م يعيد تنظيم حمت�ى ذاكرتنا من 
ذلك  عن  اجل����دة.  عالية  معرفة  اإىل  ويح�لها  معل�مات 
يق�ل ف�ر�شرت: "من املفرت�ض اأن تك�ن معظم الذكريات 
يف متناول اليد اأثناء الن�م". كيف هذا؟ اأثناء الن�م ي�جد 
�شني ، وه� اإىل  تبادل ن�شط بني مناطق املخ املختلفة: احلحُ
ح��د م��ا امل��ف��ك��رة يف دم��اغ��ن��ا ، ي��الح��ظ اأي ال��ت��ج��ارب مهمة 

لعر�شها  نب�شات  الدماغية  الق�شرة  الن�م  خالل  ويعطي 
ببع�شها  ورب��ط��ه��ا  وتثبيتها  وت���ك���راراً  م�����راراً  ج��دي��د  م��ن 

البع�ض".
واأثناء عملية التخزين هذه تك�ن ذاكرتنا �شعيفة للغاية، 
جديدة  جت���ارب  تعرت�شها  اأن  امل�شم�ح  غ��ري  فمن  وعليه 
القدرة على  نفقد  فاإننا  ال�شبب  "لهذا  تتداخل معها.  قد 
اأن  م�شيفاً  ف�ر�شرت  يق�ل  ن�منا"،  يف  والإدراك  ال���ع��ي 
"تن�شيق القر�ض ال�شلب ل يعمل اإل اإذا ت�قفت عن اإعطاء 

اإيعازات جديدة".

توازن مهم
من ال�ا�شح اأن الن�م ي�شطلع بدور اأ�شا�شي لعمل الدماغ، 
اأن يعمل النظام على النح� الأمثل واأن املخ ل  اإذ ي�شمن 
ي��خ��رج ع��ن ت���ازن��ه. ع��ن ذل��ك ي��ق���ل ف���ر���ش��رت: "يبدو اأن 
الت�ازن  اختالل  يف  متزايد  ب�شكل  اجل�شم  ت�شع  ال�شح�ة 
الأع�شاب  خاليا  ب��ني  العالقة  تك�ن  ن���م  ب��دون  املادي". 
الع�شبية،  الناقالت  مقدار  وكذلك  مت�ازنة،  غري  لدينا 
وهي الناقالت الع�شبية التي يتم اإطالقها لنقل الإ�شارات 

بني اخلاليا الع�شبية.
ف��ق��ط، واإمن���ا على  ال��ت���ازن على تفكرينا  ي���ؤث��ر ع��دم  ول 
لأننا  عاطفياً،  الت�ازن  باختالل  ن�شاب  اإذ  اأي�شاً،  مزاجنا 
خالل  م��ن  اإل  يتم  ل  ال���ذي  الدقيق  ال�شبط  اإىل  نفتقر 
الن�م  اأثناء  حت��دث  التي  العمليات  اأهمية  وت�شبح  الن�م. 
وا�شحة عندما ل تعمل بال�شكل ال�شحيح. اإذا مل يتخل�ض 

ال��ربوت��ي��ن��ات، ف�ش�ف ي��رتاك��م ويتداخل  امل��خ م��ن روا���ش��ب 
هذه  مثل  العلماء  وج��د  وق��د  الع�شبية.  اخل��الي��ا  ويقتل 
بالأمرا�ض  امل�شابني  اأدم��غ��ة  يف  الربوتينية  ال��رتاك��م��ات 
التنك�شية الع�شبية مثل مر�ض الزهامير وال�شلل الرعا�ض 

"بارك�ش�ن".

النوم خري دواء
كل  جتديد  اأج��ل  من  الن�م  اإىل  اأي�شاً  اجل�شم  يحتاج  كما 
�شيء فيه، فمثاًل اإ�شالح اخلاليا ومن�ها يزداد لياًل. الن�م 
املريح يحافظ اأي�شاً على ت�ازن ال�شكر يف الدم وا�شتقالب 
الذي  الأ�شخا�ض  واأولئك  �شهيتنا.  ويقيد  لدينا  الده�ن 
اأك��رث عر�شة  ب�شكل منتظم هم  ليلية  وردي��ات  يعمل�ن يف 
خلطر الإ�شابة بالن�ع الثاين من مر�ض ال�شكري وال�شمنة 

واأمرا�ض القلب والأوعية الدم�ية.
املناعي،  ق�ة جهازنا  على  اأي�شاً  ي�ؤثر  الن�م  فاإن  باملنا�شبة 
فحني ننام، ت�شتعد اخلاليا املناعية للي�م التايل وتتبادل 
عماد  بذلك  لت�شّكل  الدخيلة  الفريو�شات  عن  املعل�مات 
الدخيل  الفريو�ض  اجل�شم  ي�شيب  حني  املناعية.  الذاكرة 
اخلاليا  ا�شتجابة  تك�ن  الثانية  امل��رة  ففي  ملرتني،  نف�شه 

املناعية اأ�شرع واأكرث كفاءة من املرة الأوىل.
لبع�ض  منه" ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب���د  ل  "�شراً  ال���ن����م  ي��ك���ن  وق���د 
اأن  اإل  ع��م��اًل،  والنهار  الليل  ي�ا�شل�ن  ال��ذي  الأ�شخا�ض 
احلقيقة تق�ل اإنه يبقى جزء �شرورياً من حياتنا. وحني 

ل ننام فاإننا نخ�شر ن�شف حياتنا، ورمبا حياتنا باأ�شرها.

اخرتاق ب�صمة 
غالك�صي اأ�ص 10

اأعلنت �شركة "�شام�ش�نغ" الك�رية 
اجلن�بية اأن خلال يف تقنية التعرف 
على الب�شمة يف هاتفها "غالك�شي 
اأ�ض 10" ي�شمح لطرف ثالث بفتح 
اإ�شالحه  �شيتم  ال���ذك���ي،  ال��ه��ات��ف 
م�شتخدمة  واأو�����ش����ح����ت  ق���ري���ب���ا. 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ال��ه��ات��ف يف  ل��ه��ذا 
�شابق،  "ال�شن" يف وقت  ل�شحيفة 
اأنه ميكن لأي اأحد اأن يفتح هاتفها 
"�شام�ش�نغ" عن طريق  من طراز 
ب�شمة  واإدخ��ال  لل�شا�شة  واق  و�شع 
ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت  م�شجلة.  غ��ري 
ق�لها:  امل�������ش���ت���خ���دم���ة  ه������ذه  ع����ن 
�شخ�ض  ح�شل  اإذا  اأنه  يعني  "هذا 
التحكم  ي�شتطيع  هاتفي  على  م��ا 
املالية  بالتطبيقات  وال��ت��ح��ك��م  ب��ه 

لتح�يل الأم�ال من خالله".
"�شام�ش�نغ"  با�شم  ناطقة  وقالت 
على  تعمل  ال�����ش��رك��ة  اإن  ���ش��ي���ل  يف 
ل��ك��ن��ه��ا مل حتدد  اإ����ش���الح اخل���ل���ل، 

ال�شبب وراء هذه امل�شلكة.
الطراز، و�شفت  اإطالق هذا  وعند 
اله�اتف  ل�����ش��ن��اع��ة  ���ش��رك��ة  اأك�����رب 
العامل جهاز ال�شت�شعار  الذكية يف 
املخ�ش�ض للب�شمات باأنه "ث�ري". 
ت�شع  "عندما  ح��ي��ن��ه��ا:  وق����ال����ت 
اأ�شبعك على ال�شا�شة تر�شل نب�شات 
بامل�جات ف�ق ال�ش�تية للك�شف عن 
التعرجات الثالثة الأبعاد الفريدة 
وهذه  عليك".  للتعرف  لب�شمتك 
ت�اجه  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ل��ي�����ش��ت 
تقنية.  م�شكالت  �شام�ش�نغ  فيها 
نك�شات  وواج���ه���ت���ه���ا  ����ش���ب���ق  ف���ق���د 
حمرجة يف منتجات رئي�شية اأبرزها 
اخللل يف بطاريات "غالك�شي ن�ت 
كل  �شحب  على  اأجربها  ?" الذي 
الأج�����ه�����زة م����ن ه�����ذا ال����ط����راز من 

الأ�ش�اق العاملية.

يف قريغيز�صتان.. الغناء 
ال�صعبي يف خدمة القت�صاد 

ك������ل������ف ال������ب������ن������ك امل����������رك����������زي يف 
�شعبيني  ف��ن��ان��ني  ق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان 
الت�شخم  ح���ل  الغناء  م�شه�رين 
واأ�شعار الفائدة، �شمن حملة تهدف 
اإىل حت�شني الثقافة العامة يف هذا 
ال�اقعة يف  ال��دول��ة  ه��ذه  ال�شاأن يف 
اآ�شيا ال��شطى. ويف الإعالن الأول 
التلفزي�ن  ع��ل��ى  ي��ع��ر���ض  ال�����ذي 
وم�ؤلف  املغني  يعزف  والإن��رتن��ت، 
اأخمات�ف  ب��ي��ان  ال�شهري  الأغ����اين 
ت�شمى  ب��ال��ع���د،  �شبيهة  اآل����ة  ع��ل��ى 
ك����م����ز، ف��ي��م��ا ي��ث��ن��ي ع��ل��ى جه�د 
الت�شخم.  خلف�ض  املركزي  البنك 
ويق�ل يف مقطع من الأغنية التي 
تقليدية  قبعة  ي�شع  وه���  ي�ؤديها 
�شرتة  ويرتدي  والأ�ش�د  بالأبي�ض 
)البنك(  ه��ذا  دون  "من  م��ط��رزة: 
وفقا  �شينهار"،  اق��ت�����ش��ادن��ا  ك����ان 

ل�كالة فران�ض بر�ض.

ملاذا يحتاج الإن�صان اإىل النوم؟

مل يتو�سل العلم بعد اإىل ال�سبب الرئي�سي الذي يدفعنا للنوم، لكنه يبقى مهما 
للغاية، فهو لي�س "راحة �سلبية" يق�سيها اجل�سم يف ك�سل، واإمنا عملية "جتديد 
اأخرى  فوائد  اإىل  اإ�سافة  الدماغ،  يف  الليل  �ساعات  طوال  متوا�سلة  و�سيانة" 

جتعله خري دواء.
حياتنا  ثلث  نحو  نق�سي 
الذي  النوم  يف  م�ستغرقني 

الطعام  كتناول  مهمًا  يبقى 
لي�س  فهو  والتنف�س،  وال�سراب 

يقول  كما  فقط،  �سلبية"  "راحة 
من  اأكرث  بل  العلمي،  امل�سطلح 

نوع  اأي�سًا  فهو  بكثري،  ذل��ك 
الطاقة  ت��وف��ري  و���س��ع  م���ن 

البيولوجي. فحني ننام ن�ستهلك 
ومل  باليقظة.  مقارنة  اجل�سم  طاقة  من  اأقل  مقدارًا 

يتو�سل  العلماء بعد اإىل احلقيقة الكاملة وراء احلاجة للنوم، على  الرغم من 
اأن الكثري من الدرا�سات ت�سري اإىل اأن الدماغ هو امل�سوؤول عن حاجتنا اإىل النوم. 

فما الذي يحدث بال�سبط يف روؤو�سنا اأثناء النوم؟
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�ش�ؤون حملية

بتكلفة 687 مليون درهم

هزاع بن زايد يد�صن م�صروع الهري ال�صكني يف العني مبوا�صفات احلي 
الإماراتي  نفذته هيئة اأبوظبي لالإ�صكان بالتعاون مع م�صاندة

•• العني - الفجر

نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شم�  د���ش��ن 
م�شروع  اأب���ظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
الهري ال�شكني يف مدينة العني املك�ن من 300 فيال 
�شكنية للم�اطنني على م�شاحة تتجاوز ملي�ن مرت 
687 ملي�ن دره��م، وال��ذي مت  مربع، بتكلفة بلغت 
تنفيذه وفق معايري "احلي الإماراتي"، الهادفة اإىل 
اإقامة جمتمعات اإ�شكانية متكاملة تراعي احتياجات 

الأ�شرة الإماراتية.
ح�ل  �شرح  اإىل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شم�  وا�شتمع 
اأجنزته  ال��ذي  امل�شروع  يف  املعتمدة  البناء  م�ا�شفات 
هيئة اأب�ظبي لالإ�شكان بالتعاون مع �شركة اأب�ظبي 
يعك�ض  "م�شاندة" بطابع عمراين  العامة  للخدمات 
اأع��ل��ى م�����ش��ت���ي��ات ال�شتدامة  امل��ح��ل��ي��ة وف���ق  ال��ه���ي��ة 

املطبقة يف معايري "احلي الإماراتي".
اإىل مزايا  �شم�ه  امل�شروع، تعرف  وخالل ج�لة على 
الت�شاميم املعتمدة اخلارجية والداخلية، واطلع على 

مك�نات وتفا�شيل من�ذج اإحدى الفلل يف امل�شروع.
ب��ن مبارك  ا���ش��م �شهيل  ب���اإط���الق  ���ش��م���ه  ك��م��ا وج���ه 
الكتبي على جامع م�شروع الهري ال�شكني الذي تقدر 
ل�1071  ويت�شع  م��رب��ع،  م��رت   2،700 ب���  م�شاحته 

م�شٍل.
عدد  برفقة  ال��ه��ري  جمل�ض  اإىل  ب��زي��ارة  �شم�ه  وق���ام 
و�شركة  لالإ�شكان  اأب�ظبي  هيئة  يف  امل�ش�ؤولني  م��ن 
الهري،  اأه���ايل  بلقاء  �شعادته  ع��ن  واأع����رب  م�����ش��ان��دة، 
التي  ال���دي��ة  الأح��ادي��ث  وت��ب��ادل �شم�ه مع احل�ش�ر 
التي  ال��رواب��ط  وعمق  ال��دائ��م  الت�ا�شل  نهج  جت�شد 

جتمع القيادة بامل�اطنني.
ويحمل "احلي الإماراتي" اأ�شل�باً فريداً يعزز مفه�م 
���ش��ك��ان��ي��ة منخف�شة  ب��ك��ث��اف��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���رتاب���ط 
واآمنة  جاذبة  بيئات  ت�فري  على  ويق�م  وم��درو���ش��ة، 
املدار�ض  ت�����ش��م م���راف���ق جم��ت��م��ع��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ث��ل 
وامل�شاحات  وامل�شاجد  واملتنزهات  التجارية  وامل��راك��ز 

املفت�حة الرتفيهية وممرات امل�شاة واحلدائق.
النماذج  ب��ني  ال���ت����ازن  الإماراتي"  "احلي  وي��ح��ق��ق 
اخل�ش��شية  ومينح  التقليدية،  والأمن��اط  املعا�شرة 
وي�فر  واخل��ارج��ي،  الداخلي  الت�شميم  يف  املطل�بة 
�شمن  وامل�شي  احلركة  على  حمفزة  جمتمعية  بيئة 

م�شاحات مغطاة واأخرى مك�ش�فة.
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ال�����ش���ي��دي،  ج��رب  ���ش��ع��ادة  واأك���د 

ه��ي��ئ��ة اأب���ظ��ب��ي ل��الإ���ش��ك��ان وم��دي��ر ع���ام دي�����ان ويل 
امل�شاكن  بت�فري  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ق���رار  اأن  العهد 
اجلاهزة وت�زيعها على م�شتحقيها ينبع من حر�شها 
اإمارة  مل�اطني  ال�شكنية  البيئة  وتط�ير  تعزيز  على 
اأب�ظبي وت�فري جميع الحتياجات ال�شكنية لالأ�شرة 
اأب�ظبي  ال��ذي ت�شعه هيئة  الإم��ارات��ي��ة، وه��� الأم��ر 
بالإمارة  املخت�شة  اجلهات  من  و�شركاوؤها  لالإ�شكان 
جميع  تت�شارك  حيث  اأول���ي��ات��ه��ا،  مقدمة  يف  دوم���اً 
الأطراف يف ترجمة هذه القرارات ال�شامية من خالل 
تطبيق وا�شتحداث خدمات جديدة ومتميزة عاملياً يف 

جمال خدمة الأ�شر امل�اطنة يف اإمارة اأب�ظبي. 
واأ�شاف �شعادته اأن هيئة اأب�ظبي لالإ�شكان تنظر اإىل 
لفريق  جديد  معن�ي  كحافز  امل�شاكن  ت�فري  ق��رار 
لتقدمي  اجل��ه���د  ب��ذل  م�ا�شلة  اإىل  يدفعه  عملها، 
م�شاهمة فاعلة يف تط�ير البيئة ال�شكنية للمجتمع 
الإماراتي يف اأب�ظبي، م�شتندة يف ذلك اإىل الأبحاث 
والدرا�شات املتخ�ش�شة بتط�ير البيئة ال�شكنية وفق 
اأحدث  اإىل  والتعرف  اأب�ظبي،  حك�مة  ا�شرتاتيجية 
م�شت�ى  على  املنفذة  احلك�مية  ال�شكانية  الربامج 

العامل.

مرتاً   900 مب�شاحة  اآخ��ر  م�شجداً  امل�شروع  وي�شم 
ملرافق  اأرا������ضٍ  م�����ش��اح��ات  تهيئة  ج��ان��ب  اإىل  م��رب��ع��اً، 
اأعمال  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وغ���ريه���ا،  وجمتمعية  جت��اري��ة 

الطرق والبنية التحتية.
امل�شروع  يف  ال�شكنية  لل�حدة  الأر���ض  م�شاحة  وتبلغ 
البناء لل�حدة  2،025 مرتاً مربعاً، وم�شاحة  نح� 
نح� 500     مرت مربع، ويغلب على امل�شروع الطابع 
الرتاثي واحلديث، حيث تتاألف كل فيال من جمل�ض 
للطعام  ����ش���الت  و3  ل��ل��ن�����ش��اء،  ل��ل��رج��ال، وجم��ل�����ض 

واملعي�شة، و5 غرف ن�م، وغريها من املرافق.

�سمن م�ساركتها يف معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 2019 
جائزة زايد للكتاب تنظم ندوة 

حوارية بعنوان  اأدب الطفل اليوم 
... اأ�صوات من العامل العربي واأملانيا

•• اأبوظبي - الفجر

الطفل  "اأدب  ب��ع��ن���ان  ح���اري��ة  ن���دوة  للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  نظمت   
الي�م – اأ�ش�ات من العامل العربي واأملانيا"، يف اإطار م�شاركتها يف معر�ض 
 20 ولغاية  فرانكف�رت الدويل للكتاب الذي يقام خالل الفرتة من 16 

اأكت�بر اجلاري.
وا�شت�شافت الندوة، التي اأقيمت بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة "ليتربوم" الثقافية 
الأملانية، الكاتب الك�يتي ح�شني املط�ع  الفائز ب�جائزة ال�شيخ زايد للكتاب 
لعام 2019 عن فئة اأدب الأطفال والنا�شئة، وكاتبة كتب الأطفال الأملانية 
ال�شهرية د. كري�شتيان رابيه، مديرة املكتبة الدولية لالأطفال والنا�شئة يف 
واأدار  اأورينت" يف برلني،  "اأدي�شن  نا�شر يف  مي�نيخ؛ و�شتيفان ترودفايند، 
الندوة �شتيفان فايدنر، م�شتعرب ومرتجم اأملاين. متح�ر النقا�ض ح�ل اأدب 
الأطفال، وتناول اأحدث الأ�شاليب واملمار�شات املّتبعة والتغيريات امل�شتمرة 
فيه، واأهمية زيادة اإ�شراك هذا املجال يف م�شاريع الرتجمة وحت�يل ق�ش�ض 
الأطفال اإىل خمتلف لغات العامل لت�شهيل ال��ش�ل اإليها من قبل اجلميع 
على اختالف اأعمارهم، باعتبار اأن الكتاب اأداة لن�شر العلم واملعرفة وتعزيز 

الت�ا�شل بني الثقافات. 
وم�شادر  والأملانية  العربية  الثقافة  بني  الطفل  اأدب  اإىل  الندوة  تطرقت 
اإليهم  اأطفاله والفن�ن امل�جهة  الإلهام امل�شرتكة، حيث يكّيف كل جمتمع 
ح�شب ثقافته املكت�شبة وما يطراأ عليه من تغريات وحتديات جديدة. كما 
فلطاملا  العربي،  الطفل  اأدب  وا�شعة يف جم��ال  وج���د فج�ة  ال��ن��دوة  ذك��رت 
اعتمد اإنتاج كتب الأطفال يف املجتمع العربي على النقل اأو الرتجمة، مما  

دفع ال�شغار للت�جه نح� الأدب الأجنبي مبختلف فروعه.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  متيم،  ب��ن  علي  الدكت�ر  �شعادة  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  يف 
للكتاب:  زاي��د  ال�شيخ  جلائزة  العام  والأم���ني  العربية  للغة  اأب�ظبي  هيئة 
للكتاب يف نقل الأدب العربي  زايد  ال�شيخ  جائزة  جه�د  اأثر  مل�ض  "ي�شعدنا 
اإىل من�شات عاملية، والإ�شهام يف دعم م�شرية الكاتب العربي يف بل�رة روؤيته 
الندوة  الإبداعي. و�شهدنا عرب م�شاركتنا يف هذه  واإي�شاله لأوجه  الأدبية 
ح�ل اأدب الطفل تفاعاًل فكرياً بني العامل العربي والأمل��اين، يطرح اأوجه 
ت�شابه يف م�شارات الإلهام يف الكتابة، والتحديات التي ن�اجهها  حني اختيار 
الكتب املهمة، وجه�دنا يف تن�شيط الرتجمة والتاأليف عرب تنظيم الندوات 
احل�ارية الهادفة التي جتمع الفائزين بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب مع اأبرز 

الكّتاب واملخت�شني العامليني." 
من جهته قال ح�شني املط�ع، الفائز بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب عن كتابه 
"اأحلم اأن اأك�ن خالطة اإ�شمنت": "�شعيد جداً لت�اجدي هنا الي�م كجزء من 
م�شاركة جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف هذا املعر�ض العاملي، لأمثل الثقافة 
ثقافات  من  وغريها  الأملانية  من  الأخ��رى  بالثقافات  األتقي  واأن  العربية 
باأدب  اأن نرقى  العامل. وناأمل من خالل هذه اجلل�شات والفعاليات  واآداب 
اأهميته حيث ل يحظى بالهتمام والإقبال  ال�ش�ء على  الطفل، وت�شليط 

الالزم الذي حتظى به �شائر فئات الآداب والفن�ن يف ال�طن العربي".
واأ�شاف املط�ع: "اأ�شكر جائزة ال�شيخ زايد للكتاب على اهتمامها وحر�شها 
ال��ع��رب ع��امل��ي��اً، واأن��ن��ي مم��ن ملثل هذه  امل���ؤل��ف��ني  ب��اإب��داع��ات  على التعريف 
الفر�ض والتي اعتربها �شخ�شياً اأكرث اأهمية من اأية جائزة نقدية لدورها 
يف اإي�شال �ش�ت الكاتب العربي وتبادل اخلربات بني امل�شاركني ومد ج�ش�ر 

الت�ا�شل الثقايف". 
كما تنظم جائزة ال�شيخ زايد للكتاب فعالية ت�شم اأهم النا�شرين الدوليني 
دور  م��ع  التعاون  �شبل  لبحث  وذل��ك  ورو�شيا  وفرن�شا  واأمل��ان��ي��ا  ال�شني  م��ن 
الن�شر العاملية من خالل مبادرة الرتجمة التي تقدمها اجلائزة، لرتجمة 
التعريف  بهدف  والآداب  الطفل  اأدب  ف��روع  يف  باجلائزة  الفائزة  العناوين 
بالإبداعات الأدبية العربية واإي�شال �ش�ت الكاتب العربي للعامل. �شت�شهد 
للكتب  واأوكرانية  واإيطالية  اإجنليزية وفرن�شية  اإطالق ترجمات  الفعالية 
الكّتاب  بح�ش�ر  اأك��ت���ب��ر   18 ي���م  والآداب  الطفل  اأدب  ف���روع  يف  ال��ف��ائ��زة 

الفائزين وممثلني عن دور الن�شر التي اأ�شدرتها. 

• هزاع بن زايد يوّجه باإطالق ا�صم �صهيل بن مبارك على اجلامع الرئي�صي مب�صروع الهري ال�صكني 
مربع  مرت  مليون  تتجاوز  م�صاحة  على  للمواطنني  �صكنية  فيال   300 من  مكون  • امل�صروع 

تراعي احتياجات الأ�صر  متكاملة  اإ�صكانية  جمتمعات  اإقامة  اإىل  تهدف  الإماراتي  احلي  • معايري 
الإماراتية بطابع عمراين يعك�ص الهوية املحلية

حتت رعاية طحنون بن حممد 

مهرجان احلرف وال�صناعات التقليدية ال�صاد�ص ينطلق يف �صوق القطارة 30 اأكتوبر حتت �صعار حرفة الأجداد، فخر الأحفاد
•• اأبوظبي - الفجر 

حتت رعاية �شم� ال�شيخ طحن�ن بن حممد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني، تنظم دائرة الثقافة 
– اأب�ظبي مهرجان احلرف وال�شناعات  وال�شياحة 
الفرتة  يف  وذل���ك  ال�����ش��اد���ش��ة،  ن�شخته  يف  التقليدية 
املقبل يف �ش�ق  16 ن�فمرب  اأكت�بر ولغاية   30 من 

القطارة يف العني.
وحتت �شعار "حرفة الأج��داد، فخر الأحفاد"، ينظم 
من  ن�عها  م��ن  وف��ري��دة  متميزة  �شل�شلة  امل��ه��رج��ان 
ممار�شي  ت�شتهدف  ال��ت��ي  العمل  وور����ض  الفعاليات 
واجلهات  الدولة،  يف  التقليدية  وال�شناعات  احلرف 
التقليدية،  املنتجات  وت�ش�يق  بيع  يف  املتخ�ش�شة 
املعنية  والأه��ل��ي��ة  احلك�مية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات  احل����رف  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
امل�ؤ�ش�شات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وت��ط���ي��ره��ا،  واإن��ت��اج��ه��ا 

الرتب�ية والتعليمية.
حدثاً  التقليدية  وال�شناعات  احل��رف  مهرجان  يعد 
وال�شناعات  ب��احل��رف  التعريف  اإىل  ي��ه��دف  �شن�ياً 

الذين  احلرفيني  وا�شتقطاب  ال��رتاث��ي��ة  التقليدية 
وا�شتدامة  �ش�نها  على  ويعمل�ن  فن�نها  ميار�ش�ن 
ت�ظيفها  ج��ان��ب  اإىل  ل��ه��ا،  وال����رتوي����ج  مم��ار���ش��ت��ه��ا 
كم�شدر اأ�شا�شي من م�شادر الدخل ال�طني. يت�شمن 
يقام  الذي  التقليدية  وال�شناعات  احلرف  مهرجان 
يف �ش�ق القطارة يف منطقة العني جمم�عة متن�عة 

من الأن�شطة الرتاثية والثقافية الرتفيهية.
وقال �شعيد حمد الكعبي، مدير اإدارة الرتاث املعن�ي 
"يع�د  – اأب���ظ��ب��ي:  يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة 
�ش�ق  اإىل  التقليدية  وال�شناعات  احل��رف  مهرجان 
دائرة  يف  حر�شنا  ليج�شد  ع��ام  بعد  ع��ام��اً  ال��ق��ّط��ارة 
الثقافة وال�شياحة - اأب�ظبي على �ش�ن اإرث الأجداد 
اأنتج�ها  ال���ت���ي  و���ش��ن��اع��ات��ه��م  ح��رف��ه��م  يف  امل��ت��م��ث��ل 
وم�شدر  البيئة  مع  للتكيف  و�شيلة  ومّثلت  باأيديهم 
اأهمية  اأي�شاً  املهرجان  ويعك�ض  منهم،  للعديد  رزق 
احلفاظ على الرتاث لتعزيز وعي الأجيال القادمة 
بقيمة امل�روث وتاريخ الدولة الغني. ويقدم املهرجان 
برناجماً متكاماًل من الفعاليات والأن�شطة الثقافية 
الأ�شرة  الأعمارلي�شرك  كافة  تالئم  التي  والرتاثية 

كاملة يف التفاعل مع الرتاث ومك�ناته وفن�نه." 
 ي�شعى املهرجان اإىل زيادة ال�عي باأهمية ال�شناعات 
التقليدية والدور الذي متثله، ودعم وم�شاندة الأ�شر 
وال�شناعات  احلرف  ممار�شة  يف  املتخ�ش�شة  املنتجة 
وال�شناعات  احل��رف  منتجات  وتط�ير  التقليدية، 
املعا�شرة،  الأ�����ش�����اق  م���ع  ي���ت���الءم  مب���ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وال�شناعات  ب���احل���رف  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
والعنا�شر  الإم������ارات  ب��دول��ة  امل��ت���ارث��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال��رتاث��ي��ة الأخ�����رى وال���رتوي���ج ل��ه��ا، مم���ا ي�����ش��ه��م يف 
وثقافية،  �شياحية  ك�جهة  ال��ع��ني  ملنطقة  ال��رتوي��ج 
وال�شناعات  احل��رف  منتجات  ت�ش�يق  يف  وامل�شاهمة 

التقليدية.
ك��م��ا ي��ه��دف امل��ه��رج��ان اإىل حت��ق��ي��ق خم��رج��ات عدة 
منتجة،  اأ���ش��رة   120 ودع���م  م�����ش��ارك��ة  منها  م��ه��م��ة، 
وزيادة دخلها من خالل ت�ش�يق منتجاتها الرتاثية، 
منتجاتها  يف  والب���ت���ك���ار  الإب������داع  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��ا 
الرتاثية. تت�شمن الفعاليات والأن�شطة التي �شتقام 
يف املهرجان الفن�ن ال�شعبية مثل: الرزفة، والعيالة، 
والربابة، وفن العازي، والتغرودة، وال�شلة، والي�لة، 

بالإ�شافة اإىل الألعاب ال�شعبية. و�شيقدم احلرفي�ن 
يف املهرجان عرو�شاً حية ح�ل مهاراتهم اليدوية يف 
�شناعات عدة من بينها: �شناعة اخل��ض، واحلبال، 
وال�������ش���دو، وال���ت���ل���ي، وال���ف���خ���ار، وال����غ����زل، وال���رح���ى، 
ور�ض  املهرجان  يقدم  ذل��ك،  على  ع��الوة  واخلياطة. 
ال�شقارة،  ع��رو���ض  منها  ال��ط��الب،  ت�شتهدف  عمل 

وعرو�ض احلرف، والر�شم والتل�ين والت�شكيل. 
ومن جهة اأخرى، يت�شمن املهرجان برناجماً حافاًل 
م�شابقة  مثل  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��رتاث��ي��ة  امل�شابقات  م��ن 
الأكالت  وم�شابقة  العربية،  القه�ة  وتقدمي  اإع��داد 
ال�شعبية، بالإ�شافة اإىل م�شابقة الي�لة لل�شغار. كما 
ال�شعبي منتجات حرفية وتقليدية،  ال�ش�ق  يت�شمن 
واأع�شاب  ال��زي��ن��ة،  واأدوات  �شعبية،  واأزي�����اء  واأك����الت 
ال�شعبي، واأدوات الرحالت والتخييم، واأدوات  الطب 
بتقدمي  املرتبط  ال�شنع  تعليم  جانب  اإىل  ال�شقارة، 

ال�شيافة مثل القه�ة العربية، والتمر واحلل�ى. 
اأب���اب��ه ي�مياً  يفتح  املهرجان  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
م�شاًء،  العا�شرة  وحتى  �شباحاً  التا�شعة  ال�شاعة  من 

والدع�ة عامة.
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حممد  "فيفيان  وال�شمنة  العالجية  التغذية  اأخ�شائية 
وهبي" حتدثنا ح�ل ف�ائد املريمية ب�شكل عام وللحامل 

ب�شكل خا�ض، 
وهل لها اأ�شرار على احلامل واجلنني؟

���ش��ك للمريمية ف���ائ��د عديدة  ب��ال  اأن���ه  اأو���ش��ح��ت وه��ب��ي 

ب�شكل عام، لكن بالن�شبة للحامل لها ف�ائد وم�شار اأي�شاً 
ن��شحها هنا ..

فوائد املريمية لل�سحة
الذاكرة. وتق�ية  الذهنية  والقدرة  الرتكيز  زيادة   .1

والفطريات. واحل�شا�شية  لاللتهابات  م�شاد   .2
لغناها  الك�لي�شرتول  وتخف�ض  القلب  �شحة  تعزز   .3
ب��ال��ف��الف���ن���ي��د وال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ا���ش��رتخ��اء الأوعية 

الدم�ية.
الثالثية. الده�ن  م�شت�ى  تخف�ض   .4

لغناها  ال���دم  و�شغط  القلب  دق���ات  مب��ع��دل  تتحكم   .5
بالكال�شي�م والب�تا�شي�م واملغني�شي�م واملنغنيز.

اجل�شم. يف  ال�ش�ائل  ت�ازن  على  حتافظ   .6
الذي  �شي،  بفيتامني  لغناها  اجللد  �شحة  حت�ّشن   .7
اإف��راز الك�لجني مما ي�شاعد على حماية اجللد يف  يعزز 

فرتة احلمل من الت�شققات.
امل�شادة  ب��امل���اد  لغناها  ال�شرطانات  اأن����اع  م��ن  تقي   .8

لالأك�شدة فتعمل على تق�ية املناعة.
التب�ي�ض  من  وتزيد  ال�شهرية  الدورة  م�شاكل  تعالج   .9

وزيادة فر�شة احلمل.

املريمية للحامل
اأهمية املريامية لل�شحة  اأنه على الرغم من  بينت وهبي 

وذلك لغناها باملاغني�شي�م واحلديد والكال�شي�م،
 ولكنها ل تعترب منا�شبة لال�شتهالك خالل احلمل وذلك 
لعدم وج�د اأدلة علمية كافية ت�ؤكد اإمكانية �شربها وذلك 
�شغط  ارت��ف��اع  ي�شبب  ع�ش�ي  مركب  على  حتت�ي  لأن��ه��ا 

الدم، ومن املمكن اأن ت�شبب الإجها�ض.

• حتذير
يجب التقييد بجرعة معينه من املريامية، واجلرعة يجب 

األ تتخطى ١ غ يف الي�م، وت�شرب يف ال�شهر التا�شع لت�شهيل 
عملية ال�لدة وذلك بعد ا�شت�شارة الطبيب.

املريمية ا�ستخدام  • طريقه 
بعد احل�ش�ل  �شكل منق�ع  املريمية على  ا�شتعمال  ميكن 

بدون  اأو  حملى  �شربه  وميكن  اأ�شفر،  بل�ن  املنق�ع  على 
حتلية ح�شب الرغبة كما ميكن اإ�شافة ورق املريمية اإىل 

ك�ب ال�شاي ال�شاخن، 
وترتكه لب�شع دقائق قبل �شربه وهذا ل يقلل من فائدتها 

على الإطالق.

قد يك�ن�ن عر�شة لنق�ض هذا الفيتامني من دون 
مالحظة ذلك.

يف ما يلي ن�شلط ال�ش�ء على هذا الفيتامني مع د. 
اإدوارد بيلي�شيه الطبيب املخت�ض بجراحة اأمرا�ض 
ال�شرطان، وم�ؤلف كتاب هل تتبع النظام الغذائي 
النظام  ه���  وم���ا  امل����رن؟  اأو  ال��ف��ي��ج��ن  اأو  ال��ن��ب��ات��ي 

الغذائي اجليد ل�شحِتك؟:

الفيتامني بي B12 هو فيتامني 
�سروري لثالثة اأ�سباب:

)الكريات  الهيم�غل�بني  تك�ين  يف  ي�شارك   •
الدم�ية احلمراء( وال�شفائح الدم�ية؛

التي  امل����ادة  )وه���ي  امل��ي��ل��ني  ت�شنيع  يف  ي��دخ��ل   •
النب�شات  ب��ن��ق��ل  وي�����ش��م��ح  ب���الأع�������ش���اب(  حت��ي��ط 

الع�شبية؛

اأمام  حاجًزا  • ي�شنع 
اأميني ي�شكل عاماًل  اله�م��شي�شتني وه� حم�ض 
القلب والأوعية  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  ع���ام��ل  م��ن 

الدم�ية واخلرف.
ل�"ت�ب �شانتيه" قائاًل:  اإدوارد بيلي�شيه  وي�ؤكد د. 
كعامل  فقط  ولي�ض  للغاية  مهم  فيتامني  "اإنه 
م�شاّد لفقر الدم. وقد ي�شكل نق�ض فيتامني "بي 
با�شطرابات  لالإ�شابة  خطر  عامل   B12 "  12
وم�شاكل  الكتئاب  منها  والتي  الع�شبي،  النظام 

الذاكرة اأو مر�ض الزهامير".

ما هي خماطر نق�س فيتامني "بي 12"؟
من  ب��ه��ا  يحُن�شح  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  احل�����ش��ة  تختلف 
ال�ليات  ففي  البلد،  بح�شب   12 بي  الفيتامني 
2.5 ميكروغرام،  اإىل  الكمية  ت�شل هذه  املتحدة 
لل�شخ�ض  ال��ي���م  يف  م��ي��ك��روغ��رام   4 ف��رن�����ش��ا  ويف 
ب�شحة  يتمتع  ال���ذي  ال��ب��ال��غ  وال�شخ�ض  ال��ب��ال��غ. 
احل�ش�ل  ب�شه�لة  ميكنه  اللح�م،  ويتناول  جيدة 
على هذه الكمية، لأنَّ هذا الفيتامني ي�جد ب�شكل 
اأ�شا�شي يف اللح�م، ولكّن الأ�شخا�ض الذين يتبع�ن 
اأو فيجن، هم معر�ش�ن اإىل  ا  نظاًما غذائيًّا نباتيًّ

خماطر هذا النق�ض بال جدال.
بحاجة   B12 الفيتامني  ف��اإّن  ذل��ك،  اإىل  اإ�شافة 
لأن تعمل املعدة ب�شكل جيد لكي يتم امت�شا�شه. 
ن��ق�����ض الفيتامني  ف����اإّن خم��اط��ر  ال�����ش��ب��ب  ول��ه��ذا 

ا: م�ج�دة اأي�شً
اأدوي����ة  ي��ت��ن��اول���ن  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  • ل���دى 

م�شاّدة للحم��شة لفرتة ط�يلة؛
املعدة  ل��رب��ط  ج��راح��ي��ة  عملية  اإج�����راء  ب��ع��د   •

وعالج البدانة؛
املعدة؛ ب�شرطان  الإ�شابة  • بعد 

ي�شمر  الذين  ال�شن  كبار  • لدى 
التقدم  م��ع  امل��ع��دة  غ�شاء  لديهم 

يف ال�شن.
 

م����ا ه����ي ع����الم����ات ن��ق�����س 
الفيتامني B12؟

تظهر عالمات نق�ض الفيتامني 
وقد  ط�يلة،  ف��رتة  بعد   B12
ذلك  م��الح��ظ��ة  دون  م���ن  مت����رُّ 
ب�شبب  ع����دة،  ���ش��ن���ات  اإىل  ��ا  ك��ل��يًّ
غياب اأعرا�ض معينة. ويف ال�اقع 

ف��اإنَّ ال��ف���لت وامل���ج���د بكرثة يف 
اخل�شروات ال�رقية،

 قد ي�ؤخر ظه�ر فقر الدم. وي��شح 
"غري  ق���ائ���اًل:  بيلي�شيه  ال��ط��ب��ي��ب 

ل  للف�لت،  ه��ذا  احلماية  تاأثري  اأّن 
يخفي بع�ض ال�شطرابات مثل فقدان 

الذاكرة اأو زيادة �شمك جدران ال�شرايني، 
ا  الفيتامني، وخ�ش��شً التي قد ت�شبه نق�ض 

بني النباتيني والفيجن ب�شكل خا�ض".
ول�ش�ء احل��ظ ف���اإّن ه��ذه الأع��را���ض ل تقت�شر 
وبالتايل   ،B12 الفيتامني  نق�ض  على  فقط 
فاإنها غالًبا ما يتمُّ ت�شخي�شها ب�شكل خاطىء، 
من  عّينة  الطبيب  يطلب  فقد  ال�شبب  ول��ه��ذا 

ل  الذين  الأ�شخا�ض  من  كنت  اإذا  للفح�ض  ال��دم 
ياأكل�ن اللح�م.

 م�سادر الفيتامني بي 12
ا من املنتجات الغنية بالفيتامني  هناك الكثري جدًّ

النباتي،  احلليب  مثل   ، بي12 
ال�����ش���ي��ا، وحب�ب  وح��ل��ي��ب 

الإفطار، 
ال�شعب  من  ولكن 

قيا�ض الكميات 
�شبة  ملنا ا

ال���ت���ي ت����ف���ره���ا ه����ذه الأط���ع���م���ة حل���اج���ة اجل�شم 
الي�مية من الفيتامني.

ومن بني الأطعمة من اأ�شل نباتي والتي حتت�ي 
�شانرتيل  ف��ط��ر  ن��ذك��ر   B12 ال��ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى 
وال�شيكاتي، والأع�شاب البحرية ال�شاحلة لالأكل.

مل  اإذا  " ولكن  ق��ائ��اًل:  بيلي�شيه  د.  وي�شيف 
النظام  يتّبع  ال��ذي  ال�شخ�ض  يتاأكد 
ح�ش�له  م��ن  النباتي  ال��غ��ذائ��ي 
على ما يكفي من الفيتامني 
اأخ���ذ  ف��ي��م��ك��ن   ،  B12
الفيتامني  م��ك��م��الت 
ع����������ل����������ى ������ش�����ك�����ل 

اأقرا�ض".

نق�ص فيتامني بي 12 يف ج�صِمك هل تعلمني ما ي�صببه ؟

تعرفوا على فوائد املريمية للحمل

 B12  "12 "بي  ال��ف��ي��ت��ام��ني 
����س���روري ل��ل��ج�����س��م، وي��وج��د 
من  الأطعمة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل 
ال�سبب  ولهذا  حيواين.  اأ�سل 
يتبعون  الذين  الأ�سخا�س  فاإنَّ 

النظام الغذائي النباتي.

تعترب املريمية من النباتات العطرية التي حتتوي على مواد غذائية مفيدة للج�سم من فيتامينات ومعادن وزيوت معروفة بدورها 
يف مكافحة الأمرا�س وتعزيز ال�سحة، ومعظمنا يدرك اأهميتها منذ القدم حيث كان اأجدادنا ي�ستخدمونها كعالجات وم�سروبات 

ع�سبية ويف الطهي اأي�سًا.
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العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20 

اإع����������الن
للمقاولت  املرفاأ  ال�ش�����ادة/ن�ر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1160027 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ثاين ح�شن احلمادي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن عبداهلل املا�ض احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١35405

باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م 
وعن�انه: مبنى ام بي �شي ،  الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم،  الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:١3/09/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١35405 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :١6
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 03/١١/20١9 

وحتى تاريخ: 03/١١/2029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 137068

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١3540١

باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م 
وعن�انه: مبنى ام بي �شي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ:09/2١/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١3540١ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :24
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 03/١١/20١9 

وحتى تاريخ: 03/١١/2029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 137072

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١35402

باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م 
وعن�انه: مبنى ام بي �شي ،  الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم،  الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:09/2١/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١35402 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 03/١١/20١9 

وحتى تاريخ: 03/١١/2029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 137073

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١33323

باإ�شم : اأباليد دي بي ببليك ك�.، ليمتد
وعن�انه:252 م�و 4، �ش�خ�مفيت رود، براكا�شا م�اجن، �شام�ترباكارن بروفين�ض ١0280، تايالند.

بتاريخ:١3/09/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١33323 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :١
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 20١9/09/03 

وحتى تاريخ: 2029/09/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 140536

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١35406

باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م 
وعن�انه: مبنى ام بي �شي ،  الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:09/2١/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١35406  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :24
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 03/١١/20١9 

وحتى تاريخ: 03/١١/2029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 137069

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١35407

باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م 
وعن�انه: مبنى ام بي �شي ،  الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم،  الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:09/2١/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١35407 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :25
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 03/١١/20١9 

وحتى تاريخ: 03/١١/2029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 137070

 منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /املالك: التميمي وم�شارك�ه 

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
امل�دعة بالرقم: ١35400

باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة  حرة ذ.م.م 
وعن�انه: مبنى ام بي �شي ،  الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم،  الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:03/09/20١١  وامل�شجلة حتت الرقم: ١35400 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :١6
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 03/١١/20١9 

وحتى تاريخ: 03/١١/2029

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

EAT 137071

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
اإعالن بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عجمان ال�شرعية 
يف الطلب رقم D000749011019  اإثبات طالق 

حمل  جمه�لة   - اجلن�شية  �شينية   - هاتي  باير  هري  بناز   : عليها  املدعي  اإىل 
الإقاإمة خارج الدولة - مبا اأن املدعي / نبيجيانغ عبدو ايني  

قد اأقام عليك الدع�ى ال�شرعية املذك�رة بالرقم اأعاله ، اأمام هذه املحكمة 
للمطالبة ب/ اإثبات طالق 

وقد حددت املحكمة جل�شة : اخلمي�ض 20١9/١١/١4 م للنظر يف الدع�ى، فاأنت 
مكلفة باحل�ش�ر �شخ�شيا او من ين�ب عنك ر�شميا امام هذه املحكمة يف امل�عد 
املذك�ر للرد على الدع�ى ، ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر يف امل�عد املحدد ، فاإن 

املحكمة �شتنظر يف الدع�ى وت�شدر حكمها غيابيا. 
حتريرا يف ي�م الثالثاء امل�افق ١5/١0/20١9

القا�شي

دولة الإمارات العربية املتحدة          
وزارة العدل  

حمكمة عجمان ال�شرعية 
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   

 اإعالن حكم بالن�شر 
رقم الدعوى 2019/437 جتاري جزئي

بناء على طلب مدعي / علي عبداهلل عبدالغف�ر حممد امل�شلي ، اجلن�شية / الإمارات العربية 
الإمارات   / - اجلن�شية  الزعابي  را�شد  ي��شف  احمد  �شلطان   / عليه  املدعي  اىل   - املتحدة  
احلكم  بحقك  ا�شدرت   20١9/8/29 بتاريخ  املحكمة  ب��اأن  الحاطة  يرجى  املتحدة.  العربية 
 ١85000( مقداره  مبلغ  للمدعي  ي�ؤديا  ان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت    : التايل 
ب���اق��ع 9% �شن�يا م��ن تاريخ  ال��ف دره���م( وف��ائ��دة قان�نية  دره���م( )م��ائ��ة خم�شة وث��م��ان���ن 
ا�شتحقاق ال�شيك يف 20١8/١2/25 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه امل�شاريف ومائة 
درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 
ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على 

احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �ش�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه.
 اإداري �شعادة متعاملني   

علياء احمد النعيمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
 اإعالن حكم بالن�شر 

رقم الدعوى 2019/312 احوال �شخ�شية 
الإمارات   / اجلن�شية   ، ال�شحي  حله  �شعيد  ح�شن  مدعي/علي  طلب  على  بناء 
العربية املتحدة - اىل مدعي عليه / مروه حممد عبدالعزيز علي - اجلن�شية / 
م�شر  - يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ  20١9/9/29 ا�شدرت بحقك احلكم 
التايل : حكمت املحكمة :- ب�شم ال�لدين وحميد للمدعي والزمت املدعي عليها 

بالر�ش�م وامل�شاريف ومائة درهم لقاء اجرة حماماة.
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن 
به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �ش�ف 

تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه.
 اإداري �شعادة متعاملني   
مرمي حمدان حممد املرزوعي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   

نحن ، كي بي اأي تي اإنف��شي�شتميز اإم اإي م م ح  ، وهي �شركة 
م�شجلة لدى ل�شطة منطقة احلرة مبطار دبي وحتمل رخ�شة 
2W �ض ب  رقم 756 ، وعن�انها امل�شجل رقم ال�حدة  113 
5493١ ، دبي، الإمارات العربية املتحدة ، نعلمكم بتغيري ا�شم 

ال�شركة اإىل برل�ش�فت �ش�ل��شنز اإم اإي م م ح 
فمن لديه اعرتا�ض  على هذا التغيري  عليه تقدمي اإعرتا�ض كتابي 
اىل اإدارة العق�د والرتاخي�ض يف �شلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 

خالل اأربعة ع�شر )١4( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار. 

اإ�شعار لتغيري اإ�شم ال�شركة

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/7496 
املنذر : الرقة للعقارات 

املنذر اليها بالت�شامن : �شركة / وادي الربدي للتجارة العامة - �ض ذ م م  وال�شيد/ 
�شعراين منريى دلدوم تندا - جمه�ل حمل القامة 

�شهر من  التعاقد خ��الل  املاج�ر حمل  اخ��الء  الن��ذار ب�شرورة  ه��ذا  ننذركم مب�جب 
تاريخ ات�شال علمكم بهذا النذار و�شداد  القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمتكم وقدرها 

48.039 درهم وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام.
يف ح��ال��ة ع��دم اخ���الء امل��اج���ر و���ش��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��رت���ش��دة يف ذمتكم خالل 
�شهر من تاريخ ات�شال علمكم بهذا الن��ذار �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 

القان�نية �شدكم حلماية حق�ق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/7495 
املنذر : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : �ش�بهني دا�ض ب�ثانب�رايل 
جمه�ل حمل القامة

�شهر من  التعاقد خ��الل  املاج�ر حمل  اخ��الء  الن��ذار ب�شرورة  ه��ذا  ننذركم مب�جب 
تاريخ ات�شال علمكم بهذا النذار و�شداد  القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمتكم وقدرها 

27.800 درهم وما ي�شتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام.
يف ح��ال��ة ع��دم اخ���الء امل��اج���ر و���ش��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��رت���ش��دة يف ذمتكم خالل 
�شهر من تاريخ ات�شال علمكم بهذا الن��ذار �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات 

القان�نية �شدكم حلماية حق�ق املنذرة.
الكاتب العدل

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/1794 جتاري كلي 
ال���ي��ري - جمه�يل حمل  2-ك���ارول  م  م  ذ   - للتجارة  ماربل  كري�شتال  �شركة  عليه/١-  املدعي  اىل 
القامة مبا اأن املدعي / جل�بال للمقاولت - �ض ذ م م - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بف�شخ   : اأول  م  م  ذ  �ض  للمقاولت  اعاله ل�شالح/ جل�بال  املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ 20١9/4/١8 يف 
التفاقية امل�ؤرخة 20١7/١0/4 لت�ريد وتركيب رخام بالي�شاندرو بني املدعية / جل�بال للعقارات �ض 
ذ م م  واملدعي عليها الأوىل / �شركة كري�شتال ماربل للتجارة ذ م م  وطرف ثالث / �شركة ال�شديق 
للرخام واجلرانيت �ض م ح  كطرف �شامن  جل�د وم�ا�شفات الرخام امل�رد من املدعي عليها الأوىل 
)�شتمائة  درهم   630.355 مبلغ  لها  ي�ؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام   : ثانيا  املدعية  اىل 
وثالث�ن الف وثالثمائة وخم�ض وخم�ش�ن درهم( بالإ�شافة اىل الفائدة قدرها 9% �شن�يا وذلك من 
تاريخ 20١7/١2/20 وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�ش�م وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2538 جتاري جزئي                                                

العامة - �ض ذ م م  جمه�ل حمل  اىل املحك�م عليه/١- برايت لين للتجارة 
يف   20١9/8/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ ايبك� للزي�ت )فرع( �شركة ايبك� للم�شاريع 
ت���ؤدي للمدعية مبلغ 47000 درهم وف�ائده  )ذ م م(  بالزام املدعي عليها بان 
والف  امل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 ب�اقع 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2835 جتاري جزئي 
م  ذ  الكهروميكانيكية -  امل�شتقبلية لالعمال  ال�ش�رة  اىل املحك�م عليهما/١- �شركة 
م 2- عمر نا�شر  جابر بركات - جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
�شركة  ل�شالح/  اع��اله  املذك�رة  الدع�ى  يف   20١8/3/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها 
اخلليج للتم�يل �ض م خ  بالزام املدعي عليهما مت�شامنني بان ي�شددوا اىل املدعي مبلغ 
والزمتهما   ، التام  ال�شداد  20١7/8/١5 وحتى  تاريخ  9% من  وفائدة  درهم   ١53.388
، ورف�شت ما زاد  بالر�ش�م وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3480 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / ١-�شركة روبا�شت للمقاولت - دبي )ذ م م( جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  م(  م  ذ  )���ض  واجلرانيت  للرخام  املرايا  املدعي/م�شنع  ان  مبا 
بتاريخ  ال��ث��اين  عليه  امل��دع��ي  م��ن  امل��ق��دم  البنكي  ال�شمان  بالغاء  املطالبة  وم��ش�عها 
2009/2/23 �شمانا مقابل الدفعة املقدمة من الإتفاقية املربمة بني املدعية واملدعي 
الإلتزامات  ك��اف��ة  م��ن  املدعية  ذم��ة  ب���راءة  واإث��ب��ات   2009/2/١6 بتاريخ  الأوىل  عليها 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�ش�م  عليهما  املدعي  وال��زام  الإتفاقية  تلك  على  املرتتبة 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة ي�م الإثنني امل�افق 20١9/١0/28 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1438 اإ�شتئناف جتاري      
اآي اك�ض ميديا منطقة حرة - �ض  اإل  اأف  امل�شتاأنف �شده/١-اآي �شي  اىل 
ف��ادي ح�شن ميح� جمه�يل حمل  2-ك��ارل������ض طيبي 3- حممد  م  م  ذ 
وميثله/حممد  ك�رب�ر�شن  تلفزي�ن  امل�شتاأنف/رينب�  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�شادر بالدع�ى  القرار/احلكم  ا�شتاأنف  العامري - قد  عبداهلل حممد 
جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   20١9/3/3 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي  رق������م20١8/١220جت������اري 
رقم  بالقاعة  م�شاءا   ١7.30 ال�شاعة   20١9/١0/23 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء  ي���م 
حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12761 بتاريخ 2019/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/498 تنفيذ عقاري
ي���جن �شان �ش�هن جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل املنفذ ���ش��ده/١- 
)فرع  امل��ح��دود  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���ض  ات�ض  التنفيذ/بنك  طالب 
اأق��ام عليك الدع�ى  اآل علي - قد  دبي( وميثله / احمد ح�شن رم�شان 
الدع�ى  يف  ال�شادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية 
رقم 20١8/659 عقاري كلي ، بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١0409١6.72( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

١5 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  20  اأكتوبر  2019 العدد 12761 

ف���ق���د امل����دع����� / خ���ال���د ن���ب���ي���ل  ه�������ش���ام حمد 
�شفره ج����از  اجلن�شية  باك�شتان   ،  ال��رم��اوى 

عليه  ي��ج��ده  م���ن   )AT9003881( رق����م 
الت�شال بتليف�ن رقم  0565991192

فقدان جواز �صفر
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•• فرانكفورت-الفجر: 

اأملانيا  اختيار  عن  – اأب�ظبي  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت 
ال�31  للكتاب يف دورت��ه  ال��دويل  اأب�ظبي  �شيف �شرف معر�ض 
2021، وذلك بعد ت�قيع مذكرة تفاهم مع  والتي تعقد عام 
واأهم  اأك���رب  ي��ع��ّد  وال���ذي  للكتاب  ال���دويل  ف��ران��ك��ف���رت  معر�ض 
ال�شعيد  والن�شر على  الكتاب  معر�ض كتاب يخت�ّض يف �شناعة 
العاملي. ووّقع التفاقية �شعادة �شيف �شعيد غبا�ض، وكيل دائرة 
التنفيذي  املدير  ب�ز،  وي�رغن  – اأب�ظبي،  وال�شياحة  الثقافة 
الهاملي،  ملعر�ض فرانكف�رت الدويل للكتاب، بح�ش�ر عبداهلل 
دولة  �شفارة  يف  العامة  والدبل�ما�شية  ال�شيا�شي  الق�شم  رئي�ض 
الحتادية،  اأمل��ان��ي��ا  جمه�رية  ل��دى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
و�شعادة علي بن متيم، رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة اأب�ظبي للغة 
بالإنابة  التنفيذي  امل��دي��ر  علي،  اآل  ماجد  وع��ب��داهلل  العربية، 
– اأب�ظبي،  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ك��ت��ب يف دائ����رة  ل��ق��ط��اع دار 
وفي�شل ال�شيخ، مدير اإدارة املعار�ض والربامج يف دائرة الثقافة 
م��دي��ر معر�ض  نائبة  ك��اي��زر،  وك��ل���دي��ا  – اأب���ظ��ب��ي،  وال�شياحة 

فرانكف�رت الدويل للكتاب. 
من   31 ال���دورة  يف  اأمل��ان��ي��ا  م�شاركة  ت�شتقطب  اأن  املت�قع  م��ن 

النا�شرين،  من  كبرياً  ع��دداً  للكتاب  ال��دويل  اأب�ظبي  معر�ض 
وي�شاحبها جمم�عة وا�شعة من الفعاليات والأن�شطة الثقافية 
الثقايف  والتحاور  الت�ا�شل  ج�ش�ر  تعزيز  �شاأنها  من  املتن�عة، 
على  كثب  ع��ن  وال��ت��ع��رف  امل��ع��ريف  للتبادل  فر�شة  ت���ف��ري  ع��رب 
والفن  والفل�شفة  والتاريخ  الأدب  فيها  مبا  الأملانية،  الثقافية 

وامل��شيقى والتجارة وال�شناعة التي ت�شتهر بها اأملانيا عاملياً. 
دائرة  وكيل  غبا�ض،  �شعيد  �شيف  �شعادة  قال  ذل��ك،  على  تعليقاً 
�شيف  لأملانيا  اختيارنا  »ياأتي  اأب�ظبي:   – وال�شياحة  الثقافة 
مل��ا تت�شم به  ت��ق��دي��راً  ال����دويل للكتاب  اأب���ظ��ب��ي  مل��ع��ر���ض  ���ش��رف 
وت�شّكلت  تكّ�نت  عظيمة  معرفية  قيمة  من  الأملانية  الثقافة 
عرب تاريخها احلافل باملنجزات والتحديات، وتر�شيخاً للعالقة 
املتينة بني بلدينا وامل�شرتكات التي جتمعنا، وتقديراً منا اأي�شاً 
ن�ا�شل  ح��ي��ث  ع��م���م��اً،  ال��ع��رب��ي��ة  بالثقافة  الأمل����اين  ل��اله��ت��م��ام 
التزامنا يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي بدعم امل�شاعي 
مع  والت�ا�شل  احل���ار  وتعزيز  الثقايف،  النفتاح  اإىل  الرامية 
الآخر �شمن قيم الت�شامح والتن�ع الثقايف التي ت�شتهر بها دولة 

الإمارات«.
اأب�ظبي  ملعر�ض  امل�شاحب  الثقايف  الربنامج  »ي�شلط  واأ�شاف: 
الدويل للكتاب مزيجاً من الأن�شطة التي تظهر ما جمعنا مع 

اأملانيا وخا�شة يف الرتاث الإن�شاين وما قدمته اأملانيا من منجزات 
عاملية مفت�حة �شممت  م���ؤث��رة، عرب من�شة  واإب��داع��ات  علمية 
الإبداعية وحتقيق  ال��روؤى  وتنمية  والأف��ك��ار،  لتبادل اخل��ربات 
البلدين«. من  الن�شر يف كال  �شراكات جديدة للنه��ض بقطاع 
بالإنابة  التنفيذي  املدير  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل  ق��ال  جهته، 
لقطاع دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي: »من 
امل�ؤكد اأن م�شاركة �شيف �شرف ملعر�ض اأب�ظبي الدويل للكتاب يف 
عام 2021 �شيرثي من جتربة املعر�ض، ليك�ن جتمعاً ثقافياً 
والفنانني  والكّتاب  والأدب���اء  والباحثني  للم�ؤلفني  ي�ّفر  غنياً 
من ذوي الهتمامات امل�شرتكة اكت�شاب معارف جديدة وتبادل 
الأملانية،  الثقافة  ال�فرية يف  امل�شادر  وال�شتفادة من  اخلربات 
وذلك �شمن م�شاعينا لإثراء امل�شهد الثقايف يف الدولة بتجارب 
اإبداعية خالقة من العامل، عرب مد ج�ش�ر احل�ار الثقايف بني 
ال�شرق والغرب، وت�شليط ال�ش�ء على اأحدث الت�جهات العاملية 
يف جمال التاأليف والرتجمة وتقنيات الن�شر احلديثة وكل ما 
الدولة  هي  رو�شيا  اأن  بالذكر  املعرفة.«جدير  ب�شناعة  يتعلق 
�شيف �شرف دورة هذا العام من معر�ض اأب�ظبي الدويل للكتاب 
والذي يعقد يف الفرتة من 15 – 21 اأبريل القادم، يف مركز 

اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال���دويل  ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  اخ��ت��ت��م 
اأول  ال�شابعة  دورت��ه  فعاليات  وال�شباب  لالأطفال 
من اأم�ض اجلمعة بحفل خا�ض، ح�شره ك�كبة من 
ال�شتار  م�شدًل  العربية،  والدراما  ال�شينما  جن�م 
الأفالم  عرو�ض  من  �شاعة   120 من  اأك��رث  على 
وور�ض العمل التفاعلية واحللقات النقا�شية التي 
ا�شتهدفت فئتي الأطفال وال�شباب املهتمني بتعلم 
مهارات متخ�ش�شة يف �شناعة ال�شينما، ابتداًء من 

كتابة الن�ض وانتهاَء بالت�ش�ير. 
وت�������ّ�ج امل���ه���رج���ان يف ح���ف���ل اخل����ت����ام ك����ك���ب���ة من 
وال�اعدين  املتميزين  الأف��الم  و�شناع  املخرجني 
حيث  فيلماً،   132 عليها  تناف�ض  فئات  �شبع  عن 
فيلم  اأف�شل  جائزة  امليل،  هند  املخرجة  ح�شدت 
من �شنع الأطفال والنا�شئة عن فيلمها »ا�شتمر«، 

فئة  ج��ائ��زة  دوردي،  ماتيلد  املخرجة  ن��ال��ت  فيما 
اأف������الم م���ن ���ش��ن��ع ال��ط��ل��ب��ة ع���ن ع��م��ل��ه��ا »و�شلة 
األف �ش�رة« من  الفيلم »خم�ش�ن  وفاز  الربغي«، 
فيلم  اأف�شل  النا�شر، بجائزة  اإخ��راج عبد اجلليل 

خليجي ق�شري. 
وانتزع فيلم »منح�تة احل�شان«، جائزة فئة اأف�شل 
فرينانديز،  �شينثيا  ملخرجته  ق�شري،  دويل  فيلم 
اآن ه�ين،  للمخرجة  يختبئ«  »جدي  فيما ح�شد 
�شعيد  وعلى  متحركة،  ر�ش�م  فيلم  اأف�شل  جائزة 
يف  »ب�شري  الفيلم  نالها  وثائقي  فيلم  اأف�شل  فئة 
اأر�ض العجائب«، للمخرجني اإل�ض دوران، واإفيلني 
فيه�ف، فيما فاز الفيلم »ال�داع الأول« للمخرجة 

وانغ لينا بجائزة اأف�شل فيلم روائي ط�يل.  
ورفعت الدورة ال�شابعة من املهرجان الذي تنظمه 
الفن  ودع��م  بتعزيز  املعنية  )ف��ن(  م�ؤ�ش�شة  �شن�ياً 
الإع���الم���ي ل��الأط��ف��ال وال��ن��ا���ش��ئ��ة، ���ش��ع��ار »اأف����الم 

 13 ا�شتمرت من  اأنها  م�شت�حاة من كتب«، علماً 
اإىل 18 اأكت�بر، و�شهدت عر�ض 132 فيلماً من 
39 دولة عربية واأجنبية، 12 فيلماً منها تعر�ض 
للمرة الأوىل عاملياً و75 للمرة الأوىل يف ال�شرق 
�شينمائية  اأع��م��ال   7 عر�ض  جانب  اإىل  الأو���ش��ط، 
التعاون  تقّدم لأول مرة على �شعيد دول جمل�ض 

اخلليجي.
ويف كلمة لها خالل احلفل، قالت ال�شيخة ج�اهر 
)فن(،  م�ؤ�ش�شة  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت 
الدويل  ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  وم��دي��ر 
لالأطفال وال�شباب: »يف ختام الدورة ال�شابعة من 
لإثراء  العمل  مب�ا�شلة  العهد  جن��دد  امل��ه��رج��ان، 
ال�شينمائية  وال�شباب  الأط��ف��ال  وخ��ربات  معارف 
املحرك  هي  الفن�ن  ب��اأن  ن�ؤمن  لأننا  والإبداعية، 
وهذا  واملجتمعات،  بالإن�شان  ل��الرت��ق��اء  الأ���ش��ا���ض 
الأهم  ال��راي��ة  بالكتاب،  نحتفي  اأن  اخ��رتن��ا  ال��ع��ام 
الثقايف  مل�شروعها  كعن�ان  ال�شارقة  ترفعها  التي 
ال��ك��ب��ري ال����ذي اأ���ش�����ض ل��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�شيخ 
ال��دك��ت���ر ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�ش� 
منطلقاً  ليك�ن  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�ض 

لبناء الإن�شان على املعرفة والإبداع واجلمال«.  
مهرجان  وم��دي��ر  )ف���ن(،  م�ؤ�ش�شة  مدير  وتابعت 
ال�شارقة ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب«: 
احلكايات ل تنتهي بنهاية الأفالم، بل يبقى �شداها 
يف الذاكرة اإىل الأبد، لقد �شاهدنا على امتداد اأيام 
ال�شينمائية  الأعمال  من  متن�عة  باقة  املهرجان 
�شاغتها  اأعمال  واأجانب،  عرب  ملخرجني  املتميزة 
اأعمال  امل��ت��م��ّي��زة،  ال����روؤى  واأب��دع��ت فيها  ال��ق��ل���ب، 
وع�امل  بعيدة،  م��دن  اإىل  معها  ذهبنا  �شينمائية 
العامل،  ث��ق��اف��ات  خ��الل��ه��ا  م��ن  اكت�شفنا  ���ش��اح��رة، 
لنقدم  ال�شارقة،  اأر�ض  وخ�ش��شيته، من هنا من 
احلكايات التي ترت�شخ يف ذاكرة الأجيال اجلديدة 

وتق�دهم يف امل�شتقبل ل�شناعة �شينما عربية تعرب 
عن طم�حاتهم واآمالهم، لنك�ن �شركاء يف �شياغة 

حا�شر وم�شتقبل م�شرق لالأطفال وال�شباب«. 
تكرمي

وخالل احلفل كّرمت ال�شيخة ج�اهر بنت عبد اهلل 
القا�شمي، اأع�شاء جلنة حتكيم الأفالم يف املهرجان، 
التي �شمت كاّلً من: الفنان الك�يتي عبدالرحمن 
الإماراتية  التنفيذية  واملنتجة  واملخرجة  العقل، 
ال�شايب،  اأح��م��د  ال�شع�دي  وامل��خ��رج  الفهد،  نهلة 
يا�شر  الإماراتي  الأف��الم  و�شانع  واملمثل  والكاتب 
البحريني  والإع��الم��ي  ال�شاب  والفنان  النيادي، 
ف���اروق، واملمثل وامل��خ��رج الإم��ارات��ي عبداهلل  عمر 
اجلنيبي، واليابانية ميت�شيك� تا�شيم�ت�، والناقد 

ال�شينمائي خالد ربيع.
كما كرمت ال�شيخة ج�اهر بنت عبداهلل القا�شمي 
ك��ل م��ن ال��ك��ات��ب وامل��م��ث��ل ال�����ش��ع���دي ن����اف ماجد 
ال�شبيلي، والدكت�ر والكاتب الك�يتي نايف املط�ع، 
وامل���خ���رج وامل����ؤل���ف امل������ش��ي��ق��ي الإم����ارات����ي حممد 
دي  كارل��ض  الفرن�شي  وامل�شمم  والفنان  فكري، 
ال�شينمائي  والناقد  ال�شحفي  والكاتب  كارفالي�، 
امل�شري طارق ال�شناوي، والربيطاين نادر نهدي، 
م���ؤ���ش�����ض ق��ن��اة »ب��ي��ن��ي« ع��ل��ى ي���ت��ي���ب، اإىل جانب 
التي  ال���اع��دي��ن  املحكمني  جلنة  اأع�����ش��اء  ت��ك��رمي 
بلغ عددها 31 طفاًل و�شاباً اأعدتهم م�ؤ�ش�شة فن 

ليك�ن�ا حكاماً م�شتقبليني.  
التي  للجه�د  ال�شراكة وتثميناً  مل�شت�يات  وتعزيزاً 
عبداهلل  ب��ن��ت  ج���اه��ر  ال�شيخة  ك��ّرم��ت  ق��دم���ه��ا 
ال��ق��ا���ش��م��ي ق��ائ��م��ة ال�����ش��رك��اء وال���داع���م���ني، التي 
لالإعالم  ال�شارقة  مدينة  الذهبي  الراعي  �شمت 
الهالل  ال�شرتاتيجيني  وال�شريكني  )���ش��م�����ض(، 
للم�شاريع وغلفتيرن، والناقل الر�شمي للمهرجان 
اإم دبلي�(،  طريان الإم��ارات، واإي جي اأم �شي )بي 

وال�شريك  ك��ان���ن،  ال��ر���ش��م��ي  الت�ش�ير  و���ش��ري��ك 
ال�شارقة  م���ك���ت���ب  ال����ش���رتات���ي���ج���ي  الإع�����الم�����ي 
هيئة  الر�شمي  ال�شياحي  وال�شريك  الإع��الم��ي، 
وال�شريك  بال�شارقة،  وال�شياحي  التجاري  الإمناء 

الإعالمي، هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزي�ن.
كما مت تكرمي ال�شريك الربونزي مطار ال�شارقة، 
والرعاة الداعمني: املحالت الكربى، وفل�ر لب، 
اآي،  وثريد  نيك�ن،  مدر�شة  التعليميني  وال�شركاء 
ك��ّل من  قدمها  التي  اخلا�شة  ال��رع��اة  كرمت  كما 
اخل�انيج،  اكزت  ول�شت  الزاهية،  العر�ض  م�اقع 
ودبي  اآمي���اك�������ض،  ���ش��ي��ت��ي  و���ش��ي��ن��م��ا  ووك،  و���ش��ي��ت��ي 
للمنا�شبات  اجل���اه��ر  وم��رك��ز  �شيتي،  ف�شتيفال 
ال�شيافة  وو�شريك  م���ل،   6 وزي���رو  وامل���ؤمت��رات، 

فندق �شنرتو ال�شارقة.
القا�شمي  اهلل  عبد  بنت  ج�اهر  ال�شيخة  وثمنت 
املتط�عني حيث  ف��رق  لعبته  ال��ذي  الكبري  ال��دور 

ك���رم���ت ك�����اّلً م���ن ف���ري���ق ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ّي��ة العليا 
نب�ض  وفريق  التط�عي،  قمة  وفريق  بال�شارقة، 
اإىل جانب تكرمي امل�شاهمني  الإم��ارات التط�عي، 
يف حتقيق امل�ؤ�ش�شة للرقم القيا�شي يف اأكرب ور�شة 
لالأرقام  غيني�ض  ق��ب��ل  م��ن  ف���ت���غ��رايف  ت�����ش���ي��ر 
الأو�شط،  ال�شرق  كان�ن  �شركة  من  كاًلّ  القيا�شية 
اخلا�شة،  ال�شعلة  وم��در���ش��ة  البقي�ض،  وع��ب��داهلل 

وفريق نب�ض الإمارات التط�عي. 
احل�ارية  اجلل�شات  م��ن  �شل�شلة  املهرجان  ونظم 
وور�ض تدريبية متن�عة و�شلت اىل اأكرث من 60 
والت�ش�ير،  ال�شينما،  �شناعة  اآلية  تناولت  �شاعة، 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  وا���ش��ت��ه��دف��ت ج��م��ي��ع  وال���ر����ش���م، 
ال�شباب  فئة  خ�شت  كما  وال�شباب،  الأط��ف��ال  م��ن 
بالإ�شافة  املتخ�ش�شة،  ال��ع��م��ل  ور����ض  م��ن  ب��ع��دد 
اجلانبية  والأن�شطة  الفعاليات،  من  العديد  اإىل 

امل�شاحبة للمعر�ض.

اأ�سدل ال�ستار على دورته ال�سابعة بتتويج 7 اأفالم

»ا�صتمر« و»و�صلة الربغي« يتوجان كاأف�صل فيلمني عن فئتي اأفالم الأطفال والطلبة يف »ال�صارقة ال�صينمائي«
-اأكرث من 120 �ساعة من عرو�س الأفالم والفعاليات بح�سور كوكبة من جنوم ال�سينما

-جواهر بنت عبداهلل القا�سمي: نتعهد مبوا�سلة العمل لإثراء معارف وخربات الأطفال وال�سباب ال�سينمائية والإبداعية

•• ال�شارقة-الفجر:

اإىل تعزيز واقع  �شمن جه�دها احلثيثة الرامية 
�شناعة الن�شر يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
املحلية  الن�شر  دور  عالقات  ت�ثيق  على  وحر�شاحُ 
مع نظرياتها على ال�شعيد العاملي، �شاركت جمعية 
ال��ن��ا���ش��ري��ن الإم���ارات���ي���ني يف ال�����دورة ال���� 71 من 
انطلق  الذي  الدويل للكتاب  معر�ض فرانكف�رت 

يف الفرتة بني 16 – 20 اأكت�بر 2019.
النا�شرين  اإىل تعريف  وتهدف م�شاركة اجلمعية 
ال��ع��امل بالتجربة  اأن���ح���اء  الأمل�����ان وم���ن خم��ت��ل��ف 
الإم����ارات����ي����ة ���ش��م��ن م�����ش��اري��ع م��ه��ن��ي��ة وري���ادي���ة، 
وت�شليط ال�ش�ء على النم� املت�شارع ل�ش�ق الن�شر 
حق�ل  يف  املطب�عة  العناوين  ع��دد  م�شت�ى  على 
مع  اجتماعات  وعقد  متن�عة،  واإبداعية  معرفية 
نا�شرين دوليني والعاملني يف قطاع الن�شر ح�ل 

جل�شات  الإماراتي�ن  النا�شرون  عقد  العامل.كما 
مع  اأكت�بر  و18   17 ي�مي  و�شراء احلق�ق  بيع 
5 نا�شرين  اإىل  13 دار ن�شر ماليزية، بالإ�شافة 
م���ن اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ورك�����زت ال���ل���ق���اءات على 
اأهمية التعاون والعمل امل�شرتك يف امل�شتقبل بني 
خرباتهم  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  خ��الل  م��ن  النا�شرين، 
ومناق�شة  الن�شر،  قطاعات  خمتلف  يف  الن�عية 
وال�شراء  البيع  �شفقات  بتط�ير  الكفيلة  ال�شبل 
وت���ع���زي���ز ح��م��اي��ة ح���ق����ق ال��ن�����ش��ر، وال���ب���ح���ث عن 
النا�شر الإماراتي من  الإمكانيات والفر�ض لدى 
اأن�شطته على ال�شعد كافة، وت��شيع  اأجل تط�ير 
�شبكة ت�زيعه.واأكد علي بن حامت، رئي�ض جمعية 
يف  امل�شاركة  اأهمية  على  الإم��ارات��ي��ني،  النا�شرين 
النتقال  يف  وم�شاهمتها  ف��ران��ك��ف���رت  م��ع��ر���ض 
ال�شلة  ذات  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ب��ال��ع��الق��ات 
والخت�شا�ض  امل��ه��ن��ي��ة  م��ن  م��زي��د  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ر، 

عرب اإطالق م�شاريع م�شرتكة قادرة على اإي�شال 
الثقافة الإماراتية، والعربية عم�ماً اإىل خمتلف 
باأحدث  الن�شر  ث��ق��اف��ة  ورف���د  ال��ع��امل،  ح�����ش��ارات 

املعارف والإبداعات«.
دعمها  ت�ا�شل  اأن اجلمعية  اإىل  ح��امت  بن  واأ���ش��ار 
متخ�ش�شة  ل��ق��اءات  عقد  خ��الل  م��ن  لأع�شائها 
والعربية،  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���ض  يف  ن��ظ��رائ��ه��م  م��ع 
والعمل على ترويج من�ش�راتهم وتنمية مهاراتهم 

وقدراتهم واإغناء جتاربهم يف �شناعة الن�شر«.
النا�شرين  ج��م��ع��ي��ة  مم��ث��ل��ي  م���ن  ع����دد  و�����ش����ارك 
الإماراتيني يف اجتماعات عقدت من قبل الحتاد 
اجلمعية  عقد  اإىل  بالإ�شافة  للنا�شرين،  ال��دويل 
نيل�شن  ع��ن جم��م���ع��ة  م��ع ممثلني  لج��ت��م��اع��ات 
يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة   ”Nielsen Group“
اأبحاث ودرا�شات �ش�ق الن�شر والكتاب، التي التقت 
مبقر  عمل  ور���ض  ويف  �شابقة،  معار�ض  يف  معهم 

املا�شي  ي�ني�  �شهر  يف  للن�شر  ال�����ش��ارق��ة  مدينة 
حيث مت التباحث يف اإمكانية اإعداد درا�شات وا�شعة 
الإم����ارات  دول���ة  الن�شر يف  ح���ل �شناعة  ال��ن��ط��اق 
وتقنيات جمع البيانات.وخالل اجتماع مع فريق 
جملة   ،publishing perspective
اإجنازاتها  اجلمعية  ا�شتعر�شت  العاملية،  الن�شر 
الكتب  معار�ض  من  ع��دد  يف  املقبلة  وم�شاركاتها 
يف  املتخ�ش�شة  الدولية  والفعاليات  وامل���ؤمت��رات 
يف  املجلة  مع  التعاون  وجم��الت  الن�شر،  �شناعة 

تبادل ون�شر الأخبار والإعالنات.
وال��ت��ق��ى مم��ث��ل��� اجل��م��ع��ي��ة م���ع وف����د م���ن �شركة 
التي تعّد من اأبرز امل�زعني   ،”OverDrive“
والكتب  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ك��ت��ب  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
ال�ليات  يف  وال��ف��ي��دي���  وامل������ش��ي��ق��ى  ال�����ش���ت��ي��ة 
الق�شايا  العديد من  املتحدة الأمريكية، ملناق�شة 
عمل  ور�شة  عقد  واإمكانية  الرقمي  الن�شر  ح���ل 

للنا�شرين الإماراتيني يف هذا املجال. 
امل�شاركني  الإماراتيني  النا�شرين  قائمة  و�شمت 
يف معر�ض فرانكف�رت الدويل للكتاب مع اجلناح 
كلمات”،  “جمم�عة  كاًل من  للجمعية  امل�شرتك 
الفلك  و”دار  والت�زيع”،  للن�شر  ثقافة  و”دار 
للن�شر”،  التخيل  و”دار  والرتجمة”،  للن�شر 

و”دار ليربتي للن�شر”. و”دار الربيع للن�شر”، 
تاأ�ش�شت  الإماراتيني  النا�شرين  جمعية  اأن  يذكر 
�شلطان  بنت  ب��دور  ال�شيخة  بجه�د   ،2009 عام 
القا�شمي، م�ؤ�ش�ض ورئي�ض اجلمعية، وتهدف اإىل 
الإم���ارات  دول��ة  يف  الن�شر  قطاع  وتط�ير  خدمة 
بدور  والنه��ض  ب��ه،  والرت��ق��اء  املتحدة،  العربية 
ال��ت��اأه��ي��ل والتدريب  ب��رام��ج  ال��ن��ا���ش��ر م��ن خ���الل 
رعاية  على  اجلمعية  وتعمل  كفاءته،  ترفع  التي 
ال��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع ال��ن�����ش��ر ب���دول���ة الإم�������ارات، 
بها  اخلا�شة  وال��ق���ان��ني  املهنة  ���ش��روط  وحت�شني 

بالن�شر  املعنية  اجلهات  م�ع  والتعاون  بالتن�شيق 
داخل الدولة وخارجها.

�سمن م�ساركتها يف »معر�س فرانكفورت«

جمعية النا�صرين الإماراتيني تبحث اآفاق تطوير �صناعة الن�صر وتلتقي بنا�صرين من اأمريكا الالتينية وماليزيا

توقيع مذكرة تفاهم بني دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ومعر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 

اأملانيا �صيف �صرف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 2021
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تنتظر )ا�ستدعاء ويل عمرو(

حورية فرغلي: �صاأغرّي 
�صورة ريا و�صكينة

فرع�ن"..  "حملة  فيلم  يف  مب�شاركتك  • نبداأ 
ملاذا قبلت دور �شيفة �شرف؟

- ظهرت من خالل العمل ك�شيفة �شرف، واأحب 
العمل،  يف  بالت�اجد  ج��داً  و�شعيدة  �شعد،  عمرو 
ال��دور لي�ض بحجمه واإمن��ا بقيمته،  ووافقت لأن 
واحل��م��د هلل ك���ان ال����دور م���ف��ق��ا، وال��ع��م��ل حظي 
بنجاح يف ال�شينما، وكل امل�ج�دين بالفيلم بذل�ا 
جمه�داً كبرياً حتى يظهر ب�شكل لئق، واأنا اأعترب 

هذا العمل نقلة يف تاريخ ال�شينما.

"مملكة  م�شل�شل  يف  املا�شي  رم�شان  يف  • ت�اجدت 
ال���ذي  ف��م��ا  ع����ب����ده..  ف��ي��ف��ي  ال��ف��ن��ان��ة  الغجر" م���ع 

حم�شك للعمل؟
كل  م��ع  ب��ال��ت���اج��د  للغاية  �شعيدة  ك��ن��ت   -
الفنانة  خ���ا����ش���ة  ال���ع���م���ل،  اأب����ط����ال 
الكبرية فيفي عبده، وعلى الرغم 
الأوىل  امل����رة  ه���ي  ه���ذه  اأن  م���ن 
اأ�شارك فيها بعمل معها،  التي 
اأنها غمرتني بطاقة حب  اإل 

كبرية، 
وامل�������ش���ل�������ش���ل ن�������ال اإع�����ج�����اب 
اجل��م��ه���ر، لأن��ن��ا ب��ذل��ن��ا فيه 
جم���ه����داً ك��ب��رياً ح��ت��ى يخرج 
ب�����ش��ك��ل ج���ي���د، وال��������رق ال���ذي 
الغيطي  حم����م����د  ق�����دم�����ه 
ومليئاً  رائ�����ع�����اً  ك������ان 
ب���ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل 
ال�����ه�����ام�����ة 
ع����ن 

حياة الغجر التي مل تقدم من قبل، وقد بذلت جمه�داً كبرياً يف الدور حتى اأتقم�ض 
دور الغجرية.

-ما اأ�شعب امل�شاهد التي قابلتك يف "مملكة الغجر"؟
العمل كله كان �شعباً، ولكن كانت هناك م�شاهد اأرتدي فيها ف�شتاناً خفيفاً على الرغم 
من اأن اجل� كان �شديدة الربودة، وا�شتمررت بهذه املالب�ض ملدة ي�مني دون ن�م، وهذا 
"تريلال"،  كبرية  عربة  لقيادة  ا�شطررت  اأنني  جانب  اإىل  واجهني،  ما  اأ�شعب  ك��ان 
�شاألني  الذي  بالن�شبة لرك�ب اخليل  اأما  اأفعل فيها هذا،  التي  املرة الأوىل  وهذه هي 
عليه العديد من اجلمه�ر، فلم يكن لدي اأي م�شاكل فيه خا�شة اأنني بطلة م�شر يف 

الفرو�شية.

عبده..  فيفي  الفنانة  وبني  بينك  وقع  خالفا  هناك  باأن  ال�شائعات  بع�ض  • اأثريت 
فما حقيقة ذلك؟

- مل يحدث هذا نهائياً، فاأنا اأحب فيفي عبده كثرياً، وكانت العالقة بيننا جيدة يف 
الت�ش�ير والك�الي�ض،

 وكانت مليئة باحلب وال�شحك، واأظن اأن اجلمه�ر �شاهد التناغم الكبري الذي ظهر 
بيننا من خالل العمل على ال�شا�شة، خا�شة اأن اأغلب م�شاهدي يف العمل كانت معها، 

واأنا �شعيدة بذلك.

اإ�شابتك  بدليل  ال�قت،  نف�ض  يف  ونقمة  نعمة  ك��ان  اأن��ه  للخيل  حبك  عن  يقال   •
املر�شية ب�شبب اخليل.. فما �شحة ذلك؟

اأنني ع�ش�ة فى  اأي �شيء، ولدي مزرعة خيل، كما  اأكرث من  اأع�شق اخليل  اأنا فعاًل   -
احتاد الفرو�شية بلندن، ولدي العديد من امل�شاريع اخلا�شة من �شمنها اخليل، ولدي 
اأن�اع منها ل ميكن اأن اآتي بها اإىل م�شر، لأنهم يحتاج�ن اإىل م�شاحات خ�شراء كبرية، 
وهذا ل يت�افر عندي يف م�شر، واأي�شاً اأنا ع�ش�ة يف احتاد الفرو�شية يف م�شر، وكل هذا 

نعمة كبرية اأحمد اهلل عليها.
ولكن بالفعل كان اخليل �شبباً يف تعر�شي حلادث �شديد مل اأ�شتطع بعده متثيل م�شر 

يف الفرو�شية.

من  بعدد  قيامك  يف  وت�شبب  له  تعر�شت  الذي  احلادث  اأ�شباب  يعرف  ل  • البع�ض 
عمليات التجميل؟ فما تفا�شيله؟

بي،  اخلا�ض  الفر�ض  برك�ب  قيامي  اأث��ن��اء  تتعاركان  اأ�شرتان  هناك  كانت   -
واأحد  اأنفي،  بالدي�شك وك�شر  واأ�شبت  فخاف منهما ووقعت من عليه، 

الأطباء بدًل من اأن يحُ�شلح اأنفي، اأحدث تلفاً يف و�شع التنف�ض، 
بعمل  اأنني قمت  للغاية، خا�شة  النف�شية  وتراجعت حالتي 

اأكرث من 7 عمليات جتميل وقتها.
اإنني  قال�ا  الذين  النا�ض  من  اأ�شتغرب  وكنت 
اأجريت عمليات جتميل من اأجل 
اأن اأ�شبح اأجمل، وتنا�ش�ا 
اأنني كنت ملكة جمال 
 ،2002 ع���ام  م�����ش��ر 
لعمليات  اأح���ت���اج  ول 
اأي�شاً  وقال�ا  جتميل، 
م��ا ح��دث يف  اإن  وقتها 
عمليات  ب�����ش��ب��ب  اأن���ف���ي 
كله غري  وهذا  التجميل، 

�شحيح.

براءة ريا و�سكينة"
اجلديد  ال�شينمائي  فيلمها  اأح��داث  �شمن  م�شاهدها  ت�ش�ير  فرغلي  ح�رية  ت�ا�شل 
بعملها  ارتباطها  لظروف  مرة  من  اأكرث  الت�ش�ير  تاأجيل  و�شكينة" بعد  ريا  "براءة 
الدرامي الأخري "مملكة الغجر". و�شنك�شف يف هذه الأ�شطر عن ع�دة ح�رية فرغلي 

اإىل جمه�رها يف دور العر�ض ال�شينمائية.

حورية فرغلي وطنية
عن طريق الفال�ض باك، تبداأ اأحداث فيلمها ال�شينمائي املنتظر "براءة ريا و�شكينة" 
النمطية  ال�ش�رة  تغيري  ب�شبب  التحدي  من  الكثري  فيها  جتربة  ح�رية  ت��راه  ال��ذي 

املاأخ�ذة عن هاتني ال�شخ�شيتني، 
ريا  حلياة  املختلف  اجلانب  �شتك�شف  اأنها  لن�اعم  خا�شة  ت�شريحات  يف  اأّك���دت  حيث 
ما  وه��ذا  التاريخ؛  و�شفهما  كما  جمرمتان  ل  وطنيتان  �شخ�شيتان  واأنهما  و�شكينة 

يجعلها تنتظر اإثارة اجلدل ال�ا�شع وقت عر�ض العمل يف دور العر�ض ال�شينمائية.

رف�س الرقابة
وي�ؤكد كاتب العمل اأحمد عا�ش�ر يف ت�شريحات خا�شة مل�قعنا اأنه قّدم الن�شخة الأوىل 
من �شيناري� العمل قبل ما يقرب من خم�شة اأع�ام، اأي يف عام 2014، ولكنها رحُف�شت 
ّرح بها  من قبل الرقابة ما جعله ي�شّر على تعديلها وتقدميها مرة ثانية، وبالفعل �شحُ

بعد عام.
ويق�ل اإنه يف عام 2005 كان يح�شر لفيلم وثائقي فرن�شي عن اأ�ش�اأ ن�شاء يف تاريخ 
الب�شرية، فاختار ريا و�شكينة ليكتب عنهما، وخالل البحث يف ق�شيتهما اكت�شف الكثري 
يتناول حقيقة  �شينمائي  فيلم  لإع��داد  �شجعه  ما  اأح��د،  يعرفها  التي ل  الأ���ش��رار  من 
اأعمالنا  يف  النمطية  �ش�رتهما  ب�شبب  التاريخ  ظلمهما  اللتني  ال�شخ�شيتني  هاتني 

ال�شينمائية.

ميزانية �سخمة
لالإنتاج كي يظهر  للعمل ميزانية �شخمة  املنتجة  ر�شدت اجلهة  اأخ��رى،  ناحية  من 
يتطّلب  وه��ذا  املا�شي،  الزمن  يف  اأح��داث��اً  يتناول  اأن��ه  خا�شة  م�شّرفة؛  ب�ش�رة  الفيلم 

الكثري من الديك�رات املختلفة واملالب�ض التي تتنا�شب مع تلك الفرتة.

ا�ستدعاء ويل عمرو
)ا�شتدعاء ويل عمرو(،  فيلم  الفنانة ح�رية فرغلي عر�ض  تنتظر  اخ��رى   من جهة 

الذي يجمعها مع حممد عز و�شربي ف�از وحممد لطفي و�شماح اأن�ر.
وقالت ح�رية: )م�شاركتي يف العمل اأتت نظراً لق�ة ال�شيناري� ، اإذ �شعرت بذلك حني 

مت عر�ض الدور علّي، 
امل�شاهدين،  اأمل�ض ردود فعل  ال�شينما حتى  العمل يف دور  ال�شرب عر�ض  بفارغ  واأنتظر 

واأمتنى اأن ينال اإعجابهمم(،
 لفتة اإىل اأن الفيلم من تاأليف حممد �شمري واإخراج اأحمد البدري وتدور اأحداثه يف 

اإطار اجتماعي ك�ميدي.
واأ�شافت الفنانة امل�شرية )حالياً اأق�م بقراءة اأكرث من م�شل�شل لختيار الدور املنا�شب 

لتقدميه خالل الفرتة املقبلة(،
 م�شرية اإىل اأنها �شعيدة بردود الأفعال الإيجابية جتاه م�شل�شل )مملكة الغجر(، الذي 
�شاركت فيه خالل املاراث�ن الرم�شاين املا�شي، )خ�ش��شاً اأن العمل حقق جناحا كبرياً، 
ونال اإعجاب اجلمه�ر والنقاد، بالإ�شافة اإىل جتربتي املتميزة اإىل جانب الفنانة فيفي 

عبده، حيث جمعنا التعاون الكامل اأثناء هذا العمل(.

حال �صيحة �صيفة �صرف )بخط الإيد(
�شيحة  ح��ال  النجمة  تظهر 
الإيد"  "بخط  م�شل�شل  يف 
ك�شيفة  رزق،  اأحمد  للنجم 
�شرف يف احللقة الأوىل من 
العمل، الذي ينتمي لن�عية 
ت�ا�شل  حيث  حلقة،  ال�45 
اجلهة  ����ش���ي���رنج���ي،  ����ش���رك���ة 
التعاقدات  اإب�����رام  امل��ن��ت��ج��ة، 
امل�شاركني  ال���ف���ن���ان���ني  م����ع 
ا����ش���ت���ع���دادا  ال����ب����ط�����ل����ة،  يف 
لن��ط��الق ال��ت�����ش���ي��ر خالل 
يعر�ض  حتى  املقبلة،  الأي���ام 

يف امل��شم ال�شت�ي.
وعادت حال اإىل التمثيل هذا 
ال��ع��ام ب��ع��د اع��ت��زال دام 12 
م�شل�شل  قدمت  حيث  عاماً، 
حممد  النجم  مع  "زلزال" 
عر�شه  مت  وال���ذي  رم�شان، 
و�شارك  املا�شي،  رم�شان  يف 
امل�شري،  يف بط�لته: ماجد 
هنادي  ع���ب���دال���غ���ن���ي،  م���ن���ى 
اأحمد  داغ���ر،  ح�شام  مهنى، 
عبداحلليم،  �شامي  ���ش��ي��ام، 
ح����ج����ازي، حممد  حم���م����د 
�شيائي،  ت���ام���ر  ����ش���ل���ي���م���ان، 
ي����������ش����ف ع�����ث�����م�����ان، ح���ن���ان 
واإنتاج  ك���رم،  مل��ي��اء  �شليمان، 

�شركة �شيرنجي.

دينا ال�صربيني ت�صتبدل موؤلفة 
وخمرج )زي ال�صم�ص 2(

"زي ال�شم�ض"  رغم اأن اجلزء الأول من م�شل�شل 
تاأليف  م����ن  ك������ان  ال�������ش���رب���ي���ن���ي  دي����ن����ا  ل��ل��ن��ج��م��ة 
ف�رمات  عن  ومقتب�شا  نع�م،  مرمي  ال�شيناري�شت 
اإي���ط���ايل، واإخ�����راج ���ش��ام��ح ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ذي حل 
ب��دي��اًل ل��ل��م��خ��رج��ة الأ���ش��ل��ي��ة ك��ام��ل��ة اأب����� ذك���ري، 
ف����اإن اجل����زء ال���ث���اين ���ش��ي�����ش��ه��د ت��غ��ي��ريات �شاملة 
ال�شتعانة  طلبت  التي  ال�شربيني  لرغبة  تلبية 

بال�شيناري�شت تامر حبيب واملخرج هاين خليفة.
و���ش��ت�����ش��م��ل ال��ت��غ��ي��ريات ك��ذل��ك ع����ددا م���ن جن�م 
العمل، ولكن مل يتم ال�شتقرار على الأ�شماء التي 
�شت�شتمر يف اجلزء الثاين املقرر عر�شه مباراث�ن 
قن�ات  ���ش��ب��ك��ة  ع���ل���ى   2020 رم�������ش���ان  درام�������ا 
MBC، ومت تاأجيل الأمر اإىل حني التعاقد مع 
املخرج اجلديد والنتهاء من كتابة ن�شف حلقات 
امل�شل�شل على الأقل، على اأن يتم البدء يف ت�ش�يره 

مطلع �شهر دي�شمرب املقبل.
اأن ال�شربيني تراجعت عن تقدمي م�شل�شل  يذكر 
رم�شان  درام����ا  م������ش��م  يف  ومت�يل"  "�شفيقة 
بكتابته  ح��ب��ي��ب  ت���ام���ر  ت��ك��ل��ي��ف  رغ����م   2020
بعدما  ح��ل��ق��ات،   5 كتابة  م��ن  بالفعل  والن��ت��ه��اء 
ت��ب��ني اأن����ه ���ش��ي��ح��ت��اج ل��ت��ح�����ش��ريات ���ش��خ��م��ة فيما 
ال�شربيني على تقدمي  بالديك�ر. ووافقت  يتعلق 
جزء جديد من م�شل�شل "زي ال�شم�ض" ا�شتثمارا 
لنجاحه، خا�شة اأن النهاية كانت مفت�حة وت�شمح 

بتقدمي مفاجاآت جديدة.

طريقها  فرغلي  حورية  الفنانة  ب��داأت  اأن  منذ 
و�سط  مكانًا  لنف�سها  ت�سنع  اأن  ا�ستطاعت  الفني، 
املهمة،  الأعمال  من  العديد  يف  و�ساركت  النجوم، 

على امل�ستوى ال�سينمائي والدرامي. ومن اأحدث اأعمالها م�سل�سل "مملكة الغجر"، الذي عر�س 
موؤخرًا و�ساركت يف بطولته مع الفنانة فيفي عبده، كما ظهرت ك�سيفة �سرف يف فيلم "حملة 

فرعون" الذي قام ببطولته الفنان عمرو �سعد، وُعر�س يف مو�سم عيد الفطر.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

جابر بن علو�ش

تــنـــدم تـ�شــتــط  وال  احــــذر 

ازتـــم قـبـلـك  واحــد  كــم  يــا 

انحـم ج�شمـه  احلــمــاقـــــه  ومـــن 

الهـم يتعـو�ض  الــعــيــل  ومـــرى 

تعـلـم رجــل  جـانـك  بو�شـيـك 

وافهـم ــن  ـــ زي و  بطيـب  اإعــمـــــل 

تن�شيـه ال�شـي  تبغـي  جـــــان  ــا  ي

يبغيـه لـــــي  يــو�ــشــل  وال  يــركــ�ــض 

اإيديـه تقبـ�ض  مـا  العيـا  ومــن 

ــي حــوالــيــه ــل ويــخــ�ــر �ــشــديــجــه ال

بتـعـنـيـه اأمــــر/ن  فــــي  اإتـــاأن 

ــه ـــ ــراعــي ــدل اإب ــع ومــــرى الـــعـــدل ي

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

ال�شكل .. ما يك�شف الوا�شح من الهارب
                ال تغّرك ا�شكال .. مبت�شمه .. و م�شتحّيه

تـلقـى وجـيـٍه مـا فيها .. حلّيه و �شارب
                   ت�شوى وجـيـٍه عـلـيهـا .. �شـارب و حلّيه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

نعمان عبيد بن نعمان

 �لقـــدر �ملحـت�م 
دواره الي��������ام  ت����رى  يعل��م  وم���ن  ي���دري  وم���ن 

اأقطاره الع��امل  ودرت  باأنظ��ارك  ب��اع��دت  ول��و 

مقداره ع��الر���س  طغى  ت�ساغرته  يل  وظلمك 

ن��اره م��ن  ه��اج  وقلب�ي  ذب�����اح��ه  ال���س�����واق  ت��رى 

م�سواره ط�ال  غيابك   ،، اأم�����رك  على  تايه  وان��ا 

و�سعاره احل���ب  وذاك  وال��ع�����س�����ره  ال��������ود  ن�سيت 

مزماره تلحني  على  ب��اأوه�����ام��ه  الغ�ري  خدع�ك 

واأق����داره ال��وق�����ت  غي�ر  �سي  مايب�اله  �سقوطك 

�سيج�اره ع��������ود  اي���ده  م��اب��ني  �سعل  ال��ل��ي  كمثل 

منظاره يخيب  حم��ال  عب�ره  ل��ك  الغ���د  لكن 

غ�داره الي��������ام  ت�����رى  ب��ه  وتيق��ن  قول��ي  فخذ 

يتالقا احل���ي  م�����س��ري  ال��ع��اق�����������ل  بحك�مة  ف��خ��ذه��ا 

اط��واق��ا ��د  م��ق��يَّ وان��ت��ه  امل��ح��������ت��وم  ق����درك  يجيبك 

حراقا ب��ن��ار  علينا  واأم��ط��ر  ال�سم����اء  ل��ني  و���س��ل 

و�سفاقا ع��ط��ف  ولب���ك  اأو���س��اع�����ي  ت��ع��اي��ن  وان��ت��ه 

لقا ول  م�ست�سنع  ال��ذن�����ب  ْم���ن  اأق��ب��������ح  وع����ذرك 

من�ساقا خ��ب�����ت  ول��ك��ن  د���س��ت�����������وره  ع  وت��وق��ي�����ع��ك 

الآف��اقا ف�����وق  ب��اأن��ك  وت��وه��م��ت  ح��ل�����م  ل��ك  ر���س��م 

خفاقا الوه�������ام  ب  ي��ط��ري  حلم�ته  يل  وح��ل��م��ك 

تري�اقا ال��دخ��������ان  �سرب�����ة  ب��ان��ه  بوه�م  يعي�س 

ح��داقا في�ه  ونظ����ري  ي�����دي  �سن��ع  م��ن  لن���ه 

خن�اقا ي��ك��ون  ك��ي��ف  واحل�����������رم��ان  ال��ب��ع��د  وج�����س 

ريــتـ�يــت
 

ال�سباح اللي اأح�س اأنه �سباح

ما يزين ال بوجهك يا حلو 

******

ميّرين قلبك املك�سورة اأجنحته 

يح�سب اإىل اليوم اأغّني جارة الوادي

قويل له اإين على كل �سي �ساحمته 

واإّنه رجع عقب ماهو خمتلف عادي

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
يااارب..حتفظ لنا قايد بلدنا الكرمي..!

يا اهلل..يالواحد..الفرد..املجيب..العظيم..!
�سافيه..! الب�سر  على  بالكرم  مّدته  يل 

ن�ساألك له..طول عمر ..و�سحه..وعافيه..!

حممد بن طناف الكعبي

ان���ت ح��ب��ك ع��ل��ى ���س��ع��ب الم������ارات فر�س

الر�س فوق  من  يو�سلك  عجز  �سموخك  من 

يلتقيك  جل����ل  ����س���وى  و������س  ه������زاع  ����س���وف 

و ارت���ف���ع ل��ل��ف�����س��اء ع�����س��ان ي�����س��ل��م ع��ل��ي��ك !

عبداهلل مدعج
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عبيد ال�شاعر

مع���ْ��ك�����م ال�سعيب�ات  يف  وقفت  الأْ�س��ود 
جي���س التحال�����ف بال�سداي��د .. دعمك����ْ���م

احل�س��������ودي �سلب��ْ��ه���ا    ٍ اأر���س  لك��م  رّدت 
ال�سع���������ودي ع����ا�س  ْو  المارات���ي  عا�س 
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