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التقليل من اخلبز مينع انتفاخ املعدة

ك�سفت درا�سة حديثة باأن التخفيف من تناول اخلبز واحلبوب يقي من 
انتفاخ املعدة الناجم عن عدم قابلية اجل�سم على حتمل الالكتوز. 

الأ�سباب  من  يعد  الع�سبي  القولون  متالزمة  ف��اإن  العلماء  وبح�سب 
الرئي�سية لنتفاخ املعدة، كما ميكن اأن توؤدي حالت طبية معينة مثل 

داء كرون اأو ان�سداد الأمعاء اإىل حدوث هذه امل�سكلة. 
اإحدى  احلم�سية  وامل�����س��روب��ات  ب��ال��ده��ون  الغنية  الأط��ع��م��ة  وتعترب 
انتفاخ  باأن  العلماء يقولون  اأن  اإل  املعدة،  الرئي�سية لنتفاخ  امل�سببات 
امل��ع��دة ق��د ي��ح��دث ع��رب الإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول اخل��ب��ز يف ف��رة ق�سرية، 
ب��دوره��ا ن�سوء  ال��ت��ي ت�سبب  لح��ت��وائ��ه على ع��دد كبري م��ن الأل��ي��اف 

الغازات والنتفاخ والإم�ساك. 
الربيطانية،  للدكتورة كري�ستني كروثرز من جمعية احلمية  ووفقاً 
فاإن تناول جرعة �سخمة من الألياف دفعة واحدة، ميكن اأن يت�سبب 

يف م�ساكل يف اله�سم.
اإق�ساء  تعني  ل  احلقيقة  ه��ذه  ب���اأن  كري�ستني،  ال��دك��ت��ورة  وت�سيف 
تناولها  يجب  ولكن  الغذائي،  النظام  من  بالألياف  الغنية  الأطعمة 

ب�سكل متوازن. 
وين�سح العلماء ب�سرب املاء اأثناء تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأن 
ال�سوائل ت�ساعد على حتريك الألياف يف جميع اأنحاء اجلهاز اله�سمي 
ومتنع النتفاخ يف املعدة والإ�سابة بالإم�ساك، وفق ما نقلت �سحيفة 

ديلي �ستار الربيطانية. 

هل ي�صح اأكل املوز على معدة فارغة؟
تعترب وج��ب��ة ال��ف��ط��ور اأه���م وج��ب��ة يف ال��ي��وم، وي��ج��ب اأن حت��ت��وي على 
يف  اأنف�سنا  جند  قد  ذل��ك،  وم��ع  واملغذية،  ال�سحية  العنا�سر  خمتلف 
اأو على  العمل  الفطور يف  تناول  اإىل  الأح��ي��ان، م�سطرين  كثري من 

الطريق، ويعترب املوز من اأ�سهل اخليارات.
وياأتي املوز بالطبع مع جمموعة من الفوائد ال�سحية، ومن املعروف 
اأن حمتويات هذه الفاكهة تعزز �سحة القلب وت�ساعد على احلد من 
التعب يف اجل�سم، بالإ�سافة اإىل احلفاظ على �سغط الدم عند م�ستوى 

حمدد، واحلد من الكتئاب والإم�ساك وحرقة املعدة والقرحة.
كما اأن املوز غني باحلديد الذي ي�ساعد يف حتفيز اإنتاج الهيموجلوبني، 
اأن��ه يعترب م�سدرا ممتازا  ال��دم. ويف حني  ويلعب دوراً يف عالج فقر 
املعدة ل  امل��وز على معدة فارغة  تناول  اأن  اإل  ال�سحة،  للحفاظ على 

يزال مو�سع جدل، بح�سب موقع اإن دي تي يف.
وبالتايل  واملغني�سيوم،  والألياف  للبوتا�سيوم  واملوز هو م�سدر ممتاز 
ي�ساعد على تلبية احلاجة للعنا�سر الغذائية املختلفة يف ج�سمك، فهو 
ب�سكل  املوز  بتناول  ال�سعور باجلوع، وين�سح  الطاقة ويقلل من  يعزز 

يومي للح�سول على هذه الفوائد.

اآي�س كرمي خال من الربوتني احليواين
اأعلنت �سركة "يونيليفر" عن اإطالق اآي�س كرمي للنباتيني، ي�ستخدم 

يف حت�سريه بروتني م�ستخرج من نبات البازلء.
ويتوقع اأن يحقق الآي�س الكرمي اجلديد الذي ياأتي مغطى بال�سوكول 
�سفوف  بني  وا�سعا  انت�سارا  الرغبة،  ح�سب  دونها  اأو  اللوز  قطع  مع 

النباتيني، من كارهي تناول الربوتني احليواين بكافة اأ�سكاله.
ويتم حت�سري ال�سكول النباتية من بذور الكاكاو، دون اإ�سافة اأي من 

اأنوع احلليب.
الحتاد  م��ن  �سهادة  على  ال�سركة  ح�سلت  امل�ستهلكني،  ثقة  ولك�سب 
احليواين،  الربوتني  من  منتجها  خلو  لإثبات  للنباتيني،  الأوروب���ي 

وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ت رواب����ط النباتيني ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، عن  وع����ربرّ
�سعادتها باملنتج اجلديد، وب�سرت اأع�ساءها اأن باإمكانهم الآن ال�ستمتاع 

بتناول الآي�س كرمي.
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اأف�صل امل�صل�صالت 
تتناف�س على جوائز اإميي 
هاندميدز  اخلادمة" )ذا  "ق�سة  اأم  ثرونز(  اأوف  العرو�س" )جيم  "�سراع 
تيل(؟ "اأتالنتا" اأم "ال�سيدة مي�سل الرائعة" )ذا مارفلي�س مي�سز مي�سل(؟

اأرفع  اإمي��ي  جوائز  على  والكوميدية  الدرامية  امل�سل�سالت  اأف�سل  تت�سابق 
جوائز الإنتاج التلفزيوين اليوم الثنني. والأعمال اجليدة كثرية حتى اأن 

بع�سها قد يخرج خايل الوفا�س.
لكن احلفل ل يتعلق فقط بالفائزين اإذ يقدم مايكل ت�ساي وكولني جو�ست 
بطال برنامج )�ساترداي نايت ليف( لأول مرة حفال من املتوقع اأن ي�سهد 
الكثري من النتقادات الالذعة للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وق�سايا 

اأخرى.
و�ست�سلم جوائز اإميي يف لو�س اجنلي�س يف حفل تذيعه �سبكة )ان.بي.�سي( 

التلفزيونية على الهواء مبا�سرة.
ال�سباق  )ات�������س.ب���ي.او(  اإن���ت���اج  م��ن  العرو�س"  "�سراع  م�سل�سل  وي��ت��ق��دم 
بر�سيحات بلغ عددها 22 تر�سيحا لكن النقاد يقولون اإنه يواجه مناف�سة 

كبرية من م�سل�سل "ق�سة اخلادمة" على جائزة اأف�سل م�سل�سل درامي.
واير(  )اإي���ن���دي  ملجلة  التنفيذي  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س  ���س��ن��اي��در  م��اي��ك��ل  وق���ال 
اللكرونية اإن اأحدث مو�سم من "�سراع العرو�س" الذي عر�س قبل نحو 

عام قد يتاأثر من غيابه عن الأذهان يف الوقت الراهن.
املا�سي )يف مو�سمه  العام  "ق�سة اخلادمة هو العر�س الأح��دث، فاز  وقال 

الأول( ومازال على ما يبدو مثار حديث وحا�سرا يف الأذهان".

القب�س على قاتل 
فتيات الليل يف تك�صا�س

األقت �سرطة تك�سا�س القب�س، على اأحد 
الأمريكي  احل���دود  ح��ر���س  يف  العاملني 
ي�����س��ت��ب��ه يف اأن����ه ق��ت��ل اأرب�����ع ن�����س��اء خالل 
الأ�سبوعني املن�سرمني وخطف خام�سة.

مت  اإن��ه  حملية  اإعالمية  تقارير  وق��ال��ت 
 35( اأورت��ي��ز  ديفيد  خ��وان  على  العثور 
احلدود  حر�س  يف  يعمل  وال���ذي  ع��ام��ا(، 
�ساحة  الزمن، خمتبئا يف  منذ عقد من 
انتظار لريدو بعدما هربت امراأة تزعم 
اأنه كان قد اختطفها واأبلغت هيئة انفاذ 
ال��ق��ان��ون. وق���ال م��ارت��ن ك��وي��الر رئي�س 
ال�سرطة يف مقاطعة ويب يف بيان "�سعرنا 
اأدل��ة قوية  اأ�سفرت عن جمع  اأن جهودنا 
�سد هذا القاتل. جمتمعنا اآمن من هذا 
اإ�سيدرو  ق��ال  لح��ق  وق��ت  ويف  القاتل". 
األنيز ممثل الدعاء يف مقاطعة ويب يف 
اأرب��ع تهم بالقتل  اأن��ه مت توجيه  تغريدة 
والعتداء والحتجاز ب�سكل غري قانوين 
اأورتيز  كان  اإذا  ما  يت�سح  . ومل  لأورتيز 
كفالة  كانت  اإذا  ما  اأو  بتوكيل حمام  قام 

قد حددت له.

الوعي الذاتي اأف�صل �صبيل 
اإىل  حياة اأكرث �صعادة وجناحًا �ص 23

اإع�صار فلورن�س.. 
مرا�صل ميّثل ورجالن 

يف�صدان امل�صهد
لن يختلف اثنان حول قوة اإع�سار 
خلفه،  الذي  والدمار  "فلورن�س" 
وه���و الأم����ر ال����ذي ح����اول مرا�سل 
اإحدى القنوات الأمريكية اإظهاره 

واإبرازه، لكنه وقع يف "املحظور".
للمرا�سل  فيديو  مقطع  وانت�سر 
الأم���ريك���ي م��اي��ك ���س��ي��دل، يظهر 
ف��ي��ه خ���الل م��ق��اب��ل��ة م��ب��ا���س��رة من 
ويلمنغتون يف ولية ديالوير، على 

قناة "ويذر" ال�سهرية.
وب�����دا ����س���ي���دل، وه����و اأي�������س���ا عامل 
الأر�����س����اد اجل���وي���ة، وك���اأن���ه يقاوم 
اإع�سار  ق��وة  م��دى  ليظهر  ال��ري��اح 
"فلورن�س"، لكن �سرعان ما ف�سلت 

خطته.
خلف  م��ررّ  املبا�سر،  اللقاء  ف��خ��الل 
ب�سكل  مي�����س��ي��ان  رج�����الن  ���س��ي��دل 
مف�سدين  م��ق��اوم��ة،  اأي  دون  ع���اد 
املرا�سل  الذي حاول  امل�سهد  بذلك 

تقدميه.
وقال م�ساهدون اإن الفيديو يعري 
الذين  امل��را���س��ل��ني،  بع�س  حقيقة 
الكذب  لت�سويق  امل��اآ���س��ي  ي�ستغلون 

والأخبار الزائفة.
بالغ  ال�سحفي  اأن  اآخ����رون  وذك���ر 
ك����ث����ريا ح����ني ح�������اول اإب����������راز ق���وة 
مل  اأن��ه  م��ن  بالرغم  "فلورن�س"، 
ي��ك��ن ع��ل��ي��ه ذل����ك، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن 
التي  والب�سرية  امل��ادي��ة  اخل�سائر 

خلفها الإع�سار تبني احلقيقة.

لأول مرة يف التاريخ ماكاو 
تغلق كل كازينوهاتها

يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  م���اك���او  اأغ��ل��ق��ت 
تاريخها كل كازينوهات القمار مع 
الذي  مانغخوت  الإع�سار  اق��راب 
حذرت ال�سلطات من خطر حدوث 

في�سانات خطرية على اأثره.
امل�ستعمرة  ه���ذه  ���س��ل��ط��ات  وك���ان���ت 
واجهت  ال�������س���اب���ق���ة،  ال���ربت���غ���ال���ي���ة 
املا�سي  ال����ع����ام  ح������ادة  ان����ت����ق����ادات 
ملواجهة  ال�ستعداد  يف  لتق�سريها 
اأ�سفر  ال�����ذي  "هاتو"  الإع�������س���ار 
و�سبب  ق��ت��ي��ال   12 ���س��ق��وط  ع���ن 
واأعلنت  ك���ب���رية.  م���ادي���ة  اأ�����س����رارا 
قرار  اأن  ب��ي��ان  م��اك��او يف  ���س��ل��ط��ات 
اإغ�����الق ال��ك��ازي��ن��وه��ات ال����� 42 يف 
ال�سركات  ات��خ��ذ مب��واف��ق��ة  امل��دي��ن��ة 
اإن  احلكومة  وق��ال��ت  لها.  امل�سغلة 
الكازينوهات  ع��م��ل��ي��ات  "تعليق 
موظفيها  اأم�����ن  ل�����س��م��ان  اإج������راء 
املدينة  وكانت  وال�سكان".  وزوارها 
�سبه  ع���ادة،  بال�سياح  ت��زدح��م  ال��ت��ي 
م��ق��ف��رة ���س��ب��اح الأح����د. وق���ام عدد 
من التجار بتكدي�س اأكيا�س الرمل 
وحماية  التجارية  حمالتهم  اأم��ام 

واجهاتها باألوح من اخل�سب.

البدانة تدمر وظائف 
الدماغ

برين�ستون،  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  اك��ت�����س��ف 
الدماغ  خاليا  على  �سلباً  توؤثر  البدانة  اأن 

وتدمر وظائفه. 
ويقول الباحثون اإن هذه النتيجة دليل على 
اأن �سحة الدماغ يجب اأن تكون م�سدر قلق 
ة  ملحرّ حاجة  وه��ن��اك  بال�سمنة،  امل�سابني 
الع�سبية  الأمرا�س  من  حلمايتهم  لعالج 

التنك�سية.
وعلى املدى الق�سري، فاإن البالغني الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن ال�����س��م��ن��ة امل��ر���س��ي��ة ه��م اأكرث 
ال�سكري، و�سيق  عر�سة لالإ�سابة مبر�س 
الظروف  عن  الناجم  والكتئاب  التنف�س، 
الجتماعية، اإ�سافًة اإىل التهابات الدماغ. 

�سحية  م�ساكل  تظهر  الوقت،  م��رور  وم��ع 

اأكرث خطورة، ب�سبب ال�سمنة مثل اأمرا�س 
القلب، والأورام اخلبيثة.

مبا�سر  ب�سكل  تتاأثر  الدماغ  �سحة  اأن  كما 
بزيادة الوزن املفرطة.

و�سحة  ال�سمنة  ب��ني  الرت��ب��اط  ولتو�سيح 
ال���دم���اغ، اأج����رى ال��ع��ل��م��اء اخ��ت��ب��ارات على 
التي  ال�سابقة  الدرا�سات  لتكرار  الفئران، 
اأظ���ه���رت ال�����س��ل��ة ب���ني ال�����س��م��ن��ة وال���دم���اغ، 
ب���الإف���راط  ف��ع��م��دوا اإىل ت�����س��م��ني ف���ئ���راٍن 
بالدهون  م�����س��ب��ع��ة  ب��اأط��ع��م��ة  ت��غ��ذي��ت��ه��ا  يف 

وال�سكر. 
التي  ال���ف���ئ���ران  اأن  ال���ت���ج���ارب  م���ن  وت���ب���ني 
اأ�سبحت بدينة وجدت �سعوبة يف التعامل 
مع املهام التي حتتاج اإىل الذاكرة والوعي. 

ويقول دني�سن، اأ�ستاذ علم النف�س، اإن العتقاد باأن ال�سباب 
مثل  ب��ال،  اعتقاد  غرباء  مع  اأ�سا�سية  ب�سورة  يتوا�سلون 
العتقاد باأن ا�ستخدام الإنرنت ب�سكل كبري ي�سبب العزلة 
الإنرنت  ي�ستخدمون  الذين  فالأ�سخا�س  الجتماعية. 
بكرثة هم يف "حياتهم احلقيقية" اأكرث توا�سال اجتماعيا 

من هوؤلء الذين ل ي�ستخدمون الإنرنت بكرثة.

جمموعات افرتا�ضية
"فهم  النا�سئ  لل�سباب  الأ�سا�سية  الحتياجات  تتغري  ومل 
اأنف�سهم جزءا من امل�ساهد  ي�سكلون جمموعات ويجعلون 
الجتماعي".  التوا�سل  �سبكات  يف  اأي�سا  ه��ذا  ويفعلون 
التوا�سل  �سبكات  يف  باحث  �سميت،  يان-هيرنيك  ويقول 
الجتماع يف معهد هانز بريدوف يف هامبورج، اإن ال�سباب 
يف الوقت الراهن لديهم �ساحة اأكرب من املا�سي. واأ�ساف 
وكل  املو�سيقية،  واحل��ف��الت  وال��ع��ط��الت  " احل��ف��الت  اأن 
متعددة  وو�سائط  �سوئية  �سور  يف  تخزن  املنا�سبات  هذه 
اأخرى". وميكن لالأ�سدقاء التعليق ب�سكل متوا�سل على 
ت�سبح  في�سبوك  " ال�سبكات مثل  اأن  وي�سيف  ما يجري. 

الوعي اجلماعي للمجموعة ".
اجتماعيا  ت��اأك��ي��دا  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وتبعث 
اإن  �سميت  ويقول  البع�س.  لبع�سها  تنتمي  املجموعة  اأن 
ال�سباب اعتادوا على التوقيع على حقائب الظهر اخلا�سة 
لبع�سهم  ينتمون  اأن��ه��م  على  للدللة  البع�س  ببع�سهم 
البع�س، هذا يكون اأ�سهل بكثري با�ستخدام "الفي�سبوك".

ال توجد �ضداقات دائمة
اأو  عطلة  يف  تلتقط  التي  ال�سور  اأن" جمموعة  يعترب  و 
الأ�سخا�س  بني  ال�سداقة  عن  تعرب  اأن  يجب  ما  منا�سبة 

�سويا".  ممتعة  بن�ساطات  يقومون  اأنهم  وتظهر  املعنيني 
جامعة  يف  النف�س  علم  اأ���س��ت��اذة  �ستوبفر،  يوليان  اأن  بيد 
اأن  وتعترب  اآخ��ر  منطلق  م��ن  الأم���ر  اإىل  تنظر  ماينت�س، 
من  اأك��رث  عملية  لغايات  تكون  الفي�سبوك  ا�ستخدامات 

الحتفاظ بذكريات خربات م�سركة.
على  الإب��ق��اء  "ميكننا  بالقول:  فكرتها  �ستوبفر  وت�سرح 
ات�سالت مع اأ�سدقاء يعي�سون بعيدا، بالإ�سافة اإىل تعزيز 
اأ�سياء  خ��الل  من  نتعلم  اكت�سافها...  اإع���ادة  اأو  العالقات 
مثل ال�سور العائلية اأن هناك جوانب يف حياة الأ�سخا�س 
ومع  القريبني منا كانت خمفية بالن�سبة لنا يف ال�سابق". 
التغيري. فقد تكتب فتاة يف  البلوغ يحمل معه  فاإن  هذا، 
"اأف�سل �سديقة لالأبد" على  �سن اخلام�سة ع�سرة عبارة 
ال�سداقة،  اأن تخفق هذه  حائط �سديقتها، لكن ل تلبث 

وفقا ل�سميت.
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  تعرف  اأن  دني�سن  ويتوقع 
الأ�سخا�س  ���س��ي��ت��ب��ادل  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اإن����ه  وي���ق���ول  ت��غ��ريا 
ب��ع�����س ال��ر���س��ائ��ل وال�����س��ور م��ع ال��ع��ائ��ل��ة ف��ق��ط وبع�سهم 
غوغل  �سبكة  تف�سل  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  الأ���س��دق��اء.  م��ع 
الأمر  وه��ذا  دوائ���ر.  يف  ال�سداقات  الجتماعي  للتوا�سل 
مياثل ب�سورة كبرية الطريقة التي تتكون بها ال�سداقات 

يف احلياة الواقعية.

�ضخ�ضيات ال ت�ضلح لـ  �ضداقة العمر
�سداقة العمر ميزة كبرية ل ينعم بها الكثريون، فبع�س 
بنهاية  تعجل  املق�سودة،  غري  حتى  ال�سخ�سية  ال�سفات 
هذه  ملعرفة  بديهة  ل�سرعة  يحتاج  اأم���ر  وه��و  ال�����س��داق��ة 
الإن�سان وقته وطاقته يف عالقة  ال�سفات حتى ل ي�سيع 

�سداقة غري متوازنة.

تدوم  ل  ال�����س��داق��ات  م��ن  الكثري  اأن  ه��ي  امل��وؤمل��ة  احلقيقة 
الكثريين  اأن  هي  اإيالما  الأك��رث  العمر،واحلقيقة  ط��وال 
ال�سداقة،  انهيار  موؤ�سرات  اإنكار  الوقت  ط��وال  يحاولون 
ول ي�سعون كلمة النهاية لها اإل بعد اأن ت�ستنزفهم لفرة 
طويلة. وهناك بع�س العالمات التي تر�سل اإ�سارات اإنذار 
باأن عالقة ال�سداقة ل ت�سري على الطريق ال�سليم وبع�س 
الأنواع من ال�سديقات التي ل ي�سلحن "ل�سداقة العمر" 

وهن كما ا�ستعر�سهن موقع "هافينغتون بو�ست":
ب���اأن هذه  ول��ك��ن: رغ���م علمك  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  متتلك 
الت�سالت  و�سائل  اأحدث  اقتناء  على  ال�سديقة حري�سة 
اإل اأنها ل حتاول الت�سال اإل نادرا ول ترد على ات�سالتك 
وتتحجج دائما باأنها مل تقراأ ر�سالتك اأو مل ت�ستمتع اإىل 

الر�سالة ال�سوتية التي تركتيها لها.
باأحاديث  النا�س  من  الكثري  ي�ستمتع  تنقطع:  ل  منيمة 
النميمة بني احلني والآخر، لكن ال�سديقة التي ل ي�سغلها 
واحلديث  م�ساوئهم  عن  والبحث  الآخ��ري��ن  اأخبار  �سوى 
عنهم وراء ظهورهم، ل ميكن الحتفاظ ب�سداقتها مدة 
عن  بال�سوء  اأم��ام��ك  يتحدث  "من  واأن  ل�سيما  طويلة، 

النا�س، �سيفعل الأمر نف�سه معك".
���س��اح��ب��ة ال��ن��واي��ا اخل��ب��ي��ث��ة: ه���ذا ال��ن��وع ه��و الأ���س��ع��ب يف 
اكت�سافه على الإطالق، اإذ اأنه يعتمد على الظهور مبظهر 
ال�سخ�س الذي يحاول اإ�سعادك. فاإذا كانت �سديقتك تعلم 
كرهك حلفالت اأعياد امليالد املفاجئة، لكنها بالرغم من 
ذلك تفعل لك هذا الأمر وعندما ت�ساأليها يف اليوم التايل 
اأ�سعدك  اأن  اإغ�����س��اب��ك، ح��اول��ت  اأق�����س��د  "مل  ال���رد:  ي��ك��ون 
فقط". وتتنافى هذه الت�سرفات مع ال�سداقة احلقيقية 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الإن�����س��ات وم��ع��رف��ة ال�����س��دي��ق مل��ا يغ�سب 

�سديقه.

�صداقة الغرباء!..ال�صداقات الفرتا�صية قد تتحول اإىل واقعية

مهم  ــدور  ب االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  ت�ضطلع 
جعل  خالل  من  ال�ضباب  بني  ال�ضداقات  ت�ضكيل  يف 
هذه  يف  ينخرط  من  لكل  مرئية  امل�ضرتكة  اخلــرات 
املواقع. هذه االأخرية اأتاحت الأول مرة اإمكانية طلب 

�ضداقات وهو ما ال يحدث يف الواقع.
على موقع التوا�ضل االجتماعي 
اأو  اأ�ضدقاء،  الكل  "في�ضبوك" 

كل  يطلقه  ما  هو  هــذا  ــل  االأق على 
لكن  بع�ضهم،  على  املوقع  م�ضتخدمي 

تفهم  العمر  من  ع�ضرة  الرابعة  يف  هم  ملن  ميكن  هل 
على  بنعم  اخلــراء  يجيب  ؟  وجماراته  االآمــر  ذلك 
جامعة  من  دني�ضن  ياب  لالأ�ضتاذ  وفقا  ال�ضوؤال.  هذا 
عمر  يف  املراهقني   " اأن  وي�ضيف  برلني.  همبولت 
مما  اأف�ضل  ب�ضورة  ذلك  فعل  ميكنهم  ع�ضرة  الرابعة 

نعتقد، الأنهم ن�ضاأوا يف ظل وجود االإنرتنت".
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�ش�ؤون حملية

بتنظيم املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني وا�ضت�ضافة دائرة الثقافة وال�ضياحة-اأبوظبي 

نورة الكعبي تفتتح الدورة الثالثة من معر�س الكتب ال�صامتة يف العني

حتت رعاية هزاع بن زايد اآل نهيان

افتتاح معر�س العني للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة

•• العني - الفجر

الكعبي،  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  افتتحت 
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، اأم�س الدورة 
التي  ال�سامتة،  الكتب  معر�س  من  الثالثة 
املتحدة،  العربية  الإمارات  ت�ست�سيفها دولة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن امل��ج��ل�����س الإم������ارات������ي لكتب 
زايد  مبكتبة  ال��ع��ني  منطقة  يف  ال��ي��اف��ع��ني 
املركزية التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة- 

اأبوظبي. 
وي�����س��ت��م��ر امل��ع��ر���س ال����ذي ج���اء حت���ت �سعار 
الكلمات!"  ح��دود  تتجاوز  ق�سة  "اكت�سف 
�سبتمرب   16 م���ن  امل��م��ت��دة  ال���ف���رة  خ����الل 
لإطالع  املقبل،  اأكتوبر  وحتى 18  اجل��اري 
النوعية  ه����ذه  ع��ل��ى  الإم����ارات����ي  اجل��م��ه��ور 
تعزيز م�ساحة  املوؤثر يف  ودوره��ا  الكتب  من 

التفكري امل�سركة بني جميع دول العامل.
وج������اء اف���ت���ت���اح امل���ع���ر����س ب���ح�������س���ور م����روة 
لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س  رئي�س  العقروبي، 
املدير  علي،  اآل  ماجد  وع��ب��داهلل  اليافعني، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��الإن��اب��ة ل��ق��ط��اع دار ال��ك��ت��ب يف 
اأبوظبي، و�سيخة  دائرة الثقافة وال�سياحة- 
دائ���رة  يف  امل��ك��ت��ب��ات  اإدارة  م���دي���رة  امل���ه���ريي، 
اأب���وظ���ب���ي، وجمعة  وال�����س��ي��اح��ة-  ال��ث��ق��اف��ة 
الظاهري، مدير مكتبة زايد املركزية بدائرة 
وع���دد من   ، اأب��وظ��ب��ي  وال�����س��ي��اح��ة-  الثقافة 
وممثلي  الن�سر،  �سناعة  قطاع  يف  العاملني 

و�سائل الإعالم.
من  امل��زي��د  ا�ستقطاب  اإىل  املجل�س  وي�سعى 
بالكتب  وت��ع��ري��ف��ه��م  وامل��ه��ت��م��ني  اجل��م��ه��ور 
ب�سرية  �سردية  قوة  متتلك  التي  ال�سامتة، 
الب�سرية،  الأمية  على حمو  ت�ساعد  كبرية، 
العملية  يف  احل���دي���ث���ة  ال���ت���وج���ه���ات  اأح������د 
يعتربها  ال���ت���ي  وال����رب����وي����ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��ب��اح��ث��ون و امل��ع��ل��م��ون و خم��رج��و الأف���الم 
الإبداع  لتعزيز  حتمية  �سرورة  ال�سينمائية 
التعبريي،  ال��ت��ف��ك��ري  وت��ط��وي��ر  والب���ت���ك���ار، 
الآخرين،  م��ع  ال��ت��ع��اط��ف  م�����س��اع��ر  وت��ق��وي��ة 
من خالل طرح الكتب والق�س�س، متجاوزة 

بذلك حدود اللغة.
وقالت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، 
للمجل�س  ال���ف���خ���ري  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����س�������س 
تنظيم  "يعد  ال��ي��اف��ع��ني:  لكتب  الإم���ارات���ي 

للدورة  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
ال�سامتة  ال���ك���ت���ب  م���ع���ر����س  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة 
اإىل تقريب  لروؤية جوهرية ت�سعى  جت�سيداً 
واملعرفة،  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  ب��ني  امل�سافات 
وت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��اأث��ر ال��ك��ت��اب ع��ل��ى حتقيق 
ون�ستند  املجتمعات.  يف  املحورية  التحولت 
متينة،  ث��ق��اف��ي��ة  روؤي�������ة  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  يف 
املجل�س  م���ن  الإم�����ارات�����ي  ال���ف���رع  ب��و���س��ف��ه 
الدويل لكتب اليافعني". واأ�سافت ال�سيخة 
املجل�س  اه��ت��م��ام  "يحقق  ال��ق��ا���س��م��ي:  ب���دور 
التطلعات  م��ن  واح����دة  ال�����س��ام��ت  ب��ال��ك��ت��اب 
ال�سامتة  ف��ال��ك��ت��ب  لأج���ل���ه���ا،  ي��ع��م��ل  ال���ت���ي 
ت��ت��ج��اوز ح��اج��ز ال��ل��غ��ة وت�����س��رع اأم����ام القراء 
ل��الط��الع على موؤلفات من  ن��واف��ذ ج��دي��دة 
الذي  الأمر  الثقافات واحل�سارات،  خمتلف 
على  ق��ادرة  وثقافية  تعلمية  و�سيلة  يجعلها 
الو�سول لالأطفال الالجئني وتعزيز فر�س 
يف  جتربتهم  ودع��م  املعرفة  على  ح�سولهم 
معايل  واأ�سادت  بالكتاب".  والتعلق  املطالعة 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة الثقافة 
الإماراتي  املجل�س  بجهود  املعرفة  وتنمية 
ومواهب  مهارات  تنمية  يف  اليافعني  لكتب 
الأط���ف���ال وت��ع��زي��ز ع��الق��ت��ه��م ب��ال��ك��ت��اب من 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة  خ��الل 
وامل�ساريع التي ترثي اأدب الطفل وتزرع حب 

املطالعة يف نفو�سهم.
اأن معر�س الكتب ال�سامتة  واأكدت معاليها 
العنان  ويطلق  الب����داع،  حتفيز  يف  ي�ساهم 
اإي�سال  بهدف  واجل��م��ه��ور  الأط��ف��ال  خليال 

ر���س��ال��ة الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة فريدة 
الب�سري  ال��ف��ن  اأن  اإىل  م�����س��رية  وم��ب��ت��ك��رة، 
ر���س��ال��ة �سامية ت��خ��رق ال��ق��ل��وب وحت��م��ل يف 
طياتها الكثري من القيم الإن�سانية وال�سور 
وجدان  يف  يجول  عما  تعرب  التي  اجلمالية 
ليعربها  م�ساحة  للمتلقي  وت��رك  الفنان 
عاملية  لغة  اأنها  كما  ينا�سبه،  ال��ذي  بال�سكل 
النظر عن  م�سركة يفهمها اجلميع بغ�س 
�سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال  الثقافة.  اأو  اللغة 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وكيل  غبا�س، 
ا�ست�سافتنا  خ���الل  م��ن  "نوؤكد  اأب��وظ��ب��ي: 
لفعاليات الن�سخة الثالثة من معر�س الكتب 
ال�سامتة حر�س دائرة الثقافة وال�سياحة – 
مع  املن�سجمة  روؤيتها  حتقيق  على  اأبوظبي 
ت��وج��ه��ات دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
ل��ت��ع��زي��ز ال����واق����ع ال���ث���ق���ايف، وت����ق����دمي كتب 
نوعية لالأطفال ل �سيما الذين يعانون من 
اطالع  اإىل  بالإ�سافة  ال��ق��راءة،  يف  �سعوبات 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة ال��ق��ي��م��ة من 
الكتب التي ارتفع حجم الإقبال عليها، نظراً 
القراء. مع منحهم  لقدرتها على خماطبة 
ملخيالتهم  العنان  لإطالق  الكافية  امل�ساحة 
من  امل�ستوحاة  اخلا�سة  ن�سو�سهم  لبتكار 
ال�سور والر�سومات املعرو�سة يف الكتاب. كما 
اأننا نفخر بروؤية اإ�سدارات لكتاب اإماراتيني 
يف هذا املعر�س مبا ي�سهم يف اإبراز م�ساهمة 

دولة الإمارات يف هذا املجال".

اأول  تت�ضمن  �ضامتًا،  اإ�ضدارًا   82
جمموعة من الكتب االإماراتية

العام،  ل���ه���ذا  دورت������ه  يف  امل���ع���ر����س  وي���ط���رح 
دول����ة عربية   21 م��ن  ���س��ام��ت��اً  ك��ت��اب��اً   82
باختيارها  ق���ام  74كتاباً  م��ن��ه��ا   واأج��ن��ب��ي��ة، 
ال��دويل لكتب  املجل�س  الوطنية من  الفروع 
اإ�سافتها  مت  اإم��ارات��ي��ة  كتب   8 و  اليافعني، 
بذلك   لتعترب  الإم��ارات��ي،  املجل�س  قبل  من 
اإماراتية، جاءت  اأول جمموعة كتب �سامتة 
نتيجة الدعم الكبري من املجل�س الإماراتي 
لكتب اليافعني، ال�ساعي اإىل تطوير قدرات 
اإنتاج  يف  املتخ�س�سني  والر�سامني  الفنانني 
العربية  الإم�������ارات  ب���دول���ة  الأط���ف���ال  ك��ت��ب 
جتربة  غمار  خلو�س  وت�سجيعهم  املتحدة، 
العمل على اإ�سدار كتب �سامتة، حيث نظم 

املجل�س ور�سة فنية ملجموعة من الر�سامني 
ا�ست�سافة  هام�س  على  وذل��ك  الإم��ارات��ي��ني 
املعر�س يف عام2017 فكانت ح�سيلة هذه 
الور�سة، جمموعة الكتب الإماراتية امل�سافة 

اإىل املعر�س احلايل.
من  ك��ل  امل�����س��ارك��ة،  ال���دول  قائمة  وتت�سمن 
الأرجنتني،  اأ���س��رال��ي��ا،  اأ�سبانيا،  الإم����ارات، 
تركيا،   ، ال����دمن����ارك  ال�����ربازي�����ل،  الأردن، 
اململكة  اأملانيا،  ال�سويد،  فنلندا،  و�سلوفينيا، 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  امل���ت���ح���دة، 
كندا،  ف��رن�����س��ا،  بلجيكا،  اإي��ط��ال��ي��ا،  ال��ي��اب��ان، 

هنغاريا، هولندا.
لكتب  ال����دويل  املجل�س  ان  اجل��دي��رب��ال��ذك��ر 
"الكتب  اأطلق م�سروع   )IBBY( اليافعني
ومن  لمبيدوزا  اإىل  العامل  من  ال�سامتة، 
 ،2012 ع���ام  يف  العامل"  اإىل  لم���ب���ي���دوزا 
وذل���ك ل��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة رد ف��ع��ل ع��ل��ى موجة 
وال�سرق  اأفريقيا  من  الوافدين  الالجئني 
اإىل اجل���زي���رة  ي�����س��ل��ون  ال���ذي���ن  الأو�����س����ط 
امل�سروع  وت�سمن  لم��ب��ي��دوزا.  الإي��ط��ال��ي��ة، 
اإن�ساء اأول مكتبة يف لمبيدوزا لي�ستخدمها 
والأطفال  املحليني  ال�سكان  م��ن  الأط��ف��ال 

املهاجرين.
اإن�ساء جمموعة من  وتتطلب اجلزء الثاين 
ل  ال��ت��ي  امل�����س��ورة  )ال��ك��ت��ب  ال�سامتة  الكتب 
حتتوي على كلمات( والتي ميكن لالأطفال 
النظر  ب�سرف  بها  وي�ستمتعوا  يفهموها  اأن 

عن لغتهم. 
وقد جمع م�سروع "الكتب ال�سامتة. الوجهة 

اأطفال  كتب  اأف�����س��ل  لمبيدوزا"  النهائية 
– كتب �سامتة، وذل��ك عن  من دون كلمات 
اليافعني.  ل��ك��ت��ب  ال�����دويل  امل��ج��ل�����س  ط��ري��ق 
من  م�سورة  كتباً  املجموعة  ه��ذه  وت�سمنت 
دون كلمات تروي ق�س�ساً ل ميكن للكلمات 
التعبري عنها ومفعمًة بالأحا�سي�س والأحالم 
�سخ�سياتها  �سمت  من  النابعة  والذكريات 
بني  اللتحام  وت��ع��زز  اللغة  عقبة  لتتخطى 

خمتلف الثقافات.
اأر�سيف  ال��ك��ت��ب ه���ذه يف  اأُوِدع������ت جم��م��وع��ة 
واملركز  العر�س  قاعة  والبحوث يف  الوثائق 
 Palazzo( الإي��ط��ايل وامل��ت��ح��ف  ال��ث��ق��ايف 
و�ُسلِّمت   ،)della Esposizioni
لمبيدوزا،  يف  املكتبة  اإىل  ثانية  جمموعة 
وك��ان��ت جم��م��وع��ة اأخ����رى ث��ال��ث��ة ج����زءاً من 

معر�س متنقل. 
ث���الث جم��م��وع��ات من  ي��وج��د، ح��ت��ى الآن، 
ال��ك��ت��ب ال�����س��ام��ت��ة، وه���ي جم��م��وع��ة الكتب 
 110 �سمت  والتي   2013 لعام  ال�سامتة 
اأنحاء  م��ع��ر���س  ب��و���س��ف��ه��ا  وط���اف���ت  ك���ت���اب���اً 
واأملانيا،  والنم�سا  وكندا  واملك�سيك  اإيطاليا 
اأخ���رى يف  م��ع التخطيط لإق��ام��ة م��ع��ار���س 
بلجيكا وفرن�سا، وجمموعة الكتب ال�سامتة 
كتاباً   51 ���س��م��ت  وال���ت���ي   ،2015 ل���ع���ام 
والإمارات  ونيوزيلندا  اإيطاليا  يف  وُعر�ست 

العربية املتحدة.
اأُطلق  الثالثة، فقد  بالن�سبة للمجموعة  اأما 
ال�سامتة  الكتب  ملجموعة  املتنقل  املعر�س 
لعام 2017 يف لمبيدوزا، وقد طاف اأنحاء 
العربية  الإم���ارات  يف  الآن  وي�ستقر  اليونان 

املتحدة.
هذا ويعد املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني 
لكتب  ال���دويل  املجل�س  م��ن  الوطني  ال��ف��رع 
متثرّل  ربحية  غ��ري  منظمة  وه��و  اليافعني؛ 
العامل  ح��ول  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  عاملية  �سبكة 
لالأطفال،  ال��ك��ت��ب  ب��ت��اأم��ني  ���دوا  ت���ع���هرّ مم���ن 
ل��دي��ه��م، وت�سعى  ال����ق����راءة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
العاملي  للوعي  ال��روي��ج  اإىل  املنظمة  ه��ذه 
اإمكانية  ومنحهم  الأطفال  كتب  خالل  من 
الأدبية  امل��ع��اي��ري  ذات  الكتب  اإىل  ال��و���س��ول 
والفنية العالية، بالإ�سافة اإىل تاأمني الدعم 
والر�سامني  للموؤلفني  الالزمني  والتدريب 

املهتمني باأدب الأطفال.

•• العني - الفجر

لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  امل��ح��م��ود  اإب��راه��ي��م  ���س��ع��ادة   افتتح 
اأم�س  اأبوظبي، �سباح  اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  جمل�س 
فعاليات الدورة الثالثة ملعر�س العني للم�ساريع ال�سغرية 
ه��زاع بن  ال�سيخ  �سمو  ال��ذي يقام حتت رعاية  واملتو�سطة 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اأبوظبي وتنظمه غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي يف مركز 
هالل  حممد  �سعادة  الف��ت��ت��اح  �سهد  ل��ل��م��وؤمت��رات.  ال��ع��ني 
املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي وال�سيخ الدكتور حممد 
بن م�سلم بن حم العامري، و�سعادة �سعيد عي�سى اخلييلي 
مدير عام املوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة، 
وع��دد م��ن كبار ال���زوار واجل��م��ه��ور ورواد الأع��م��ال. وقام 
�سعادة اإبراهيم املحمود بجولة اطلع خاللها على اأجنحة 
يزيد  م��ا  ع��دده��ا  والبالغ  امل�ساركة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
على 168 �سركة من خمتلف القطاعات اخلا�سة، والتي 
و�سناعياً  جتارياً  ن�ساطاً   13 من  اأك��رث  اأن�سطتها  تغطي 
وخدمياً، بالإ�سافة اإىل اأجنحة املبدعات احلا�سالت على 
رخ�س برنامج مبدعة وعدد من �سركات القطاع ال�سحي. 
واأكد �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة 
اأن رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل  و�سناعة اأبوظبي 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، لهذا 
احلدث املهم يوؤكد مدى حر�س قيادتنا الر�سيدة على دعم 
م�ساريع ال�سباب ورواد الأعمال وتعزيز م�ساهمة امل�ساريع 
امل�ستدامة،  التنمية  عملية  دع��م  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأولت  قد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�سرياً 
الكبري  اله��ت��م��ام  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع 
رئي�سياً يف عملية دعم  لكونه ميثل رافداً حيوياً وحمركاً 

اأن  اإىل  واأ�سار  الإم��ارات.  الناجت املحلي الإجمايل يف دولة 
ال�سغرية  للم�ساريع  ال��ع��ني  معر�س  تنظيم  ا�ستمرارية 
واملتو�سطة، جاء انطالقاً من كونه املن�سة الأكرث فاعلية 
ل���زي���ادة ال���ق���درات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق الفر�س 
كما  اخلا�س.  القطاع  يف  الأع��م��ال  رواد  بني  ال�ستثمارية 
هذه  دع��م  على  العمل  تعزيز  اإىل  املعر�س  تنظيم  يهدف 
ل�سمان  ل��ه��ا  احل��واف��ز  وت��ق��دمي  الق��ت�����س��ادي��ة  التجمعات 
لتفعيل  اجل��دي��د  امل��ح��رك  كونها  وا�ستمراريتها  جناحها 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وتنمية ق��درات��ه ع��ل��ى م��واج��ه��ة حتدي 
وال�ستدامة  وال�ستثماري  التجاري  ال�سوق  يف  ال��دخ��ول 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  اأن  واأ���س��اف  ف��ي��ه. 
الدولة،  اقت�ساد  التي تدعم  القطاعات احليوية  يعد من 
امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  امل��واه��ب  وي�سجع  امل�ستثمرين  ويحفز 
الإم���ارات  دول��ة  تعد  كما  املجتمع،  يف  واملبتكرة  ال��ري��ادي��ة 
ب�سكل عام من الدول ال�سبرّاقة التي و�سعت ا�سراتيجيات 
املحلية  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لتمكني  خمتلفة 
من التطور والتقدم لتناف�س كربيات  ال�سركات اخلا�سة. 
للم�ساريع  ال��ع��ني  م��ع��ر���س  تنظيم  اأن  امل��ه��ريي  واأو����س���ح 
اأبوظبي،  غرفة  اأول��وي��ات  م��ن  يعد  واملتو�سطة  ال�سغرية 
رواد  م�ساريع  وتنمية  لدعم  املثايل  التجمع  ي�سكل  لكونه 
اأبوظبي  غرفة  من  التزاماً  وياأتي  الإماراتيني،  الأعمال 
بالعمل على تطوير التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وامل�ساهمة يف تقوية تناف�سيتها 
اإقليمياً وعاملياً، وت�سريع خطوات العمل القت�سادي نحو 
التحول اإىل اقت�ساد املعرفة امل�ستند اإىل الإبداع والبتكار 
دائماً  ت�سعى  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  اأن  اإىل  م��ن��وه��اً  وال��ت��م��ي��ز، 
القطاعات  تطوير  اإىل  الرامية  اأهدافها  منظومة  �سمن 
القطاعات  ن��ح��و  ال���س��ت��ث��م��ار  وت��وج��ي��ه  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  غ���ري 

الوطنية  الأع��م��ال  ري���ادة  وتطوير  ال��واع��دة،  القت�سادية 
وممكنات  ق��درات  لتطوير  التناف�سية  بقدراتها  والرتقاء 
الإقليمي  ال�سوق  اإىل  للدخول  الإماراتيني  الأعمال  رواد 
والعاملي وعقد ال�سراكات التجارية املثمرة والطالع على 
من  وذلك  والتجارب،  اخل��ربات  وتبادل  املمار�سات  اأف�سل 
الأم���وال،  ل��روؤو���س  ا�ستثمارية ج��اذب��ة  بيئة  اإن�����س��اء  خ��الل 
ت�ساهم يف دعم دور القطاعات اخلا�سة، وبالتايل حتقيق 
النمو املت�ساعد لل�سركات وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. 
مدير  اخلييلي  عي�سى  �سعيد  ���س��ع��ادة  ���س��رح  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اأن  املتخ�س�سة  القت�سادية  للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  عام 
ال�سغرية  للم�ساريع  العني  معر�س  يف  املوؤ�س�سة  م�ساركة 
واملتو�سطة والذي تنظمه غرفة اأبوظبي يف دورته الثالثة، 
يف  الر�سيدة  اأبوظبي  حكومة  توجهات  مع  متا�سياً  ج��اءت 
دعم منو امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، والتي باتت ت�سكل 
حجر الزاوية يف اأي اقت�ساد عاملي متطور ومن اأهم عوامل 
مت��ك��ني ت��ن��وي��ع م�����س��ادر ال��دخ��ل والب��ت��ك��ار وال��ت��ح��ول اإىل 
اقت�ساد املعرفة الذي ت�سعى اإليه دولة الإم��ارات. واأ�ساف 
العليا على  املوؤ�س�سة  الإط��ار، حر�ست  "ويف هذا  اخلييلي، 
مدينة  يف  ال�سناعية  الأرا���س��ي  من  جمموعة  تخ�سي�س 
ا�سراتيجي  مبوقع  تتمتع  امل�ساريع  ه��ذه  لتنفيذ  العني 
الو�سول  �سهولة  وال��ع��م��الء  للم�ستثمرين  ي��وف��ر  ق��ري��ب 
اأن  اإىل  اخلييلي  واأ���س��ار  وال��ع��امل��ي��ة.  املحلية  الأ���س��واق  اإىل 
القطاعات يف مدينة العني ال�سناعية تتنوع لت�سمل كذلك 
الهند�سية  ال�سناعات  واللوج�ستية،  ال�سناعية  اخلدمات 
الكيميائية  ال�سناعات  البناء،  م��واد  �سناعات  واخل�سبية، 
املن�سوجات  �سناعات  الغذائية،  ال�سناعات  والبال�ستيكية، 
واجل���ل���ود،  ���س��ن��اع��ات امل���ع���ادن امل��ه��ن��د���س��ة، ���س��ن��اع��ة ال���ورق 

والأخ�ساب، وال�سناعات البال�ستيكية.

حكومة  من  بدعم  اأن�سئت  التي  العليا  املوؤ�س�سة  اأن  واأك��د 
تنمية  يف  ري��ادي��اً  دوراً  لعبت    ،  2004 ع��ام  يف  اأب��وظ��ب��ي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
املا�سية  الأع����وام  خ��الل  املوؤ�س�سة  جنحت  حيث  امل��ت��ح��دة، 
خمتلف  يف  رائ���دة  وع��امل��ي��ة  حملية  ���س��رك��ات  ا�ستقطاب  يف 
التكنولوجيا  ال�سناعات ذات  ال�سناعية ول�سيما  املجالت 
عاملية  حتتية  بنية  من  متلكه  ما  بف�سل  وذل��ك  املتطورة، 
امل�ستوى، ومرافق قادرة على املناف�سة عاملياً، وقدرتها على 
القت�سادية  املناطق  وت�سم  الأع��م��ال.  ممار�سة  ت�سهيل 
حالياً ما يزيد على 650 من�ساأة �سناعية حتت�سن اأ�سماء 

عاملية رائدة من خمتلف القطاعات ال�سناعية.
ومن جانب اآخر، اأو�سح ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم 
بن حم العامري نائب الأمني العام ملنظمة اأم�سام يف الأمم 
ال�سغرية  للم�ساريع  ال��ع��ني  معر�س  تنظيم  اأن  امل��ت��ح��دة 
مدى  يوؤكد  الثالثة  للدورة  العني  مدينة  يف  واملتو�سطة، 
امل��دي��ن��ة اجل��م��ي��ل��ة يف جم���ال دع���م امل�ساريع  اأه��م��ي��ة ه���ذه 
التجارية وال�ستثمارية ال�سغرية واملتو�سطة، وجاهزيتها 
املعر�س  ه��ذا  ي�سكل  كما  والأع���م���ال.  امل���ال  مدينة  لتكون 
فر�سة مهمة اأمام امل�ساركني واحل�سور لتبادل الآراء واأخذ 
الن�سائح وتوفري �سبل الدعم وامل�ساندة لإطالق م�ساريع 
الالزم  والتمويل  لها  املنا�سبة  الرعاية  وت��وف��ري  ج��دي��دة 
احلدث  ه��ذا  ي�سهم  اأن  متنياته  ع��ن  معرباً   .. لإجناحها 
العني  مدينة  يف  الأعمال  رواد  مواهب  وتنمية  حتفيز  يف 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي  واإم���ارة  ب�سورة خا�سة 
امل�ساريع  ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ع��ام��ة.  ب�����س��ورة  امل��ت��ح��دة 
التي تدعم  القطاعات احليوية  واملتو�سطة من  ال�سغرية 
املواهب  وي�سجع  امل�ستثمرين  ويحفز  ال��دول��ة،  اقت�ساد 

اأ�سحاب امل�ساريع الريادية واملبتكرة يف املجتمع.

مببادرة من دائرة التعليم واملعرفة 

مركز حممد بن را�صد للتعليم اخلا�س يقدم اأف�صل 
خدمات التوحد وبرامج تدريب الطلبة يف اأبوظبي

•• اأبوظبي – الفجر

اإطالق  التعليم واملعرفة ومركز نيو اجنالند لالأطفال عن  اأعلنت دائ��رة   
للتعليم  را���س��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز  ا���س��م   ليحمل  للمركز  اجل��دي��د  امل�سمى 
اأبوظبي،  لالأطفال  اإجنالند  نيو  مركز  با�سم  ُيعرف  كان  وال��ذي  اخلا�س، 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مل�ساهمات  وعرفانا  تقديرا  وذل��ك 
اآل مكتوم ، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يف اطالق 
و  بينهم  امل�ساواة  و�سمان  الهمم  اأ�سحاب  لتمكني  متكاملة  وطنية  �سيا�سة 
ياأتي  وال��ذي  املجتمع،  يف  دجمهم  وتعزير  ودع��م  الأ�سحاء  نظرائهم  بني 
اأف�سل  كجزء من روؤية القيادة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة لتقدمي 
اخلدمات التعليمية لهذه الفئة من املجتمع، مبا ي�سهم يف تعزيز مهاراتهم 

وقدراتهم ليكونوا جزًء فاعال يف املجتمع.
بني  ال�سراكة  اتفاقية  عقد  متديد  مت  فقد  املتوا�سل  للنجاح  وا�ستمرارا   
لإدارة  لالأطفال  اجنالند  نيو  ومركز  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
مركز حممد بن را�سد للتعليم اخلا�س لثالث �سنوات اأخرى، ومن خالل 
هذه التفاقية �سيعمل املركز والذي يعترب رائداً يف جمال تعليم الأطفال 
من ذوي التوحد على تقدمي اأف�سل اخلدمات التعليمية العاملية لالأطفال 
الإماراتيني من ذوي ا�سطراب طيف التوحد )ASD( من خالل الربامج 
املتخ�س�سة ومركز الأبحاث، حيث قدم املركز خالل الفرة املا�سية خدماته 

ل� 212 طالبا يف عام 2018.
واأكدت �سارة م�سلم املدير التنفيذي لقطاع املدار�س اخلا�سة و�سمان اجلودة 
اإجنالند  نيو  "مركز  من  املركز  ا�سم  تغيري  ب��اأن  واملعرفة  التعليم  بدائرة 
"مركز حممد بن را�سد للتعليم اخلا�س" يعك�س حر�س  " اإىل  لالأطفال 
القيادة الر�سيدة وجهودهم الكبرية يف دولة الإمارات على دمج الطلبة من 
اأ�سحاب الهمم يف املجتمع وتقدمي كافة اأوجه الدعم لهم و�سمان ح�سولهم 
على فر�س تعليم م�ساوية لأقرانهم من الطلبة يف املدار�س من خالل اإن�ساء 
واإقامة مراكز ومدار�س متخ�س�سة مزودة بكوادر موؤهلة قادرة على تعزيز 
قدراتهم التعليمية و�سمان اأجيال فاعلة من خالل تقدمي اأعلى م�ستوى 

من اخلدمات العاملية يف هذا املجال.
"ي�سعدنا اأن ن�سهد جناحاً م�ستمراً من خالل التعاون مع  واأ�سافت م�سلم 
مركز حممد بن را�سد للتعليم اخلا�س )لأ�سحاب الهمم( ، والذي ميتلك 
�سجاًل حافاًل من الإجنازات فيما يتعلق بدمج الطلبة ذوي الهمم ول �سك 
اأن عالقات ال�سراكة الوثيقة التي جتمع بني دائرة التعليم واملعرفة واملركز 
اآخذة يف النمو ل�سيما اأن املركز يوفر للطلبة امل�سابني بالتوحد اأف�سل �سبل 

وو�سائل ومرافق وخدمات الرعاية املتخ�س�سة على م�ستوى العامل ".
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����س  ����س���رويل،  ال�����س��ي��د فين�سينت  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
نيواإجنالند لالأطفال: باأنه ي�سرفنا جميعاً يف مركز نيو اإجنالند لالأطفال 
اإىل  نتطلع  "اإننا  اأ�ساف:  كما  اأبوظبي".  تعاوننا مع مدينة  ن�ستمر يف  اأن 
ال�سلوك  حت��ل��ي��ل  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  املتمثلة  ر���س��ال��ت��ن��ا  حت��ق��ي��ق  م��وا���س��ل��ة 
التطبيقي العاملية )ABA( وخدمات التعليم لالأطفال من ذوي التوحد 
وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة على توفري هذه اخلدمات 

باللغة العربية.
ويعمل مركز حممد بن را�سد للتعليم اخلا�س على توفري جمموعة كاملة 
من اخلدمات القائمة على املبادئ العلمية املثبتة لتحليل ال�سلوك التطبيقي 
فوق،  فما  الثالثة  �سن  من  ابتداء  التوحد  ذوي  من  لالأطفال   )ABA(
مبا يف ذلك التقييم والتدخل املبكر لتحقيق اأف�سل النتائج املمكنة والتي 
الأ�سرة،  دعم  وخدمات  املدر�سة،  قبل  ما  ملرحلة  تعليمية  برامج  تت�سمن: 
بالإ�سافة  والعالجية،  التعليمة  املمار�سات  اأف�سل  لدعم  علمية  واأب��ح��اث 
اإىل اخلدمات ال�ست�سارية الدولية. ويف العام املا�سي، �سارك موظفو مركز 
للمركز  اأن  كما  بلدان خملتفة.   اأربعة  ويف  عاملياً  13 موؤمترا  اأبوظبي يف 
ن�ساطات جمتمعية كثرية، حيث يدعم الأوملبياد اخلا�س، واليوم الريا�سي 
الإماراتي، والأ�سواق املجتمعية، والعرو�س الفنية. وقد بداأت ال�سراكة مع 
1997، عندما ُطلب من مركز نيو  مركز نيو اإجنالند لالأطفال يف عام 
اإجنالند لالأطفال يف �ساوثبورو يف ولية ما�سات�سو�ست�س الأمريكية تقدمي 
برنامج ا�ست�ساري خا�س يف املنطقة، وبعد مرور ع�سر �سنوات يف عام 2007 
، مت تاأ�سي�س املركز يف مدينة حممد بن زايد باأبوظبي، لتقدمي جمموعة 
الأبحاث،  واإج��راء   ، ، وتدريب اخلريجني  التعليمية  �ساملة من اخلدمات 
وب�سكل مماثل لتلك اخلدمات املتوفرة يف مركز نيو اإجنالند لالأطفال – 
�ساوثبورو يف ولية ما�سات�سو�ست�س الأمريكية. واجلدير بالذكر اأنه قد مت 
العراف مبركز نيو اإجنالند لالأطفال من ِقبل وزارة التعليم الأمريكية 
وقد  الداخلية،  اخلريجني  تدريب  لربامج  املهني  للتطوير  رائ��د  كنموذج 
�ساهم برنامج التدريب املهني التابع للمركز يف تطوير املهارات واخلربات 
املتقدمة ملواطني دولة الإمارات العربية املتحدة املتعلقة مبجال اخلدمات 

العالجية الفعالية لذوي التوحد.

موؤ�ص�صة  رواد تطلق املاج�صتري 
امل�صغر يف القت�صاد وريادة الأعمال

اأطلقت موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية “رواد” برنامج املاج�ستري 
امل�سغر يف “القت�ساد وريادة الأعمال” بح�سور ممثلني من جهات حكومية 
�سملت وزارة القت�ساد ودائرة التنمية القت�سادية و�سرطة ال�سارقة والدائرة 
املالية املركزية والهيئة العامة للريا�سة وهيئة ال�سارقة للوثائق والأر�سيف 
17 موظف من اجلهات احلكومية.  ال�سارقة للراث” وم�ساركة  ومعهد 
واأو�سح �سعادة حمد املحمود مدير موؤ�س�سة “رواد” اأن الربنامج ُيقدم على 
العمل والتطبيقات  100 �ساعة ما بني ور���س  15 يوم عمل مكثف  م��دار 
واملواطنات  املواطنني  وي�ستهدف  امليدانية  والدرا�سات  والتكليفات  العملية 
يعمل  حيث  الأع��م��ال  ب��ري��ادة  واملعنيني  احلكومية  اجل��ه��ات  موظفي  م��ن 
الربنامج على اإعداد خرباء متخ�س�سون لن�سر فكر وثقافة ريادة الأعمال 
ودعم البداع والبتكار والرتقاء باملوؤ�س�سات واملنظمات لكي ت�سبح منظمات 

اأعمال ريادية ت�سهم بدورها واأدائها الريادي يف تطوير بيئة الأعمال.
الأع���م���ال يف  ري����ادة  اق��ت�����س��اد  م��ف��ه��وم  درا���س��ة ومناق�سة  ال��ور���س  و تت�سمن 
درا�سة  و  التنمية  حتقيق  يف  ال��ري��ادي��ة  الأع��م��ال  منظمات  ودور  امل�ستقبل 
ومناق�سة �سبل تطوير بيئة الأعمال الريادية يف الدولة وتقدمي املقرحات 
بهذا ال�ساأن والتعرف على القت�ساد الإبداعي وكيفية تطويره يف امل�ستقبل 
امل�ساركني  البحثية لدى  القدرات  الأعمال و متكني  العالقة بريادة  وفهم 
لالإحاطة بكل جوانب اإدارة وتنفيذ امل�ساريع للو�سول اإىل حتقيق ال�ستقرار 

والنهو�س باملجتمع نحو التنمية امل�ستدامة.



حذر متخ�س�س يف الطب والعالج النف�سي، من اأن الوظيفة 
قلبية  بنوبة  الإ�سابة  يت�سببان يف خطر  قد  الدائم  والعمل 
البحث  ب�سرورة  نا�سحني  اكتئاب،  وحالة  دماغية  و�سكتة 
دائما عما مينحك الطاقة وما يجهدك ثم حتقيق التوازن 

ال�سحيح.

اإىل  لالإن�سان  العقلية  بال�سحة  العتناء  ب�سرورة  وطالب 
كي�سلينج  الطبيب فرينر  كتب  البدنية، حيث  جانب حالته 
يف اأغ�سط�س من جملة )بي�سيولوجي هويته( الأملانية )علم 
اأيام الغياب عن العمل جراء  النف�س اليوم(، قائال: اإن عدد 
مطرد،  ب�سكل  الرت���ف���اع  يف  اآخ���ذ  العقلية  ال�سحة  اع��ت��الل 

وبالتايل هذه امل�ساألة �ستبقينا م�سغولني ل�سنوات قادمة.
وبح�سب الوكالة الأملانية، عن مدير مركز اإدارة الأمرا�س يف 
امل�ستو�سف النف�سي بجامعة ميونخ التقنية يرنر كي�سلينج، 
لتعزيز  كافية  تكون  الب�سيطة  ال��ت��داب��ري  بع�س  هناك  ف��اإن 
�سحتك العقلية، واأحد هذه التدابري هو اأخذ بانتظام فرات 

ا�سراحة ق�سرية ولكن فعالة خالل �ساعات العمل.
التحديق بجهاز  تناول �سطرية خ��الل  ه��ذا ل يعني  وق��ال: 
حتى  اأف��ك��ارك  وحمتوى  و�سعيتك  تغيري  ولكن  الكمبيوتر 
تعلم  اأي�سا  املفيد  م��ن  واإن���ه  ذل���ك،  بعد  حقا  منتع�سا  ت��ك��ون 
واأخذ  التمارين  م��ن  الكثري  وممار�سة  ال���س��رخ��اء  تقنيات 

8 �ساعات يف  اإىل   7 ق�سط ك��اٍف من النوم -على الأق��ل من 
امل�ساء- وهي العوامل التي ميكن اأن تقلل ب�سكل هائل خطر 
اإ�سافة  الإ�سابة بنوبة قلبية و�سكتة دماغية وحالة اكتئاب، 
اإىل ذلك يجب اأن حتدد ما مينحك الطاقة وما يجهدك ثم 

حتقيق التوازن ال�سحيح.
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ال تتجّهم! ولكن ما مدى معرفتك بنف�ضك؟ وما تاأثريك يف االآخرين؟ 
�ضعادة وجناحًا.  اأكرث  اإىل حياة  �ضبيل  اأف�ضل  الذاتي  الوعي  ُيعتر 

اإليك ال�ضبب.

من  وا�سعاً  فمها  تفتح  اإمي��ائ��ي:  كممثل  �سديقتي  ت�سحك 
ل  دون اأن ت�سدر �سوتاً وتروح حترك يديها كعازف جاز. ت�سكرّ
براوين  قطع  تعد  كذلك  متعة.  ت�سحك  وه��ي  م�ساهدتها 
�سداقتها  اأع���زرّ  الأح��ك��ام.  ت�سدر  ول  ُت��ق��اوم،  ل  بالكراميل 
ل ك��ل حم��ادث��ة لتتكلم عن  ك��ث��رياً. اإل اأن��ه��ا اع��ت��ادت اأن حت��وِّ
�سهراً  �سديقتي  ع��ان��ت  �سعباً؟  اأ���س��ب��وع��اً  اأواج��ه��ت  نف�سها. 
اأتعلم  تهانينا!  جديدة؟  لرقية  متحم�ساً  اأتبدو  ع�سيباً. 

اأنها �ستح�سل هي بدورها على ترقية قريباً؟
زمن  منذ  اأدرك���ُت  لكنني  ا�ستيائي.  تثري  ه��ذه  عادتها  كانت 
اأنها جتهل  اإل  اأنها ل ت�سعى اإىل جذب النتباه اإىل نف�سها، 

بكل ب�ساطة ال�سبيل اإىل التعبري عن نف�سها لالآخرين.
ولكن قبل اأن تغ�سرّ النظر عن هذا النق�س يف الوعي الذاتي 
ر اأن الذكاء،  لأنك تعتقد اأنك لن تقع �سحيته مطلقاً، تذكرّ
وال��ن��ج��اح، وال��ت��ع��اط��ف، واحل���ي���اة الج��ت��م��اع��ي��ة احل��اف��ل��ة ل 
جتعلك حم�سناً. ظننت اأنني اأدرك جيداً عيوبي. اأعي اأنني 
اأتناول الطعام  اإذا مل  اأ�سبح �سعبة املرا�س  مت�سلطة، واأنني 
زوجي  اأخ���ربين  دمت عندما  �سُ لذلك  ���س��اع��ات.  ث��الث  ك��ل 

)بعد اإحلاح طويل( اأنني )مهوو�سة بذاتي بع�س ال�سيء(.
اأملك عملي  لكنني  با�ستمرار.  العمل  اأتكلم عن  اأنني  يبدو 
بعد  اإليه  اأحت��دث  اأول �سخ�س  ع��ادًة  اخلا�س ويكون زوج��ي 
يوم طويل يف العمل. لذلك ل عجب يف اأن اأتكلم عن نف�سي 

قلياًل من حني اإىل اآخر، األي�س كذلك؟
�سائر  غ��رار  على  الإنكار  من  حالة  اأعي�س  اأنني  تبني  ولكن 
جديد  كتاب  موؤلفة  اأوريت�س،  تا�سا  الدكتورة  تذكر  النا�س. 
الوعي  ق��وة  يتناول  )الب�سرية(   Insight بعنوان  ر  منورّ
الذاتي يف عامل يعي�س يف حالة من الوهم الذاتي: )يعتقد 
لكن  كبري.  ذاتي  بوعي  يتحلون  اأنهم  النا�س  %من   95
الواقع اأقرب اإىل 10 % اأو 15 %، ما يعني اأن نحو 80 
% منا على الأقل يكذبون على نف�سهم(. فهل اأنت ُم�سلَّل 
حقاً اإىل هذا احلد؟ ت�سيف: )ل يخطر يف بالنا مطلقاً اأن 
ن�ساأل عما اإذا كنا نعرف اأنف�سنا بقدر ما نعتقد. فمن الأ�سهل 

دوماً اأن ننتقد الآخرين وُنظهر عيوبهم(.

الــذاتــي  وعــيــنــا  يف  يــوؤثــر  مـــاذا  اإذًا، 
كبالغني؟

الذين  الأه��ل  اأن  الكاتبة  توؤكد هذه 
بالوعي  ي��ت��م��ت��ع��ون 

اأولداً يتحلون بهذه امليزة.  الذاتي يربون يف نهاية املطاف 
لذلك ُت�ساغ طريقة تعاملنا مع الآخرين يف مرحلة باكرة 

يف حياتنا ول تتبدل، ما مل نتعمد بذل املجهود لتغيريها.
اأولد  لأن  الأم���ر منطقياً  ه��ذا  )ي��ب��دو  اأوري��ت�����س:  د.  تو�سح 
الأهل، الذين يتحلون بالوعي الذاتي، ميلكون منوذجاً من 
الب�سرية ميكنهم التمثل به فيما يكربون. ولكن يف املقابل، 
التقيتهم خالل درا�ساتي ممن يتمتعون  يحظى بع�س َمن 
اإىل  يفتقرون متاماً  باأهل  الذاتي  الوعي  باأكرب مقدار من 
ل  يبدرّ اأن  ي�ستطيع  الإن�����س��ان  اأن  لنا  م��ا يربهن  امل��ي��زة،  ه��ذه 
الوعي  عن  ال��درو���س  اأف�سل  بع�س  غالباً  ونتعلم  م�سريه. 
الذاتي من روؤية الأخطاء التي يقرفها َمن يفتقرون اإىل 

هذه ال�سفة(.
ل اأحد  ن�سمع غالباً اأننا نعي�س يف ع�سر الرنج�سية، التي ت�سكرّ
وتركيزها  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع  اجلانبية  الأعرا�س 
بالذات  هو�سنا  لكن  )�سلفي(.  الذاتية  ال�سور  على  املفرط 
���س��ت��ور، موؤلف  وي��ل  ال�سحايف  ذل��ك بكثري، وف��ق  اأق���دم م��ن 
Selfie: How We Became So Self-
 Obsessed And What It’s Doing To
Us )ال�سور الذاتية: كيف اأ�سبحنا مهوو�سني بالذات وما 

تاأثري ذلك فينا(.
احلياة  يف  النجاح  ع��ن  تعجز  اأن��ك  اأر�سطو  )اعتقد  ي��ذك��ر: 
ال��ذات. وم��ا زلنا  مة من حب  ما مل تكن تعي�س حالة معظرّ
نحتفظ بتلك الأفكار عن تقدير الذات: اإذا اأحببت نف�سك 

واآمنت بها، حتقق النجاح وتبلغ ال�سعادة(.
ي�سيف �ستور مو�سحاً اأن احلركة الفردية ن�ساأت يف اليونان 
لت ح�سارة من جزر �سغرية م�ستقلة مل  القدمية، التي �سكرّ
تكن منا�سبة للزراعة. )لذلك ا�سطر كل واحد اإىل العتماد 
على نف�سه، ما اأدى اإىل ن�سوء كثري من ال�سناعات ال�سغرية. 
وينطبق الأمر عينه على الغرب اليوم. ما عادت احلكومات 

وكي  ط��وال حياتك.  به  وم��ا من عمل حتتفظ  ترعانا، 
�سار  قدماً،  وامل�سي  الو�سع  هذا  جم��اراة  من  تتمكرّن 

جناحك  لأن  بنف�سك  تعتني  اأن  عليك 
ال�سحايف.  ه���ذا  وف���ق  ع��ل��ي��ك(،  يعتمد 

اأخ�������رى، بات  ب��ك��ل��م��ات 

قليل من الهو�س بالذات �سرورياً لال�ستمرار. اإل اأن الركيز 
باإفراط على النف�س يوؤدي اإىل غياب الوعي الذاتي، ح�سبما 

ر الدكتورة اأوريت�س. حتذرّ
ولكن مَل من املهم اإىل هذا احلد اأن تتمتع بالوعي الذاتي؟ 
ونظرة  اأنف�سهم  يفهمون  َم��ن  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  اأوًل، 
كذلك  عموماً.  �سعادة  اأك��رث  حياة  يعي�سون  اإليهم  الآخرين 
اأك��رث ذك��اء واأق��ل مياًل اإىل الكذب  ي��زداد احتمال اأن يكونوا 
والغ�س وال�سرقة، اأن يح�سلوا على ترقيات اأكرب، واأن يقودوا 

�سركات اأكرث جناحاً.
املقربني مني عن  بع�س  و�سوؤال  املرير  الواقع  تقبرّل  ق��ررت 
. اأ�سار اأعز اأ�سدقائي اإىل ميلي الوا�سح اإىل اإر�ساء  راأيهم يفرّ
الآخرين، يف حني عربت اأمي عن امتعا�سها من )ردود فعلي 
اإ�سراري  اأما والدي، فاأطلعني على انزعاجه من  النارية(. 
مرة  ك��ل  يف  �ستونز(  )رول��ي��ن��غ  ف��رق��ة  مو�سيقى  و���س��ع  على 

يزورين ))اأحب اإيد �سريان اأي�ساً، كما تعلمني((.
ر من قيودك عندما تواجه  الدكتورة اأوريت�س حمقة. تتحررّ
والنواق�س.  العيوب  ه��ذه  كبت  املا�سي  يف  حاولُت  عيوبك. 
لكنني �سرت اليوم اأقر بها. رغم ذلك، قررت اأن اأحب نف�سي 
يف مطلق الأحوال. �سرت اأتنبه راهناً اإىل �سلوكي املندفع اأو 
اأق��وم به يف  انقطاع عما كنت  اأتكلم بال  اأروح  الأعمى، حني 
العمل طوال اليوم من دون اأن اأفكر يف ما اإذا كان املحيطون 
بي يودون �سماع ذلك. �سحيح اأن الطريق اإىل الوعي الذاتي 

الكامل طويل، اإل اأنني م�ستعدة لتخاذ اخلطوات الأوىل.

هل اأنت م�ضتعد للوقوف اإزاء املراآة؟
اإليك خطوات الوعي الذاتي اخلم�س التي حتددها الدكتورة 

تا�سا اأوريت�س:

فًا وال ترّكز حواراتك حول نف�ضك: كن مثقِّ
اأظهرت البحوث اأن %80 من م�ستخدمي مواقع التوا�سل 
زون على ذاتهم ول ين�سرون �سوى معلومات  الجتماعي يركرّ
ل الع�سرون يف املئة الآخرون  عما يحدث معهم، يف حني ي�سكرّ
��ف��ني(، ن��ا���س��ري م��ع��ل��وم��ات ل ع��الق��ة ل��ه��م ب��ه��ا، مثل  )م��ث��قرّ
املثقفون  ويحظى  م��ف��ي��دة.  م��ق��الت  اأو  ممتعة  م��الح��ظ��ات 
غالباً بعدد اأكرب من الأ�سدقاء احلقيقيني. تذكر الدكتورة 
��ز فيه على  ت��ركرّ اإىل خو�س ح��وار  اأوري��ت�����س: )عندما متيل 
اأو قويل  اأح��ق��ق��ه بفعلي ه��ذا  ب���اأن  اآم���ل  ��ر: م���اذا  ف��كرّ نف�سك، 

ذاك؟(.
واأنت  اخلام�سة  ال�سلفي  ���س��ورة  تن�سر  عندما  املهمة:   •
الكامريا  ���ه  وجرّ بر�سلونة،  يف  املف�سل  مب�سروبك  ت�ستمتع 
فون غالباً  املثقِّ ين�سر  العامل من حولك.  اإىل  التي حتملها 
�سوراً مميزة لل�سوارع ولقطات مثرية لالهتمام من احلياة 

املحلية.

ال تقلق مطواًل حول ما حدث:
�سحيح اأننا كلنا ننتقد اأنف�سنا على اأمور قلناها اأو فعلناها 
اإخفاقاتنا  على  امل��ف��رط  الركيز  لكن  اآخ���ر،  اإىل  ح��ني  م��ن 
هة نحو الداخل. ت�سري  يحتجزنا يف دوامة من ال�سلبية املوجرّ
الدرا�سات اإىل اأن َمن ينغم�سون يف �سلوك مماثل ل ي�سعرون 
بالر�سا حيال حياتهم ويكونون اأكرث مياًل اإىل القلق، واملزاج 
ر  العكر، وا�سطرابات النوم. لذلك، يف املرة املقبلة التي تفكرّ
فيها مطوًل يف اإخفاق ما، ا�ساأل نف�سك: )هل يهتم اأي اأحد 

بهذه امل�ساألة غريي؟(. يكون اجلواب )كال( غالباً.
كارثة  التفكري يف  التوقف عن  تعجز عن  • املهمة: عندما 
عن  )ال��ت��وق��ف  تقنية  ب  ج���ررّ ع��م��ل،  مقابلة  خ��الل  واجهتها 

التالية:  ت���وق���ف كبرية ال���ت���ف���ك���ري(  ��ل لف���ت���ة  ت��خ��يرّ
ل����ُت����خ����رج ن���ف�������س���ك من 
دوام�����������ة ال���رك���ي���ز 
املفرط هذه على 

اإخفاقاتك.

منِّ قبول الذات ال تقدير الذات:
الألفية  يف  ول��دوا  َم��ن  )ترعرع  اأوريت�س:  الدكتورة  تو�سح 
اجلديدة يف عامل ُي�سلرّط فيه ال�سوء با�ستمرار على �سفاتهم 
ب�����س��اأن مهاراتنا  اأوه���ام���ن���ا  امل��ذه��ل��ة. ول��ك��ن ك��ل��م��ا ت��ف��اق��م��ت 
وقدراتنا، تراجع احتمال جناحنا(. اإل اأن ثمة بدياًل �سحياً 
لتقدير الذات. )يعني قبول الذات فهم واقعنا مبو�سوعية 

واختيار اأن نحب اأنف�سنا يف مطلق الأحوال(.
لأن تربع  داعي  ياأبه؟ ل  َمن  الطهو؟  تعجز عن  • املهمة: 
يف ك��ل م��ا ت��ق��وم ب���ه. ل حت���اول يف امل���رة املقبلة ال��ت��ي تدعو 
اأ�سدقاءك اإعداد الطعام بنف�سك واطلب البيتزا بدًل  فيها 
اأك��رث ولن يتملكك  اأن هذا �سريوقهم  من ذل��ك. ل �سك يف 

الإجهاد.

كن كاتب �ضريتك الذاتية:
بالوعي  يتمتعون  )َم���ن  اأن  اإىل  اأوري��ت�����س  ال��دك��ت��ورة  ت�سري 
الذاتي مييلون اإىل و�سف التطورات يف حياتهم من وجهات 
واملتناق�سة  امل��ع��ق��دة  م�ساعرهم  ع��ار���س��ني  خمتلفة،  ن��ظ��ر 
ر يف حياتك كما لو اأنها كتاب. ق�سمها اإىل ف�سول  غالباً(. فكرّ
اإىل  خم�سة  يف  ر  فكرّ مرحلة،  كل  ويف  املهمة،  مراحلها  متثل 
ع�سرة م�ساهد )جناحات بارزة، واإخفاقات، وتبدلت جذرية، 
اأو�سح ما حدث، َمن كان معنياً،  وغريها(. ويف كل م�سهد، 
ما راأيك فيه، وما م�ساعرك حياله. ثم تاأمل ق�ستك كاملًة. 
د حم��اوره��ا ال��ك��ب��رية، وم�����س��اع��رك ال���ب���ارزة، والدرو�س  ح���دِّ

املهمة: ماذا ُيظهر كل هذا عن هويتك الفعلية؟
ال�سلبي  عن  تتغا�َس  ل  ق�ستك،  كتابتك  اأثناء  املهمة:   •
تتقبل  عندما  بو�سوح.  التفا�سيل  تربط  اأن  وح���اول  فيها 

الفو�سى، حت�سل على فر�سة ممتازة لتكت�سف ذاتك.

اأقم ع�ضاء م�ضارحة:
البناءة  الفعل  ردود  تقبرّل  تعلرّم  اأن  النف�س  علماء  اكت�سف 
ي�ساعدنا يف القيام بخيارات اأف�سل. ابحث عن )ناقد حمب(، 
اإىل  ال�سعادة والنجاح يف حياتك، وادعه  �سخ�س يتمنى لك 
على  يطلعك  اأن  منه  اطلب  الوجبة،  ه��ذه  خ��الل  الع�ساء. 
ي�ستطيع  اأنه  د على  �سدِّ الذي يزعجه فيك حقاً.  التف�سيل 
بعقل  اإل��ي��ه  �ست�ستمع  واأن����ك  ت��ام��ة  ب�����س��راح��ة  ال��ت��ح��دث 
تفاجاأ  )رمب��ا  اأوريت�س:  الدكتورة  ت�سيف  منفتح. 
به  حتظى  ال��ذي  وامل�ساعدة  احلما�سة  مبقدار 

عندما تكت�سف نظرة النا�س اإليك(.
الثالث(  )التاءات  اعتمد منوذج  • املهمة: 
الآخرين:  فعل  ردود  على  حت�سل  ح��ني 
تتنب  ل  والتفاعل.  والتفكري،  التلقي، 
اأثناء  �سلبياً  م��وق��ف��اً 
على  اإ�سغائك. 
اطرح  العك�س، 
ن  لتكورّ الأ�سئلة 
اأف�سل.  ف��ه��م��اً 
�����ر ب����ع����د ذل����ك  ف�����كرّ
ما  اأ�سابيع يف  ب�سعة  ط��وال 
التي  املنا�سبة  الطرائق  وح��دد  �سمعته 
ت�ستطيع من خاللها التفاعل اإيجاباً مع املعلومات 

التي ح�سلت عليها.

الذكاء، والنجاح، والتعاطف، واحلياة االجتماعية احلافلة ال جتعلك حم�ضنًا

الوعي الذاتي اأف�صل �صبيل اإىل
 حياة اأكرث �صعادة وجناحًا

احذر.. الوظيفة توؤثر على �صحتك 
العقلية والنف�صية فكيف تتجنب ذلك؟
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العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/261 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة امل�ستقبل ال�سريع للتجارة - �س ذ م م 2-خالد اأحمد عبداهلل املال - )كفيل 
�سامن( 3-كا�سف علي ملك �سهريار - )كفيل �سامن(  4-موؤ�س�سة النبع العربي لتجارة قطع غيار 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �سركة(  )�سامن   - التكييف  اج��ه��زة 
املنعقدة بتاريخ  2018/5/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف ابوظبي الإ�سالمي بحكمت 
عليهم  للمدعي  احل�سوري  ومبثابة  واخلام�س  الثالث  عليهما  للمدعي  بالن�سبة  ح�سوريا  املحكمة 
الأوىل والثاين والرابع وال�ساد�س : بالزام ال�سركة املدعي عليها الأوىل بالت�سامن مع املدعي عليهم 
)�سبعمائة  دره��م   706.371.46 وق��دره  مبلغا  املدعي  للم�سرف  ي��وؤدوا  بان  ال�ساد�س  حتى  الثاين  من 
و�ستة الف وثالثمائة وواحد و�سبعون درهما و�ستة واربعون فل�سا( والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2556 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- دانيل فران�سي�سكو كونرايرا�س جويرا  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/8/15 يف الدعوى املذكورة 
املدعي  ي��وؤدي للبنك  ب��ان  املدعي عليه  بالزام   ) ع  م  امل�سرق )���س  اع��اله ل�سالح/ بنك 
مبلغ )707.173.95( درهم �سبعمائة و�سبعة الف ومائة ومائة وثالثة و�سبعون درهم 
وخم�سة وت�سعون فل�س ، والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا يف 2017/12/12 وحتى 
متام ال�سداد ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/472 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- واحة ال�سم�س للتجارة العامة - ذ م م - ل�ساحبها �سلطان جمعة 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  القامة  مبارك عثمان  جمهول حمل 
املتحدة  الطبية  التجهيزات  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  2018/5/13 يف  بتاريخ 
الف  ي��وؤدي للمدعية مبلغ ت�سعة واربعني  بان  املدعي عليها  بالزام   : م  م  ذ  )يونيمد( 
واربعمائة و�سبعة ع�سر درهم واربعة وخم�سني فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف  2012/3/25 والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

 اعالن بالطلبات املعدل بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1077  جتاري  كلي               

الفنية - �س ذ م م  2-�سركة  اىل املدعي عليه / 1- �سركة احلقبة اجلديدة للتوريدات 
املعدات املوثوقه للتوريدات الفنية - �س ذ م م  3-�سانوا�س كوتوماداث - جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله / منى احمد عبدالعزيز 
ال��زام املدعي عليهم بالت�سامن  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  يو�سف ال�سباغ  -  قد 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   3.211.992( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  الت�سامم 
بال  املعجل  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من  بواقع 
كفالة والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2018/10/1 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/327  جتاري كلي               
عبداهلل  2-ح�سن  م  م  ذ   - للتجارة  ح�سيني  عبداهلل  ح�سن  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
ح�سيني 3-ر�سول علي كرميي - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية 
ال��وط��ن��ي - ف���رع دب���ي ومي��ث��ل��ه / ع��ل��ي ا���س��م��اع��ي��ل اب��راه��ي��م اجل��رم��ن -  ق��د اأق����ام عليك 
وقدره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
التام  ال�����س��داد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  دره���م(   2.432.994.90(
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ت�سمني  مع 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/27 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1826  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- را�سد دروي�س احمد �سيف الكتبي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ورلد اي�سرين لأعمال التك�سية - �س ذ م م  وميثله / عبداهلل حممد علي الزري 
ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الق�ساء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )6.946.036( درهم )فقط �ستة مليون وت�سعمائة و�ستة واربعون 
التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق  الغرامة  الفا و�ستة وثالثون درهم( مع 
اتعاب املحاماة.  وحددت  بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل  الزامه  التام مع  ال�سداد  وحتى 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/10/1  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/1794  جتاري كلي 

ال�سويري     2-ك���ارول  م   م  ذ   - للتجارة  م��ارب��ل  كري�ستال  �سركة   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ جلوبال للمقاولت - �س ذ م م وميثله / غازي 
ابراهيم اأحمد بن �سيفان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والتكافل والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )630.355 درهم(  )�ستمائة 
وثالثون الفا وثالثمائة وخم�سة وخم�سون درهما( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره )200.000 درهم( تعوي�سا 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  �سرر  من  املدعية  حلق  عما 
الثنني  املوافق 2018/10/8 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1729  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- اإيزي جلوبال - �س م ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
ال�سحن احلديث - ذ م م وميثله / ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.416.606.60 
وحتى   2018/5/31 ال�ستحقاق   يف  تاريخ   12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م( 
متام ال�سداد الزام املدعي عليها الوىل باداء مبلغ وقدره )200.000 درهم( تعوي�سا جابرا 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  والتعاب   وامل�ساريف  والر�سوم  واملعنوية  املادية  لال�سرار 
بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/9/23  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2018/5805 
املحرر  رق��م  وك��ال��ة م�سدقة  يون�س مب��وج��ب  اح��م��د حممد  ب��الل   / ���س��ايف وميثله  رف��ي��ق حممد  امل��ن��ذر : حممد 
)2018/1/161499( وميثله / حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2017/1/3939( 
وميثله / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( - عنوانه : 
دبي - انرنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم  14 ور�سان الوىل ، ت : 0555564669 

 042958825 -
املنذر اليه: مطعم ومقهى برامي ت�سيف  

عنوانه : انرنا�سيونال �سيتي بناية t05 حمل رقم s24 رقم الر�س : 425 ورقم البلدية : 1 - 621
اليجار  قيمة  �سداد  و    )t05 بناية   -  s24 رق��م  )حم��ل  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
النذار  ه��ذا  ن�سر   تاريخ  �سهر من  اق�ساها  م��دة  كله يف  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  اىل  بال�سافة   ، امل�ستحقة 
اليجارية  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة  التي حتفظ حقه يف  القانونية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىلال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/5806 

املحرر  رق��م  وك��ال��ة م�سدقة  اح��م��د حممد يون�س مب��وج��ب  ب��الل  ���س��ايف ومي��ث��ل��ه/  رف��ي��ق حممد  امل��ن��ذر : حممد 
)2018/1/161499( وميثله / حممد �سفيق ابو ال�سعود ، مبوجب وكالة رقم املحرر )2017/1/3939( 
وميثله / رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/164166( - عنوانه : 
دبي - انرنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم  14 ور�سان الوىل ، ت : 0555564669 

 042958825 -
املنذر اليه: مطعم ومقهى برامي ت�سيف  

عنوانه : انرنا�سيونال �سيتي بناية t05 حمل رقم s26 رقم الر�س : 425 ورقم البلدية : 1 - 621
اليجار  قيمة  �سداد  و    )t05 بناية   -  s26 رق��م  )حم��ل  للعقار  التام  الخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
النذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  �سهر  اق�ساها  م��دة  يف  كله  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  ف��ات��ورة  اىل  بال�سافة   ، امل�ستحقة 
اليجارية  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة  التي حتفظ حقه يف  القانونية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  وال 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا فى ذلك اللجوء اىلال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2115  جتاري كلي               
اىل اخل�سم املدخل/ 1- ودان للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سركة ا�سراق العقارية - �س م ع وميثله / عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املطرو�سي  بخيت 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   295000000( وق��دره  مببلغ  عليها 
التام.   وح��ددت لها جل�سة  يوم  والفائدة 12% من تاريخ احلا�سل وحتى ال�سداد 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق  2018/10/8   الثنني  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2569  جتاري جزئي              

بور  )�سابقا  م  م  ذ   - الفنية  للخدمات  فيتور  دي��ن  1-كا�سا   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  م(  جمهول حمل  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  باكاب 
ايزويجن للمقاولت - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )396720 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
الربعاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  12% وحتى  والفائدة  املحاماة 
املوافق 2018/10/10 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2705  جتاري جزئي              

وندرلند   / وحاليا  �سابقا  م   م  ذ  ���س   - لل�سياحة  امل��ج��رة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
لل�سياحة �س ذ م م  2-�سندرا بهان ويري�س �سينغ �سينغ  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ راينا لل�سياحة - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها  مببلغ وقدره )105.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة   12% من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/9/23  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2726  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ساهد اخر حممد اخر  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ حممد �سكيل �سري اف�سل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )29.000 درهم( 
بالر�سوم  ال��زام��ه  م��ع   ، غ��ري(  دره���م ل  ال��ف وثالثمائة  وع�����س��رون  )ت�سعة 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/10/1  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اال�شهاد رقم 2017/1522

ا�شهاد تغيري واثبات قبيله
طالب ال�سهاد : عبداهلل م�سبح بوهناد 

اجلن�سية : الإمارات 
05 من  اخلمي�س   ي��وم  يف  فانه  بعده،  نبي  ل  على من  وال�سالم  وال�سالة  وح��ده  احلمد هلل 
ان��ا  جمال  �سهر جمادي الأوىل �سنة 1438 ه��� املوافق 2 من �سهر فرباير �سنة 2017م  لدى 
حمد  القا�سي مبحاكم دبي البتدائية - حمكمة الحوال ال�سخ�سية ، ح�سر املذكور اعالها 
وهو بحالته املعتربة �سرعا وقرر قائال : انني ارغب يف ا�سافة م�سمى القبيلة )املهريي( يل 
املوؤرخ )2016/10/4(.   اإدارة اجلن�سية والإقامة  اثبات ذلك وقد ورد خطاب  ولأبنائي وطلب 
وبناء على الطلب وبح�سور ال�ساهدين خلفان خلفان عبداهلل قريبان املهريي ويو�سف احمد 

علي �سعيد بن غليطه املهريي ا�سدرنا هذا ال�سهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة     

حماكم دبي

 حمكمة االحوال ال�شخ�شية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2017/3785  جتاري جزئي
حمل  جم��ه��ول  ال�سام�سي  عبيد  جمعة  ���س��امل  ع��ل��ي��ه/1-ع��ب��داهلل  امل��ح��ك��وم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/30/20  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م  بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ع�سرة الف درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ ال�ستحقاق يف 2017/8/7 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات 
ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
العالن  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1555  ا�شتئناف جتاري    
بال�ساحنات  امل���واد  لنقل  اجل��زي��رة  ل��وؤل��وؤة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
/يا�سر  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الثقيله 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  املاحي  حممد  اليا�س 
لها جل�سه  بتاريخ:2018/6/12 وحددت  2018/4011 عمايل جزئي 
يوم الحد املوافق 2018/9/30 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/3130 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ابهيجيت فيجاي ماينكار 2- �سركة ايه يو ار اوفر �سيز 
هولدينجز ليمتد بي يف اي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
�سوذبيز�س انرنا�سيونال للعقارات �س.ذ.م.م وميثله:حممد عبداهلل حممد 
العامري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  وق��دره )1348368.05( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3918  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- اح��ت�����س��ام اح��م��د ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ������س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لجمري جمعه خان قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )14000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1180( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3887  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- رويال هوم للعقارات جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/احمد حممد منري خليل قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )285495(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4093  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كولبوري�سن ماجنمنت اند كونرول �سولو�سنز 
ا���س( منطقة ح��رة - ذ م م جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  ام �سي  )�سي 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  �سلهوب  ج��وزي��ف  التنفيذ/ريتا  ط��ال��ب  ان 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )149404(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10054  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مران للتدريب �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  كوكمان  ه��اريف  /ليغ 
والر�سوم  دره��م(   2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا )149198  عمالية 
وحددت لها جل�سة   mb185449785ae/2018:وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/9/27 املوافق  اخلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8648  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  وارف  1-ك��ن��اري   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /ابراهيم ب�سري ابرهيم ح�سن قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12060 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3500 
وحددت   MB184466512AE:ال�سكوى درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/10/7 ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6332  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-غظنفر حممود حممود ح�سني جمهول حمل القامة 
اأقام  قد  ����س.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  ميد  /ماج�ستيك  املدعي  ان  مبا 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15602 
 MB182402917AE:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/9/23   ال�ساعة 08.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2012/258  مدين جزئي 
ال��ب��ق��اره جمهول  اح��م��د علي  اح��م��د علي   -2 كو�سنري  ع��ل��ي��ه/1-اي��ان��ا  امل��ح��ك��وم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/7/17  يف 
املال  وعبيد  حممد  من  المريكي/فرع  ل�سالح/امل�ست�سفى  اعاله  املذكورة  الدعوى 
ذ.م.م بحكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن 
للمدعي مبلغ )99.645( درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
ومبلغ  وامل�����س��اري��ف  بالر�سوم  وال��زام��ه��م��ا  ال�����س��داد  مت��ام  وح��ت��ى  الق�سائية  املطالبة 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2578 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- العاملية للمعدات ال�سناعية �س.م.ح جمهول حمل 
احلديدية  لالعمال  اخلليج  التنفيذ/م�سنع  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ���س.ذ.م.م قد 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )341392.48(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2865 تنفيذ جتاري
جمهول  ذ.م.م  وال�ستثمار  للبناء  الحت��اد  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��اور للنقل ال��ع��ام �����س.ذ.م.م 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  اخل���ويل  ومي��ث��ل��ه:م��اأم��ون عي�سى 
املنفذ به وق��دره )612891.74(  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
امل��ح��ك��م��ة   وع��ل��ي��ه ف���ان املحكمة  دره���م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خ��زي��ن��ة 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2285 تنفيذ مدين
�س.ذ.م.م  مانيوفاكت�سرجن  �ستيل  ف��اب  تكنو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سخاوت  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ح�سني حممد لل مياه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )63304( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/3066 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���س��ده/1- ف��الح ج��اب��ر علي ع��ام��ر الح��ب��اب��ي جم��ه��ول حمل 
وميثله:نورة  ك��وي��ري  جيمي  التنفيذ/هو�سدار  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ازم��ي  عبدالرحمن  م��راد  حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )167792.5( درهم 
قيمة ال�سيك �سند الدعوى ت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/354  مدين كلي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  اخل��م��ريي  ح�سن  حممد  عائ�سه   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�س.ذ.م.م  املال  وعبيد  دبي فرع من حممد   - المريكي  املدعي/امل�ست�سفى  ان  مبا 
وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره )1.753.895( درهم 
والفائدة القانونية 9% من تاريخ 2015/1/23 وحتى ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/9/30 ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2673  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد نذمي حممد �سليمان جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  خمي�س  البحري  عبداهلل  املدعي/حممد  ان 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25495( درهم والر�سوم 
وحددت  التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�ساريف 
 Ch بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2018/9/24 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها 
B.10.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2791  جتاري جزئي
اللنجاوي جمهول حمل  املدعي عليه / 1- حممد ح�سن عبداهلل حممد  اىل 
اأقام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دبي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة 
التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  القرار  ا�سدار  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم   )128092( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  واملطالبة  ال�سيارة  على 
املوافق  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2018/9/19
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2471  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ع��ل��ي حم��م��د خ��ري ال��ن�����س��اري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/�سياء في�سل مالك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
ال�سيك رقم )000114(  دره��م قيمة  وق��دره )50.000(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه 
واملوؤرخ:2010/1/3 وامل�سحوب على بنك المارات والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا 
اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  وبالر�سوم  ال�سداد  ال�سيك وحتى متام  ا�ستحقاق  تاريخ  من 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/9/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2541  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كارز اند بايك�س ل�سالح املركبات والدراجات �س.ذ.م.م )حاليا( بايكر اند 
بايك ���س.ذ.م.م )�سابقا( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سروكرز ال�سرق الو�سط لبيع 
الدراجات النارية ذ.م.م - فرع دبي وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )31849( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
اداري��ا مبنا�سبة  الدعوى تاجيال  تاأجيل  بانه مت  ، نخطركم  املعجل بدون كفالة  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة  املوافق 2018/9/27  لها جل�سة يوم اخلمي�س  الهجرية اجلديده. وحددت  ال�سنه  اجازة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2730  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  التنظيف  خل��دم��ات  رب��ي��ع  دروي�����س  1-ا�سماعيل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات ل��الت�����س��الت املتكاملة �����س.م.ع ق��د اأقام 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )9721.40(  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم قيمة الفواتري اخلدمة املتاأخر �سدادها والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة 
ملف  و�سم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 القانونية  وال��ف��ائ��دة 
املوافق:2018/9/23  الحد  يوم  لها جل�سة  رق���م:2018/1482 مدين.وحددت  النزاع 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/409  مدين كلي
ع��دوان جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-ح��امت حلمي مو�سى  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  الت��رب��ي  ع��اط��ف حممد �سبحي  /و���س��ام  امل��دع��ي  ان 
والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
مببلغ وقدره )3200000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  املطالبه  تاريخ  من   %9
فاأنت  ل��ذا    ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2018/9/25 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2570  مدين كلي

بالل  داوود  ام���ل   -2 �سقر  ���س��امل��ني  م���راد  1-ع��ب��ي��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الرميثي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /زميي فالو كمال قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
املطالبه  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )18.500(
وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/9/24 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/600  عقاري كلي

جمهول  �����س.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  تنميات  1-���س��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�سامل بن عمر من�سرى وميثله:خالد كلندر  املدعي /عبده بن  ان  القامة مبا  حمل 
عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه الول 
يف مواجهة املدعي عليها الثانيه بان ي�سدد للمدعي مبلغ وقدره )39.782.036( درهم 
ومقابل  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة 
اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/9/30 ال�ساعة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

            يف الدعوى رقم 2017/199  بيع عقار مرهون   
الول  الكائنة يف جممع معي�سم   56 الفيال  عبارة عن  بيع مال مرهون  اذن  الق�سية:طلب  مو�سوع 
عقارات جمريا جولف �سيينا ليك�س دبي مريابيال امل�ساحة 93/866 مر مربع الواقعة على القطعة 

رقم 1506 دبي واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- فار�س جاويد علي بهائي جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

املنطقة:معي�سم الول  بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�س -  نعلنكم 
- وفاءا  امل�ساحة:886.93 مر مربع   -  JGE/SL/A/J056:العقار - رقم  الر����س:1506  - رقم 

للمبلغ املطالب به وقدره )8449847( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/351  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-ايران �سريين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/8/14 احلكم التمهيدي التايل:بندب 
اوراق  ال��دور يف اجل��دول تكون مهمته الط��الع على  امل�سريف �ساحب  اخلبري 
الدعوىوكلفت  حم��ل  القر�س  بح�ساب  اخل��ا���س  التف�سيلي  احل�ساب  وك�سف 
 ، وم�سروفاته  اخلبري  ات��ع��اب  ذم��ة  على  دره��م   )4.000( مبلغ  ب��اي��داع  امل��دع��ي 
ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2018/9/30  الح��د  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت 

 .ch1.B.8:سباحا يف القاعة�
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7614  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��م�����س ال��ق��م��ر ل��ن��ق��ل ال����رك����اب ب���احل���اف���الت امل���وؤج���رة 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج���ول ���س��وف رو���س��ت��ام خان 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�ساريف   والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   19475(
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB183411383AE:ال�سكوى
2018/9/19 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. )وامرت بتق�سري ميعاد التكليف 

باحل�سور لربعة ايام(
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6932  عمايل جزئي
واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  امل��واد  لنقل  1-لكنو   / عليه  املدعي  اىل 
��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /����س���ادات خ���ان ت����ورا خان 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)29400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق   MB182958841AE:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/10/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8993  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ملار مل�ستح�سرات التجميل ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة  ب����روال ق��د  مب��ا ان امل��دع��ي /رب��ي��ح��ه 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   75250( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت لها جل�سة   mb184784127ae:والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/9/27 املوافق  اخلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8009  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-اودي�������س���ا ل��ت��ج��ارة ال��ل��ح��وم وامل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة �������س.ذ.م.م 
البنا  م�سطفى  اح��م��د  �سيد  /م�سطفى  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)38000 دره���م( وت��ذك��رة ع��وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رقم 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحددت   MB184043850AE/2018:ال�سكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   10.00 ال�ساعة   2018/9/26 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7068  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سكاي ام تي اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سعيدة بنت الهادي عفلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   41534( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB183625261AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/10/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8620  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم الدون اند لوجن )فرع من وولف لال�ستثمارات ملالكها حممد 
احمد علي النجار �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

طارق معو�س ح�سن حممد الربم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )11300 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم 
املوافق 2018/9/23  وحددت لها جل�سة يوم الحد   MB184691763AE:ال�سكوى
ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.4 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6464  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جعفر خان للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ا�سفاق  /حممد  املدعي  ان  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )15350 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت لها   MB182560165AE:والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/2 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/9661  عمايل جزئي

.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ل��ت��ج��ارة  م��اج��ي��ال  ع��ل��ي��ه / 1-���س��رك��ة  امل���دع���ي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /خ���ال���د حم��م��ود حم��م��د ح��ن��ي��ف ق���د اأق�����ام عليك 
 11734( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رقم 
الحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB185229285AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/10/7 امل��واف��ق 
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•• ال�شارقة-الفجر: 

الإعالمي  للمكتب  التابع  لل�سحافة  ال�سارقة  ن��ادي  اأعلن 
من  اخلام�سة  الن�سخة  ا�ست�سافة  ع��ن  ال�سارقة  حلكومة 
يندرج �سمن مبادرات  ال��ذي  العربي  الإع��الم  ق��ادة  ملتقى 

هيئة امللتقى الإعالمي العربي.
اخلام�سة  دورت���ه  ال��ع��رب��ي يف  الإع����الم  ق���ادة  ملتقى  وي�سم 
اجلاري،  �سبتمرب   27-26 يومي  م��دى  على  يعقد  ال��ذي 
والإعالميني  ال�سحفيني  اأب��رز  من  �سخ�سية   100 نحو 
يف  امل�سوؤولني  وكبار  الإعالمية،  املوؤ�س�سات  ومالك  العرب، 

قطاع ال�سحافة والإعالم.
ويعقد امللتقى ثالث جل�سات، حيث تنطلق اجلل�سة الأوىل 
املاأمول«،  وامل�ستقبل  العربي..  الإع��الم  »واق��ع  عنوان  حتت 
وتناق�س م�سارات التنمية يف املوؤ�س�سات الإعالمية وقدرات 
�سناعة  تطوير  يف  املوؤ�س�سات  دور  اإىل  اإ�سافة  الإعالميني، 

الإعالم، وامل�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات الإعالمية.
كما ُتعقد اجلل�سة الثانية حتت عنوان »التطورات احلديثة 
يف الإع������الم.. وامل��ت��غ��ريات امل��ه��ن��ي��ة«، ب��ه��دف م��ن��اق�����س��ة دور 
الإعالم العربي وحتديات املرحلة، مع ت�سليط ال�سوء على 

التغريات التي طراأت على الأدوات الإعالمية يف ظل ثورة 
التكنولوجيا.

ال��ع��رب��ي م��ن خمتلف دول  الإع����الم  وي�����س��ارك رواد وق����ادة 
الوطن العربي يف جل�سة ع�سف ذهني حول تاأثري الإعالم 
واأهدافه، وكيفية حتقيق املزيد من التطوير يف هذا املجال 

احليوي.

جمل�س  رئي�س  القا�سمي،  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وق��ال 
للن�سخة  ال�سارقة  اإم��ارة  ا�ست�سافة  اإن  ل��الإع��الم،  ال�سارقة 
انعكا�ساً  ياأتي  العربي،  الإع��الم  ق��ادة  ملتقى  من  اخلام�سة 
لعمق العالقات الإعالمية التي تربط اجلانبني الإماراتي 
وال��ك��وي��ت��ي، م���وؤك���داً ح��ر���س امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى ت��ع��زي��ز التعاون 

الإعالمي العربي. 

واأعرب ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي عن بالغ تقديره 
جلهود دولة الكويت ال�سقيقة وم�ساهمتها يف دعم الإعالم 
العربي والوقوف على حتدياته ور�سم مالحمه التطويرية، 
م�سرياً اإىل ما حققته من �سمعة عاملية �سطرتها اإجنازاتها 

املتتابعة يف القطاع الإعالمي. 

واأكد رئي�س جمل�س ال�سارقة لالإعالم حر�س اإمارة ال�سارقة 
اإعالمية حا�سنة  بيئة  واإي��ج��اد  العربي  الإع���الم  دع��م  على 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤى  وف��ق  والإب����داع  للتطوير 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�سارقة.

اإم���ارة  ال��ت��ي حققتها  ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات  اإىل  واأ����س���ار 
اأررّخت  الإم��ارة  اأن  اإىل  الإعالمي لفتاً  القطاع  ال�سارقة يف 
العام  يف  عمان  �سحيفة  ب�سدور  ال��دول��ة  يف  �سحيفة  اأول 
جريدة  وه��ي  مطبوعة  يومية  �سحيفة  ولأول   1927
مراحل  م��ن  ال��ع��دي��د  ليتبعها   1970 ال��ع��ام  يف  اخل��ل��ي��ج 
التطوير واملبادرات املختلفة التي ت�ستهدف تطوير العمل 

الإعالمي.

اأهداف  اإىل  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وت��ط��رق 
لالإعالم  ال�سارقة  ملجل�س  التابعة  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات 
الإعالمي  و«املكتب  لالإعالم«  ال�سارقة  »موؤ�س�سة  فيها  مبا 
)�سم�س(«  لالإعالم  ال�سارقة  و«مدينة  ال�سارقة«  حلكومة 
التي تتوافق براجمها مع خطى اإمارة ال�سارقة التطويرية 

وقفزاتها النوعية.

من جانبه اأو�سح الأمني العام للملتقى الإعالمي العربي، 
امل�����س��ت��ج��دات والأح������داث  اأن  م��ا���س��ي ع��ب��د اهلل اخل��م��ي�����س، 
الإعالمية الراهنة على راأ�س اأولويات ملتقى قادة الإعالم 

العربي.
بال�سكر  العربي،  الإع��الم��ي  للملتقى  العام  الأم��ني  وتقدم 
رئي�س  القا�سمي،  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اإىل  والتقدير 
جمل�س ال�سارقة لالإعالم، على القبول الكرمي با�ست�سافة 
امللتقى  لهذا  ال�سارقة  ا�ست�سافة  اأن  على  م��وؤك��داً  امللتقى، 
ال�سارقة  اإم��ارة  على  بالغريبة  لي�ست  ب��ادرة  واحليوي  املهم 
الإعالمية  والتظاهرات  والفعاليات  بالأن�سطة  تعج  التي 
والثقافية املهمة وامللهمة، لياأتي هذا امللتقى متا�سًيا مع كل 

تلك اجلهود احلثيثة التي تقوم بها.
كما اأكد ما�سي اخلمي�س، اأن قيمة امللتقى تتمثل يف مواكبته 
وتوؤثر  العربي  الإع��الم  التي تخ�س  الأح���داث  للكثري من 
اإىل اهتمام جامعة الدول العربية وهيئة امللتقى  به، لفتاً 

الإعالمي العربي يف دعم العالقات العربية. 
واأ����س���اد اخل��م��ي�����س ب��خ��ربة وك���ف���اءة ق����ادة الإع�����الم العربي 

فر�سة  يعد  امللتقى  اأن  اإىل  م�سرياً  ال��ت��اأث��ري،  يف  وقدرتهم 
والوقوف  التجاوز  �سبل  ومناق�سة  التطورات  لطرح  ثمينة 

على اأهم ما ي�سغل ال�ساحة الإعالمية العربية.
التي  الإيجابية  ال��روح  امللتقى  مييز  ما  اأن  اخلمي�س  واأك��د 
امل�ساركة،  على  العربي وحر�سهم  الإع��الم  ق��ادة  بها  يتمتع 
الإعالمية  امل�����س��رية  ق���ادة  ل���دى  ال��ع��ام  ال��وع��ي  مم��ا يعك�س 
وحملهم  وحتمياتها  احلالية  املرحلة  مبتطلبات  العربية 

َهم ال�ساأن الإعالمي العربي ب�سكل عام. 
اجلدير بالذكر اأن امللتقى الإعالمي العربي تاأ�س�س بدولة 
الإعالمي  اخل��ط��اب  تطوير  ب��ه��دف   2003 ع��ام  ال��ك��وي��ت 
ال��ع��رب��ي، وت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ات وق����درات الإع��الم��ي��ني العرب 
واملوؤ�س�سات الإعالمية، ويعقد امللتقى العديد من الأن�سطة 
والفعاليات يف خمتلف الدول العربية، ويعد ع�سو مراقب 
يف اللجنة الدائمة لالإعالم، وجمل�س وزراء الإعالم العرب 

يف جامعة الدول العربية.
وي��ع��م��ل ن�����ادي ال�����س��ارق��ة ل��ل�����س��ح��اف��ة حت���ت م��ظ��ل��ة املكتب 
الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، خل��دم��ة ق��ط��اع ال�سحافة 
والإع����الم وال��ع��ام��ل��ني فيه م��ن خ��الل تنظيم ال��ع��دي��د من 

الفعاليات والربامج الهادفة على مدار العام.

اأث�����رى 170 ���س��اب��ا و���س��اب��ة م���ن امل�����س��ارك��ني يف 
التي  اجلل�سة  خ��الل  لل�سباب  ال�سارقة  جمل�س 
دائرة  بالتعاون مع  اأم�س  جرى تنظيمها م�ساء 
ال�سارقة  بحكومة  وال��ق��رى  ال�سواحي  ���س��وؤون 
حماور النقا�س التي تناولت مو�سوعا حتفيزيا 
الإمارات  ملجل�س  )ان�سم  دع��وة  وحمل  لل�سباب 

لل�سباب و املجال�س املحلية(.
وا�سط  ب�ساحية  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  اجلل�سة  ح�سر 
�سل�سلة  يف  ال�ساد�سة  وه��ي  ال�سارقة  مدينة  يف 
اجلل�سات التي يتم تنظيمها دوريا بني املجل�س 
بن  وال��ق��رى خمي�س  ال�سواحي  ���س��وؤون  ودائ���رة 
�سامل ال�سويدي ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة 
ال�سارقة رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
والدكتور  امل��زك��ي  الإم��ارات��ي منذر  والإع��الم��ي 
حممد بن جر�س ع�سو جمل�س اداره احتاد كتاب 
واأدباء المارات وجنيبه الرفاعي كاتبه ومعده 
الطريفي  ون���دى  تلفزيونيه  ب��رام��ج  وم��ق��دم��ه 

رئي�سة جمل�س �سباب ال�سارقة.
من  لفتة  م�ساركة  �سهدت  التي  اجلل�سة  وتعد 
ق��ب��ل ال�����س��ب��اب م��ن اجل��ن�����س��ني ال���ذك���ور والإن����اث 
دائرة  التعاون بني  كبريا يف ظل جن��اح  تفاعال 
����س���وؤون ال�����س��واح��ي وال���ق���رى وجم��ل�����س �سباب 
ال�سابقة  اجلل�سات  �سل�سلة  تنظيم  يف  ال�سارقة 
والتي حملت ا�سم جل�سات املعرفة بهدف توفري 
خمتلف  يف  ال�����س��ب��اب  ب��ع��ق��ول  ل��الل��ت��ق��اء  من�سة 
املعرفية  الأمور  والتباحث يف  ال�سارقة،  مناطق 
املعرفة  ف�����س��اءات  ه��ام��ة يف  ت�سكل ح��اج��ة  ال��ت��ي 

والثقافة.
الأن�ساري  ح��م��ده  م��ن  بتقدمي  اجلل�سة  ب���داأت 

املوؤ�س�سة  م���ن  ال�����س��ب��اب��ي��ة  امل��ج��ال�����س  م�����س��وؤول��ة 
اأه��م��ي��ة دور  اإىل  ل��ل�����س��ب��اب م�����س��رية  الحت���ادي���ة 
يف  واأف��ك��اره��م  بجهودهم  وم�ساركتهم  ال�سباب 
القيادة  اأن�ساأتها  والتي  ال�سباب  جمال�س  كافة 
بناء  يف  ال�سباب  لقدرات  وداعما  حمركا  لتكون 

الوطن.
واأع���رب���ت ع��ن ت��ق��دي��ره��ا مل���دى ال��ت��ع��اون الكبري 
والقرى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة  ب��ني  وال��ب��ن��اء 
من  ع��دد  تنظيم  يف  لل�سباب  ال�سارقة  وجمل�س 
املعرفة  جل�سات  عليها  اأطلقت  التي  اجلل�سات 
بهدف مناق�سة عدد من ق�سايا �سباب الوطن يف 
خمتلف حماورها خالل انعقاد تلك اجلل�سات .

بعدها طرح الع�سرات من امل�ساركني وامل�ساركات 
خم��ت��ل��ف اأرائ���ه���م يف م��و���س��وع اجل��ل�����س��ة ومدى 
امل�ساركة  على  اليوم  جيل  حتفز  التي  الو�سائل 
باإيجابية وفعالية يف جمال�س ال�سباب خا�سة يف 

املجال�س املحلية.
وعر�س اع�ساء جمل�س ال�سارقة لل�سباب ملختلف 
الثانية من  ال����دورة  اإجن��ازات��ه��م يف  جت��ارب��ه��م و 
تالقت  التي  اأعمالهم  لأب��رز  وتطرقوا  املجل�س 
وحتدثوا  ال�سباب  جمل�س  تاأ�سي�س  اأه���دف  م��ع 
اجلل�سة  مو�سوع  يف  �سبابية  وب��روح  با�ستفا�سة 
واق����رح����وا ع�����ددا م���ن امل��م��ك��ن��ات ال���ت���ي حتفز 
و  ال�سبابية  املجال�س  يف  امل�ساركة  على  ال�سباب 
و  جمتمعهم  خدمة  يف  جهودهم  ي�ستثمروا  اأن 

وطنهم.
اأطروحات اجلميع  اإىل تالقي  وانتهت اجلل�سة 
من احل�سور يف اأهمية التعريف بدور جمال�س 
ف�����س��ال عن  ال�����س��وء عليها  ال�����س��ب��اب وت�����س��ل��ي��ط 

ال�سبابية  املجال�س  ب��دور  ال��وع��ي  وزي���ادة  تنمية 
اإي�سال  عاتقها  على  حتمل  التي  املن�سة  كونها 

�سوت ال�سباب ل�سناع القرار .
بن  خمي�س  ق���ام  اأن  وب��ع��د  اجلل�سة  ن��ه��اي��ة  ويف   
�سامل ال�سويدي بتكرمي املحا�سرين وامل�ساركني 
اأعرب عن تقديره جلهود  ال�ساد�سة  يف اجلل�سة 
التفاعل  ومب�ستوى  لل�سباب  ال�سارقة  جمل�س 
والتنظيم امل�سرك وطرح املو�سوعات التي تعد 

جزءا هاما يف اإ�سراك ال�سباب يف بناء الوطن .
م�ساركتهم  اأهمية  اإىل  ال�سباب  ال�سويدي  ودع��ا 
خالل  م��ن  فيها  وال���س��ه��ام  املحلية  املجال�س  يف 
ح�����س��وره��م وان��ت�����س��اب��ه��م ل��ت��ل��ك امل��ج��ال�����س التي 
هياأتها القيادة الر�سيدة لتعرب عن روح ال�سباب 

وعطائهم وتوجهاتهم.
رئي�س جمل�س  الطريفي  ن��دى  اأ���س��ادت  ب��دوره��ا 
دائرة  م��ن  الكبري  بالتعاون  لل�سباب  ال�سارقة 
اجلل�سات  تنظيم  يف  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون 
واأ����س���ارت ���س��ع��دت ب��ت��واج��د اك���رث م��ن 170 �ساب 
و�سابة يف اجلل�سة وهذا يدل على حر�س �سباب 
الم�������ارات ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل يف 

املجال�س ال�سبابية  
�ساب  كل  ت�سجيع  اأهمية  اإىل  الطريفي  ونوهت 
لأنها  ال�سبابية  املجال�س  يف  للم�ساركة  و�سابة 
فر�سة ل�سباب الإم��ارات اأن يكونوا جزءا لر�سم 
�سيقوم  حيث  الإم���ارات  لدولة  اأف�سل  م�ستقبل 
اأف�سل  وتنفيذ  ت�سميم  يف  بامل�ساهمة  ال�سباب 
امل����ب����ادرات امل��ب��ت��ك��رة خل��دم��ة ال�����س��ب��اب و خدمة 
رد  منا  ت�ستحق  فدولتنا  اإخ��ال���س  بكل  الوطن 

اجلميل.

حول  الكتب  مببيعات  اخلا�سة  الإح�سائيات  ت�سري  عندما 
يف  و���س��ل  الرقمية  الكتب  مبيعات  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ال��ع��امل 
اأمام  اأننا  162 مليون كتاب، فهذا يعني  اإىل   2017 العام 
الراهن،  ع�سرنا  يف  الكتاب  يعي�سه  ومتطور  متقدم  واق��ع 
اإىل  الورقية  الكتب من  نوعية  نوعي يف  ن�سهد حتول  واأننا 

الإلكرونية.
بداأت حكاية الكتاب الإلكروين يف العام 1971 حيث اأطلق 
»غوتنبريغ«  م�سروع  هارت  �سترين  مايكل  الأمريكي  املوؤلف 
ع الأب������واب ع��ل��ى ث����روة م��ع��رف��ي��ة ك���ربى اأوج����دت  ال����ذي ����س���ررّ
بالنت�سار  الكتب  النوع من  ليبداأ هذا  الإل��ك��روين،  الكتاب 
و�سرعان ما التفتت كربى دور الن�سر اإىل �سناعته وتوظيف 
مبميزات  يتمتع  الذي  اجلديد  الوافد  ل�ستيعاب  اإمكاناتها 
ر الواقع التقني الذي بات ي�سكل  كبرية ومتنوعة. ومع تطورّ
مف�ساًل مهماً يف حياتنا اليومية، لفت الكتاب الرقمي انتباه 
ر على  اجلمهور، حتى توالت هذه النوعية من الكتب بالتوفرّ
ال��وق��ت، ثم  اأ���س��ط��وان��ات وو���س��ائ��ط تخزين خمتلفة يف ذل��ك 
لت�سفح  خا�سة  رقمية  ق��راءة  لربامج  تظهر  احلاجة  ب��داأت 
هذه الكتب، حتى العام 1993 الذي ظهرت فيه اأوىل الكتب 
اللكرونية على �سبكة النرنت، ما عزز من ح�سورها بني 

ايدي الراغبني واملهتمني بالقراءة واملطالعة.
تتوافر  واأجهزة احلا�سوب  التقنيات  باتت  الوقت  تقدم  ومع 
مدار�س  م��ن  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  لتنطلق  قليلة،  بكلف 
املعرفية  بتدعيم خياراتها  وجامعات ومكتبات عامة وبيوت 
ومناهج تعليمها باأجهزة حا�سوب متقدمة متتاز با�ستمالها 
الكتب  ت�سفح  على  ق���ادرة  تكنولوجية  ق���راءة  ب��رام��ج  على 
الرقمية، ليبداأ ع�سر املعرفة التي تقودها التقنية وت�ستفيد 

اأي وقت  الكتب يف  ل احل�سول على  ت�سهرّ التي  من خياراتها 
واأي ظرف. 

هذه املظاهر التكنولوجية املتطورة دفعتنا يف دولة المارات 
لنا  تقدمه  ما  نواكب  لأن  ال�سارقة  واإم��ارة  املتحدة  العربية 
ب��ه��دف غ��ر���س ق��ي��م العلم  م��ن خ��ي��ارات متنوعة ون��وظ��ف��ه��ا 
مبادرة  فكرة  نبعت  هنا  وم��ن  الأط��ف��ال،  نفو�س  يف  واملعرفة 
»لغتي« التعليمية التي ارتاأينا اأن تكون منطلقاً جديداً يدعم 
التعليم باللغة العربية بو�سائل ذكية لالأجيال اجلديد من 
طالب مدار�س اإمارة ال�سارقة، واأن ن�سهم يف تاأ�سي�س جمتمع 
املعرفة ونكون �سركاء يف تطوير خمرجات التعليم يف الدولة 
مراحل  ث���الث  تنفيذ  يف  الإجن����از  ه���ذا  ويتجلى  والإم������ارة، 
مرحلتها  خالل  وزرّعنا  للمبادرة  خ�س�سناها  ت�سع  اأ�سل  من 
الأوىل التي نفذت على مدار ثالثة اأعوام -2013 2016 
اأجهزة لوحية على 5060 طالب وطالبة يف مرحلة ريا�س 

الأطفال، و232 معلماً ومعلمة.
ولأن الهدف لي�س توزيع الأجهزة املتطورة القادرة على قراءة 
الكتاب الإلكروين، بل غر�س حب اللغة العربية يف نفو�س 
الأج��ه��زة جميعها بتطبيق  د  ت��زورّ اأن  الأط��ف��ال، حر�سنا على 
الثانية  املرحلة  ويف  للن�سر،  كلمات  ملجموع  التابع  »ح��روف« 
2959 طالباً وطالبة من طلبة ال�سف  اأجهزة على  وزرّعنا 
الأول، و129 معلماً ومعلمة يف 49 مدر�سة، ويف مرحلتها 
الثالثة جنحنا يف توزيع اأجهزة على ما يقارب 2951 طالباً 

وطالبة من طلبة ال�سف الثاين، و76 معلماً ومعلمة.
الأطفال  ي��دي  بني  و�سعناها  التي  واملنجزات  الأرق���ام  ه��ذه 
وطالب الإم��ارة من مرحلة ريا�س الأطفال وحتى الف�سل 
باأن املعرفة لها  اإمياننا  الدرا�سي اخلام�س، ت�سري اإىل مدى 

عامل  يف  نعي�س  ولأننا  املتنوعة،  وا�ساليبها  املختلفة  طرقها 
باتت التقنية جزءاً من اأمناط احلياة اليومية اعتمدنا على 
الكتاب الرقمي كون الأجهزة القادرة على قراءته مرتبطة 
الكتاب  عك�س  على  وال��ل��ع��ب،  بالرفيه  الأط��ف��ال  اأذه����ان  يف 
الورقي الذي قد ي�ستح�سر لذهن ال�سغار ال�سورة النمطية 
التي  العديدة  التعليمية  مزاياه  اغفال  عدم  مع  للمدر�سة، 

ي�ستمل عليها.

انطالق الور�صة ال�صتباقية 
للدورة الـ 18 مللتقى ال�صارقة 

الدويل للراوي 
 انطلقت اأم�س الور�سة ال�ستباقية للدورة ال� 18 مللتقى 
ال�سارقة  معهد  ينظمها  التي  للراوي  ال��دويل  ال�سارقة 

للراث حتت عنوان » املجاورة » 
وت�ستمر حتى 20 �سبتمرب اجلاري بالتعاون مع امللتقى 
ال���رب���وي ال��ع��رب��ي وم�����س��رح ال��ب��ل��د »ب��رن��ام��ج ح��ك��اي��ا« يف 
احلكواتيني  م��ن  ومتنوع  كبري  ع��دد  ومب�ساركة  الأردن 
العرب املحرفني والهواة والنقاد والدار�سني والباحثني 

بعوامل احلكايات.
معهد  رئي�س  امل�سلم  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 

ال�سارقة للراث : 
العرب  احلكواتيني  م��ن  وم��ت��ن��وع  كبري  ع��دد  يتعاي�س   «
والباحثني  وال���دار����س���ني  وال��ن��ق��اد  وال���ه���واة  امل��ح��رف��ني 
اأي���ام يف هذه   5 م��دار  ب��ع��وامل احلكايات على  واملهتمني 
»احلكايات  م��و���س��وع  امل�����س��ارك��ون  ي��ت��ن��اول  ال��ور���س��ة حيث 

اخلرافية« و«الق�س ال�سعبي«
حماولة  يف  وحديثها  قدميها  اخل���ربات  ت��ب��ادل  ب��ه��دف   
م��ن م��ع��ه��د ال�����س��ارق��ة ل��ل��راث ل��و���س��ع اأ���س�����س وخطوات 

ل��ت��ط��وي��ر ه���ذه اخل����ربات ب��ا���س��ت��م��رار ك��م��ا اأن��ه��ا حماولة 
منهم  واح��د  كل  فيتعرف  بالتطبيق  النظرية  مل�ساحلة 
اإىل الآخر اإىل جانب تقريب الباحثني والأكادمييني من 
احلكواتيني ليقفوا على تفا�سيل جديدة مل يكت�سفوها 

بعد » .
يذك�����ر اأن مل������تقى ال�س������ارقة الدويل لل������راوي بن�سخت�����ه 
اجلاري  �سبتم����رب   24 يف  ينطلق  ع�س������رة  الثام�����نة 
وي�ستمر على مدار ثالثة اأيام يف مركز اك�سبو بال�سارقة 
عربية  دول���ة   34 الن�سخة  ه���ذه  ف��ع��ال��ي��ات  يف  وي�����س��ارك 

واأجنبية .
كما حتل مملكة البحرين �سيف �سرف على امللتقى الذي 
ل��ه ويت�سمن  ���س��ع��ارا  يتخذ م��ن »احل��ك��اي��ات اخل��راف��ي��ة« 
ملتقى هذا العام العديد من الإ�سافات النوعية املميزة 
اإىل  بالإ�سافة  امللتقى  و�سجل  ر�سيد  اإىل  ت�ساف  التي 
ندوات  يت�سمن  ال��ذي  امللتقى  برنامج  يف  الهائل  التنوع 
والفعاليات  احل��ك��اي��ات«  و«���س��ارع  �سبابية  وحلقة  علمية 

اخلارجية التي تتوزع على مدن اإمارة ال�سارقة.
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)تراب  يف  دورك  اإىل  ج��ذب��ك  ال���ذي  م��ا   •

املا�س(؟
- اأعجبتني الرواية، وال�سيناريو كان جيداً، 
خا�سة،  متعة  حامد  م��روان  مع  وللعمل 
ورغ���م الن��ت��ظ��ار ث���الث ���س��ن��وات فاإنني 
الفيلم،  ه��ذا  امل�ساركة يف  اأ���س��ررت على 
وخ������الل ه�����ذه امل������دة ق���دم���ت اأع����م����اًل 

كثرية.
)تراب  يف  دورك  اأن  البع�س  يرى   •

املا�س( جريء جداً. ما تعليقك؟
كله  ال����ف����ي����ل����م  م���������س����اه����دة  ع����ن����د   -
لدى  اأن  جن���د  ك���اف���ة  و���س��خ�����س��ي��ات��ه 
الأب����ط����ال ج���وان���ب ����س���ري���رة واأخ�����رى 
اأن يرى  ب���د م���ن  ك����ان ل  ل����ذا  ط��ي��ب��ة. 
ال�سر  اأو  اأنه ل وجود للطيبة  اجلمهور 
ب�سرى  �سخ�سية  مثاًل،  مطلقة.  ب�سورة 
ال��ت��ي اأق��دم��ه��ا ���س��ي��دة جم��ت��م��ع ت��ع��م��ل يف 
الأعمال اخلريية ولكن رغم ذلك لها 
جانب �سيئ وهو الجتار بالب�سر، 
مثلها يف  اأقابل  مل  و�سخ�سياً 

الواقع.
عند  ف��ن��ان  ك��ل  • ت��واج��ه 
جديد  عمل  يف  ال��دخ��ول 
)تراب  عن  م��اذا  عقبات، 

املا�س(؟
- يف هذا الفيلم حتديداً 
مل اأقابل �سعوبات، فحالة 
بعد  وجدتها  التي  ال�ستياق 
جعلتني  طويلة  م��دة  ان��ت��ظ��ار 
ال���دور واأن���ا �سعيدة ومل  اأق���دم 

ينتابني اأي �سعور بالتعب.
هل  اأدبية،  رواي��ة  عن  • العمل 
قراأتها قبل ال�سيناريو لتحددي 

معامل ال�سخ�سية؟
بخطوط  دائ�������م�������اً  األ�������ت�������زم   -
ال�����س��ي��ن��اري��و، ل��ك��ن ف���رة توقف 
اأجربتني  ال���ط���وي���ل���ة  ال��ف��ي��ل��م 
اأوًل،  على ق��راءة )ت��راب املا�س( 
ولحظت اأن ن�س الفيلم م�سابه 
بحذف  ي�����س��م��ح  ك����ان  واإن  ل��ه��ا 
ما  وه���و  منها  امل�����س��اه��د  بع�س 
حتقق فعاًل من دون اأية م�سكلة 
والرواية  ال�سيناريو  كاتب  لأن 
واح��د وه��و اأحمد م��راد، ول��و كنا 
الرواية ككل لو�سلت مدة  قدمنا 

الفيلم اإىل �سبع �ساعات.
اإليك  حامد  مروان  اأ�ساف  • ماذا 

يف هذه التجربة؟
م���روان ح��ام��د خم��رج مميز يهتمرّ   -
باأدق التفا�سيل من حركة واإح�سا�س، 
الناجحة.  الأع���م���ال  ت�����س��ن��ع  وه���ي 

اأنتبه  اأم��ور مل  العمل معه فهو يفتح عيني على  اأح��ب 
لها �سابقاً، واأقول له اأحبك واأريد التعاون معك يف كل 

عمل.
اأحد  الفيلم جانب �سرير ول يتمنى  • لل�سخ�سيات يف 

التعامل معها يف احلقيقة بل يخاف منها.
- )وليد �سلطان( يف الفيلم �سيئ للغاية، فهو يف الظاهر 
و�سخ�سية  �سلطة  ل��دي��ه  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ول��ك��ن  ي�سحك 

خميفة.
الفيلم  ق  يحقِّ اأن  تتوقعني  هل  الرواية  جناح  بعد   •

النجاح نف�سه �سينمائياً؟
اأو  - ل ميكنني كفنانة م�ساركة اأن اأتوقع جناح الفيلم 
عدمه. لكن �سخ�سياً، اأمتنى له النجاح ب�سبب املجهود 

الكبري يف التمثيل واملونتاج والإخراج وغريها.
عر�س  يف  الأب��ط��ال  من  كواحدة  تهتمني  كنت  هل   •

الفيلم خالل عيد الأ�سحى اأو خارجه؟
- ل فرق بالن�سبة اإيل، فاأنا ل�ست جهة اإنتاج بل ممثلة 
اأريد اأن ي�ساهد اجلمهور اأعمايل �سواء يف مهرجان اأو يف 

العيد اأو يف غريه، والنجاح اأوًل.
امل����ا�����س(  )ت���������راب  امل����و�����س����م  ه������ذا  خ������الل  • ق����دم����ت 

و)الكوي�سني(. كيف ترين املناف�سة بينهما؟
فالعمالن  احل�����ريف،  ب��امل��ع��ن��ى  م��ن��اف�����س��ة  اأع��ت��ربه��ا  ل   -
خمتلفان متاماً، ولكل منهما خ�سو�سية. )الكوي�سني( 
فيلم كوميدي لالأ�سرة كلها، فيما )تراب املا�س( للكبار 

فقط.
هذه  ت��ري��ن  ك��ي��ف   +  18 امل���ا����س(  )ت�����راب  ��نِّ��ف  ���سُ  •

الفكرة؟
اأواف��ق بكل تاأكيد على الت�سنيف العمري، فلكل �سن   -
اأفالمها التي تنا�سبها ول يجب اأن اأقدم فيلماً يت�سمن 
رع��ب��اً وق��ت��اًل وغ��ريه��م��ا ل��ط��ف��ل، ف��رمب��ا ي��وؤث��ر ذل���ك يف 

ن�ساأته.
ترين  كيف  اأف���الم.  �سبعة  املو�سم  نف�س  يف  ���س��ارك   •

املناف�سة؟
- يف احلقيقة، ل اأعرف ذوق اجلمهور فهو متغري، حتى 
كي  تبقى مهمة  واملناف�سة  م��دة ق�سرية،  يتغري يف  اأن��ه 

جتعلنا نقدم الأف�سل خالل الفرة املقبلة.
فهمي. اأحمد  الفنان  مع  )الكوي�سني(  عن  • اأخربينا 

- فيلم كوميدي ل �سك يف اأن اجلمهور ي�سحك كثرياً 
فنحن  اأ���س��اه��ده  اأن  اأري����د  �سخ�سياً،  م�����س��اه��دت��ه.  ع��ن��د 

كطاقم عمل �سحكنا كثرياً اأثناء الت�سوير.
• كيف ترين تقدميك الكوميديا يف )الكوي�سني( بعد 

الدراما يف )تراب املا�س(؟
يف  �سُيطلق  اأن��ه  اأعلم  كنت  )الكوي�سني(  مت  قدَّ حني   -
العيد وكنت �سعيدة بذلك، فيما مل اأحبذ طرح )تراب 

املا�س( معه يف وقت واحد.
 لكنني ل�ست جهة عر�س اأو اإنتاج، ويف النهاية العمالن 

ممتعان.
للموافقة  �سريين  به  تتم�سك  ال��ذي  املعيار  هو  ما   •

على دور ما
الفني  العمل  يف  غريها  اأو  الر�سالة  بفكرة  اأه��ت��م  ل   -
عموماً، بل اأركز على الت�سلية وعلى �سرورة اأن ي�ستمتع 

طاقم العمل واجلمهور وكل من حويل بامل�سروع(.

فيفيان مراد .. )اإبعد 
اأح�صنلك( على )يوتيوب(

ا�سم  التي حملت  اأغنيتها اجلديدة  اللبنانية فيفيان مراد  الفنانة  اأطلقت 
"يوتيوب". على  اأح�سنلك"،  "اإبعد 

"ابعد اأح�سنلك"، التي حتمل الطابع الرومان�سي، من كلمات واأحلان راي 
�سفدي، توزيع "SAL"، ميك�س وما�سر طيف عادل.

قرطبة،  مهرجان  فعاليات  هام�س  على  غنائيا  حفال  اأحيت  م��راد  وكانت 
ب��ح�����س��ور ج��م��اه��ريي ك��ب��ري، وق��دم��ت ب��اق��ة م��ن اأج��م��ل اأغ��ان��ي��ه��ا القدمية 
واحلديثة التي تفاعل معها اجلمهور ب�سكل كبري، كما �ساركت فيفيان يف 
كرنفال"، حيث قدمت و�سالت غنائية مميزة  "�سحيم  فعاليات مهرجان 

امتعت بها احل�سور الكبري.
ُي�سار اإىل اأن مراد جتيد الغناء بالفرن�سية والإنكليزية والإ�سبانية والإيطالية 
عنوان  يحمل  الأول  الغنائي  األبومها  وكان  العربية،  اإىل  اإ�سافة  بطالقة، 
لبنان. يف  املحرفني  الفنانني  بنقابة  مغنية  ع�سوة  وهي  الكالم"،  "فوق 

 )مولد يا �صيدة( يعيد 
النبوي اإىل ال�صينما

بعد غيابه لثالث �سنوات عن ال�سا�سة الكبرية، يعود الفنان امل�سري خالد 
النبوي بفيلم )مولد يا �سيدة(، بعدما كانت اآخر اأعماله ال�سينمائية فيلم 

)خطة بديلة(، الذي عر�س يف العام 2015.
 النبوي ك�سف، عن اأن )مولد يا �سيدة(، ينتمي اإىل نوعية اأعمال - اليوم 
الذين  ال�سخ�سيات  اأح���داث���ه ح���ول جم��م��وع��ة م��ن  ت���دور  ال��واح��د - ح��ي��ث 

يعي�سون يف حي �سعبي، حتدث لهم بع�س املفارقات املختلفة.
ولفت النبوي اإىل اأن الفيلم �سيكون نقلة جديدة، لناحية املو�سوعات التي 
لكننا  قليلة،  اأي��ام  الت�سوير منذ  )بداأنا  ال�سينما، م�سيفاً:  يتم طرحها يف 
�سنتوقف اإىل حني انتهاء اإجازة عيد الأ�سحى املبارك، ثم نعود مرة اأخرى 
اإىل بالتوهات الت�سوير لندخل اأجواء العمل(، مو�سحاً اأنه يوؤدي يف الفيلم 
دور البطولة، مبعية الفنانني حنان مطاوع واأحمد الفي�ساوي، والعمل من 

تاأليف يحيى فكري واإخراج اأمين مكرم.

متنى اأن يجد فكرة برنامج ت�ضتهويه

�صريف �صالمة: لكل 
دور تفا�صيله

 )ت��ق��دمي��ه��ا يف اأك�����رث م���ن ع���م���ل، مل مي��ن��ع��ن��ي من 
ال��ف��ن��ان امل�سري  ب��رر  تقدميها م��ن ج��دي��د(! ه��ك��ذا 
ل�سخ�سية  تقدميه  �سالمة،  �سريف  ال�ساب 
م�سل�سل  اأح�����داث  �سمن  الإره���اب���ي 
)ال�سهام املارقة(، الذي ُعر�س 
الرم�ساين  ال�سباق  �سمن 
البطولة  و�ساركه  املا�سي، 
وعائ�سة  ع�������ادل  �����س����ريي 
اأح��م��د وه����اين عادل،  ب��ن 
دوره  اأنه قدم  عن  كا�سفاً 
من منظور خمتلف عن 
تناولت  ال��ت��ي  الأع���م���ال 
ه���������ذه ال�������س���خ�������س���ي���ة، 
اأن )ل��ك��ل دور  م��ع��ت��رباً 

تفا�سيله(. 
 �سالمة، ويف ت�سريح 
د على  ���س��درّ خ��ا���س ل�ه 
اأنه ا�ستغل كثرياً على 
ال���دور، كما قراأ  ه��ذا 
الذين  ال�����س��ب��اب  ع��ن 
ي��ت��م جت��ن��ي��ده��م من 
ق�����ب�����ل امل����ت����ط����رف����ني، 

���س��اع��دت��ه يف تقدمي  ك���ث���رية  ف���ي���دي���وه���ات  و����س���اه���د 
يكون  ول��ن  اأن��ه مل  )الإره��اب��ي(، مو�سحاً  �سخ�سية 
الهدف  واأن  ال�سخ�سية،  اآخر من يقدم هذه  اأو  اأول 
من تقدميها )هو لتنبيه ال�سباب من مغبة الوقوع 

يف براثن الأرهاب، وحتى يتعظ النا�س(.
ت�ستهويه،  ب��رن��ام��ج  ف��ك��رة  يجد  اأن  �سالمة  ومت��ن��ى 
مثلما ح���دث م��ع ب��رن��ام��ج )ق��اع��دة رج���ال���ة(، الذي 
ُعر�س املو�سم الأول منه على قناة )دي اإم �سي( مع 
اإياد ن�سار ومك�سيم خليل. وتابع كالمه )كنت دوماً 
اأبحث عن فكرة غري تقليدية، لأدخ��ل من خاللها 

جمال الربامج، 
ولي�س ملجرد التقليد فقط، فالفكرة هي التى حتدد 
قبويل اأو رف�سي لي�س على م�ستوى الربامج فح�سب، 
بل يف اأي عمل فني(. وب�سوؤاله عن �سر رف�سه لظهور 
اأولده يف العالم اأو من خالل ن�سر �سور لهم على 
اأنا  )فعال  ق��ائ��اًل:  ردرّ  ميديا(،  )ال�سو�سيال  م��واق��ع 
اأرف�س ذلك، لكي تتاح لأولدي فر�سة العي�س بعيداً 

عن امليديا، 
مقيدين  ويكونون  �سهرتي  ثمن  يدفعوا  ل  وحتى 
بها(، م�ستدركاً: )هذا ل مينع اأنهم اإذا كربوا واأرادو 
ي�سلكوا  اأن  موهبة  ولديهم  التمثيل  جم��ال  دخ��ول 

هذا الجتاه(.

ال�ضينمائي  االأ�ضحى  عيد  مو�ضم  خالل  ر�ضا  �ضريين  �ضاركت 
مع  و)الكوي�ضني(  يا�ضني  اآ�ضر  مع  املا�س(  )تراب  بعملني: 
اأحمد فهمي، فيلمان دخلت بهما املناف�ضة من �ضمن �ضبعة 

اأفالم حت�ضر بقوة. مع �ضريين ر�ضا كان هذا احلوار.

املناف�ضة مهمة كي جتعلنا نقدم االأف�ضل

�صريين ر�صا: ل ميكنني كفنانة
 م�صاركة اأن اأتوقع جناح الفيلم اأو عدمه
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متى ي�صتدعي تنميل 
اليد زيارة الطبيب؟

حذرت الرابطة الأملانية لأطباء الأع�ساب، من اأن ال�سعور بتنميل يف اليد 
اأثناء الليل، قد يكون من املوؤ�سرات الأوىل على الإ�سابة مبتالزمة النفق 

الر�سغي.
واأو�سح اأطباء الرابطة الأملانية، اأنه من خالل النفق الر�سغي متر واحدة 
يوؤدي  وال���ذي  املتو�سط،  الع�سب  وه��و  باليد؛  الع�سبية  اخل��الي��ا  اأه��م  م��ن 
اأثناء النوم دون  اإذا انحنى املع�سم  ان�سغاطه اإىل تخدر اليد بالليل، مثاًل 

وعي.
لأطباء  الأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  ع�سو  نيل�س،  ج��ريي��ون  الربوفي�سور  واأ���س��اف 
الأع�ساب، اأنه عادة ما تخفف حركات الهز لليد امل�سابة من الأمل، ونظًرا 
لأنه ميكن عالج هذه املتالزمة يف املرحلة الأولية دون تدخل جراحي، فاإنه 
بالعمل على عدم  ُيو�سى  الفور، كذلك  الطبيب على  اإىل  بالذهاب  ُين�سح 

ثني املع�سم اأثناء النوم عن طريق ا�ستعمال جبرية ال�ساعد مثاًل.
واإذا مت ال�سغط على الع�سب لفرة طويلة؛ فقد يت�سبب ذلك يف املزيد من 
الأمل اأو ال�سعور بالتنميل يف بع�س اأ�سابع اليد اأو يف الذراع حتى الكتف، واإذا 
الأ�سابع من حني لآخ��ر، فعندئذ  اإذا تعذر حتريك  اأو  الأعرا�س  ا�ستمرت 
ملتالزمة  املحتملة  الأ�سباب  وت�سمل  اجل��راح��ي،  التدخل  اإىل  اللجوء  يلزم 

النفق الر�سغي العوامل الوراثية وال�سكري واأمرا�س الكلى والنقر�س.

اإن�صاء مادة كيميائية �صبيهة بالغراء 
قد متنع الإ�صابة مبر�س ل دواء له

ي�سبه  حديثا  اإن�ساوؤه  مت  جزيئا  اأن  الفئران  على  اأجريت  اختبارات  ك�سفت 
الغراء، قد يعزز الذاكرة ويقي من مر�س األزهامير.

وياأمل العلماء يف اأن متكن هذه "الفكرة الذكية" من احلماية من مر�س 
األزهامير، ال�سكل الأكرث �سيوعا للخرف، حيث ل يوجد حاليا عالج لهذا 

املر�س، لكن الأدوية املتوفرة تبطئ تقدمه يف حال ر�سده يف وقت مبكر.
وقام العلماء الأملان باختبار اجلزيء اجلديد على اأمل اأن متكن الطريقة 

اجلديدة من وقف خاليا الدماغ من النف�سال عن بع�سها.
بحماية  ويقوم   ،"CPTX" ا�سم  العلماء  اأن�ساأه  ال��ذي  اجل��زيء  ويحمل 
ت�سمى  والتي  الإ���س��ارات  تنقل  التي  ال��دم��اغ  احليوية بني خاليا  ال��رواب��ط 

امل�سابك.
اآغليتون، حذر  لكن عامل الأع�ساب يف جامعة كارديف، الربوفي�سور جون 
من اأن النتائج الواعدة على الفئران نادرا ما تتكرر يف الب�سر، عندما يتعلق 

الأمر بتجريب الأدوية والعالجات.
وقام العلماء يف املركز الأملاين لالأمرا�س الع�سبية يف ماغدبورغ بتجريب 
ملر�س  م�سابهة  اأع���را����س  خ��ل��ق  ع��رب  امل��ع��دل��ة  ال��ف��ئ��ران  ع��ل��ى   "CPTX"
األزهامير. وقال الفريق اإن اأداء القوار�س التي ح�سلت على املادة الكيميائية 

ال�سبيهة بالغراء كان اأف�سل يف اختبارات الذاكرة.

هل تت�ضابه االأيائل يف كل انحاء العامل؟ 
لآخر  مكان  تختلف من  العامل  انحاء  �ستى  تعي�س يف  التى  الأيائل  ل 
�سبيل  ا�سم وعلى  اي�ساَ واحلجم ويحمل كل منها  ال�سكل  وتختلف يف 
اجلنوبية،  امريكا  يف  والبودو  كالربوكيت  احلجم  �سغري  منها  املثال 
ذك����ور الأي���ائ���ل ك��ل��ه��ا حت��م��ل ق��رون��ا م��اع��دا غ����زال امل�����س��ك وغ����زال املاء 
وهكذا   .. متاماً  كالذكور  قروناً  حتمل  الكاريبو  ايائل  ان��اث  ال�سيني، 

جند الأختالف. 
متى ملع اإ�ضم اين�ضتاين؟ 

من  ع�سر  ال�ساد�سه  يف  اين�ستاين  ال��ربت  ك��ان  حينما   1905 �سنه  يف 
عمره ظهرت له اربع مقالت يف احدى املجالت الأملانيه تعر�س بع�س 
اآرائه الهامة والتى كان من بينها نظرية الن�سبيه و�سرعان ما جعلته 

تلك الآراء من امل�سهورين. 
اإين يوجد �ضهل ما بني النهرين؟

البحر ميتد نهري دجلة والفرات عرب �سهل خ�سيب  اإىل  يف الطريق 
عري�س كان يعرف قدمياً با�سم بابل، وهو تلك املنطة التى يطلق عليها 

ما بني النهرين. 

. الإن�سان  وزن  % من   5 ميثل  والدم  اإن�سان  اأى  وزن  % من   15 ميثل  العظم  اأن  تعلم  • هل 
• مكت�سف فيتامني C هو الدكتور جيم�س ليند عام 1747 .

• مكت�سف فيتامني D هو الدكتور ماك كومل عام 1920 .
 . م   . ق   3700 �سنة  الأكرب  الهرم  خوفو  • بنى 
. كم   7300 العظيم  ال�سني  �سور  طول  • يبلغ 

. ال�سفر  حتت  درجة   120 و  ال�سفر  فوق  درجة   150 بني  ما  القمر  �سطح  فوق  احلرارة  درجة  • تبلغ 
. النرنت  خمرع  هو  روك  كالين  الأمريكى  املخرع  اأن  تعلم  • هل 

. الواحدة  الدقيقة  فى  دقات   9 احلوت  قلب  دقات  عدد  • يبلغ 
ا�سماعيل بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلقيقى  ا�سمه  البخارى  الإمام  اأن  تعلم  • هل 

ولد عام 194 ه� . 
بال�سعب  امتالء  البحار  اأكرث  الأحمر فهو  البحر  اأما  املتو�سط  البحر  ي�ستخرج من  املرجان  اأن  تعلم  • هل 

املرجانية و يوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر و الأ�سود و الأ�سفر.

الثعلب واخلراف 
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الكمون 
م�سلماين،  ره��ام  الدكتورة  اأو�سحت 
اأخ�سائية التغذية العالجية، جامعة 
ي��ح��ت��وي على  ال��ك��م��ون  اأن  ال��ق��اه��رة، 
العديد من العنا�سر الهامة للج�سم، 
على  ي�ساعد  ال���ذي  احل��دي��د،  ومنها 
واأي�سا  اآم���ن،  ب�سكل  اله�سم  عملية 
لالأك�سدة  م�������س���ادات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وى 
التي تقيك من الإ�سابة بال�سرطان، 

وي�ساعد مر�سى الكلى على جتنب ال�سعور ب��الأمل، واأي�سا له دور فعال يف 
التخل�س من الوزن الزائد. 

من  للتخل�س  الكمون  تناول  ط��رق  العالجية،  التغذية  اأخ�سائية  وتقدم 
بعد  الكمون  من  �سغرية  ملعقة  تناول  ميكنك  اأن��ه  ومنها،  ال��زائ��د  ال��وزن 
واأي�سا  الوجبة  يف  املتواجدة  ال��ده��ون  من  يخل�سك  فهذا  الطعام،  تناول 

ينظف ج�سمك. 
ميكنك و�سع ملعقة من الكمون مع ب�سر ربع ملعقة من الزجنبيل الطازج 
وملعقة من القرفة، وتناول هذا اخلليط يوميا يف ال�سباح على الريق وقبل 

النوم.

بالون عمالق ل�ضخ�ضية �ضنفور خالل االحتفال ال�ضنوي بالر�ضوم الكرتونية يف العا�ضمة البلجيكية بروك�ضل. )رويرتز(

ح�سر الثعلب اإىل مكان مبيت اخلراف واخذ يدور حول املكان حتى ملحه اخلروف الكبري ف�سرخ فيه وقال 
ماذا تريد ايها الثعلب اغرب عن وجهي وال نطحتك.. فجل�س الثعلب على خلفيته وقال متلعثما حزينا 
.. جئت اطلب منك قر�سا بع�س احلبوب او بع�س احل�سائ�س او حتى بع�س الفول فانا مري�س جدا ول 
ا�ستطيع ال�سيد واولدي بيكون يف البيت واأمهم تركت البيت منذ فرة لعدم ا�ستطاعتي توفري الطعام 
لهم .. ارجوك اقر�سني بع�س ما يوؤكل و�ساأكون �ساكرا لك واعدك باأين �ساأح�سر بنف�سي واطفايل اإىل هنا 
لعيده لك.. نظر اخلروف اليه وقال له اذن انتظر هنا و�ساأذهب واح�سر لكك بع�س الفول.. فقال الثعلب 
ل تتعب نف�سك ا�ستطيع ان ادخل معك واحمل الفول بنف�سي فقال اخلروف وهو يراجع بظهره للخلف: 
ل انتظر �ساعود حال ثم دخل اخلروف اإىل بيته وخرج مرة اخرى ومعه عددا ل با�س به من اخلراف التفوا 
حول الثعلب فجاأة وقال اخلروف الكبري للثعلب: كاذب لنك ل تاأكل احل�سائ�س والفول واحلبوب لقد اتيت 
لتاأكل حلم اخلراف ايها الثعلب املاكر وها انا اجمع لك اخلراف لتختار منها ما يوؤكل فرد الثعلب مرتعبا 
خائفا ل ا�سكرك لقد توقفت عن اكل اللحوم منذ فرة وا�سبحت نباتيا لذلك �ساأن�سرف يف احلال، فقال 
اخلروف اذن لقد ا�سبحت نباتيا ول�ست يف حاجة اإىل ا�سنانك القوية وفجاأة نطحه اخلروف نطحه قوية 
يف فمه وتبعه خروفا اآخر ثم رف�سه رف�سة ل باأ�س بها ار�سلته بعيدا بدون ا�سنان فاأطلق �ساقيه للريح وهو 

يقول بالفعل لقد ا�سبحت نباتيا الآن .. ا�سكركم!. 

على الرغم من فوائد ال�ساي الأخ�سر على ال�سحة كتخفي�س 
اأ���س��راراً جانبية  اأحياناً  اأن هناك  اإل  ال��ذاك��رة،  ال��وزن وحت�سني 

ي�سببها الإفراط يف تناوله.
يف  احل��دي��د  عن�سر  نق�س  ي�سبب  اأن  الأخ�����س��ر  لل�ساي  وميكن 
ت���اي���وان، يحتوي  لباحثني م��ن  ف��وف��ق��اً  ال����دم.  ف��ق��ر  اأو  اجل�����س��م 
املعروف  البوليفينول  مركب  على  الأخ�سر  ال�ساي  م�سروب 
ي�سبب  ال���ذي   Epigallocatechin gallate با�سم 

التهابات ويكبح اإنزمي امليلوبريوك�سيديز.
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال�����س��اي الأخ�������س���ر ع��ل��ى ال��ت��ان��ي��ن��ات ال��ت��ي متنع 
اإىل  وا�ستناداً  الغذائية.  امل���واد  يف  امل��وج��ود  احل��دي��د  امت�سا�س 
الأك�سدة  م�����س��ادات  ت�سبب  ق��د  بن�سلفانيا،  جامعة  م��ن  علماء 
عملية  يف  خلاًل  الأخ�سر  ال�ساي  يف  امل��وج��ودة  البوليفينولية 

امت�سا�س احلديد.
يف  الأخ�سر  ال�ساي  م�سروب  تناول  اأن  ال�سحة،  خ��رباء  ويوؤكد 
وقت متاأخر قد ي�سبب الأرق؛ لأنه يحتوي على كافيني. كما اأنه 
اأو اخلفقان. وهناك معطيات  القلب  ا�سطراب �سربات  ي�سبب 
التقيوؤ،  ي�سبب  الأخ�سر  ال�ساي  ت��ن��اول  يف  الإف���راط  ب��اأن  تفيد 

وميكن اأن ي�سبب ال�ساي الأخ�سر اأي�ساً الإ�سهال.
واأو�سحت املكتبة الطبية الوطنية الأمريكية، اأن مادة الكافيني 
املوجودة فيه ت�سبب الإ�سهال؛ لذلك ل ين�سح بتناول م�سروب 

ال�ساي الأخ�سر عندما تكون املعدة فارغة.
واأخ�����رياً، ي�سبب ال�����س��اي الأخ�����س��ر ح��رق��ة امل��ع��دة؛ وذل���ك لأنه 
بطبيعته حام�سي؛ لذلك فهو ي�سبب رد فعل حام�سي. كما اأنه 

يهيج املريء ما يوؤدي اإىل ظهور اأعرا�س احلرقة.

رغم فوائده.. اأ�صرار عديدة ي�صببها ال�صاي الأخ�صر


