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ال�شمك ينت�شي باملخدرات 
رميها  عرب  منها  التخل�ص  يتم  التي  ال�ضخمة  املخدرات  كميات  اأدت 
ال�ضمك  م���ن  ب��االن��ق��را���ص  م���ه���ددة  اأن������واع  ت��ع��ري�����ص  اإىل  ال��ب��ح��ار  يف 
لالنت�ضاء باملواد املهلو�ضة. ونقل تقرير ن�ضره موقع "ذي اندبندنت" 
االإلكرتوين عن عثور علماء على اآثار املخدرات يف املياه التي ت�ضتهلك 
يف بريطانيا وال �ضيما الرثوة ال�ضمكية. ومن بني املخدرات، مت تاأكيد 
وجود مركبات كيماوية ملادة الكوكايني، االأمفيتامني، االأك�ضتا�ضي يف 
اأكرث من نهر وبحريات من بينها نهر التاميز.  وتعك�ص الدرا�ضة التي 
اأجراها مركز بيولوجيون من جامعة نابلز فيديريكو الثاين خطراً 
بات موؤكداً على حيوانات االأنقلي�ص املهددة باالنقرا�ص التي وجد يف 
جمراها الدموية على كمية �ضغرية من الكوكايني، بعد اأن بدت تلك 
الكائنات البحرية "مفرطة الن�ضاط" مقارنة باالأنقلي�ص التي مل يتم 
حفظها يف مياه ملوثة بالكوكايني.  وكانت املنظمات الدولية املعنية 
باالنقرا�ص  م��ه��دد  اأن���ه  على  االأنقلي�ص  �ضنفت  البحرية  بالكائنات 
% منذ   90 اأعدادها قرابة  انخفا�ص  الدرا�ضات عن  ك�ضفت  اأن  بعد 
اآنا كابالدو، التي تراأ�ضت حترير  البيولوجية  العاملة  وتلفت   .1980
الدموي قد متنع  اأن االرتفاع مبعدل املخدرات يف املجرى  الدرا�ضة، 

االأنقلي�ص من الو�ضول اإىل مرحلة الن�ضج اجلن�ضي.

الطالب ال�شامت يلمع على يوتيوب
"يوتيوب"  موقع  على  جنوماً  ي�ضبحوا  الأن  الكثريون  ي�ضعى  ما  ع��ادة 
عرب ن�ضر حمتويات مميزة تثري اإعجاب املتابعني، اإال اأن هذا الفتى من 
كوريا اجلنوبية ح�ضل على �ضهرة وا�ضعة مبجرد ت�ضوير مقاطع فيديو 
نو ج��ام من  ب��وت  ل�ضاعات طويلة.  متكن  تظهره وه��و يدر�ص ب�ضمت 
احل�ضول على مئات االآالف من اال�ضرتاكات يف قناته على اليوتيوب، 
بف�ضل فكرة ب�ضيطة خطرت له، ومل يتوقع اأن حتوله اإىل جنم خالل 
اأ�ضهر. وقد بداأ بوت نو جام بت�ضجيل جل�ضات طويلة يظهر فيها  عدة 
العام،  ابريل من هذا  وهو يدر�ص ب�ضمت، وي��دّون املالحظات يف �ضهر 
اأبدوا  ال��ذي��ن  املتابعني  م��ن  الكثري  ب�ضكل غريب  اج��ت��ذب  ال��ذي  االأم���ر 
اإعجابهم بهذه املقاطع وقالوا اإنهم يحبون م�ضاهدة الفتى وهو يدر�ص.  
ومنذ اأن اأن�ضاأها يف �ضهر اأبريل، ح�ضلت قناة بوت نو جام على اليوتيوب 
على 330.000 ا�ضرتاك بعد اأن قام بتحميل ع�ضرات مقاطع الفيديو 
عليها، يظهر فيها وهو يجل�ص اإىل مكتب يف غرفته، ويقراً كتباً خمتلفة 
ويدون املالحظات ملدة ت�ضل اإىل 7 �ضاعات متوا�ضلة.  يذكر اأن معظم 
الذي  ال�ضاب  مقاطع  يتابعون  وه��م  طويلة  �ضاعات  يق�ضون  املعجبني 
اأطلق عليه البع�ص "املدمن على الدرا�ضة".  وعلى الرغم من اأن البع�ص 
يعزو جناح بو نو جام، اإىل مظهره الو�ضيم، اإال اأن تعليقات الكثري من 
املتابعني توحي اأنهم يجدون حمتوى املقاطع مثرياً لالهتمام، بح�ضب 

ما ورد يف موقع "اأوديتي �ضنرتال" االإلكرتوين. 

وات�شاب �شيتوقف على ماليني الأجهزة
ا�ضتخدام  من  الذكية  الهواتف  م�ضتخدمي  من  املاليني  يتمكن  لن 
اأنها  ال�ضركة  اأع��ل��ن��ت  اأن  بعد  ال��ق�����ض��رية،  للر�ضائل  وات�����ض��اب  تطبيق 
واأندرويد  اآي��ف��ون  اأج��ه��زة  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  دع���م خ��دم��ات��ه��ا  �ضتخف�ص 

القدمية.
واعتبارا من االأول من فرباير 2020، �ضيحرم ماليني امل�ضتخدمني 
ممن ال يزالون ميتلكون االأجهزة الذكية القدمية من التمتع بخدمات 

وات�ضاب، �ضمن قائمة حتديثات جديد تعكف عليها ال�ضركة حاليا.
اأعلنت ال�ضركة عرب مدونتها، فاإن وات�ضاب لن يكون متاحا  ووفق ما 
2.3.7، و اأندرويد ذات االإ�ضدارات  على الهواتف التي تعمل بنظام 

.iOS 7 بنظام  يعمل  الذي  واآيفون   ،Nokia S40
اأندرويد ال تزال  0.3 يف املائة من اأجهزة  اأرقام غوغل فاإن  وبح�ضب 
تعمل بنظم الت�ضغيل القدمية، وهو ما ي�ضل اإىل حوايل �ضتة ماليني 

هاتف ذكي وجهاز لوحي.
ولن يتمكن م�ضتخدمو هذه االأجهزة من اإن�ضاء ح�ضابات جديدة، لكن 
�ضيظل باإمكانهم اال�ضتمرار يف ا�ضتخدام وات�ضاب حتى املوعد النهائي 

الإطالق التحديثات اجلديدة.
 Windows واأعلنت وات�ضاب يف دي�ضمرب املا�ضي اأنها �ضتنهي دعم
 Nokia Symbian واالأقدم منه، باالإ�ضافة اإىل Phone 8.0

.Blackberry 10و  Blackberry OSو  S60
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ف�شيحة طبية اأودت بحياة 450 مري�شا
ك�ضف تقرير اأن اأكرث من 450 مري�ضا توفوا باأحد امل�ضت�ضفيات الربيطانية 
التقرير  اعتربه  ما  وهو  طبي  مربر  دون  قوية  م�ضكنات  اإعطائهم  ب�ضبب 

وما ي�ضكل "ف�ضيحة طبية". الب�ضر"،  باأرواح  "ا�ضتخفافا 
جنائية  اتهامات  توجيه  اإمكانية  �ضيدر�ص  اإن��ه  الربيطاين  االدع���اء  وق��ال 
التي وقعت مب�ضت�ضفى )جو�ضبورت وور ميموريال(  بالوفيات  يتعلق  فيما 

يف جنوب اإجنلرتا.
اأ�ضبح  1989 و2000  الفرتة بني عامي  اأنه يف  وك�ضفت جلنة م�ضتقلة 
و�ضف جرعات خطرية من مواد اأفيونية واإعطاوؤها للمر�ضى نظاما �ضاريا 

يف امل�ضت�ضفى وهو ما مل يكن �ضروريا من الناحية الطبية.
وجاء يف التقرير "كان هناك ا�ضتخفاف باأرواح الب�ضر" وجتاهل لتحذيرات 
الطبي عن حماية  االإ�ضراف  ال�ضرطة وهيئات  التمري�ص وتقاع�ضت  فريق 

املر�ضى.
ت�ضاأل كيف حدث  اأن  كلها  االأم��ة  بل  العائالت  "من حق  التقرير  واأ���ض��اف 

هذا".
وخل�ص التقرير املوؤلف من 387 ورقة اإىل اأن 456 مري�ضا عوجلوا باملواد 
االأفيونية دون مربر واأن "200 مري�ص اآخر على االأقل القوا امل�ضري ذاته 

على االأرجح غري اأنه مل يتم العثور على �ضجالتهم الطبية".
"اأحداث  ال��ربمل��ان  اأم���ام  م��اي  ت��ريي��زا  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�ضة  وق��ال��ت 
م�ضت�ضفى جو�ضبورت ميموريال ماأ�ضاوية ومزعجة للغاية و�ضببت حزنا ال 

يو�ضف لعائالت" ال�ضحايا م�ضيفة اأن "نتائج التقرير مفجعة".
واعتذر وزير ال�ضحة جريميي هانت الأ�ضر ال�ضحايا اأمام الربملان وقال اإن 

ال�ضرطة �ضتتعاون مع املدعني ب�ضاأن احتمال توجيه اتهامات يف الواقعة.

�شام�شونغ تغري قواعد 
الهاتف بجهاز غري م�شبوق

اأخبار  يف  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  م���واق���ع  ���ض��رب��ت 
لهاتف  ت�������ض���م���ي���م���ا  ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، 
يحتوي  ث��وري،  م�ضتقبلي  "�ضام�ضونغ" 
خلفية  واح����دة  وك��ام��ريا  �ضا�ضتني  ع��ل��ى 
فقط، لت�ضرب ع�ضفورين بحجر واحد.

بالتقاط  مل�ضتخدميه  ال��ه��ات��ف  وي�ضمح 
اخللفية  ب��ال��ك��ام��ريا  "�ضيلفي"  ����ض���ور 
وبجودة  اخل��ل��ف��ي��ة  ال�����ض��ا���ض��ة  مب�����ض��اع��دة 
ال�ضا�ضة  ذات����ه مت���الأ  ال��وق��ت  ويف  اأع���ل���ى، 
بالكامل،  ال��ه��ات��ف  م�����ض��اح��ة  االأم���ام���ي���ة 

ب�ضبب عدم وجود كامريا اأمامية.
وح�������ض���ب م����واق����ع اط���ل���ع���ت ع���ل���ى ب�����راءة 
ب��ال��ه��ات��ف اجلديد،  االخ�����رتاع اخل��ا���ض��ة 
ال��ه��ات��ف اخل��ل��ف��ي��ة �ضتكون  ���ض��ا���ض��ة  ف����اإن 
اأ�ضغر م�ضاحة. وت�ضعى �ضركات عدة منذ 
فرتة الإنتاج هواتف ب�ضا�ضة اأمامية حتتل 
م�ضاحة الهاتف بالكامل، لكنها ت�ضطدم 
التي ت�ضتخدم  الكامريا االأمامية  بعقبة 

اللتقاط �ضور ال�"�ضيلفي".
�ضا�ضتها  حتتل  التي  الهواتف  يف  وحتى 
بد  ال  كاملة،  الهاتف  م�ضاحة  االأمامية 
الكامريا  ي�ضم  "حز" علوي  وج��ود  من 
وهواتف   "X "اآيفون  م��ث��ل  االأم��ام��ي��ة، 

اأخرى جلاأت لالأ�ضلوب ذاته.

درا�شة بيئية حتمل نباأ 
�شارا للكرة الأر�شية

ك�ضف علماء اأن القاعدة ال�ضخرية 
ترتفع  اجلنوبية  القطبية  للقارة 
بوترية �ضريعة على نحو قد يبطئ 
البحار  م�ضتويات  يف  ال��زي��ادة  م��ن 
االحتبا�ص  ظ��اه��رة  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 

احلراري.
وذك��ر فريق علماء دويل يف جملة 
الق�ضرة  اأن  العلمية،  "�ضاين�ص" 
القطبية  القارة  غرب  يف  االأر�ضية 
اجلنوبية ترتفع مبعدل ي�ضل اإىل 
ما  وه��و  �ضنويا،  �ضنتيمرتا   4.1
فرا�ص م�ضنوع  ارتفاع ح�ضو  ي�ضبه 
بعد  جم����ددا  "الفوم"  م����ادة  م���ن 

النهو�ص عنه.
معدل  يت�ضارع  اأن  ال��ف��ري��ق  ورج���ح 
املعدالت  اأ�ضرع  االرت��ف��اع، وه��و من 
امل�ضجلة على االإط��الق، وقد ي�ضل 
القرن  خ���الل  اأم���ت���ار  ث��م��ان��ي��ة  اإىل 

احلايل، وفق ما نقلت "رويرتز".
جعل  على  االرت��ف��اع  ه��ذا  وي�ضاعد 
اجلليد م�ضتقرا، كما اأنه يحد من 
ال���زي���ادة يف م��ن�����ض��وب م��ي��اه البحر 
التي تهدد ال�ضواحل من بنغالد�ص 
االرتفاع  �ضاأن  وم��ن  فلوريدا.  اإىل 
حتت  ال�ضخرية  للقاعدة  ال�ضريع 
يرفع  اأن  اجلليدية  الطبقة  ه��ذه 
الياب�ضة،  اإىل  اجلليد  م��ن  م��زي��دا 
انق�ضام يف  مما يقلل خطر حدوث 
طبقة اجلليد نتيجة ارتفاع درجة 
تت�ضرب  التي  املحيط  مياه  ح��رارة 
فالنتينا  واأو���ض��ح��ت  اأ�ضفلها.  اإىل 
البحث  ف��ري��ق  ق���ادت  ال��ت��ي  بارليتا 
جامعة  م���ن  وه����ي  ال����درا�����ض����ة،  يف 
والية  وجامعة  التقنية  الدمنارك 
للقارة  ���ض��ار  خ��رب  "هذا  اأوه���اي���و: 
واعتمدت  اجلنوبية".  القطبية 
الفريق  اإليها  خل�ص  التي  النتائج 
بنظام  تعمل  ا�ضت�ضعار  اأجهزة  على 
حتديد املواقع العاملي، مت تركيبها 
ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ة ال�����ض��خ��ري��ة حول 
القارة  غرب  "اأموند�ضن" يف  بحر 

القطبية اجلنوبية.

قانون �شد قتل الكالب 
يف كوريا اجلنوبية

حظرت حمكمة يف كوريا اجلنوبية 
قتل الكالب الأكل حلمها، وهو قرار 
ميكن اأن ي�ضّكل خطوة على طريق 
نهائياً يف  الكالب  اأكل حلوم  حظر 
هذا البلد، كما ياأمل ن�ضطاء الرفق 
باحليوان.  وي�ضتخدم حلم الكالب 
اإع��داد اأطباق تقليدية يف كوريا  يف 
ع���دد الكالب  وّي���ق���ّدر  اجل��ن��وب��ي��ة، 
البلد  ه���ذا  ي��وؤك��ل حلمها يف  ال��ت��ي 
ا�ضتهالك  ل��ك��ن  ���ض��ن��وي��اً.  مب��ل��ي��ون 
باالنح�ضار  اآخ�����ذ  ال���ك���الب  حل����وم 
هناك، و�ضار ُينظر للكلب على اأنه 
رفيق وحار�ص ولي�ص حيوانا يوؤكل 

حلمه.

الوزن الزائد يحمي من �شرطان 
الثدي قبل �شن الياأ�س!

ع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ارت����ب����اط 
والبدانة بخطر  الزائد  الوزن 
االإ�ضابة ب�ضرطان الثدي لدى 
ال�ضيدات يف مرحلة متقدمة من 
منة تلعب دوراً اإيجابياً  العمر اإال اأن ال�ضُّ
العمر  منت�ضف  حتى  امل����راأة  حماية  يف 
الأب��ح��اث جديدة.  ال���ورم، وفقاً  من ه��ذا 
وت���ق���دم ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ����ض���ورة خمتلفة 
الزائد  ال��وزن  ب��اأن  ال�ضائع  االعتقاد  عن 
ي�ضبب متاعب �ضحية على طول اخلط. 
وبح�ضب الدرا�ضة التي ُن�ضرت يف جملة 
الزائد  ال���وزن  يقلل  الطبية،  "جاما" 
اإ�ضابة املراأة ب�ضرطان الثدي  من خطر 
بن�ضبة 23 باملائة يف �ضن بني 18 و24 
بني  �ضن  يف  باملائة   15 وبن�ضبة  ع��ام��اً، 

باملائة يف   13 وبن�ضبة  عاماً،  و34   25
 12 وبن�ضبة  ع��ام��اً،  و44   35 بني  �ضن 
عاماً.  و54   45 ب���ني  ���ض��ن  يف  ب��امل��ائ��ة 
والحظ فريق البحث من جامعة نورث 
حتدث  حت��ول  نقطة  هناك  اأن  كارولينا 
ل��ع��وام��ل اخلطر  ا���ض��ت��ج��اب��ة اجل�����ض��م  يف 
عند زيادة وزن املراأة يف املراحل العمرية 
قبل بلوغ منت�ضف العمر. ومت ربط هذه 
االأن���وث���ة وخا�ضة  ب��ه��رم��ون��ات  ال��وق��اي��ة 
هرمون اال�ضرتوجني الذي يلعب الدور 
ال��ث��دي. ويقوم  االأك���رب يف من��و �ضرطان 
ينتجه  ال�����ذي  اال����ض���رتوج���ني  ه���رم���ون 
املبي�ص ب�ضبط دور الهرمونات االأخرى 
ال��ت��ي ق��د ت��زي��د م��ن خم��اط��ر من��و اأورام 

الثدي.

والغثيان  وال��دوار  بالدوخة  ي�ضابون  من  اأكرث  اأن  "غري 
يقول  ك��م��ا  االأطفال"،  م��ن  ه��م  ب��ال�����ض��ي��ارة  ال�����ض��ري  اأث���ن���اء 
اأوم�ضاو"  "اأبوتيكن  موقع  حترير  مدير  كانت�ضالر  بيرت 
االإلكرتوين الطبي. والن�ضائح التالية ت�ضاعدك يف التغلب 
على الدوار والدوخة اأثناء �ضفرك بال�ضيارة اأو غريها من 

و�ضائل النقل.
- دع ع��ي��ن��ي��ك ت���ري���ان دائ���م���ا احل���رك���ة ذات���ه���ا ال��ت��ي يح�ص 
ب��ه��ا ج�����ض��دك وي�����ض��ع��ر ب��ه��ا م��رك��ز ال���ت���وازن ل��دي��ك )االأذن 

الداخلية(.
- اجل�ص على املقعد املجاور لل�ضائق وانظر اإىل االأمام.

- اإذا كنَت جتل�ص على املقاعد اخللفية فانظر اإىل اخلارج 
من النوافذ اجلانبية.

ب����اإح����دى و�ضائل  ال�����ض��ف��ر  اأث����ن����اء  ت���ق���راأ  ع����ام ال  ب�����ض��ك��ل   -
املوا�ضالت.

ال�ضيارة ال ي�ضاب بالدوخة الأنه م�ضطر بالطبع  - �ضائق 
ال�ضيارة ومراقبة املنعطفات وحركة  اإىل خارج  اإىل النظر 

املرور طوال الوقت.
اإىل  النظر  ف���اإن  ال�����ض��ي��ارة  �ضباك  ب��ج��وار  اجل��ل��و���ص  عند   -
االإ�ضارات  م��ع  العني  معلومات  ت��واف��ق  اإىل  ي���وؤدي  اخل���ارج 
ت��وازن اجل�ضم بوجود حركة، بح�ضب ما  االآتية من جهاز 

ينقل موقع "اأو تي اإ�ص" االإلكرتوين.
ع��ل��ى م�ضتوى  ال���ط���ائ���رة  م��ق��ع��دك يف  ب��اإم��ك��ان��ك ح��ج��ز   -
الطائرة  ب��اأن اجللو�ص على مقاعد ممر  علما  اجلناحني، 
اأف�����ض��ل م��ن اجل��ل��و���ص ع��ل��ى امل��ق��اع��د ال��و���ض��ط��ى اأو بجوار 

النافذة، الأنها اأقل تعر�ضا للحركة واالهتزاز.

مقدمة  اإىل  اذه����ب   -
اإىل  وان��ظ��ر  ال�ضفينة 
البعيدة  االأم������اك������ن 

واإىل االأفق.
- جتنب وجبات الطعام الثقيلة والكحوليات اأثناء ال�ضفر، 

وفقا ملوقع موقع "اأو تي اإ�ص".
الدوار  مل�ضكلة  ت�ضببا  املوا�ضالت  اأقل و�ضائل  القطار هو   -
والدوخة والغثيان، وفق ما يذكر موقع "اأبوتيكن اأوم�ضاو" 
القطار على  واالأف�����ض��ل اجللو�ص عند مم��ر  االإل��ك��رتوين، 

حموره وباجتاه حركته.
الدوخة والدوار.. �ضبب مربر للذعر والقلق؟

حني ن�ضاب بالدوار قد ن�ضعر وك��اأن االأر���ص قد ان�ضحبت 
يعود  وال  بالكامل  التوجه  نفقد  وق��د  اأقدامنا،  حتت  من 
الأج�ضامنا ا�ضتقرار. الدوار والدوخة قد ُي�ضعرانك بالقلق 
وال���ذع���ر وب��ع��دم االأم�����ان، ف��ه��ل ه���ذا ال�����ض��ع��ور م���ربر؟ وما 

االأمرا�ص التي قد ت�ضببهما؟
ال�ضعور بالدوخة والدوار لي�ص مر�ضا م�ضتقال بحد ذاته، 
اأمرا�ص  اأع��را���ص  واأح��د  ال��دم��اغ  بل عالمة حتذيرية من 
جزء  )وه��و  الدهليزي  اجلهاز  ت�ضرر  من  ب��دءاً  خمتلفة: 
من جهاز ال�ضمع(، مروراً بارتفاع اأو انخفا�ص �ضغط الدم، 
و�ضواًل اإىل اأورام الدماغ وال�ضرطان. كما اأن فرق الن�ضاط 
بني االأذن اليمنى والي�ضرى يحفز الدوخة وي�ضبب الدوار. 
اإ�ضارات خمتلفة  اإىل الدماغ  ويف مثل هذه احل��االت ت�ضل 
يقول  ك��م��ا  ب���ال���دوار،  ت�ضعر  يجعلنا  وه����ذا  ج��ه��ة  ك��ل  م��ن 

االأطباء.

وق���د ي�����ض��اب اأح��دن��ا ف��ج��اأة وم���ن دون ���ض��اب��ق اإن����ذار بنوبة 
والوقوف،  احل��رك��ة  على  ق��ادر  غ��ري  وي�ضبح  �ضديدة  دوار 
والع�ضرين  التا�ضعة  ابن  اإيديه  ماريو  لالأملاين  حدث  كما 
"ت�ضعر  �ضعوره:  وا�ضفاً  ويقول  احلالة،  عاي�ص هذه  الذي 
بال�ضياع عندما تفقد قدرتك على حركتك الطبيعية. كل 

�ضيء يهتز ب�ضدة وال تعود قادراً على موازنة خطواتك".
يجب يف هذه احلالة مراجعة اأطباء اأخ�ضائيني باالأع�ضاب 
طلباً  امل�ضت�ضفى  زار  م��اري��و  واحل��ن��ج��رة.  واالأن����ف  واالأذن 
هذا  يف  ح���ول  هيلينغ  ك���اي  الطبيب  وي��ق��ول  للم�ضاعدة. 
ب�ضبب  ت��ك��ون  ف��ق��د  م��ت��ن��وع��ة.  ال�����دوار  "اأ�ضباب  ال�����ض��ي��اق: 
اأو ا�ضطرابات يف الروؤية،  ا�ضطرابات يف الدورة الدموية، 
حالة  يف  لكن  املحيطي.  الع�ضبي  اجل��ه��از  وظ��ائ��ف  يف  اأو 
االأذن  ك��ان هناك �ضرر يف  اإن  املهم حتديد  ال��ط��وارئ، من 
الداخلية اأو يف اجلهاز الدهليزي، اأو اإن كانت هناك اأ�ضرار 

مركزية نتيجة �ضكتة دماغية."
الفحو�ضات العديدة التي اأجريت على ماريو اأظهرت اأنه 
عن  توقفت  التي  ال��ت��وازن  اأع�����ض��اب  يف  التهاب  م��ن  يعاين 
الطبيب  ويعتقد  الدماغ.  اإىل  الع�ضبية  االإ���ض��ارات  اإر�ضال 
التي  الهرب�ضية  الفريو�ضات  ه��و  ال�ضبب  اأن  هيلينغ  ك��اي 
ا���ض��ت��ع��ادت ن�����ض��اط��ه��ا يف ج�����ض��م��ه، وك���ان���ت م���وج���ودة اأ�ضال 
هذه  تن�ضط  وع��ن��دم��ا  ف���رتة.  م��ن��ذ  الع�ضبية  اخل��الي��ا  يف 

الفريو�ضات ت�ضبب ا�ضطرابات وظيفية موؤقتة.

اأف�شل الن�شائح لتفادي 
الدوخة والغثيان اأثناء ال�شفر

حني ي�سافر الإن�سان بال�سيارة اأو الطائرة اأو القطار اأو ال�سفينة 
عند  وخا�سة  والغثيان،  وال��دوار  بالدوخة  ي�ساب  قد  فاإنه 
القراءة. ولكن ما هو التف�سري العلمي لذلك؟ وكيف ميكن تفادي 

الأمر؟ وما املقعد الأف�سل للجلو�ض؟ هنا بع�ض الن�سائح.
�سواء كان ال�سفر بالطائرة اأو باحلافلة اأو ال�سيارة اأو بال�سفينة 

فقد ي�سعر الإن�سان، اإذا كان ح�سا�سا، بالدوخة والدوار 
احلوا�ض  يف  الت�سارب  اإىل  ذلك  ويرجع  والغثيان. 
اأثناء  اخلم�ض، فمثال َمن يقراأ وهو راكب يف ال�سيارة 

�سريها يقع �سريعا يف هذه امل�سكلة، وذلك لأن العني 
تكون يف حالة �سكون يف حني يعطي جهاز التوازن 
الدوخة،  هي  والنتيجة  حركة،  بوجود  اإ�سارات 

ولكن لي�ض بال�سرورة حدوث ذلك.
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�ش�ؤون حملية

تخريج 99 طالبًا وطالبة بدفعة عام زايد مبدر�سة ليوا يف العني 

علي بن حرمل : ليوا تقدم منوذجًا ملدر�شة وطنية تعلي القيم وتعزز الولء

تقدمت 50 مركزًا عن العام املا�سي

جامعة اأبوظبي تت�شدر املركز الثالث على م�شتوى العامل يف تنوع اأع�شاء هيئات التدري�س

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

رئي�ص  معايل  م�ضت�ضار  الظاهري  �ضامل  حممد  �ضهد 
دائرة التعليم واملعرفة يف اإمارة اأبوظبي حفل تخريج 
العني  منطقة  يف  ليوا  مدر�ضة  زايد" من  "عام  دفعة 
طالباً   38 بينهم  وط��ال��ب��ة  طالبا   99 �ضمت  وال��ت��ي 
وطالبة ح�ضلوا علي تقدير اإمتياز مع مرتبة ال�ضرف.
وح�ضر احلفل علي �ضعيد بن حرمل الظاهري رئي�ص 
جمل�ص اإدارة املدر�ضة ، ونورة الر�ضيدي مدير تطوير 
التعليمي،  ال��ع��ني  مبكتب  اخل��ا���ض��ة  امل���دار����ص  ب��رام��ج 
جربان  �ضريين  وال��دك��ت��ورة  امل��در���ض��ة،  اإدارة  وجمل�ص 
الرتبوية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  وع�����دد   ، امل���در����ض���ة  م���دي���رة 
االإدارية  الهيئتني  واأع�ضاء  اخلريجني  اأم��ور  واأول��ي��اء 

والتدري�ضية.
واأكد علي �ضعيد بن حرمل الظاهري يف كلمته خالل 
ودورها  بر�ضالتها  ل��ي��وا  م��در���ض��ة  اإع��ت��زاز  على  احل��ف��ل 
التي  التعليمية  ال��ن��ه�����ض��ة  م�����ض��رية  دف���ع  يف  ال��وط��ن��ي 
ت�ضهده الدولة، م�ضرياً اإىل اأن “ ليوا “ تقدم منوذجاً 
املعتزة  الطالبية  ال�ضخ�ضية  تبني  وطنية  ملوؤ�ض�ضة 
الوطن وقيادته  بهويتها وقيمها والفخورة مبنجزات 

الر�ضيدة.
واأ�ضار اإىل اأن تخريج هذه الدفعة يتزامن مع اإحتفاء 
ال�����ض��وء على  ن�����ض��ل��ط  زايد” ح��ي��ث  ب�” ع����ام  ال���دول���ة 
منجزات القائد املوؤ�ض�ص وقيمه االأ�ضيلة التي غر�ضها 
يف نفو�ضنا كافه، وهي القيم التي اأ�ضبحت مثار فخر 
عن  م�ضرقة  �ضورة  للعامل  لتقدم  وامتدت  جميعاً  لنا 
زعيم عربي اآمن باأن ر�ضالته يف احلياة هي حتقيق رفاه 

االإن�ضان ون�ضر اخلري وال�ضالم وم�ضاعدة املحتاجني ، 
وت�ضميد جراح املنكوبني يف خمتلف ربوع العامل دون 

متييز لدين اأو لون اأو عقيدة اأو قومية.
التن�ضئة  موؤ�ض�ضات  دور  اأهمية  على  حرمل  اب��ن  واأك��د 
االإجتماعية من املدار�ص واالأ�ضرة واالإعالم وغريها يف 
تعريف الن�صء واجليل اجلديد بقيم املغفور له ال�ضيخ 
ومن  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
القائد  ا�ضم  ب��اأن حتمل  الدفعة  ه��ذه  ت�ضرف  ج��اء  هنا 
املوؤ�ض�ص ، وهو ما يجعلها دفعة مميزة يف م�ضرية ليوا 
هذه املوؤ�ض�ضة التعليمية التي جعلت من التميز خيارا 

ا�ضرتاتيجيا.
وقال علي �ضعيد بن حرمل : حققت مدر�ضة ليوا من 
وجمتمعياً  اأك��ادمي��ي��اً  مت��ي��زاً  الطالبية  فرقها  خ��الل 
خالل العام الدرا�ضي احلايل -2017 2018 ، حيث 
وح�ضدت  وجمتمعية  علمية  م�ضابقة   27 �ضاركت يف 
ما يرتجم  وه��و   ، منها  م�ضابقة   12 يف  االأول  املراكز 
ال�ضخ�ضية  ���ض��ق��ل  ع��ل��ى  وح��ر���ض��ه��ا  امل��در���ض��ة  فل�ضفة 
وتوظيف   ، ورعايتها  امل��واه��ب  واإكت�ضاف   ، الطالبية 

االإبداعات الطالبية يف خدمة املجتمع.
 ، خ�ضر  حممد  تبيان  الطالبة   األقت  احلفل  وخ��الل 
 ، اخلريجني  كلمة  الظاهري  را�ضد  عبداهلل  والطالب 
الدولة  ت�ضهده  الذي  احل�ضاري  بالتقدم  فيها  واأ�ضادا 
برعاية قيادتنا الر�ضيدة ، وحر�ص القيادة علي تهيئة 
البيئة املعززة على االإبداع واالإبتكار يف جميع املجاالت 
، وخا�ضة التعليم، ويف ختام احلفل كرم حممد �ضامل 
الظاهري وعلي بن حرمل ونورة الر�ضيدي والدكتورة 
�ضريين جربان اخلريجني واخلريجات ، متمنني لهم 

موا�ضلة التميز يف حياتهم االأكادميية والعملية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأك���ادمي���ي���اً جديداً   ���ض��ج��ل��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي اإجن������ازاً 
بت�ضدرها للمركز الثالث على م�ضتوى العامل يف تنوع 
العا�ضر  امل��رك��ز  و  باجلامعة  التدري�ص  هيئات  اأع�����ض��اء 
وفقاً  وذلك  للطلبة  الثقافية  اخللفيات  تنوع  يف  عاملياً 
"كوكاريللي  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ع��امل��ي  االأك���ادمي���ي  للت�ضنيف 

�ضيموند QS" لعام 2019.
واأكد ت�ضنيف "كوكاريللي �ضيموند QS" لعام 2019 
حيث  املا�ضية  الفرتة  عن  اجلامعة  م�ضرية  متيز  على 
العام  ت�ضنيف  عن  م��رك��زاً   50 مبعدل  تقدماً  �ضجلت 
املا�ضي مما جعلها يف �ضدارة قائمة اجلامعات املتميزة 
وفقاً  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  جامعة   750-701 م��ن 

لت�ضنيف "كوكاريللي �ضيموند QS" لعام 2019.
رئي�ص  ال��ظ��اه��ري  حرمل  ب��ن  �ضعيد  علي  �ضعادة  واأك���د 
اجلامعة  جن��اح  اأن  على  اأبوظبي  جامعة  اإدارة  جمل�ص 
يف موا�ضلة هذا التميز ي�ضكل اإ�ضافة جديدة مل�ضريتها 
خياراً  التميز  م��ن  جعلت  التي  ور�ضالتها  االأك��ادمي��ي��ة 
اجلامعة  اأن  على  ال�ضدد  هذا  يف  موؤكداً  ا�ضرتاتيجياً، 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  التميز  بهذا  ترتجم 
ال��دول��ة، حفظه اهلل،  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخ��ي��ه��م��ا 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة، 
ت�ضدر  االإم������ارات، يف  ح��ك��ام  ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�ص 

موؤ�ضرات التناف�ضية العاملية يف جميع املجاالت.
روؤية  اأي�ضاً  ترتجم  اجلامعة  اأن  اإىل  حرمل  بن  واأ�ضار 
احلاكم  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو 
يف  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص  ورئي�ص  الظفرة  منطقة  يف 
اأن تكون موؤ�ض�ضة وطنية رائدة تاأخذ باأرقى املمار�ضات 
العاملية يف التدري�ص والبحث العلمي وخدمة املجتمع، 
اأف�ضل  ا���ض��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  اإىل ح��ر���ص اجل��ام��ع��ة  الف��ت��اً 

اأمريكا ال�ضمالية واأوروبا  اأع�ضاء هيئات التدري�ص من 
واأ�ضرتاليا والعامل العربي وخمتلف اجلامعات واملراكز 
البحثية املرموقة يف العامل، وهو ما يجعل منها بيئة 
فريدة للتنوع الثقايف والعرقي الأع�ضاء هيئات التدري�ص 
مناخ  االأكادميية  خلفياتهم  خالل  من  يعززون  الذين 

التميز وبيئة االإبداع يف جامعة اأبوظبي.
التعليم  بيئة  متيز  اإىل  اأ���ض��ار  الت�ضنيف  اأن  اإىل  ولفت 
اإىل  يف اجلامعة من خالل ا�ضتقطابها لطلبة ينتمون 
70 جن�ضية من خمتلف اأنحاء العامل، واأكد الت�ضنيف 

يوؤكد  ال���ذي  التعدد  ه��ذا  يف  اجلامعة  متيز  تقرير  يف 
جتعل  التعليمي  االإب����داع  م��ن  بيئة  تهيئة  يف  جناحها 
ي��ت��ف��اع��ل��ون م���ع درا���ض��ت��ه��م اجلامعية  ال��ط��ل��ب��ة  ه�����وؤالء 
عاملية م�ضرتكة  لقيم  واح��دة  والال�ضفية يف منظومة 
ملجتمع  احل�����ض��اري  والتعاي�ص  الت�ضامح  م��ن��اخ  تعك�ص 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
وق����ال ال��دك��ت��ور وق����ار اأح��م��د م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأبوظبي 
يف  ا�ضرتاتيجيتها  م��ن  با�ضتمرار  ت��ط��ور  اجل��ام��ع��ة  اأن 
ا���ض��ت��ق��ط��اب ال��ط��ل��ب��ة ب��ل ت��ت��ج��ه ق��ب��ل ك��ل ع���ام اأكادميي 
بها،  املطروحة  بالربامج  للتعريف  بيئات جديدة  نحو 
ال�ضمالية  اأمريكا  من  للطلبة  مق�ضداً  جعلها  ما  وهو 
واأوروبا واآ�ضيا واأفريقيا، وتوظف اجلامعة جزءاً كبرياً 
التعليمية  امل��راف��ق  تهيئة  يف  ال�ضنوية  ميزانيتها  م��ن 
التي جتعل  املتخ�ض�ضة  االأن�ضطة  والتدري�ضية وكذلك 
خمتلف  من  الطلبة  لهوؤالء  جاذبة  بيئة  اجلامعة  من 

اأنحاء العامل.
وي�ضار اإىل اأن اأعداد الطلبة يف جامعة اأبوظبي �ضهدت 
منواً كبرياً منذ تاأ�ضي�ضها يف عام 2003 حيث انطلقت 
برامج   7 يف  وطالبة  852 طالب  بت�ضجيل  م�ضريتها 
بكالوريو�ص، واليوم و�ضل عدد الطالب والطالبات يف 
حرمي اجلامعة باأبوظبي والعني اإىل اأكرث من 7500 
طالب وطالبة يتوزعون على 44 برنامج اأكادميي على 
والتي  والدكتوراه  واملاج�ضتري  البكالوريو�ص  م�ضتوى 
ومدينة  ودب��ي  وال��ع��ني  اأبوظبي  يف  اجلامعة  تطرحها 

الظفرة. 

جامعة الإمارات توا�شل م�شرية 
الرتقاء يف الت�شنيف العاملي للجامعات

•• العني - الفجر

ح�ضلت جامعة االإمارات العربية املتحدة على املركز 39 يف ت�ضنيف اأف�ضل 
 11 ارتقائها  بعد  وذلك   2019 لعام  اخلم�ضني  عمر  حتت  جامعة   50

مرتبة مقارنًة بالعام املا�ضي.
وي���ع���د ه����ذا ال��ت�����ض��ن��ي��ف ال�����ذي تقوم 
باإ�ضداره  العاملية  اأ���ص  كيو  موؤ�ض�ضة 
كيو  لت�ضنيف  ملحق  مب��ث��اب��ة  ال��ي��وم 
اأ�����ص ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ال����ذي ُن�ضر 
اأف�ضل  ت�ضنيف  يعمل  حيث  حديثاً، 
50 جامعة حتت عمر اخلم�ضني على 
اإلقاء ال�ضوء على اجلامعات املتميزة 
باالأداء والتي تعد جامعات م�ضتقبلية 
اأكد �ضعادة االأ�ضتاذ  عاملية. من جهته 
-مدير  ال���ب���ي���ل���ي  حم���م���د  ال����دك����ت����ور 
املتحدة- العربية  االإم����ارات  جامعة 
التي  املتقدمة  املرتبة  ه��ذه  "اأن  على 
اإال  ه��ي  م��ا  اجل��ام��ع��ة  عليها  ح�ضلت 

الذي  ال���دوؤوب  العمل  اآخ��ر على  دليل 
يربهن  كما  االأول،  اليوم  امل�ضتقبل" منذ  تقدمه جامعة االإمارات "جامعة 
ملوا�ضلة  �ضعياً  ال�ضحيح  امل�����ض��ار  يف  ت�ضري  اجل��ام��ع��ة  اأن  على  االإجن����از  ه��ذا 
اإىل م�ضاف  واالرتقاء  العاملية  التناف�ضية  دوره��ا يف  وتعزيز  التميز  حتقيق 
اأف�ضل اجلامعات على م�ضتوى العامل. وقال "بن �ضوتر" مدير االأبحاث يف 
50 جامعة حتت عمر  "اأف�ضل  "ال يقل هذا الت�ضنيف  اأ���ص:  موؤ�ض�ضة كيو 
اجلامعات  تعد  حيث  العاملية،  الت�ضنيفات  من  غريه  عن  اخلم�ضني" �ضاأناً 
يف  جامعة   400 اأف�ضل  �ضمن  االأوىل   47 ال���  امل��راك��ز  على  ح�ضلت  التي 
قد  اخلم�ضني  اجلامعات  جميع  واأن  اأ���ص،  للكيو  ال�ضامل  العاملي  الت�ضنيف 

حققوا مراكز متقدمة �ضمن اأف�ضل 400 جامعة يف العامل. 

متيزكم غايتنا جائزة الطالب 
املتميز يف زايد للثقافة الإ�شالمية

•• العني – الفجر

الطالب  جائزة  من  الرابعة  ال��دورة  االإ�ضالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأطلقت 
املنت�ضبني  الطالب  ت�ضتهدف  والتي  غايتنا"  "متيزكم  �ضعار  حتت  املتميز 
لدورات الثقافة االإ�ضالمية، وطلبة دورات اللغة العربية للناطقني بغريها، 
واملهتمني  اجل��دد  املهتدين  م��ن  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  دورات  طلبة  جانب  اإىل 

بالثقافة االإ�ضالمية املنت�ضبني للدرا�ضة يف الدار.
املهتدين اجلدد  وتعليم  توعية  وال��ري��ادة يف  اجل��ودة  بهدف حتقيق  وذل��ك 
من خالل ت�ضجيع وحتفيز الطلبة املنت�ضبني للدار لبذل اأف�ضل ما لديهم 
من خالل معايري اأكادميية تتنا�ضب مع طبيعة الطالب والبيئة الدرا�ضية، 
قيم  من  اأ�ضيلة  لقيمة  وتعزيزاً  املتميزة  بجهودهم  واعرتافاً  لهم  تقديراً 
الدار وهي االتقان. وتت�ضمن جائزة الطالب املتميز ثالثة معايري، اأولها 
التميز الثقايف والعلمي من خالل متابعة اال�ضتمرارية يف الدرا�ضية ومعدل 
احل�ضور  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضف  يف  والتفاعل  وامل�ضاركة  الدرا�ضي  التفوق 
وااللتزام بالوقت. اأما املعيار الثاين فيتمثل يف التميز االخالقي ويركز هذا 
املعيار على التزام واإظهار امل�ضارك للقيم االأخالقية املن�ضودة يف الدار من 
تعاون ون�ضر لثقافة امل�ضاركة التي تربز خالل الن�ضاطات ال�ضفية اليومية، 
وال�ضلوك  الالئق،  واملظهر  الزي  بينها  وي�ضتمل على عنا�ضر خمتلفة من 
اإىل  الف�ضل  يف  وال��زم��الء  امل��در���ص  مع  والتعاون  التعامل،  وح�ضن  ال�ضفي 

جانب احرتام االأنظمة واحلر�ص على تطبيقها.
التي  الفردية  باملهارات  وينفرد  الثالث  املعيار  يعترب  الفردي"  "التميز  و 
يتميز بها املر�ضح للجائزة ويت�ضمن يف املبادرة بطرح االأفكار وامل�ضاركة يف 
ال�ضنيدي  عبداهلل  خلفان  الدكتور  وقال  والن�ضاطات.  التطوعية  االأعمال 
املتميز عن مدى اهتمام  العام للدار باالإنابة: تعرّب جائزة الطالب  املدير 
ثقافة  يتجزاأ من  ال  ج��زءاً  باعتبارها  التميز  ثقافة  تر�ضيخ  و  بن�ضر  ال��دار 
املتميزة  الفعالة و  املوؤ�ض�ضة، و تتيح توفري جو تناف�ضي وحمفز للم�ضاركة 
بني الطلبة املنت�ضبني للدرا�ضة يف الدار و تقديراً جلهود الطلبة املتميزين ، 

وت�ضجيعهم على التميز خالل فرتة األتحاقهم بالدرا�ضة يف الدار.

يف جمل�ض الطوية مبدينة العني
مركز اأبوظبي لإدارة النفايات ي�شتكمل �شل�شلة اللقاءات 

يف املجال�س مع �شكان املناطق ويعقد حما�شرة توعوية 
•• العني – الفجر

�ضوؤون  مكتب  مع  بالتن�ضيق  )ت��دوي��ر(،  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  نظم 
النفايات...اىل  "من  بعنوان  اأبوظبي، حما�ضرة  عهد  بديوان ويل  املجال�ص 
موارد" وذلك مبجل�ص الطوية يف مدينة العني.  وتاأتي هذه املحا�ضرة �ضمن 
النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  يعقدها  التي  التوعوية  املحا�ضرات  �ضل�ضلة 
اأبوظبي بهدف تعريف اجلمهور باخلدمات التي يقدمها  اإمارة  يف جمال�ص 
وال�ضلوكيات  ال��ظ��واه��ر  م��ع  التعامل  يف  يواجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل��رك��ز 
االإمارة  �ضكان  دور  تفعيل  عن  ف�ضاًل  للنفايات  الع�ضوائي  كالرمي  ال�ضلبية 
العامة  املظهر احل�ضاري والنظافة  املركز يف احلفاظ على  يف تنفيذ ر�ضالة 
لالإمارة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة. وا�ضتملت حماور املحا�ضرة نبذة عامة 
عن اخلدمات التي يقدمها مركز اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( يف جمع 
اقت�ضادياً،  وحم��ف��زة  بيئياً  واآم��ن��ة  �ضليمة  بطرق  النفايات  ومعاجلة  ونقل 
وجهود املركز يف مكافحة اآفات ال�ضحة العامة، والتعريف بخدمات م�ضانعها 
وزيوت  واالإط���ارات  كالبال�ضتيك  املختلفة  امل��واد  تدوير  اإع��ادة  تعمل يف  التي 
ال�ضيارات ومواد الهدم والبناء واملخلفات الزراعية واحليوانية. كما تناولت 
وبيان  النفايات،  حجم  تقليل  وط��رق  امل�ضدر  من  النفايات  ف�ضل  املحا�ضرة 
اأنواع احلاويات املخ�ض�ضة للمواد املختلفة، ف�ضال عن التعريف بالرتاخي�ص 
والت�ضاريح لقطاع االأعمال واملوؤ�ض�ضات العاملة بقطاع اإدارة النفايات.  وبهذه 
"تاأتي  باالإنابة:  تدوير  عام  الكعبي، مدير  �ضامل  الدكتور  قال  قال  املنا�ضبة 
هذه املحا�ضرات يف اإطار اجلهود التي تبذلها "تدوير" للتوا�ضل املبا�ضر مع 
اأفراد املجتمع لرفع م�ضتوى الوعي لديهم باأهمية االإدارة امل�ضتدامة للنفايات 
والتعامل ال�ضليم معها، مبا ي�ضمن امل�ضاركة الفعالة يف املحافظة على النظافة 

العامة واإيجاد بيئة �ضحية و�ضليمة لالأجيال احلالية وامل�ضتقبلية.
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تعّرف اإىل ما يجب فعله اإذا اأ�ضيب �ضخ�ص يف حميطك 
اإنقاذ  د ح��ي��ات��ه... رمب���ا تنجح يف  ت��ه��دِّ ب��ح��ال��ة ط��ارئ��ة 

حياته.

التنف�ص  عن  وت��وّق��ف  منك  بالقرب  �ضخ�ص  �ضقط  اإذا 
القلبي  االإن��ع��ا���ص  ي�ضمح  ق��د  قلبية،  ب�ضكتة  واأ���ض��ي��ب 
وتطبيق  ال�ضدر  على  ال�ضغط  )اأي  ال��ف��وري  ال��رئ��وي 

يفوق  مبعدل  جناته  ن�ضبة  بزيادة  االإن��ق��اذي(  التنف�ص 
ال�ضعف. بعد التاأكد من �ضالمتك و�ضالمة ال�ضخ�ص 
وامل��اّرة من حوله، ابداأ بالبحث عن  اأر�ضاً  الذي �ضقط 
كان  اإذا  وا�ضاأله  كتفيه  على  ال�ضغط  عرب  فعل  رد  اأي 

بخري.
باالت�ضال  اآخ����ر  ���ض��خ�����ض��اً  ك��ّل��ف  وح�����دك،  ت��ك��ن  مل  اإذا 
باالإ�ضعاف. اأما اأنت، فاحر�ص على اإمالة راأ�ص املري�ص 
اأنه  م��ن  ت��اأك��د  ذق��ن��ه.  وارف���ع  ال��ه��وائ��ي��ة  لفتح م�ضالكه 
كان  اإذا  ال��رئ��وي  القلبي  ب��االإن��ع��ا���ص  ت��ب��داأ  )ال  يتنف�ص 

يتنف�ص ب�ضكل طبيعي(. 
لكن اإذا كان امل�ضلك الهوائي م�ضدوداً، �ضعه يف و�ضعية 

االإنعا�ص وطّبق اخلطوات التالية:
- �ضع يديك على �ضدره: احر�ص على متديد املري�ص 
منه  بالقرب  ارك��ع  ث��م  �ضلب،  �ضطح  ف��وق  ظهره  على 

و�ضع كعب يدك على و�ضط �ضدره.
تزامناً  م�ضتقيمَتني  ذراع��ي��ك  اأب��ِق  اأ�ضابعك:  ا�ضبك   -
مع تغطية اأول يد بكعب يدك االأخرى وا�ضبك اأ�ضابع 

اليدين معاً.
ا�ضغط على �ضدره: انحِن اإىل االأمام كي ت�ضبح كتفاك 
فوق �ضدر املري�ص مبا�ضرًة وا�ضغط على �ضدره بقوة. 
لل�ضدر  وا���ض��م��ح  ي��دي��ك  ت��رف��ع  ال  لكن  ال�ضغط  خفف 
على �ضدره بني  ت�ضغط  اأن  ح��اول  باالنتفاخ جم��دداً. 
100 و120 مرة يف الدقيقة، مبعدل مرتني يف كل 

ثانية.
 30 ال�ضدر  على  ت�ضغط  اأن  اإىل  نف�ضها  املقاربة  ك��رر 

مرة وتعطي املري�ص تنف�ضاً اإنقاذياً مرتني.

املري�ص  راأ�ص  اأرجع  االإنقاذي:  التنف�ص  نّفذ مقاربة   -
اأغلق  جم�����دداً.  ال��ه��وائ��ي��ة  م�ضالكه  لفتح  ال�����وراء  اإىل 
بيدك  ذقنه  واأ�ضند  واإب��ه��ام��ك  باإ�ضبعك  اأن��ف��ه  فتحَتي 
االأخرى. ا�ضهق ب�ضكل طبيعي ثم �ضع فمك على فمه 

وانفخ فيه الهواء اإىل اأن ينتفخ �ضدره.
راقب �ضدره وهو يهبط: خذ ا�ضرتاحة وراقب ال�ضدر 
دورة  كل  كاملني بني  نف�َضني  اأعِطه  ثم  اأثناء هبوطه، 
يف  النا�ص  بع�ص  ي��رتدد  قد  ال�ضاغطة.  احل��رك��ات  من 
تطبيق التنف�ص االإنقاذي مع �ضخ�ص غريب وغري واٍع 
ويكونون اأكرث مياًل اإىل ال�ضغط على �ضدره الإنعا�ص 

قلبه ورئتيه.
باإنقاذ  كفيلة  وح��ده��ا  احل��رك��ة  ه��ذه  ت��ك��ون  اأن   ميكن 
لالأطفال  االإن���ق���اذي  بالتنف�ص  ي��و���ض��ى  ل��ك��ن  ح��ي��ات��ه. 

الر�ضع واالأوالد و�ضحايا الغرق.
ك���رر ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ال�����ض��در وط��ّب��ق التنف�ص 

االإن����ق����اذي: ���ض��ع ي��دي��ك ع��ل��ى �ضدر 
املري�ص جم��دداً وك��رر دورة 

م��وؤل��ف��ة من 
حركة   30
�����ض����اغ����ط����ة 
اأن  ع�������ل�������ى 

التنف�ص  ي���ل���ي���ه���ا 
االإنقاذي مرتني. تابع 

ت�ضل  اأن  اإىل  ال������دورة 
ال�ضخ�ص  ي��ب��داأ  اأو  امل�����ض��اع��دة 

بالتنف�ص.

تتعدد العوامل التي ت�سبب احل�سا�سية، من بينها تلوث اجلو وتكاثر العث 
الأطفال،  الغذائي لدى  التنويع  تاأّخر  اأو  الغذائية  العادات  والعفن وتغرّي 
املواد  مثل  اليومية  حياتنا  يف  احلا�سرة  احل�سا�سية  م�سببات  عن  ف�ساًل 
احلافظة والعطور والزيوت الأ�سا�سية... بعد التقاط احل�سا�سية، �سيكون 
امل�سار طوياًل و�ساقًا قبل اإيجاد حلول فاعلة للم�ساكل اليومية. ما هي اأبرز 

الأعرا�ض واأي حلول يقرتحها اخلرباء يف هذا املجال؟

كيف تقوم بالإنعا�س القلبي الرئوي الفوري

تر�ضدها  ثم  اجل�ضم  اإىل  للح�ضا�ضية  امل�ضبِّبة  امل��ادة  تدخل 
الكريات البي�ضاء يف االأنف والعينني والفم فتنطلق عملية 
تلك  ترت�ضخ  ال��دم.  اإىل  ت�ضل  التي  امل�ضادة  االأج�ضام  اإنتاج 
املوجودة  املناعية  البدينة  اخل��الي��ا  �ضطح  على  االأج�����ض��ام 
باجلهاز  اخلا�ضة  االأغ�ضية  يف  �ضيما  ال  اجل�ضم،  اأن�ضجة  يف 

التنف�ضي واجلهاز اله�ضمي.
عند االحتكاك جمدداً باملادة امل�ضبِّبة للح�ضا�ضية، �ضتلتقطها 
الهي�ضتامني  اإط��الق  عن  م�ضوؤولة  وتكون  امل�ضادة  االأج�ضام 
�ضريعاً من اخلاليا البدينة، وهو ُيعترب العن�ضر االأ�ضا�ضي 

امل�ضوؤول عن اأعرا�ص احل�ضا�ضية.
كانت  اإذا  اأج�ضام م�ضادة  اأي��ة  ينتج  لن  اجل�ضم  اأن  اإىل  ُي�ضار 

احل�ضا�ضية مرتبطة ح�ضراً باالحتكاك مبواد معّينة.

موؤ�سرات
ومرحلة  احل��ال��ة  وت�ضخي�ص  االأع���را����ص  اأوىل  ظ��ه��ور  ب��ني 
املري�ص  مير  اأن  من  مفر  ال  احل�ضا�ضية،  م�ضببات  حتديد 

مب�ضار طويل و�ضائك...

املرحلة الأوىل
اأبرز االأعرا�ص التي �ضتواجهها يف البداية:

- زكام ال ينتهي.
- امتالء العني بالدموع فور التجّول يف اخلارج.

- ظهور حبوب على اليدين اأو اجل�ضم.
و�ضيطرح  عيادياً  فح�ضاً  لك  �ضيجري  طبيبك،  ت��زور  حني 
ظهرت  ظ��روف  اأي  ويف  حلظة  اأي  يف  االأ�ضئلة:  ه��ذه  عليك 
هذه االأعرا�ص؟ ما الذي اأكلَته قبل ظهورها؟ هل اأخذَت اأي 
دواء؟ هل ا�ضتعملَت اأي منتج جديد؟ هل واجهَت موؤ�ضرات 
اأخ���رى غ��ري م��األ��وف��ة؟ ه��ذا اال���ض��ت��ج��واب ���ض��روري ملحاولة 

حتديد املادة امل�ضوؤولة عن احل�ضا�ضية.
يف معظم احلاالت، ي�ضف الطبيب اأدوية تهدف اإىل تخفيف 

ح���دة االأع����را�����ص. ُت��ع��ت��رب م�����ض��ادات ال��ه��ي�����ض��ت��ام��ني االأك���رث 
�ضيوعاً ال�ضتهداف التهاب خماطية االأنف ول�ضع القرا�ص. 
اأن يتزامن هذا العالج، بح�ضب احلالة، مع نوع من  ميكن 
)عند  للح�ضا�ضية  م�ضادة  وقطرة  الق�ضرية  ال�ضتريويدات 
)عند  باال�ضتن�ضاق  ع��الج  اأو  امللتحمة(  بالتهاب  االإ���ض��اب��ة 
)عند  الكورتيزون  من  م�ضنوع  ك��رمي  اأو  بالربو(  االإ�ضابة 
االإ�ضابة باالإكزميا(. اإذا اأثبتت االأدوية فاعليتها وجنحت يف 
تخفيف االأعرا�ص، �ضيتوقف العالج عند هذا احلد عموماً.

املرحلة الثالثة
عن  وي�ضاأله  مري�ضه  احل�ضا�ضية  طبيب  ي�ضتجوب  اأن  بعد 
تفا�ضيل حياته )اأ�ضلوب احلياة، والعادات اليومية، واملهنة، 
ال�ضائعة  احل�ضا�ضية  وح���االت  االأع���را����ص،  ظ��ه��ور  وظ���روف 
الفحو�ص  لبع�ص  يخ�ضع  اأن  اإليه  �ضيطلب  العائلة...(،  يف 

اجللدية:
اإذا  الفح�ص ���ض��روري��اً  اخ��ت��ب��ار وخ��ز اجل��ل��د: ي�ضبح ه��ذا   -
تنّف�ضي  طابع  ذات  احل�ضا�ضية  م�ضببات  باأن  الطبيب  ا�ضتبه 
ب�ضرة  ع��ل��ى  الطبيب  ي�ضع  ال��ف��ح�����ص،  الإج����راء  غ��ذائ��ي.  اأو 
ال�ضاعد اأو الظهر قطرة اأو خال�ضة من كل مادة ي�ضتبه بها، 
باإبرة �ضغرية. ال تكون العملية موؤملة جداً  امل��ادة  ثم ُيدِخل 
 10 عموماً. ميكن ق��راءة النتيجة خالل مدة ت��رتاوح بني 
و20 دقيقة. ي�ضري اأي رد فعل مو�ضعي )احمرار، اأو توّرم، 

اأو حبوب( اإىل ح�ضا�ضية املري�ص جتاه املادة امل�ضبوهة.
ا�ضتبه  اإذا  �ضرورياً  الفح�ص  هذا  ي�ضبح  الرقعة:  اختبار   -
الطبيب باأن م�ضببات احل�ضا�ضية ذات طابع جلدي. الإجراء 
ب�ضرة  على  امل�ضبوهة  العنا�ضر  الطبيب  ي�ضع  الفح�ص، 
لروؤية  املري�ص  يعود  اأن  الظهر ثم يغطيها ب�ضمادة. يجب 
الطبيب بعد مرور 48 �ضاعة للتاأكد من ح�ضول اأي رد فعل 

مو�ضعي.

هل الختبارات الذاتية موثوق بها؟
على  باأنف�ضهم  النا�ص  يجريها  التي  االختبارات  ه��ذه  تاأتي 
الغلوبولني  جم��م��وع  بقيا�ص  وت�ضمح  متكاملة  ع���ّدة  �ضكل 
طرف  م��ن  ُت�ضَحب  قطرة  اإىل  ا�ضتناداً  ال��دم  يف   E املناعي 
االإ�ضبع. ميكن قراءة النتيجة خالل 10 دقائق. لكن يقول 
اأطباء احل�ضا�ضية اإن هذه االختبارات لي�ضت مفيدة باأي �ضكل 
الأن جمموع الغلوبولني املناعي E لي�ص موؤ�ضراً دقيقاً على 
اأ�ضباب  اإىل  املعدل  ه��ذا  ارتفاع  يعود  اأن  وميكن  احل�ضا�ضية 
اأو عدوى فريو�ضية. يف املقابل،  اأخرى مثل الداء الطفيلي 
ميكن اأن يبقى هذا املعدل طبيعياً ومع ذلك يكون املري�ص 
امتناع  يف  احلقيقي  اخل��ط��ر  يكمن  باحل�ضا�ضية.  م�����ض��اب��اً 
املري�ص عن ا�ضت�ضارة طبيبه اإذا كان املعدل طبيعياً، ما يوؤدي 

اإىل تاأخري الت�ضخي�ص والعالج.

غبار الطلع
تتعدد اأعرا�ص هذه احل�ضا�ضية، من بينها:
- �ضيالن االأنف وان�ضداده، وحّكة يف االأنف.

- عط�ص متكرر.
- احتمال خ�ضارة حا�ضة ال�ضم.

- احمرار العني وامتالوؤها بالدموع، حّكة يف العني.
- التهاب الق�ضبات الهوائية، اأو نوبة ربو )يف 25 اأو %30 

من احلاالت(.

خطوات لتطبيق العالجات
الفم:  للهي�ضتامني عن طريق  باأخذ م�ضاد  العالج  • يبداأ 
يومياً طوال  اأخ��ذه  بد من  العالج، ال  ه��ذا  فاعلية  ل�ضمان 
اأو �ُضّجل  مو�ضم غبار الطلع، حتى لو بقي االنزعاج طفيفاً 
حت�ّضن عابر. ال ميكن �ضراء بع�ص االأدوية من دون و�ضفة 
و�ضفة مماثلة. يف  اإىل  اأخ��رى  اأن���واع  بينما ال حتتاج  طبية 
بعد  دوم��اً  الطبيب  ا�ضت�ضارة  االأف�ضل  االأح��وال، من  مطلق 
اأخذ هذا الدواء ل�ضبعة اأيام اأو اإذا كان عمر املري�ص اأقل من 

والر�ضاعة. احلمل  فرتة  خالل  اأو  �ضنة   12
• عند االإ�ضابة بالتهاب خماطية االأنف املرتبط بح�ضا�ضية 
االأعرا�ص  الهي�ضتامني يف تخفيف  اإذا ف�ضل م�ضاد  اأو  حادة 
اأن يرتافق  اأن تتح�ضن، يجب  املري�ص بدل  وتفاقمت حالة 
ال��ع��الج االأويل م��ع ع���الج اأن��ف��ي ف��ي��ه ج��رع��ة م��ت��دن��ي��ة من 
غ�ضاء  ي�ضتهدف  امل�ضاد لاللتهاب  الأن مفعوله  الكورتيزون 
اأق��وى. ميكن اأن ي�ضف الطبيب قطرة  االأن��ف ويعطي اأث��راً 

اأي�ضاً اإذا كان املري�ص م�ضاباً بالتهاب امللتحمة العك�ضي.

جتاه العث
اأ���ض��ك��ااًل م��ن احل�ضا�ضية  م��ث��ل غ��ب��ار ال��ط��ل��ع، ي�����ض��ّب��ب ال��ع��ث 
املرتبط  ال���رب���و  ع���ن  االأول  امل�������ض���وؤول  وي���ك���ون  ال��ت��ن��ف�����ض��ي��ة 
الدقيقة  التدابري  بع�ص  اتخاذ  بد من  لذا ال  باحل�ضا�ضية. 

ملعاجلة احلالة.
ال يكون العث بحد ذاته ال�ضبب الكامن وراء احل�ضا�ضية بل 
تنتجها  التي  املتفككة  واالأج�ضام  باملخلفات  امل�ضكلة  ترتبط 
العنا�ضر،  ه���ذه  ا�ضتن�ضاق  ع��ن��د  امل��ج��ه��ري��ة.  ال��ك��ائ��ن��ات  ت��ل��ك 

�ضتخرتق اجلهاز التنف�ضي وت�ضّبب التهاب خماطية االأنف. 
اأكرث مما  الهوائية  الق�ضبات  العنا�ضر يف  تلك  تنت�ضر  لكن 
يفعل غبار الطلع. لذا يرتافق االلتهاب املرتبط باحل�ضا�ضية 

مع الربو يف ن�ضف احلاالت.
املناطق  �ضيما يف  العث، ال  تعقب  بد من  امل�ضكلة ال  ملعاجلة 
احلارة والرطبة، ملنعه من التكاثر. اإنها القاعدة االأ�ضا�ضية 
امل��ن��زل. على  العث يف  اأي �ضخ�ص ح�ّضا�ص جت��اه  عند وج��ود 
اأن نحّد من ا�ضتعمال املواد التي تهاجم  اآخر، يجب  �ضعيد 

اجلهاز التنف�ضي اله�ص.

خطوات فاعلة
يوم: • كل 

- احر�ص على تهوئة الغرف 20 دقيقة على االأقل، ال �ضيما 
غرف النوم واالأ�ضّرة.

- تخّل�ص من العفن فور ظهوره.
اأ�ضبوع: • كل 

- اغ�ضل ال�ضتائر والو�ضائد.
- نّظف االأر�ضيات مبكن�ضة كهربائية مزّودة بفلرت للهواء، 
ثم اغ�ضلها مباء نظيف اأو بكمية �ضغرية جداً من منتجات 

التنظيف.
- انزع الغبار عن املفرو�ضات.

وبر  جت��اه  بح�ضا�ضية  م�ضاباً  وكنت  قطة  تقتني  كنت  اإذا   -
احل��ي��وان��ات، م��ّرر ق��ف��ازاً رط��ب��اً على ال��وب��ر لتخفي�ص كمية 

م�ضببات احل�ضا�ضية يف املنزل.
�ضهر: • كل 

- نّظف و�ضائد الكنبات مبكن�ضة كهربائية.
اأ�ضهر: ثالثة  • كل 

الكنبات  واأغ��ط��ي��ة  وال�ضتائر  وال��و���ض��ائ��د  االأحل��ف��ة  اغ�ضل   -
درجة   30 ح����رارة  ع��ل��ى  الغ�ضالة  يف  القما�ضية  واالأل���ع���اب 

مئوية.

املرحلة الثانية
يطلب  ق��د  ف���رتة،  بعد  ت��ك��ررت  اأو  احل�ضا�ضية  ا�ضتمرت  اإذا 
اأج�ضام م�ضادة خا�ضة  عن  دم بحثاً  اإج��راء فح�ص  الطبيب 

باملادة امل�ضبِّبة للح�ضا�ضية بعد التاأكد من نوعها.
 لكن ميكن اأن تتعلق احل�ضا�ضية اأحياناً بعوامل متعددة يف 

الوقت نف�ضه.
ا�ضتمرار  م��ع  ت��زام��ن��اً  االإي��ج��اب��ي��ة  الفح�ص  نتيجة  ت�ضري   
لن  لكن  اإىل ح�ضا�ضية مرتبطة مب��ادة حم��ددة،  االأع��را���ص 
االحتمال.  ه��ذا  با�ضتبعاد  كفيلة  ال�ضلبية  النتيجة  ت��ك��ون 
لت�ضخي�ص احلالة بدقة.  ما يكون فح�ص الدم كافياً  ن��ادراً 
اإىل طبيب خمت�ّص بحاالت  التوّجه دوماً  لذا من االأف�ضل 

احل�ضا�ضية.
غذائية  بح�ضا�ضية  اال�ضتباه  عند  �ضرورية  خطوة  اإنها  بل   

الأن هذه امل�ضكلة قد تطرح خطورة على حياة املري�ص.

خطوات م�سيئة
- ال ت�ضتعمل اأي منتجات اأو مبيدات م�ضادة للعث )بخاخ، اأو 

م�ضاحيق...( اأو اأقم�ضة معّقمة وم�ضادة للعث.
- ال تدّخن داخل املنزل.

هذه  الأن  البخور  حت��رق  اأو  معّطرة  �ضموع  اأي  ُت�ضعل  ال   -
العنا�ضر ُتطلق منتجات م�ضبِّبة للح�ضا�ضية.

- ال ت�ضتعمل اأجهزة �ضخ العطور الكهربائية اأو الرذاذ املليء 
بالزيوت االأ�ضا�ضية )امل�ضادة للح�ضا�ضية( الأن منافعها على 
بع�ص  اأن  بعد. حتى  تثبت  م�ضتوى مكافحة احل�ضا�ضية مل 
االأن�����واع ق��د ي��ن��ت��ج ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل��رّك��ب��ات الع�ضوية 

املتطايرة.
اأ�ضار بع�ص  - ال جتلب جهازاً لتنقية الهواء الداخلي، فقد 
التقارير احلديثة اإىل اأن فاعليته لي�ضت مثبتة اإال يف حاالت 

نادرة.
- ال ت�ضعل نار املدفاأة.

العث امل�سوؤول الأول عن الربو

احل�شا�شية..  اأبرز الأعرا�س واحللول الفاعلة للوقاية منها
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املال والأعمال
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حتت رعاية وزير الإ�سكان العماين وح�سور الأمري بندر اآل �سعود 
دار القرار ي�شتعد لإنطالق موؤمتره 

ال�شنوي ب�شاللة يوليو املقبل
•• عمان-الفجر:

حتت رعاية معايل ال�ضيخ �ضيف بن حممد بن �ضيف ال�ضبيبي وزير االإ�ضكان 
ب�ضلطنة عمان وبح�ضور وت�ضريف �ضمو االأمري الدكتور بندر بن �ضلمان بن 
التجاري لدول جمل�ص  التحكيم  ملركز  الفخري  الرئي�ص  �ضعود  اآل  حممد 
جتارة  غرفة  مع  وبالتعاون  القرار"،  "دار  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
التجاري  التحكيم  مركز  ي�ضتعد  ظ��ف��ار(،  حمافظة  )ف��رع  عمان  و�ضناعة 
لدول جمل�ص التعاون الإطالق موؤمتره ال�ضنوي ب�ضاللة والذي ياأتي حتت 
)فيديك(  واالإن�����ض��اءات  العقاري  التطوير  منازعات  يف  التحكيم   " عنوان 
بدول جمل�ص التعاون" وذلك خالل الفرتة 31 يوليو لغاية 2 اأغ�ضط�ص 

�ضاللة ب�ضلطنة عمان. بالزا  كراون  بفندق   2018
وباملنا�ضبة قال االأمني العام ملركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص التعاون 
لدول اخلليج العربية "دار القرار" اأحمد جنم باأن "اأطل علينا الفيديك يف 
2017 باإ�ضدارات جديدة من الكتاب االأحمر  اخلام�ص من دي�ضمرب عام 
وامل�����ض��م��ون، حيث  ال�ضكل  وال��ت��ي ج���اءت خمتلفة يف  وال��ف�����ض��ي،  واالأ���ض��ف��ر 
تعريفات  وقدمت  �ضابقتها؛  من  تف�ضياًل  اأك��رث  تعاقدية  اأحكاًما  ت�ضمنت 
جديدة، وحر�ضت على اظهار مزيد من املعاملة باملثل من االلتزامات بني 
االأطراف؛ وتو�ضيع مفهوم التوا�ضل من خالل "االإ�ضعارات"؛ كما مل تغفل 
بالطبع عن تف�ضيل دور التحكيم يف املنازعات النا�ضئة عن تلك العقود ومن 
قبله الو�ضائل البديلة لت�ضوية املنازعات ADR. بيد اأن من اأهم ما جاءت 

به تلك النماذج هو دور جمل�ص توقي وف�ص املنازعات"
 – دولية  اأو  – حملية  واالإن�ضاءات  العقاري  التطوير  عقود  "تت�ضم  وتابع 
باأهمية خا�ضة كونها تقود قاطرة التنمية يف قطاع عري�ص من االأن�ضطة 
نحو  اإيجابياً  موؤ�ضًرا  ب�ضفة عامة  القطاع  انتعا�ص هذا  ويعد  االقت�ضادية، 
15 ورق���ة عمل تتطرق لعدد  امل��وؤمت��ر  ال��ق��وم��ي، وي��ح��وي  من��و االق��ت�����ض��اد 
العقاري  التطوير  عقود  ماهية  على  التعرف  اأهمها:  م��ن  املوا�ضيع  م��ن 
واالإن�ضاءات، ودور العقود النمطية للبناء والت�ضييد يف اإعداد و�ضياغة تلك 
العقود، التعرف على خ�ضو�ضية عقود التطوير العقاري ومقارنتها بعقود 
االحتاد الدويل للمهند�ضني اال�ضت�ضاريني الفيديك، التعرف على منازعات 
التطوير العقاري واالإن�ضاءات بدول جمل�ص التعاون، ا�ضتعرا�ص اأهم اأنواع 
املطالبات يف التطوير العقاري واالإن�ضاءات بدول جمل�ص التعاون، ت�ضليط 
الزاميتها  امل�ضتويات ومدى  متعددة  املنازعات  ت�ضوية  �ضروط  على  ال�ضوء 
قبل اللجوء اإىل التحكيم يف �ضوء اأحكام الق�ضاء واجتاهات هيئات التحكيم 
بدور  ومقارنته   DAB امل��ن��ازع��ات  ف�ص  جمال�ص  دور  تو�ضيح  ال����دويل، 
الفيديك  عقود  ا���ض��دارات  يف   DAAB املنازعات  وف�ص  توقي  جمال�ص 
اجلديدة لعام 2017، �ضرح اأنظمة التحكيم بدول جمل�ص التعاون كو�ضيلة 
لت�ضوية منازعات عقود التطوير العقاري واالإن�ضاءات واالإ�ضكاليات املرتبطة 
باإعداد برنامج  – فرع �ضاللة-  به. و�ضتقوم غرفة جتارة و�ضناعة عمان 
�ضياحي ترفيهي للم�ضاركني خالل مدة الفعالية وهو مو�ضم اخلريف الذي 
يعد من اأجمل املوا�ضم يف عمان ويف اخلليج قاطبة، و�ضيكون اأمام امل�ضاركني 
ومرافقيهم وعائالتهم فر�ضة لق�ضاء وقت ممتع يف ربوع �ضاللة اجلميلة 
للربامج  مت�ضعاً  ال��ربن��ام��ج  توقيت  ويتيح  الكلمة،  معنى  بكل  واخل��الب��ة 
احلرة وال�ضياحية املنظمة جماناً يف فرتة الع�ضر وامل�ضاء وح�ضور فعاليات 

مهرجان )خريف �ضاللة(.

املن�شوري يبحث مع وزير التجارة الأمريكي �شبل تعزيز التعاون القت�شادي

خالل زيارة الوفد اإىل الوليات املتحدة الأمريكية

هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز التعاون مع جامعة �شتانفورد الأمريكية

•• وا�صنطن -وام:

املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان  معايل  بحث 
وزي���ر االق��ت�����ض��اد م��ع م��ع��ايل وي��ل��ب��ور رو�ص 
االرتقاء  �ضبل  االأم��ري��ك��ي  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر 
ب��اآف��اق ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

اجلوانب االقت�ضادية والتجارية.
ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع ث��ن��ائ��ي عقده 
اجلانبان يف وا�ضنطن خالل زيارة ر�ضمية 
املن�ضوري  ���ض��ع��ي��د  ب����ن  ����ض���ل���ط���ان  مل���ع���ايل 
اأمريكا  "اخرت  قمة  اأع��م��ال  يف  للم�ضاركة 
خالل  عقدت  والتي  لال�ضتثمار2018" 

اجلاري. يونيو  الفرتة من 20 اإىل 22 
ح�����ض��ر االج���ت���م���اع م���ع���ايل ي��و���ض��ف مانع 
الواليات  ل����دى  ال���دول���ة  ���ض��ف��ري  ال��ع��ت��ي��ب��ة 
اآل  امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة و���ض��ع��ادة عبد اهلل 
ل�ضوؤون  االق��ت�����ض��اد  وزارة  وك���ي���ل  ���ض��ال��ح 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وع��ب��د اهلل ب��ن كلبان 
الع�ضو املنتدب والرئي�ص التنفيذي ل�ضركة 
و�ضعود  ل��الأل��وم��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة  االإم�������ارات 
التجاري ب�ضفارة االإمارات  امللحق  النوي�ص 

لدى الواليات املتحدة.
ن��اق�����ص اجل���ان���ب���ان - خ����الل االج���ت���م���اع - 
االقت�ضادية  للعالقات  ال��راه��ن  امل�ضتوى 
وتنميتها  تطويرها  وجم��االت  والتجارية 
الفر�ص  ظ���ل  امل��ق��ب��ل��ة يف  امل��رح��ل��ة  خ����الل 
اأ�ضواق  يف  املطروحة  الواعدة  اال�ضتثمارية 
اتفاقيات  من  اال�ضتفادة  و�ضبل  الطرفني 
من  العديد  يف  املوقعة  وال�ضراكة  التعاون 

القطاعات احليوية.
التحديات  م��ن  ع���دد  ا���ض��ت��ع��را���ص  وج����رى 
واال�ضتثمارية  ال���ت���ج���اري���ة  ال��ق�����ض��اي��ا  و 
التعاون  اأج��ن��دة  على  م��وؤخ��را  ط���راأت  التي 
امل�������ض���رتك وم��ن��اق�����ض��ة �ضبل  االق���ت�������ض���ادي 

الثنائي  التعاون  باآفاق  للو�ضول  جتاوزها 
اإىل م�ضتويات اأكرث متيزا.

االأخرية  " االإج���راءات   .. وبحث اجلانبان 
التي اتخذتها الواليات املتحدة االأمريكية 
املتجهة  االأمل��ن��ي��وم  و  احل��دي��د  واردات  على 
اأهم  االإم���ارات من  تعد  اأ�ضواقها حيث  اإىل 

م�ضدري االأملنيوم اإىل الواليات املتحدة .
املن�ضوري  �ضعيد  بن  �ضلطان  معايل  واأك��د 
دولة  جتمع  التي  الثنائية  العالقات  ق��وة 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���والي���ات 
املتحدة االأمريكية خا�ضة على ال�ضعيدين 
االقت�ضادي والتجاري حيث ت�ضكل االإمارات 
اأحد اأهم االأ�ضواق لل�ضادرات االأمريكية يف 
املنطقة فيما ت�ضكل الواليات املتحدة ثالث 

اأكرب �ضريك جتاري للدولة.
وق����ال امل��ن�����ض��وري اإن����ه ب��ال��ن��ظ��ر اإىل اأرق����ام 
اأنها  جند  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
ت�����ض��اع��ف��ت خ����الل ال��ع��ق��د امل��ا���ض��ي بعدما 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  �ضجلت 
 2017 24 مليار دوالر خ��الل ع��ام  نحو 
اإماراتية  �ضادرات  دوالر  مليارات   4 منهم 
اجلغرايف  النطاق  على  اأن��ه  اإىل  م�ضريا   ..
مت��ت��د ال���ت���ب���ادالت ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��دول��ة مع 
خا�ضة  تقريبا  كافة  االأمريكية  ال��والي��ات 
وفلوريدا  وتك�ضا�ص  وكاليفورنيا  وا�ضنطن 

ونيويورك.
االقت�ضادية  العالقات  اإن  معاليه  واأ�ضاف 
امل�ضرتكة قائمة على منوذج متميز يحقق 
امل��ن��ف��ع��ة امل��ت��ب��ادل��ة ل��ل��ط��رف��ني ح��ي��ث تدعم 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن اأكرث 
فيما   .. اأمريكية  وظيفة  األ��ف   119 م��ن 
ت�ضهم اال�ضتثمارات االإماراتية يف الواليات 
وتوفري  توفري وظائف حملية  املتحدة يف 
يعزز من  امل��ال مبا  راأ���ص  ال�ضيولة الأ�ضواق 

من  العديد  يف  والتقدم  االبتكار  ممكنات 
ال��ق��ط��اع��ات. واأو����ض���ح م��ع��ايل ���ض��ل��ط��ان بن 
اال�ضتثمارات  ر�ضيد  اأن  املن�ضوري  �ضعيد 
االأمريكي  ال�ضوق  يف  املبا�ضرة  االإم��ارات��ي��ة 
وهو  دوالر  م���ل���ي���ار   27.5 ح������وايل  ب���ل���غ 
12800 وظ��ي��ف��ة يف  ح�����وايل  م���ا مي��ث��ل 
الواليات املتحدة فيما تقدر اإجمايل قيمة 
اال�ضتثمارات االإماراتية بالواليات املتحدة 
حوايل 100 مليار دوالر .. م�ضريا اإىل اأن 
ال�ضركات االإماراتية ت�ضتثمر يف ال�ضناعات 
ذات القيمة امل�ضافة مثل �ضناعات االأدوية 
ترتكز  ك���م���ا  وال���ن���ق���ل  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ى 
العالقات التجارية الثنائية على قطاعات 
ال�ضحية  والرعايا  ال��ط��ريان  مثل  حيوية 
تعد  اإذ  وال��ب��ن��اء  والت�ضييد  والتكنولوجيا 
�ضركات الطريان االإماراتية من بني اأكرب 
م�����ض��رتي ط���ائ���رات ب��وي��ن��غ االأم��ري��ك��ي��ة يف 
العامل. واأكد املن�ضوري وجود العديد من 
الفر�ص الواعدة ال�ضتثمارها خالل املرحلة 
املدرو�ضة  اخلطوات  ظل  يف  خا�ضة  املقبلة 
التي تقوم بها دولة االإم��ارات للتحول اإىل 
اقت�ضاد معريف قائم على االبتكار و الرغبة 
يف تطوير اإمكانيات الدولة يف هذا ال�ضدد 
اأمام  الفر�ص  م��ن  العديد  يطرح  م��ا  وه��و 
ال�ضوق  يف  للتو�ضع  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ض��رك��ات 
ال�ضغرية  ال�����ض��رك��ات  خ��ا���ض��ة  االإم����ارات����ي 
النا�ضئة  ح��دي��ث��ة  وال�����ض��رك��ات  وامل��ت��و���ض��ط��ة 

والقائمة على االبتكار واالأفكار املبدعة.
من جانبه �ضدد معايل ويلبور رو�ص وزير 
العالقات  اأهمية  على  االأمريكي  التجارة 
واحلر�ص  البلدين  جتمع  ال��ت��ي  الثنائية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأط����ر ال�����ض��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة مبا 
االأهداف  وي��خ��دم  املتبادلة  املنفعة  يحقق 

التنموية للبلدين.

واأكد اأن االإمارات �ضريك جتاري و ا�ضتثماري 
مهم للواليات املتحدة االأمريكية .. م�ضريا 
اإىل اأهمية االجتماعات واللقاءات الدورية 
متوا�ضل  ب�ضكل  ل��الط��الع  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
على اأبرز الفر�ص التجارية واال�ضتثمارية 
ومناق�ضة خمتلف التحديات الإيجاد احللول 
 .. اآخ���رى  ناحية  م��ن  لتجاوزها.  االأن�����ض��ب 

اجتمع معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري 
وزير االقت�ضاد مع نائب م�ضت�ضار الرئي�ص 
البيت  يف  االقت�ضادية  لل�ضوؤون  االأمريكي 
االأبي�ص وتناول اجلانبان خالل االجتماع 
واآفاق  البلدين  العالقات االقت�ضادية بني 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري واال���ض��ت��ث��م��اري خالل 

املرحلة املقبلة.

•• كاليفورنيا-الفجر: 

حممد  �ضعيد  ���ض��ع��ادة  ب��رئ��ا���ض��ة  وف���د  زار 
الرئي�ص  امل���ن���ت���دب  ال���ع�������ض���و  ال����ط����اي����ر، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي، 
كاليفورنيا  والي��ة  يف  �ضتانفورد  جامعة 
الهيئة  اإط��ار جهود  وذلك يف  االأمريكية، 
البحوث  م���راك���ز  م���ع  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز 
اأجنح  على  واالط��الع  العاملية  والتطوير 
قطاعات  يف  املمار�ضات  واأف�ضل  التجارب 
اال�ضطناعي  وال���ذك���اء  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
البيانات  وع���ل���وم  ال���ذك���ي���ة،  وال�����ض��ب��ك��ات 

وغريها.
�ضم الوفد كل من املهند�ص وليد �ضلمان، 
النائب التنفيذي للرئي�ص لقطاع تطوير 
بن  م��روان  واملهند�ص  والتميز،  االأع��م��ال 
حيدر، النائب التنفيذي للرئي�ص لقطاع 
االب��ت��ك��ار وامل�����ض��ت��ق��ب��ل، وال��دك��ت��ور يو�ضف 
للرئي�ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب  االأك�������رف، 
لقطاع دعم االأعمال واملوارد الب�ضرية يف 

هيئة كهرباء ومياه دبي.
زيارته  خ����الل  ال���ط���اي���ر  ����ض���ع���ادة  ال��ت��ق��ى 
ماكينتاير،  ب���ول  ال��ربوف��ي�����ض��ور  م��ن  ك��ل 
والربوفي�ضور فريدريك برينز، من كلية 
بريكورت  ومعهد  امل��واد  وعلوم  الهند�ضة 
�ضتانفورد،  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع��ني  ل��ل��ط��اق��ة 
للتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع   مت  حيث 
والبحوث  التخ�ض�ضية  القدرات  بناء  يف 

والتطوير والتدريب، اإ�ضافة اإىل ع�ضوية 
التابع   "3.0 "طاقة  برنامج  يف  الهيئة 
للجامعة والذي يعنى بالبحث والتطوير 
يف جم��االت الطاقة مبا يف ذل��ك الطاقة 
ال��ذك��ي��ة، وكفاءة  وال�����ض��ب��ك��ات  امل��ت��ج��ددة، 
وتخزين الطاقة، والهيدروجني وحتليل 

البيانات وغري ذلك من جماالت.
اللقاء  خ��الل  الطاير  �ضعادة  وا�ضتعر�ص 
جهود هيئة كهرباء ومياه دبي يف حتقيق 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي���ة 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
اهلل التي تهدف اإىل اأن تكون دبي املدينة 
���ض��ع��ادة ع��ل��ى م�ضتوى  االأذك�����ى واالأك�����رث 
لتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة  وم�����ض��روع��ات  ال���ع���امل، 
للطاقة  دب�����ي  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  اأه���������داف 
النظيفة 2050 التي تهدف اإىل توفري 
%75 من اإجمايل اإنتاج الطاقة يف دبي 
من م�ضادر الطاقة النظيفة بحلول عام 
بناء  يف  جهودها  اإىل  اإ�ضافة   ،  2050
ال�ضراكات الفعالة وتبادل اأف�ضل التجارب 
واملمار�ضات العاملية املتميزة واملبتكرة مع 
اأرقى املوؤ�ض�ضات البحثية، ال �ضيما يف اإدارة 
اال�ضطناعي،  والذكاء  واالأمتتة،  الطاقة 
واإن��رتن��ت االأ���ض��ي��اء، وال��ب��ي��ان��ات الكبرية، 
الذكية  وال�ضبكات  ال�ضحابية،  واحلو�ضبة 
وغريها من التقنيات االإحاللية ملواكبة 

الثورة ال�ضناعية الرابعة. 

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24
 يف الدعوى رقم 2018/76 نزاع تعيني خربة عقاري دبي  

كومييهن  ومايكل  دردقة  حممد  ح�ضني  عبداهلل  حميد   / �ضدهم  املتنازع  اإىل 
مكجيفر ،،، - يرجى العلم باأن املدعي / جريود �ضيم�ص اوبرويد قد اقام عليكما 
ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يرجى  لذا   ، فيها  خبريا  انتدابنا  ومت  اعاله  الدعوى 
قانونا اجتماع اخلربة املزمع عقده يف مقر اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف الكائن يف 
�ضقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان بني يا�ص - ديرة - دبي ، تليفون 
2213941 -04 ، فاك�ص 2214912-04  خالل ا�ضبوع من تاريخ الن�ضر ويف حالة عدم 

احل�ضور �ضيتم اإعداد التقرير على �ضوء امل�ضتندات املقدمة من املتنازع. 
هذه الدعوة اإعماال لن�ص القانون 

ن�ضخة منه للمحكمة املوقرة 
اخلبري املنتدب 
معاذ حممد - حما�سب قانوين  

اإعالن حل�سور اإجتماع خربة 

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   
اعادة اعالن بالن�سر 

   يف  الدعوى 2018/1159  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1-مطعم ون���ادي الل��وز ���ص ذ م م  جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ان املدعي/ ريربتوار كولينري ال�ضرق االو�ضط للتجارة العامة - �ص ذ م م وميثله 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  ابراهيم حممد  علي   /
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10994.39 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ  اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.   
بالقاعة  �ص   8.30 ال�ضاعة   2018/6/26 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/468   تنفيذ جتاري
قا�ضم  ر�ضا  2-حممد  م  م  ذ   - العامة  للتجارة  بوينت  �ضلفر  �ضدهم/1-  املنفذ  اىل 
عادليان  3-حممد جواد قا�ضم عادليان 4-فيوت�ضر دييل  للتجارة العامة - �ص ذ م م ، 
5- جمتبى قا�ضم عادليان - جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �ضادرات 
ايران - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )5006704.15( والزام املنفذ �ضدهم االوىل والثانية والثالثة 
او  التنفيذ  دره��م( وت�ضليمه اىل طالب  وق��دره )8434313.16  به  املنفذ  املبلغ  ب�ضداد 
التنفيذية بحقك يف حالة  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة. وعليه  خزينة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1652   تنفيذ جتاري  
2-دورجا  موكيهرجي  �ضاران  ابهوي  ناث  �ضوما  �ضدهما/1-  املنفذ  اىل 
دا�ص كي�ضان الل بهاييا جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
مدار االإمارات ملواد البناء - �ص ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  بالت�ضامن  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل���ذك���ورة 
)235480.39( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   

اإعالن بالن�سر
رقم 2018/4020

املخطر : حممد �ضابر �ضاه حممود - باك�ضتاين اجلن�ضية 
املخطر اليه  : افق املدينة للتجارة العامة - �ص ذ م م 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/96589(
القيمة االيجارية املرتتبة عليه مبلغ وق��دره / 23.500  بت�ضديد  اليه  املخطر/ املخطر  يخطر 
درهم واإخالء العني املوؤجرة وت�ضليمها للمنذر خالية من ال�ضواغل وباحلالة التي ت�ضلمها عليها 
 ، امل�ضتحقات االيجارية املرتتبة عليه  اإ�ضالح ما قد يكون حلق بها من �ضرر وتلف و�ضداد  مع 
املاء والكهرباء عن مدة �ضغلها للعني وذلك يف مدة اق�ضاها 30 يوم من تاريخ  وت�ضوية ح�ضاب 
ا�ضتالمه هذا االنذار واإال �ضي�ضطر املنذر ا�ضفا التخاذ االجراءات القانونية والق�ضائية الالزمة 
مع  وال�ضرر  للعطل  اجلابر  التعوي�ص  مع  ايجارية  قيمة  من  ي�ضتجد  وما  ذكر  مبا  للمطالبة 

حتميل املنذر اليه كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2018/600 احوال نف�س م�سلمني
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بيي�ضولتانوفا  ���ض��اخ��روزات  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة  حكمت  ر�ضيد   حممد  حممود  املدعي/حممد  اأن 
بتاريخ 2018/6/11 مبثابة احل�ضوري للمدعي حممد حممود حممد ر�ضيد 
رجعية  اوىل  طلقة  بيي�ضولتانوفا  �ضاخروزات  عليها  للمدعي  طالقه  باإثبات 
م�ضندة اىل تاريخ وقوعها يف 2009/4/27 اآلت اىل بائنة بعد ان انق�ضت عدتها 
مبرور اق�ضى مدة للعدة مع الزام املدعي بالر�ضوم وامل�ضروفات.  حكما مبثابة 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري 
لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
يف  الدعوى 2018/1978  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1- �ضوبر ديلر للو�ضاطة التجارية - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ عبد العزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز املهناء وميثله / اإبراهيم مو�ضى 
العقد بني  بف�ضخ  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  البلو�ضي - قد  علي مراد 
مببلغ  عليها  املدعي  وال���زام  التجارية  للو�ضاطة  ديلر  �ضوبر  عليها/  وامل��دع��ي  املدعي 
وقدره )70000 درهم( والفائدة بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�ضداد التام 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
لها جل�ضة يوم االحد  املوافق  2018/7/1 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
يف  الدعوى 2017/1915   جتاري جزئي              

االقامة  حمل  جمهول  اقبال   ازه��ر  عبا�ص  زايغام   -1 املدخل/  اخل�ضم  اىل 
وميثله  املحدودة  ال�ضناعية  للخدمات  العربية  بروز  �ضركة  املدعي/  ان  مبا 
/ را�ضد عبداهلل علي هوي�ضل النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والر�ضوم  دره���م(   74.597.58( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  12%�ضنويا  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
ال�ضاعة  املوافق  2018/7/5   ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  متام 
اأو من ميثلك  8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
للمحكمة قبل  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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خالل حفل توزيع جوائز  اإمييا فاينان�ض لالإجنازات امل�سرفية

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يفوز ب�شبع جوائز

م�شاريع دبي للعقارات ت�شتقطب اهتمام كبار امل�شتثمرين ال�شينيني

•• اأبوظبي-الفجر: 

اخلدمات  جمموعة  االإ�ضالمي،  اأبوظبي  م�ضرف  فاز 
املالية االإ�ضالمية الرائدة، ب�ضبع جوائز جديدة �ضمن 
التمويل خالل حفل  و�ضفقات  امل�ضارف  اأف�ضل  فئتي 
امل�ضرفية"  فاينان�ص لالإجنازات  "اإمييا  توزيع جوائز 

الذي اأقيم يف لندن باململكة املتحدة.
فئة  ���ض��م��ن  االإ�ضالمي"،  "اأبوظبي  م�����ض��رف  وف����از 
م�ضرف  "اأف�ضل  ب��ج��ائ��زت��ي  االإ����ض���الم���ي،  ال��ت��م��وي��ل 
اإ�ضالمي"  مم���ول  و"اأف�ضل  االإ�ضالمي"  ل��ل��ت��م��وي��ل 
متويل  �ضفقة  اإجن���از  يف  املحققة  لنجاحاته  تتويجاً 
املطارات" )فينكو( بقيمة 3 مليارات  متويل  "�ضركة 
،املفو�ص  الرئي�ضي  املنّظم  ب��دور  ا�ضطلع  حيث  دوالر، 

ومدير التغطية يف تاأمني ال�ضق االإ�ضالمي. 
كما فاز "اأبوظبي االإ�ضالمي" بجائزة "اأف�ضل �ضفقة 
عن  اإجارة"  متويل  م�ضرتك-�ضفقة  مرابحة  متويل 
دوره كمنظم رئي�ضي مفّو�ص لتمويل متعدد ال�ضرائح 
 GEMS �ضركة  ل�ضالح  دوالر  مليار   1.25 بقيمة 

.MENASA
م�ضرف  فح�ضد  املهيكل،  التمويل  جوائز  فئة  يف  اأم��ا 
"اأف�ضل  امل��رم��وق��ة  اجل��ائ��زة  االإ�ضالمي"  "اأبوظبي 
م�ضرف للتمويل املهيكل يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط" 
منطقة  يف  مهيكل  مت��وي��ل  �ضفقة  "اأف�ضل  وج��ائ��زة 
متويل  ت��اأم��ني  يف  م�ضاهمته  نظري  االأو�ضط"  ال�ضرق 
�ضركة  ل�ضالح  دوالر  مليون   75.6 بقيمة  م�ضرتك 
ال�ضفقة  هذه  هيكلة  ومتت  الطريان.  ل�ضناعات  دبي 
 B-737 ط��راز  من  جديدة  بوينغ  طائرات  ال�ضتالم 
ل��ل��ط��ريان، كجزء من  ل�ضركة م�ضر  ت��اأج��ريه��ا  امل��ق��رر 

اأ�ضطول  تو�ضيع  اإىل  الرامية  امل�ضرية  ال�ضركة  خطة 
بدور  االإ�ضالمي  اأبوظبي  قام م�ضرف  طائراتها، وقد 
ووكيل  التغطية  ومتعهد  امل��ف��ّو���ص  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ظ��م 

االأمن واال�ضتثمار.
ف�ضاًل عن ذلك، ح�ضد م�ضرف "اأبوظبي االإ�ضالمي" 
وال�ضرق  اأوروب����ا  يف  اأويل  ع��ام  اكتتاب  "اأف�ضل  ج��ائ��زة 
االأو�ضط واأفريقيا" وجائزة "اأف�ضل �ضفقة خ�ضخ�ضة" 
�ضمن فئة اأ�ضواق راأ�ص مال االأ�ضهم عن دوره املتمّيز يف 
جناح االكتتاب العام االأويل الأ�ضهم "اأدنوك للتوزيع". 
وقد قام امل�ضرف بدور رئي�ضي يف طرح اأ�ضهم ال�ضركة 
مليار   3.1( املالية"  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  "�ضوق  يف 
يف  الوا�ضعة  وخ��ربات��ه  اإمكاناته  على  معتمداً  دره���م( 

طرح وتوزيع االأ�ضهم.
املنا�ضبة، قال �ضامي االأفغاين، الرئي�ص العاملي  وبهذه 
اأبوظبي  م�ضرف  يف  لل�ضركات  امل�ضرفية  للخدمات 
االإ�ضالمي: اإن الفوز ب�ضبع جوائز يف مثل هذا احلفل 
يبعث على الفخر، وهو ما  اإجن��ازاً مهماً  ُيعد  املرموق 
ال��ت��ي متتلكها  الطويلة  واخل����ربات  االإم��ك��ان��ات  ي��وؤك��د 
م�ضرف  لدى  تعمل  التي  املتمّيزة  والكفاءات  الكوادر 
املهيكل  التمويل  جم��االت  �ضمن  االإ�ضالمي  اأبوظبي 
االأ�ضهم. وجنح م�ضرف  راأ�ص مال  واأ�ضواق  وال�ضكوك 
ال�ضفقات  م��ن  �ضل�ضلة  ق��ي��ادة  االإ���ض��الم��ي يف  اأب��وظ��ب��ي 
انطالقا من مكانته  املا�ضي  العام  م��دار  ال��ب��ارزة على 
ال���رائ���دة يف ال�����ض��وق ال��ت��ي مت��ّك��ن��ه م��ن ت��ق��دمي حلول 

متويل اإ�ضالمية تلبي احتياجات جمموعة وا�ضعة من 
العمالء املميزين. 

وقد جنح امل�ضرف يف اكت�ضاب خربات طويلة ومعرفة 
وا�ضعة يف تنفيذ ال�ضفقات الكبرية يف منطقة ال�ضرق 
االأو����ض���ط، مب��ا مي��ّك��ن��ه م��ن اإ���ض��اف��ة ق��ي��م��ة ك��ب��رية اإىل 
العمالء عرب جمموعة وا�ضعة من ال�ضفقات النوعية.

ويهدف حفل توزيع جوائز اإمييا فاينان�ص لالإجنازات 
اأ�ضواق  يف  الناجحة  ال�ضفقات  تكرمي  اإىل  امل�ضرفية" 
ال�ضرق  اأوروب���ا ومنطقة  و���ض��رق  امل��ايل يف و�ضط  راأ����ص 
االأو�ضط واأفريقيا. ويتم اختيار الفائزين ا�ضتناداً اإىل 
نتائج ا�ضتطالع اآراء اأع�ضاء فريق التحرير لدى جملة 

اإمييا فاينان�ص. 
وُتعد اإمييا فاينان�ص التي ت�ضدر مرتني �ضهرياً جملًة 
اأخبارها  يف  تر�ضد  وامل�ضريف،  امل��ايل  القطاع  يف  عاملية 
يف  العاملية  املالية  ال�ضناعة  اأح���داث  اأب���رز  ومقاالتها 

اأوروبا وال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا.
االأ�ضهر  خ��الل  االإ�ضالمي  اأبوظبي  م�ضرف  ف��از  وق��د 
االأخرية بالعديد من اجلوائز من بينها جائزة "اأف�ضل 
�ضفقة بالعملة املحلية" وجائزة "اأف�ضل �ضفقة متويل 
"جوائز  ت��وزي��ع  حفل  �ضمن   2017 للعام  م�ضروع" 
وال�ضكوك"؛  وال��ق��رو���ص  لل�ضندات  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
املتميزة  امل�ضرفية  للخدمات  م��زود  "اأف�ضل  وج��ائ��زة 
اإي�ضت"  ميدل  "بانكر  جملة  م��ن  االإمارات"  دول��ة  يف 
االإ�ضالمي  للتمويل  خا�ص  م�ضرف  "اأف�ضل  وجائزة 
بانكر  "برايفت  جملة  قبل  من  االأو�ضط"  ال�ضرق  يف 
حفل  يف  جوائز  اأرب��ع  اإىل  باالإ�ضافة  اإنرتنا�ضيونال"؛ 
نيوز"  ف��اي��ن��ان�����ص  "اإ�ضالميك  جم��ّل��ة  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع 

.IFN

•• دبي-الفجر: 

يف  الع�ضو  للعقارات"،  "دبي  ا�ضتقطبت 
���ض��رك��ة دب���ي ال��ق��اب�����ض��ة، اه��ت��م��ام��اً كبرياً 
جانب  من  الفاخرة  العقارية  مب�ضاريعها 
وامل�ضرتين  ال�ضينيني  امل�ضتثمرين  كبار 
امل��ح��ت��م��ل��ني، وذل����ك خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
املعر�ص الرائد للعقارات الفخمة 2018 
يف بكني، والذي جتري فعالياته حالياً يف 

العا�ضمة ال�ضينية. 
للعقارات"  "دبي  م�����ض��اري��ع  اأب�����رز  وم����ن 
احل�ضري  ب��ك��ني  م��ع��ر���ص  يف  امل�������ض���ارك���ة 
ل���ل���ع���ق���ارات ال���ف���اخ���رة، م�������ض���روع ب����رج ون 
عند  املتميز  مبوقعه  ال��رائ��د،  اآر  ب��ي  ج��ي 
ريزيدن�ص  بيت�ص  جمريا  منطقة  مدخل 
الراقية. كما ت�ضلط دبي للعقارات ال�ضوء 
اثنني من م�ضاريعها  املعر�ص على  خالل 
التجاري،  اخل��ل��ي��ج  يف  ال���رائ���دة  ال�ضكنية 
�ضايد،  ريفر  مرا�ضي  املائية  الواجهة  برج 

وم�ضروع برجي بلفيو تاورز. 
امل�ضتثمرين  اأم��ام  للعقارات  دبي  وتعر�ص 
املعر�ص  وزوار  ال������رثوات  اأ����ض���ح���اب  م���ن 
الفريدة  ال�ضكنية  جممعاتها  ب��ك��ني،  يف 
العائلي يف دبي الند،  املجتمع  مثل مدن، 
و�ضقق،  هاو�ص  ت��اون  منازل  ي�ضم  وال��ذي 
اإىل ثالث مراحل من م�ضروع  باالإ�ضافة 
منطقة  م��ن  امل�ضتوحى  �ضريينا،  جم��ّم��ع 
"فيالنوفا"  وم�����ض��روع  امل��ت��و���ض��ط،  البحر 

الذي �ضهد اإطالقه جناحاً وا�ضعاً.   
معر�ص  م��ن   17 ال���  الن�ضخة  واج��ت��ذب��ت 
بكني الرائد للعقارات الفاخرة يف 2018 

واملخ�ض�ص للمدعوين فقط، اأكرث من 6 
اآالف زائر، مب�ضاركة 140 عار�ضاً من 35 
دولة، قدموا ت�ضكيلة منتقاة من العقارات 
الفاخرة املوزعة يف خمتلف اأنحاء ال�ضني 
واالأم��ري��ك��ي��ت��ني واأوروب�����ا واآ���ض��ي��ا واملحيط 
املعر�ص  فعاليات  تختتم  و�ضوف  الهادئ. 
املخ�ض�ص لل�ضوق ال�ضينية يف 24 يونيو.

ويف م��ع��ر���ص ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة يف 
ال���ك���ن���دي، املدير  امل���ع���ر����ص، ق����ال م�����روان 
املبيعات  وعمليات  للمبيعات  التنفيذي 
التزامنا  م��ن منطلق  ل��ل��ع��ق��ارات:  دب��ي  يف 

بالعمل على مقربة من عمالئنا يف وقت 
بعقاراتنا  ال�ضيني  االه��ت��م��ام  فيه  ي���زداد 
اإىل حد كبري، تاأتي م�ضاركتنا يف معر�ص 
مع  ان�ضجاماً  بكني  يف  الفاخرة  العقارات 
حتقيق امل�ضرتين ال�ضينيني مركز �ضمن 
قائمة اجلن�ضيات الع�ضرة االأوىل من حيث 
للعقارات،  دب��ي  ال��ع��ق��ارات يف  ���ض��راء  قيمة 
حيث كانوا �ضمن قائمة اخلم�ضة االأوائل 
وا�ضحاً  ت��وج��ه��اً  وراأي���ن���ا  اأب���ري���ل،  �ضهر  يف 
ميكننا اال�ضتفادة منه بتاأكيد ح�ضورنا يف 
حالياً  ت�ضكل  التي  الرئي�ضية  ال�ضوق  هذه 

العقارية  التعامالت  اإج��م��ايل  من   3%
يف دبي.  

القيادة  توجيهات  م��ع  الكندي:  واأ���ض��اف 
باإ�ضدار  م���وؤخ���راً  ال��ر���ض��ي��دة  احل��ك��وم��ي��ة 
�ضنوات   10 م��دت��ه��ا  اإق����ام����ة  ت���اأ����ض���ريات 
بامللكية  وال�ضماح  االأجانب،  للم�ضتثمرين 
االأجنبية لل�ضركات بن�ضبة %100، نحن 
مكانة  �ضيعزز  ال��ق��رار  ه��ذا  ب���اأن  ثقة  على 
من  لال�ضتثمارات  اآم��ن  عاملي  كمالذ  دبي 

خمتلف دول العامل.
االأخرية  الت�ضهيالت احلكومية  تاأتي  كما 

للمواطنني  ال����دخ����ول  ت���اأ����ض���ريات  مب��ن��ح 
دب���ي،  اإىل  ل����دى و���ض��ول��ه��م  ال�����ض��ي��ن��ي��ني 
املبا�ضرة  الرحالت  ال�ضهل عرب  واالنتقال 
لتزيد  ���ض��ي��ن��ي��ة،  م��دي��ن��ة  و13  دب���ي  ب���ني 
للم�ضتثمرين  بالن�ضبة  دب��ي  جاذبية  م��ن 
ال�����ض��ي��ن��ي��ني. واأظ�����ه�����رت ب���ي���ان���ات دائ�����رة 
االأرا�ضي واالأمالك عقد ما يزيد عن 30 
م�ضتثمراً  األ��ف   23 األ��ف �ضفقة حل��وايل 
اإجمالية  بقيمة   ،2017 ع���ام  يف  ع��امل��ي��اً 
موؤ�ضر  وبح�ضب  دره��م.  مليار   56 تقارب 
ال�ضادر  العاملية  ال��ف��اخ��رة  ال��ع��ق��ارات  اأداء 
احتلت  فرانك"  "نايت  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع���ن 
املرتبة  العقارية  ال�ضينية  اال�ضتثمارات 
ال�����ض��اد���ض��ة ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال��ع��امل��ي �ضمن 
ال��واف��دة، م��ق��ارن��ًة باملرتبة  اال���ض��ت��ث��م��ارات 

الثامنة يف �ضهر مايو من العام ال�ضابق.

املزروعي : تغري وتذبذب اأ�شعار 
النفط ل يخدم املنتجني وامل�شتهلكني

•• فيينا -وام:

اأكد معايل �ضهيل بن حممد فرج فار�ص املزروعي وزير الطاقة وال�ضناعة 
رئي�ص الدورة احلالية ملوؤمتر منظمة الدول امل�ضدرة للبرتول "اوبك" اأن 

اأ�ضعار  يف  والتذبذب  التغري 
املنتجني  ي��خ��دم  ال  النفط 
وامل�������ض���ت���ه���ل���ك���ني ع���ل���ى حد 

�ضواء.
وقال معاليه - لدى تروؤ�ضه 
وف����د ال���دول���ة امل�������ض���ارك يف 
للجنة  ال��ت��ا���ض��ع  االج��ت��م��اع 
ب�ضاأن  امل�ضرتكة  ال���وزاري���ة 
خف�ص  ات�����ف�����اق  م����راق����ب����ة 
االن��ت��اج ل����وزراء م��ن اوبك 
وخارجها الذي عقد مببنى 
هدفنا   - فيينا  يف  املنظمة 
ال�ضوق  كمنظمة هو توازن 
من خالل موازنة العر�ص 

معاليه  واأو����ض���ح  وال��ط��ل��ب. 
ان دولة االإمارات وا�ضلت التزامها باتفاق خف�ص االنتاج حيث بلغت ن�ضبة 
ن�ضبة  بلغت  حني  يف  باملائة  اخلف�ص يف �ضهر مايو املا�ضي ما يقارب 109 
باملائة   147 يقارب  ما  االأع�ضاء  غري  وال���دول  اوب��ك  منظمة  دول  ال��ت��زام 
لل�ضهر نف�ضه. وناق�ضت اللجنة الوزارية امل�ضرتكة عددا من ال�ضيناريوهات 
املقرتحة لزيادة االنتاج من اأجل �ضد اأي نق�ص متوقع يف االإمدادات املرتتبة 
���ض��ادر من  قلق  اأي  ي�ضاعد على معاجلة  ق��د  الطلب مم��ا  ال��زي��ادة يف  على 
الدول  مع  تكاملية  بطريقة  العمل  اإىل  اللجنة  وتهدف  امل�ضتهلكني.  كبار 
االأع�ضاء يف اأوبك وخارجها باعتبارهم �ضركاء يف التنمية امل�ضتدامة والنمو 

االقت�ضادي العاملي.

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف  الدعوى 2018/959  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه /1- امل عبداهلل حممد احمد املال املهريي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ منال ابراهيم ح�ضن املال املن�ضوري وميثله: ابراهيم 
ح�ضن ابراهيم املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مطالبة بتعوي�ص 
وقدره )500.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
حتى متام ال�ضداد والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�ضة يوم االحد  املوافق  2018/7/8 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24
 لدى حمكمة ال�سارقة 

الق�سية رقم )2018/415( جتاري كلي   
املرفوعة من / بنك االإحتاد الوطني 

�ضد / �ضركة خالد العوي�ص لتجارة مواد البناء - حممد عارف ا�ضحاق حممد ا�ضحاق   
وان املدعي عليهم / �ضركة خالد العوي�ص لتجارة مواد البناء  ، حممد عارف ا�ضحاق 
الواحدة  ال�ضاعة  املقررة عقده يف  للح�ضور الجتماع اخلربة  ا�ضحاق مدعوان  حممد 
والن�ضف ظهرا يوم االربعاء املوافق 2018/6/27 وذلك مبقر مكتب اخلبري / حممد 
�ضعيد ال�ضبلي لتدقيق احل�ضابات والكائن بدبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مقابل حمطة 
مرتو اخلليج التجاري - خلف االإمارات للعطالت - بناية بري�ضم - بجوار اومنيات 1 
- الطابق ال�ضاد�ص مكتب رقم 607 م�ضطحبني معكم كافة امل�ضتندات  التي ترغبون يف 

تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�سابي  /  �سامل حممد �سامل بالعمى

رقم  القيد : 210            

اإعالن بالن�سر 

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24
 يف الدعوى 439 ل�سنة 2018 جتاري كلي - دبي 

املدعي / بنك االإحتاد الوطني - �ص م ع  
بوكالة املحامية / منى ال�ضباغ للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية 

املعلن اإليه/ املدعي عليه  االأول/حار�ص لنقل املواد بال�ضاحنات الثقيلة وتاأجري املعدات 
- ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة الأعمال اخلربة يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2018/6/26 يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا لعقد 
االجتماع االأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة - 
او من  لذا يطلب ح�ضوركم  رقم 119.  ، مكتب  لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �ضارع 
ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، 
وعليكم مراجعة اخلبري اأوال باأول ب�ضاأن اأيه ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات  اإجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ضتالم امل�ضتندات والتعقيب. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي  133  

دعوة حل�سور
 االإجتماع االأول للخربة 

اإعـــــــــــالن 
ال�ضت�ضارات  اأو  اأف  ب��ي  اإدارة  جمل�ص  ق���رر  ل��ق��د 
 2018 التحليل امل��ايل �ص ذ م م يف �ضهر مار�ص 
توقيف االن�ضطة التي ت�ضرف عليها هيئة االأوراق 
املالية وال�ضلع واإلغاء الرخ�ضة املتعلقة " بالتحليل 

املايل واالإ�ضت�ضارات"

اي���ري���ك���ا   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ت��ارل��ي��ن��و  وي�����ض��ت��ا 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)2803938( من يجده 
عليه االت�ضال بتليفون رقم  

0504117979

فقدان جواز �شفر
امل����دع����و / وم���الن���ى  ف���ق���د 
ك����ي����ت���������ض����رى �����ض����وري����ج����ى 
�ضريالنكا     ، دون  �ضوريجى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )N3878354( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

0501455545

فقدان جواز �شفر

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/49  ا�ستئناف عقاري    
حمل  جمهول  املا�ضي  حمد  نا�ضر  عبدالعزيز   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
وميثله:ابراهيم  ال�ضناع  اأي��وب  غالب  نا�ضر   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  االقامة 
رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  امل��ال   ابراهيم  ح�ضن 

62-2017 عقاري جزئي بتاريخ:2018/1/30     
وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2018/7/4 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12359 بتاريخ 2018/6/24
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/421  ا�ستئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ضتاأنف ���ض��ده/ 1- ان���درو ال��ي��ا���ص  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل�����ض��ت��اأن��ف / ���ض��رك��ة ال��ي��و���ض��ف ل��ل��ت��زوي��د ب��ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ������ص.ذ.م.م 
ابراهيم  اليو�ضف وميثله:ابراهيم ح�ضن  نا�ضر حممد  ومديرتها/عبري 
املال  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/626 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2018/7/11 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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يرتافق ال�ضرع، وهو ا�ضطراب ع�ضبي، مع 
اختالل  ع��ن  تنجم  تلقائية  متكررة  ن��وب��ات 
االأطباء  ُي�ضّخ�ص  الدماغ.  ن�ضاط  يف  موؤقت 
اإ���ض��اب��ة امل��ري�����ص ب��ه اإذا ع��ان��ى ن��وب��ت��ني على 
االأقل. اأما طول النوبة، فيختلف باختالف 
ب��ني ب�ضع ثواٍن  ي���رتاوح  االأ���ض��خ��ا���ص، وق��د 

وب�ضع دقائق.
ك�ضفت االأبحاث ال�ضابقة اأن مر�ضى ال�ضرع 
املبكر، مقارنة  للموت  اأكرث عر�ضة  يكونون 
مب���ن ال ي���ع���ان���ون ه����ذا اال�����ض����ط����راب. لكن 

ال��دك��ت��ورة ه��اي��ل��ي غ��ورت��ون وزم���الءه���ا من 
االأحياء،  علم  وكلية  ال�ضحة  علوم  مدر�ضة 
يف  مان�ض�ضرت  جامعة  يف  وال�ضحة  وال��ط��ب، 
درا�ضات  اأن  اإىل  ي�����ض��ريون  امل��ت��ح��دة  اململكة 
خطر  يف  ال�����ض��رع  ت��اأث��ري  يف  ت��ع��ّم��ق��ت  قليلة 

الوفاة جراء اأ�ضباب غري طبيعية.

النتحار والتعر�ض حلوادث
ملعاجلة  وزمالوؤها  غورتون  الدكتورة  �ضعت 
بيانات  بتحليل  االأب���ح���اث  يف  النق�ص  ه���ذا 

�ضّخ�ص  اإنكلرتا،  يف  اأ�ضخا�ص   936107
االأطباء اإ�ضابة 44678 منهم بال�ضرع.

بيانات14051  اأي�������ض���اً  ال��ب��اح��ث��ون  ح��ل��ل 
�ضخ�ضاً من ويلز �ُضّخ�ضت اإ�ضابتهم بال�ضرع، 
اآخرين من ويلز ال   279364 ف�ضاًل عن 

يعانون هذا اال�ضطراب.
يف  ال�ضرع  ت��اأث��ري  خ�ضو�ضاً  الباحثون  قّيم 
خطر الوفاة جراء اأ�ضباب غري طبيعية، من 
بينها االنتحار، اأو جرعة مفرطة من الدواء، 
اأو احلوادث )مثل حوادث ال�ضيارات(، ف�ضاًل 
عن الت�ضمم بالدواء عمداً اأو عن غري عمد.

تبني اأن خطر املوت انتحاراً جاء اأعلى بنحو 
ال�����ض��ع��ف وخ���ط���ر ال���وف���اة ج�����راء احل�����وادث 
اأك���رب ب��ث��الث��ة اأ���ض��ع��اف ب��ني امل�����ض��اب��ني بهذا 
اال�ضطراب، مقارنة مبن مل يعانوا ال�ضرع.

الوفاة  خ��ط��ر  اأن  ال��درا���ض��ة  ك�ضفت  ك��ذل��ك 
كان  ب��ال��دواء عن غري عمد  الت�ضمم  نتيجة 
ال�ضرع،  مر�ضى  بني  اأ�ضعاف  بخم�ضة  اأك��رب 
ف�ضاًل عن اأنهم اعُتربوا اأكرث عر�ضة بنحو 
3.5 اأ�ضعاف للموت جراء الت�ضمم بالدواء 
ال�ضرع  م�ضادات  اأن  الالفت  العمدي.لكن 
ت�ضببت بنحو %01 فقط من حاالت الوفاة 
املرتبطة بالدواء بني َمن يعانون ال�ضرع. يف 
املقابل، اأدت م�ضكنات االأمل االأفيونية واأدوية 
يف  دور  اأب���رز  العقلية  ال�ضحة  ا���ض��ط��راب��ات 
ب��االأدوي��ة ب��ني َمن  ال��وف��اة املرتبطة  ح���االت 

يعانون ال�ضرع وال يعانونه على حد �ضواء.

على الأطباء حتذير املر�سى
)ال  الباحثني  اأن  غ��ورت��ون  ال��دك��ت��ورة  تذكر 
وراء  الكامنة  االأ���ض��ب��اب  بالكامل(  ي��درك��ون 
ارتفاع خطر املوت جراء اأ�ضباب غري طبيعية 
ي�ضريون  العلماء  لكن  ال�ضرع.  مر�ضى  بني 
النوبات  اأن ذلك قد يعود )اإىل عواقب  اإىل 
)ترتبط  ال���ب���اح���ث���ون:  امل��ب��ا���ض��رة(.ي�����ض��ي��ف 
ال�ضطراب  امل���راف���ق���ة  ال��ع��ق��ل��ي��ة  االأم����را�����ص 
غري  االإ�ضابات  خطر  بارتفاع  اأي�ضاً  ال�ضرع 

املتعمدة، والت�ضمم، واالنتحار(.
من  مزيد  اإىل  بحاجة  زلنا  ما  اأننا  �ضحيح 
املحددة  االآليات  عن  الك�ضف  بغية  االأبحاث 
اأن  اإال  االك��ت�����ض��اف��ات،  ه����ذه  وراء  ال��ك��ام��ن��ة 
ال���دك���ت���ورة غ���ورت���ون حت�����ص االأط���ب���اء على 
املخاطر  ال�����ض��رع م��ن ه��ذه  حت��ذي��ر مر�ضى 
احتياطية.  ت��داب��ري  ي��ت��خ��ذوا  ك��ي  املحتملة 
تو�ضي: )نحث االأطباء على تقدمي الن�ضائح 
االإ�ضابات غري  الوقاية من  ب�ضاأن  ملر�ضاهم 
املتعمدة ومراقبتهم للتحقق من اأي اأفكار اأو 

اأمناط �ضلوك انتحارية(.
االأطباء  نن�ضح  )ك��ذل��ك  غ���ورت���ون:  ت��خ��ت��م 
بتقييم مدى �ضمية االأدوية ومالءمتها عند 
اأخرى  اأدوي��ة ال�ضطرابات مرافقة  و�ضفهم 

يف حالة هوؤالء املر�ضى(.

قد ل تكون معاجلة احلالة �سرورية اإذا كان م�ستوى هرمون الغدة الدرقية منخف�سًا �سمن احلدود 
املقبولة، حتى اأن العالج ل يكون حمبذًا يف هذه الظروف لدى كبار ال�سن.

ُيعترب مر�سى ال�سرع اأكرث عر�سة خلطر املوت لأ�سباب غري طبيعية، كاحلوادث والنتحار، مقارنة 
 JAMA مبن ل يعانون هذه احلالة. هذا ما تو�سلت اإليه درا�سة جديدة ُن�سرت اأخريًا يف جملة
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مر�شى ال�شرع اأكرث عر�شة للموت املبكر

ت�ضبه الغدة الدرقية الفرا�ضة، وتقع يف اأ�ضفل احللق وتطلق 
هرمونات توؤثر يف اجل�ضم كله، مبا يف ذلك القلب.

التعب  اأعرا�ص، من بينها  اإىل جمموعة  ي��وؤدي ق�ضورها   
ُتعاَلج  ال��وزن بال مربر. ما مل  واكت�ضاب  بالربد  وال�ضعور 
القلب  ���ض��رب��ات  اإي��ق��اع  الق�ضور  ذل��ك  يبطئ  ق��د  امل�ضكلة، 
وُي�����ض��ِع��ف م��رون��ة ال�����ض��راي��ني، م��ا يت�ضبب ب��ارت��ف��اع �ضغط 
جزءاً  الكول�ضرتول  م�ضتويات  ارتفاع  ي�ضّكل  كذلك  ال��دم. 

من العواقب املحتملة االأخرى.
ق�ضور الغدة الدرقية لي�ص �ضائعاً، اإذ ي�ضيب بني 1 و%2 
من النا�ص، معظمهم من الن�ضاء. يحتاج هوؤالء االأ�ضخا�ص 
ل�ضمان  الدرقية  الغدة  ا�ضتبدال هرمون  اإىل  بكل و�ضوح 

تخفيف االأعرا�ص وحماية القلب.
لكن ُي�ضاب عدد اأكرب بكثري من النا�ص )نحو 20% من 
ُي�ضّمى  ف��وق( مبا  وما  وال�ضتني  اخلام�ضة  الن�ضاء يف عمر 

ق�ضور الغدة الدرقية املعتدل اأو دون العيادي.
تزال  ال  لكنها  �ضائعة  احل��ال��ة  ه��ذه  معاجلة  اأن  �ضحيح   

مثرية للجدل.

الق�سور دون ال�سريري
على  االأط��ب��اء  يتكل  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  م�ضاكل  لت�ضخي�ص 
الذي  الدرقية  ال��غ��دة  حتفيز  ه��رم��ون  لقيا�ص  دم  فح�ص 

تنتجه الغدة النخامية يف الدماغ.
 ُيبلغ هذا الهرمون الغدة الدرقية بكمية الهرمونات التي 

يجب ت�ضنيعها، 
الدرقية  الغدة  حتفيز  هرمون  معّدل  ارتفاع  اأن  يعني  ما 

ي�ضري اإىل تديّن م�ضتوى هرمونات الغدة.
الدرقية  الغدة  حتفيز  لهرمون  الطبيعي  املعدل  ي��رتاوح 

بني 0.45 و4.12 ميلي وحدة دولية/ليرت.
 ي�ضري ارتفاع هرمون حتفيز الغدة الدرقية بدرجة طفيفة 
)بني 4 و9 ميلي وحدة دولية/ليرت( تزامناً مع احلفاظ 
الغدة  )ه��رم��ون  الثريوك�ضني  م��ن  طبيعي  م�ضتوى  على 
الدرقية  الغدة  ق�ضور  اإىل  اجل�ضم(  يف  االأ�ضا�ضي  الدرقية 

دون ال�ضريري.
اأعرا�ص،  اأي  يواجهون  ال  الذين  االأ�ضخا�ص  اإىل  بالن�ضبة 

ال حاجة اإىل فح�ص هرمون حتفيز الغدة الدرقية ب�ضبب 
غياب االأدلة الكافية التي تثبت منافع هذه اخلطوة. لكن 
الغدة  ق�ضور  على  اأ�ضا�ضيني  موؤ�ضرين  �ضيوع  اإىل  ن��ظ��راً 
ال��وزن(، يجري بع�ص االأطباء  الدرقية )التعب واكت�ضاب 

الفح�ص للمر�ضى من باب االحتياط.
حتى لو واجه النا�ص اأعرا�ص ق�ضور الغدة الدرقية واأثبتت 
نتائج الفح�ص ارتفاعاً طفيفاً يف م�ضتوى هرمون حتفيز 

الغدة الدرقية،
ال��ت��ع��ب واك��ت�����ض��اب الوزن  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ارت��ب��اط   ي�ضعب 
اأخرى  اأو مب�ضكلة  بدرجة خفيفة  الدرقية  الغدة  بتكا�ضل 
)مثل قلة النوم اأو قلة احلركة(. كذلك، متيل م�ضتويات 
االرت��ف��اع قلياًل مع  اإىل  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون حتفيز 

التقدم يف ال�ضن.
يف  م�ضاِعدة  طب  اأ�ضتاذة  بايت�ص،  ك��ارول  الدكتورة  تقول 
وعميدة  ه��ارف��ارد  جلامعة  التابع  )ديكوني�ص(  م�ضت�ضفى 
جلامعة  التابعة  الطب  كلية  يف  الكلية  ل�ضوؤون  م�ضاِعدة 
هارفارد: )اإذا بلغ م�ضتوى هرمون حتفيز الغدة الدرقية 
العالج  امل��ري�����ص  يتلقى  اأن  ي��ج��ب  ف���وق،  وم���ا   10 م��ع��دل 

طبعاً(. 
الدرقية  الغدة  هرمون  من  يومية  حبة  اأخ��ذ  خ��الل  من 

اال�ضطناعي )ليفوثريوك�ضني(،
الغدة  من هرمونات  املري�ص م�ضتوًى م�ضتقراً  �ضي�ضتعيد 
يتطلب  قد  ال�ضحيحة  اجلرعة  حتديد  اأن  مع  الدرقية، 
بع�ص التجارب وميّر بارتكاب االأخطاء، وقد تربز احلاجة 

اإىل تكرار فحو�ص الدم.
لكن يرتاوح بع�ص معدالت هرمون حتفيز الغدة الدرقية 
ما  دولية/ليرت،  وح��دة  ميلي  و9   4 بني  الطبيعية  غري 
ي�ضري اإىل االإ�ضابة بق�ضور الغدة الدرقية دون ال�ضريري. 
اأو�ضي  ال  مماثلة،  ح��االت  )يف  بايت�ص:  ال��دك��ت��ورة  تو�ضح 

املر�ضى باأي عالج لكن يبقى هذا القرار مثرياً للجدل(.

منافع م�سكوك فيها
هل معاجلة ق�ضور الغدة الدرقية دون ال�ضريري مفيدة؟ 
)نيو  2017 يف جم��ل��ة  ع����ام  ُن�����ض��رت يف  درا����ض���ة  جت��ي��ب 
االأكرب  الرا�ضدين  اإىل  بالن�ضبة  بالنفي،  الطبية  اإنغالند( 

�ضناً على االأقل.
م�ضاب  �ضخ�ص   700 م��ن  ع�����ض��وائ��ي��اً  ال��ب��اح��ث��ون  ط��ل��ب   
اخلام�ضة  عمر  يف  ال�ضريري  دون  الدرقية  الغدة  بق�ضور 
اأو  الدرقية  الغدة  هرمون  ياأخذوا  اأن  فوق  وما  وال�ضتني 

دواًء وهمياً.
��ل اخ��ت��الف��ات ع��ل��ى م�ضتوى  ُت�����ض��جَّ  ب��ع��د م����رور ���ض��ن��ة، مل 

االأعرا�ص اأو نوعية احلياة بني املجموعتني.
تقول الدكتورة بايت�ص: )نعرف اأن ق�ضور الغدة الدرقية 
الكول�ضرتول،  م�ضتويات  على  معاك�ضة  اآث��ار  مع  يرتافق 
واالأوعية  القلب  �ضحة  العالج  يفيد  اأن  املنطقي  من  لذا 

الدموية(. 
ُي�ضاب بدرجة خفيفة من  ال��ذي  ال�ضخ�ص  م��اذا عن  لكن 
اإذا كان  اأع��را���ص؟  اأي  ي��واج��ه  ال��درق��ي��ة وال  ال��غ��دة  ق�ضور 

اأدوية ال�ضتاتني  اأحد  اأخذ  �ضيحتاج بعد فرتة ق�ضرية اإىل 
�ضة للكول�ضرتول، املخفِّ

الليفوثريوك�ضني  ع���الج  ب��اي��ت�����ص  ال��دك��ت��ورة  جُت����ّرب  ق��د   
ملعرفة اإذا كان �ضيفيد املري�ص. لكنها ال متيل اإىل اقرتاح 
الليفوثريوك�ضني يف احلاالت االأخرى، بل تو�ضي بنوع من 

ال�ضتاتني ملعاجلة ارتفاع الكول�ضرتول.

اأ�سرار حمتملة
حالة  حتويل  من  خوفاً  العالج  اق��رتاح  يف  بايت�ص  ت��رتدد 
حميدة اإىل م�ضكلة طبية بال مرّبر وقد يح�ضل ذلك حني 
ياأخذ النا�ص حبة يومية ويخ�ضعون لفحو�ص دم متكررة 
ل�ضمان  ط��ف��ي��ف��ة.  ب��درج��ة  غ��ري طبيعي  م��ع��دل  مل��ع��اجل��ة 

امت�ضا�ص العالج بال�ضكل املنا�ضب،
من  �ضاعة  قبل  اأي�ضاً  الليفوثريوك�ضني  اأخ��ذ  م��ن  ب��د  ال   

االأكل اأو من اأخذ مكمالت الفيتامينات واملعادن.
 اإذا مل يطّبق النا�ص هذه القواعد )اأو كانوا يفّوتون بع�ص 

اجلرعات من وقت اإىل اآخر(،

الدرقية  ال��غ��دة  حتفيز  ه��رم��ون  م�ضتويات  تختلف  ق��د   
اجلرعة  تعديل  ي�ضتلزم  م��ا  م��ت��وق��ع،  غ��ري  ب�ضكل  لديهم 

واملجازفة باأخذ كمية ناق�ضة اأو زائدة من العالج.
الدرقية  ال��غ��دة  ن�����ض��اط  ف���رط  م��ن  معتدلة  درج���ة  تن�ضاأ 
هرمون  م��ن  مفرطة  كمية  ب��اإن��ت��اج  احل��ال��ة  ه��ذه  )تّت�ضم 
الغدة الدرقية( حني يتلقى النا�ص جرعة زائدة من الدواء 

ملعاجلة ق�ضور الغدة الدرقية.
ال��غ��دة الدرقية اإىل زي���ادة خطر  ي���وؤدي ف��رط ن�ضاط   ق��د 
القلب  اإي��ق��اع  يف  )ا�ضطراب  االأذي��ن��ي  بالرجفان  االإ�ضابة 

يزيد خطر اجللطات الدماغية(.
عند ت�ضخي�ص ق�ضور الغدة الدرقية دون ال�ضريري تزامناً 

مع ظهور االأعرا�ص، 
كي  ق�ضرية  ف��رتة  الليفوثريوك�ضني  جُت���ّرب  اأن  ميكنك 

تعرف اإذا كان �ضيفيدك.
 لكن اإذا مل تكن تواجه اأي اأعرا�ص، فكّرر فح�ص هرمون 
حتفيز الغدة الدرقية �ضنوياً ملعرفة ما اإذا كان يرتفع اإىل 

م�ضتوى ُيحّتم عليك اأخذ العالج.

ي�سيب بني 1 و2% من النا�ض

ق�شور الغدة الدرقية... وتاأثريه على القلب
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ت�سّكل ق�سة بول توما�ض اأندر�سون الرومان�سية املحرية Phantom Thread لغزًا، فهي ل تدور حول جرمية بل حول م�سائل القلب، طارحًة اأ�سئلة عن احلب، والقوة، 
اأ�سبه باأحجية تولّد فيك خليطًا من ال�ستياء   Phantom Thread واخل�سوع.َمن امل�سيطر يف احلب؟ من امل�ستحيل عمومًا الإجابة عن هذا ال�سوؤال. لذلك يبدو فيلم 

واملتعة يف وقت واحد. ول تنك�سف ال�سورة كاملًة اإل يف النهاية، مقّدمًة وقائع تعك�ض احلقيقة املُرة التي ترافق ال�سعف.
يوؤكد النجم دانيال داي لوي�ض اأنه يعتزم العتزال بعد هذا العمل )ولكن علينا اأن ننتظر لرنى(. يف عمله اجلديد مع بول توما�ض اأندر�سون، يقّدم اأداء متبدًل يف دور �سانع 

اأزياء عبقري يف لندن عام 1950. لكن امل�سطلح )�سانع اأزياء( ل يويف ما يبدعه رينولدز وودكوك حقه، فهو يبتكر اأزياء حماكة باليد لالأغنياء والطبقة امللكية.

احلياة العائلية
ال���ث���ن���ائ���ي  اأن  ورغ���������م 
ج�������ورج ك����ل����وين واأم������ل 
ع��ل��م ال��دي��ن ه��م��ا اأكرث 
�ضهرة،  هوليوود  اأزواج 
حالة  يف  اأنهما  يبدو  اإذ 
حب و�ضعادة دائمة، اأّما 
احلقيقة فباتت مغايرة، 
التي  امل�ضوؤولية  فرغم 
عاتقهما  ع��ل��ى  وق���ع���ت 
بعد والدة تواأمهما هما 
من  �ضعادة  اأك��رث  اليوم 

ذي قبل.

فريق مذهل
وبح�ضب اأحد امل�ضادر القريبة 
اأب  ف��اإن ج��ورج  من عائلة كلوين، 
وقته  معظم  �ص  يخ�ضّ فهو  عظيم؛ 

اأو  م��ل��ل  دون  م��ن  ل�����ض��اع��ات ط��وي��ل��ة  م��ع طفليه  للعب 
كلل، اأما اأمل؛ فهي تعاملهما بعناية فائقة وهي مثال 
للعائلة  مثال  احل��ال  بطبيعة  وهما  ال�ضاحلة،  ل��الأم 

املتما�ضكة.

ا�سادة
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأ�����ض����ادت اأم�����ل ك���ل���وين ب���زوج���ه���ا النجم 
م�ضبوق  غ��ري  ب�ضكل  علنا  ك��ل��وين  ج���ورج  ال�ضينمائي 
واأن��ه حب  رائ��ع  واأب  باأنه رج��ل مهذب وزوج  وو�ضفته 

حياتها.
 وك��ان��ت حمامية حقوق االإن�����ض��ان تتحدث م��وؤخ��را يف 
هوليوود  اإليفني( يف  )اأو�ضنز  فيلم  تكرمي جنم  حفل 

بجائزة عن جممل اأعماله.
لكنها ق������الت اإن من االأ�ضه�����ل عليها ”خم������اطبة هيئة 
احلديث  من  ب��دال  حمتجزين  عن  للدفاع  حمكم������ة 
للمرة  امل�ضاء  ه��ذا  اأف��ع��ل  كما  زوج��ي  ع��������ن  امل��الأ  على 

االأوىل“.
وق��ال��ت جل��م��ه��ور ���ض��م ال��ك��ث��ري م��ن االأ���ض��دق��اء وكبار 

اأني�ضتون ودايان  النجوم مثل كيت بالن�ضيت وجنيفر 
”التقيت  ك��راف��ورد  �ضيندي  االأزي����اء  وع��ار���ض��ة  كيتون 
اأ�ضت�ضلم متاما  35 عاما عندما بداأت  جورج وعمري 

لفكرة اأين �ضاأكون عان�ضا، ثم التقينا“.
فاإنه  ����ض���ن���وات،  خ��م�����ص  م����رور  ب��ع��د  ”االآن  واأ����ض���اف���ت 
تذيب  ومن  الكامل  باإعجابي  يحظى  ال��ذي  ال�ضخ�ص 

ابت�ضامته قلبي يف كل مرة“.
اأ���ض��ه��ر االأزواج يف  اأم���ل وج���ورج ك��ل��وين م��ن  ورغ���م اأن 
هوليوود بعد زواجهما يف 2014 واإجنابهما تواأمني 
حياتهما  ع��ن  يتحدثان  م��ا  ن���ادرا  اأنهما  اإال  ع��ام،  قبل 

ال�ضخ�ضية.
بجائزة  تكرميه  خ��الل  االهتمام  حم��ور  كلوين  وك��ان 

معهد الفيلم االأمريكي عن جممل اأعماله.
االأمريكي  الرئي�ص  بينهم  وم��ن  اأ���ض��دق��اوؤه  وحت���دث 
اأوباما واملمثلة جوليا روبرت�ص ومقدم  باراك  ال�ضابق 
و�ضخ�ضيته  ظ��ل��ه  خ��ف��ة  ع��ن  كيميل  جيمي  ال���ربام���ج 
بينها  ق�ضايا  لن�ضرة  لعمله  اإ�ضافة  وكرمه  اجل��ذاب��ة 
امل�ضردون يف اإقليم دارفور بال�ضودان و�ضحايا الزلزال 

الذي �ضرب هايتي يف 2010.
وق��ال اأوب��ام��ا م��ازح��ا م��ن خ��الل مقطع فيديو: يبدو 
ال�ضعر  م�ضاألة  وينجح يف  اأف�ضل مني  دوم��ا يف مظهر 

الرمادي اأكرث مني ورمبا كان األطف مني.
اإن��ه رج��ل خلوق و�ضديق ���ض��دوق ومواطن  واأ���ض��اف: 

�ضالح و�ضانع اأفالم رائع.
وكلوين )57 عاما( منتج وخمرج وح�ضل مرتني على 

جائزة االأو�ضكار. 
وح�����قق ال�ضه�����رة يف الت�ضعين������ات من خ������الل م�ضل�ضل 
اأفالم  يف  البط������ولة  اأدوار  يل�������عب  اأن  قب����ل  )اإي.اآر( 
�ضيا�ض���ية  اأعم������ال  ويف  م��ث��رية  واأخ��������������رى  ك��وم��ي��دي��ة 
و)�ضرييان(  اإي����ر(  ذي  اإن  )اأب  ت�ضمل  ج���ادة  درام��ي��ة 
و)ثري كينجز(.وق�������ال كلوين اإنه مل يكن لي�ضدق اأنه 

�ضيح�ضل على كل �ضيء قبل لقائه باأمل.
واأ�ضاف: اأحب هذه ال�ضناعة )ال�ضينما(.

وخ��ت��م ح��دي��ث��ه ق���ائ���ال: ع��م��ت��م م�����ض��اء وح��ظ��ا طيبا.. 
اأُنتج يف  ال��ذي  ال�ضحافة  وهو عنوان فيلمه عن عامل 

الك(. جود  اآند  نايت  )جود   2005

ا�سادت بزوجها مع تكرميه بجائزة عن جممل اأعماله

بعد عام على ولدة تواأمهما 
.. جورج واأمل كلوين اأكرث 

�شعادة من ذي قبل

يقدم وقائع تعك�ض احلقيقة املُرة التي ترافق ال�سعف

واخل�شوع والقوة،  احلب،  عن  اأ�شئلة  تطرح  ق�شة   Phantom Thread

ن�ساء
يعي�ص وودكوك ويعمل و�ضط الن�ضاء، م�ضرفاً على 
�ضريكته  اأم��ا  منزله.  يف  اخلياطات  من  جمموعة 
�ضرييل،  اأخ��ت��ه  املقربة،  و�ضديقته  املهنة  ه��ذه  يف 
ب�ضخ�ضيتها  امل��م��ي��زة  م��ان��ف��ي��ل  لي�ضلي  ف��ت��وؤدي��ه��ا 
الفوالذية وت�ضريحة �ضعرها املتقنة. يظن امل�ضاهد 
اأن��ه��ا االأق���وى واالأك���رث ح��زم��اً ب��ني االأخ��وي��ن رغم 
املظاهر. فال اأحد يطلب من رينولدز اأن ي�ضمت 

باأناقة على غرارها.
ي��روح ري��ن��ول��دز يبحث ع��ن �ضديقة ج��دي��دة، عن 
عليها  فيعرث  التالية.  احلية  وملهمته  عار�ضته 
يف نادلة من طبقة متوا�ضعة تعمل يف مطعم اأحد 

املنتجعات على �ضاطئ البحر.
اإيحاء  االأكرث  بالطريقة  الفطور  رينولدز  يطلب 
حماولة  ذات��ه��ا  بحد  ت�ضّكل  طريقة  وان��ح��ط��اط��اً، 

اإغراء. يف املقابل،
مرحة.  �ضاذجة  فتاة  كريب�ص(  )فيكي  اأمل��ا  تبدو   
ولكن على غرار غالف من احلرير الفاخر، يدرك 

رينولدز ما ي�ضتطيع حتويلها اإليه، بعد تف�ضيلها، 
وق�ضها، وخياطتها لتغدو املراأة املثالية. اإال اأنه ال 
يعي اأن هذا الوجه الذي يبدو طّيعاً يخفي وراءه 

قوة تفوق ما يراه.

عندما نكتفي بو�ضف وقائع هذه الق�ضة، ن�ضلبها 
بريقها وال نقرتب حتى من التعبري عن ال�ضحر 
املثري، والغام�ص، واحل�ضي الذي ي�ضفيه اأندر�ضون 

.Phantom Thread على

م�سافة كبرية
م�ضافة  على  الفيلم  يحافظ  رينولدز،  غ��رار  على 
كبرية بينك وبينه ويبقيك بعيداً، ومرتاباً، وغري 
م�ضتقر. ولكن �ضرعان ما تتجلى قوة اأملا الكبرية، 
ف��ر���ض��خ ط��وع��اً الإرادت����ه����ا. وه��ك��ذا ت��دخ��ل �ضالة 
داي  لدانيال  فيلماً  ت�ضاهد  اأن  متوقعاً  ال�ضينما 
اأنك تخرج واأنت مقتنع باأن هذا فيلم  اإال  لوي�ص، 
لفيكي كريب�ص. وال �ضرر يف ذلك الأن هذه املمثلة 
وتنقلك  غرة  حني  على  تاأخذك  لوك�ضمبورغ  من 
 Phantom Thread اإىل عامل اآخر.تع�ضق
تدرك  الأن��ك  الثانية  للمرة  ت�ضاهده  عندما  اأك��رث 
االجتاه الذي ي�ضلكه. وهكذا ي�ضهل عليك الغو�ص 
الفاخر، وال�ضحك خالل حلظاته  العامل  يف هذا 
املرحة العابرة. وبدل اأن ت�ضعر باالنزعاج، ت�ضتطيع 
تاأمل باإعجاب دوامة الفو�ضى وال�ضيطرة النف�ضية، 
غرينوود،  ج��وين  مو�ضيقى  باإتقان  تعك�ضها  التي 
وموؤلفاته  كال�ضيكية  مقطوعات  بني  مت��زج  التي 

اخلا�ضة لتوّلد اإح�ضا�ضاً با�ضطراب ممتع.

احتفل النجم جورج كلوين وزوجته اأمل كلوين يوم 6 يونيو احلايل بعيد امليالد الأول 
لتواأمهما األك�سندر واإيال. ورغم اإبعاد تواأمهما عن الأ�سواء، فاإن من يراهما عن كثب، يوؤكد 

اأنهما ن�سخة طبق الأ�سل عن والديهما، فهما بالفعل ي�سكالن مزيجًا للثنائي كلوين.
ويف هذا الإطار، اأكد م�سدر مقرب من الزوجني كلوين يف ت�سريحاته ملوقع People اأن 
ورثا  وكاأنهما  والده،  عن  ن�سخة  وال�سبي  والدتها  ت�سبه  فالفتاة  اجلمال،  غاية  يف  التواأم 

اأجمل املالمح منهما.
ابنته  عن  ت�سريحاته  اأحد  يف  كلوين  جورج  املرات  اإحدى  يف  به  اعرتف  الأمر  هذا  اإن  حتى 

اأمل. والدتها  ت�سبه  اأنها  اهلل  �سكر  حيث  "اإيال"، 
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

#عبداهلل - الطلحي

ت�رشيف ار���ص��اه  ف���  ل��ه  ع��اد  وان 

ه�ّزي��ف ق�ل�ب  ل��ه  ل��ي  مل�ح�ب 

ال��ص�ي��ف ل�ع�اي��ة  واي��ص�ّوج��ه 

وح�م�اي�م/ن ف����ي ف����ن/ن ام�ن�ي��ف

طيف ال��ك��رى  يف  ل��ه  زارين  وان 

ع��ص�ى ان ب����رق/ن ب����ات رف�ّ�ي��ف

�ص��وم عق�ب  م�ن  امعي�د  فرح�ة ْ 

لو�ص�وم مدقوق  الغ�صي  و�صاب 

م��زم��وم را���س  ت�ع�ل��ت  ورق���ا 

ال��ن���وم م  ال�ع���ص��اق  اإت��وق��ظ 

اح�ل�وم حل�ظ�ة  ف�ي  ول�و  اأ�صع�د 

ب���ردوم مل�غ�ي�ب  ك��ص��ا  م�زن�ه 

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

الذاك�رة �صابت ومت�صح ملفات

                             �صٍي نبيه .. و�صي منه اإ�صرتحنا

لكنها .. مامت�صح اإثنني بالذات

                             اللي فرحنا معه .. واللي جرحنا

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

جافيتني واللي يدور ف� بالك :

اأيّن ب� احّبك زود ، يا معاندين ! 

ما تدري انك باجلفا واهمالك

كّنك على ن�سيانك .. ت�ساعدين .!

******

بنتي واأدللها غال .. واأغ�سبها ..

ماهي ب� �ِسلطه.. غ�سب من باب: اأرّبي 

اللي من اٌول تن�سغل يف لعْبها !!

�سارت تزاحمني على ميك اأّبي :(

البيت مت�حد
�سحكْتك و  مي��ي��ن��ك  م�����س��اف��ح  و  ال��ع��ي��د 

�سالمتك و  ر���س��اك  ال  ي��ب��غ��ي  م��ا  �سعبك 

���س��ع��اده ت�����س�����ن��ع   ،،،، اأ����س���ي���اء  ث����الث  اك����رث 

ال�سهاده  حت���ب  ال��ل��ي   ،،،، الأ����س���ود  اب���و  ي���ا 

را�شد بن غليطه الغفلي

فهد بن غراب املري

م����غ����وار ك������ل  ف���ت���ح���ه���ا  م������ن  ع����ج����ز  اإىل 
ن����ن����دب ل����ه����ا ال����ل����ي ف����امل����واق����ي����ف ����س���ب���ار
م���ن ع��ا���ض م��ن��ه��م ع��ا���ض ل���ه ع��ي�����س��ة اأح����رار
ب����الب����رار وي���ل���ح���ق  م�����س��ت�����س��ه��د  م�����ات  وان 

#احلديدة ي���ف���ل  ال����ل����ي  احل�����دي�����د  ح���ن���ا 
ف�����ري�����دة وامل���������زاي���������ا  ُح���������ر ً  ك�������ل  م�������ن 
ر����س���ي���ده يف  ال����ف����خ����ر  وع�����ل�����وم  ال���ن�������س���ر 
ع���ب���ي���ده خ���ل���ق���ه  ك������ل  ايل  اهلل  ب�����������اإذن 
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