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�سر خارق وراء العمر الطويل للمعمرين
"ال�شر" وراء العمر الطويل الذي يعي�شه  لطاملا ت�شاءل كثريون عن 
امل��ع��م��رون، ال��ذي��ن يتخطون اأح��ي��ان��ا ح��اج��ز امل��ئ��ة ع���ام، رغ��م اأن كثريا 
منهم ال يعي�شون منط حياة �شحيا، وهذا بالتحديد ما ك�شفته درا�شة 

يابانية حديثة.
وجامعة  التكاملية  الطبية  للعلوم  ريكن  باحثون من مركز  واأج��رى 
كيئو يف اليابان، درا�شة �شملت 7 معمرين تزيد اأعمارهم على 110 
اأعوام، جمعت منهم ع�شرات االآالف من اخلاليا، لدرا�شة الفرق بينها 
50 و89  اأعمارهم بني  ت��راوح��ت  اأ�شخا�ص  امل��اأخ��وذة من  تلك  وب��ني 

عاما.
وبدرا�شة تلك اخلاليا، وجد العلماء اأن "ال�شبب" وراء العمر الطويل 
ال�شائد،  االعتقاد  كان  كما  اإىل منط حياتهم  يعود  ال  املعمرين  لدى 
الذي يختلف عما هو موجود يف  املناعي،  اإىل طبيعة نظامهم  واإمن��ا 

اأج�شاد الب�شر يف االأعمار االأ�شغر.
با�شم  يعرف  ما  البي�شاء، وحتديدا  الدم  االختالف يف كرات  ويكمن 

.)T cells( اخلاليا التائية
التائية تهاجم الفريو�شات  اأن اخلاليا  العلماء  ال�شن، وجد  ويف كبار 
بهذه  تهاجمها  ال  اأنها  حني  يف  مبا�شر،  ب�شكل  ال�شرطانية  واخلاليا 

الطريقة يف ال�شخ�ص العادي، وفقما ذكر موقع "�شاين�ص ديلي".
ويزيد عدد خاليا "CD4 T"، وهي نوع من اخلاليا املناعية، لدى 
تلك  "مهمة"  اأن  كما  �شنا،  االأ�شغر  باالأ�شخا�ص  مقارنة  املعمرين 

اخلاليا تختلف اأي�شا.
اأنها  اأي  "م�شاعدا"،  دورا  تلعب  �شنا،  االأ�شغر  لالأ�شخا�ص  فبالن�شبة 
والعدوى  االل��ت��ه��اب��ات  حم��ارب��ة  ع��ل��ى  اأخ����رى  بي�شاء  خ��الي��ا  ت�شاعد 

واخلاليا التي قد ت�شاب بال�شرطان.
الفريو�شات  �شد  الهجوم  بنف�شها  ت�شن  فاإنها  املعمرين،  ل��دى  اأم���ا 

واالأمرا�ص.
هذا اإ�شافة اإىل درا�شات اأجريت يف املا�شي، والحظت اأن املعمرين يبدون 

اأكرث قدرة على التكيف مع اأمرا�ص القلب وال�شرطان وغريها.

كيف نتخل�ص من ال�سكري؟
العقود االأخ��رية، مما  انت�شاراً يف  اأكرث االأمرا�ص  ال�شكري من  يعترب 
اأهمية دولية. وخ�ش�ص له يوم عاملي،  اأك�شب حمالت التوعية ب�شاأنه 

ي�شادف يف الرابع ع�شر من نوفمرب، من كل عام.
الكندي،  الطبيب  ذك��رى ميالد  يتزامن مع  الأن��ه  اليوم  ه��ذا  واختري 
عام  االإن�����ش��ول��ني،  ع��الج  اكت�شاف  ���ش��ارك يف  ال���ذي  بانتنج  ف��ري��دري��ك 

.1922
ويحمل االحتفال هذا العام �شعار "االأ�شرة ومر�ص ال�شكري"، ويهدف 
دوره��ا يف  وتعزيز  االأ���ش��رة،  على  املر�ص  تاأثري  ب�شاأن  الوعي  رف��ع  اإىل 
اإىل جانب دعم  الوقاية منه،  ال�شكري، ورعايته وكيفية  اإدارة مر�ص 

املت�شررين.
وهناك ثالثة اأنواع من مر�ص ال�شكري وهي:

هرمون  ت�شنيع  يف  اجل�����ش��م  ف�����ش��ل  ح���ال  يف  ال��ف��رد  ي�شيب  االأول.. 
االإن�شولني.

الثاين.. وهو االأكرث �شيوعاً، حيث يكون فيه اإفراز هرمون االإن�شولني 
طبيعيا، لكن امل�شكلة تكمن يف ا�شتجابة م�شتقبالته.

اأما النوع الثالث فمرتبط باحلمل، وينتهي عادة بعد االإجناب.
امل�شاعفات  ب�شبب  اخل��ط��رة،  االأم��را���ص  م��ن  ال�شكري  م��ر���ص  وُي��َع��د 
الناجتة عنه، اإذ وجدت االإح�شاءات اأن اأكرث من 60 باملئة من اأمرا�ص 
الن�شب حلدوث  اأعلى  بال�شكري، وكذلك  وال�شرايني مرتبطة  القلب 
اأهم  يعترب من  الذي  الب�شر،  اأو �شعف  اإىل فقدان  باالإ�شافة  البرت، 

امل�شاعفات املرتبطة بال�شكري.
لعام  لل�شكري  ال���دويل  واالحت���اد  املتحدة  االأمم  اإح�شائيات  وت�شري 
مليون   600 بلغ  ال�شكري  ب���داء  امل�شابني  ع��دد  اأن  اإىل   ،2017
االأو�شط. ويتوقع  ال�شرق  83 مليون يف منطقة  �شخ�ص، منهم نحو 

اأن يت�شاعف هذا الرقم خالل الع�شرين عاماً املقبلة.  
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اليقظة الذهنية قد تخفف 
اأعرا�ص �سرطان الثدي

قد  املتقدم  الثدي  ب�شرطان  امل�شابات  الن�شاء  اأن  اإىل  جديدة  درا�شة  ت�شري 
العقل  تركيز  على  احلفاظ  على  القدرة  وهي  الذهنية،  اليقظة  اأن  يجدن 
على اللحظة احلالية، ميكنها تخفيف االأعرا�ص الناجمة عن املر�ص مثل 

االأمل والقلق واالكتئاب. 
وق��ال م��وؤل��ف ال��درا���ش��ة ل��وري��ن زمي���ارو، زميل م��ا بعد ال��دك��ت��وراه يف مركز 
على  الذهنية  اليقظة  "ت�شاعد  فيالدلفيا:  يف  لل�شرطان  ت�شي�ص  فوك�ص 

االرتباط باأفكارنا وعواطفنا واأعرا�شنا اجل�شدية بطريقة خمتلفة."
واأ�شاف: "عدم التفاعل مع االأعرا�ص قد يكون مفيداً للج�شم عن طريق 
خف�ص ا�شتجابة االإجهاد وحتفيز اال�شتجابة لال�شرتخاء، ومع مرور الوقت 

ميكن تخفيف ال�شعور بال�شغوط واالأمل"
اأعرا�ص  تقييم  الثدي، ومت  ب�شرطان  ام��راأة م�شابة   64 الدرا�شة  و�شملت 

ال�شرطان لديهن بعد ممار�شة اليقظة الذهنية ب�شكل يومي. 
وبح�شب ن��ت��ائ��ج ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت يف ال��ث��ام��ن م��ن ن��وف��م��رب يف جملة 
العالية بتقليل  الذهنية  اليقظة  م�شتويات  ارتبطت  فقد  "�شايكولوجي" 

االأمل واالإرهاق والقلق واالكتئاب وا�شطراب النوم. 
كما اأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن ممار�شة اليقظة الذهنية قد تخفف من اأعرا�ص 
انقطاع الطمث لدى الن�شاء امل�شابات ب�شرطان الثدي ب�شكل خا�ص والن�شاء 

ب�شكل عام، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

�سماعات اأذن تقتل رجال 
لقي رجل م�شرعه، بعد اأن اأم�شى �شاعات 
يف م�شاهدة مباريات كرة قدم على هاتفه 
املحمول، حيث تعر�ص لل�شعق بالكهرباء 

بوا�شطة �شماعات االأذن.
�شومت�شاي  ال���ت���اي���الن���دي  ع��ل��ى  وُع�����رث 
على  م��ي��ت��ا  ع����ام����ا(   40( ���ش��ي��ن��غ��ك��ورن 
املو�شول  ه��ات��ف��ه  ُو����ش���ع  ف��ي��م��ا  ف��ر���ش��ت��ه، 
االأذن،  و�شماعات  الكهربائي،  ب�ال�شاحن 

على ج�شده.
ال�����ش��ك��ن عليه  زم��ي��ل��ه يف  ع���رث  اأن  وب��ع��د 
يف ه���ذا ال��و���ش��ع، ات�����ش��ل مب��دي��ره��م��ا يف 
مري�ص  �شينغكورن  ب���اأن  ليبلغه  العمل 
املدير  لياأتي  النهو�ص،  على  ق��ادر  وغري 

ويكت�شف اأنه تويف.
 ومبعاينة ال�شرطة للمكان، عرثت على 
اآث�����ار ح����رق ع��ل��ى رق��ب��ت��ه وذراع�������ه، وهي 
االأماكن التي مل�شها �شلك �شماعات االأذن، 
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  ح�����ش��ب��م��ا 

الربيطانية عن و�شائل اإعالم حملية
تقول  امل��وؤ���ش��رات  اأن  ال�شرطة  واأو�شحت 
اأن���ه ال  اإال  ب��ال��ك��ه��رب��اء،  ت���ويف �شعقا  اإن���ه 
�شبب  م��ن  للتاأكد  جثته  ت�شريح  م��ن  ب��د 
م�شروبات  وج����ود  م���ع  خ��ا���ش��ة  ال����وف����اة، 

كحولية وغازية بجوار اجلثة.

ال�ساي والتفاح يحميان من 
ال�سرطان واأمرا�ص القلب �ص 23

�ساعة اأبل ال تك�سف 
م�ساكل القلب بدقة

اأبل ال ميكنها اكت�شاف دقات القلب غري املنتظمة  اأن �شاعات  ك�شفت درا�شة حديثة 
اإال بن�شبة 34 باملئة. 

يعانوا من  باأنهم قد  �شاعة  اأخربتهم  الذين  االأ�شخا�ص  اإ�شابة ثلث  ت�شخي�ص  ومت 
الرجفان االأذيني بهذا املر�ص �شريريا.

بينما طماأن االأطباء ن�شبة 66 باملئة املتبقني، اأنهم ال يعانون من اأي م�شكلة تدعو 
األف   400 اأكرث من  والتي ت�شم  اآب��ل،  �شركة  التي متولها  للمراجعة  وفًقا  للقلق، 

م�شتخدم.
وقال الباحثون، اإن النتائج ال تعني بال�شرورة اأن ال�شاعة غري دقيقة، الأن االختبارات 

الطبية قد تف�شل يف اكت�شافها يف بع�ص االأحيان.
وميكن اأن يحدث الرجفان االأذيني يف الغالب دون اأن يتم اكت�شافه، الأن قلب املري�ص 

ميكن اأن يدخل ويخرج من االإيقاع غري الطبيعي.
اأجريت  التي  الدرا�شة  امل�شتخدمني على توخي احل��ذر، على خلفية  وحث اخل��رباء 
يف جامعة �شتانفورد، قائلني اإن �شاعة اأبل ال ميكن االعتماد عليها لتقييم الرجفان 

االأذيني.
وتتناق�ص نتائج هذه الدرا�شة مع الدرا�شات ال�شابقة، التي اأ�شارت اإىل اأن �شاعة اأبل 
القلب،  نب�شات  يف  حت��دث  التي  ال�شذوذ  ح��االت  اكت�شاف  يف   ،98% بن�شبة  دقيقة 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

الفراولة والتوت: لذة مقاومة لالأك�شدة:كل 100 غرام   -  1
من هذه الثمار املو�شمية التي تتميز بطعمها الرائع، حتتوي 
على 36 اأو 38 �شعرا حراريا. ويف الوقت نف�شه، حتتوي هذه 
ت��ف��وق م��ا ي��وج��د يف  ���ش��ي  ال��غ��الل ع��ل��ى كمية م��ن الفيتامني 
الربتقال، وهو فيتامني معروف مبميزاته امل�شادة لالأك�شدة. 
عالوة على ذلك، تعّد هذه الثمار غنية باالألياف، مما يجعلها 

مفيدة مل�شاكل اله�شم واحلمية الغذائية.
يف  ينمو  -ال����ذي  ال��ك��رف�����ص  م��ن  غ���رام  الكراف�ص:100   -  2
�شعرا   11 على  ���ش��وى  حت��ت��وي  ال  وال��رب��ي��ع-  ال�شتاء  مو�شمي 

حراريا.
املكون  دون��ه؟:ه��ذا  من  نعي�ص  اأن  ميكن  هل  الب�شل:   -  3
اال�شتعمال  ك���ث���ري  وه�����و  ال���ب���ع�������ص،  ل�����دى  حم���ب���وب  ط��ع��م��ه 
مركبات  على  يحتوي  اأن��ه  كما  الربيع،  ف�شل  خ��الل  خا�شة 

الفالفونويد امل�شادة لالأك�شدة.
خ�شائ�شه  م��ن  ال��ك��ث��ري  يفقد  ال  اأن���ه  الب�شل  مم��ي��زات  وم���ن 
ت��ت��غ��ري عدد  وال  ال�����ش��ح��ي��ح،  بال�شكل  ط��ب��خ��ه  ع��ن��د  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الب�شل م�شويا  �شعراته احلرارية ب�شكل كبري. فعندما يكون 
غ��رام(، وعند   100 )لكل   38 اإىل  ال�شعرات  يرتفع عدد هذه 

غليه يف املاء ينخف�ص العدد اإىل 18.
ذكي  االأخطبوط  للزنك:حيوان  م�شدر  االأخطبوط:   -  4
ال�شعرات  م���ن  ن�شبيا  ق��ل��ي��ل��ة  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي  ول���ذي���ذ، 
100 غرام. ف�شال عن ذلك،  69 يف كل  احلرارية، ال تتجاوز 
وكمية  الدهنيات  من  قليلة  كمية  على  االأخطبوط  يحتوي 
ع��ال��ي��ة م���ن ال��ربوت��ي��ن��ات. وي��ع��د ع��ن�����ش��ر ال���زن���ك امل���وج���ود يف 

االأخطبوط مهما للغاية للرجال والن�شاء على حد ال�شواء.
ُتعترب  التي  النبتة،  ه��ذه  بتاريخ  الكاتب  الهندباء:نّوه   -  5
�شنفا من اأ�شناف الهندباء الربية التي اكت�شفها الفالحون 
 9 1850. وعموما، يحتوي هذا النوع على  البلجيكيون �شنة 
�شعرات حرارية يف كل 100 غرام، وهو غني باالألياف والعنا�شر 

الغذائية مثل حم�ص الفوليك واملغني�شيوم وفيتامني ك.
يعد  ال��ذي  النوع  هذا  االأحمر:يحتوي  ال�شنوبر  فطر   -  6
14 �شعرا حراريا. كما  اأن��واع الفطر االأكرث �شعبية، على  من 
تتوفر داخله مادة االإرغو�شتريول، التي تتحول عند التعر�ص 

لل�شم�ص اإىل اأحد اأنواع فيتامني د.
بني  م��ا  على  الثمار  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  –الربتقال:يحتوي   7
ولكن  ���ش��ي.  بالفيتامني  غني  وه��و  ح��راري��ا،  �شعرا  و40   38
عند تناوله يف �شكل ع�شري فاإنه يفقد فوائد االألياف ويوؤدي 

ال�شتهالك كمية اأكرب من ال�شكر.
اأنه عند غلي ال�شبانخ ال يتجاوز  8 - ال�شبانخ:اأو�شح الكاتب 
عدد ال�شعرات احلرارية 22 �شعرا حراريا، فهي غنية بت�شكيلة 
و"ك" وحم�ص  و""�شي  و"اأ"  "بي2"  مثل  الفيتامينات  من 
واملغني�شيوم  احل���دي���د  م��ث��ل  امل���ع���ادن  ع���ن  ف�����ش��ال  ال��ف��ول��ي��ك، 

والبوتا�شيوم.
بهذه  يهتمون  ال��روم��ان  الرجلة:كان  اأو  البقلة  نبات   -  9
على  حتتوي  اأنها  خا�شة  طعمها،  ويع�شقون  الورقية  النبتة 
وهي  و"�شي"،   "6 "بي  وفيتامني  وال��ف��والت  "اأ"،  فيتامني 

م�شدر اأي�شا للبوتا�شيوم واملنغنيز.
"�شي".  بالفيتامني  غنيا  ال��غ��ذاء  ه��ذا  الكو�شا:يعّد   -  10
ورغم انتمائه لعائلة اليقطني، فاإنه يحتوي على كمية كبرية 
من املاء واالألياف. وحتتوي الكو�شا على 17 �شعرا حراريا يف 

كل 100 غرام.
على 12 �شعرا حراريا يف  يحتوي  اليقطني:اليقطني   -  11

كل 100 غرام.
منزوع الد�شم:يحتوي احلليب منزوع الد�شم  احلليب   -  12

على 34 �شعرا حراريا لكل 100 ملليرت.
 11 على  اخل�شار  من  النوع  هذا  القرنبيط:يحتوي   -  13
100 غرام، وهو م�شدر ممتاز لالألياف  �شعرا حراريا يف كل 
اأنه  كما  و"اأ".  و"ك"  "�شي"  وفيتامني  الفوليك  وحم�ص 

يحتوي على احلديد واملنغنيز.
�شعرا   20 ع��ل��ى  م��ن��ه  غ����رام   100 ال��ب��ط��ي��خ:ي��ح��ت��وي   -  14

حراريا.
النوع من الثمار على %92 من  هذا  ال�شمام:يحتوي   -  15

املاء، بالتايل ال يتجاوز عدد �شعراته احلرارية 27.
املوجودة يف الفجل %95، فهو  املاء  ن�شبة  الفجل:تبلغ   -  16
يحتوي على 16 �شعرا حراريا فقط، ولديه خ�شائ�ص م�شادة 

لالأك�شدة، �شتمنحه قليال من املذاق الالذع.

كانت خمزنة:حتتوي  واإن  الفا�شوليا اخل�شراء حتى   -  17
الفا�شوليا اخل�شراء على 12 �شعرا حراريا فقط يف كل 100 

غرام، وهي متثل خيارا �شريعا و�شهال يف الطبخ.
االأ�شماك  النوع من  الطازج:يحتوي هذا  القد  �شمك   -  18
على 83 �شعرا حراريا يف كل 100 غرام. وهو غني باالأوميغا 

.3
ال���ربوك���ل���ي:ه���ذا ال���ن���وع م���ن اخل�����ش��ار ي��ح��ت��وي على   -  19
زيت  القليل من  اإليه  ي�شاف  اأن  اإذ ميكن  ح��راري��ا،  �شعرا   27

الزيتون الطازج ملنحه مذاقا رائعا.
12 �شعرا  100 غرام من اخليار على  اخليار:حتتوي   -  20
اخلل.  بع�ص  اإ�شافة  مع  نيئا  تناوله  ويف�شل  فقط،  حراريا 
"ك"  بالفيتامني  غنية  ق�شرته  ُت��ع��ّد  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

واالألياف.
اخل�شر  من  النوع  ه��ذا  ال�شوكي:ُيعترب  اخلر�شوف   -  21
غنيا بالبوتا�شيوم وبفيتامني "�شي"، ويحتوي على 22 �شعرا 

حراريا يف كل 100 غرام.
ا���ش��ت��خ��دام ه���ذا ال��ن��وع م��ن الثمار  ال��ط��م��اط��م:مي��ك��ن   -  22
�شعرا   19 على  يحتوي  اأن��ه  خا�شة  االأطعمة  م��ن  العديد  يف 

حراريا، وله فوائد عديدة.
الفلفل يف كل  اإ���ش��اف��ة  مُي��ك��ن  ال��ف��ل��ف��ل:يف احل��ق��ي��ق��ة،   -  23
 18 ب��ني  ت���رتاوح  كمية  على  يحتوي  فهو  تقريبا،  االأط��ع��م��ة 
و28 �شعرا حراريا يف كل 100 غرام، كما اأنه غني بالفيتامني 

"�شي".
يحتوي  ال��ورق��ي��ة  اخل�����ش��ر  م��ن  ال��ن��وع  ال�����ش��ل��ق:ه��ذا   -  24
على ن�شبة %94 من امل��اء. ع��الوة على ذل��ك، ال يتجاوز عدد 
ال�شعرات احلرارية املوجودة يف ال�شلق 21 لكل 100 غرام، كما 

اأنه غني باحلديد والفوالت.
هذا النوع من الكرنب على  االأحمر:يحتوي  الكرنب   -  25
الكمية  تلك  ن�شف  اأي  غ���رام،   100 لكل  ح��راري��ا  �شعرا   18

املوجودة يف الكرنب االأبي�ص.
- اخل�ص:يحتوي على 16 �شعرا حراريا لكل 100 غرام.  26

لكل  حراريا  �شعرا   36 على  االأبي�ص:يحتوي  الكرنب   -  27
100غرام.

االأّمية قد ت�ساعف 
احتماالت االإ�سابة باخلرف

اأب���ح���اث جديدة  ن��ت��ائ��ج  اق���رتح���ت 
ارت���ف���اع خ��ط��ر االإ����ش���اب���ة باخلرف 
اأ�شعاف   3 اإىل  ���ش��ع��ف��ني  ب���ني  م���ا 
القراءة  ي�شتطيعون  ال  م��ن  ل��دى 
اأن  اإىل  ذل����ك  وي���رج���ع  وال��ك��ت��اب��ة. 
لالإن�شان  ت�شمح  والكتابة  ال��ق��راءة 
مواقف  يف  واالن��خ��راط  بالتفاعل 
وع����الق����ات ت��ت��ط��ّل��ب ال���ب���ح���ث عن 
حلول، يف الوقت الذي تقف االأّمية 

عائقاً اأمام الدماغ.
جامعة  يف  ال����درا�����ش����ة  واأج�����ري�����ت 
حالة  تقييم  فيها  ومت  كولومبيا، 
�شخ�شاً   983 ل������دى  ال������دم������اغ 
وال  ع��ام��اً   70 اأع��م��اره��م  متو�شط 
التي  التعليم  �شنوات  عدد  يتجاوز 
فقط.  ���ش��ن��وات   4 عليها  ح�شلوا 
وك������ان م����ن ب����ني امل�������ش���ارك���ني 83 
بالفعل  ب��اخل��رف  م�شاباً  �شخ�شاً 
يف بداية الدرا�شة. واأظهرت نتائج 
ال���درا����ش���ة ال��ت��ي ُن�����ش��رت يف دوري���ة 
مدار  ع��ل��ى  اأن����ه  "نيورولوجي" 
تزايد  ال��درا���ش��ة  م���دة  ه��ي  �شنتني 
عدد امل�شابني باخلرف والزهامير 
�شعف  واأن  امل�����ش��ارك��ني،  ب���ني  م���ن 
يرتبط  والكتابة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات 
باخلرف  االإ�شابة  خطر  بت�شاعف 
اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  م��رات.   3
االإن�شان  دم��اغ  انخرطت  كلما  اأن��ه 
ال���ت���ف���اع���الت، مثل  امل���زي���د م���ن  يف 
االأحفاد  وم�شاعدة  االأخبار،  قراءة 
الدرا�شية،  ال���واج���ب���ات  اأداء  ع��ل��ى 
على  ال��دم��اغ  خاليا  حافظت  كلما 
االإ�شابة  خ��ط��ر  وق�����ّل  ح��ي��وي��ت��ه��ا، 

باخلرف والزهامير.
على  ال�شوء  الدرا�شة  ت�شلط  ومل 
امل�شاركون  الذي ح�شل فيه  العمر 
تعليمهم  �شنوات  على  الدرا�شة  يف 
ال��ق��ل��ي��ل��ة، وم���ا اإذا ك���ان ال��ت��ع��ّل��م يف 
على  يوؤثر  متاأخرة  اأو  مبكرة  �شن 

احتماالت االإ�شابة باخلرف.

مرطب الرمو�ص لعيون �ساحرة كالدمية
االأملانية  التجميل  خ��ب��رية  ق��ال��ت 
ناتايل في�شر اإن الرمو�ص تتعر�ص 
ل���ل���ك���ث���ري م�����ن ع�����وام�����ل االإج�����ه�����اد 
الناجم  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي  ك��االح��ت��ك��اك 
ع���ن ف����رك ال��ع��ني ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
البيئية، ما  املكياج واملوؤثرات  بقايا 
يت�شبب يف اإيقاف منوها وتق�شفها 

وتعر�شها لل�شقوط.
تن�شح  امل�����ش��اك��ل  ه����ذه  ومل���واج���ه���ة 
ف����ي���������ش����ر ب����ا�����ش����ت����ع����م����ال م����رط����ب 
 Eyelash“ ال��������رم��������و���������ص 
اإنه  حيث  Conditioner”؛ 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م����واد ف��ع��ال��ة، مثل 
وخال�شة  وال��ب��ب��ت��ي��دات  ال��ب��ي��وت��ني 
ال�شاي االأخ�شر، والتي تعمل على 
اإمداد الرمو�ص بالعنا�شر املغذية، 
ما ي�شاعد على منو الرمو�ص، ومن 
ثم التمتع برمو�ص طويلة وكثيفة 

كرمو�ص الدمية ال�شاحرة.

من  تقريبا  يخلو  غذاء   27
ال�سعرات احلرارية.. تعرف عليها
elpais. ن�صر �لكاتب �أندري�س ما�صا يف �صحيفة �إلباي�س

�أغذية  فيه  ��صتعر�س  مقاال   com
من  ممكن  ق��در  �أق���ل  على  حت��ت��وي 

ومتثل  �حل���ر�ري���ة،  �ل�����ص��ع��ر�ت 
غنيا  م�����ص��در�  نف�صه  �ل��وق��ت  يف 
�لغذ�ئية  و�لعنا�صر  ب��امل��ع��ادن 

�لالزمة للج�صم، قد تكون مفيدة 
غذ�ئية  حمية  التباع  ي�صعون  ملن 

�أو �إنقا�س �لوزن. ونقدم لك هنا 27 
غذ�ء يحتوي على �أقل من 100 �صعر 

حر�ري لكل 100 غر�م:
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية  وح�صور�صعيد بن طحنون 

كوزم�سريج تفتتح عيادتها الـ17 والثانية يف مدينة العني

جامعة �الإمار�ت تنظم منتدى �ليوم �لعاملي للت�صامح �الجتاهات �لتاريخية و�ملعا�صرة

احرتام الفوارق الثقافية ي�سهم يف حتقيق ازدهار احل�سارة االإن�سانية، واالرتقاء مبقوماتها االأخالقية

تكرمي امل�ساركني يف معر�ص اأك�سبو اأ�سحاب الهمم الدويل 2019

•• العني - الفجر

د�شن معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
العيادة الطبية ال�شابعة ع�شرة ملركز كوزم�شريج، اإحدى 
والتجميل.  ال��ت��ج��اري��ة يف جم���ال اجل��م��ال  ال��ع��الم��ات 
وميتلك م��رك��ز ك��وزم�����ش��ريج ع��ي��ادات يف ك��ل م��ن دولة 
االإمارات و�شلطنة عمان، وجاء افتتاح العيادة اجلديدة 
يف منطقة زاخر مبدينة العني، بهدف موا�شلة تقدمي 

عالجات مميزة وحديثة تزيد اجلمال جمااًل. 
العمليات  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م��دي��ر  ب��و  كالن�شي  وح�����ش��ر 
حفل  ال�شحية،  للرعاية  �شي"  اإم  "اإن  يف  املوؤ�ش�شية 
تد�شني العيادة اجلديدة التي ت�شم فريقاً من اخلرباء 
التجميلي  العالج  يف  اخلدمات  بتقدمي  املتخ�ش�شني 

للب�شرة، والعالجات اجلمالية، وعالجات الليزر 
وقال معايل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
بهذه املنا�شبة: "اأود تهنئة كادر مركز كوزم�شريج على 
افتتاح من�شاأة اأخرى تعد بتقدمي االأف�شل يف عالجات 
بتقدمي  التجارية  العالمة  ه��ذه  ومت��ي��زت  التجميل. 
وتعزيز اجلمال من  الطبية  الرعاية  م�شتويات  اأرق��ى 
ن��وع��ي��ة. واأمت��ن��ى للكادر  خ��الل ح��ل��ول رع��اي��ة �شحية 
م��وا���ش��ل��ة ال��ن��ج��اح وحت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االإجن������ازات 

م�شتقباًل".
التنفيذي  الرئي�ص  ديفي�ص،  مايكل  ق��ال  ناحيته،  من 
"منونا  ال�شحية:  �شي" للرعاية  اإم  "اإن  يف  للعمليات 
متثالن  اأخ���رى  ع��ي��ادة  واف��ت��ت��اح  املنطقة،  يف  املتوا�شل 
املتميزة.  بخدماتنا  العمالء  ثقة  ا�شتمرار  على  دلياًل 

ومنذ افتتاح اأول مراكزنا يف مدينة العني، �شهد ال�شوق 
طلباً يف جمال عالجات التجميل االحرتافية التي تتم 
هدفنا  ويتمثل  بالثقة.  جديرين  اأخ�شائيني  باإ�شراف 
يف تزويد �شكان منطقة زاخر يف مدينة العني واملناطق 
اال�شتثنائية  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ب��خ��دم��ات  امل���ج���اورة 
والعالجات التجميلية النوعية وو�شع هذه اخلدمات 

يف متناولهم باأ�شعار معقولة".
عالجات  ال��ع��ني  مدينة  يف  كوزم�شريج  ع��ي��ادة  وُت��ق��دم 
ترهالت  ل�����ش��د  تقنية  وه���ي  "األثريابي"،  ق��ب��ي��ل  م��ن 
الرقبة، والذقن، واجلبني وحت�شني مظهر اخلطوط 
وال��ت��ج��اع��ي��د ع��ل��ى ال��وج��ه ب����دون ج���راح���ة. ك��م��ا ُتقدم 
عالجات  م���ن  م���زي���ج  وه����ي  بل�ص"،  "هيدرابيوتي 
الرتطيب، واالك�شجني، وتقنية "جينيو+"، وهي عالج 

الب�شرة  تق�شري  للب�شرة احل�شا�شة، يعمل على  م�شمم 
وتغذيتها وترطيبها يف الوقت ذاته. وت�شاعد املجموعة 
احل�شرية من تقنيات تق�شري الب�شرة املتاحة يف العيادة 
على خف�ص حب ال�شباب الن�شط، وندوب حب ال�شباب، 
والبقع الداكنة، وت�شفي على الوجه الربيق والن�شارة 

وال�شفاه الوردية. 
وباالإ�شافة اإىل العيادتني يف العني، متتلك كوزم�شريج 
اأرب��ع عيادات يف كل من اأبوظبي ودب��ي، واثنتان يف كل 
من ال�شارقة وراأ�ص اخليمة، وعيادة واحدة يف كل من 

الروي�ص و�شلطنة ُعمان. 
بتقدمي  كوزم�شريج  روؤي��ة  مع  متا�شياً  التو�شع  وياأتي 
للمر�شى ومنحهم  النوعية  والرعاية  اأرقى اخلدمات 

اأف�شل قيمة مقابل الثمن الذي يدفعوه.

•• العني - الفجر

للت�شامح:  العاملي  ال��ي��وم   " منتدى  يف  امل�شاركون  اأك��د 
كلية  نظمته  واملعا�شرة" ال��ذي  التاريخية  االجت��اه��ات 
االإن�����ش��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة بجامعة االإم�����ارات،  ال��ع��ل��وم 
ومب�شاركة نخبة من املفكرين والباحثني من موؤ�ش�شات 
اأن دولة االإمارات  علمية عربية وعاملية مرموقة، على 
ال��ع��دل وامل�����ش��اواة وال��ت��اآل��ف والت�شامح  ت��ر���ش��خ م��ب��ادئ 
والثقافات،  واالأع������راق  االأدي�����ان  ب��ني  االآخ����ر  واح�����رتام 
ال���داخ���ل بني  ع��ل��ى  ث��اب��ت��اً ال يقت�شر  ن��ه��ج��اً  ب��اع��ت��ب��اره 
مكونات املجتمع االإماراتي فح�شب، بل يحكم عالقات 

الدولة بالعامل اخلارجي. 
العلوم  كلية  –  وك��ي��ل  الغفلي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���ار 
اأن  اإىل  االإم����ارات  جامعة  يف  واالجتماعية   االإن�شانية 
وفعاليات  ن�شاطات  �شمن  ي��اأت��ي  املنتدى   ه��ذا  تنظيم 
قيم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ك��ل��ي��ة   اأق��ام��ت��ه��ا  وعلمية  ثقافية 
الثقافات  على  واالنفتاح  الرفيعة،  االإن�شانية  الت�شامح 

هذه  على  ال��رتك��ي��ز  خ��الل  م��ن  املجتمع،  يف  وال�شعوب 
املبادئ  اأحد  ت�شكل  التي  االأجيال اجلديدة  القيم لدى 
العليا التي قامت عليها دولة االإمارات العربية املتحدة 
على يد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، والعمل على تر�شيخ مكانة دولة االإمارات العربية 
جمموعة  خالل  من  للت�شامح  عاملية  عا�شمة  املتحدة، 
امل�شاهمات  م��ن��ه��ا  ال���ك���ربى  وامل�����ش��اري��ع  امل����ب����ادرات  م���ن 
حوار  يف  املتخ�ش�شة  االجتماعية  والدرا�شات  البحثية، 
ال��دك��ت��ور  حممد  ا�شتعر�ص  وم��ن جهته  احل�����ش��ارات. 
اأ���ش��ت��اذ ع��ل��م االج��ت��م��اع يف ج��ام��ع��ة الكويت،  ال��رم��ي��ح��ي 
مفاهيم الت�شامح واالحرتام والتنمية الوطنية واأثرها 
العلمية  وال��ن��ظ��ري��ات  اخلليجية  املجتمعات  ت��ط��ور  يف 
وال�شيا�شي،  واالق��ت�����ش��ادي  االج��ت��م��اع��ي  التغيري  ح��ول 
تعزيز  يف  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  اأث��ر  تناول  كما 
مفاهيم الت�شامح يف املجتمع و�شرورة تاأ�شي�ص ما اأطلق 
بني  الت�شامح  املعرفية" واأهمية  "املناعة  مفهوم  عليه 
االجتماعي  اال�شتقرار  لتحقيق  املجتمع  فئات  خمتلف 

الدكتور  ق��دم  ال��ق��ي��م...ف��ي��م��ا  منظومة  ع��رب  وال��ث��ق��ايف 
االإ�شالمية  الدرا�شات  مركز  مدير  ويتنجهام،  مارتن 
اهتماماته  ح���ول  حم��ا���ش��رة  اأك�����ش��ف��ورد،  يف  امل�شيحية 
االإ�شالمية  وال��ت��ف��اع��الت  اله����وت  ت��اري��خ  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الكتاب  ن�شو�ص  م��ن  اث��ن��ني  ع��ن  م��ت��ح��دّث��ا  امل�شيحية، 
ابن  ق���راءة  ع��رب  بينهما:  املحتمل  والتوا�شل  املقد�ص 
ال��دك��ت��ور  ريت�شارد ِمكالوم،  ح��زم واحل��وي��ن��ي. وحت��دث 
جامعة  يف  امل�شيحية  االإ�شالمية  ال��درا���ش��ات  مركز  من 
اأك�شفورد ، املهتم باملجاالت البحثية يف الدين واملجتمع 
حكاية  عن  الدينية.  للمجموعات  املعا�شر  والتوا�شل 
من ثالث مدار�ص: جامعة ييل وكامربدج واأك�شفورد. 
االجتماعية  العلمية  وال��درا���ش��ات  االأب��ح��اث  م��ن  لعدد 

ملنظومة وقيم الت�شامح يف املجتمعات.
ل��ي��و - م��ن م��رك��ز الدرا�شات  ال��دك��ت��ور رال���ف  وع��ر���ص 
اأك�������ش���ف���ورد وع�����ش��و هيئة  امل�����ش��ي��ح��ي��ة يف  االإ����ش���الم���ي���ة 
العربية  " اجل���زي���رة  االإم������ارات  ال��ت��دري�����ص يف ج��ام��ع��ة 
ال��ت��داخ��الت بني  ت��اأم��الت يف  ال��ث��ام��ن ع�شر  ال��ق��رن  يف 

الناحية  االأدي��ان من م�شادر غري ماألوفة" وذل��ك من 
وامل�شيحي.  االإ�شالمي  الفكر  يف  والفل�شفية  التاريخية 
يف  للتاريخ  امل�شاعد  االأ�شتاذ  اأرم�شرتونغ  ليال  .واأ���ش��ار 
اجلامعة االأمريكية يف بريوت. اإىل ال�شرديات املتداخلة 
ل��ل��ج��دل ح����ول: اجل�����ذور امل�شرتكة  امل���ث���رية  وامل�������ش���ادر 
االأول،  االإ�شالمي  العهد  يف  الق�ش�شي  ال�شرد  لتقاليد 
لقيم  ون��ق��ل��ه��ا  ال��ق�����ش��ائ��د  لتقليد  ال�����ش��ائ��ع��ة  واجل�����ذور 
الت�شامح يف عهد االإ�شالم االأول.  ي�شار اإىل اأن امل�شاركني 
م��ن خ��الل اجلل�شات احل��واري��ة جمموعة من  ق��دم��وا 
االأوراق العلمية والتي مبجملها تدور حول االجتاهات 
التاريخية للت�شامح بني االأديان والثقافات، من خالل 
التاريخية،  االإن�شانية  التجارب  من  عدد  عن  احلديث 
واالجتاهات املعا�شرة، والتي توؤكد يف جمملها �شرورة 
تعظيم اجلوامع امل�شرتكة بني الب�شر واحرتام الفوارق 
ازدهار  املهمة لتحقيق  الو�شيلة  اأنها هو  الثقافية ذلك 
االأخالقية  مبقوماتها  واالرتقاء  االإن�شانية،  احل�شارة 

املختلفة. 

حت���ت رع���اي���ه ال���ل���واء ال���رك���ن م���ب���ارك �شامل 
اإدارة  ع��وي�����ش��ه اخل��ي��ي��ل��ي  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
احتفلت  امل��ت��ق��اع��دي��ن  الع�شكريني  جمعية 
مفو�شية ك�شافة اأبوظبي بتكرمي امل�شاركني 
التوا�شل  م��ن�����ش��ات  ورواد  واالإع���الم���ي���ني 
الع�شكريني  جمعية  م�شرح  يف  االجتماعي  
م�شاركتها  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
م��ع��ر���ص اإك�����ش��ب��و اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ال���دويل 
ال�شرق  يف  م��ع��ر���ص  اأ���ش��خ��م   –  2019
امل�شاعدة  جم��ال  يف  للتكنولوجيا  االأو���ش��ط 
واملبادرات واخلدمات التي تهدف اإىل تعزيز 
الغالية  الفئة  ه��ذه  الهمم   اأ�شحاب  ح��ي��اة  
ال�شيد  على قلوبنا ويف نهاية االحتفال قام 
عبداهلل اأحمد عبيد اآل علي و ال�شيد جمال 
اأبوظبي  ك�شافة  ومفو�ص  الزعابي  يو�شف 
حمد  اأم��ل  واالأ�شتاذة  احلب�شي  �شامل  �شعيد 
امل�شافري بتكرمي امل�شاركني وتقدمي الدروع 
التقدير  و����ش���ه���ادات  ال��ت��ذك��اري��ة  وال���ه���داي���ا 

للم�شاركني.

تز�منًا مع �عتد�ل �لطق�س 
»الزراعة وال�سالمة الغذائية« توعي 

مرتادي الرب مبمار�سات ال�سالمة الغذائية
•• اأبوظبي - الفجر

مو�شم  مع  وبالتزامن  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأطلقت 
العامة  التنزه يف احلدائق  على  االإق��ب��ال  وزي��ادة  الطق�ص  واع��ت��دال  ال�شتاء 
لتعزيز  االإم���ارة،  اأنحاء  ال��رب يف جميع  ملرتادي  وا�شعة  توعية  وال��رب حملة 
وعيهم باملفاهيم واملمار�شات ال�شحيحة للتعامل مع املواد الغذائية خالل 
الرحالت، و�شمان ح�شولهم على غذاء اآمن، وذلك يف اإطار �شعيها للو�شول 
رفاهية  يحقق  اأبوظبي مبا  اإم��ارة  يف  الغذائية  ال�شالمة  م�شتويات  الأرق��ى 
حتى  ت�شتمر  التي  احلملة  ه��ذه  اأن  الهيئة  واأو���ش��ح��ت  املجتمع   و�شالمة 
نهاية �شهر نوفمرب املقبل و تت�شمن زيارات ميدانية تنفذها فرق التفتي�ص 
وزوار  ب��رواد  لاللتقاء  العامة،  واحلدائق  التخييم  الأماكن  للهيئة  التابعة 
هذه االأماكن من خمتلف فئات املجتمع وتقدمي الن�شائح واالإر�شادات لهم 
حول �شبل التعامل االآمن مع املواد الغذائية لتجنب تلوثها اأو تلفها نتيجة 
املمار�شات اخلاطئة وتعريفهم باأهم التدابري الالزمة للحفاظ على �شالمة 
الن�شرات  الرحلة. وتت�شمن احلملة توزيع عدد من  الغذائية خالل  املواد 
التوعوية على مرتادي الرب، وبث جمموعة كبرية من الر�شائل التوعوية 
املرتبطة ب�شالمة الغذاء خالل رحالت الرب عرب ح�شابات الهيئة الر�شمية 
على مواقع التوا�شل االجتماعي وبلغات خمتلفة للو�شول الأكرب �شريحة 
اأهم  يبني  توعوي  فيلم  الر�شائل كذلك على  وت�شمل  املجتمع،  ممكنة من 

الن�شائح اخلا�شة ب�شالمة الغذاء خالل الرحالت.  
يف  الثلج  م��ن  كافية  كميات  وج��ود  م��ن  التاأكد  اأهمية  على  الهيئة  واأك���دت 
�شندوق الثلج حلفظ اأغذية �شريعة التلف مثل اللحوم والدواجن واالأ�شماك 
والبي�ص ، و التاأكد من و�شع اللحوم النّيئة يف اأكيا�ص عازلة منف�شلة عن 
املاأكوالت املطبوخة اأو اجلاهزة لالأكل ، مثل اخل�شار والفاكهة ، باالإ�شافة 
يف  امل�شتخدمة  االأخ��رى  االأدوات  وكافة  االأي��دي  نظافة  على  املحافظة  اإىل 

حت�شري الطعام با�شتخدام املناديل الورقية لتنظيف االأيدي اأو غ�شلها.
اأثناء  االأخ�شاب  اأو  الطبيعي  الفحم  ا�شتخدام  اأهمية  على  الهيئة  واأك��دت 
من  تخل�شها  حل��ني  التجمع  اأم��اك��ن  ع��ن  بعيدة  تركها  م��ع  ال�شواء  عملية 
جميع اأبخرة الكربون والغازات ال�شامة قبل ا�شتخدامها يف عملية ال�شواء 
يف  الباردة  لالأغذية  املخ�ش�شة  البال�شتيكية  العبوات  ا�شتخدام  تفادي  و   ،
ملرة  ت�شتخدم  التي  الطعام  اأدوات  وا�شتخدام  ال�شاخنة  االأغ��ذي��ة  اح��ت��واء 
واحدة لتفادي التلوث العر�شي وانتقال االمرا�ص باالإ�شافة اإىل االهتمام 
بالنظافة العامة داخل وخارج اخليام ب�شفة م�شتمرة وو�شع بقايا االأطعمة 
داخل اأكيا�ص مغلقة وو�شعها يف اأماكن خا�شة بالنفايات بعيدا عن اأماكن 

تخزين املواد الغذائية .
اأو  الربية  االأع�شاب  تناول  بعدم  الرب  مرتادي  جميع  الهيئة  نا�شدت   كما 
التاأكد من  بعد  اإال  االأم��ط��ار  ون��زول  الربيع  ف�شل  تنمو يف  التي  املو�شمية 
غ�شل  والتاأكد من  النا�ص  وتوؤكل بني عموم  �شائعة  واأنها  م�شبقا  معرفتها 
بكميات معتدلة  توؤكل  اأن  ب�شكل جيد مع مراعاة  النباتات وتنظيفها  هذه 
، باالإ�شافة اإىل �شرورة �شراء اللحوم املخ�ش�شة لل�شواء من وحدات البيع 

املعتمدة للتاأكد من �شالمتها وخلوها من االأمرا�ص .

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�ست�سيف 
املجموعة اخلا�سة بالدكتور زكي ن�سيبة

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن انطالق معر�ص جديد 
والذي  قدماً"،  للم�شي  املا�شي  اإىل  "عودة  بعنوان  امل�شروع  م�شاحة  �شمن 
14 دي�شمرب، حيث �شيفتح  27 نوفمرب حتى  �شي�شتمر يف الفرتة ما بني 
اأبوابه للجمهور من خالل حفل افتتاح يوم  27 نوفمرب يف متام ال�شاعة 
التقييم  مهمة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ط��الب  ويتوىّل  ع�شراً.   5:30
الفني للمعر�ص اخلا�ص مبجموعة اأعمال معايل الدكتور زكي ن�شيبة للعام 
العملي �شمن  التدريب  اإطار  التوايل. وتاأتي هذه اخلطوة يف  الثاين على 
يف  امل�شاركة  االأ�شتاذة  املقدادي،  �شلوى  اإ�شراف  حتت  الفني  التقييم  جمال 
العملية  نتائج هذه  وت�شّلط  اأبوظبي.  نيويورك  بجامعة  الفن  تاريخ  ق�شم 
التي �شيقوم بها الطالب ال�شوء على اأبرز امل�شاهد االجتماعية وال�شيا�شية 
اإب����داع 14 فناناً  يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، وذل���ك م��ن خ���الل اأع��م��ال فنية م��ن 

ا�شتخدموا الذاكرة اجلمعية الإعادة ت�شور الواقع وفق روؤيتهم اخلا�شة.
الفنانني  اأم���ام  امل��ج��ال  املا�شي واحل��ا���ش��ر، متيحاً  ب��ني  م��ا  املعر�ص  وي��رب��ط 
واال�شتعارات  والرموز  العلمي  اخليال  با�شتخدام  امل�شتقبل  مالمح  لر�شم 
قدماً"  للم�شي  امل��ا���ش��ي  اإىل  "عودة  ي��ق��دم  ك��م��ا  م�شتقبلي.  ت�����ش��ور  ل��ب��ن��اء 
خالل  من  االأح��ي��ان،  اأغلب  يف  اإليها  الو�شول  يتعذر  مفاهيم  اإىل  مدخاًل 
ال�شخ�شية.  اإىل جانب اخلربات والتوقعات  املا�شي  النابع من  االأمل  دمج 
االأو�شط  ال�شرق  من  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  امل�شتوحاة  الفنية  االأعمال  وت�شتعر�ص 
احلقائق املعا�شرة التي تتجاوز حدود الزمان واملكان، حيث يتنقل الفنانون 
وال�شوق  للتعبري عن م�شاعر اخل�شارة  وال�شريالية،  الواقعية  املدر�شة  بني 
والتحرر، وذلك يف اإطار فنّي يدعو امل�شاهدين اإىل تاأّمل التنوع بني احلا�شر 
واملا�شي.  وتعليقاً على ذلك، قال معايل الدكتور زكي ن�شيبة: "قال بيكا�شو 
بقائه  كيفية  امل�شكلة يف  تكمن  لكن  فناناً‘،  الطفل  ’ُيولد  امل��رات  اإح��دى  يف 
كذلك عندما يكرب‘. لذلك اأ�شعر ب�شعادٍة غامرة لروؤية هوؤالء ال�شباب وهم 
ي�شاركون يف ا�شتك�شاف عوامل الفن واال�شتمتاع بها، واأمتنى اأن تكون هذه 
التجربة يف متناول اجلميع دائماً. ويبذل فريق جامعة نيويورك اأبوظبي 
جهوداً رائعة مبا فيهم من قّيمني �شغوفني وموؤرخني فنيني، حيث يرثون 
يختارونها  التي  الفنية  لالأعمال  وحتليالتهم  درا�شاتهم  بنتائج  معارفنا 
نتعاون جميعاً  اأن  واآمل  العمل،  لتفانيهم يف  للغاية  واأنا ممنت  ملعار�شهم. 
يف احلفاظ على الفنان ال�شغري الذي يكمن بداخلنا، واأال نتخلى عنه مهما 

تقدمنا يف العمر".



�شحة وتغذية

23

يقول �ملثل �الإجنليزي �إن تناول تفاحة يوميا يجعل �الإن�صان ي�صتغني عن �لطبيب، 
وهو ما يبدو �أن در��صة دولية حديثة �أكدت �أنه لي�س من فر�غ، خا�صة ما يتعلق 

باملدخنني ومتعاطي �خلمر، و�إذ� مت تناول �لتفاحة مع كوب من �ل�صاي.
وكال من �لتفاح و�ل�صاي غنيان مبركبات فالفونيد �لتي حتمي من �الإ�صابة 

ن�صرت  در��صة  يف  �لباحثون  �أو�صح  ح�صبما  �لقلب،  و�أمر��س  بال�صرطان 
بالعدد �حلايل من جملة )نيت�صر كوميونيكي�صنز( �ملتخ�ص�صة. 
ومركبات فالفونيد مو�د نباتية تقوم بعدة وظائف. وهناك يف 

�لوقت �حلايل �أكرث من ثمانية �آالف منها. 

ال��زه��ور مما  ل��ون  م�شوؤول عن حتديد  املركبات  ه��ذه  بع�ص 
اللقاح، يف حني حتمي  التي حتمل حبوب  يجذب احل�شرات 
مركبات اأخرى النباتات من اأن تلتهمها االآفات احل�شرية. كما 

اأن هناك نوعا يقي النباتات من االأ�شعة فوق البنف�شجية. 
ولكن هذه املركبات ميكن اأن يكون لها تاأثريات اإيجابية على 
تدعم  اأنها  اإىل  حديثة  درا���ش��ات  اأ���ش��ارت  حيث  اأي�شا،  الب�شر 
مناعة اجل�شم وحتفز قواه العقلية، كما ت�شاعده على خف�ص 

الوزن ورمبا كان لها تاأثري وقائي �شد العدوى. 

�أ�صلوب 
كوان  اإدي���ث  جامعة  باحثو  اكت�شفها  اأخ���رى  ف��ائ��دة  وه��ن��اك 
اإ�شراف  حتت  حللوا  حيث  كوبنهاغن،  وجامعة  االأ�شرتالية 

باحثة االأغذية نيكوال بوندونو والطبيب فريدريك دالغارد 
تناولت  امل��دى  طويلة  دامناركية  درا���ش��ة  بيانات 

اأ�شلوب تغذية اأكرث من 56 األف م�شارك يف 
�شن 52 اإىل 60 عاما على مدى 23 

البيانات  العلماء هذه  وق��ارن  عاما. 
ببيانات الوفاة داخل املجموعة. 
وت��ب��ني م��ن خ��الل حتليل هذه 

لوفاة  اأق��ل  احتماال  البيانات 
تناولوا  ال���ذي���ن  امل�����ش��ارك��ني 

ب�������ش���ك���ل م���ن���ت���ظ���م اأغ����ذي����ة 
كبرية  ن�شبة  على  حتتوي 
م����ن ال���ف���الف���ون���ي���د ج����راء 
اأو  ب��ال�����ش��رط��ان  االإ����ش���اب���ة 

اأمرا�ص القلب. 
وك����ان����ت ه�����ذه ال����ت����اأث����ريات 

االإيجابية اأكرث و�شوحا لدى 
امل�����ش��ارك��ني ال��ذي��ن ك��ان��وا اأكرث 

لالإ�شابة  ع���ر����ش���ة 
مبثل 

هذه االأمرا�ص ب�شبب التدخني اأو تعاطيهم اخلمر. 
لالإقالع  ال�شخ�ص  ي�شعى  اأن  ه��و  االأ���ش��ل  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع 
اأن  ال���درا����ش���ة  ت��ع��ن��ي  اأو ���ش��رب اخل���م���ور، وال  ال��ت��دخ��ني  ع���ن 
العادتني  هاتني  �شرر  تعو�ص  الفالفونيد  مركبات  تناول 

ال�شيئتني.
بني  ال�شرطان  ب�شبب  وف��اة  ن�شبة  اأق��ل  اأن  للباحثني  وتبني 
م��ت��ع��اط��ي اخل��م��ر وامل��دخ��ن��ني ك��ان��ت ب��ني م��ن ت��ن��اول��وا نحو 
خم�شمئة ملليغرام يوميا من مركبات الفالفونيد، وهو ما 
ح�شب  الطبيعية،  التغذية  خ��الل  من  اإليه  الو�شول  ميكن 
وبرتقالة  وتفاحة  �شاي  كوب  تناول  اإن  قالت  التي  بوندونو 
ملليغرام من هذه  اإجماال خم�شمئة  يوفر  توت  غ��رام  ومئة 

املركبات )وهو ما يلبي حاجة اجل�شم منها(. 
وت��ت�����ش��اب��ه ه���ذه ال��ت��و���ش��ي��ات م��ع اأخ����رى للجمعية 
االأملانية للتغذية -ح�شبما اأو�شحت 
املعهد  م���ن  ك��ول��ي��ن��غ  زاب���ي���ن���ه 
االحت��ادي االأمل��اين للتغذية 
وال�����������ش�����ل�����ع ال����غ����ذائ����ي����ة 
كارل�شروه،  مب��دي��ن��ة 
تعليقها  ����ش���ي���اق  يف 
ع����ل����ى ال�����درا������ش�����ة- 
اأنها  اإىل  م�����ش��رية 
اإجماال  “توؤكد 
ال���ت���غ���ذي���ة  اأن 
تت�شمن  ال��ت��ي 
اأق�شاط  خم�شة 

من اخل�شراوات والفاكهة، كما تو�شي به اجلمعية االأملانية، 
الناجتة  االأ���ش��رار  خف�ص  على  ي�شاعد  حيث  لل�شحة  مفيد 

عن التدخني وتعاطي اخلمور. 
احلذر  توخي  ���ش��رورة  على  �شددت  االأملانية  اخلبرية  ولكن 
الفالفونيد �شد  عند احلديث عن مدى م�شاعدة مركبات 
الدرا�شة  اإن  قائلة  القلب،  واأم��را���ص  بال�شرطان  االإ���ش��اب��ة 
التي  الدرا�شات  م�شاكل  من  واأ�شافت:  ذل��ك.  منها  يفهم  ال 
اأن  النا�ص  م��ن  كبري  ع��دد  على  م��ا  �شيء  ت��اأث��ري  على  تعتمد 
لي�ص  ولكن  ارتباط  ك�شفت عن عن�شر  الدرا�شات رمبا  هذه 

بال�شرورة عن عالقة �شببية. 

موؤ�صر
ت��اب��ع��ت ك��ول��ي��ن��غ: تعترب م��رك��ب��ات ال��ف��الف��ون��ي��د ه��ن��ا عالمة 
اأكرث  حياة  اأ�شلوب  اأو  غذائي  اأ�شلوب  انتهاج  على  موؤ�شرا  اأو 
على  ب�شيط  ب�شكل  امل��رك��ب��ات  ه���ذه  ���ش��اع��دت  ورمب���ا  ���ش��ح��ة، 
امل�شوؤولة  بالتاأكيد  لي�شت  ولكنها  الوفاة،  احتمال  انخفا�ص 

وحدها عن هذا االنخفا�ص. 
وراأت اخلبرية االأملانية اأن هذا ما ت�شري اإليه بيانات الدرا�شة 
اأخذ تاأثري اللحوم احلمراء واللحوم  اأنه عندما  حيث تبني 
امل�شبعة وغري  امل��ع��اجل��ة واالأ���ش��م��اك واالأل���ي���اف واالأح��م��ا���ص 
ب�شكل  انخف�ص  الفالفونيد  مركبات  ت��اأث��ري  ف��اإن  امل�شبعة، 

وا�شح. 
اأثنت على الدرا�شة وقالت: التغذية  ومع ذلك، فاإن كولينغ 
اأم��ر معقد ج��دا، وهناك كثري من العوامل التي توؤثر على 
يزيد  م��ا  وه��و  باملر�ص،  االإ���ش��اب��ة  خماطر 

اأهمية مثل هذه الدرا�شات. 
واأك������دت ب��ون��دون��و امل�����ش��رف��ة على 
ال��درا���ش��ة اأن��ه م��ن غ��ري املعروف 
ما  االآن  ح��ت��ى 
يجعل  ال����ذي 
م��������رك��������ب��������ات 
ال������ف������الف������ون������ي������د 
�شحية بهذا ال�شكل للمدخنني 
وم��ت��ع��اط��ي اخل��م��ر ح��ي��ث ي�����ش��اع��دان على 
“وهو  الدموية  االأوعية  وت�شرر  بالتهابات  االإ�شابة 

ما يزيد من خطر االإ�شابة ب�شل�شلة من االأمرا�ص”. 
اأن مركبات  اأظ���ه���رت  ���ش��اب��ق��ة  درا����ش���ات  اإن  اأي�����ش��ا  وق��ال��ت 
على  اإيجابي  تاأثري  ولها  لاللتهابات  مثبطة  الفالفونيد 
الذي  ال�شبب  يف�شر  اأن  ما ميكن  “وهو  الدموية  االأوعية 
يجعل هذه املركبات مرتبطة بانخفا�ص خطر وفاة القلب 

اأو االإ�شابة ال�شرطان”.

مكوناتهما تدعم مناعة �جل�صم وحتفز قو�ه �لعقلية

ال�ساي والتفاح يحميان من ال�سرطان واأمرا�ص القلب
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نذ والدة طفلك، حتملني على عاتقك حمايته من االإ�شابة باالأمرا�ص، 
وذلك عرب احلفاظ على نظافته، وتطهري البيئة املحيطة به، ولكن ما اإن 
يخرج اإىل العامل اخلارجي، �شواء عند الذهاب اإىل احل�شانة اأو املدر�شة 
من  الرغم  وعلى  املختلفة.  باالأمرا�ص  للعدوى  ف�شيتعر�ص  غريها،  اأو 
اأن هذا لي�ص خرباً جيداً، فاخلرب اجليد هو اأن هذه االإ�شابات هي التي 
تعّزز عمل اجلهاز املناعي لطفلك، في�شبح ج�شده اأقوى واأكرث مقاومة 

لالإ�شابة باالأمرا�ص.
ولكن بخالف االإ�شابة بالعدوى، هناك ن�شائح اإذا عملِت على تطبيقها، 

�شتتح�ّشن مناعة طفلك، وهي:

�حليوية �مل�صاد�ت  جتّنب   1-
يعاين االأطفال الذين تناولون امل�شادات احليوية بكمّيات 

كبرية يف �شن مبكرة من �شعف جهاز املناعة، وم�شاكل 
اإن  حيث  البعيد،  امل��دى  على  اله�شمي  اجل��ه��از  يف 

قتل  يف  متخ�ش�شة  لي�شت  احل��ي��وي��ة  امل�����ش��ادات 
البكترييا  تقتل  ب��ل  ف��ق��ط،  ال�����ش��ارة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
النافعة اأي�شاً، فال ت�شمحي بتقدميها لطفلك اإال 

يف حاالت ال�شرورة الطبية.
 

ت����ن����اول   2-

�لربوبيوتيك يوميًا
اله�شمي،  للجهاز  النافعة  البكترييا  م��ن  جمموعة  ه��ي  الربوبيوتيك 
مناعة  تقوية  على  وتعمل  ال��رائ��ب،  واحلليب  ال��زب��ادي،  اللنب  يف  توجد 

الطفل.
 

�لطلق �لهو�ء  يف  �للعب   3-
ما  البيئة  يف  املوجودة  للجراثيم  يعّر�شه  الطلق  الهواء  يف  الطفل  لعب 
ج�شمه  متد  التي  ال�شم�ص  الأ�شعة  تعّر�شه  اإىل  باالإ�شافة  مناعته،  يعزز 

بفيتامني د، فتعزز مناعته اأي�شاً.
 

�ملتو�زنة �ل�صحية  �لتغذية   4-
النظام الغذائي ال�شحي يوفر جل�شم طفلك ما يحتاج اإليه 
ويرفع  ال��ع��ام��ة،  �شحته  ت��ع��زز  وم��ع��ادن  فيتامينات  م��ن 

كفاءة جهازه املناعي.
 

�لريا�صة ممار�صة   5-
ان��ت��ظ��ام طفلك يف مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة ي��وم��ي��اً ولو 
ملدة 15 دقيقة فقط، يرفع كفاءة اجلهاز املناعي 

جل�شمه.

اأي  تتلقاها احل��ام��ل وحت��ت��ار يف  ك��ث��رية  غ��ذائ��ي��ة  ن�����ش��ائ��ح 
منها �شتعمل بها. فالن�شائح كثرية ومتعددة امل�شادر، من 
االأطباء اإىل اخلرباء، من اجلدات واالأمهات واأي�شاً ن�شائح 
درا�شات  عدة  �شيدتي من  لك  �شيدات حوامل، جمعنا  من 
5 ن�شائح غذائية قد تفيدك خالل  اأهم واأغ��رب  خمتلفة 

فرتة حملك...

ن�صائح للحو�مل
تفاحة واحدة يف اليوم تبعد اأعرا�ص الربو

ت��ن��اول احلامل  ب��اأن  اأك���دت وبرهنت  اأب��ح��اث كثرية  هنالك 
املولود  اليوم يقلل من احتمال تعر�ص  لتفاحة واح��دة يف 

للربو يف مراحل عمره القادمة.

تناويل �ل�صوكوال ملولود �صعيد
تناول  اأن  2004 ك�شفت  ع��ام  اأج��ري��ت يف  درا���ش��ة فنلندية 
خالل  يومياً  ال�شوكوال  من  معتدلة  لكمية  احلامل  امل��راأة 
ومرح  البكاء،  قليل  �شعيد،  م��ول��ود  اىل  اأدت  احلمل  ف��رتة 

اأغلب االأوقات.

�ملوز للتخفيف من �نتفاخ �حلمل
البوتا�شيوم املوجود يف املوز قد ي�شاعد على تقليل االنتفاخ 
يف ال�����ش��اق��ني وال���ق���دم���ني ال����ذي ت��ع��اين م��ن��ه ال��ك��ث��ري من 

احلوامل.

�حلليب �خلايل �لد�صم
احل��ل��ي��ب اخل����ايل م���ن ال��د���ش��م ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن��ف�����ص كمية 
الكال�شيوم املوجودة يف احلليب الكامل الد�شم، الفرق فقط 

هو كمية الد�شم املوجودة فال تقلقي من تناوله.

�أنك بحاجة �إىل  �لوحام على �لفحم و�لطني يعني 
�حلديد

وحام بع�ص احلوامل يكون على الطني اأو الفحم، هذا يعني 
ا�شت�شريي  حديد.  جرعات  اإىل  بحاجة  احلامل  ج�شم  اأن 
طبيبك قبل اأخذ اأي جرعات لتتاأكدي من تناول اجلرعة 

املنا�شبة لك.

للحامل غريبة  غذائية  ن�سائح   5
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العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5257   تنفيذ جتاري  
الدرمكي   ب��غ��داد  اح��م��د  ع��ب��داهلل  املنفذ ���ش��ده/1- ط��الل حممد  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / 
عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )83216.96(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5012   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عبداهلل را�شد حممد �شعيد بني �شميلي  جمهول 
 / وميثله   - للتمويل  التنفيذ/موارد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )117112.75(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5255   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شامل عبداهلل �شامل را�شد املزيني  جمهول حمل 
عي�شى   / وميثله  للتمويل  التنفيذ/موارد   طالب  ان  مبا  االقامة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املهري   احلر�شي  احمد  �شامل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )87686( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4231   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- احلد لالعالنات 2-خالد عبداهلل عبيد عبداهلل رم�شان 
- ب�شفته �شريك 3-فا�شوديف جوبيند بارياين - ب�شفته �شريك جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بي بي ان وكالة االعالن )فرع من فرونتالين 
ماركيتينج )�ص ذ م م( وميثله / حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�شامن اىل طالب  به وقدره )290747( درهم 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8231(

                              املنذرة : دانوب هوم - �ص ذ م م 
املنذر اليها : ماي مول - ذ م م )جمهول حمل االإقامة( 

حيث ان املنذرة قد حاولت ار�شال انذار لكم بخ�شو�ص اخاللكم بعقد االيجار املوؤرخ 16 ابريل 
من  العدل  كاتب  ممثل  يتمكن  مل  ولكن   2019 اكتوبر   29 بتاريخ  العدل  كاتب  بوا�شطة   2018

ابالغكم باالنذار لرف�ص موظف املنذر اليها باالإ�شتالم. 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت املنذرة من اأجل توجيه االنذار لكم عن طريق الن�شر.

فان املنذرة ومبوجب هذا االنذار ووفقا الحكام عقد االيجار امل�شار اليه اعاله تنذر املنذر اليها 
بت�شليم العقار املاأجور باحلالة املتفق عليها ويف حالة عدم قيام املنذر اليها بت�شليم العقار املاأجور 
باحلالة املتفق عليها ويف حالة عدم قيام املنذر اليها بت�شليم العقار املاأجور ودفع قيمة االأ�شرار 
التي حلقت باملنذرة والبالغ مقدارها 2.000.000 وذلك خالل مدة 7 ايام من تاريخ هذا االإنذار 
فان املنذرة �شوف تتخذ ما يلزم من اإجراءات من اأجل حماية كافة حقوقها املن�شو�ص عليها يف 
االإن��ذار مبثابة  ، يعترب هذا  اليها. وبذلك  املنذر  اإ�شعار اخر اىل  اأي  للقانون دون  العقد ووفقا 

مطالبة نهائية. 
وحليمة  رم�شان  احمد  مكتب   : التايل  العنوان  على  املنذر  مع  التوا�شل  اليها  للمنذر  ميكن 
املنارة   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإم��ارة  يف  الكائن  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  املرزوقي 
تاور - خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز( - الطابق 30 مكتب رقم 3006 - �ص ب 9569 دبي 
- هاتف رقم  : 044334327 - فاك�ص رقم : 043607133 ، الهاتف املتحرك رقم : 0507973939 - 

info@dhalaw.com : الربيد االإلكرتوين
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8188(

                              رقم املحرر )2019/1/214243( 
املنذر : م�شرف عجمان - �ص م  ع 

املنذر اليه : ارون انطوين بابتي�شت دي�شوزا - هندي اجلن�شية 
باالإ�شارة اىل املو�شوع اأعاله نحيطكم علما بان املنذر )م�شرف عجمان( قد قام مبنحكم بتاريخ 
خم�شمائة   553.713.10 اليوم  تاريخ  حتى  االجمالية  قيمته  بلغت  �شكنيا  متويال   2015/4/30

وثالثة وخم�شون الف و�شبعمائة وثالثة ع�شر درهم وع�شر فل�شات. 
وحيث انه للمنذر رهنا تاأمينيا على العقار �شقة رقم 401 رقم االر�ص 18 رقم املبنى 1 ا�شم املبنى 

البحر املتو�شطي مب�شاحة 78.57 مرت مربع يف منطقة احلبية الرابعة 
 2015/6/10 بتاريخ  املنذر  وبني  بينكم  امل��ربم  الرهن  عقد  ح�شب  وذل��ك  جتاهكم  لدينه  �شمانا 

والذي مت ت�شجيله لدى دائرة االأرا�شي واالأمالك بتاريخ 2015/6/11 
ح�شب ال�شهادة ال�شادرة من الدائرة ونظرا لعدم التزامكم ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليكم ل�شالح 
املنذر ، فاإنه يحق للمنذر اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة واملن�شو�ص عليها يف القانون رقم )14( 
ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي ال�شيما املادة 25 منه وعليه جئنا مبوجب ننذركم 
وبيعه عمال  ون��زع ملكيته  املرهون  العقار  اإج��راءات احلجز على  اتخاذ  املنذر وعزمه على  بنية 

باملادة )25( �شالفة الذكر. 
اأق�شاها )30( يوما من تاريخ اإعالنكم بهذا  ووفقا للقانون امل�شار اليه اأعاله فان لديكم مهلة 
االنذار ل�شداد كافة املبالغ امل�شتحقة للمنذر بذمتكم واإال فان املنذر �شيكون م�شطرا لتخاذ كافة 

االإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قبل املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/28472 (

املنذر : �شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اإليه : مريزا حممد ا�شحاق بيغ مريزا حممد اعجاز بيغ  .

درهم   )39،044.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 71684/ خ�شو�شي /15/ اأبوظبي ( من نوع 
)هوندا اكورد  _ �شالون ( موديل )2015( _ لون ) اأحمر(_ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  رقم 2333 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليها املدير / املعدن الرباق ل�شناعات االن�شاءات املعدنية ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما   
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )40677( درهم ، باال�شافة للفائدة القانونية بواقع 9% من 

تاريخ 2018/12/13 وحتى ال�شداد التام 
ل�شالح املحكوم له/ �شركة ميدي�شت ميتلز - �ص م ح 

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

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
لدى  م�شجلة  حم��دودة،  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة  ذ.م.م،  حرة  منطقة  اإي�شت  ميدل  ببلي�شي�ص 
بناية  ل��الإع��الم،  دب��ي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   30362 رق��م:  رخ�شة  حتت  للتطوير،  دب��ي  �شلطة 

ليوبرنت، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«(؛
دبي  �شلطة  ذات م�شوؤولية حم��دودة، م�شجلة  �شركة منطقة حرة  ذ.م.م،  ج��روب منطقة حرة  ال  ا�ص  ام 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30204، وعنوانها امل�شجل لدي مدينة دبي لالإعالم، بناية ليوبرنت، دبي، 

دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«؛ 
اأعلنوا اإ�شتناداً للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة ل�شنة 2016، عن قيامهم بتقدمي 
ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  واال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دب��ي  �شلطة  ل��دى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

القائمة )»االإندماج«(؛ و  
مت تاأ�شي�ص فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري ام ا�ص ال جروب ام اإي، 

مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96656.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�ص على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ 
الت�شجيل والرتخي�ص لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد االإلكرتوين  اإدارة  االإ�شعار اىل  هذا 

info@dda.gov.ae :التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
دبي  �شلطة  ل��دى  م�شجلة  حم���دودة،  م�شوؤولية  ذات  ح��رة  منطقة  �شركة  ذ.م.م،  ح��رة  منطقة  ليوبرنت 
30217 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، بناية ليوبرنت، دبي،  للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 

دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«(؛
م�شوؤولية  ذات  ح��رة  منطقة  �شركة  ذ.م.م،  ح��رة  منطقة  هولدينجز  اي�شت  ميدل  �شات�شي  اأن��د  �شات�شي 
حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30512، وعنوانها امل�شجل لدي مدينة دبي 
لالإعالم، مكتب رقم 501، الطابق 5، بناية ليوبرنت، دبي، دولة االإم��ارات العربية املتحدة )»ال�شركة 
عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا  املندجمة«(؛ 
قيامهم بتقدمي طلب مل�شجل ال�شركات لدى �شلطة دبي للتطوير لالإندماج واال�شتمرار ك�شركة واحدة 

هي ال�شركة القائمة )»االإندماج«(: و  
مت تاأ�شي�ص فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري �شات�شي اأند �شات�شي ام 

اإي، مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96655.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�ص على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ 
الت�شجيل والرتخي�ص لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد االإلكرتوين  اإدارة  االإ�شعار اىل  هذا 

info@dda.gov.ae :التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
لدى  م�شجلة  حم��دودة،  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة  ذ.م.م،  حرة  منطقة  اإي�شت  ميدل  ببلي�شي�ص 
بناية  ل��الإع��الم،  دب��ي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   30362 رق��م:  رخ�شة  حتت  للتطوير،  دب��ي  �شلطة 

ليوبرنت، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«(؛
بروديجي�ص ميدل اي�شت منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة 
دبي للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30363، وعنوانها امل�شجل لدي مدينة دبي لالإعالم، بناية ليوبرنت، 

دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«؛ 
اأعلنوا اإ�شتناداً للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة ل�شنة 2016، عن قيامهم بتقدمي 
ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  واال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دب��ي  �شلطة  ل��دى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

القائمة )»االإندماج«(؛ و  
اإي،  ام  بروديجي�ص  ا�شم جتاري  للتطوير حتت  دبي  القائمة لدي هيئة  لل�شركة  تاأ�شي�ص فرع جديد  مت 

مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96666.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�ص على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ 
الت�شجيل والرتخي�ص لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد االإلكرتوين  اإدارة  االإ�شعار اىل  هذا 

info@dda.gov.ae :التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
لدى  م�شجلة  حم��دودة،  م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة  ذ.م.م،  حرة  منطقة  اإي�شت  ميدل  ببلي�شي�ص 
بناية  ل��الإع��الم،  دب��ي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   30362 رق��م:  رخ�شة  حتت  للتطوير،  دب��ي  �شلطة 

ليوبرنت، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«(؛
اَرك منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
رخ�شة رقم: 30364، وعنوانها امل�شجل لدي مدينة دبي لالإعالم، بناية ليوبرنت، دبي، دولة االإمارات 

العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(؛ 
اأعلنوا اإ�شتناداً للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة ل�شنة 2016، عن قيامهم بتقدمي 
ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  واال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دب��ي  �شلطة  ل��دى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

القائمة )»االإندماج«(؛ و  
اإي،  ام  �شي  ار  اي��ه  ا�شم جت��اري  للتطوير حتت  دب��ي  ل��دي هيئة  القائمة  لل�شركة  ف��رع جديد  تاأ�شي�ص  مت 

مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96653.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�ص على هذا اأالندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ 
الت�شجيل والرتخي�ص لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد االإلكرتوين  اإدارة  االإ�شعار اىل  هذا 

info@dda.gov.ae :التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة االإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : كو�ليتي الين ميدل �ي�صت للتجارة �لعامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم اف 3 ملك عبيد نا�شر احمد لوتاه - نايف  ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 679813 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1105865 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ  2019/11/12  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/11/12  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
�حل�صابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ص : 4421764-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات
خليفة   ب���رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي���ار  م��ل��ك   1006 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����ص   04-4421762  : ه��ات��ف 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية   
كو�ليتي الين ميدل �ي�صت للتجارة �لعامة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
ال��ع��دل حماكم  ل��دى كاتب  دب��ي بتاريخ 2019/11/12وامل����وث����ق  ق��رار حماكم 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/12 بتاريخ  دب��ي 
اأع���اله، امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  ع��ل��ى  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ني يف مكتبه  امل�شفي   اإىل 

م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�شر هذا االإعالن

د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اإعالن باحلكم ال�سادر اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2018/315 اإداري كلي 
بناء على طلب املدعية : وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

العنوان : تنوب عنه اإدارة ق�شايا الدولة - وزارة العدل 
اىل املدعي عليه : �شالح را�شد �شالح احمد الكويتي - عنوانه / ن�شرا

ليكن معلوما لديكم ان الق�شية االدارية امل�شار اليها اعاله قد حكم فيها مبثابة 
احل�شوري بجل�شة 2019/5/28 م امام الدائرة االإدارية الكلية : )بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 3.300 درهم - ثالثة االف وثالثمائة درهم مع 
الزامه بالر�شوم وامل�شروفات(. حكما قابال لال�شتئناف خالل مدة ثالثني يوما 

تبداأ من اليوم التايل لن�شر هذا االإعالن. 
مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
اعالن بالن�سر يف جريدتني ت�سدر احداها باللغة اجنبية

اىل املدعى عليه / 1- هيتي�ص كمار جينوبهاي ميهتا 
نعلمكم بان املدعي /بنك الفجرية الوطني  يف الدعوى رقم 2019/3518 جتاري كلي 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
1- احلكم بالزامك واآخرين بالت�شامن والتكافل ب�شداد مبلغ وقدره 1.000.100 درهم )فقط مليون 
ومائة درهم ال غري( للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 

التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل ل�شدوره يف مادة جتارية. 
 9 رقم  الدعوى  اإدارة  مبكتب  التجارية  الكلية  الدائرة  ال�شارقة  حمكمة  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا 
، وتقدمي مذكرة جوابية  او بوا�شطة وكيل معتمد  ال�شارقة االحتادية االبتدائية �شخ�شيا  مبحكمة 
 8.30 ال�شاعة   2019/11/20 املوافق  االأربعاء  يوم  وذلك   ، امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على 
عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�شفك   - اأعاله  اليها  امل�شار  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  �شباحا 

ح�شورك �شيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / بئر زمزم لتجارة قطع غيار ال�شيارات - ذ م م  
الدائرة اجلزئية  نعلمكم بان املدعية /احلبتور لل�شيارات  �ص ذ م م يف الدعوى رقم 2019/4828 

التجارية واملدنية - اجلزئية الرابعة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
- الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )199.852.48( درهم 

- والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد 
- ت�شمني املدعي عليها الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

لذا يقت�شي ح�شورك اأمام الدائرة اجلزئية املدنية والتجارية القاعة رقم )154( مبحكمة ال�شارقة 
وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية 
ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم االأربعاء بتاريخ 2019/11/27 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة 
ارقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم 

ا�شتكمال االجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / مدحت حممود احمد املر�شى م�شري اجلن�شية 
و  �شركه كريتيف جال�ص جرافيك�ص - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي / �شركة بو�شكو للتجارة - ذ م م - برقم ق�شية 2019/4852 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :

1- الزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )215.173( مع الفائدة القانونية 
12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. 

لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكتب اإدرة الدعوى مكتب رقم )1( مبحكمة ال�شارقة االحتادية 
االبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 2019/11/21 ال�شاعة 8.30 �شباحا وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك 

�شيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
انذار عديل بال�سداد عن طريق الن�سر 

رقم )2019/8256(
املقدم من املنذرة : فيت فر�ص - �ص ذ م م 

�شد املنذر اليها : �شركة تريو الإدارة املطاعم - �ص ذ م م
)جمهول حمل االإقامة( 

تنذر املنذرة / فيت فر�ص - �ص ذ م م - املنذر اليها / �شركة تريو الإدارة املطاعم - 
�ص ذ م م ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتها وقدره )32. 72.608( درهم فقط )اثنان 
و�شبعون الف و�شتمائة وثمانية درهم واثنان وثالثون فل�شا( وذلك يف خالل 
)5( اأيام من تاريخ اخطاركم بهذا االإنذار ، واإال ف�شوف ت�شطر ال�شركة املنذرة 
باتخاذ كافة االإج��راءات القانونية الالزمة �شدكم للمطالبة ب�شداد املبلغ مع 

التعوي�شات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
انذار عديل بال�سداد عن طريق الن�سر 

رقم )2019/8254(
املقدم من املنذرة : فيت فر�ص - �ص ذ م م 

ت��راب حممد  املدعو /  ت��ورو وميثلها مالكها  ت��ورو  اليها : موؤ�ش�شة  املنذر  �شد 
�شليم )اجلن�شية باك�شتان( - )جمهول حمل االإقامة( 

تنذر املنذرة / فيت فر�ص - �ص ذ م م - املنذر اليها / موؤ�ش�شة تورو تورو وميثلها 
مالكها املدعو / تراب حممد �شليم )اجلن�شية باك�شتان(  ب�شداد املبلغ املرت�شد 
يف ذمتها وقدره )17. 44.133( درهم فقط )اأربعة واأربعون الف ومائة وثالث 
وثالثون درهم و�شبعة ع�شر فل�شا( وذلك يف خالل )5( اأيام من تاريخ اخطاركم 
االإج���راءات  كافة  باتخاذ  امل��ن��ذرة  ال�شركة  ت�شطر  ف�شوف  واإال   ، االإن���ذار  بهذا 

القانونية الالزمة �شدكم للمطالبة ب�شداد املبلغ مع التعوي�شات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 3911/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )1.503.502.65 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

:  منى احمد  : مدعي  وميثله  بالق�شية  خ(  �شفته  م  )���ص  للتمويل  ال��وف��اق  �شركة   -1 / االإع���الن  طالب 
عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ - �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1-  في�شل را�شد عبدالر�شيد - �شفته 
بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة  مو�شوع االإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )1.503.502.65 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2019/11/28 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
االأوىل اىل  الكلية  التجارية  الدائرة  الدعوى من  باإحالة  االأق��ل. ونخطركم  اأيام على  قبل اجلل�شة بثالثة 

الدائرة التجارية اجلزئية الثامنة( 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1954/2018/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : اإعالن 
طالب االإعالن : بنك �شادرات اإيران - فرع �شوق مر�شد - �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم باقر مرادى - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده  - جمهويل حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2019/10/9 اخطاركم 
تاريخ  يوم من   15 دره��م خالل   )5354600.55( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد 
القطعة  رق��م   - ن  - منطقة  اإم��ارة عجمان  الكائن يف  العقار  بيع  واإال  التبليغ 
قانون  امل��ادة 295 من  ن�ص  ملقت�شيات  وفقا  املزايدة  لكم بطريق  والعائدة   260

االإجراءات املدنية.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
الق�سية رقم 2019/1688 جتاري جزئي اأبوظبي 

املدعية : الوعد لتاأجري ال�شيارات - املدعي عليه : عبداهلل نظمي عبداهلل 
اخل�شم املدخل : م�شطفى عبدالنا�شر ح�شني 

املطلوب اإعالنهم : املدعي عليه : عبداهلل نظمي عبداهلل
اخل�شم املدخل : م�شطفى عبدالنا�شر ح�شني 

)1( اأنتم مكلفني او وكيل قانوين عنكم - حل�شور اإجتماع اخلربة واملقرر يوم 
الثانية ع�شر ظهرا مبقر مكتب اخلبري  ال�شاعة  املوافق 2019/11/24  االأحد 
املنتدب مبدينة اأبوظبي  يف حال عدم ح�شوركم فاإن اخلربة �شوف ت�شتمر يف 

قيامها باملهمة املكلفة وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري احل�سابي / حممد علي اإمبابي
للتوا�سل موبايل رقم : 0509234647  

اإعـــــالن
ح�سور اإجتمـاع خبــرة

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : دياليت �صيتي لتجارة �اللكرتونيات - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 27 ملك عبداهلل عمري عبداهلل الفال�شي - ديرة نايف - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  الرخ�شة : 720676 رقم  ، رقم  : ذات م�شوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1147776 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/13
علي  حيدر  ملك   3408 رق��م  مكتب   : العنوان  �حل�صابات   لتدقيق  قايد  �صركة 
كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري - هاتف : 4215777-04  فاك�ص 
: 5448819-06 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صركة قايد لتدقيق �حل�صابات
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف 
- اخلليج التجاري - هاتف : 4215777-04 فاك�ص : 5448819-06  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
اأعاله لت�شفية دياليت �صيتي لتجارة �اللكرتونيات - �س ذ م م وذلك 
العدل  بتاريخ  2019/11/13 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2019/11/13  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
مكتب اإيزي�س لتدقيق احل�سابات

اإعالن املدعي عليها / الأوقية للتجارة
وميثلها / خليفة بن �سامل بن �سويد العامري 

يف الدعوى رقم 2019/3261 جتاري جزئي - مبوعد اإجتماع خربة 
يعلن اخلرب احل�شابي/ حممد اخل�شر عن بدء اأعمال اخلربة املحا�شبية مبوجب 
بتاريخ 2019/10/17 يف  االإبتدائية  دبي  ال�شادر عن حمكمة  التمهيدى  احلكم 
الدعوى رقم 2019/3261 جتاري جزئي املدعي عليها / االأوقية للتجارة وميثلها 
/خليفة بن �شامل بن �شويد العامري مبوعد اإجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديه 
من م�شتندات وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 2019/11/21 يف متام ال�شاعة احلادية 
ع�شر �شباحا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي - بناية مكاتب ، 

خلف  معر�ص �شيارات الفطيم - الطابق التا�شع مكتب رقم )910(  
تليفون /2947002-04 ، فاك�ص / 04-2947003

اخلبري/ حممد اخل�سر  

اإعالن اإجتماع خربة 
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1386 احوال نف�س م�سلمني                 

اىل املدعي عليه / 1-حممد افلح جمال حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ار�شانه عبداللطيف وميثله/ ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها الق�شاء باثبات ح�شانة املدعية للطفل )حممد زهران( والزام املدعي عليه 
احل�شانة  اج��رة   - ال�شكن  مقابل   - واملح�شون  للمدعية  امل�شتحقة  النفقة  )مبتجمد 
للمح�شون - اجر اخلادمة - ا�شتخراج تاأ�شرية اإقامة وهوية مقيم للمدعية واملح�شون 
املوافق   االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  واملح�شون.  للمدعية  تاأمني �شحي  توفري   -
2019/11/20 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف مبنىاالأحوال ال�شخ�شية يف منطقة 
القرهود  - لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3507   تنفيذ جتاري  
ال��درع��ي جم��ه��ول حمل  م���رزوق  فا�شل  ���ش��ده/1- عي�شى  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ان واى �شي لتاأجري ال�شيارات وميثله 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  امل��ه��ري -  اح��م��د احل��ر���ش��ي  ���ش��امل  / عي�شى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)189831.77( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5011   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- فهد �شالح عبدالرحيم حممد احلمادي جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله / عي�شى 
ال��دع��وى التنفيذية  اأق����ام عليك  امل��ه��ري ق��د  ���ش��امل اح��م��د احل��ر���ش��ي 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )81812( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4444   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ا�شماعيل عي�شى ا�شماعيل �شالح جمهول حمل 
عي�شى   / وميثله   - للتمويل  التنفيذ/موارد  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
���ش��امل اح��م��د احل��ر���ش��ي امل��ه��ري  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية 
وق��دره )130236.54(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12784 بتاريخ 2019/11/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/5010   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- يو�شف غريب حممود ال حممود ال علي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل )�ص م خ( وميثله / 
عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )506092.08(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �شمو 

نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، ُتنظم 
دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي ال���دورة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ع��ر���ص ال��ظ��ف��رة ل��ل��ك��ت��اب، خالل 
الفرتة من 25 - 29 نوفمرب اجلاري يف مدينة 

زايد مبنطقة الظفرة.
اأب����رز دور  للكتاب  ال��ظ��ف��رة  م��ع��ر���ص  ي�����ش��ارك يف 
امل��ع��ن��ي��ة ب�شناعة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن�����ش��ر 
واالإ�شدارات  الكتب  اأح���دث  ليعر�شوا  ال��ك��ت��اب، 
التي تلبي اهتمامات خمتلف القراء، اإىل جانب 
جمموعة من الفعاليات وور�ص العمل التفاعلية 
وتعزيز  ال���ق���راءة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

املعرفة.
ثقايف  برنامج  للكتاب  الظفرة  معر�ص  ي��راف��ق 
والتي  املتنوعة،  املوا�شيع  من  جمموعة  يطرح 
اإىل  خمتلفة  وث��ق��اف��ي��ة  ف��ك��ري��ة  ق�شايا  تناق�ص 

من  وغ��ريه��ا،  امل��ل��ح��ة  البيئية  الق�شايا  ج��ان��ب 
واخلرباء  املثقفني  من  نخبة  ا�شت�شافة  خ��الل 
يف خمتلف املجاالت يف ندوات ثقافية. كما يقدم 
»ركن االإبداع« و«ركن الر�شامني والفنون« برامج 

تفاعلية وور�ص عمل لالأطفال. 
التنفيذي  املدير  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل  وق��ال 
الثقافة  دائ����رة  ب��االإن��اب��ة يف  ال��ك��ت��ب  دار  ل��ق��ط��اع 
الظفرة  معر�ص  »ي��ع��د  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�شياحة 
للقاء  والكتاب  للنا�شرين  هامة  من�شة  للكتاب 
حمبي القراءة والباحثني عن املعرفة يف منطقة 
من  الثانية  ال����دورة  يف  حر�شنا  وق��د  ال��ظ��ف��رة، 
املعر�ص على تقدمي برنامج ثقايف تفاعلي غني 
ال��زوار فر�شة احل��وار والتعرف عن قرب  مينح 
من�شة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  واملثقفني،  ال��ك��ًت��اب  على 
مع  يتما�شى  مب��ا  واالإ����ش���دارات  الكتب  الأح���دث 
اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  روؤيتنا 
اأ�شلوب حياة يف  اإىل ن�شر ثقافة القراءة لت�شبح 
التي  الكتب  املجتمع، وذلك من خالل معار�ص 

ت�شهم يف زيادة الوعي وتعزيز امل�شهد الثقايف«.

�لربنامج �لثقايف
يت�شمن الربنامج الثقايف ملعر�ص الظفرة للكتاب 
»امل��وروث ال�شعبي االإماراتي واأثره  ندوة بعنوان 
يف الق�شيدة«، التي يقدمها ال�شاعر واالإعالمي 
الق�شيدة  بنية  فيها  ويناق�ص  ال��درع��ي،  حمدان 
ب���امل���وروث ال�شعبي  ت��اأّث��ره��ا  االإم��ارات��ي��ة وم���دى 
االإماراتي، واالأثر الذي تلعبه العادات والتقاليد 
ل الق�شيدة. اأّما الندوة الثانية  والثقافات يف ت�شكُّ
واالرتقاء  املواطنة  »ثقافة  ع��ن��وان  حتمل  التي 
االإماراتي  الكاتب  فيقدمها  املجتمع«،  ب��اأف��راد 
حممد �شعيب احلمادي، وتتناول الندوة جدلية 
الذي  وال���دور  وامل��واط��ن��ة  الثقافة  ب��ني  العالقة 

تلعبه ثقافة املواطنة يف املجتمعات.
النبطي  »ال�������ش���ع���ر  ب���ع���ن���وان  ن������دوة  ت��ع��ق��د  ك���م���ا 
والف�شيح، ركيزة الإرثنا الثقايف« يقدمها كل من 
وال�شاعر  اجلنيبي  ط��الل  واالأك��ادمي��ي  ال�شاعر 
عي�شة بن م�شعود، ت�شتك�شف هذه اجلل�شة االإرث 
الثقايف االإماراتي املرتكز على كلتا الق�شيدَتني 
واأبعاد الق�شيدة الف�شحى االإماراتية والق�شيدة 

الثقايف  »ال��ب��ع��د  ال��راب��ع��ة  ال��ن��دوة  اأّم���ا  النبطية. 
ال�شام�شي،  عي�شى  فيقدمها  ال��ب��ي��ئ��ي«  لوعينا 
ويناق�ص فيها الرابط الوثيق القائم بني البيئة 
والثقافة، ومدى ارتباط الوعي البيئي بالثقافة 

االإماراتية. 
 

ور�س عمل وفنون
من جهة اأخرى، تت�شمن فعاليات ركن الر�شامني 
والفنون عدداً من ور�ص العمل من بينها »اأ�شكال 
و«روح  طريقتك«  على  املغيب  و«ار���ش��م  وف�شاء« 
ب��راون، وور�شة  الفنان فرين  االحت��اد« يقدمهم 
اأ�شماء  الفنانة  م��ع  ب��االأ���ش��ك��ال«  ت��ب��داأ  »احل��ك��اي��ة 
ال�شحي، وور�شتي »ق�ش�ص من حجارة« و«ا�شنع 
الفنانة  تقدمهما  اخل�شب«  من  الكتب  فوا�شل 
روث باروز، باالإ�شافة اإىل ور�شة »ِحَرف �شديقة 

للبيئة« من تقدمي الفنانة ثمار حلواين.
 

ركن �الإبد�ع
العمل  �شل�شلة م��ن ور����ص  االإب����داع  وي��وف��ر رك��ن 

املخ�ش�شة لالأطفال مثل ور�شة »ا�شنع ال�شالمي 
اخل��ا���ص ب��ك«، وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ن�شاط تفاعلي، 
اأ���ش��ك��ال م��ت��ن��وع��ة من  ي�شنع خ��الل��ه االأط���ف���ال 
ال�����ش��المي ب���األ���وان خم��ت��ل��ف��ة. ك��م��ا ت��ت��ي��ح ور�شة 
تعّلم  ف��ر���ش��ة  للم�شاركني  ال��ل��ي��غ��و«  »روب��وت��ك�����ص 
كيفية اإن�شاء وت�شميم اآالت ب�شيطة اأو الروبوت 

با�شتخدام قطع الليغو. 
االإبداع  رك��ن  يوفرها  التي  املمتعة  ال��ور���ص  م��ن 
اأي�������ش���اً ور����ش���ة م���ع ال���ك���ات���ب ال���ك���ن���دي جريالد 
نحو  رحلة  يف  اجلمهور  �شياأخذ  ال��ذي  مري�شر، 
ال��ذي يت�شمن جمموعة كبرية  االإب��داع��ي  عامله 
عزفه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اجل��م��ي��ل��ة،  الق�ش�ص  م��ن 
كتابه  م��ن  الغنائية  امل��ق��ط��وع��ات  م��ن  ملجموعة 
اجلديد »االآخرون املفقودون«. وور�شة عمل مع 
تناق�ص  التي  اخل��وري،  ن��ورة  االإماراتية  الكاتبة 
ت��ت��ح��دث ع��ن دولة  ال��ت��ي  جم��م��وع��ة م��ن كتبها 
االإمارات والثقافة االإماراتية. اإىل جانب ور�شة 
يتحدث  ال�شحي،  ج��م��ال  االإم��ارت��ي  الكاتب  م��ع 
ك��ت��اب��ه »يوميات  ت��األ��ي��ف  ف��ي��ه��ا ع���ن جت��رب��ت��ه يف 

باالإ�شافة  االإبداعية.  الكتابة  واأ�ش�ص  م�شاغب« 
ور�شة  منها  التعليمية  الور�ص  من  العديد  اإىل 
»مدن من الورق«، وور�شة »حتدي )�شتيم( �شمم 

متاهتك«،
)الليغو(«،  ال��رتك��ي��ب  األ���ع���اب  »حت���دي  وور����ش���ة   
»املفتاح  وور����ش���ة  م���روح���ت���ك«،  »ا���ش��ن��ع  وور����ش���ة 
بيكا�شو«،  »ر���ش��وم��ات  وور����ش���ة  ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي«، 
»اأن�شطة  عمل  وور���ش��ة  البنغو«،  »اأع���الم  وور���ش��ة 

م�شتقلة تفاعلية«. 
من جانب اآخر، تت�شمن فعاليات املعر�ص عر�شاً 
بووت�ص«  اإن  »ب��و���ص  ب��وب  ل��ويل  مل�شرح  م��ب��ا���ش��راً 
الذي يتحدث عن ال�شجاعة واالإبداع والعزمية 
والوالء يف م�شرحية كال�شيكية ممتعة لالأطفال، 
يتطرق  الذي  املبا�شر  �شم�شم«  يا  »افتح  وعر�ص 

اإىل قيم الت�شامح.
املنا�شبات  يقام معر�ص الظفرة للكتاب يف قاعة 
�شباحاً   9 ال�شاعة  من  يومياً  ال��زوار  وي�شتقبل 
حتى 1 م�شاء، 6 حتى 10 م�شاًء ويوم اجلمعة 
من 5 حتى 10 م�شاًء، والدعوة عامة للجميع.

حتت رعاية حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنظم الدورة الثانية من معر�ص الظفرة للكتاب 

•• راأ�س اخليمة - �سليمان املاحي:

ودفعته  الهواية  وقد متلكته  اخليمة  راأ���ص  اإم��ارة  يف  يقيم  اجلن�شية  اأبوعجاج عربي  ندمي حممد 
الإن�شاء متحف برتخي�ص �شادر من الدائرة االقت�شادية يف االإمارة واتخذ له مقرا يجاور حديقة 

القدم و  األ��ف قطعة تراثية كلها موغلة يف   120 اأك��رث من  �شقر يف منطقة اخل��ران وجمع فيه 
جتاوزت مئات ال�شنني .. 

ويقول ندمي عجاج :« لقد اأ�ش�ص املغفور له ال�شيخ زايد - طيب اهلل ثراه – يف االإمارات بيئة خ�شبة 
للرتاث �شكلت يف نف�شي دافعا قويا الإن�شاء متحف » بيت جدي » األي�ص موؤ�ش�ص دولة االإمارات هو من 
قال » من لي�ص له ما�ص لي�ص له حا�شر » واأي�شا دعا اإىل احلفاظ على الرتاث القدمي نظرا الأنه 

االأ�شل واجلذور كما اأن االهتمام بالرتاث ينري االأفكار وطريق احلياة .
ون�شاء  ال��زوار رج��اال  العديد من   « » بيت جدي  ا�شم  اأبوعجاج  له  اختار  ال��ذي  املتحف  وي�شتقطب 
واأطفاال وهوؤالء جتربهم املقتنيات الرتاثية التي ال تقدر بثمن على الوقوف مطوال يتاأمولونها 

وي�شبحون عربها اىل املا�شي البعيد .
ولدى و�شول الزوار اىل باب املتحف امل�شنوع من �شب ال�شندل يكون اأبوعجاج نف�شه يف ا�شتقبالهم 
وا�شت�شافتهم بفنجان القهوة ال�شوداء يف غرفة حتتوي بع�ص الت�شكيالت الرتاثية ثم من بعد ذلك 

ي�شطحبهم يف جولة ت�شمل جميع اأق�شام املتحف املوزعة على 20 غرفة .
وهوؤالء الزوار يق�شدون متحف » بيت جدي » لال�شتمتاع بامل�شاهدة وا�شتبدال ما لديهم باأخرى 

واأحيانا ل�شراء التحف بح�شب ندمي اأبوعجاج .
ويقول اأبوعجاج :«

 مت افتتاح متحف » بيت جدي » قبل خم�شة اأعوام وو�شعت فيه االأ�شياء الرتاثية التي جمعتها خالل 
جهود ا�شتقرقت 30 عاما حر�شت خاللها على اقتناء كل �شيء ت�شتم منها رائحة املا�شي البعيد ثم 
من بعد ذلك قمت بت�شنيف كل جمموعة متالفة وتوزيعها على غرف املتحف وعددها 20 غرفة 

وبع�ص تلك املقتنيات يزيد عمرها على 80 �شنة بل ي�شل اأحيانا اىل اأكرث من مئتي �شنة .
وي�شرح ندمي اأبوعجاج اأكرث قائال :« بالطبع كانت مهمة جمع املقتنيات الرتاثية م�شحوبة مب�شقة 

�شديدة واأحيانا ع�شية .. 
كيف ال ؟ وهي كانت كحال من ينب�ص عن االأ�شياء الثمينة املدفونة يف اأعماق التاريخ . واأثناء رحلة 
البحث عن املقتنيات الرتاثية واحل�شول عليها ذهبت يف كل اجتاه وطرقت كل االأبواب التي خطر 
يل اأن وراءها اأ�شياء تراثية م�شنوعة اأو غري م�شنوعة لكنها نادرة مما يجعل لها موطيء قدم يف 
متحف » بيت جدي » ويف الغالب االأعم تتم عملية اقتناء االأ�شياء الرتاثية عرب طرق خمتلفة من 
بينها اإهداء وت�شجيع من اأ�شخا�ص لديهم هواية الرتاث مثل املواطن حممد برغوه الذي لعب دورا 

مهما يف ت�شجيعي على اإقامة املتحف واأي�شا عن طريق املبادلة اأو ال�شراء .
واخلرب املهم اأن جهود البحث عن املقتنيات الرتاثية تكللت باحل�شول على 10 م�شاحف كرمية 
م�شدرها �شوريا وخمطوطة باليد ويرتاوح تاريخها من 150 اىل 400 عاما وعليها اأ�شماء من 

كتبوها وتاريخ كتابتها عالوة على جمموعة كبرية من الرتاث االإماراتي . 
مير املرء اإىل اأق�شام املتحف عرب طريق يزدان على جانبيه مبقتنيات تراثية ويف اإحدى الغرف يتم 
عر�ص اأ�شكال متنوعة متثل الزي االإماراتي اخلا�ص بالن�شاء والرجال واالأطفال ، واأخرى تعر�ص 
فيها م�شنوعات مييزها م�شنوعة منذ مئات ال�شنني مثل : االأواين الفخارية واخلرو�ص امل�شنوعة 

من النحا�ص ، 
وااللكرتونيات القدمية ،و الراديوهات ؛و ماكينات اخلياطة اليدوية ،و ال�شيوف والبنادق واخلناجر 

واملدافع التي يعود تاريخها االأكرث من ثالثمئة �شنة. 
وال�شجاد  والعقود  اخل��وامت  مثل  اليدوية  وامل�شغوالت  احليوانية  املج�شمات  اأخ��رى  غ��رف  ت�شم  و 
و�شيارات  القهوة  ل�شناعة  واأدوات  فل�شطني  م�شدرها  نقدية  وعمالت  اإ���ش��اءة  وفواني�ص  القدمي 

كال�شيكية بع�شها م�شنوعة يف عام 1926 .

ندمي حممد �أبوعجاج : » ز�يد« �أ�ص�س دولة تعظم �لرت�ث  

االإمارات  تاريخ  تر�سخ  تراثية  قطعة  األف  متحف )بيت جدي ( ي�سم 120 
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�صاأكون �صعيدً� بالعودة �إىل �ل�صينما و�لتمثيل

وليد توفيق: الغرية لي�ست موجودة يف قامو�سي

التمثيل  اإىل  ع��ودت��ك  ت��ك��ون  اأن  اخ����رتَت   •
تزيان(،  )داب����ا  م�شل�شل  خ���الل  م��ن 
ب���ط���ول���ة وال��������دة �شعد  وه�����و م����ن 
الركراكي  ن��زه��ة  املمثلة  مل��ج��رد 
ر عر�شه  وحممد اجلم، واملقرَّ
ملاذا   ...)mbc 5( على قناة
اأن ت��ك��ون ال��ع��ودة اإىل  ارت���اأي���َت 

ال�شا�شة عرب هذا العمل؟
متت  امل�شل�شل  يف  م�شاركتي   -
بناء على دعوة من املُْنِتج �شادق 
 )mbc 5( وق���ن���اة  ال�����ش��ب��اح 
اأخ��رياً، ومن  افتتاحها  التي مت 
بني اأ�شماء كثرية جرى اختياري 
كي اأطل ك�شيف �شرف يف حلقتني. 
املمثل  ي��ط��ّل  اأن  ي��ف��رت���ص  ك���ان  ك��م��ا 
اأي�شاً.  حلقتنْي  يف  ال�شقا  اأحمد  امل�شري 
اإىل  اأعادْتني  التي  اأنا �شعيد بهذه التجربة 
طويل  غ��ي��اب  بعد  كممّثل  ال�شا�شة 

عن التمثيل.
كيف   •

تتحدث عن تفا�شيل دورك فيه؟
املطرب  توفيق  وليد  اأي  احلقيقية،  ب�شخ�شيتي  امل�شل�شل  يف  ���ش��اأط��ّل   -
وامللّحن، وت�شّرفُت باإطاللتي يف عمٍل ي�شارك فيه عدد من كبار املمثلني 
يف املغرب ويقوم باإخراجه ا�شم كبري هو املخرج ه�شام اجلباري. امل�شل�شل 
من بطولة حممد اجلم ونزهة الركراكي، وهي والدة الفنان �شعد ملجرد. 
كما ت�شارك فيه جمموعة من املمثلني. وقد �شّجلُت اأغنيتني للم�شل�شل 
االأوىل باللهجة املغربية والثانية بعنوان )دار الزمن( وهي من اأحلاين.

التمثيل؟ اإىل  لعودتك  متهيداً  العمل  هذا  ي�شكل  اأن  ميكن  • هل 
اأ���ش��ارك يف  ف��رتة طويلة ومل  اأنني مبتعد منذ  �شاء اهلل، خ�شو�شاً  اإن   -
من  تفّرغاً  يتطلبان  وال�شينما  التمثيل   .1994 ال��ع��ام  منذ  ال�شينما 
الفنان، واالأهم اأن يتواجد الورق اجلّيد، ويف حال توافر فلن اأرف�ص، بل 

اأكون �شعيداً بالعودة اإىل ال�شينما والتمثيل.
حاجًة  اأ�شبح  االأ�شا�شية  املهنة  جانب  اإىل  العمل  اإن  القول  ميكن  • هل 

�شرورية بالن�شبة اإىل الفنان؟
اأ�شا�ص ولي�ص بحاجة اإىل  - متواجد ب�شوتي، والفنان الذي يغّني لديه 
اإىل جتربته يف حال  التمثيل ي�شيف  اآَخ��ر، ولكن  اأي جمال  التواجد يف 
اإذا  توافرت املوهبة وال�شخ�شية، كما ي�شيف اإىل جماهرييته، خ�شو�شاً 
كانت هناك فئة من اجلمهور تهتّم مب�شاهدة الدراما اأكرث من متابعة 

االأعمال الغنائية.
اأيٍّ  يف  حتكيم  جلنة  ع�شو  اأو  كمدّرب  االآن  حتى  ن�شاهدَك  مل  مل��اذا   •

من برامج الهواة؟
- ب�شراحة، ُعر�شت علّي امل�شاركة كع�شو حتكيم يف برنامج للهواة منذ 
ال  اأن��ه  حينه  يف  اعتربُت  الأنني  بالفكرة،  اأقتنع  مل  ولكنني  بعيدة،  فرتة 
ميكن اأن اأكون متواجداً على ال�شاحة واأغني مع ال�شباب، ويف الوقت نف�شه 
اأن َمن ي�شتفيد ِمن هذه الربامج هم  اأك��ون يف جلنة ا�شتماع. ويف راأي��ي 
الفنانون اأكرث من املواهب وامل�شرتكني الذين يتخّرجون منها، علماً اأن 
البع�ص منهم ا�شتطاع اأن يثبت جنوميته، واإن كنُت اأعترب اأن كلمة جنم 
كبرية جداً ومن ال�شعب اأن مُتنح ل�شخ�ص جنح يف برنامج هواة وهي 
اأن اأي �شخ�ص يتخّرج  اأو برنامج. واأرى  ال تتحقق من خالل اأغنية 
اأن يقال عنه مطرب واعد  حديثاً من برنامج للهواة ينا�شبه اأكرث 
عر�ص  خ��وري  م��روان  الفنان  �شديقي  اإن  حتى  �شاعد.  �شوت  اأو 
اأرّك��ز على اأحلاين و�شوتي  علّي مثل هذه امل�شاركة، ولكنني كنت 
وعملي، ولكن يف حال ُعر�ص علّي حالياً امل�شاركة يف برنامج مهّم 

للهواة فلن اأرف�ص.
• هل ت�شعر باالنزعاج عندما ت�شاهد فناناً اأقل خربة وجتربة 

منك ع�شواً يف جلنة حتكيم يف برنامج للهواة؟
اأوؤمن  واأن��ا  اأب��داً، الأن الغرية لي�شت موجودة يف قامو�شي،   -
باأن اهلل هو مق�ّشم االأرزاق. ال اأملك الوقت الكايف، والوقت 

الذي اأملكه بالكاد ي�شمح يل باإجناز اأعمايل.
االأ�شوات؟ تقييم  يف  الفنانني  بني  االأف�شل  • َمن 

ال��ه��واة ه��ي يف احلقيقة جت��اري��ة فنية وبع�ص  ب��رام��ج   -
االخت�شا�ص  اأ���ش��ح��اب  ِم���ن  فيها  املُ�����ش��اِرك��ني  ال��ف��ن��ان��ني 
االآخر  والبع�ص  الفن،  ودر���ش��وا  فنياً  اأ�شا�شاً  وميلكون 
ي��ت��واج��دون مل��ج��ّرد ج���ْذب املُ�����ش��اه��دي��ن ورْف����ع م�شتوى 
على  املتابعني  من  كبرياً  ع��دداً  لديهم  الأن  املُ�شاَهدة 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
املقبلة؟ للفرتة  م�شاريعك  • ما 

اأغنية جديدة بعنوان )يا ع�شاق  ا�شتعد لت�شوير   -
ال�شهر(.

حممد عبدالرحمن يخو�ص 
)االأك�سن( يف )ل�ص بغداد(

ك�شف الفنان امل�شري حممد عبدالرحمن عن اأنه �شيقدم )االأك�شن( للمرة 
االأوىل يف م�شواره الفني من خالل فيلم )ل�ص بغداد(، الذي يتعاون فيه 

مع الفنان حممد اإمام.
واأ�شاف: اإن اأحداث الفيلم حتتوي على م�شاهد )اأك�شن( ومطاردات، وهذا 

�شيجعله يدخل عاملاً جديداً.
وقال اإنه يرغب يف تنوع اأدواره، كا�شفاً عن اأنه يع�شق اأدوار ال�شر.

هبة جمدي يف )االأخ الكبري( مع 
حممد رجب

املمثل  الكبري"، مع  "االأخ  امل�شرية هبة جمدي يف م�شل�شل  املمثلة  ت�شارك 
اإ�شماعيل ف���اروق وت��األ��ي��ف اأح��م��د عبد  اإخ����راج  امل�����ش��ري حممد رج���ب، م��ن 
الفتاح. وقد وّقعت جمدي ب�شكل ر�شمي على بطولة امل�شل�شل، كما اإن�شمت 

املمثلة امل�شرية هاجر اأحمد الأبطال العمل.
مكثفة  عمل  جل�شات  وامل��وؤل��ف  وامل��خ��رج  للم�شل�شل  املنتجة  ال�شركة  وتعقد 
عدة  وهناك  العمل،  يف  امل�شاركني  املمثلني  قائمة  على  لالإ�شتقرار  حالياً، 
اأ�شماء مر�شحة من اأجل التعاقد معهم خالل االأيام املقبلة، وذلك رغبة من 

ال�شركة يف بدء الت�شوير مبا�شرة خالل اأيام.
ُيذكر اأن جمدي �شاركة يف "براد �شاي"، وهي احلكاية االأوىل من م�شل�شل 

عادل. هاين  امل�شري  الفنان  مع   ،"3 وق�شمتك  "ن�شيبي 

دعاء �ساهني تن�سم اإىل فريق 
م�سل�سل )من حقي اأحب(

اأو�شحت  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  ويف 
�شاهني بالقول: )االأ�شداء 
ومر�شية،  ج����داً  ج��م��ي��ل��ة 
اأ�شف  اأن  ميكنني  ال  اإذ 
م�������������دى ف�����رح�����ت�����ي 
بجميع ردود الفعل 
ان��ه��ال��ت علّي  ال��ت��ي 
كال�شيل اجل��ارف وما 
زال���ت ح��ت��ى ال��ي��وم م��ن خالل 
ح�شاباتي ال�شخ�شية يف خمتلف مواقع 
)الديراكت عندي  التوا�شل االجتماعي، وفعلياً 
تفاعل  ب�شبب  وال�شتم  ال�شّب  ر�شائل  من  انفجر( 
يف  اأج�شدها  التي  �شحر  �شخ�شية  مع  امل�شاهدين 

م�شل�شل )ُجمان(.
 لذلك، اأجزم اليوم اأن اجلميع قد كرهني ب�شببها 
الذي  االأم���ر  م�شتفزة(،  �شخ�شية  كتري  )عنجد 

جناحي  االأوىل  بالدرجة  يل  اأث��ب��ت  الأن��ه  اأعجبني 
ال�شحيحة  بال�شورة  املتلقي  اإىل  ال��دور  اإي�شال  يف 
الذي  امل��خ��رج،  توجيهات  بح�شب  مني  واملطلوبة 
ال مي��ك��ن��ن��ي ن���ك���ران جم���ه���وده وت��ع��ب��ه م��ع��ي على 
اأدق ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ح��ت��ى ظ��ه��رت ك��م��ا ت��رون��ن��ي على 

ال�شا�شة(.
اأنني �شاركت يف ال�شابق  وتابعت �شاهني: )�شحيح 

باأعمال درامية تلفزيونية، 
والتعاون مع  )ُج��م��ان(  م�شل�شل  خ��الل  وم��ن  لكن 
فنياً  ول��دت  قد  نف�شي  اأعترب  جمال  خالد  املخرج 
اجلهود  اأن���ك���ر  ال  وه��ن��ا  ح��ق��ي��ق��ي،  ب�����ش��ك��ل  كممثلة 
وال���ف���ر����ص ال��ت��ي ق���د ح��ظ��ي��ت ب��ه��ا خ����الل الفرتة 

ال�شابقة، 
لكن وبكل اأمانة مل تكن بقوة وم�شاحة الدور الذي 

اأطّل به حالياً(.
جديدها  ع��ن  �شاهني  ك�شفت  ذات���ه،  ال�شعيد  على 

وم�شاركتها حالياً يف ت�شوير م�شل�شل درامي اآخر، 
م�شل�شل  ف��ري��ق  اإىل  اأخ����رياً  )ان�شممت  ب��ال��ق��ول: 
)من حقي اأحب(، من تاأليف عبدالعزيز احل�شا�ص 
نخبة  وبطولة  الفردان  اأحمد  البحريني  واإخ��راج 
جن���وم م��ن��ه��م م���ي ال��ب��ل��و���ش��ي، ع��ل��ي ك���اك���ويل، رمي 

اأرحمه، 
�شعودة،  ���ش��ل��ي��م��ان،  ���ش��ي��م��اء  ع��ب��دال��ن��ا���ش��رال��زاي��ر، 
وفيه  وغ��ريه��م.  جمال  اإمي���ان  اأح��م��د،  عبدالعزيز 
امل�����ش��اه��دي��ن م���ن خ����الل تقم�شي  ����ش���اأط���ّل ع��ل��ى 
ال�شخ�شية  ن���دى، ذات  ت��دع��ى  ���ش��وري��ة  ف��ت��اة  ل���دور 
والتي  وامل�شاحنات،  امل�شاكل  عن  والبعيدة  الهادئة 
احلب  ق�ش�ص  م��ن  اأي�����ش��اً  ال��درام��ي  خطها  يخلو 

والرومان�شية. 
الدور  اأن  ب��ه  ال��ب��وح  م��ا ميكنني  امل��ق��اب��ل، ج��ّل  ويف 
جديد  واأن���ه  ك��ك��ل،  امل�شل�شل  يف  وحم���وري  اأ�شا�شي 

بالن�شبة اإيّل مل ي�شبق اأن قدمت �شبيهاً له(.

يعود �لفنان وليد توفيق �إىل �لتمثيل عرب م�صل�صل مغربي بعنو�ن )د�با تزيان( بد�أ عْر�صه موؤخر� 
على �صا�صة )mbc 5(، وهو يطّل ك�صيف �صرف يف حلقتني ب�صخ�صيته �حلقيقية كمطرب وملّحن، كما 

�أنه يقّدم من خالله �أغنيتني.
توفيق �أعرب عن �صعادته بعودته �إىل �لظهور عرب �ل�صا�صة كممثل، )خ�صو�صًا �أنني مبتعد منذ فرتة 

طويلة ومل �أ�صارك يف �ل�صينما منذ �لعام 1994(.

– دعاء �صاهني �إىل �أن  – �ملقيمة يف �لكويت  �أ�صارت �ملمثلة �ل�صورية 
�جلمهور قد تفاعل ب�صكل كبري مع �ل�صخ�صية �لدر�مية �لتي �أطلت بها 
�صمن �أحد�ث م�صل�صل )ُجمان(، ق�صة و�صيناريو وحو�ر علياء �لكاظمي 

.)mbc( و�إخر�ج خالد جمال، و�لذي عر�س عرب �صا�صة
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�سيف ال�سعدي

الثنـايـا ذيــك  اإو�سـحـن  تب�سـم  واإن 

املهـايـا م  خـ�سـف/ن  عنـق  واملعنـق 

ال�سمايـا فـي  ــزن/ن  م ــروق  اب ــدود  واخل

البـرايـا فــ  وبــّي/ن  مثـلـه  ِخلِـج  مـا 

لـّدنــي حـبــه اأنــــا لــــد الـظـمـايـا

والهنـايـا هــو  بال�سـعـد  يفـرح  يعـل 

امـنـقـيـنـّه وحـ�سـابــي  در  كـنـهــن 

يك�سـيـنـه ردفـــه  فـــوق  والـيـدايـل 

ويـنـورنـه الـدجــى  و�ســـط  يبـرقـ/ن 

ومكـمـلـنـه �ســــوره  يـلـلــي  جــــل 

مـبـعـدات/ن وردهـــن مــــا يلـحـقـنـه

اليـمـنــّه مـــب  اأنـــا  يـوزيـنـي  لـــو 

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

ّ اإالَّ .. َهلِْه ِخْبث النَِّوايَا َما يِ�ضِ

ْ .. َما نَِوى                                     َمادَاْم لِْلَعْبد امْلِ�َسَيّ

تَرِّْك ِح�ُسْودِْك ِفْ َجَهنَّْم وِاْزَهلِْه

                             َكْم َحاِقٍد َقْبله ِمْن اْلِْقد اْكتَِوى

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي

�إرفق  علي
�ل������ب������ارح������ة دزي�����������ت ب����ي����ت����ني ل����ر�����ص����اك 

و�ل������ي������وم ي����ال����غ����ايل �أ�أك�����������د ل�����ك �أب����غ����اك 

�آذك����������������رك ب������������اأين والزل��������������ت �أع������ن������اك 

ع����اي���������س وم�����ت�����اأم�����ل ع����ل����ى ي�������وم �أل�����ق�����اك

والم�������اك  �����ص����وت����ك  دون  ع�������دى  و�ل������ي������وم 

ول����ر�����ص����اك  ت������ري������ده  �أيل  ك������ل  �����ص����وي����ت 

�أن�������ص���اك  زل������ت  وال  ه����ج����رك  ع���ل���ى  يل  ك����م 

ت���������ص����دق ب���و����ص���ل���ك ع����ل����ى ق����ل����ب ي���ب���غ���اك 

�أي����������ام وق����ل����ب����ي ب����ال����ول����ه ك�����م ن����������اد�ك!؟ 

ح������ل������م.ن ي�������������ر�ودين م������ن �أي�����������ام وي������اك 

ل���ق���ي���اك �ل�������ص���ع���د يف ح�����ني  ي�������اهلل ج���م���ي���ل 

م���ع���اك  خ��������ط.ن  يف  ح�����ظ  يل  م�����ا  د�م  م�����ا 

�الإدر�ك  ق����د  ع���ل���ى  �ل�����ذك�����رى  �أ�����ص����رتج����ع 

و�أل���������وي ع���ل���ى ط���ي���ف���ك و�أب���������ص����م ل��ب�����ص��م��اك

ي����رتي����اك ف�����������و�دي  ب�����اأ������ص�����و�ق�����ه  ز�ل  ال 

�أه��������و�ك  و�أن���������ا  �آت�����ع�����ذب  �أين  ت��������دري  م�����ا 

ح����ت����ى ����ص���ط���ح ق���ل���ب���ي م����غ����رب م������ن ج���ف���اك 

ي���رتج���اك  و�ل������ف������و�د   ... ت���ط���م���ح  �ل����ع����ني 

ل���ي�������س �ل���ت���غ���ل���ي و�أن����������ت ت��������دري ل��ع��ي��ن��اك

ي���ت���ع���ن���اك  ب����امل����ح����ب����ه  ق����ل����ب����ي  د�م  م�������ا 

�أن����������ا �ل����������ذي �آ�������ص������ني ل������و ح������د ي�������ص���ن���اك 

�����ص����و�ك  ب����ال����زي����ن  و�إيل  ح���ب���ي���ب���ي  ي�����ا  ال 

ف����ه����و�ك �حل�������ب  ع����اي���������س  ق���ل���ب���ي  د�م  م�����ا 

و�أن������ت������ه ت����ب����ادل����ن����ي �مل����ح����ب����ه م�����ن غ����الك 

ت�����ب�����ني خ�����ف�����وق�����ي ل�������ك �������ص�����ق�����د ي���غ���ل���ي���ك 

ف���ي���ك م������ي������تٍّ  ي�����ال�����غ�����ال  �إين  و�أ�أك��������������������د 

�أك�����ت�����ب ل�����ك �ل���ب���ي���ت���ني ب�������س جل�����ل �أط����ري����ك

ي���ط���ري���ك دوم  و�ل�����ف�����ك�����ر  ه��������امي  �ل����ق����ل����ب 

و�ل����ق����ل����ب ي�������ص���رب و�إن������ف������ر�ج������ه ب����اأي����ادي����ك 

ب�����احل�����ب ط��������ول �ل������ي������وم �����ص����اي����ر �أغ����ن����ي����ك

ي��غ��ن��ي��ك  �إال  ي����ف����ق����رك  م������ا  �ل����ع����ط����ى  ت�������رى 

ي�������ن�������ادي ل����و�����ص����ل����ك وي�������ه�������ذي ب����ط����اري����ك

�إ���ص��ف��ي��ك �أدري  م����ا  ي����زي����د  ج����ف����اك  و�أن�����ت�����ه 

�أالق�����ي�����ك ي������������وم.ن  ك������ل  ف���������ص����ب����اح����ي  �إن 

ي�������ص���ع���د خ���ف���وق���ي ي������وم �أالم�������������س �أي�����ادي�����ك 

ع������ل وع���������ص����ى �أل�������ق�������اك وق����ل����ب����ي ي��ح��ي��ي��ك

و�أت�������ذك�������ر �مل�����ا������ص�����ي ع����ل����ى �����ص����ف ع��ي��ن��ي��ك

حت��ل��ي��ك ي����ل����ي   .... ع����ي����ون����ك  و�أمت�������ق�������ل 

ي�������ا ل�����ي�����ت ج������اب������ك م�����ث�����ل ي�����ل�����ي ي�����ودي�����ك

ي��ع��ن��ي��ك ب�����احل�����ب  �ل����ق����ل����ب  �إن  ت���������دري  وال 

جم����اري����ك  �إن������ت������ظ������اره  يف  ع������روق������ه  ج����ف����ت 

ت��ب��غ��ي��ك دوم  و�ل����ن����ف���������س  ت�����اأم�����ل  و�ل�����������روح 

�أرخ�����������س ل����ك �ل����غ����ايل ع���ل���ى �����ص����ان �أر����ص���ي���ك 

ي���خ���ل���ي���ك �هلل  د�ع��������������ي  ل����ل����ت����غ����ل����ي  م��������ا 

ي����د�وي����ك �يل  جت�������رح  ت���ي���ج���ي  �إن��������ت  ك����ي����ف 

�أو�����ص����ي����ك �ن�������ا  ال  دون  م������ن  ع����ل����ي  �إرف�����������ق 

ي����وف����ي����ك ب����������امل����������وده  ح������ب������ك  يف  ه�����������امي 

�أوف�����ي�����ك ح����ب����ي  يف  و�أن������������ا  �جل�����ف�����ا  ل����ي���������س 

ريــتـ�يــت
 

�أدخل على �هلل من عيون �لغنادير ..

�للي على عوج �لدروب �حتدينا

ما �أقول: رفًقا يا ب�صر بالقو�رير ..

�أقول: رفًقا يا قو�رير فينا !

******

�ل�صوؤ�ل �للي يطّفيك و ي�صّبك

تنرثه من كا�صك و ترجع ت�صّبه

) تعتقد �إنك حتب �للي يحبك ؟

تعتقد �إنك ن�صيت �للي حتبه ! (

�لبيت مت�حد
كلنا خليفة

ي��ن��ت��خ��ْب��ك �ل��ق��ل��ب و�ل��ن��ب�����س ّوري�����ده

و�صيده  ، فخره  �ل��وط��ن،  ه��ذ�  �أب��و  �ن��ت 

�الإم������������ار�ت �ل���ب���ه���ي���ة و�ل�������ص���ع���ي���دة

م��ث��ل��م��ا �خ���و�ن���ك ه���ل �مل���ق���د�ر �الأع��ل��ى

جت��ل��ّى د�رك  يف  �ل����و�����ص����ّاء  ن�������ورك 

�أح��ل��ى �آك��ي��د  �إن����ت  ظ��ّل��ك  ويف   .. ح��ل��وة 

عبداهلل العكربي

ي�������اد�رن�������ا ل�����ج ه�����ام�����ٍة م���رف���وع���ة

م�����ص��م��وع��ه جت����ي  د�مي  ك���ل���م���ٍة  ل����ج 

م��ط��ب��وع��ه ك����ل خ����اف����ٍق  �����ص����ورجت يف 

حت���ت �ل���زع���ي���م  وك���ّل���ن���ا يف ط��وع��ه

ن��وع��ه ف����ري����ٍد  ه������ذ� خ���ل���ي���ف���ة، يل 

ت����ق����دم �ل�����دول�����ة ن���ع���م م�����ص��روع��ه

باطبوعه و�ل��ع��ط��ا   ، ن��ه��ج��ه  �جل����ود 

و�رب����وع����ه دول����ت����ه  ي���ح���َف���ْظ  �هلل 

ع���ل���ى ج���م���ي���ع �خل����ل����ق و�ل���ع���رب���اين

لن�صاين �ل��ع��م��ل  ف����  و�����ص���ح  وجم���ه���ود 

وت����ق����دي����رج �مل�����ع�����روف م����ا ي��ن��ه��اين

ن�����ص��ل �حل���ك���ي���م �ل���ق���اي���د �ل����رب����ّاين

ب���اين ، ق����اي����د  ن���ه���ج و�ل���������ْده  ع���ل���ى 

ه��اين �صخ�صه  ظ��ل  يف  �ل�����ص��ع��ب  و�إن 

�ل��ي��ت��م��اين ، ر�ع�����ي  ل�������ر�م���ْل  ك���اف���ل 

ت���ب���ق���ى ب����ظ����ّل����ه ف�������ٍل وري���������ص����اين

الهامة املرفوعة
�إهد�ء �إىل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل ورعاه

�ل��ق��وة و  �ل��ع��ز  و  �ل���وف���اء  و  �ل��ن��ق��ى  ع��ل��ى 

م��ه��م��ا ي���ط���ول �ل���ع���ه���د م����ا ب������ارت �خل�����ّوة

ت�����ص��غ��ر ظ�����روف �ل���زم���ن ق�����د�م �أ���ص��ام��ي��ن��ا

و�أه����������ل �مل�����ع�����اين ت����ع����ّل����م م�����ن م��ع��ان��ي��ن��ا

فهد بن غراب املري
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ال�ساعرة وادرين

، و�الإم�������ار�ت�������ي  ح��ب��اي��ب �ل�������ص���ع���ودي 
ع���ّل���م���و� م���ن���ه���و  ي���ن���ّب�������س  م������ن   ور�ن�����ا

�لنميمه �أه���������ل      ب��ي��ن��ن��ا   ت����ف����ّرق   م���ا 
ي����ا غ������ري   �صيمه ب���ي���ن���ن���ا    ي���������دّور    ال 
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