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�لآن.. ميكن للآباء �إر�ضاع �أبنائهم
من  �أب��ن��ائ��ه��م  ب��اإر���ض��اع  ل���آب��اء  ي�ضمح  ج��ه��از�  يابانية  �ضركة  �ب��ت��ك��رت 
�أبنائهن، وفقا ملا  �ضدورهم، بذ�ت �لطريقة �لتي تر�ضع بها �لأمهات 

ذكرته �ضحيفة "ميل �أون�ين" �لربيطانية.
و�أطلقت �ل�ضركة �ليابانية "دينت�ضو" على �جلهاز �ملبتكر ��ضم "جهاز 

�لإر�ضاع �مل�ضاعد ل�آباء"، وهو قابل ل�رتد�ء.
فاإنه يبقيهم  �أطفالهم،  باإر�ضاع  �أن �جلهاز ي�ضمح ل�آباء  و�إىل جانب 
قريبني من �أج�ضامهم، بحيث يظل �لتو��ضل �جل�ضدي بينهم، مثلما 

يحدث بني �لأمهات و�أطفالهن يف حالة �لر�ضاعة �لطبيعية.
معر�ض  خ���ل  �مل�ضاعد  �لر�ضاعة  ج��ه��از  �ملنتجة  �ل�ضركة  وعر�ضت 
تك�ضا�ض  بولية  �أو�ضنت  مدينة  يف  دبليو"  �أ���ض  �إك�ض  "�أ�ض  ومهرجان 

�لأمريكية.
�لقابل  جهازها  �إن  �ملنتجة  �ل�ضركة  قالت  �جلهاز،  عمل  كيفية  وع��ن 
على  �لأول  ز�ئفني، يحوي  �أو  �ضناعيني  ثديني  يتكون من  ل�رتد�ء 
�حلليب �لذي يتم �إعد�ده يف �ملنزل، بينما يحتوي �لآخر على و�ضيلة 

�لإر�ضاع �مل�ضابهة لآلية �لإر�ضاع �لب�ضرية.
وزودت �ل�ضركة �جلهاز باآلية لتعقب �لبيانات ب�ضاأن جل�ضات �لإر�ضاع، 

بحيث يتم �إر�ضالها �إىل �لهاتف �لذكي �خلا�ض بالأب.
�لأطفال  لإر���ض��اع  جهاز  باعتباره  ه��ذ�  منتجها  �إىل  دينت�ضو  وت�ضري 
�لأطفال  وج��ع��ل  لتحفيز  م�ضمم  �أن���ه  يعني  مم��ا  ل��ن��وم��ه��م،  وحم��ف��ز 

�لر�ضع ينامون.

عليك �حلذر �أثناء تنظيف �أذنيك
�نهار رجل بريطاين يبلغ من �لعمر 31 عاماً ب�ضبب �لتهابات �ضديدة 
�أ�ضيب بها يف �إحدى �أذنيه بعد �ضقوط برعم قطني فيها �أثناء قيامه 

بتنظيفها. 
وعانى من  �ضديدة  �أمل  ونوبات  �لذ�كرة،  بفقد�ن  �لرجل  �أ�ضيب  وقد 
على  �مل�ضت�ضفى  �إىل  نقله  �ل��ذي  �لإ�ضعاف  لطلب  ��ضطره  ما  �لتقيوؤ، 

�لفور.
م�ضاب  �ل��رج��ل  ب��اأن  �لبد�ية  يف  �لأط��ب��اء  �عتقد  فح�ضه،  مت  وعندما 
برعم  �أظهرت وجود  �لإ�ضافية  �لفحو�ضات  �أن  �إل  �ل�ضحاياً،  بالتهاب 
�لناخر وخّر�جات  �لأذن �خلارجية  بالتهاب  ت�ضبب  �أذنه  د�خل  قطني 

د�خل جمجمته.
يذكر باأن �لتهاب �لأذن �خلارجية �لناخر، ميكن �أن يكون قاتً�، �إذ �أنه 
يوؤثر ب�ضكل عام على �لأ�ضخا�ض �لذين يعانون من مر�ض �ل�ضكري �أو 

�أي حالة �ضحية �أخرى ت�ضعف �جلهاز �ملناعي.
من  مكون  لع�ج  وخ�ضوعه  �أذن���ه،  من  �لغريب  �جل�ضم  �إخ���ر�ج  وبعد 
ب�ضكل  حياته  ملمار�ضة  وع��اد  متاماً  �لرجل  تعافى  �حليوية،  �مل�ضاد�ت 

طبيعي، وفقاً ملا نقلت �ضحيفة �ضتار �أون�ين �لربيطانية. 

كنتاكي ت�ضمح لزبائنها باإعد�د وجباتهم
يف �إطار حملة جلمع �لتربعات �خلريية، �أعلنت فروع مطاعم كنتاكي 
�لزبائن  �أمام  �أب��و�ب مطابخها قريباً  �ضتفتح  باأنها  �ملتحدة  �ململكة  يف 

�لذين يرغبون باإعد�د وجباتهم باأنف�ضهم.
�ضل�ضلة مطاعم  ف��روع  300 من  �إىل  ي�ضل  ما  تفتح  �أن  �ملزمع  وم��ن 
�أم��ام كل من يرغب  �أب��و�ب مطابخها  �لب�د  �أنحاء  كنتاكي يف جميع 
يف �إعد�د وجبته �خلا�ضة من �لدجاج �ملقلي بنف�ضه، يف �لث�ثني من 

مار�ض )�آذ�ر( �جلاري.
خلف  ح�ضرية  نظرة  باإلقاء  للزبائن  �لفر�ضة  كنتاكي  �ضتوفر  كما 
�لكو�لي�ض ملعرفة كيفية �إعد�د وجبات كنتاكي، و�ل�ضماح لهم بتجربة 
وهم  باأنف�ضهم،  �خلا�ضة  وجبتهم  ب��اإع��د�د  خ�لها  يقومون  عملية 

يرتدون قبعات �لطهي �لتي حتمل �ضعار كنتاكي.
وبح�ضب ناطق با�ضم �ل�ضركة، فاإن دخول �لزبائن ملطابخ كنتاكي �ضيتم 
عرب �ضر�ء تذ�كر خا�ضة بهذ� �حلدث، و�ضيتم ر�ضد ريع هذه �لتذ�كر 
للجمعيات �خلريية �لتي تعنى ب�ضوؤون �ل�ضباب، بح�ضب ما نقل موقع 

"ميرتو" �لإلكرتوين.
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طفل يخطط لإطلق 
�ضركة طري�ن

لإط�ق  يخطط  �أنه  �إل  فقط،  �ضنو�ت  قد يكون �أليك�ض جاكوت بعمر 10 
�ضركة طري�ن خا�ضة به، وتعّلم بالفعل �أهم در�ض يف جمال �لأعمال: عندما 

ت�ضعر بال�ضك، �طلب �لن�ضيحة من �خلرب�ء. 
�ضركة طري�ن يطلق  لإن�ضاء  �ضيدين خططاً طموحة  �لتلميذ من  وميلك 
لت�ضكيل  �خلطط  بو�ضع  بالفعل  وب���د�أ  �إك�ضربي�ض"،  "�أوقيانو�ضيا  عليها 
�أ���ض��ط��ول �ل��ط��ائ��ر�ت، وتعيني �أرق���ام �ل��رح���ت، و�ت��خ��اذ ق���ر�ر�ت �لتوظيف 

�لرئي�ضية.
�إىل  ر�ضالة  �أليك�ض  �ضاغ  �مل�ضروع،  تقدم  تعوق  خربته  قلة  ي��رتك  ل  وحتى 
يف  ط��ري�ن  �ضركة  �أق��دم  كانتا�ض،  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  جوي�ض،  �آلن 
�أ�ضرت�ليا، يطلب فيها �لتوجيهات ب�ضاأن �لطريقة �لأمثل لإط�ق وتوجيه 

�مل�ضروع.
موجة  ر�ضالته  تكون  �أن  على  �أليك�ض  حر�ض  ذك��ي،  �أع��م��ال  رج��ل  �أي  ومثل 
ومعربة، وكانت كيفية زيادة �لإنتاجية يف �لعمل �أحد �أهم �لأ�ضياء �لتي ركز 

عليها، وطلب �مل�ضورة حولها.
وو�ضع �أليك�ض ن�ضب عينيه �إط�ق رح�ت دون توقف من �ضيدين �إىل لندن، 
�إك�ضربي�ض،  �أوقيانو�ضيا  جناح  مفتاح  �ضتكون  �لركاب  ر�ح��ة  �أن  ي��درك  وهو 
بح�ضب موقع "�إن دي تي يف". وعّلق جوي�ض على هذه �لر�ضالة "ل يطلب 
منا مناف�ضونا عادة �لن�ضيحة، لكن عندما يتو��ضل معنا قائد �ضركة طري�ن 
و�حدة  طريقة  �ضوى  هناك  يكن  مل  �حل��ال،  وبطبيعة  جتاهله،  ميكننا  ل 

للرد: من رئي�ضي تنفيذي ل�ضركة �إىل رئي�ض تنفيذي".

جمعية تخزن �لطاقة 
�لروحية يف بطاريات

"�إثرييو�ض"،  ج��م��ع��ي��ة  �أع�����ض��اء  ي��ع��ت��ق��د 
وهي حركة تاأ�ض�ضت يف �خلم�ضينيات من 
�لقرن �ملا�ضي، �أن �لقوة �لروحية هي نوع 
ملمو�ض من �لطاقة، مثل �لكهرباء، لذ� 
"بطاريات  يف  بتخزينها  يقومون  فاإنهم 
يف  عنها  ل�إفر�ج  روحية" خا�ضة  طاقة 

حالة وقوع كو�رث عاملية.
منعت  �أن��ه��ا  �أث��ريي��و���ض  وت��دع��ي جمعية 
�لعديد من �لأزم��ات �لدولية من خ�ل 
�إط�ق �لطاقة �لروحية �ملركزة �ملخزنة 

يف هذه �لبطاريات �خلا�ضة.
�أ�ض�ضها  �ل��ت��ي  �جلمعية  �أع�����ض��اء  ويعتقد 
ديفيد  يدعى  �ضابق  �أج���رة  �ضيارة  �ضائق 
روحياً  �مل��وؤث��رة  �ل�ضخ�ضيات  ب���اأن  كينغ، 
يف �ل��ع��امل ج���اءت م��ن ك��و�ك��ب خمتلفة، 
�لهندو�ضي  �لإل��ه  ف��اإن  �ملثال  �ضبيل  على 
كري�ضنا جاء من زحل، يف حني جاء بوذ� 

من كوكب �لزهرة. 
�أع�ضاء �جلمعية باأن هدفهم هو  ويزعم 
م�ضاعدة �لب�ضرية على حل م�ضاكلها عرب 
جتميع �لطاقة �لروحية يف بطاريات �إىل 
�أجل غري م�ضمى و�إط�قها عند �حلاجة 

لها.

�ملوز.. يعزز �ضحة �لقلب ويقلل  
من خطر �ل�ضابة بال�ضرطان �ص 23

فقد�ن �لوزن ي�ضفي 
من مر�ض مزمن

�أن ثلث  وج����دت در�����ض���ة ط��وي��ل��ة �لأم�����د 
�ت��ب��ع��و� ح��م��ي��ة غذ�ئية  �مل��ر���ض��ى �ل��ذي��ن 
لفقد�ن  �حل��ر�ري��ة  �ل�ضعر�ت  منخف�ضة 
ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن �ل�����وزن، مت��ك��ن��و� من 
عك�ض مر�ض �ل�ضكري من �لنوع �لثاين.

ومع تز�يد �أعد�د �مل�ضابني بد�ء �ل�ضكري 
�لبد�نة  وب���اء  ب�ضبب  �ل��ث��اين  �ل��ن��وع  م��ن 
�لباحثون  وج���د  �ل���ع���امل،  ي��ج��ت��اح  �ل����ذي 
�ملر�ضني،  ب��ني  عك�ضية  ع�قة  هناك  �أن 
�حلديثة  �ل��در����ض��ة  نتائج  ك�ضفت  حيث 
�أن فقد�ن �لوزن �ضاعد مر�ضى �ل�ضكري 
حالة  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  "�ل�ضفاء"  ع��ل��ى 
�أن هذ�  �إل  مل��دة عامني،  ه��ذه  �ل�ضتقر�ر 
لفريق  وف��ق��ا  �حل��ي��اة  ط����و�ل  ي�ضتمر  ل 

�لبحث.
�لدر��ضة،  يف  �ل��رئ��ي�����ض  �ل��ب��اح��ث  وق�����ال 
ت��اي��ل��ور، م��ن جامعة  �ل��ربوف��ي�����ض��ور روي 
�لطبيعة  �لآن  "نفهم  ن���ي���وك���ا����ض���ل: 
�لقابلة  �حل����ال����ة  ل���ه���ذه  �ل���ب���ي���ول���وج���ي���ة 
ف��اإن كل مري�ض  ذل��ك،  ل�نعكا�ض، وم��ع 
�ضفي من د�ء �ل�ضكري من �لنوع �لثاين، 
يف ح���ال زي����ادة �ل����وزن م���رة �أخ����رى، فاإن 

�ملر�ض �ضيعود �إليه".
و�أج���ري���ت �ل��در����ض��ة �ل��ت��ي حت��م��ل عنو�ن 
وتيني�ضايد،  ��ضكتلند�  يف   "Direct"
على 300 م�ضارك م�ضاب بد�ء �ل�ضكري 
م��ن �ل��ن��وع �ل��ث��اين، ل��دي��ه��م م��وؤ���ض��ر كتلة 

ج�ضم ما بني 27 و45.

�لذين  �لأ�ضخا�ض  ذ�ك��رة  �إن  بريطانيا  من  باحثان  ق��ال 
تزيد �أعمارهم عن 50 عاما، ميكن �أن ت�ضعف �إذ� �ضاهدو� 
و�أو�ضح  يوميا.  ون�ضف  �ضاعات  ث���ث  من  �أك��ر  �لتلفاز 
�لباحثان �أن قدرة هوؤلء �لأ�ضخا�ض على تذكر �لكلمات، 
وهو ما يعرف بالذ�كرة �ل�ضفوية، ترت�جع عند م�ضاهدة 
�لتلفاز وقتا �أطول. بيد �أن �لباحثني مل يتو�ض� لل�ضبب 
فانكورت  دي���زي  وق��ال��ت  �لتحديد.  وج��ه  على  ذل��ك  ور�ء 
�لتي  در��ضتهما  يف  ل��ن��دن،  جامعة  م��ن  �ضِتبتوي،  و�أدري���و 
"�ضاينتفيك  �لأخ��ري من جملة  �لعدد  نتائجها يف  ن�ضرت 
�آثار  در����ض��ة  �ل��ع��ادة  ج��رت  ق��د  �إن���ه  ريبورت�ض" �لعلمية، 
�لتلفاز على �لقدرة �لعقلية لدى �لأطفال ب�ضكل خا�ض، 
�ل�ضن.  لكبار  �لدر��ضات  هذه  تتطرق  �أن  �لنادر  من  و�أن��ه 
و�أو�ضحت �لدر��ضة �أن �لدر��ضات �لقليلة �لتي ركزت حتى 
لنتائج  و�ضلت  �ل�ضن  كبار  على  �لتلفاز  تاأثري  على  �لآن 

متناق�ضة جزئيا.
حلل �لباحثان خ�ل هذه �لدر��ضة بيانات 3662 بالغا 
مت جتميعها على مدى 50 عاما، و�ضارك هوؤلء �لبالغون 
يف در��ضة بريطانية بعيدة �ملدى. وذكر �ملتطوعون عامي 
�لتلفاز  فيها  �ضاهدو�  �لتي  �لفرتة   2009 و   2008
عليهم  كان  حيث  متعددة،  �ختبار�ت  خا�ضو�  كما  يوميا، 
�أن  �ل�ضفوية  �ل���ذ�ك���رة  �خ��ت��ب��ار  خ����ل  �مل��ث��ال  �ضبيل  ع��ل��ى 
هذه  ي��ذك��رو�  و�أن  عليهم،  �ألقيت  كلمات  ع�ضر  ي��ت��ذك��رو� 
�لكلمات �إما مبا�ضرة �أو بعد وقت م�ضتقطع ق�ضري، خ�ل 
و   2014 عامي  �لختبار  ه��ذ�  وتكرر  �أخ��رى.  �ختبار�ت 
2015 ثم تبني للباحثني �أن �لأ�ضخا�ض �لذين �ضاهدو� 
�لتلفاز �أكر من  3.5 �ضاعة يوميا قد تر�جعت ذ�كرتهم 
خ�ل �ل�ضنو�ت �ل�ضت �لتالية، مقارنة بالأ�ضخا�ض �لذين 

�ضاهدو� �لتلفاز وقتا �أق�ضر.
ورغم �أن �لعو�مل �ل�ضكانية مثل �ل�ضن و�جلن�ض و�حلالة 
�أث��رت على فرتة م�ضاهدة  �أنثى، قد  �أم  ذكر  �لجتماعية، 
�لتلفاز �إل �أنها مل توؤثر ب�ضكل �أ�ضا�ضي على �لع�قة بني 
�أن  كما  �لعقلية.  �لقدر�ت  وتر�جع  �لتلفاز  م�ضاهدة  مدة 
جمرد حقيقة �أن م�ضاهدة �لتلفاز ن�ضاط جال�ض مل تكن 
�إن  حيث  �لباحثني،  ح�ضب  �لظاهرة  هذه  لتف�ضري  كافية 
طول �جللو�ض يعترب عام� م�ضاعد� على تر�جع �لقدر�ت 

�لذهنية.

موا�سفات املنزل املنا�سب لكبار ال�سن!
بدل  منازلهم  يف  �لبقاء  �ل�ضن  كبار  م��ن  �لكثري  يف�ضل 
�لذهاب �إىل دور �مل�ضنني. غري �أن �لبقاء يف �ملنزل يتطلب 
منزلية  جتهيز�ت  على  ومتوفر�  مريحاً  ليكون  تاأهيله 

منا�ضبة. فما �لأمور �لتي يجب مر�عاتها؟
�أمنية  �ل�ضن  يف  �لتقدم  ل��دى  �ملنزل  يف  �لعي�ض  ��ضتمر�ر 
يكن  مل  �إذ�  مرهقا  �لأم��ر  يكون  �أن  ميكن  ولكن  �ضائعة. 
�مل�ضن  فا�ضطر�ر  �جلديدة.  ل�حتياجات  م�ئماً  �ملنزل 
ل�ضعود ب�ضع درجات �أمام �لباب �لأمامي ميكن �أن تكون 
�ضبيل  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��رك،  �ل��ك��ر���ض��ي  مل�ضتخدم  ك��ب��رية  عقبة 

�ملثال.
وه��ن��اك ع��دد م��ن �لأ���ض��ي��اء يف �مل��ن��زل �لتي ع��ادة ل ت�ضبب 
�إذ� كان �ملرء من  �مل�ضاكل �إىل �أن يتقدم �ملرء يف �ل�ضن �إل 
ذوي �لحتياجات �خلا�ضة. لكن ميكن جتنبها �أثناء عملية 
�لبناء �لأوىل للمنزل �أو �إز�لتها �أثناء �لتجديد - "وغالباً 
ر�ينهولد  �إي��ف��ا  تقول  �لتكاليف"،  يف  كبرية  زي���ادة  ب��دون 
بو�ضتينا من ر�بطة بناة �لقطاع �خلا�ض ومقرها �لعا�ضمة 

�لأملانية برلني. ومن بني هذه �لأمور:
درج����ات �ل��ب��اب �لأم������ام: مي��ك��ن �أن ت��ك��ون درج����ات �لباب 
�إىل  �أردت حتويلها  �إذ�  �أو �حلديقة عقبة. ولكن  �لأمامي 
منحدر لت�ضهيل �ضعود ونزول �لكر�ضي �ملتحرك، قد جتد 
�أن �حلديقة �لأمامية تفتقر للم�ضاحة �لكافية. وتو�ضح 
 6 �ن��ح��د�ره  ن�ضبة  تبلغ  م��ائ��ً�  ر�ضيفا  �أن  �لبناة  ر�ب��ط��ة 
باملئة ميكن �أن يحل حمل درجات �ضلم يبلغ �رتفاعها 16 

�ضنتيمرت� �ضيكون طوله 67،2 مرت�ً.
وتتوفر �لكثري من �ملنازل على درجتني �أو ث�ثة. وين�ضح 
لكبار  �لأملانية  بالر�بطة  �لإد�ري  �ملدير  هاكلر،  �إره���ارد 
ب��دًل من  باأر�ضف مائلة  م��زودة  �ملنازل  ب��اأن تكون  �ل�ضن، 

درجات �ل�ضلم من �لبد�ية.
�لأبو�ب �ل�ضيق: يجب �أن تكون �لأبو�ب عري�ضة مبا يكفي 
بو�ضتينا  ر�ينهولد  وت�ضري  عربها.  متحرك  كر�ضي  ملرور 
�إىل �أن: "�لعر�ض �ملثايل هو 90 �ضنتيمرت�ً، ولكن بع�ض 

�لكر��ضي �ملتحركة ميكنها �ملرور عرب �لأبو�ب �ل�ضيقة".
خ��ز�ن��ات �مل��ط��ب��خ: �مل��ط��ب��خ لي�ض �ل�����ض��يء �ل���ذي غ��ال��ب��ا ما 
�ل�ضن،  يف  �لتقدم  من  تقرتب  كنت  �إذ�  وبالتايل  تغريه. 
�أن �ملطابخ �لتقليدية غالبا  �أن ت�ضع يف �حل�ضبان  فيجب 
و�أنه قد  �مل�ضايات  �أو  �ملتحركة  للكر��ضي  ل تكون منا�ضبة 
ي�ضعب �لو�ضول �إىل �خلز�ئن �ملطبخية و�ملوقد وطاولة 

�لعمل.
ويو�ضح هاكلر عند �ضر�ء �ملطبخ "يجب �أن تنتبه ل�ضمات 
مثل �خلز�ئن �لتي ميكن تعديل �رتفاعها و�أ�ضطح �لعمل 
�ل���ذي ميكن  و�مل��وق��د  �ل��ع��م��ل عليها جلو�ضا  �ل��ت��ي مي��ك��ن 
خف�ض �رتفاعه .. و�إذ� تبني �أنك بحاجة لها فلن ت�ضطر 

ل�ضر�ء مطبخ جديد".

هل يقف �لتلفاز خلف �ضعف �لذ�كرة لدى �مل�ضنني؟

يبدوا اأن التاأثريات ال�سلبية للتلفاز 
الأط��ف��ال  على  فقط  تنح�سر  ل 

�سرائح  اإىل  اأي�سا  ت�سل  بل 
فالكثري  خمتلفة.  عمرية 

ال��ت��ل��ف��از ي�سر  م�����س��اه��دة  م��ن 
هي  هذه  ال�سن،  كبار  بذاكرة  اأي�سا 
اإليها باحثون  التي خل�ص  النتيجة 

يف بريطانيا.

هذه �أرخ�ض مدينة 
للعطلت يف �أوروبا 

�أرخ�ض وجهة  �إذ� كنت تبحث عن 
للعط�ت يف �أوروبا لعام 2019، 
ف��م��ا ع��ل��ي��ك ����ض���وى �ل���ت���وج���ه �إىل 

مدينة فيلنيو�ض يف ليتو�نيا. 
�لليتو�نية  �ل��ع��ا���ض��م��ة  وت�����ض��درت 
قائمة �أرخ�ض �ملدن للعط�ت هذ� 
�أوفي�ض"  "بو�ضت  موؤ�ضر  يف  �لعام 
�أف�ضل  حتديد  مت  حيث  �ل�ضنوي، 
مقارنة  خ������ل  م����ن  م�����دن   10
�ل����ت����ك����ال����ي����ف مل���������ض����اه����دة �مل����ع����امل 
و�لطعام  و�ل���ن���ق���ل،  �ل�����ض��ي��اح��ي��ة، 
و�ل�ضر�ب، و�أف�ضل �أماكن �جلذب، 
 3 فنادق  ليلتني يف  ملدة  و�لإقامة 

جنوم ل�ضخ�ضني.
�أرخ�ض  �أن��ه��ا  فيلنيو�ض  و�أث��ب��ت��ت 
م���دي���ن���ة يف �ل����ق����ارة �لأوروب������ي������ة، 
بتكلفة �إجمالية بلغت نحو 147 
دولر(   200( ��ضرتلينياً  جنيهاً 
لق�ضاء عطلة ملدة يومني، بح�ضب 

�ضحيفة مريور �لربيطانية.
�لإجمالية  �لتكلفة  و�ن��خ��ف�����ض��ت 
لل�ضياحة يف �ملدينة بن�ضبة 11% 
وميكن  �����ض����ن����وي،  �أ�����ض����ا�����ض  ع���ل���ى 
م�������ض���اه���دة �ل���ك���ث���ري م����ن �مل���ع���امل 
قلعة  من  بد�ية  فيها،  �ل�ضياحية 
ج��زي��رة ت��ر�ك��اي �لأ���ض��ط��وري��ة �إىل 
تعود  �لتي  �لر�ئعة  �لفجر  ب��و�ب��ة 

للقرن �ل�ضاد�ض ع�ضر.
ب��ال��ط��ب��ع �ل��ت��ج��ول يف  �أو مي��ك��ن��ك 
�خل�بة،  �لقدمية  �ملدينة  �ضو�رع 
�ل����ق���������ض����وى من  و�ل������ض�����ت�����ف�����ادة 
و�ملقاهي  �ل�����ض��اح��رة،  �ل��ب��وت��ي��ك��ات 
�ملعمارية  و�ل��ه��ن��د���ض��ة  �مل���ري���ح���ة، 

�لتاريخية.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ق��ائ��م��ة ب��اأرخ�����ض 10 
�أوروب������ا لهذ�  ل��ل��ع��ط���ت يف  م���دن 

�لعام باجلنيه �ل�ضرتليني:
فيلنيو�ض، ليتو�نيا - 147 

بلغر�د ، �ضربيا - 151.57 
و�ر�ضو، بولند� - 160.35 

��ضطنبول ، تركيا - 166.83
بوخار�ضت، رومانيا - 167.74 

بورتو، �لربتغال - 172.60
ريغا، لتفيا - 178.60 

ب����ر�ت����ي���������ض�����ف����ا، ����ض���ل���وف���اك���ي���ا - 
 182.02

مو�ضكو، رو�ضيا - 186.87 
ب����������ر�غ، ج����م����ه����وري����ة �ل���ت�������ض���ي���ك - 

 190.19

�ألف كلب يف �ضباق عدو
�ضارك نحو �ألف كلب مع �أ�ضحابهم 

يف �ضباق عدو يف ماني� �أم�ض.
ورغم هطول �لأمطار جرت ك�ب 
م���ن ج��م��ي��ع �لأع����م����ار و�لأح����ج����ام 
و�ل���������ض�����لت م����ع �أ����ض���ح���اب���ه���ا يف 
�ل�ضباق �لذي يقام �ضنويا. وترت�وح 
كيلومرت  ب����ني  �ل����ع����دو  م�������ض���اف���ات 
وخم�ضة  �ل���ك���ي���ل���وم���رت  ون�������ض���ف 
كيلومرت�ت ح�ضب حجم �ل�ض�لة.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور مدير عام بلدية العني

�مللتقى �ل�ضكاين �لعا�ضر يناق�ض �حتياجات منطقة �لقوع ويقدم �حللول �ملنا�ضبة لها 

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن عن اأ�سماء الفائزين بدورتها الثالثة ع�سرة

�ضلطان بن طحنون: نفخر باإثر�ء �جلائزة للمكتبة �لعربية وبالإنتاج �لإبد�عي وحتفيز �ملفكرين

جامعة نيويورك �أبوظبي تفتح باب �لتقدم �أمام طلب �جلامعات للم�ضاركة يف �لأبحاث �ل�ضيفية

•• العني-الفجر:

بح�ضور مدير عام بلدية �لعني �لدكتور مطر �لنعيمي  
ومم��ث��ل��و �ل��ق��ط��اع��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة ن��اق�����ض م��ل��ت��ق��ى �لعني 
نهاية  عقد  �ل��ذي  �جلنوبي  بالقطاع  �لعا�ضر  �ل�ضكاين 
�لأ�ضبوع �ملا�ضي ب�ضالة �أفر�ح �لقوع عدد�ً من �ملقرتحات 
�ملقدمة حيث �أعلن عن �إن�ضا ء طرق فرعية من �ل�ضارع 
�لرئي�ض تخدم �أ�ضحاب �لعزب ، وذلك يف �إطار �ملقرتح 
�ملقدم باإن�ضاء طريق �أ�ضفلتي من حي �لرقيعات ملنطقة 
�لقوع مب�ضافة �ضبعة كيلومرت�ت وذلك يف �إطار �لبنية 
�لتحتية و�أ�ضول �لبلدية ورد� على ت�ضغيل حمطة ري�ض 
حمر�ن وحمطة ري�ض �لرقيعات ، ثم �لتاأكيد على �أنه 
كما   ، �ملحطتني  بهاتني  �خلا�ضة  �مل�ضخات  ت�ضغيل  مت 
�أعلن �ضمن �مللتقى �ل�ضكاين �لعا�ضر عن �فتتاح وت�ضغيل 

م�ضلخ �لقوع يخدم �ملنطقة . 
�أندية ريا�ضية خا�ضة  �أر����ٍض لإن�ضاء  وحول تخ�ضي�ض 
قطاع  م�����ض��وؤول  �أ���ض��ار   ، �ل��ق��ط��اع  مناطق  يف  بال�ضيد�ت 
خم�ض�ضة  �أر����ض  وج��ود  �إىل  و�مل�ضاحة  �مل��دن  تخطيط 

لنادي �لعني يف �ملنطقة تخدم �ملناطق �لتابعة للقطاع 
عامة .

وح���ول �مل��ق��رتح �مل��ق��دم لإن�����ض��اء حم��ط��ة ب���رتول تخدم 
�أدنوك  �ضركة  م�ضوؤول  �أو�ضح  و�لعر�د  بوكرية  منطقة 
ل��ل��ت��وزي��ع �مل�����ض��ارك يف �مل��ل��ت��ق��ى وج����ود حم��ط��ة للوقن 

و�أخرى بالظاهرة خلدمة بوكرية و�لعر�د.
ب��اإن�����ض��اء ع��ي��ادة �ضحية ج��دي��دة يف  ورد� ع��ل��ى م��ق��رتح 
باأبوظبي  �ل�ضحة  د�ئ��رة  �أف��اد م�ضوؤول  بوكرية  منطقة 
�إن�ضاء عيادة �ضحية جديدة يف  �لعمل على  ج��اري  �أن��ه 
منطقة بوكرية يتم �فتتاحها يف �لربع �لثالث من �لعام 

�حلايل.
يف  �لتعاونية  �جلمعية  م�����ض��روع  �إجن���از  ع��ن  �أع��ل��ن  كما 
بهذ�  �مل��ق��دم  �مل��ق��رتح  ع��ل��ى  رد�  وذل����ك  �ل��ق��وع  منطقة 

�خل�ضو�ض .
�ل���ع���ني حتر�ض  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
على  للتعرف  �ل�ضكانية  �مللتقيات  ه��ذه  مثل  عقد  على 
�ح��ت��ي��اج��ات �مل���و�ط���ن���ني ك���ل يف ق��ط��اع��ه و�ل��ع��م��ل على 
تقدمي �أف�ضل �حللول �ملنا�ضبة لكل مقرتح مقدم وفقا 

•• اأبوظبي- الفجر

�أع��ل��ن��ت »ج���ائ���زة �ل�����ض��ي��خ ز�ي���د ل��ل��ك��ت��اب« �م�ض 
�أ���ض��م��اء �ل��ف��ائ��زي��ن يف دورت��ه��ا �ل��ث��ال��ث��ة ع�ضرة 
خم�ضة  �ضّمت  �ل��ت��ي    2019-2018 للعام 
�إىل جانب مركز بحوث  و�أدب��اء عامليني  ُكتاب 
و�لفكري  �لإبد�عي  لنتاجهم   تكرمياً  عربي، 
وفنياً  فل�ضفياً  ن��ه��ج��اً  يعك�ض  �ل����ذي  �مل��ت��م��ي��ز 
ي�ضهم يف �إثر�ء حركة �لكتابة �لأدبية و�لثقافة 

�لعربية.
وفاز يف فرع �لآد�ب �لكاتب و�لرو�ئي بن�ضامل 
�ل�ضرية  ك��ت��اب��ه يف  �مل���غ���رب ع���ن  ح��ّم��ي�����ض م���ن 
�لذ�تية »�لذ�ت بني �لوجود و�لإيجاد«، �ل�ضادر 
و�لتوزيع  للن�ضر  للكتاب  �لثقايف  �مل��رك��ز  ع��ن 
�ملطوع  �لكاتب ح�ضني  فاز  2018، فيما  عام 
و�لنا�ضئة«  �لطفل  »�أدب  ف��رع  يف  �لكويت  م��ن 
�إ�ضمنت«،  خ���ط  �أك��ون  �أن  »�أح��ل��م  عن ق�ضته 
وفاز   ،2018 عام  د�ر �حلد�ئق  �ل�ضادرة عن 
بلعقروز من  �ل����رز�ق  عبد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ب��اح��ث 
�جل��ز�ئ��ر يف ف��رع »�مل��وؤل��ف �ل�����ض��اب« ع��ن كتابه 
�ل�ضري  ن��ح��و  �مل��ف��اه��ي��م  وح���ري���ة  �ل��ق��ي��م  »روح 
لإعادة �لرّت�بط و�لتكامل بني منظومة �لقيم 
�ملوؤ�ّض�ضة  عن  �ل�ضادر  �لجتماعية«،  و�لعلوم 
فيما   .2017 ع��ام  و�لإب����د�ع  للفكر  �لعربية 
لبنان  من  د�غ��ر  �ضربل  �لدكتور  �لباحث  ف��از 
�لنقدية«  و�ل��در����ض��ات  »�ل��ف��ن��ون  ف��رع  بجائزة 
ق�ضيدة  �حلديث:  �لعربي  »�ل�ضعر  كتاب  عن 
�ل���ن���ر«، �ل�������ض���ادر ع���ن م��ن��ت��دى �مل���ع���ارف عام 

 .2018
�أما يف فرع »�لثقافة �لعربية يف �للغات �لأخرى« 
كينيدي  فيليب  �لأك��ادمي��ي  �لباحث  ف��از  فقد 
يف  »�لنك�ضاف  كتابه  عن  �ملتحدة  �ململكة  من 
�مل����وروث �ل�����ض��ردي �ل��ع��رب��ي«، �ل�����ض��ادر ع��ن د�ر 
ن�ضر جامعة �أدنربه عام 2016. يف حني فاز 
�ملركز �لعربّي ل�أدب �جلغر�يّف »�رتياد �لآفاق« 
�مل��ت��ح��دة  يف فرع  �لعربية  �لإم�����ار�ت  يف دول���ة 

»�لن�ضر و�لتقنيات �لثقافية«.   
م��ن ج��ه��ت��ه، ه��ّن��اأ م��ع��ايل �ل�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
�لأمناء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون 
جلائزة �ل�ضيخ ز�يد للكتاب، �لفائزين مبختلف 
فروع �جلائزة يف دورتها �لثالثة ع�ضرة، وقال: 
»يو��ضل �لإب��د�ع �لفكري و�لأدب��ي ح�ضوره يف 
�لنوعي  فالإبد�ع  �أبوظبي،  يف  �لثقايف  �مل�ضهد 
�لذي �ضهدناه يف �مل�ضاركات من مفكرين و�أدباء 

على م�ضتوى �لعامل هو تاأكيد على جناح هذ� 
�إر�ضائه وتعزيزه با�ضم  �لنهج �لذي متكنا من 

�لأب �ملوؤ�ض�ض عاماً تلو �لآخر«.
و�أعرب معايل �ل�ضيخ �ضلطان بن طحنون عن 
فخره بامل�ضتوى �ل�ضتثنائي �لذي و�ضلت �إليه 
يف  �أ�ضهمت  و�لتي  للكتاب  ز�ي��د  �ل�ضيخ  جائزة 
تكرمي �لإنتاج �لإبد�عي و�لفكري �لذي يوؤثر 
يف حياة �ل�ضعوب و�ملجتمعات، ويحفز �ملبدعني 
ع��ل��ى ت��ول��ي��د �أف���ك���ار خ��ّ�ق��ة ق����ادرة ع��ل��ى دعم 
و�لآد�ب  بالثقافة  و�لرتقاء  �لإن�ضانية  �لعلوم 
علمياً  و�إغنائها  �لعربية  �لجتماعية  و�حلياة 

ومو�ضوعياً.
و�أك����د ���ض��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م �أمني 
�جلائزة:  �أّن  للكتاب  ز�ي��د  �ل�ضيخ  جائزة  عام 
و�لثقايف  �لفكري  �مل�ضهد  ت�ضدر  يف  »جنحت 
و�لأدب������ي �ل��ع��رب��ي ل��ل��ع��ام �ل��ث��ال��ث ع�����ض��ر على 
�ل���ت���و�يل، وخ���ري دل��ي��ل ه��و �لإق���ب���ال �لنوعي 

�ملرموقة،  �جلائزة  هذه  يف  للم�ضاركة  �لكبري 
��ضماً على  حتى �ضارت �جلائزة كما هي دوماً 
و�ضفافية  م�ضد�قية  من  به  تتمتع  ملا  م�ضمى 
�جلائزة  �أّن  ���ض��ع��ادت��ه  و�أ����ض���ار  وم��و���ض��وع��ي��ة. 
و��ضلت �تباع منهجية دقيقة يف عمليات �لفرز 
�ملا�ضية، ف�ضً� عن  �لأ�ضهر  و�لتحكيم خ�ل 
دور �لهيئة �لعلمية �لفاح�ض لتقارير �للجان، 
لخ��ت��ي��ار وت�����ض��م��ي��ة �أف�����ض��ل �لأع���م���ال يف هذه 

�لدورة، �لتي نّقدم �لتهنئة لأ�ضحابها.
�لعام  �ضخ�ضية  �لإع���ن عن  �ضيتم  �أن��ه  يذكر 
�لثقافية خ�ل �لفرتة �لقادمة. و�ضيقام حفل 
�ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  �ضباح  �لفائزين  تكرمي 
25 �أبريل يف م�ضرح �لب�ز� – متحف �للوفر 
�أبوظبي ، حيث مينح �لفائز بلقب »�ضخ�ضية 
�لعام �لثقافية« »ميد�لية ذهبية« حتمل �ضعار 
تقدير  و���ض��ه��ادة  للكتاب  ز�ي���د  �ل�ضيخ  ج��ائ��زة 
بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل بقيمة مليون درهم. 
يف حني يح�ضل �لفائزون يف �لفروع �لأخرى 
و«����ض���ه���ادة تقدير«،  ذه��ب��ي��ة«  »م��ي��د�ل��ي��ة  ع��ل��ى 
بالإ�ضافة �إىل جائزة مالية بقيمة 750 �ألف 

درهم �إمار�تي.

تفا�سيل الأعمال الفائزة
ف���از ب��ج��ائ��زة �ل�����ض��ي��خ ز�ي����د ل��ل��ك��ت��اب ع���ن فرع 
»�ل�����ذ�ت بني  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل�����ض��رية  ك��ت��اب  �لآد�ب 
�لثقايف  �ملركز  �ل�ضادر عن  و�لإيجاد«  �لوجود 
للكتاب للن�ضر و�لتوزيع عام 2018، للكاتب 

بن�ضامل حّمي�ض من �ملغرب وهو مفكر و�أديب، 
�ضذر�ت  فيها  يعر�ض  له  ذ�تية  �ضرية  و�لكتاب 
ي��ت��ن��اول من  م��ن حياته رو�ئ��ي��ا وم��وؤل��ف��ا، كما 
مر�حل  ع��رب  بلورها  فكرية  م��و�ق��ف  خ�لها 

من �لكتابة. 
م�ضاري  بني  �ملت�زمة  �لع�قة  �لكتاب  يوؤكد 
�أبعادها  ح��م��ل��ت  �ل���ت���ي  �مل����ف����ردة  »�ل�����وج�����ود«، 
وم�ضار  �ل�����رو�د  م��ن  ب��ع��دد  ت���اأث���ر�ً  �لفل�ضفية 
»�لإيجاد« �لذي ت�ضطلع به �لذ�ت يف جد�لها 
�ملختلفة.  و�لثقافية  �حلياتية  �ل�����ض��وؤون  م��ع 
�ملتكئة  �لإبد�عية  �لأب��ع��اد  بني  �لعمل  ويجمع 
�حلو�رية  و�لأب��ع��اد  للموؤلف  فنية  خ��ربة  على 
فالكتاب  �ل��ن��اق��د،  �لأك���ادمي���ي  ل���دى  �ملكت�ضبة 
يقود  �ل��ذي  و�حل�ضاري  �ملعريف  �لعمق  يحمل 

�إىل �إعادة �لقر�ءة و�لتفاعل معه. 
فرع  عن  للكتاب  ز�ي��د  �ل�ضيخ  جائزة  ومنحت 
�ملطوع  ح�ضني  للكاتب  و�لنا�ضئة  �لطفل  �أدب 
من �لكويت، عن ق�ضة »�أحلم �أن �أكون خ�ط 
�إ���ض��م��ن��ت« م���ن م��ن�����ض��ور�ت د�ر �حل���د�ئ���ق عام 
و�لبناء  �لهدم  م�ضاألة  تعالج  �لتي     ،2018
على نحو ذكي من خ�ل �ضرية »هد�م« �لذي 
�إ���ض��م��ن��ت، وبني  �أم���ل يف �ل��ت��ح��ول �إىل خ����ط 
ومفارقات  ح��ك��اي��ات  تتولد  و�ل��و�ق��ع  �ل��رغ��ب��ة 
وحت������ولت ت��ك�����ض��ف �ل���ع����ق���ة ب���ني �لأم���ري���ن 
طابع  �لأ���ض��ي��اء  على  وت�ضفي  ذك��ي  نحو  على 
�لأن�ضنة �ملمتع، حيث كانت لغة �لن�ض جميلة، 
و�لتحولت كثرية و�لر�ضومات منا�ضبة وو�عية 

وجتيء �ضمن بنية �ضردية متقنة. 

فرع  ع��ن  للكتاب  ز�ي���د  �ل�ضيخ  ب��ج��ائ��زة  وف���از 
�ملوؤلِّف �ل�ضاب �لباحث �جلز�ئري �لدكتور عبد 
�لرز�ق بلعقروز عن كتابه »روح �لقيم وحرية 
�ملفاهيم نحو �ل�ضري لإعادة �لرّت�بط و�لتكامل 
بني منظومة �لقيم و�لعلوم �لجتماعية«، من 
و�لإبد�ع،  للفكر  �لعربية  �ملوؤ�ّض�ضة  من�ضور�ت 
��ضتقاق  2017. و�لكتاب  در��ضة فل�ضفية يف 
�ملفاهيم و�لقيم �ملرتبطة بها وخا�ضة مفهوم 
�ملنهجية  ل��ل��م��ق��ارب��ات  ت��ب��ع��اً  وت���ط���وره  �ل��ع��ق��ل 
�لفل�ضفية �لتي تتناوله. وهي حتاول �لنتقال  
بالعقل من �ضيق �ملفاهيم �لعلمية �لريا�ضية 
�لقيم  رح���اب���ة  �إىل  �ل�������ض���ارم���ة  �ل��دي��ك��ارت��ي��ة 

�لروحية و�ملعنوية و�لعاطفية و�ت�ضاعها. 
مبناهج  موؤلفها  مت��ر���ض  على  �ل��در����ض��ة  ت��دل 
�لكربى  للمفا�ضل  متمثً�  �لفل�ضفية  �لنظر 
يف تطور مفهوم �لعقل يف �لفل�ضفة �لأوروبية. 
�لدر��ضة مكتوبة بلغة و��ضحة و�أ�ضلوب علمي 
للكتاب  ز�ي���د  �ل�ضيخ  بجائزة  ف��از  كما  دق��ي��ق. 
�لباحث  �لنقدية  �لفنون و�لدر��ضات  عن فرع 
�ل��ل��ب��ن��اين �ل���دك���ت���ور ���ض��رب��ل د�غ����ر ع���ن كتاب 
»�ل�����ض��ع��ر �ل��ع��رب��ي �حل���دي���ث: ق�����ض��ي��دة �لنر« 
 .2018 ع��ام  �ملعارف  منتدى  من�ضور�ت  من 
در��ضة  على  �ل��ك��ت��اب  ه��ذ�  يف  �ل��ب��اح��ث  ويعمل 
ق�ضيدة �لنر يف تطورها وخ�ضائ�ضها �لعامة 
م���ن خ�����ل حم��م��د �مل���اغ���وط و�أن�������ض���ي �حلاج 
وغريهما. لغة �لكتاب علمية تتخللها �ضو�هد 

يف جممل �ضفحات �لكتاب.
�أما جائزة �لثقافة �لعربية يف �للغات �لأخرى 

كينيدي  فيليب  �لأك��ادمي��ي  للباحث  فذهبت 
يف  »�لنك�ضاف  كتابه  عن  �ملتحدة،  �ململكة  من 
د�ر  �إ���ض��د�ر�ت  من  �لعربي«  �ل�ضردي  �مل���وروث 
توقف  حيث   .2016  ، �دن���ربه  جامعة  ن�ضر 
و�أثرها  �لنك�ضاف  در��ضة حلظة  �لكتاب  عند 
وموؤّلفه  �ل��ع��رب��ي��ة.  �ل�����ض��ردي��ة  �ل��ن�����ض��و���ض  يف 
�لعربي  ب������الأدب  ك��ي��ن��ي��دي خم��ت�����ّض  ف��ي��ل��ي��ب 
و�عماًل  ن�ضو�ضاً  �لكتاب  ويتناول يف  �لقدمي، 
»�لنك�ضاف« يف خمتلف  تر�ثية، ويتتّبع  �أدبية 
تّت�ضم  م��ق��ارن��ة  در����ض��ة  وي��در���ض��ه��ا  �لن�ضو�ض، 

بحيوية وو�ضوح كبريين.
ويف ف���رع �ل��ن�����ض��ر و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة، فاز 
ل�����أدب �جلغر�يّف  �ل��ع��رب��ّي  �مل��رك��ز  ب��اجل��ائ��زة 
»�رت��ي��اد �لآف����اق« يف دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية، 
وهو مركز بحثي عربّي م�ضتقّل وغري ربحّي 
�ل�ضويدي  ل��د�رة  تابع    ،2000 �ضنة  تاأ�ّض�ض 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف �أب��وظ��ب��ي. وي��ع��ن��ى �مل��رك��ز ب���اأدب 
ن�ضو�ضا  وين�ضر  �جلغر�يّف،  و�لأدب  �لّرح�ت 
�مل�ضمار،  ه��ذ�  يف  �أهمية  ذ�ت  وحديثة  قدمية 
�إىل جانب ن�ضر �لرح�ت �لعربية �لقدمية يف 
طبعات حمّققة ت�ضحبها مقّدمات �أو در��ضات 
لرح�ت معا�ضرة  ن�ضو�ضاً  يقّدم  كما  و�فية. 
قام بها كّتاب عرب، وت�ضّم �إ�ضد�ر�ته ترجمات 
ل��رح���ت ق��ام بها رّح��ال��ة و�أدب����اء �أج��ان��ب �إىل 
بال�ضعي  م��وؤّخ��ر�ً  �ملركز  وب��د�أ  �لعربّي،  �لعامل 
�جلغر�فية  و�ل��در����ض��ات  �ل��رح���ت  ن�ضر  �إىل 
�ملّتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �ضة  �ملخ�ضّ
مب��ا يتيح ���ض��ّد ث��غ��رة و����ض��ح��ة يف ه��ذ� �مليد�ن 

�لأدب����ّي و�مل��ع��ريّف �مل��ه��ّم. كما �أن�����ض��اأ �مل��رك��ز منذ 
�جلغر�يّف  ل���أدب  بطوطة  �ب��ن  جائزة  �ضنو�ت 
�ملحّققة  �أو  �ملوؤّلفة  �لكتب  لأف�ضل  مُتَنح  �لتي 

�أو �ملرتجمة يف حقل �خت�ضا�ضه.

نبذة عن الفائزين
مغربي،  و�أدي����ب  مفكر  حمي�ض:  بن�ضامل   •
�ملغربية،  ب��امل��م��ل��ك��ة  �ل�����ض��اب��ق  �ل��ث��ق��اف��ة  ووزي����ر 
حا�ضل على دكتور�ه �لدولة من جامعة باري�ض 
يف  و�لفرن�ضية  بالعربية  ويكتب  �لفل�ضفة،  يف 
�إىل  رو�ياته  بع�ض  و�لإب���د�ع، ترجمت  �لبحث 
“�لع�مة”  رو�ي��ات��ه  �أ�ضهر  وم��ن  ل��غ��ات،  ع��دة 
�أي�ضاً  �ب��ن خ��ل��دون، وه��و  ���ض��رية  �ل��ت��ي تتناول 
و�أوروبية  عربية  ملتقيات  ع��دة  يف  حما�ضر 
و�أم���ري���ك���ي���ة. ح�����ض��ل ع��ل��ى �جل���ائ���زة �لكربى 
 .2011 ع���ام  �لفرن�ضية  ت��ول��وز  لأك��ادمي��ي��ة 
�لقائمة  �إىل  “معذبتي”  رو�ي����ت����ه  و���ض��ل��ت 

�لق�ضرية للجائزة �لعاملية للرو�ية �لعربية. 
فوتوغر�يف  وم�ضور  كاتب  �ملطوع:  • ح�ضني 
كويتي من مو�ليد �ضنة 1989، حا�ضل على 
�للغة  ق�ضم  م��ن  و�ل��ن��ق��د  �لأدب  ب��ك��ال��وري��و���ض 
�لفل�ضفة  در�����ض  �ل��ك��وي��ت،  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
بد�أ  �جلامعية.  �ملرحلة  يف  م�ضاند  كتخ�ض�ض 
2009 و�ضارك يف �لعديد  حياته �ضاعر�ً عام 

من �لأم�ضيات و�ملهرجانات �ل�ضعرية. 
2015 بد�أ بكتابة �لق�ضة �لق�ضرية  ويف عام 
وه���ي �ل�����ض��ن��ة �ل��ت��ي ف���از ف��ي��ه��ا ب��امل��رك��ز �لأول 
على  وقا�ضها”  �جل��ام��ع��ة  “�ضاعر  مب�ضابقة 
�جته  بعدها  وم��ن  �ل��ك��وي��ت.  جامعة  م�ضتوى 
رو�يته  ن�ضر  حيث  و�ل���رو�ي���ة  �لق�ضة  لكتابة 
 .2017 ���ض��ن��ة  ن��ه��اي��ات  يف  “تر�ب”  �لأوىل 
�لدورة  �لفائزة بهذه  �أ���ض��در  ق�ضته  وم��ن ثم 
�أكون  �أن  “�أحلم  بعنو�ن  ل�أطفال  و�ملّوجهة 

خ�ط �إ�ضمنت” عام 2018.
ب��ل��ع��ق��روز: باحث  ع���ب���د�ل���رز�ق  �ل���دك���ت���ور   •
جز�ئري حا�ضل على دكتور�ه �لعلوم وفل�ضفة 
�أ����ض���ت���اذ حم��ا���ض��ر يف ق�ضم  �ل��ق��ي��م و�مل���ع���رف���ة. 
�لفل�ضفة بجامعة �ضطيف2- يف �جلز�ئر. خبري 
حمكم وع�ضو �لهيئة �لعلمية ملجلة �جلمعية 
عدة  لديه  �لفل�ضفية.  للّدر��ضات  �جلز�ئرية 
كتب منها: “حتولت �لفكر �لفل�ضفي �ملعا�ضر 
�ضادر  و�لتو��ضل”،  و�مل��ع��ن��ى  �مل��ف��ه��وم  �أ���ض��ئ��ل��ة 
ع��ن منتدى �مل��ع��ارف يف ب��ريوت ع��ام 2018، 
حو�رية  مفاحتات  �ملعرفة:  �أجل  “من  وكتاب 

�لوطن،  من�ضور�ت  و�لكتاب،” من  �ل��ّذ�ت  مع 
�جلز�ئر عام 2017.

د�غ���ر: �أ���ض��ت��اذ يف  �ضربل  �ل��دك��ت��ور  • �لأ���ض��ت��اذ 
جامعة  وخ��ري��ج  ل��ب��ن��ان،  يف  �لبلموند  جامعة 
�ل�ضوربون �جلديدة، ويحمل �ضهادَتي دكتور�ه 
فل�ضفة  ويف  �حل���دي���ث���ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لآد�ب  يف 
كتاباً  �ضتني  على  يزيد  ما  له  وتاريخه.  �لفن 
باللغتني �لعربية و�لفرن�ضية. �أّما يف �لأدبيات 
“�لعربية  منها،  �ملن�ضور�ت  م��ن  �لعديد  فله 
�لنه�ضة  ب��ني  �ل��ع���ق��ات  ��ضتباه  يف  و�ل��ت��م��دن 
و�ملثاقفة و�حلد�ثة”، من من�ضور�ت د�ر �لنهار 
عام  �لبلمند  جامعة  م��ن�����ض��ور�ت  م��ع  للن�ضر، 
�حلديث:  �لعربي  “�ل�ضعر  وكتاب   ،2009
بجائزة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �لنر” �ل��ف��ائ��ز  ق�����ض��ي��دة 
م���ن من�ضور�ت  وه����و  ل��ل��ك��ت��اب،  ز�ي����د  �ل�����ض��ي��خ 

منتدى �ملعارف، بريوت عام 2018.
• فيليب كينيدي: �أ�ضتاذ من �ململكة �ملتحدة، 
م��ت��خ�����ض�����ض يف در������ض����ات �ل�������ض���رق �لأو����ض���ط 
�ضهادة  على  حا�ضل  �لإ�ض�مية،  و�ل��در����ض��ات 
�لك��ضيكي،  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ض��ع��ر  يف  �ل���دك���ت���ور�ه 
و�مل��اج�����ض��ت��ري يف در�����ض���ات �ل�����ض��رق �لأو����ض���ط، 
ويعمل على �إجناز “خمطوطة كتاب” بعنو�ن 
در��ضة  وه���ي  �لإ�ض�مية”   “�لتقدير�ت 
ت�ضنيفية لنظرية �ملعرفة �ل�ضردية �لتي تركز 

على �لقرون �لو�ضطى.
�جل��غ��ر�يّف “�رتياد  ل����أدب  �ل��ع��رب��ّي  • �مل��رك��ز 
�لآفاق”: مبادرة ثقافية �إمار�تية �أ�ض�ضها قبل 
�ضنو�ت �ل�ضاعر و�لأديب �لإمار�تّي حممد بن 
�أحمد �ل�ضويدّي، و��ضتمل م�ضروعه على �إن�ضاء 
�لثقافية”  �ل�ضويدّي  “د�رة  ه��ي  ثقافية  د�ر 
�لتي ن�ضرت عدد�ً كبري�ً من �لرح�ت �لعربية 
ي��زي��د ع��ل��ى �ضتني  �ل��ق��دمي��ة و�حل��دي��ث��ة فيما 
�لر�ئد  �مل�ضروع  ه��ذ�  من  �نطلقت  كما  كتاباً، 
“�ملركز  تاأ�ضي�ض  ه��ي  �أخ���رى  ملهمة  م��ب��ادرة 
ا  �ضنويًّ �لتي متنح  �لعربّي ل�أدب �جلغر�يّف”، 
�بن بطوطة” لأف�ضل �لإ�ضد�ر�ت يف  “جائزة 
جمال �ضرديات �لرحلة ونقدها، ومن �إجناز�ت 
�مل��رك��ز �ل��ع��رب��ي ل�����أدب �جل���غ���ر�يّف �إ����ض���د�ر “ 
ببليوغر�فيا” �ضاملة تتمثل يف كتيب م�ضغر 
�أجن��ز يف جمال �ملطبوع �لرحلي  ي�ضمُّ كّل ما 
��ضتقطاب  جانب  �إىل  و�إبد�عاً،  ونقد�ً  حتقيقاً 
�لكفاء�ت لإجناز م�ضروعات ر�ضينة من خ�ل 
�لندو�ت �لعلمية �لكربى �لتي يعقدها �ملركز 

ا.  �لعربّي ل�أدب �جلغر�يّف �ضنويًّ

•• اأبوظبي- الفجر

فتح  عن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  �أعلنت   
باب �لتقدم لربنامج �لأبحاث �أمام �لط�ب 
�جلامعات  خمتلف  من  �ل���زو�ر  �جلامعيني 
�مل��ت��ح��دة. ويعد  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�ل��ربن��ام��ج م��ن�����ض��ة ت��ت��ي��ح ل��ل��ط���ب �ل����زو�ر 
�مل�ضاهمة يف م�ضاريع �أبحاث فريدة ومبتكرة 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  من�ضاآت  �ضمن 
�مل���ت���ط���ورة، ح��ي��ث ي�����ض��رف ع��ل��ي��ه جمموعة 
و�لبحثية  �لتعليمية  �ل��ك��و�در  �أف�����ض��ل  م��ن 
�أن ينعقد �لربنامج  �ملقرر  باجلامعة. ومن 
يف فرتة �ل�ضيف بني 10 يونيو و25 يوليو 
من  حم��دود  لعدد  �ضيتيح  حيث   ،2019
ط�ب �جلامعات من خمتلف �أنحاء �لدولة 
فر�ضة �مل�ضاركة يف م�ضاريع �أبحاث بجامعة 
و�ضيتمكن  كامل،  ب��دو�م  �أبوظبي  نيويورك 

�لط�ب �جلامعيني من �ملتفوقني �أكادميياً 
�ملو�قع  م���ن  ع���دد  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل يف  و���ض��ل��وك��ي��اً 
�لبحثية يف جمالت �لهند�ضة و�لعلوم، علماً 
باأن �آخر موعد لقبول �لطلبات 31 مار�ض 
�جلاري. للمزيد من �ملعلومات عن معايري 
�ل�ضغط  ي��رج��ى  �ل��ت��ق��دم  وكيفية  �مل�����ض��ارك��ة 
�مل�ضاركون  �ل��ط���ب  يكت�ضب  و���ض��وف  ه��ن��ا. 
�ل���ربن���ام���ج خ�����ربة ع��م��ل��ي��ة يف جم����الت  يف 
��ضتخد�م  �إمكانية  جانب  �إىل  �هتماماتهم، 
�مل��خ��ت��رب�ت �مل��ت��ط��ورة حت��ت �إ����ض���ر�ف �لكادر 
�لتعليمي يف جامعة نيويورك �أبوظبي. كما 
يهدف �لربنامج ملنح �لط�ب خربة علمية 
باأن يتيح لهم جتربة نطاق وعمق �لأبحاث 

يف جمالهم �لعلمي �ملختار.
وتت�ضمن �مل�ضاريع و�ملو�قع �ملتاحة يف جمال 
�لهند�ضة تطبيقات �لطباعة ث�ثية �لأبعاد 
يف ق��ط��اع �ل��ب��ن��اء م���ع �لأ����ض���ت���اذ �مل�����ض��اع��د يف 

دي  جار�ضيا  بورجا  �ملدنية  �لهند�ضة  ق�ضم 
�لهيدروجيل  ت�ضكيل  ودر��ضة جدوى  �ضوتو 
يف �خل���ي��ا م��ع �لأ���ض��ت��اذ �مل�����ض��اع��د يف ق�ضم 
�لهند�ضة �مليكانيكية جريميي تيو و�ملحاكاة 
�ل�ضنّية �للم�ضية مع �لأ�ضتاذ �مل�ضاعد يف ق�ضم 
�لكمبيوتر  وهند�ضة  �لكهربائية  �لهند�ضة 
حممد عيدباحث م�ضاعد حول �أحدث �ضوؤون 
�لأمن  �ل�ضيرب�ين مع مديرة مركز  �لأم��ن 
بحثي  وتقرير  �خلزميي  هدى  �ل�ضيرب�ين 
نيويورك  جامعة  يف  �ملخلفات  �إد�رة  ح��ول 
�مل�����ض��اع��د يف ق�ضم  �أب���وظ���ب���ي م���ع �لأ����ض���ت���اذ 
وتخميل  بيك  فيلك�ض  �لت�ضميم  ممار�ضات 
�ضطوح �حل�ضا�ضات �حليوية �مل�ضغرة �لقابلة 
ل�رتد�ء لقيا�ض �حلمو�ضة وتركيز �ضو�رد 
ق�ضم  يف  �مل�����ض��اع��د  �لأ���ض��ت��اذ  م��ع  �لكال�ضيوم 
�لطبية  و�ل��ه��ن��د���ض��ة  �مليكانيكية  �لهند�ضة 
�لعلوم  ر�ف��اي��ل �ضوجن و يف جم��ال  �حليوية 

�لنمذجة  ب���رت  ج���ون  �لأح���ي���اء  ع��ل��وم  ق�ضم 
مع  و�ل�ضو�ئل  �ل��غ��از�ت  لف�ضل  �حلا�ضوبية 
�ضرد�ل  �لكيمياء  ق�ضم  يف  �مل�ضاعد  �لأ�ضتاذ 

�ضوؤون  يف  م�ضاعد  وب��اح��ث  كريميزيالتني 
�أجايا  �لأول  �ل��ب��اح��ث  م��ع  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 

ر�فيندر�ن

�تفاقية م�ضرتكة بني  ز�يد للثقافة �لإ�ضلمية  و  
مركز حممد بن ر��ضد لطباعة �مل�ضحف �ل�ضريف

•• العني - الفجر

ر����ض��د لطباعة  ب��ن  م��رك��ز حممد  و  �لإ���ض���م��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د  د�ر  وق��ع��ت 
للد�ر،  �ململوكة  �لإ���ض��د�ر�ت  طباعة  حقوق  بيع  �تفاقية  �ل�ضريف  �مل�ضحف 

مدتها ث�ث �ضنو�ت.
وقع �لتفاقية يف فرع �لد�ر بعجمان �ضعادة �لدكتورة ن�ضال حممد �لطنيجي 
�ملدير �لعام لد�ر ز�يد للثقافة �لإ�ض�مية  و �ضعادة في�ضل �ضامل بن حيدر 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لطباعة و�لتوزيع مبوؤ�ض�ضة دبي ل�إع�م، بح�ضور 

�لدكتور خليفة �ملحرزي رئي�ض ق�ضم �ملكتبة و �لن�ضر و �لرتجمة بالد�ر.
ز�يد  د�ر  روؤي��ة  موؤكدة  �لطرفني  بني  �ملوقعة  �لتفاقية  �لطنيجي  وثمنت 
بجوهر  �لتعريف  يف  و�لتميز  �لريادة  على  تقوم  �لتي  �لإ�ض�مية  للثقافة 
ليكونو�  يوؤهلهم  ما  ت�ضتهدفها  �لتي  �لفئات  وتعليم  �لإ�ض�مية  �لثقافة 

عنا�ضر فاعلة ومنتجة يف �أوطانهم؛ خدمة ل�إن�ضان و�لإن�ضانية.
وقالت: �نطلقت �لد�ر يف ذلك �إىل ت�ضميم �إ�ضد�ر�ت عاملية، وتوفري مناهج 
به  يتميز  وملا  �ملمار�ضات،  �أف�ضل  وفق  هادفة  حمتويات  ذو  كتب  و  تعليمية 
يف  عالية  خ��ربة  م��ن  �ل�ضريف  �مل�ضحف  لطباعة  ر����ض��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز 
طباعة �ملحتويات �ملختلفة ون�ضرها، جاءت هذه �لتفاقية و�لتي مبوجبها 
خمتلفة،  عاملية  بلغات  �إ���ض��د�ر   140 يقارب  ما  طباعة  حقوق  بيع  �ضيتم 
د�ر  �ضيعود على  �ل��د�ر، مما  ت�ضرف عليهم  �إعد�دها من قبل خمت�ضني  مت 
�ملناهج  ز�يد للثقافة �لإ�ض�مية بعائد مادي �ضي�ضاهم يف تطوير حمتوى 

�لتعليمية و �لإ�ضد�ر�ت �لثقافية و�لتعليمية  �لتي تعّدها �لد�ر.
ومن جانبه قال �ضعادة في�ضل �ضامل بن حيدر : تهدف هذه �لتفاقية �إىل 
بيع حقوق �لطباعة �إىل مركز حممد بن ر��ضد لطباعة �مل�ضحف �ل�ضريف 
ل�ضالح د�ر ز�يد للثقافة �لإ�ض�مية، حيث �ضنقوم بدورنا بطباعة وت�ضويق 
�لإ�ضد�ر�ت وفق �ملو��ضفات �لفنية �ملتفق عليها ب�ضرط �حلفاظ على هوية 

�لإ�ضد�ر�ت �ململوكة للد�ر.

�سربل داغر بن�سامل حّمي�ص د. عبدالرزاق بلعقروز 
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كما  العامل،  م�ستوى  على  قيمة  املحا�سيل  اأكرث  رابع  املوز  ميثل 
يحظى ب�سعبية جارفة؛ حيث يزرع الآن يف 

107 دول، وهو ما يوؤكد فوائده الكثرية، 
املليئة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ت��رك��ي��ب��ت��ه  بف�سل 

الكامل،  ب��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم 
فيتامني:  الأل��ي��اف، 

واأهميتها   ،B6و C
ل�سحة الإن�سان.

هل �سبق لك تناول طعام �سهي، ثم �سعرت ب�سداع حاد؟.. ل تقلق، فبح�سب اخلرباء هناك �ستة اأ�سباب ملا ت�سعر به، لبد لك اأن تعرفها:
- �لكثري من �ل�ضكر: عموًما فاإن �لإقبال على �لتهام �لكثري 
و�لنتفاخ  ب��ال��ك�����ض��ل  ي�ضيبك  ق���د  �حل���ل���وى  �أو  �ل��ك��ع��ك  م���ن 
ن�ضبة  �رتفاع  �ل�ضكرية يف  �لأطعمة  تت�ضبب  و�ل�ضد�ع؛ حيث 
�ل�ضكر يف �لدم وكذلك تك�ضره ب�ضرعة، وقد يوؤدي ذلك �إىل 
�نخفا�ض ن�ضبة �ل�ضكر يف �لدم بعد �لوجبات، مما قد يجعلك 

ا بال�ضعف �أو �لتعرق. ت�ضعر بالدو�ر، وقد ت�ضعر �أي�ضً

�ملوجود  بامللح،  �لغنية  �لأطعمة  تناول  �مللح:  من  �لكثري   -
ا باأ�ضكال خمتلفة يف: �لطعام �ملجمد، �ل�ضل�ضة، ع�ضري  �أي�ضً

�ل�ضد�ع  ي�ضبب  �أن  مي��ك��ن  �مل��ط��ب��وخ،  و�جل���ن  �ل��ط��م��اط��م 
�لز�ئد يزيد  �ل�ضوديوم  ف��اإن  و�ل���دو�ر، وح�ضب �خل��رب�ء 
�أكرب  م�ضاحة  ي�ضتهلك  يجعله  مم��ا  �ل����دم،  ح��ج��م  م��ن 
�لدموية  �لأوعية  تتو�ضع  حيث  �لدموية؛  �لأوعية  يف 
ي�ضبب  �أن  مي��ك��ن  �ل����ذي  �ل���ز�ئ���د  �حل��ج��م  لت�ضتوعب 

�ضد�ًعا.
وح�ضب �لدر��ضات �لربيطانية فاإن �لأ�ضخا�ض �لذين 

يتناولون �ل�ضوديوم بكرة )حو�يل 8000 
�ضد�ع  ي�ضيب  �ل��ي��وم(  يف  ملليجر�م 

ما بعد تناول �لطعام نحو 
�ملئة  يف   33

ملليجر�م   4000 يتناولون  �لذين  باأولئك  مقارنة  منهم، 
من �ل�ضوديوم يف �ليوم �لو�حد، فيما تو�ضي جمعية �لقلب 
ملليجر�م   15000 عن  يزيد  ل  ما  با�ضته�ك  �لأمريكية 

يومًيا من �مللح بكل �أ�ضكاله من �أجل �ل�ضحة �ملثلى.

فقد  �جل��ن  من  �لقليل  �أكلت  لو  حتى  �لثيامني:  حم�ض   -
ت�����ض��اب ب��ه��ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل�������ض���د�ع، ف��ن��وع وم��ك��ون��ات �لأك���ل 
و�ل���������ض����رب ت��ت��ح��ك��م يف ذل����ك، 
فمثً� �لأجبان �لقدمية 
علي  حتتوي  و�لنبيذ 
�ل����ث����ي����ام����ني وه����و 
�أميني  ح��م�����ض 
باإثارة  معروف 
�ل�������������������ض���������د�ع 
كما  �لن�ضفي، 
�لأطعمة  �أن 
�مل�����ل�����ي�����ئ�����ة 
ب����امل����و�د 

وغريها  �لكربيتات  �أو  �ل��ن��رت�ت  مثل  �لكيميائية  �حلافظة 
�إىل  �ل��دم  تدفق  ب��زي��ادة  �لن�ضفي  �ل�ضد�ع  ت�ضبب  �أن  ميكن 
�مل�ضافة يف �للحوم  �مل���و�د  ت��وج��د ه��ذه  �ل��دم��اغ، وك��ث��رًي� م��ا 
�ضل�ضة  �لكحول،  �للحم،  و�ضر�ئح  دوج  �لهوت  مثل  �مل�ضنعة 

�ل�ضويا، و�حل�ضاء �ملعّلب.

- �لأط��ع��م��ة �مل��ق��رم�����ض��ة: ق��د ي��ك��ون ل��دي��ك ����ض��ط��ر�ب �لأمل 
�أمل  وه��و   ،  »MPD«�خت�ضاًر� �مل��ع��روف  �لع�ضلي  �لليفي 
تناول  م��ع  ذل��ك  يحدث  وق��د  فكك،  حت��رك  �لتي  �لع�ض�ت 
ع�ضلي  �أمل  لديك  يكون  �أن  ي�ضبه  وهو  �ملقرم�ضة،  �لأطعمة 
�لنوع  نف�ض  يحدث  �أن  ميكن  ثقيلة،  ريا�ضية  مت��اري��ن  بعد 
�أو  �لفك من خ���ل مترين  �إذ� �ضغطت ع�ض�ت  �لأمل  من 
�أو �ل�ضطد�م بقوة، وهو ما  �أثناء �لنوم  من خ�ل �ل�ضغط 
قد يوؤدي �إىل �أمل يف �لر�أ�ض، و�إذ� كان �لو�ضع كذلك ميكنك 
��ضتمرت  �إذ�  �أم���ا  ل�لتهاب،  م�����ض��ادة  م�ضكنة  �أدوي����ة  ت��ن��اول 

�مل�ضكلة فتحدث �إىل طبيب �لأ�ضنان. 

�ضقف فمك،  ب��ارد  �ضيء  يلم�ض  عندما  �ل��ب��اردة:  �لأغ��ذي��ة   -
�إىل  فاإن �لأوعية �لدموية تنق�ض �ضريًعا وتقلل تدفق �لدم 
ل���أمل حول جبهتك،  �ضريع  ومي�ض  و�لنتيجة هي  �لدماغ، 
�لع�ضب  �ل��ت��ه��اب  �لأط���ب���اء  عليها  �ل��ت��ي يطلق  �حل��ال��ة  وه���ي 
�ل���رئ���وي، ول��ك��ن ل ت��ق��ل��ق ���ض��وف ت��خ��ت��ف��ي خ����ل دق��ي��ق��ة �أو 

دقيقتني. 

- �ل�ضطر�بات �له�ضمية: ت�ضري بع�ض �لدر��ضات �إىل 
�أن مر�ض �ل�ضطر�بات �له�ضمية قد يكون مرتبًطا 
��ا دل��ي��ل ع��ل��ى �أن  ب��ال�����ض��د�ع �ل��ن�����ض��ف��ي، وه��ن��اك �أي�����ضً
�ل�ضد�ع ب�ضكل عام يوؤدي �إىل عدم حتمل �ل�كتوز، 
لكن �لأ�ضباب غري و��ضحة، ومعظم �خلرب�ء لي�ضو� 
مقتنعني متاًما بوجود ر�بط، على �لرغم من وجود 
وجود  �إىل  ت�ضري  و�لأط��ب��اء  �ملر�ضى  قبل  من  تقارير 
�رتباط، بينما ل يوجد دليل قوي مبا يكفي حتي �لآن 
منتجات  �أو  �جللوتني  ب�ضاأن  نهائي  ��ضتنتاج  �إىل  للتو�ضل 

�لألبان �لتي ت�ضبب �ل�ضد�ع.

�لأكل بعد  ما  لـل�ضد�ع  �أ�ضباب   6

- اأهمية البوتا�سيوم: 
وي�ضتخدم  �جل�ضم،  م��ن  خلية  ك��ل  يف  يوجد  مهم  غ��ذ�ئ��ي  عن�ضر  ه��و 
ب�ضكل  �خل�يا  عمل  على  حتافظ  �لتي  �لكهربائية  �ل�ضحنة  لتوليد 
�ضحيح، كما �أنه ي�ضاعد على �إبقاء معدل نب�ضات �لقلب ثابًتا، ويحفز 
�إط�ق �لأن�ضولني لل�ضيطرة على ن�ضبة �ل�ضكر يف �لدم، ويدعم �ضغط 

�لدم �لأمثل.
وين�ضح �خلرب�ء د�ئًما بت�ضجيع �لبالغني �لأ�ضحاء على ��ضته�ك ما 
�لو�حد،  �ليوم  يف  �لبوتا�ضيوم  من  ملليجر�م   4700-3500 بني 
�عتماًد� على �أ�ضلوب �حلياة ون�ضاط �لإن�ضان، ويحتوي �ملوز يف �ملتو�ضط 

على حو�يل 450 ملليجر�ًما من هذه �ملغذيات �حليوية.

- دعم �سغط الدم ال�سحي: 
عندما نريد خف�ض �ضغط �لدم لدينا نفكر يف �لغالب يف �ل�ضوديوم، 
�أن �لتو�زن �لدقيق لل�ضوديوم و�لبوتا�ضيوم هو �لذي  ولكن �حلقيقة 

�ل�ضليم،  �ل�����دم  ���ض��غ��ط  ي���دع���م 
ي�����ض��اع��د ب�ضكل  و�مل����وز ق��د 

هذ�  حت��ق��ي��ق  يف  ك���ب���ري 
�لتو�زن.

ان���خ���ف���ا����ص   -
خم�����������اط�����������ر 

ال�سرطان:
�لكثري  تناول  �إن   

م�����������������������������ن 

بال�ضرطان  �لإ�ضابة  يقلل من خطر  �لطازجة  �لفو�كه و�خل�ضر�و�ت 
ب�ضكل عام؛ لأن هذه �لأطعمة غنية باملغذيات دون �إ�ضافة ملح، �ضكر، 

مو�د حافظة كيميائية �أو �أ�ضباغ.
ويعترب �ملوز على وجه �خل�ضو�ض م�ضدًر� جيًد� لفيتامنيC ، �لذي 
لل�ضرطان،  �مل�ضببة  �حل���رة  �جل���ذور  تكوين  على  �لق�ضاء  يف  ي�ضاعد 
كما يعتقد �أن حمتو�ها �لعايل من �لألياف يقلل من خطر �لإ�ضابة 

ب�ضرطان �لقولون.

- تعزيز �سحة القلب:
 �إن زيادة �لبوتا�ضيوم �أثناء تقليل �ل�ضوديوم هو على �لأرجح �لتغيري 
�لوحيد �لأكر �أهمية �لذي ميكن �أن تقوم به لتقليل خطر �لإ�ضابة 

باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية.
يتناولون  �ل��ذي��ن  �لأ�ضخا�ض  �أن  �إىل  �ل��در����ض��ات  �إح���دى  �أ���ض��ارت  وق��د 
لديهم  �ليوم  يف  �لبوتا�ضيوم  من  ملليجر�ًما   4069 عن  يقل  ل  ما 
�لذين  �أولئك  للوفاة مبر�ض قلبي من  باملائة   49 بن�ضبة  �أق��ل  خطر 
ي�ضتهلكون �أقل من 1000 ملليجر�م.وي�ضاعد �ملوز على تعزيز 
ا: فالألياف،  �ضحة �لقلب بطرق �أخرى �أي�ضً
كلها  فيه  �مل��وج��ودة   B6و  C فيتامني 

عو�مل بالغة �لأهمية لقلب قوي.

- حت�سني اأداء اجلهاز اله�سمي: 
��ا حمل  ��ا، ول��ك��ن��ه ي��ح��ل �أي�����ضً �مل����وز ل��ي�����ض ف��ق��ط ���ض��ه��ل �ل��ه�����ض��م ن�����ض��ب��يًّ
بكميات  فقد�نها  يتم  �لتي  �لبوتا�ضيوم  مثل  �حليوية  �لإلكرتوليتات 
�ملوز  �لألياف يف  ا حمتوى  �أي�ضً �لإ�ضهال، وي�ضاعد  نوبات  �أثناء  كبرية 

على تعزيز �نتظام حركة �لأمعاء.

- حماذير تناول املوز: 
�لقلب  ملر�ض  بيتا  حا�ضر�ت  يتناولون  �لذين  �لأ�ضخا�ض  على  يجب 

تناول �ملوز باعتد�ل؛ 
من  و�لكثري  �لبوتا�ضيوم،  م�ضتويات  زي��ادة  ت�ضبب  بيتا  حا�ضر�ت  لأن 
كلو�تهم  تعمل  ل  �لذين  �لأ�ضخا�ض  على  خطًر�  ي�ضكل  �لبوتا�ضيوم 

�إىل ب����ال���������ض����ك����ل �لأم������ث������ل. ي���وؤدي  �أن  ميكن  �مل��وز  �أن  ا  �أي�ضً ويعتقد 
�ل�ضد�ع �لن�ضفي يف �لأ�ضخا�ض 
�لذين هم عر�ضة له؛ لذلك 
ا �إذ�  �لتزم بن�ضف موزة يوميًّ

كنت تعاين هذ� �ل�ضد�ع.
ك������م������ا ي�������ع�������اين ب���ع�������ض 
�لأ�ضخا�ض من ح�ضا�ضية 
جت���اه �مل�����وز؛ ل���ذ� جتنبه 
�أن����ه  وج������دت  �إذ�  مت����اًم����ا 
����ا مثل  �أع����ر������ضً ي�����ض��ب��ب 

�حلكة �أو �لتورم مثً�.

يحتوي على البوتا�سيوم واللياف والفيتامينات

�ملوز.. يعزز �ضحة �لقلب ويقلل 
من خطر �ل�ضابة بال�ضرطان

حليب �ملاعز للتخل�ض
 من �نتفاخ �ملعدة

ي�ضكو �لبع�ض من م�ضاكل �نتفاخ �ملعدة بعد تناول بع�ض �لأطعمة، �أو تناول 
و�لبطن  �لغاز�ت  �آلم  �ضبب  يكون  و�ح��دة، ورمب��ا  دفعة  �لطعام  �لكثري من 
ناجمة عن تناول �حلليب، ولكن قد يكون �حلل ل�نتفاخ باإجر�ء مقاي�ضة 

�ضريعة وحا�ضمة، بح�ضب ما ذكرت �ضحيفة )�إك�ضرب�ض( �لربيطانية.
من  م��ا  مرحلة  يف  �لنا�ض  م��ن  كثري  على  ي��وؤث��ر  �مل��ع��دة  �نتفاخ  �أن  �ضك  ول 
�آلم يف �ملعدة و�لبطن و�لأمعاء،  حياتهم �لأمر �لذي يجعلهم يعانون من 

بح�ضب هيئة �ل�ضحة �لوطنية �لربيطانية.
غري �أن �أكر �ضبب معروف ل�إ�ضابة باآلم و�نتفاخ �ملعدة هو تناول كاأ�ض من 

�حلليب على �لأقل؛ وفقاً ملا ذكرته �ل�ضحيفة �لربيطانية.
يف  ذلك  ويتمثل  �أي�ضاً،  ورخي�ضة  ب�ضيطة  بحلول  �لتغذية،  خرب�ء  وين�ضح 
�لتوقف عن تناول حليب �لأبقار، و�ل�ضتعا�ضة عنه بحليب �ملاعز، و�ضيجد 

�ملرء �أن هذ� �حلل �ل�ضريع و�لب�ضيط قد يكون كافياً لتجنب �لغاز�ت.
�أقل قدرة  �ملاعز يكون  �أن حليب  �أماند� هاملتون،  وترجح خبرية �لتغذية، 
على �لت�ضبب بانتفاخ �ملعدة، مقارنة مع حليب �لأبقار �لذي يحفز �أعر��ض 

�حل�ضا�ضية نتيجة لوجود بروتني �ألفا �أ�ض 1 كا�ضني.
حليب  م��ن  �له�ضم  على  �أ�ضهل  �مل��اع��ز  حليب  �أن  �لتغذية  خ��ب��رية  وتعتقد 
�لأبقار؛ لأنه يحتوي على جزيئات دهنية �أ�ضغر من �جلزيئات �لدهنية يف 
�إن �لتحول من حليب �لأبقار �إىل حليب  حليب �لأبقار.وقالت هاميلتون: 
�ل�ضكريات  �أن تعمل  �لعامة.. وميكن  لل�ضحة  �أن يكون مفيد�ً  �ملاعز ميكن 
غري �لقابلة لله�ضم �أو �ضكريات قليلة �لتعدد �ملوجودة يف حليب �ملاعز مثل 

�لربيبايوتك.
�لقناة  �ضحة  على  �حل��ف��اظ  يف  ت�ضاعد  مركبات  ع��ن  ع��ب��ارة  و�ل��ربي��ب��اي��وك 
�له�ضمية من خ�ل ت�ضجيع منو �لبكترييا �ملفيدة يف �لأمعاء، ومنع منو 

�لبكترييا �ل�ضارة.
وتو�ضح هاملتون �أن حليب �ملاعز يحتوي على �ضكريات قليلة �لتعدد �أكر 

بنحو 8 مر�ت مما يحتويه حليب �لأبقار من هذه �ل�ضكريات.
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اعالن جتديد 

تعلن �إد�رة  �لع�مات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

�ضبي�ض�يزد خلدمات �لع�مات �لتجارية. 

بطلب لتجديد ت�ضجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م :   130027

با�ض������م :  �إنفو�إيدج   )  �لهند (  ليمتد.

وعنو�ن����ه :   �إيه  88 – قطاع 2 ، نيود� – 201 301 ، �لهند . 

و�مل�ضجلة حتت رقم :  )  130027  (    بتاريخ :  9 /  4  / 2013

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �ضنو�ت  ع�ضر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ضتظل 

�حلم��اية يف : 4 / 6 / 2019

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنو�ت وفقاً ل�أو�ضاع 

و�ل�ضروط �ملن�ضو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�ضادر يف 

�ضاأن �لع�مات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�ش 2019 العدد 12581 

اعالن جتديد 

تعلن �إد�رة  �لع�مات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

�ضبي�ض�يزد خلدمات �لع�مات �لتجارية. 

بطلب لتجديد ت�ضجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م :   130025

با�ض������م :  �إنفو�إيدج   )  �لهند (  ليمتد.

وعنو�ن����ه :   �إيه  88 – قطاع 2 ، نيود� – 201 301 ، �لهند . 

و�مل�ضجلة حتت رقم :  )  130025  (    بتاريخ :  8 /  4  / 2013

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �ضنو�ت  ع�ضر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ضتظل 

�حلم��اية يف : 4 / 6 / 2019

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنو�ت وفقاً ل�أو�ضاع 

و�ل�ضروط �ملن�ضو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�ضادر يف 

�ضاأن �لع�مات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�ش 2019 العدد 12581 

تعلن �أد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ �ضبي�ض�يزد خلدمات �لع�مات �لتجارية
بطلب �نتقال ملكية   ت�ضجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 196071      بتاريخ:  11  / 8 / 2013 .   
�مل�ضجلة حتت رقم: 196071    بتاريخ:     7  / 10 / 2015

با�ض��م:  فوزهو  هنرت برودكت �إمب . �أند �أك�ضب كو ، ليمتد. .
وعنو�نه:  يونيت �إيه  - �أف �أند جيه – �إل ، 24 / �أف ، تاور �إيه ، بلدينغ 1 ، 

هو�كاي فوجي ، 36 قولو دوجن د�لو ، فوت�ضو �ضيتي ، فوجيان بروفين�ض ، �ل�ضني. 
رقم وتاريخ �لن�ضر �ل�ضابق يف �جلريدة �لر�ضمية : )      ( – )  / /  (

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :
حقائب لأجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة ، حافظات لأجهزة �لكمبيوتر �للمحمولة ، حافظات للهو�تف �لنقالة ، 
�ألت حا�ضبة جيبية ، حافظات م�ضنوعة خ�ضي�ضا لأجهزة و �أدو�ت �لت�ضوير �لفوتوغر�يف ، نظار�ت �ضم�ضية 
، �أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، �أجهزة �ضحن �لبطاريات �لكهربائية ، �أدو�ت ذ�كرة لآجهزة �لكمبيوتر ، خوذة 

و�قية  ل�ألعاب �لريا�ضية . 
�لو�ق�عة بالفئة   :  9

* �لتعدي�ت على �لطلب بعد �لن�ضر �ل�ضابق:
تن���ازل رقم:1

��ضم مالك �لع�مة: فوزهو  هنرت برودكت �إمب . �أند �أك�ضب كو ، ليمتد.
��ضم �ملتنازل له:  وينجر �أ�ض �إيه. 
مه�نته:  �ل�ضناعة و �لتجارة .    . 

جن�ضيته:�ضركة  �ضوي�ضرية.
عنو�ن وحمل �إقامته :  روت دي بال 63  ، 2800 ديليومنت ، �ضوي�ضر� .

تاري�خ �نت�قال �مللكية:  5 / 8 / 2018.
تاريخ �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل:   /   / 2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�ش 2019 العدد 12581 

اعالن جتديد 

تعلن �إد�رة  �لع�مات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

�ضبي�ض�يزد خلدمات �لع�مات �لتجارية. 

بطلب لتجديد ت�ضجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م :   130026

با�ض������م :  �إنفو�إيدج   )  �لهند (  ليمتد.

وعنو�ن����ه :   �إيه  88 – قطاع 2 ، نيود� – 201 301 ، �لهند . 

و�مل�ضجلة حتت رقم :  )  130026  (    بتاريخ :  8 /  4  / 2013

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���ري  �ضنو�ت  ع�ضر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ضتظل 

�حلم��اية يف : 4 / 6 / 2019

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنو�ت وفقاً ل�أو�ضاع 

و�ل�ضروط �ملن�ضو�ض عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�ضادر يف 

�ضاأن �لع�مات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�ش 2019 العدد 12581 

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
الدعوى 2018/3815 مقامة من بنك برودا 

�شد بي ا�ش ال ، ا�شونك بوجن واآخرين  

�ضيهجال يرجى  ناند�ن  ر�غاف بوجن وديفكي   / �ل�ضادة 
�لدعوى  يف  �مل�ضرفية  �خلربة  �جتماع  بح�ضور  �لتكرم 
يف  �ملحدد   ، برود�  بنك  من  �ضدكم  �ملقامة   2018/3815
�لثانية ع�ضر و�لن�ضف من بعد ظهر يوم  �ل�ضاعة  متام 
�ل�ضبت �ملو�فق 2019/3/23 ، ببنك برود� ، �لكائن بربج 

�لكري�ضتال ب�ز� �ل�ضارقة. 
اخلبري امل�شريف 
معاوية ال�شيد العو�ش  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
اعالن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 893 ل�شنة 2018 مدين كلي - عجمان   
�ملدعي : حممد ح�ضني مهنام / �ير�ن �جلن�ضية

�ملدعي عليهم : 1- �ضركة ورود �ل�ضام للتجارة �لعامة - ذ م م  2- ود�د �ضعيد علي �خل�ضر / �إمار�تية 
�جلن�ضية - على �ملدعي و�ملدعي عليهم �حل�ضور �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة 
�حل�ضابية �لأول �ملقرر عقده يف متام �ل�ضاعة �لثانية و�لن�ضف بعد �لظهر )Pm 14.30( يوم �لثنني 
�ملو�فق 2019/3/25 وذلك مبقر مكتب �خلبري �لكائن باأبوظبي �لز�هية - بناية فرع خمابز �لكورني�ض 
�لأوتوماتيكية - بجو�ر فندق �لد�نة - �لطابق �لأول - مكتب 205 مع �إح�ضار عدد )4( ن�ضخة من كافة 
�مل�ضتند�ت و�لوثائق �ل�ضابق تقدميها �مام �ملحكمة وغريها من �مل�ضتند�ت و�لوثائق �لتي قد ترغبون يف 
تقدميها معها ��ضول تلك �مل�ضتند�ت و�لوثائق وبطاقة �لهوية و�لوكالة �لقانونية ل�ط�ع عليها من 
قبل �خلبري �وعادتها �ليكم مرة �خرى ، مع م�حظة �إن تكون �مل�ضتند�ت و�لوثائق �ملقدمة للخربة 

جميعها مرتجمة للغة �لعربية ترجمة قانونية و�إل لن يلتفت �إليها. للتو��ضل : 0507526852
اخلبري احل�شابي / �شمري ح�شن عبدالفتاح  
رقم القيد )539( - 0507526852

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
يف  الدعوى 2018/2377 جتاري كلي  

�ملدعي عليهم 1( - فر�ز م�ضني للتجارة �لعامة - �ض م ح  2( حم�ضن ح�ضن موؤذين  3( �ضيناكو - 
�ض ذ م 4( حممود علي �كرب مزروعي قم�ضري  5( حممد ح�ضني �رزنك - مبا �ن هنالك دعوى 
�أمام حماكم دبي    - �لرئي�ضي(  �ير�ن )�لفرع  �ملدعي / بنك �ضادر�ت  مرفوعة �ضدكم من قبل 
و�أنه مت تكليفنا كخبري� م�ضرفيا مبوجب �حلكم �ل�ضادر بالدعوى �أع�ه فاإننا ندعوكم حل�ضور 
�جتماع �خلربة وذلك يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/3/21 يف متام �ل�ضاعة �لعا�ضرة �ضباحا  مبقر 
مكتبنا �نرت� ل��ضت�ضار�ت �ملالية وذلك بالعنو�ن �لتايل : دبي - حمي�ضنة 4 - �ضارع بريوت - بناية 
�مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�ضيار�ت - وبذ�ت 
�لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 ، 04-2206244  
، فاك�ض : 042206877 ، يرجى �لإط�ع و�حل�ضور باملوعد �ملحدد �ع�ه و�إح�ضار كافة ما لديكم 

من م�ضتند�ت مع �لرتجمة �ىل �لعربية. 
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعـــــالن بالن�شــــر
العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   

اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شدهم  مبوعد اجلل�شة اأمام املحكمة 
يف جريدتني اإحداهما ناطقة باللغة الإجنليزية 

يف ال�شتئناف رقم 1874 ل�شنة 2018 م جتاري 
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده : 1- ر�جا ر�مان �ضار�فانان ر�جا ر�مان  2- ناتار�جان ر�جيندر�ن 3- نور 

ح�ضني �بو �لقا�ضم  4- �لو�ضي ل�ضناعة �ل�ضغال �ملعدنية للمباين - ذ م م 
نعلنكم بان �مل�ضتاأنف : �ضانتي في� يودهام 

قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر يف �لق�ضية �ملدنية رقم 5730 ل�ضنة 2016 جتاري )كلي( �ل�ضارقة 
وقد حتدد لنظره جل�ضة 2019/3/20 يف متام �ل�ضاعة �لتا�ضعة و�لن�ضف �ضباحا مبقر هذه 
�ملحكمة �مام �لد�ئرة �ملدنية �لثالثة - لذ� يرجى �لتف�ضل باحل�ضور �و من ميثلكم قانونا 
�ضتبا�ضر نظر �ل�ضتئناف وفقا لحاكم  �ملحكمة  لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان 
�لقانون.  ملحوظة : ين�ضر هذ� �لع�ن على نفقة �مل�ضتاأنف دون �أية م�ضوؤولية على �ملحكمة 

جتاه حقوق �لغري
رئي�ش قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : جي ان اجنليكو فا�سن - �ص ذ م م   
�لعنو�ن : حمل رقم 234 ملك �عمار �لعقارية - بردبي - برج خليفة - �ل�ضكل �لقانوين : 
ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�ضة : 753173 رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1215763 
�ل��ت��اأ���ض��ري يف �ل�ضجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لق��ت�����ض��ادي��ة 
�لتجاري لديها باإنح�ل �ل�ضركة �ملذكورة �أع�ه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
لديه  من  وعلى   2019/3/10 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/3/10
لتدقيق  النعيمي  رمي  ام  تي  ايه  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  2517721-04 م�ضطحباً   : فاك�ض   04-2517720  : هاتف   -

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : ارون �سوم ميدل اي�ست - �ص ذ م م    
�لعنو�ن : مكتب رقم M11 ملك ورثة هامل بن خادم �لغيث - ديرة - �ل�ضغاية - �ل�ضكل 
�لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�ضة : 641028 رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري 
يف  �لتاأ�ضري  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  1061248 مبوجب   :
�ل�ضجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�ضركة �ملذكورة �أع�ه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2019/3/6 وعلى من  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ  2019/3/6 
لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  2517721-04 م�ضطحباً   : فاك�ض   04-2517720  : هاتف   -

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-2517721  : فاك�ض   04-2517720  : ه��ات��ف   -
�لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أع�ه لت�ضفية 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - فا�سن  اجنليكو  ان  جي 
2019/3/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/10 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع���ه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - �ل��زرع��وين  حممد  عبد�لرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
تعلن  هذ�  مبوجب   04-2517721  : فاك�ض   04-2517720  : هاتف   - �ملرقبات 
�أع�ه  �مل��ذك��ور  �مل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي  ارون �سوم ميدل اي�ست - �ص ذ م م  لت�ضفية 
بتاريخ  2019/3/6 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/6 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع����ه،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : ال�سقر امللكي للتكنولوجيا - �ص ذ م م     
�لعنو�ن : مكتب رقم 11 - 1101  ملك با�ضم �حمد خليل �لباكر - ديرة - �ملمزر - �ل�ضكل 
�لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�ضة : 754306 رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري 
�لتاأ�ضري يف  باأنه قد مت  �لقت�ضادية بدبي  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 1218473  مبوجب هذ� 
�ل�ضجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�ضركة �ملذكورة �أع�ه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2019/3/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/14 وعلى من 
لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  2517721-04 م�ضطحباً   : فاك�ض   04-2517720  : هاتف   -

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : ال جي ا�ص لتجارة ال�سجاد - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 309 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - بور 
�ضعيد - ديرة -  �ل�ضكل �لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�ضة : 769298  رقم 
�لقيد بال�ضجل �لتجاري : 1254701 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�ضركة �ملذكورة �أع�ه ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/3/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل �مل�ضفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  بتاريخ 2019/3/11 وعلى من لديه 
�حمد  بن  جمعه  �ل�ضيخ  ملك   308 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق  ميثاق 
بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - �لقرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ض : 04-2500782     
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-2517721  : فاك�ض   04-2517720  : ه��ات��ف   -
�لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أع�ه لت�ضفية 
ال�سقر امللكي للتكنولوجيا - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/14 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع���ه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ميثاق لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك �ل�ضيخ جمعه بن �حمد بن جمعه �ل مكتوم - ديرة 
تعلن  : 2500782-04 مبوجب هذ�  فاك�ض    04-2500781 : - هاتف  �لقرهود   -
د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أع�ه لت�ضفية 
ق��ر�ر حماكم دبي  ال�سجاد - �ص ذ م م وذل��ك مبوجب  ال جي ا�ص لتجارة 
بتاريخ 2019/3/11  دبي  �لعدل حماكم  و�ملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/3/11 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أع�ه، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : �سركة املحاميد التجارية - �ص ذ م م  
�ل�ضكل   - �لبطني   - �مل��رزوق��ي  203 ملك لطيفة عبد�هلل حممود  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
بال�ضجل  �لقيد  رق��م   201847  : �لرخ�ضة  رق��م   ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
�لتجاري : 67327 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�ضركة �ملذكورة �أع�ه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
  2019/2/19 بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2019/2/19 بتاريخ   دبي 
حما�سبون  تاكر  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى 
قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 302 ملك �حمد عبد�هلل �ملو�ضى - بردبي - �ل�ضوق �لكبري 
- هاتف : 3939053-04  فاك�ض : 3939054-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : تاكر حما�سبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم 302 ملك �حمد عبد�هلل �ملو�ضى - بردبي - �ل�ضوق �لكبري 
- هاتف : 3939053-04  فاك�ض : 3939054-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�سركة  لت�ضفية  �أع���ه  �مل��ذك��ور  �مل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية 
بتاريخ   دب��ي  ق���ر�ر حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م م  ذ  �ص   - التجارية  املحاميد 
2019/2/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/19 وعلى من 
لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  �أع���ه، م�ضطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/782  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه/1-عوي�ض عدنان عبد�لرحمن �ل�ضقاف جمهول حمل �لقامة 
�ملهري -  �ضامل �حمد �حلر�ضي  للتمويل وميثله/عي�ضى  �ملدعي/مو�رد  �ن  مبا 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %12 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   55492.39(
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�ضد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   Ch1.C.14 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 �ل�����ض��اع��ة   2019/3/25
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/744  جتاري جزئي 

�ىل �مل��دع��ي عليه /1-حم��م��د دروي�����ض ���ض��امل ر����ض��د �مل��ن�����ض��وري جم��ه��ول حمل 
�حلر�ضي  �حمد  �ضامل  وميثله/عي�ضى  للتمويل  �ملدعي/مو�رد  �ن  مبا  �لقامة 
�ملهري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )123050.05 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %12 
�لثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  �لتام.  �ل�ضد�د  �لدعوى وحتى  رفع  تاريخ  من 
�ملو�فق 2019/3/18 �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/648  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-دي �ت�ض دي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�حمد  حممد  �ضالح  حممد   / وميثله  ح  م  م   - �مبيك�ض  �ل�ينز  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
�مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�ضوعها  �أق���ام عليك  ق��د    - �ل��ه��اج��ري 
مببلغ وقدره )355072.50 درهم( مع تعوي�ض �ملدعية مببلغ 5000 درهم و�لر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق 
�ملو�فق  �خلمي�ض  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت  �ل���ت���ام.    �ل�����ض��د�د  وح��ت��ى   2018/5/21
2019/3/21 �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/154  ا�شتئناف تنفيذ عقاري 

حمل  جمهول  ليمتد  هولدينج  �ضده/1-�إكزكتيف  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�ضاه  وميثله/�ضاره  ه��ادف  /عبد�للطيف  �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
�ل�ضادر بالدعوى رقم  ��ضتاأنف �حلكم  �لبلو�ضي - قد  بيك حممد 
2018/98 ��ضكالت عقاري. وحددت لها جل�ضه يوم �لربعاء  �ملو�فق 
2019/4/3  �ل�ضاعة 17.30 م�ضاء� بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2017/146 بيع عقار مرهون 
�ملنفذ ���ض��ده/1- حممد �ضهيل خ��ان 2-زه���رة �ضهيل خ��ان جمهول حمل  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �ت�ض ��ض بي �ضي �ل�ضرق �لو�ضط �ملحدود 
وميثله / �حمد ح�ضن رم�ضان �آل علي - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 
درهم   )8077266.46( وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�ضد�د  �ع�نكم   2019/2/19
بيع  �ع���ه و�ل  �لتنفيذ  �لتبليغ يف ملف  تاريخ  خ�ل خم�ضة ع�ضر يوما من 
�لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت 
�ملدنية )نوع �لعقار : �ر�ض - �ملنطقة : معي�ضم �لأول - رقم �لر�ض : 535 - 

�مل�ضاحة : 721.20 مرت مربع(.  
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/458 تنفيذ جتاري  
مالك  وب�ضفته  ب�ضخ�ضه   - �ل��زب��ريي  لطف  �حمد  عبد�هلل  �ضدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
ومدير ماك ف�يت �ضبورت - م م ح  2-ماك ف�يت �ضبورت م م ح )رقم 2178 ملك 
�ملدعي عليها �لأوىل( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�ضيخ حممد 
بن يحيى بن ناجي �لروي�ضان - ب�ضفته مالك ومدير وميثله / خالد كلندر عبد�هلل 
ح�ضني  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مكم بالت�ضامن بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3160603( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لع�ن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/مارين هيدروليك 

 CN ل�ض�ح �ملكائن �لثقيلة ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2296268 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �حمد �ضلطان �حمد �ضلطان �ملري %51

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي عمر زيد �لربيكي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خ�ل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/د�ر ح�ضانة �حلنان 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1005056 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عبد�هلل م�ضرى ر��ضد عبد�هلل �لظاهري %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ضالح قا�ضم

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خ�ل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17 

اإع����������الن
�لنعناع  �ل�ض�����ادة/مطعم  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2183756 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عبد�هلل ربيع �ضامل ربيعي �حلمادي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف ح�ضن �حمد جا�ضم �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية خ�ل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 31792
باإ�ضم : �يفاكو �أ�ض. �أيه.

 وعنو�نه: باخ�ض�رت��ض 10 ، موهلني ، �ض�وي�ض�ر� .
بتاريخ: 2000/06/12 و�مل�ضجلة حتت �لرقم: 31792 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
�نتهاء حلماية يف:  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخ��رى  �ضنو�ت  �ملفعول ملدة ع�ضر  نافذة  �حلماية 

2019/06/12 وحتى تاريخ: 2029/06/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�ش 2019 العدد 12581 

EAT 47279

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 126962
باإ�ضم : جمموعة �أغذية �ض.م.ع

 وعنو�نه: �ض.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2017/08/03 و�مل�ضجلة حتت �لرقم: 126962 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
�نتهاء حلماية يف:  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخ��رى  �ضنو�ت  �ملفعول ملدة ع�ضر  نافذة  �حلماية 

2019/03/15 وحتى تاريخ: 2029/03/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  مار�ش 2019 العدد 12581 

EAT 42973

العدد 12581 بتاريخ 2019/3/17   
اإخطار باجتماع اخلربة املحا�شبية الأول    

يف الدعوى رقم 2019/53 جتاري جزئي - دبي  
�ملدعي عليها / �يليا ل�نظمة �للكرتونية )�ض ذ م م( 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لأعمال �خلربة �ملحا�ضبية يف 
�لدعوى �أع�ه ، فقد حددنا يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/3/21 �ل�ضاعة �لر�بعة 
ع�ضر� لعقد �لجتماع �لأول للخربة �ملحا�ضبية ، وذلك مبقر �ملكتب �لكائن يف 
ولذلك مبكتبنا �لكائن يف دبي - منطقة �لقرهود �ضارع �ل�ضيخ ر��ضد بالقرب 
من فندق جمري� كريك بناية �لقرهود فيوز مكتب رقم 709 �لطابق �ل�ضابع 
هاتف رقم 04/2200272  لذ� يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا حل�ضور 

�لجتماع �ملذكور مع �إح�ضار كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة بالدعوى. 
اخلبري املحا�شبي 
عبدالرحمن كرم�شتجي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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مع  ت��ز�م��ن��ا  �لثقايف”  “�لأوملبياد  �إط����ق  ج��اء 
“�أبوظبي  �لعاملية  �لأل��ع��اب  �خل��ا���ض  �لأومل��ب��ي��اد 
2019” مببادرة من �للجنة �ملنظمة للحدث 
�ل��ع��امل��ي يف دول����ة �لإم������ار�ت ب��ه��دف �إع�����ء قيم 
�لت�ضامن و�لت�حم مع �أ�ضحاب �لهمم وتاأكيد 
�أهمية �لثقافة و�لفنون يف ن�ضر �لوعي بدورهم 

يف �ملجتمعات.
و�أك��������د م�������ض���وؤول���ون وف����ن����ان����ون م�������ض���ارك���ون يف 
خا�ضة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  �لثقايف”  “�لأوملبياد 
�أن ه��ذ� �حلدث  “و�م”  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة 
�إىل جنب مع �حلدث  يقام جنبا  �ل��ذي  �لثقايف 
�لأوملبياد  تاريخ  يف  �لأك��رب  �لإن�ضاين  �لريا�ضي 
للت�ضامن  �إرث  بناء  يف  ي�ضهم  �لعاملي  �خل��ا���ض 
�أ�ضحاب �لهمم و تعزيز �لت�حم  �ملجتمعي مع 
ب���ني خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع ك��م��ا ي��خ��ل��د عرب 
�لهمم  �أ�ضحاب  تنفيذها  يف  �ضارك  فنية  �أعمال 

��ضت�ضافة �لدولة لهذ� �حلدث �لعاملي. 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ض  �ل����رحم����ي  ت�����ال  وق����ال����ت 
�لألعاب  �خل��ا���ض  ل���أومل��ب��ي��اد  ل������ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملية “�أبوظبي 2019 “ �إن �لفن و�لريا�ضة 

وجهان لعملة و�حدة ولديهما �لقوة على تعزيز 
�لت�ضامن و�لت�حم �ملجتمعي.

من�ضة  ي�ضكل  �لثقايف  �لأومل��ب��ي��اد  �أن  �أ���ض��اف��ت  و 
فريدة من نوعها تظهر دور �أ�ضحاب �لهمم يف 
�لإن�ضانية  �لقيم  �إع���ء  على  وتعمل  �ملجتمعات 
�لأوملبياد  �فتتاح  حفل  �أن  �إىل  م�ضرية  �لنبيلة 
 ”2019 “�أبوظبي  �لعاملية  �لأل��ع��اب  �خل��ا���ض 
وقدم  �لت�ضامنية  �لقيم  م��ن  جمموعة  ج�ضد 
ر���ض��ائ��ل ف���ري���دة يف �ل��ت�����ض��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����ض بني 

�جلميع.
“�أبوظبي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل���ع���اب  �أن  �إىل  �أ����ض���ارت  و 

”2019
�أكر من جمرد مناف�ضة ريا�ضية فهي من�ضة   
�أ�ضحاب  جن��اح  ق�ض�ض  على  �ل�����ض��وء  لت�ضليط 
�إر�دتهم  �ضاهمت  وكيف  �لإد�رة  وفر�ضان  �لهمم 

يف �إحد�ث �لفارق يف �ملجتمعات.
ليت�ضمن  �لثقايف �ضمم  �لأوملبياد  �أن  و�أو�ضحت 
دورها  يقت�ضر  ل  �لتي  �لفعاليات  م��ن  �ضل�ضلة 
ون�ضر  �لتو��ضل  لتحقيق  �إمن��ا  و  �لرتفيه  على 
�ل��وع��ي و�مل��ع��رف��ة ب��ني �لآلف �حل��ا���ض��ري��ن مبا 

ي�ضتمر  �لطويل  �مل��دى  على  �إرث  بناء  يف  ي�ضهم 
بعد �إقامة حفل �ختتام �لألعاب.

من جانبها ..
 ق���ال���ت دي������ال ن�����ض��ي��ب��ة م���دي���ر م���ع���ر����ض “ فن 
�أبوظبي” �إن �للجنة �ملنظمة ل�أوملبياد �خلا�ض 

حر�ضت   ”2019 “�أبوظبي  �لعاملية  �لأل��ع��اب 
�لثقايف  �لأوملبياد  على تنظيم هذ� �حلدث وهو 
وذلك من �أجل تعزيز قيم �لت�ضامن و�لت�حم 

مع �أ�ضحاب �لهمم.
و �أ�ضافت �أن حديقة �لأوملبياد �لثقايف يف منارة 

من  لفنانني  فنية  �أع��م��ال  تت�ضمن  �ل�ضعديات 
بالتعاون  تنفيذها  مت  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف 
�أهمية  توؤكد  ر�ضالة  يف  �لهمم”  “�أ�ضحاب  مع 
�ل��ت�����ض��ام��ن ب���ني خم��ت��ل��ف �أط���ي���اف �مل��ج��ت��م��ع .. 
�أن هذه �للوحات �لفنية �ضتبقى يف  �إىل  م�ضرية 
منارة �ل�ضعديات لت�ضليط �ل�ضوء على �للحظات 
هذ�  يف  �لهمم  �أ�ضحاب  عا�ضها  �لتي  �لتاريخية 
من  �ك��ر  م�ضاركة  �ضهد  �ل��ذي  �لعاملي  �حل��دث 

7500 لعب ولعبة من نحو 200 دولة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا .. ق��ال��ت ���ض��ي��خ��ة �مل���زروع���ي مدير 
�لعاملية  �لأل��ع��اب  �خلا�ض  �لأومل��ب��ي��اد  يف  م�ضروع 
مهما  ج��زء�  يعد  �لفن  �إن   ”2019 “�أبوظبي 
ت�ضت�ضيفه  �لذي  �لعاملي  �خلا�ض  �لأوملبياد  من 
دول���ة �لإم�����ار�ت ون��ه��دف م��ن خ���ل��ه �إىل �إبر�ز 
و�لثقافية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ه��م��م  �أ����ض���ح���اب  ق������در�ت 
م��ن خ�ل  �مل��ج��ت��م��ع  �ك���رب يف  ب�ضكل  ودجم��ه��م 

تنظيم �لعديد من ور�ض �لعمل �لفنية.
�ضاركو�  عامليني  فنانني  هناك  �أن  �إىل  �أ���ض��ارت  و 
بالتعاون  �لفنية  �للوحات  من  عدد  ت�ضميم  يف 
منارة  يف  ت��وف��ريه��ا  �ضيتم  �لهمم  �أ���ض��ح��اب  م��ع 

�ل�ضعديات ب�ضكل د�ئم وذلك من �أجل �لحتفاء 
للمرة  �ل��دول��ة  ��ضت�ضافة  و  �ل��ه��م��م  ب��اأ���ض��ح��اب 
�لعاملية  �لأل����ع����اب  �خل���ا����ض  �لأومل���ب���ي���اد  �لأوىل 

“�أبوظبي 2019«.
وت��ت��وىل �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل���أومل��ب��ي��اد �خلا�ض 
تنظيم   ”2019 “�أبوظبي  �لعاملية  �لأل��ع��اب 
بالغة  �إ���ض��اف��ة  ي�ضكل  �ل���ذي  �ل��ث��ق��ايف  �لأومل��ب��ي��اد 
من  �لعديد  ويت�ضمن  �لعاملي  للحدث  �لأهمية 
�لفعاليات و�لأن�ضطة غري �لريا�ضية �لتي ت�ضعى 
�لطويل  �مل���دى  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي  تغيري  لإح�����د�ث 

بالن�ضبة لأ�ضحاب �لهمم يف �ملجتمع.
�ل����وع����ي بني  ن�����ض��ر  �إىل  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  وت����ه����دف 
�جلماهري وتعريفهم بالقيم و�ملبادئ �لأ�ضا�ضية 
و�لت�ضجيع  �خلا�ض  �لأوملبياد  عليه  يقوم  �لتي 

على �لتو��ضل و�لتفاعل مع �لريا�ضيني.
مبنارة  �لت�ضامني  �لفني  �مل��ع��ر���ض  ي�ضتقبل  و 
مار�ض   28 �إىل   16 م��ن  �ل��ز�ئ��ري��ن  �ل�ضعديات 
ر�ضمها  مميزة  لوحات  �ضبع  ويت�ضمن  �جل��اري 
بالتعاون مع  �ملعروفني  �لفنانني  جمموعة من 

�أ�ضحاب �لهمم.

»�لأوملبياد �لثقايف« .. نافذة فنية
 تعلي قيم �لت�ضامن مع »�أ�ضحاب �لهمم«

ور�ضة عمل مبركز 
�ضلطان بن ز�يد  بعنو�ن 
)�لقر�ءة ..بلغة �لأم 
م�ضدر �بتكار و�إبد�ع( 

يوم  ز�ي��د  بن  �ضلطان  ينظم مركز 
ور���ض��ة عمل حتت  �ملقبل  �ل��ث���ث��اء 
�لأم  ب��ل��غ��ة   .. �ل����ق����ر�ءة  عنو�ن” 
“ وذلك  �إب�����د�ع  �ب��ت��ك��ار و  م�����ض��در 

مبقره يف �لبطني باأبوظبي 
يقدمها  �ل���ت���ي   - �ل���ور����ض���ة  ت���اأت���ي 
�ل���رو�ئ���ي و�لإع����م���ي ول��ي��د ع�ء 
تر�ث  جملة  حترير  مدير  �لدين 
وي���ت���ح���دث خ���ل��ه��ا ع���ن �ل���ق���ر�ءة 
وكيف  للتفكري  منهجا  بو�ضفها 
�لكون  و  ق��ارئ  �إىل  عقلك  يتحول 
�ضهر  م���ع  ت���ز�م���ن���ا  ؟-  ك���ت���اب  �إىل 
�لوطنية  �لأجندة  �ضمن  �ل��ق��ر�ءة، 

لدولة �لإمار�ت �ملتحدة.

•• دبي-الفجر:

للثقافة  �مل���اج���د  ج��م��ع��ة  م���رك���ز  ي�������ض���ارك 
و�ل������رت�ث يف م��ع��ر���ض �ل���ري���ا����ض �ل����دويل 
للكتاب 2019، و�لذي يقام يف �لفرتة من 
13-23 مار�ض �جلاري يف مركز �لريا�ض 

�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض.
يلتقي  كبرية  فر�ضة  �مل�ضاركة  ه��ذه  متثل 
�ململكة  يف  �لكبري  بجمهوره  �مل��رك��ز  فيها 
وط�ب  �لباحثني  من  �ل�ضعودية  �لعربية 
�لدر��ضات �لعليا يف �جلامعات، كما ت�ضاهم 
ودوره  باملركز  �لتعريف  يف  �مل�ضاركة  ه��ذه 
و�ملر�جع  و�مل�ضادر  �ملخطوطات  جم��ال  يف 

خ�ضو�ضا �لنادرة منها. 
65 من  ب���ع���ر����ض  �مل����رك����ز  ي�������ض���ارك  ك���م���ا 

�إ�ضد�ر�ته ، 
�آخرها كتاب ذكر �لأقاليم، ودي��و�ن رحمة 

بن ر��ضد �ل�ضام�ضي، 
خ�������ل ع�ضر  ت����ربي����ز  م���دي���ن���ة  وك�����ت�����اب 
تاج  �ضعر  وكتاب  و�لإخلانيني،  �ل�ض�جقة 

�لدين �ل�ضرخدي. 
ومن �جلدير بالذكر �أن �ملعر�ض يقام هذه 
�ل�ضنة حتت �ضعار “�لكتاب بو�بة �مل�ضتقبل” 
وتوكيل  ن�ضر  د�ر   900 ن��ح��و  مب�����ض��ارك��ة 
دولة،   30 �أهلية وحكومية من  وموؤ�ض�ضة 
�ضتى  يف  كتاب  عنو�ن  مليون  ن�ضف  تقدم 

جمالت �لفنون و�لآد�ب و�ملعرفة.

مــركــز جمعــــة �ملــاجـــد ي�ضــــارك
 يف مــعـــر�ض �لـــريا�ض �لـــدولـــي للـــكتـــــاب
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والدي له دوره كبرٌي جدًا يف جناحي

ي�ضر� �للوزي: 
�لـ)�ضو�ضيال ميديا( 

�ضلح ذو حّدين

�أل يحّملك  • ُت�ضاركني يف �جلزء �لثالث من م�ضل�ضل )كلب�ض(، 
جناح �لعمل م�ضوؤولية معينة؟

- �مل�ضل�ضل له جمهوره ومتابعوه، وجناح �جلز�أين �ل�ضابقني 
�جلمهور  �أن  �أدرك  فريقه.  على  ثقيل  بحمل  يلقي  منه 
فاأنا  �لثالث،  �جل��زء  يف  �لق�ضة  بقية  ملعرفة  ُمتحم�ض 
دوري حُمللة نف�ضية، �أهتم بحركات �جل�ضد و�خلطوط 

و�لأ�ضو�ت يف تعاُملي مع �ل�ضخ�ضيات.
�ملو�ضم  يف  �جل��م��ه��ور  ي��ن��ت��ظ��ره  �آخ����ر  ع��م��ل  • ل��ك 

�لدر�مي �لرم�ضاين بعنو�ن )قمر هادي(..
و�أر�هن  ج��د�ً  �أحبه  �مل�ضل�ضل  ه��ذ�  )مقاطعة(:   -
كو�لي�ض  �إىل  ُت��ع��ي��دين  �ل��ع��م��ل  ف���اأج���و�ء  ع��ل��ي��ه، 
قّدمني  �ل���ذي  ن��ي��وي��ورك(،  )�إ���ض��ك��ن��دري��ة  فيلم 
م��ن خ���ل��ه �مل��خ��رج �ل���ر�ح���ل ي��و���ض��ف �ضاهني 
روؤوف  هو  �مل�ضل�ضل  فُمخرج  �لفنية،  لل�ضاحة 
�لفيلم،  يف  م�ضور�ً  ك��ان  �ل��ذي  �لعزيز،  عبد 
وجت��م��ع��ن��ي ب��ه ع���ق��ة وط���ي���دة، ف�����ض��ً� عن 
ثقتي به، وعندما عر�ض علّي �لعمل و�فقت 
و�لت�ضل�ضل  للن�ض  حما�ضتي  ل�����ض��ّدة  ف���ور�ً 
فكل  وفهمها،  �لأح���د�ث  �ضرد  يف  �ملنطقي 
�ضبقتها.  �لتي  �حللقة  على  مبنّية  حلقة 
وبالتاأكيد وجود �لفنان هاين �ض�مة يف 
�لعمل رونقاً خمتلفاً يف  �مل�ضل�ضل يعطي 

�أول تعاُمل يجمعني به.
فيلم  ب��ب��ط��ول��ة  ق��ي��ام��ك  ���ض��ح��ة  م���ا   •
عمرو  �ل��ف��ن��ان  �أم����ام  ح�����ض��اب(  )ت�ضفية 

�ضعد؟
- �لأمر �ضحيح. لكن مت تاأجيل ت�ضوير 
�ضيتم  �أن���ه  و�أع��ت��ق��د  ع���دة،  م���ر�ت  �لفيلم 
�أعمال  ت�ضوير  من  �لنتهاء  بعد  ت�ضويره 
�ملو�ضم �لدر�مي �لرم�ضاين �ملقبل، علماً باأن 

دوري ب�ضيط يف �لفيلم لكنه ُمهم وحموري.
�أي عمل  • هل ندمت مرة على م�ضاركتك يف 

فني؟
- �لوقت د�ئماً له دور يف تقييم �لأ�ضياء و�لأعمال �لتي 
�أجده منا�ضباً يف فرتة زمنية ما�ضية،  قدمتها، فالذي 
�لفرتة  يف  ل��ه  نف�ضه  ت��اأي��ي��دي  ع��ل��ى  يح�ضل  ل  رمب���ا 
لهما  �أي�ضاً  و�لتجربة  فاخلربة  و�لعك�ض.  �حلالية 
�أ�ضعر  بعينه  ما  عمل  يوجد  ول  �لتقييم،  يف  دور 

جتاهه بهذ� �لإح�ضا�ض.
بطبيعة  �ل�ضخ�ضية  ح��ي��ات��ك  ت��ت��اأث��ر  ه��ل   •

�ل�ضخ�ضية �لتي تقومني باأد�ئها؟
تكون  فعندما  بالتاأكيد،  ت��اأث��ري  ه��ن��اك   -
�ل�����ض��خ�����ض��ي��ة �ل���ت���ي �أق���دم���ه���ا م���ن بيئة 
خم��ت��ل��ف��ة ع���ن ب��ي��ئ��ت��ي �حل��ق��ي��ق��ي��ة، �أو 
)�ل�ضخ�ضية  م��ث��ل  ل��ه��ج��ت��ه��ا  ت��خ��ت��ل��ف 

�ل�ضعيدية(، �أو بعيدة عن �ضخ�ضيتي يف �حلديث وحركة �جل�ضد. وحدث معي هذ� فعً� يف فيلم )حالة ُحب(، �لذي 
قدمت خ�له دور فتاة )فرفو�ضة( مهتمة مبظهرها ب�ضكل كبري، وطبيعي جد�ً �أن يحدث تاأثري يف �ضخ�ضيتي، لكنه 

ل ي�ضتمر طويً�.
�لثقافية؟ برتكيبتك  ع�قة  لها  �لإن�ضان  حلقوق  در��ضتك  • هل 

- �أنا حا�ضلة على درجة �لبكالوريو�ض يف �لعلوم �ل�ضيا�ضية. فعلى �لرغم من ُحبي وتعّلقي بهذ� �جلانب �لأكادميي يف 
حياتي، �إل �أنني ل �أمار�ضه بحكم �ن�ضغايل فنياً.

�لفني؟ م�ضو�رك  دعم  يف  �للوزي  حممود  �لدكتور  و�لدك  دور  • ما 
- و�لدي دوره كبرٌي جد�ً يف جناحي، ود�ئم �لت�ضجيع يل، ويطلب مني �لدقة يف �لتفكري قبل �ملو�فقة على �أي عمل، 
و�ل��دي مرتبط  �أن  و�إح�ضا�ضي، كما  د�خلي  تنبع من  �ل�ضخ�ضي،  �أم  �لعملي  �مل�ضتوى  �أكانت على  �ضو�ء  لكن قر�ر�تي، 

بالعمل �لأكادميي، وع�قاته بالو�ضط �لفني قليلة جد�ً.
حقيقة؟ �إىل  �مل�ضروع  يتحول  مل  لكن  �لرب�مج،  بتقدمي  كثري�ً  ��ضمك  • �رتبط 

- كانت تطرح �أفكار ل ُترتجم �إىل و�قع، وبقيت ُمعلقة يف �لهو�ء. فبالن�ضبة �إيّل ل �أمانع يف تقدمي عمل تلفزيوين �أو 
�إذ�عي، ب�ضرط �أن تكون �لفكرة جديدة.

ولبنان؟ �ضوريا  �أو  �لعربي  �خلليج  يف  كالدر�ما  �لأخرى،  �لعربية  �لدر�ما  �أنو�ع  على  ل�نفتاح  ُمتقّبلة  �أنت  • وهل 
- بالتاأكيد ُي�ضعدين �أن �أكون �ضمن �أبطال در�ما عربية، �ضو�ء �أكان يف �خلليج �أم يف �أي مكان �آخر، ول �أرف�ض �ملبد�أ، لكن 

يجب تو�فر ن�ّض منا�ضب ير�عي �لتنوع �جلغر�يف للممثلني ولهجاتهم وبيئاتهم.
معه؟ تتعاملني  فكيف  و�ل�ضينما،  �لدر�ما  يف  �مل�ضاركني  �لفنانني  �أجور  حول  و�لآخر،  �حلني  بني  لَغٌط  • يدور 

- على �لرغم من �أنني ل �أفهم يف مو�ضوع �لإنتاج ب�ضكل كبري، لكن من خربتي �أجد �أن هناك خطاأ يف دورة ر�أ�ض �ملال، 
فهناك مثً� جيل من �ملخرجني، كاملخرج خريي ب�ضارة، ل يح�ضلون على �أجورهم �إل بعد عام �أو �ثنني من �ضركة 
�لإنتاج. وجتد �أي�ضاً ممثً� �أجَرُه مرتفع جد�ً، على �لرغم من �أن م�ضل�ضله ل يحقق قيمة مالية تتنا�ضب مع �أجره، 

وياأتي �ملمثل نف�ضه يف �ملو�ضم �لتايل ليطلب �أجر�ً �أعلى.
جمهوره؟ على  للفنان  نافذة  �أ�ضبحت  �أنها  باعتبار  ميديا(،  �ل�)�ضو�ضيال  مع  تتعاملني  • كيف 

ُين�ضر.  �أن يبقى معتدًل فيما  �أع�ضابه، ف� بد  �لأم��ر على  ياأخذ  �أل  �ملهم للفنان  - هي �ض�ح ذو حّدين، ولكن من 
 ،10% ب�ضيطاً منها ل يتجاوز  �أن�ضر جزء�ً  �لنا�ض، ولكني  �ل�ضخ�ضية م�ضاعاً بني  �أن تكون حياتي  �أرف�ض  �ضخ�ضياً 
يتفاعل معه �لنا�ض، فهم يحبون د�ئماً معرفة جزء من �لأخبار �خلا�ضة لنا، فمثً� �أ�ضع �ضورة يل و�أ�ضري �إىل �أنها 

من ت�ضوير �بنتي.
)�ل�ضمم(؟ تعاين  باأنها  عامني  منذ  �ضرحت  �أن  بعد  )دليلة(،  �بنتك  �ضحة  �أ�ضبحت  • كيف 

- حالة دليلة �ل�ضحية جيدة ويف حت�ّضن م�ضتمر، و�ضارت تتجاوب معنا وت�ضري وفق برنامج �لع�ج �ملخطط له.
ردك؟ فما  للخادمات،  �أولدهن  تربية  يرتكن  �لفنانات  �أن  د�ئماً  • ُي�ضاع 

�أن �أعطيها  �أق�ضي جميع �أوقات فر�غي مع �بنتي، و�أحاول د�ئماً  - �لأمومة لها �حرت�مها وتقديرها عندي، ود�ئماً 
فيها  �أ�ضور  �لتي  �لأي��ام  ويف  �لطعام.  لها  ر  لأح�ضّ )�حل�ضانة(  �إىل  ذهابها  ميعاد  قبل  مبكر�ً  �أ�ضتيقظ  مثً�  حقها، 
ُتعيقني عن  ل  َمم(  ب�)�ل�ضّ و�إ�ضابتها  ومتابعتها،  �بنتي  روؤي��ة  يحرمني من  بحيث ل  يومياً،  برناجماً  �أ�ضع  �أعمايل 

ممار�ضة حياتي �أو حياتها.
�حل�ضانة؟ يف  )�لتنمر(  ظاهرة  دليلة  عانت  • هل 

ل  �أطفال كثريون من خمتلف �جلن�ضيات و�لبيئات، و�ضخ�ضياً  �لأطفال، ففيها  انة دليلة تتفّهم جيد�ً و�ضع  - َح�ضَ
ن�ضتطيع  �لأ�ضل عن بع�ضهم، وهم ير�عون خ�ضو�ضية كل طفل. ول  و�ح��دة طبق  �لأطفال �ضورة  �أن يكون  �أعتقد 

حما�ضبة �لأطفال على هذه �لظاهرة، فالأمر يعود للبيت، وعلى �لأ�ضر �أن تَوّعي �أطفالها.
لها؟ �ضفرية  �أنت  فهل  )�ل�ضم(،  حقوق  حول  �لتنبيه  �إىل  تهدف  �لتي  )��ضمعني(،  حملة  يف  • �ضاركت 

�لأمهات  لتوعية  �بنتي،  مع  جتربتي  عن  للحديث  ��ضت�ضافتي  مّتت  فقط  لها،  �ضفرية  ول�ضت  �ضيفة  جمرد  كنت   -
بخ�ضو�ض �أطفالهن.

ر�ضاقتك؟ ور�ء  �ل�ضر  هو  • ما 
- �هتم كثري� بالريا�ضة و�ملو�ظبة على ممار�ضتها لث�ث مر�ت �أ�ضبوعيا..

لكني يف �ملقابل �أنا حُمبة جد�ً للطعام باأنو�عه كافة وخا�ضة �خلبز، ومن �ملمكن �أن �أتناول ثمانية �أرغفة يف �لوجبة 
�لو�حدة، ولكن ل �أترك نف�ضي لرغباتي �خلا�ضة، كما �أتناول جميع �أنو�ع �لفاكهة، ومنها �لأفوكادو، �لفر�ولة و�ملوز، 

و�أحر�ض على �ضرب �ملاء بكرة، و�أحاول �لتقليل من �ل�ضكريات.

��ضتئناف ت�ضوير 
م�ضل�ضل

 )قمر هادي( 
م�ضل�ضل  ت�����ض��وي��ر  تعطل  ي�ضتغرق  مل 
�إذ �ضرعان ما عاد  )قمر ه��ادي( كثري�ً، 
جنومه �إىل �لب�توه، بعد �لنتهاء من 

�لديكور�ت �ملطلوبة.
�ل�ضركة �ملنتجة، �أعلنت �ضريعاً ��ضتئناف 
 6 مدينة  ف��ي���ت  �إح���دى  يف  �لت�ضوير 
ت�ضوير  ��ضتكمال  يتم  �أن  على  �أكتوبر، 
�مل�������ض���اه���د �خل���ارج���ي���ة ���ض��م��ن �أح������د�ث 
�مل�ضل�ضل، �ملقرر عر�ضه يف مو�ضم در�ما 

رم�ضان �ملقبل.
�ملخرج �مل�ضري روؤوف عبد�لعزيز، قال 
�إنه �ضيعو�ض �لتوقف ل�3 �أيام، بتكثيف 
�لفرتة  خ���ل  �لت�ضوير  ���ض��اع��ات  ع��دد 
من  �لن��ت��ه��اء  �ضرعة  �أج���ل  م��ن  �ملقبلة، 

�حللقات تباعاً.
نقيب  بان�ضمام  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  ورح���ب 
�أ�ضرف  �لدكتور  �لفنان  �لتمثيلية  �ملهن 

�مل�ضل�ضل، وكذلك  �أ�ضرة  �إىل  زكي 
�لذي  عبد�ملنعم  �ضربي  �لفنان 
�لنجم  و�ل���د  �ضخ�ضية  يج�ضد 
�إنهما  وق������ال  ����ض����م���ة،  ه�����اين 

��ضافة قوية.
يجمع  ه����ادي(،  )ق��م��ر  م�ضل�ضل 
هاين �ض�مة وروؤوف عبد�لعزيز 
ل���ل���م���رة �ل���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى �ل���ت���و�يل 
ب��ع��دم��ا ق���دم���ا معا  �ل����در�م����ا،  يف 

و)ف���وق  ن����ور(  )ط���اق���ة  م�ضل�ضلي 
�ل�ضحاب(. 

د�ليا  ه���ادي(  )قمر  يف  وي�ضارك 
�للوزي، حمزة  ي�ضر�  م�ضطفى، 
�لعايلي، هادي �جليار، حم�ضن 
�ضماحة،  و�آي�����ة  �ل���دي���ن  حم��ي��ي 
و�آخ��������������رون، وه������و م�����ن �إن����ت����اج 

)�ضيرنجي(.

ُتناِه�ص العنف �سد املراأة من خالل )بت�ستقوي(

�ُضمّية �خل�ّضاب: �لزو�ج عّطل حياتي
�أعربت �لفّنانة �ُضمّية �خل�ّضاب عن �ضيقها وغ�ضبها من بع�ض �لرب�مج و�لتقارير �ل�ضحافية 

�لتي تاجرت بزو�جها، على حد تعبريها. 
وقالت يف ت�ضريح لها �إّن �لرب�مج قامت بالجتار بزو�جها، دون �أن تذكر هذه �لو�ضائل 

و�لرب�مج �ضر�حة.
�أحمد  �لفّنان  زوجها  مع  �لإع���م  و�ضائل  بع�ض  تعامل  حول  �ضوؤ�ل  على  ورّد�ً 
و�أق��ول لهم )كله  �أرّد عليهم،  �لأم��ر، ولن  بهذ�  �ضعد، قالت: تاجرو� كثري�ً 

�ضلف ودين(.
و�أّكدت �أّن �لزو�ج عّطلها فّنياً، قائلة: �لزو�ج �أّخرين طبعاً، لأّنني �أهتّم 

بزوجي �أكر من نف�ضي و�أ�ضاعده يف عمله ودعمه يف �ل�ضفر.
�أكتوبر   20 يوم  تزّوجا  �ضعد  و�أحمد  �خل�ّضاب  �ُضمّية  �أن  �إىل  ي�ضار 
�إحدى  د�خل  ب�ضيط،  عائلي  جو  يف  قر�نهما  عقد�  �إذ   ،2017

�لفي�ت بالطريق م�ضر �لإ�ضكندرية �ل�ضحر�وي.
�أغنية  لطرح  �خل�ضاب  �ُضمّية  �لفّنانة  ت�ضتعّد  �أخ��رى  جهة  من 
من  )بت�ضتقوي(،  بعنو�ن  كليب  �لفيديو  طريقة  على  جديدة 

�إخر�ج جميل �ملغازي، و�لتي ُتناِه�ض فيها �لعنف �ضد �ملر�أة.
وقد �ضّوقت جمهورها بالربمو �لدعائي ل�أغنية ون�ضرته 
مع  تز�مناً  �ليوتيوب،  على  �لر�ُضمّية  قناتها  خ���ل  من 

�ليوم �لعاملي للمر�أة.
�لتي  نا�ض(  يا  )قلبي  �أغنية  �أعمالها  �آخ��ر  �أّن  يذكر 
�ضبكة  على  �ل�ضخ�ضية  قناتها  على  طرحها  مّت 
�لن���رتن���ت، وه���ي م��ن ك��ل��م��ات ه�����ض��ام �ضادق، 

�أحلان �ضوكا، توزيع فيدو.

ي�سرا اللوزي، فنانة هادئة ذات مالمح رقيقة، ورثتها عن اأمها ذات الأ�سل ال�سوري، بداأت حياتها الفنية 
)راق�سة باليه(.. وعلى الرغم من اأن والدها يعمل اأ�ستاذًا لالإخراج امل�سرحي يف )اجلامعة الأمريكية(، 
اإل اأن دخولها عامل التمثيل جاء مَبْح�ص ال�سدفة، بعد اأن اأ�سند اإليها املخرج الراحل يو�سف �ساهني دور 
البطولة يف فيلم )اإ�سكندرية نيويورك(، وعمرها ل يتعّدى ال�16 عامًا وقتها، ومتكنت حتى اللحظة من اأن 

حتتفظ لنف�سها مكانة ُمتمّيزة و�سط بنات جيلها.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

فزاع

�شـوف بـــــا  يكفينـي  �ــشــوتــك 
خـــــوف وال  بــتــكــّلــف  حــ�ــس  ال  و 
روف ــا  املــهـــ �شيـد  يــا  ارجــــوك 
اإي�شـوف لغيـرك  قلبي  مــاظــن 
ــردوف ـــ ل ــوق  ـــ ف  ٍ يــديـــــل  تن�شل 
لكفـوف يف  ــا  ــّن احل ــب  اخمــ�ــشّ ــا  ي
ــْو�ــشــوف ـــزت اجلــمــال وحــــزت ل ح
ال�شوف يخجل   ٍ ح�شن  واعــطــاك 

ــاك   ـــ والم ــوفــك  �ــش كــيــف يف  هـــل 
ثنايـاك  مـــــن  ب�شمـة  �شفت  ال 
ـــــاك ؟  ـــس خــانـــــة الــدنــيـــــا بــلــّي و�
ـــاك روي اآ�ـــشـــوف  و  ـــت حــي  مــا دم
غّطـاك  الليـل  ــراة  ـــ �ــش اأ�ـــشـــَود 
ــا الــ�ــشــولــعـــــي حمـــــا دعــايـــــاك  ي
ــواك  ـــ ــّور و�ــش ـــ ــش �ــشــبــحــان مــن �
وعــلــى جــمــيـــــع اخلـــــــود بـــــّداك

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

يــــــوم ميـــــــاد اأبوخـــــــالد ن�شـيـــــــر الديـــــــن

اإنـولـــــد فيــــه نخـــــوه قبـــــل يـولـــــد �شيــــــخ

اأربــــــع اركــــــان فــــــي هـــــاليوم حمتــــــفلني

الفـخـــــــــر والـوفــــــــــا والـعــــــــز والـتـــــــــاريخ

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

هانت �آالمي

ريــتـ�يــت
 

ال�ستاء ل عاد من حظ املواجع

ليلة امل�ستاق .. ق�ستها طويلة 

ما يهني الربد اأّل �سوت راجع 

واحٍد .. بعده حياتك م�ستحيلة

******

ل يا بعد ميتي و ل يا بعد حيي

مع برد هذا ال�ستاء .. ياكم متنيتك

و اأ�سغر اأمانّيي .. و اأكرب اأمانّيي

اإين عطر و اأرقد الليلة بجاكيتك !

�لبيت مت�حد

كلنا خليفة
ي������ازع������ي������م ال����������������دار مل������ف������دّى

دامي ي����ح����ف����ظ����ك  رب�����������ّي  ي�����ع�����ل 

ال����ع����م����ر ي������ف������داك ي���ا����س���ي���خ���ي

ل��������ك دع��������ان��������ا ي�����������وم ����س���ل���ي���ن���ا

ي�����ا������س�����ن�����دن�����ا وان������������ت وال����ي����ن����ا

غ���ال���ي���ن���ا اخل������ل������ق  دون  ان����������ت 
فيهاملزن خ��ا���ص  اْم����ٍر  م��ول��ْده  �سَخ�ص  ك��ل 

ن��ب�����ص ك����ل اق���ل���وب���ن���ا ُي����ه����دى اإل���ي���ه

يحتفيه ب��ا���س��م��ه  ال���ك���ون  ه����ذا  ك���ل 

ايحميه اهلل   ، ب���وخ���ال���د  ����س���ّي���دي 

عليه ال���ل���ي  ال�����س��ح��اب  ظ���ل  ل��ي��ت��ن��ي 

�سبيه م���ال���ه  ال������ذي  ال�����س��ي��خ  ذل�����ك 

ف���رق���دي���ه يف  ي���اح���ظ���ه���ا  ال�������س���م���ا 

ابراحتيه وج���ود  رح��م��ة،  م��ع  ط��ي��ب 

ينتخيه ك����ٍل   ، رم����ز  ول��ل�����س��ج��اع��ة 

م��رف��ق��ي��ه يف  ت���ن���ح���ف���ر  امل�����الح�����م 

م��ع�����س��الت ال���وق���ت ت��ن��ح��ل اب��ي��دي��ه

ي��ري��ه ال���رح���م���ن رب�����ّي ل  ي��اع�����س��ى 

يحتويه واهلل  ط����ال  ع���م���ره  ج��ع��ل 

مفتديه ايّن  ع�����س��ى  م���ي���الده،  ي����وم 

باكمله �سعبه  ع��ي��د  ع���ي���ده..  واه����و 

َل��ه  ،، م���ن ه����ال����ورد  ب���اق���ات  ���س��ّك��ل��ت 

ل����ه حت���اي���ا م����� ال�������س���ع���وب ام��ك��ّل��ل��ه

ي�سغله.. رب����ّي   ، ع�����اداه  م���ن  وج��ع��ل 

ول��ي��ت��ن��ي ع���ن���ده م����ن ادن������ى م��ن��زل��ه

رب��������ّي ال����ل����ي ب���اخل�������س���اي���ل ك��ّم��ل��ه

حتمله ل���ْن���ه���ا  ه����الر�����ص  وت��ف��ت��خ��ر 

ول����ل����م����ك����ارم اأه��������و ري��������ٍح م��ر���س��ل��ه

وه���ي���ب���ت���ه ي����ح����دث م���ع���اه���ا زل���زل���ه

ي������روم وي��ج��ه��ل��ه م����ن  ال���ب���ط���ول���ه  ف 

امل��رح��ل��ه رج�����ل  اأه������و   ، ل���ل���ع���ظ���امي 

م��ن��ه��ل��ه  �����س����م����ّوه  ي�������س���ع���ْد  يل  غ�����ري 

ت�����س��م��ل��ه دامي  اهلل  م������  ع����اف����َي����ه 

ي������وم م����ي����الد ال���ف���خ���ر وامل���رج���ل���ه

يوم ميالد الفخر واملرجلة
اإهداء اإىل �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
ي���������س����ع����د اأي��������ام��������ه م����ب����ه����ج ال����ن����ا�����ص

..دا���������ص م�����ا  وي�������ن  ي����ن����رث ح����ن����ان����ه   .

ذوق  ...ي�����������س�����م�����ل�����ه  ح�����ن�����ان�����ه  ال������ل������ي 

وي�����������س�����م�����ل ب����ط����ي����ب����ه ك��������ل خم����ل����وق

موالف

عبداهلل العكربي

# عيد - املريخي

وب�يني قلبك  ب��ني  املحبه  ج��سر  م�د 

ي�بيني قلبك  ك�ان  قلبك  ادروب  افتح 

ال�غرام اجت���اه  واك��ت��ب  ال�����س��ه��م  وار����س���م 

اب��غ��ي ا���س��ري حل��ب��ك م�����س��را ل��ي��ل الظالم
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