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جنوم عامليون يجمعون 
الأموال للقاح كورونا

�سارك جنوم من اأبرزهم فرقة "كولدبالي" واملغنية مايلي �سايرو�س 
رئي�سة  ه��د���س��ون،  وجنيفر  جون�سون  روك"  "ذي  دواي���ن  وامل��م��ث��الن 
اأموال  ال�سبت يف جمع  دير اليني  اأور�سوال فون  االأوروب��ي��ة  املفو�سية 

افرتا�سية. حفلة  خالل  من  لتطوير لقاح �سد كوفيد19- 
اإىل  املو�سيقى وال�سينما والريا�سة واملو�سة  وان�سم جنوم عامليون يف 
ابتكار لقاح  اأجل  البحث من  االإنرتنت لتمويل  حفلة مو�سيقية على 

للوباء وتوفريه لل�سكان االأ�سعف واالأكرث فقرا يف اأنحاء الكوكب.
�سيتيزن"  "غلوبل  منظمة  مع  بالتعاون  االأوروبية  املفو�سية  وقامت 
الذي  املتحدة، برعاية هذا احلدث االفرتا�سي  الواليات  ومقرها يف 

يهدف اإىل جمع م�ساهمات مالية.
ويف امل��ج��م��وع، وف��ق��ا ل���الحت���اد االأوروب�������ي، ���س��اه��م��ت 40 ح��ك��وم��ة يف 
باإعالنها  اليني  دير  فون  افتتحتها  التي  احلفلة  لهذه  التح�سريات 
 4،9 ذل��ك  ال�سبت، مب��ا يف  ي���ورو  م��ل��ي��ارات   6،15 على  اأن��ه��ا ح�سلت 

مليارات يورو من بنك اال�ستثمار االأوروبي بال�سراكة مع املفو�سية.
التي نظمت جلمع  االأوىل  القمة  اأي��ار/م��اي��و، خ��الل  ال��راب��ع من  ويف 
االأموال، تعهد االحتاد االأوروبي واحلكومات واالأثرياء امل�ساهمة بنحو 

ع�سرة مليارات يورو، وهذا يجعل املبلغ االإجمايل 16 مليار يورو.
وقالت فون دير اليني يف افتتاح هذا احلدث االفرتا�سي "لن ننتهي 
من هذا الوباء حتى ينتهي يف كل مكان. وهذا يعني م�ساركة كل �سخ�س 

لديه اإمكان الو�سول اإىل االختبارات والعالجات واللقاحات...".
ويف هذا االإط��ار، نظم دواي��ن جون�سون حفلة افرتا�سية ال�سبت بثت 
على االإنرتنت �ساركت فيها �سلمى حايك وت�سارليز ثريون وفور�ست 

ويتكر واأجنيليك كيدجو.
ملنظمة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  غيت�س  ميليندا  احل���دث  ه��ذا  يف  ���س��ارك��ت  كما 

ال�سحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم غيربيي�سو�س.

تخريب م�ست�سفى ب�سبب 
�سائعات كورونا 

اأقدم اأفراد اأحد املجتمعات املحلية يف كيابا�س يف جنوب �سرق املك�سيك 
على تخريب م�ست�سفى واأ�سرموا النار يف �سيارتني تابعتني لل�سرطة 
اإطالق  امل�ستجد عرب  ن�سر متعمد لفريو�س كورونا  �سائعات عن  بعد 

اأدخنة ملكافحة حمى ال�سنك، وفق ما اأعلنت النيابة العامة .
ووقعت احلوادث عندما هوجم �سرطيون من جانب �سكان ا�ستبهوا يف 

قيامهم بعمليات تبخري يف منطقة الراينزار.
طرق  ك��ي��اب��ا���س  والي���ة  يف  املحلية  املجتمعات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��ع��ار���س 
التبخري ملكافحة حمى ال�سنك ور�س املطهر الذي يفرت�س اأن يحارب 
تن�سر  احلكومة  اأن  لل�سلطات،  وفقا  البع�س،  ويعتقد  كوفيد19-. 

املر�س عمدا.
تابعتني  �سيارتني  �سخ�سا  خم�سني  ح���واىل  اأح���رق  اجلمعة،  وم�ساء 

لل�سرطة.
وقال م�سوؤول طلب عدم الك�سف عن ا�سمه اإنهم هاجموا اأي�سا منازل 
النوافذ  بتحطيمهم  املحلي  وامل�ست�سفى  البلدية  م�سوؤويل  من  اثنني 

واالأثاث. كما اأ�سرموا النار يف �سيارة اإ�سعاف.
املحلية يف  املجتمعات  اأف��راد من  فيها  يقوم  التي  الثالثة  امل��رة  وه��ذه 

كيابا�س ب�سن هجمات مماثلة م�ستندين اإىل �سائعات كاذبة.
يف  رو���س��ا���س  ال���س  فيا  بلدية  �سكان  نهب  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و،   12 ففي 

املنطقة مكتب رئي�س البلدية وم�ست�سفى.
واأرياغا،  وت��وت��والب��ا  �سيموخوفيل  مثل  كيابا�س  يف  اأخ���رى  م��دن  ويف 
الإبالغ  ج��اءوا  الذين  ال�سحيني  العاملني  دخ��ول  ملنع  ال�سكان  جتمع 

ال�سكان باأ�ساليب الوقاية من الوباء.
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وفيات العامل بني كورونا والإنفلونزا.. 
رقم واحد يك�سف كل �سيء

اأنحاء  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  االإ���س��اب��ات  ع��دد  بلوغ  ل��روي��رتز،  اإح�ساء  اأظهر 
العامل نحو 10 ماليني حالة، فيما يعد عالمة فارقة جديدة يف م�سرية 

انت�سار املر�س الذي ي�سيب اجلهاز التنف�سي.
وقد اأودى املر�س الذي �سمي "كوفيد19-"، والذي روع العامل منذ اأواخر 
دي�سمرب املا�سي حتى االآن، بحياة زهاء ن�سف مليون �سخ�س على مدار 6 

اأ�سهر.
ياأتي ذلك يف الوقت الذي بداأت فيه العديد من الدول املت�سررة ب�سدة من 
الوباء يف تخفيف اإجراءات العزل، وتنفيذ تعديالت مو�سعة يف نظم العمل 

واحلياة االجتماعية قد ت�ستمر لعام اأو اأكرث، حتى ظهور لقاح.
ك��ورون��ا دفعت  ع���دوى  ان��ت�����س��ار  ال����دول ط��ف��رات ج��دي��دة يف  وت�سهد بع�س 
خرباء  و�سفه  و�سع  يف  جزئيا،  العام  العزل  قيود  فر�س  الإع��ادة  ال�سلطات 

باأنه قد يكون منطا متكررا يف ال�سهور املقبلة وحتى 2021.
ومتثل االإ�سابات يف اأمريكا ال�سمالية واأمريكا الالتينية واأوروبا نحو 75 
املناطق  بني  تقريبا  مت�ساوية  بن�سب  وذل��ك  امل�سابني،  اإج��م��ايل  من  باملئة 

الثالث.
 بينما ت�سجل اآ�سيا وال�سرق االأو�سط زهاء 11 وت�سعة يف املئة على الرتتيب، 
الوفيات  عدد  وو�سل  حكومية.  تقارير  على  يعتمد  ال��ذي  لالإح�ساء  وفقا 
األف �سخ�س، وهو تقريبا نف�س   497 بالفريو�س حتى االآن اإىل اأكرث من 

عدد الوفيات الناجمة عن االإنفلونزا �سنويا، وفق "رويرتز".

الدمنارك تفتح باب 
التجنيد ملواجهة اآثار كورونا

ب��ع��دم��ا اأط����اح ف��ريو���س ك���ورون���ا بخطط 
ك��ث��ري م��ن ال�����س��ب��اب، ���س��واء ال��راغ��ب��ني يف 
ال�ساعني  اأو  باخلارج  والتدرب  الدرا�سة 
اآثار  من  قليال  وللحد  وظائف،  الإيجاد 
الفريو�س، اأعلنت الدمنارك اأم�س االأول 
اخلدمة  يف  املجندين  ع��دد  رف��ع  ال�سبت 
ترين  الدفاع  وزي��رة  واأعلنت  الع�سكرية. 
اال�سرتاكي  احل�����زب  ع�����س��و  ب��رام�����س��ن، 
التجنيد  اإت��اح��ة  احل��اك��م،  الدميقراطي 
�سخ�سا  ل�150  الع�سكرية  اخل��دم��ة  يف 
فر�سة  اآالف   5 ع��ل��ى  ع����الوة  اإ���س��اف��ي��ا، 

جتنيد وفق برنامج ت�سمنته املوازنة.
كبريا  ع���ددا  اأن  "نعلم  ال���وزي���رة  وق��ال��ت 
ال�����س��ب��اب ال ي��ج��دون م��ا يفعلون يف  م��ن 
ي�ستفيدوا  اأن  ون��رغ��ب يف  ال��ظ��رف،  ه��ذا 
ي��ق��دم��ه��ا اجلي�س،  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  م���ن 
هوؤالء  منها.  ج��زء  الع�سكرية  واخل��دم��ة 
هم حاليا على قائمة انتظار، ونرغب يف 

اأن يتاح لهم مكان".
"ريتزو"  واأ���س��اف��ت يف ح���وار م��ع وك��ال��ة 
الع�سكرية  "اخلدمة  اأن  ال��دمن��ارك��ي��ة 
�سيء يالزمك طوال حياتك، لذلك من 
الوا�سح اأن علينا ا�ستعمال النظام القائم 

حتى يوؤديها مزيد من ال�سباب".

لإطالة  �سهلة  حيلة   15
�سعرِك قبل موعد زفافِك �ص 23

بعد اخلروج من حمام 
ال�سباحة .. جفف اأذن طفلك

ال��راب��ط��ة االأمل��ان��ي��ة الأط���ب���اء االأط���ف���ال واملراهقني  اأو����س���ت 
الوالدين بتجفيف اأذن الطفل جيداً بعد اخلروج من حمام 
ال�سباحة مبن�سفة اأو مبجفف ال�سعر، بعد �سبطه على درجة 
اأذن  من  �سنتيمرتات   10 م�سافة  وعلى  منخف�سة  ح��رارة 

الطفل.
اإىل  ي���وؤدي  االأذن  يف  امل��اء  ب��اأن  ذل��ك  اأهمية  الرابطة  وعللت 
االإ�سابة بالتهاب القناة ال�سمعية، والذي تتمثل اأعرا�سه يف 

احمرار االأذن وتورمها وال�سعور بحكة فيها.
وعند مالحظة هذه االأعرا�س يجب 

واالأذن  االأن��ف  طبيب  ا�ست�سارة 
للعالج يف  ب�سرعة  واحلنجرة 

الوقت املنا�سب.
وللوقاية منه على الوالدين 

خا�سة،  اأذن  ����س���دادات  ت��وف��ري 
ذهاب  ق��ب��ل  ال�����س��ب��اح��ة  ق��ب��ع��ات  اأو 

الطفل اإىل حمام ال�سباحة.

اإن هذه الدرا�سة تلقي نظرة على  وقالت العاملة االأمريكية 
تفعيل اجلهازين الع�سبيني الالودي والودي وهما جهازان 
ال�ستجابة  ا�ستعداده  اأو  اجل�سم  ا�سرتخاء  يف  اإم��ا  يت�سببان 
الفرار"، بحيث تكون هذه اال�ستجابة  اأو  " املحاربة  ت�سمى 
ن�سطة يف اجل�سم. ويبداأ االإن�سان بالبكاء عادة عند الو�سول 
اإىل الذروة، و تبداأ الدموع يف االنهمار، وحاملا تبداأ ا�ستجابة 
الع�سبي  ي��ب��داأ اجل��ه��از  االن��ح�����س��ار  ال��ق��ت��ال يف  اأو  امل��ح��ارب��ة 
الالودي الذي ي�ساعد اجل�سم على اال�سرتخاء يف تويل دفة 

االأمور.

اأثار �سلبية لكبح الدموع
وهناك نظريات كثرية مل�سببات البكاء لدى االإن�سان، واإحدى 
هذه النظريات الرئي�سية هي حماولة ال�سخ�س " احل�سول 
الذين  االأطفال  بدءا من  االآخرين، وذلك  الدعم من  على 
الر�سد  �سن  الدعم ممن يهتمون بهم وحتى يف  ي�ستجدون 
للح�سول على الدعم من االآخرين". واأو�ست الدرا�سة اإىل 
اأنه يجب اأن ي�سمح املرء لنف�سه بالبكاء اإذا �سعر باأنه يف بيئة 
دعم اآمنة و�سعر باحلاجة اإىل فعل هذا حيث قد يكون البكاء 
مريحا. وهناك بع�س االأدلة التي ت�سري اإىل اأن كبح الدموع 
لفرتة طويلة له اأثار �سلبية ولكن ال يوجد ما ي�سري اإىل اأن 

ا�ستحثاث البكاء اأو ا�ستحداثه ب�سكل فردي له اأي فوائد.

الأج�سام الدخيلة على العني!
ب�سكل تلقائي نلجاأ للحكة عندما يت�سلل ج�سم طفيلي اإىل 

�سيء ميكننا  اأ���س��واأ  ذل��ك  اأن  االأط��ب��اء يحذرون  لكن  اأعيننا، 
القيام به. فماذا يجب علينا فعله للتخل�س من الطفيليات 

وما ينتج عنها؟
اأثناء  ال��ع��ني  اإىل  ي��وم��ا ت�سلل ح�����س��رات  ي��واج��ه  م��ن م��ّن��ا مل 
اأو غري ذل��ك. بل وقد  اأو اجل��ري يف الهواء الطلق  احلركة 
التهاب  يف  يت�سبب  ق��د  م��ا  العني  بلدغ  احل�سرة  ه��ذه  تقوم 
وتورم �سديد يف منطقة اجلفون واملنطقة املحيطة بالعني 

على العموم.
وال يقت�سر ذلك على احل�سرات فقط، بل ميكن للغبار اأي�سا 

الت�سبب يف م�ساعفات خطرية.
"فيت فور فان" االأمل��اين الذي يعنى بق�سايا  وينقل موقع 
اأن�����س��ب الطرق  ال�سحة ع��ن راب��ط��ة اأط��ب��اء ال��ع��ي��ون االأمل����ان 

للتخل�س من االأج�سام الدخيلة على العني.
اإفراز  ذاتية عرب  بحماية  تقوم  العني  فاإن  االأطباء  وح�سب 
ين�سح  ول���ه���ذا  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات.  م���ن  تتخل�س  ح��ت��ى  ال���دم���وع 

برتمي�س العيون عن وعي وبقوة.  
كما ميكن رفع اجلفن االأعلى من العني وجره نحو اجلفن 
من  الطفيليات  م�سط  من  االأخ��رية  تتمكن  حتى  االأ�سفل، 
اأختها العليا، كما يقول االأطباء. ويبقى املاء الو�سيلة املثلى 

للتخل�س من هذه امل�سكلة وذلك بغ�سل العني.
به، ويقع  القيام  الذي ميكن لالإن�سان  االأك��رب  لكن اخلطاأ 
فيه االأطفال دائما هو حك منطقة العني، ملاذا؟ الأن احلكة 
االأج�سام  ه���ذه  داخ���ل  امل��ت��واج��دة  البكترييا  بن�سر  ت��ق��وم 
امل�سكلة  يزيد  ما  باأكملها  العني  منطقة  داخل  الطفيلية 

تعقيداً.
الطفيليات فيجب  ه��ذه  ا�ستخراج  ننجح يف  ح��ال مل  ويف 
اأكمل  على  بذلك  �سيقوم  فهو  املخت�س،  الطبيب  زي���ارة 
وجه. واإىل غاية الو�سول اإىل الطبيب ال بد من تغطية 
العني حلمايتها من جراثيم جديدة لكونها يف و�سع ال 

ي�سمح لها مبقاومة اجلراثيم على اأح�سن وجه.

تهيج العني؟
كثريون  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  احل�سا�سية  اأم��را���س  تنت�سر 
وت�سمى ح�سا�سية الربيع. فما هي اأ�سبابها وكيف نتجنب 
االإ���س��اب��ة ب��اأم��را���س االأن����ف وال��ع��ني يف ه���ذا الف�سل من 

العام؟
ي��ع��اين ك��ث��ري م��ن االأ���س��خ��ا���س م��ن تهيج ال��ع��ني واالأن���ف 
اللقاح  ان��ت�����س��ار ح��ب��وب  ب�سبب  ال��رب��ي��ع  ف���رتة  واجل��ل��د يف 
اإزع��اج لكثريين  تلك احلالة  ت�سبب  الهواء.  واالأت��رب��ة يف 
فما  واالإره��اق.  بال�سداع  واالإ�سابة  الراحة  بعدم  و�سعور 

�سبب تلك احل�سا�سية وما هو راأي اخلرباء فيها؟
م��ق��اوم من  ف��ع��ل  ك���رد  م��ن احل�سا�سية  ال��ن��وع  ه���ذا  ينتج 
ال  التي  امل���واد،  ملحاربة  املناعي  اجلهاز  وبخا�سة  اجل�سم 
يف  املنت�سرة  اللقاح  وح��ب��وب  االأت��رب��ة  مثل  عليها  يتعرف 
اإذ تنتجها االأ�سجار واالأع�ساب املختلفة يف ف�سل  الهواء؛ 
عن  للج�سم  امل��واد  تلك  وتنتقل  التلقيح.  لعملّية  الربيع 
طريق اللم�س اأو التنف�س مما ي�سبب اأعرا�سا غري مريحة 

لكثريين.

نقل جثمان �سحية 
كورونا بجرافة.. 
واحلكومة تتدخل

اأوق�����������ف�����������ت ح�������ك�������وم�������ة والي����������ة 
م�سوؤولني  الهندية  اندرابرادي�س 
الواقعة  بالوالية  اثنني  اإداري���ني 
و�سط  العمل  عن  الهند،  جنوبي 
البالد  اأن����ح����اء  يف  ع�����ارم  غ�����س��ب 
جن��م ع��ن ان��ت�����س��ار ���س��ور اأظهرت 
لنقل  )بلدوزر(  جّرافة  ا�ستخدام 
م�ساباً  ك�����ان  ���س��خ�����س  ج���ث���م���ان 
اإىل  "كوفيد-19"  مب����ر�����س 

حمرقة للجثث.
حمطات  بثتها  لقطات  واأظ��ه��رت 
وهو  ��ار،  احل��فِّ املحلية  التلفزيون 
ي��ح��م��ل ج��ث��م��ان رج����ل ي��ب��ل��غ من 
مدينة  م���ن  ع����ام����اً،   70 ال��ع��م��ر 

باال�سا بالوالية، اإىل املحرقة. 
ب��ي��ت��ه، وعندما  ال��رج��ل يف  وت���ويف 
جثمانه  اأن  م���ن  اجل�����ريان  ���س��ك��ا 
ي�����س��ك��ل خ���ط���راً ع��ل��ى االآخ����ري����ن، 
ال�سلطات  م��ع  اأ���س��رت��ه  ت��وا���س��ل��ت 
خطوة  اإىل  جل���اأت  ال��ت��ي  املحلية، 
ار، بح�سب ما ذكره  ا�ستخدام احلفِّ
اأكرب م�سوؤول اإداري بالوالية جيه 

نيفا�س.
اإي����ق����اف  اأن  ن���ي���ف���ا����س  واأ�������س������اف 
االثنني  امل��ح��ل��ي��ني  امل�������س���وؤول���ني 
اتباع  ع��ن  تقاع�سهما  اإىل  ا�ستند 
بالتعامل  اخل��ا���س  ال��ربوت��وك��ول 
م����ع اجل���ث���م���ان. ون���ق���ل���ت حمطة 
يف" عن  ت��ي  دي  "ان  ت��ل��ي��ف��زي��ون 
الوالية،  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب 
جاجان ريدي، القول اإن التعامل 
مع اجلثمان كان "غري اإن�ساين".
اإ�ساءة  ع��ن  ع���دة  ت��ق��اري��ر  ووردت 
�سحايا  ج��ث��ام��ني  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
يف  ال���ه���ن���د،  يف  "كوفيد-19" 
البالد  فيه  ت�سهد  ال���ذي  ال��وق��ت 
زي���ادة يف ح��االت ال��وف��اة الناجمة 
عن املر�س الذي ي�سببه فريو�س 

كورونا امل�ستجد. 
واأ�سدرت املحكمة العليا يف الهند 
م����ذك����رة ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت����ادي����ة 
املحلية،  احلكومات  من  والعديد 
اإعالمية،  ت��ق��اري��ر  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 
جثامني  ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور  ب�������س���اأن 
�سناديق  يف  امل����ر�����س  ل�����س��ح��اي��ا 
ال��ق��م��ام��ة، ك��م��ا مت ���س��ح��ب بع�س 
اجلثامني باحلبال، وفقاً ملا اأورده 
موقع "بار اآند بيت�س" االإخباري 

الهندي.

ل حتب�س دموعك اإذا �سعرت اأنك بحاجة للبكاء

اأو�ست درا�سة اأمريكية ب�سرورة ال�ست�سالم للبكاء عندما 
نظريات  اإن  الدرا�سة  وقالت  لذلك،  حاجة  هنالك  يكون 
عند  ال��دع��م  طلب  اأهمها  وم��ن  كثرية  البكاء  م�سببات 
لفرتة  الدموع  كبح  فاإن  واحذر  الكبار.  حتى  اأو  الأطفال 

طويلة له اأثار �سلبية.
احلنجرة،  يف  متقطع  ب���اأمل  البع�ض  ل��دى  الأم���ر  ي��ب��داأ 
ولآخرين بارتعا�ض يف الفم ثم تاأتي الدموع. وبعد فرتة 
من البكاء، يقول البع�ض اإنهم ي�سعرون بالراحة والهدوء، 

كما لو كان هذا الفعل يف حد ذاته و�سيلة للتنفي�ض.
اأكدت  اأمريكية  درا�سة  ويف 
اأ�ستاذ م�ساعد الطب النف�سي 
"هناك  اأن  بيل�سما  لورين 

دلئل حمدودة للغاية بعلم 
ت�سري  الف�سيولوجي  النف�ض 

البكاء قد ينطوي على  اأن  اإىل 
حلقة  بعد  الداخلي  ال�ستقرار  حالة  اإىل  اجل�سم  اإعادة 

من ال�سطرابات الوجدانية".
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�ش�ؤون حملية
تتاأهل للم�ساركة يف النهائي بربلني بت�سنيع  اأدوات �سديقة للبيئة

طالبة من جامعة الإمارات تفوز باملركز الأول يف م�سابقة خمترب اجلدران املت�ساقطة 

جمل�س جامعة زايد يعقد اجتماعه الثاين لعام 2020

بعد اإيجاد �سلة بني امل�سي البطيء و�سرعة ال�سيخوخة

خرباء كليفالند كلينك يقدمون ن�سائحًا هامة للعناية ب�سحة الدماغ

•• العني - الفجر

املتحدة،  العربية  االإم���ارات  جامعة  من  مو�سى،  ن��وران  الطالبة  اأح���رزت 
املركز االأول يف "خمترب اجلدران املت�ساقطة - االإمارات العربية املتحدة" 
الذي ا�ست�ساف ن�سخته الرقمية منتزه جامعة االإمارات العربية املتحدة 
اأدوات  �سنع  ح��ول  فكرتها  ع��ن   - "UAEU SIP" واالب��ت��ك��ار  للعلوم 
مائدة ذات ا�ستخدام واحد �سديقة للبيئة، م�سنعة من بوليمرات قابلة 

للتحلل احليوي وخملفات نخيل التمر.
املت�ساقطة"   اجل��دران  "خمترب  نهائيات  يف  للم�ساركة  فوزها  اأهلها  وق��د 
الذي �سيعقد خالل نوفمرب القادم يف مدينة برلني ، و�سوف يتم احت�سان 
فكرة م�سروعها من قبل منتزه جامعة االإم��ارات العربية املتحدة للعلوم 
والذي مت  للم�سابقة  تقدمت  اأفكار  اأربع  اأف�سل  اإىل  باالإ�سافة  واالبتكار، 
 40 اأ�سل  اختيارهم من بني 17 فكرة و�سلوا ملرحلة عر�س االأفكار من 

من املتقدمني.
الكيمائية  الهند�سة  تخ�س�س  يف  ماج�ستري  طالبة  وه��ي  ن���وران  وذك���رت 
نع، مبا فيها اأدوات  وم�ساعد باحث "اإن معظم املواد البال�ستيكية التي ُت�سّ
قابلة  م��واد برتولية غري  نع من  ُت�سْ واح��دة،  م��رة  ت�ستخدم  التي  املائدة 
للتحلل احليوي، وت�سبب تلوث الهواء واملياه والرتبة وقد ت�سبب اأمرا�س 
خطرية مثل ال�سرطان." مما يجعل فكرة منتجها بدياًل جيداً للحفاظ 
على البيئة و�سحة الفرد. وقد عربت نوران عن �سعادتها بفوزها باملركز 
االأول يف امل�سابقة وقدمت �سكرها ملنتزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار 
الدعم لتطوير  ال�سباب وتقدمي كل  الباحثني  لدعمه واحت�سانه الأفكار 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  م�ساريع  اإىل  وحتويلها  اأف��ك��اره��م 
القادم  للجيل  دويل  منتدى  ه��و  املت�ساقطة  اجل���دران  خمترب  ب��ال��دول��ة. 
من املبدعني. ي�سعى املخترب للرتويج لالأفكار املميزة وخلق حلقة و�سل 
امل�سكالت على م�ستوى  املتطلعني حلل  امل�ساريع  واأ�سحاب  الباحثني  بني 
واأ�سحاب  االأعمال  ورواد  الباحثني  اهتمام  امل�سابقة  وت�ستقطب  العامل. 
املجتمعية  وامل��ب��ادرات  اخلالقة  االأفكار  يف  ا�ستثمار  يف  الراغبني  االأعمال 
الذي يعر�سها امل�ساركني خالل املخترب على اجلمهور وجلنة التحكيم يف 

ثالث دقائق. 
ففي كل عام ت�ست�سيف املوؤ�س�سات االأكادميية يف خمتلف اأنحاء العامل ن�سخ 
يف  الفائزون  ي�سارك  حيث  املت�ساقطة"،  اجل��دران  "خمترب  من  حملية 
الثامن من نوفمرب، حيث  املخترب يف برلني يف  نهائي  املحلية يف  الن�سخ 
للتحديات  وحلولهم  م�ساريعهم  و  اأفكارهم  ومبتكر  رائ��د   100 يعر�س 
الراهنة اأمام جلنة حتكيم.  يفوز كل املتاأهلون للنهائيات بتذكرة حل�سور 
يف  ملهمة  ب�سخ�سيات  يلتقون  حيث  املت�ساقطة"،  اجل����دران  "موؤمتر 
العامل.   م�ستوى  على  ال�سيا�سي  القرار  و�سناع  واالأع��م��ال  العلوم  جم��ال 
اأما الفائزون الثالث يف نهائي املخترب يف برلني ف�سيح�سلون على لقب 
اإىل  باالإ�سافة  املت�ساقطة  اجل��دران  من خمترب   " للعام  ال�ساب  "املبتكر 
جوائز مالية وفر�سة لعر�س اأفكارهم مرة اأخرى خالل موؤمتر اجلدران 

املت�ساقطة.

االإمارات  جامعة  ملنتزه  التنفيذي  املدير  �سرباك،  نهال  الدكتورة  وقالت 
للمخترب  التحكيم  هيئة  اأع�ساء  واأحد  واالبتكار  للعلوم  املتحدة  العربية 
يف ن�سخته املحلية: "اإننا يف منتزه جامعة االإمارات العربية املتحدة للعلوم 
واالبتكار نفخر باأن نكون �سركاء ملوؤ�س�سة اجلدران املت�ساقطة املرموقة واأن 
نقوم بتنظيم خمتربهم يف دولة االإمارات باعتبار اأن هذه امل�سابقة هامة 
اأفكار رائدة وتطويرها وحتويلها اإىل  الأنها ت�سكل فر�سة لنا ال�ستقطاب 
م�ساريع جاهزة للمناف�سة يف ال�سوق، من خالل تقدمي الدعم واخلدمات 

واحت�سان م�ساريع الطلبة ال�سباب"
متنوعة،  وتخ�س�سات  خلفيات  من  حكام  �سبعة  التحكيم  جلنة  يف  �سارك 
هم : الدكتور عبد القادر اأبو �سفية، نائب اأول رئي�س ق�سم التكنولوجيا 
وامل����واد املتقدمة يف ���س��رتات��ا، و���س��ع��ادة اأح��م��د حم��م��ود ف��ك��ري، م��دي��ر عام 
براءات  ورئي�س  �سريك  �سالح،  اأحمد  ال�سيد  ب��االإن��اب��ة،  الوطن  �سندوق 
االإخرتاع والت�ساميم )البحث والتطوير واالبتكارات( يف �سركة التميمي 
االأغذية  كلية  يف  م�ساعده  اأ�ستاذ  نيومان،  اإيلكه  ال��دك��ت��ورة  وم�ساركوه، 

ال�سّنار،  عمر  وال�سيد  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  جامعة  يف  وال��زراع��ة 
الرئي�س التنفيذى وموؤ�س�س "ج�سور"، والدكتور طيب زناتي، عميد كلية 
نهال  والدكتورة  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  جامعة  يف  املعلومات  تقنية 
�سرباك، املدير التنفيذي ملنتزه جامعة االإمارات العربية املتحدة للعلوم و 
االبتكار. ومن جانبه قال �سعادة اأحمد حممود فكري، مدير عام �سندوق 
مع  امل�ستمر  بتعاوننا  نفخر  ال��وط��ن  �سندوق  يف  "اإننا  ب��االإن��اب��ة،  ال��وط��ن 
جامعة االإمارات يف دعم ومتكني املبتكرين والباحثني ورواد االأعمال كما 
املت�ساقطة" والتي  اجل��دران  "خمترب  م�سابقة  �سمن  ن�ساهم  اأن  ي�سعدنا 
تهدف اإىل ت�سجيع الطلبة والباحثني واملهنيني ال�سباب ورجال االأعمال 
لتطوير  االإبداعية  واالأفكار  البحثية  بامل�ساريع  امل�ساركة  على  واالأ�ساتذة 
التنفيذى وموؤ�س�س  الرئي�س  ال�سّنار،  االأعمال." قال عمر  ريادة  م�ساريع 
هو جزء ال يتجزء من قيمنا  للمجتمع  اجلميل  ورد  "العطاء  "ج�سور"، 
كاإماراتيني، وقد اأتاحت يل امل�ساركة كع�سو جلنة حتكيم الفر�سة مل�ساعدة 

رواد االأعمال واملبدعني الذين عر�سوا اأفكارهم  لتحقيق اأحالمهم. 

•• اأبوظبي - الفجر

عقد جمل�س جامعة زايد اجتماعه الثاين لعام 2020 
عن بعد عرب تقنية االت�سال املرئي برئا�سة معاىل نورة 
املعرفة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت 
املوا�سيع  من  جملة  ال�ستعرا�س  زاي��د  جامعة  رئي�سة 

املدرجة على جدول اأعماله.  
باأع�ساء  ب��داي��ة االج��ت��م��اع  ال��ك��ع��ب��ي يف  ن����ورة  ورح��ب��ت 
وم�ساعيهم  امل��خ��ل�����س��ة  ب���اجل���ه���ود  م�����س��ي��دًة  امل��ج��ل�����س، 
على  اجلامعة  حتققه  ال��ذي  التقدم  لتعزيز  ال��دوؤوب��ة 
واالإداري����ة  والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة  االأ���س��ع��دة،  خمتلف 
اجلامعة.  مل�سرية  املتوا�سلة  ومتابعتهم  واملجتمعية، 
قدر  على  دائ��م��اً  تكون  الأن  ت�سعى  اجلامعة  اأن  واأك���دت 
توقعات قيادتنا الر�سيدة وحتر�س على حتقيق التميز 
العلمي والتعليمي وجت�سيد جانب من روؤيتها ال�ساملة 
العن�سر  ت�سكل  ال��ت��ي  التعليمية  املنظومة  تطوير  يف 

اال�سرتاتيجي يف التقدم والتنمية امل�ستدامة.
التو�سيات  تنفيذ  اجتماعه مبراجعة  املجل�س  وا�ستهل 
ال�����س��ادرة ع��ن اج��ت��م��اع��ه ال�����س��اب��ق، ك��م��ا اأق���ر ع����دداً من 
ال�����س��ي��ا���س��ات اجل���دي���دة وت���ق���اري���ر جل���ان���ه، وت������داول يف 
امل��وا���س��ي��ع االأك���ادمي���ي���ة واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ق��ب��ل دورة 
يتعلق  ففيما   ،2026  2022- القادمة  التخطيط 
جمموعة  على  املجل�س  واف��ق  االأك��ادمي��ي��ة،  باملوا�سيع 
برامج البكالوريو�س واملاج�ستري التي تقدمها اجلامعة 
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ت��و���س��ي��ات امل��ق��دم��ة م��ن جل��ن��ة ال�سوؤون 
ب���االإدارة  املتعلقة  ال�سيا�سات  اعتمد  كما  االأك��ادمي��ي��ة. 
االأكادميية للف�سل ال�سيفي 2019-2020، وراجع 
تقييم درجات برامج الدرا�سات العليا و�سيا�سة القبول 

وتعيني اأع�ساء هيئة التدري�س، ووافق على العديد من 
واالأكادميية  االإداري��ة  املجاالت  يف  اجلديدة  ال�سيا�سات 

لت�سغيل اجلامعة ب�سكل فعال. 
�سيا�سة  تعديل  املجل�س  اعتمد  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الر�سوم الدرا�سية بربناجمني يف الدرا�سات العليا هما: 
ماج�ستري الدرا�سات القانونية والق�سائية، وماج�ستري 

العلوم يف تقنية املعلومات )االأمن ال�سيرباين(.
كما ناق�س املجل�س تقدم اأداء جامعة زايد يف املوؤ�سرات 
اال�سرتاتيجية والتطورات العاملية االأخرية، وا�ستعر�س 

حول  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  مكتب  ت��ق��ري��ر  املجل�س 
االأولوية  ذات  اال�سرتاتيجية وجودة اخلدمات  تطبيق 
وزارة  وت��ق��ري��ر   ،2019-2018 ل��ل��ف��رتة  للجامعة 
القائمة على  التمويل  الرتبية والتعليم عن موؤ�سرات 
هيئة  ع���ن  ال�����س��ادر  وال��ت��ق��ري��ر   ،2019 ل��ع��ام  االأداء 
احلكومة  متكني  م��وؤ���س��رات  ح��ول  االت�����س��االت  تنظيم 
الذكية لعام 2019.  وا�ستعر�س املجل�س الت�سنيفات 
جلامعات  العاملية  اإ�س"  "كيو  منظمة  اأ�سدرتها  التي 
وجهات  على  احل�سول  ب��ه��دف   2021 ل��ع��ام  ال��ع��امل 

ن��ظ��ر خ��ارج��ي��ة ح���ول امل���وؤ����س���رات ال��ت��ي ت��خ�����س جامعة 
اال�سرتاتيجية  ال���رواف���ع  ع��ل��ى  انعك�ست  وال��ت��ي  زاي����د، 
الرئي�سية قبل دورة التخطيط اال�سرتاتيجي للجامعة 
2022-2026.  و�سجل املجل�س مالحظات واأفكاراً 
حول اجلهود التي قامت بها اجلامعة موؤخراً يف جمال 
"حفل  ل�  والتح�سري  االإع���داد  وراج��ع  بعد  عن  التعلم 

التخرج االفرتا�سي التي تعتزم اجلامعة اإقامته.
م��دق��ق احل�سابات  ت��ق��ري��ر  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د  واأخ�������رياً، 
امل��ال��ي��ة اخل��ت��ام��ي��ة للجامعة عن  اخل��ارج��ي وال��ق��وائ��م 
العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2019 بناء على معايري 

املحا�سبة الدولية ملوؤ�س�سات القطاع العام.
ح�سر االجتماع اأع�ساء جمل�س اجلامعة : معايل �سارة 
املتقدمة  للعلوم  دول���ة  وزي���رة  االأم����ريي،  يو�سف  بنت 
نائب رئي�س جمل�س اجلامعة، و�سعادة نا�سر اإ�سماعيل 
البلو�سي، الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الرعاية االجتماعية 
ال�سعايل  النا�سر  عبد  و�سعادة  املجتمع،  تنمية  ب��وزارة 
الوزير لل�سوؤون االقت�سادية بوزارة اخلارجية  م�ساعد 
اإدارة  والتعاون الدويل، و�سعادة �سذى الها�سمي مدير 
و�سعادة  احل��ك��وم��ي،  لالبتكار  را���س��د  ب��ن  حممد  مركز 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ظ���اه���ري،  ���س��امل  ح��م��ي��د م��ط��ر 
للمعار�س  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة، 
رئي�س  ن��ائ��ب  غبا�س  �سعيد  م��رمي  و���س��ع��ادة  )اأدن���ي���ك(، 
جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي لال�ستثمار، وال�سيد �سعيد 
روب��رت ويالن،  د.  و  اأع��م��ال،  رج��ل  الظاهري،  �سلطان 
اال�سرتاتيجي،  التخطيط  يف  وخ��ب��ري  ف��خ��ري  اأ���س��ت��اذ 
ال�سيد  اإىل جانب  اأعمال،  النجار، رجل  وال�سيد ح�سن 
حممد نقي، مدير اإدارة التنفيذ واملتابعة بوزارة �سوؤون 

جمل�س الوزراء وامل�ستقبل.

•• كليفالند –الفجر

اأن  اإىل  اأج��ري��ت يف نيوزيلندا  اأب��ح��اث حديثة  اأ���س��ارت   
االأ�سخا�س الذين ي�سريون ببطء يف منت�سف العمر، 
ق��د ي�����س��ي��خ��ون ب�����س��رع��ة وي��ع��ان��ون ���س��ع��ًف��ا يف وظائف 

الدماغ.
يف  بال�سحة  العناية  لق�سم  الفخري  الرئي�س  وق��ال 
رويزن،  مايكل  الدكتور  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى 
البدنية  ال�����س��ح��ة  اإن  ال���درا����س���ة،  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  تعليًقا 
اخلبري  واأ�ساف  العقلية،  ب�سحته  مرتبطة  لالإن�سان 
ال�����س��غ��ط على  اأن  ال���درا����س���ة،  ي�����س��ارك يف  ال�����ذي مل 
على  اجل�سم  ي�ساعد  ال�سريع،  امل�سي  اأثناء  الع�سالت 
اإف����راز ه��رم��ون��ات وب��روت��ي��ن��ات حت��ّف��ز وظ��ائ��ف الدماغ 
وت�ساعده على النمو، معترًبا اأن ثّمة "اأ�سا�س منطقي" 

لنتائج الدرا�سة.
ودر�س الباحثون ما يزيد على 40 عاًما من البيانات 
يف  باحثني  نيوزيلندا،  يف  اأ�سخا�س   904 ب�  املتعلقة 
وحتى  الثالثة  �سن  من  ب��دًءا  لهم  العقلية  الوظائف 
بني  راب��ط  وج��ود  النتائج  واأظ��ه��رت  العمر.  منت�سف 
45 وت�سارع ال�سيخوخة وتراجع  امل�سي ببطء يف �سن 

عمل الدماغ.
امل�سي  اأن بطء  اإنه من املعروف  وقال الدكتور رويزن 
العقل.  تدهور وظائف  على  ال�سن عالمة  كبار  لدى 
ومع ذلك، قال اإن القدرة على حتديد الوترية البطيئة 
فر�سة  يتيح  العمر  من  االأربعينيات  خ��الل  امل�سي  يف 

للتدّخل، واأ�ساف: "ميكن القول اإن من ي�سرون ببطء 
يف �سن اخلام�سة واالأربعني قد بداأوا ي�سهدون تراجًعا 
يف عمل الدماغ. وذلك يعني اأن على املرء، اإذا وجد اأن 
�سرعة م�سيه تتباطاأ، اتخاذ االإجراءات الكفيلة بتعزيز 

�سحة دماغه".
بال�سعي  االأ�سخا�س  الباطني  الطب  خبري  ويو�سي 
البدين  الن�ساط  وممار�سة  االإج��ه��اد  على  لل�سيطرة 
واالألعاب التي ت�ساعد يف معاجلة ال�سرعة، عالوة على 
جتنب الدهون امل�سبعة وال�سكريات، على �سبيل املثال 

ال احل�سر، وذلك يف �سبيل حت�سني �سحة الدماغ.

عادات لتح�سني �سحة الدماغ
وي����رى ال��دك��ت��ور داي����الن وي��ن��ت م��ن م��رك��ز ل��و روفو 
كلينك، من جانبه،  لكليفالند  التابع  الدماغ  ل�سحة 
اتباع  اإن  ق��ائ��اًل  ال��دم��اغ،  ب��االإم��ك��ان حت�سني �سحة  اأن 
االإ�سابة  خ��ط��ر  ي��ق��ّل��ل  اأن  ال�����س��ح��ي��ة مي��ك��ن  ال���ع���ادات 
مبر�س الزهامير بن�سبة 35 باملئة. واأو�سى مبمار�سة 
التمارين الريا�سية مبعدل 150 دقيقة يف االأ�سبوع، 
اأي ما بني 20 و30 دقيقة يف اليوم، واالعتماد على 

نظام غذائي �سحي.
واأّكد الدكتور وينت اأن تناول الكثري من اخل�سروات 
الورقية والزيوت اجليدة، كزيوت االأ�سماك واملك�سرات، 
والكثري من الفاكهة الطازجة، وخا�سة التوت، مينح 
�سحة  على  احل��ف��اظ  جلهة  �سحية  منافع  االإن�����س��ان 
مع  ح��ّذر،  لكنه  العامة.  ال�سحة  عن  ف�ساًل  ال��دم��اغ، 

لتعزيز  الغذائية  املكمالت  على  االعتماد  م��ن  ذل��ك، 
اأن  يثُبت  "مل  ال�سدد:  بهذا  واأ���س��اف  ال��دم��اغ،  �سحة 
بع�س  ثّمة  لكن  ال��ذاك��رة،  حت�ّسن  الغذائية  املكّمالت 
االأدلة املختلطة التي ت�سري اإىل اأن فيتامني "ه�" رمبا 
بينها  دليل متاح  اأق��وى  اأن  اإال  االإدراك،  يحافظ على 

يرتبط مبن يعانون اأ�ساًل مر�س الزهامير".
امل���داوم���ني على  اأن  ال���دم���اغ  واأّك�����د اخل��ب��ري يف �سحة 
لكنه  اأدمغتهم"،  "يفيدون  الذهني  التحفيز  متارين 
اأ�سياء  بفعل  عقولهم  حت���دي  "عليهم  اأن  اإىل  ل��ف��ت 

على  م��ع��ت��اًدا  كنت  "اإذا  مو�سًحا:  واأ���س��اف  جديدة"، 
ممار�سة مترين ذهني ُلغوي، مثل الكلمات املتقاطعة، 
ل اإىل �سيء اآخر ريا�سي ومنطقي،  فرمبا عليك التحوُّ

مثل لعبة �سودوكو".
االجتماعي  التفاعل  اإىل  وينت  الدكتور  اأ�سار  كذلك 
على  ي�ساعد  ���س��وف  ق��وًي��ا،  اإدراك���ًي���ا  "متريًنا  بو�سفه 
�سرب  بتجنب  اأو���س��ى  ح��ني  يف  ن�سًطا"،  العقل  اإب��ق��اء 
الراأ�س  �سالمة  على  واحل��ر���س  وال��ت��دخ��ني،  الكحول 

من ال�سدمات.

�سرطة اأبوظبي تطلق 3 م�سرعات 
حكومية موؤ�س�سية عن بعد

م�سرعات   3 بعد،  املرئي عن  االت�سال  تقنية  اأبوظبي عرب  �سرطة  اأطلقت 
موؤ�س�سية تعد منوذجا فريدا من نوعها يف ت�سريع النتائج وحتفيز االبتكار 
القطاعات  بني  والتعاون  التكامل  وتفعيل  اال�ست�سرافية  االأ�ساليب  وتبني 
ال�سرطية وال�سركاء اال�سرتاتيجيني وت�سمنت: م�سرع التحديات احلرجة، 
املالية  لقطاع  الت�سغيلية  وامل�����س��رع��ات  للقطاعات  الرئي�سية  وامل�����س��رع��ات 

�سعادة  واأو������س�����ح  واخل�����دم�����ات. 
ال�سريفي  ع��ل��ي  م��ك��ت��وم  ال��ل��واء 
م��دي��ر ع���ام ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ، 
اأن مبادرة امل�سّرعات احلكومية 
ت����وؤك����د اأه���م���ي���ة ال���ت���ك���ام���ل بني 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات 
اخلا�س   وال���ق���ط���اع  وامل���ح���ل���ي���ة 
والقطاع االأكادميي واملوؤ�س�سات 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة، ب��ه��دف دفع 
وحتقيق  ق��ُدم��اً  االبتكار  عجلة 
حلكومة  ال���ط���م���وح   اخل���ط���ط 
العميد  واأك��������د  االإم���������������ارات.   
خ����وري مدير  ع��ب��د اهلل  خ��ال��د 

والتطوير  اال�سرتاتيجية  مركز 
املوؤ�س�سي، اهتمام �سرطة اأبوظبي برت�سيخ منهج تكاملي يف التطوير يركز 
واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  بني  الفاعلة  ال�سراكة  تعزيز  على 
واحللول  االأدوات  الب��ت��ك��ار  املعنيني،  وك��اف��ة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  وم��وؤ���س�����س��ات 
لتحديات القطاعات االأكرث ارتباطاً بحياة االأفراد واملجتمع.  وذكر املقدم 
�سرطة  يف  املوؤ�س�سية  امل�سرعات  فريق  رئي�س  الطويل  غ��امن  علي  الدكتور 
اأبوظبي اأنه عقدت ور�سة عمل افرتا�سية �سمن اإطالق امل�سرعات املوؤ�س�سية 
ركزت  املوؤ�س�سية،  للم�سرعات  يوم   100 ال�  حتدي  عن  متكامل  ل�سيناريو 
امل�سرع  الإيجاد  االبتكارية  احللول  اختيار  يف  اال�ستجابة  زمن  حتدي  على 
ابتكرته  ال��ذي  احلكومية  امل�سرعات  من��وذج  وميثل  التحدي.  لهذا  املبتكر 
نتائج  لتحقيق  ت�سميمها  اآلية عمل م�ستقبلية مت  االإم��ارات  دول��ة  حكومة 
ال�سراكة  حم��اور  اأح��د  ويعد  ق�سرية،  زمنية  م��دة  يف  وم�ستدامة  ملمو�سة 

اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي.

ناق�ست واقع معار�ض الكتب يف ظل الوباء

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي ت�سارك يف 
الجتماع الفرتا�سي ملدراء معار�س الكتاب العربية

•• اأبوظبي - الفجر

االفرتا�سي  االجتماع  يف  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  �ساركت 
النا�سرين  احت��اد  برعاية  عقد  وال��ذي  العربية،  الكتاب  معار�س  مل��دراء 
العربية يف ظل  ال��دول  الكتب يف  واق��ع معار�س  العرب، بهدف مناق�سة 

حتديات انت�سار جائحة كوفيد19-. 
ح�سر االجتماع عدد من مدراء معار�س الكتاب العربية، وجلنة املعار�س 
يف احتاد النا�سرين العرب، باالإ�سافة اإىل عدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة 

احتاد النا�سرين العرب. 
تناول االجتماع عدداً من املوا�سيع واملحاور التي طرحت للنقا�س، ل�سياغة 
تو�سيات ت�ساهم يف اإيجاد حلول عملية مل�ستقبل معار�س الكتب والن�سر 
وك��ان مو�سوع  ال��ع��امل.  يعي�سها  التي  احلالية  ال��ظ��روف  العربي يف ظل 
واقع معار�س الكتب حالياً اأحد اأبرز املحاور التي نوق�ست يف االجتماع، 
اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على واقع النا�سرين العرب وال�سعوبات التي 
يواجهونها، باالإ�سافة اإىل طرح روؤية املعار�س االفرتا�سية واإبراز دورها 
من  وغريها  القارئ،  اإىل  الكتاب  اإي�سال  يف  وامل�ساهمة  الثقافة  ن�سر  يف 

املوا�سيع الهامة التي تتعلق  بالنا�سرين والُكتاب العرب.
حول  م�سرتكة  لروؤية  الو�سول  اإىل  اللقاء  خالل  املجتمعون  �سعى  كما 
واقع معار�س الكتب ل�سمان ا�ستمرارية اأعمال الن�سر العربي، و�سناعة 

املعار�س ب�سكل عام.
التنفيذي لقطاع دار الكتب  اآل علي املدير   وقال �سعادة عبداهلل ماجد 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: "اإن الواقع الذي نعي�سه اليوم 
من  وجعل  ع��ام،  ب�سكل  وامل��ع��ار���س  والن�سر  الطباعة  على  ق��ي��وداً  فر�س 
االإنرتنت املرجع االأول للم�ستخدم للتزود باملعلومات، خ�سو�ساً يف ظل 
يدفعنا  ما  امل��ن��ازل،  يف  والبقاء  االجتماعي  بالتباعد  لاللتزام  حاجتنا 
با�ستخدام  الن�سر  ت��ع��زز  اأن  �ساأنها  م��ن  بديلة  ح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد  للتفكري 
التكنولوجيا الرقمية". واأ�ساف اآل علي: "من املهم وال�سروري تن�سيق 
من  للتخفيف  العربي  ال��وط��ن  يف  الكتب  معار�س  اإدارات  ب��ني  اجل��ه��ود 
العربي  النا�سر  ودعم جهود  العربي،  والكتاب  املعار�س  على  الوباء  اآثار 
بعدد  االجتماع  وخرج  ليتمكن من مواكبة التحول الرقمي يف الن�سر". 
الن�سر  �سناعة  على  وه��ام  كبري  تاأثري  لها  �سيكون  التي  التو�سيات  من 
بناء من�سة  اق��رتاح  التو�سيات،  م�ستقباًل، ومن هذه  العربي  العامل  يف 
ت�سويقية  خطة  و�سع  العربية،  املعار�س  الإق��ام��ة  م�سرتكة  افرتا�سية 
زيارتها واقتناء  القراء على  للمعار�س االفرتا�سية، وت�سجيع  للرتويج 
التحول  على  العربي  النا�سر  ت�سجيع  جانب  اإىل  خاللها،  م��ن  الكتب 
ال��رق��م��ي وا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ال��ن�����س��ر، وب��ن��اء م��ن�����س��ات رقمية 

م�ستدامة تكون متاحة للنا�سرين العرب.
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد ال��ن��ا���س��ري��ن ال��ع��رب الإر����س���ال قوائم 
والتعليمية،  الثقافية  واملعاهد واجلهات  اإىل اجلامعات  الكتب احلديثة 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دور ال��ن��ا���س��ر ال��ع��رب��ي بتطوير امل��ح��ت��وى وط���رح م��ا هو 
جديد يف �سناعة الن�سر، مع دعم فكرة اإقامة معار�س وفعاليات داخلية 

للنا�سرين املحليني.



ق�ّض ال�سعر: 
حّتى  فة،  املتق�سّ االأط����راف  بق�ّس  تقومي  اأن  نعني  وهنا 
حتافظي على قّوة و�سّحة خ�سالتِك. نن�سحِك باأن تبدئي 
بهذا الروتني قبل �سنة من حتديد موعد زفافِك، وقومي 

بهذه اخلطوة مّرة واحدة كّل 3 اأ�سهر.

تدليك فروة الراأ�ض:
على  ي�ساعد  مّم��ا  الدموية،  ال���دورة  ه��ذه اخلطوة حتّفز   
اإط���ال���ة ال�����س��ع��ر. ق��وم��ي ب��ال��ت��دل��ي��ك مل���ّدة 10 دق��ائ��ق قبل 

االإ�ستحمام بزيت الزيتون مثاًل.

جتفيف ال�سعر: 
ال تخلدي اإىل النوم قبل جتفيف �سعرِك، الأّن ال�سعر الرطب 

يجعل اخل�سالت اأكرث عر�سة للت�ساقط والتك�ّسر.

الإب��ت��ع��اد ع��ن امل�����س��ت��ح�����س��رات ال��غ��ن��ي��ة ب��امل��واد 
الكيميائية: 

اإىل  ال�سامبو،  من  ال�سعر  م�ستح�سرات  ك��ّل  عن  ابتعدي 
االأق��ن��ع��ة و���س��واًل اإىل ال��ك��رمي��ات ال��ت��ي حت��ت��وي على مواد 
اإىل  ي���وؤّدي  ال��ذي  االأم��ر  ال�سعر.  ت�سعف  الأّن��ه��ا  كيميائية، 
ت�ساقطه مع مرور الوقت. اجلئي اإىل تلك امل�ستح�سرات 

الغنية بالزيوت الطبيعية.

غ�سل ال�سعر باملياه الباردة:
اال�ستحمام  الذين ال يحّبذون  االأ�سخا�س  اأن��ِت من   رمبا 

مبياه باردة،
بها  قليلة  ل��ث��واٍن  �سعرك  بغ�سل  تقومي  اأن  ميكنِك  لكن   
فور انتهاء احلّمام. املياه الباردة تلعب دور مهّم يف اإطالة 

فقدان  من  متنعه  اأّنها  اإذ  �سحّياً،  يبدو  وجعله  ال�سعر، 
عن  تنتج  قد  التي  االأ���س��رار  من  وحتميه  الرطوبة 

احلرارة التي يتعّر�س لها.

الأدوات  ا�ستخدام  م��ن  التقليل 
الكهربائية:

اأن تبتعدي قدر امل�ستطاع   عليِك 
ال�سعر  جمّفف  ا�ستخدام  عن 

احل�������رارة  الأّن  وال�����ف�����ري، 
امل������رت������ف������ع������ة ت�����������وؤذي 

اخل���������������������س����������الت 
وت����ع����ّر�����س����ه����ا 

للتلف 

والت�ساقط خ�سو�ساً مع االإ�ستعمال اليومي.

�سيئة  ع��ادة  اال�ستحمام:  بعد  باملن�سفة  ال�سعر  ل��ّف  جتّنب 
توؤذي  كونها  �سعرِك،  االنتهاء من غ�سل  بعد  بها  تقومني 

اخل�سالت وتوؤّدي اإىل تلفها،
 اإذ حتتوي املن�سفة على االألياف امل�سّرة بال�سعر، خ�سو�ساً 

اإذا كانت م�سدودة جداً.

الإبتعاد عن ربط �سعرِك ب�سّدة: 
نن�سحِك  لكن  ���س��ع��رِك،  ب��رب��ط  تقومي  اأاّل  نعني  ال  نحن 
بعدم االإفراط باعتماد ذيل احل�س������ان اأو الكعك�������ة وب�سك����ل 

حمكم.
بالتايل  اإىل تك�ّسر خ�سالتِك ما مينع  ي��وؤّدي  االأم��ر   هذا 

منّوه خ�سو�ساً اإذا ربطِت �سعرِك ملّدة طويلة.

اّتباع نظام غذائي �سحّي: اإن النظام الغذائي غري ال�سحّي 
هو اأحد االأ�سباب التي حتول عدم منّو ال�سعر. 

لذلك، اأدخلي املاأكوالت الغنية بالفيتامينات مثل االأ�سماك، 
الفاكهة واخل�سار التي ت�ساعد على اإطالة ال�سعر مع مرور 

الوقت كونها حتّفز اإنتاج الكوالجني.

الإبتعاد عن التوتر:
 قد يكون هذا االأم��ر �سعباً عليِك، لكن 

ح�����اويل ق����در امل�����س��ت��ط��اع خ����الل هذه 
من  الكثري  اإىل  تتعّر�سي  اأاّل  ال�سنة 

ال�سغوطات النف�سية. 
التي  ال���ت���م���اري���ن  اإىل  اجل����ئ����ي 

ت�ساعدِك على االإ�سرتخاء مثل 

اإ�سغطي  ال�سعر.  من��ّو  �سعف  ي�سّبب  التوتر  الأّن  اليوغا، 
التي ت�ساهم يف جعلِك  اليوغا  هنا لتتعّريف على و�سعيات 

�سعيدة واأكرث راحة.

التقليل من �سبغ ال�سعر:
 اإن �سبغة ال�سعر حتتوي على مواد كيميائية توؤذي ال�سعر 

وتتلفه مع مرور الوقت، 
خ�سو�ساً اإذا اأفرطِت يف ذلك.

 لذلك،
 حاويل خالل هذه الفرتة اأن تريحي خ�سالتِك واالإعتناء 

بها من خالل تطبيق الكرميات واالأقنعة.
 اإذا كنِت توّدين �سبغ �سعرِك لل�سعور بتغيري، باإمكانِك اأن 

تلجئي اإىل ال�سبغات الطبيعية. 
اإ�سغطي هنا للمزيد من املعلومات.

غ�سل ال�سعر بال�ساي الأ�سود:
 قد تكون هذه العادة تقوم بها املراأة الهندية، لكّنها فّعالة 

جّداً.
ال��ذي يحتوي على  االأ�سود  بال�ساي  �سعرِك  بغ�سل   قومي 

عنا�سر تقّوي اخل�سالت وت�ساعدها على النمّو.

الإكثار من �سرب املياه: 
هذه  املياه…  وث�����ّم  امل���ي���اه  امل����ي����اه، 
االأخ���رية ه��ي احل��ّل االأم��ث��ل لكّل 

امل�ساكل.
اأك�������واب من   ا����س���رب���ي ن��ح��و 8 
ل��ت��ع��زي��ز منّو  امل����ي����اه ي���وم���ّي���اً 
�سعرِك. لكن انتبهي، هذا ال 
�سرب  عن  تتوّقفي  اأن  يعني 
على  حت�سلني  بعدما  املياه 
النتيجة املرجّوة، بل واظبي 

على فعل ذلك با�ستمرار.

من  و���س��ادة  على  ال��ن��وم 
احلرير:

القطنية  و�سادتك  ا�ستبديل   
ب������و�������س������ادة م�������ن احل������ري������ر، 
القما�س  م��ن  ال��ن��وع  ف��ه��ذا 
تك�ّسر  م���ن  ي��خ��ّف��ف 

اخل�سالت وتلفها.

تناول املكّمالت الغذائية:
 تناويل الفيتامينات التي تعّزز منّو �سعرِك، وحتميه 
زيت  البيوتني،  اإىل  اجل��ئ��ي  والتك�ّسر.  التلف  م��ن 
ال�سمك وغريها من املكّمالت الغذائية التي حتارب 

هنا  اإ�سغطي  اخل�سالت.  ت�ساقط 
للمزيد من الفيتامينات.

زفافِك موعد  قبل  �سعرِك  لإطالة  �سهلة  حيلة   15

بدًل من اللجوء اإىل اخل�سالت امل�ستعارة، 
مَل ل تعملني على اإطالة �سعرِك الطبيعي 
ب�سيطة  خطوات  زفافِك؟  من  اأ�سهر  قبل 
اأن  �سرط  �سعرِك  ت�ساعد على منّو  و�سهلة 
تتقّيدي بها ب�سكل منتظم. اإليِك يف ما يلي 
كّل احليل للح�سول على خ�سالت يف يومِك 

الكبري.

لكل نوع من اأنواع الب�سرة ماكياج منا�سب له، كذلك لون الب�سرة، اإذ اأن ماكياج الب�سرة الفاحتة 
يختلف كليًا عن ماكياج الب�سرة الغامق، حتى يف ا�ستخدام الهاياليرت، وكونه متوافر باأكرث 
من لون، يجب معرفة اللون الأن�سب للون الب�سرة وا�ستخدامه، واليوم �سنتعرف على درجات 

الهاياليرت املنا�سبة للب�سرة ال�سمراء.

امل��خ��اط��ر من  لتقييم  امل��ع��ه��د االحت�����ادي  ح���ذر 
على  والتجميل  العناية  م�ستح�سرات  اح��ت��واء 

مواد �سارة بال�سحة، 
مثل البارابني والبارافني، وهي مواد ت�ستخدم 
والتجميل  العناية  منتجات  يف  حافظة  كمواد 
ال�سفاه  واأح��م��ر  اال���س��ت��ح��م��ام  وج���ل  كال�سامبو 

والكرميات.
واأو���س��ح املعهد االأمل���اين اأن م��ادة ال��ب��اراب��ني قد 
الهرموين  ب��ال��ن��ظ��ام  خ��ل��ل  ح����دوث  يف  تت�سبب 
ب��اجل�����س��م، يف ح���ني حت���وم ���س��ب��ه��ات ح���ول مادة 

البارافني باأنها مادة م�سرطنة.

العناية  م�ستح�سرات  يف  امل����واد  ه���ذه  وت��ظ��ه��ر 
وال���ت���ج���م���ي���ل حت�����ت ا�����س����م )م���ي���ث���ي���ل ب����اراب����ني

بارابني  )اإيثيل  اأو   )Methylparaben
Ethylparaben( اأو )بارافينوم ليكويدوم 
)زيت  اأو   )Paraffinum Liquidum

.)Mineral Oil معدين
منتجات  اختيار  ينبغي  املخاطر  هذه  ولتجنب 
ال��ع��ن��اي��ة وال��ت��ج��م��ي��ل اخل��ال��ي��ة م���ن ه���ذه امل���واد 

ال�سارة.
من جهتها، حذرت جملة )اأوكو ت�ست( االأملانية 
من احتواء بع�س اأقنعة الوجه على مواد �سارة 

على  اخ��ت��ب��ارات  اأج���رت  بعدما  وذل��ك  بال�سحة، 
االأقنعة. من  نوعا   51

ال�سلع  ب��اخ��ت��ب��ار  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ج��ل��ة  واأو����س���ح���ت 
على  حتتوي  الوجه  اأقنعة  بع�س  اأن  واملنتجات 
املعروفة  غ��الي��ك��ول(  اإيثيلني  )ب���ويل  م��رك��ب��ات 
اخت�سارا ب�(PEG(، التي تدور حولها �سبهات 

باأنها مادة م�سرطنة.
املادة احلافظة  كما حتتوي بع�س االأقنعة على 
ت��ت�����س��ب��ب يف تهيج  ال���ت���ي  )ال��ك��ل��ورف��ي��ن��ي�����س��ني(، 
الب�سرة، وبع�س املواد العطرية التي تت�سبب يف 

االإ�سابة باحل�سا�سية.

الهاياليرت يف املاكياج
�سّكل الهاياليرت ثورة يف عامل املاكياج موؤخراً، 
اإذ اأنه من اأدوات املاكياج الب�سيطة والتي بالرغم 
اأن  من ذلك لديها مفعول كبري وملفت، حيث 
ت�سليط  هو  الهاياليرت  ا�ستخدام  من  الغر�س 
الوجه  يف  �سواء  املطلوبة  املناطق  على  ال�سوء 
اأنه  حتى  ناعمة،  بطريقة  الإبرازها  اجل�سم،  اأو 
الوجه  الكونتور لنحت  ا�ستخدام  قد يغني عن 
ماكياج  تتطلب  ال��ت��ي  ال�سباحية  ل��الإط��الالت 

ناعم وب�سيط.
الرغبة باحل�سول على ماكياج وجه  - يف حال 
ملفت ب�سكل كامل، قومي بتطبيق الهاياليرت 
ال�سائل على كامل وجهك بعد ترطيبه، ووزعيه 
ب��وا���س��ط��ة اال���س��ف��ن��ج��ة، وم���ن ث���م ط��ب��ق��ي كرمي 

االأ�سا�س.
على  االأ���س��ا���س  ك���رمي  ب��ع��د تطبيق  اأو مي��ك��ن   -
بوا�سطة  الب�سرة  عيوب  واإخ��ف��اء  ال��وج��ه،  كامل 
ال���وج���ه، توزيع  ال��ك��ون�����س��ي��ل��ر، وع���م���ل ك��ون��ت��ور 
الهاياليرت �سواء كان �سائل اأو بودرة على اأماكن 
حمددة من الوجه، وهي املناطق التي ترغبني 
يف اإبرازها مثل اأرنبة االأنف، الوجنتني، مدمع 
العني، حتت احلاجب وفوق ال�سّفة، اإذ اأنه يف حال 

بتوزيعه  فاكتفي  ال�سائل  الهاياليرت  ا�ستخدام 
ا�ستخدمِت  اإذ  اأم���ا  ا���س��ب��ع��ك،  ط���رف  ب��وا���س��ط��ة 

الهاياليرت البودرة فا�ستعيني بالفر�ساة.

للب�سرة  املنا�سبة  ال��ه��اي��الي��رت  درج���ات 
ال�سمراء

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ب�����س��رت��ك ���س��م��راء ف���اأن���ِت بحاجة 
األ���وان داف��ئ��ة ت��زي��د م��ن رون��ق��ه��ا، فاالألوان  اإىل 
للون  م��ائ��ل��ة  ب��اه��ت��ة  ب�����س��رت��ك  �ستجعل  ال���ب���ارد 
االأزرق، وبالن�سبة لدرجات الهاياليرت االأن�سب 
للب�سرة ال�سمراء فهي الهاياليرت الربونزي اأو 

الذهبي.

دليلك للمواد ال�سامة يف 
م�ستح�سرات التجميل

درجات )الهاياليرت( املنا�سبة 
للب�سرة ال�سمراء

مــــــــــــــر�أة
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العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة )عزيزه حممد ابراهيم علي العلي( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )عزيزه( اىل)الكادي(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر االعالن
�سلطان بدر البو�سعيدي  

منفذ اإجراءات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
  اإعالن �سطب قيد

تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة ديوان هاو�سينج فاينان�س كوربوري�سن ليمتد 
)اجلن�سية : الهند( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي  )العنوان 
Business Bay - Exchange Tower �س ب 28000( واملقيدة حتت   :
رقم )1648( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.  وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي 
رقم  ال��وزاري  والقرار  وتعديالته  التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم 
)377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت 
املوؤ�س�سة ب��اخل��ارج وامل��ن��اط��ق احل��رة ب��ال��دول��ة. يرجى م��ن ال�����س��ادة اأ���س��ح��اب احل��ق يف 
االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ 

الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : التوفيق لتاأجري  مواقف ال�سيارات  
 - املطينة  دي��رة -  الزرعوين -  رق��م  308 ملك عبدالرزاق على ح�سن  العنوان : مكتب 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 686285 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1158281  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/1/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
علياء  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2020/1/30 وعلى من لديه 
 G1 - G6 - G16 ابراهيم لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م العنوان : مكتب رقم

ملك االحتاد العقارية - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار - ا�ستدامة B  هاتف :     
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً  فاك�س :    

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ات�ض. ام. تي للتجارة )�ض ذ م م(  
العنوان : مكتب رقم 411 ملك ال�سيخ من�سور اآل ثاين - الرقة - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 641930 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1062226 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/2/3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/2/10  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سروق الغد للح�سابات  - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1402 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سلمان ال خليفة - النهدة 
االأوىل - ديرة   هاتف :     فاك�س :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ميالب لتجارة الدوية البيطرية - �ض ذ م م 
العنوان : م�ستودع رقم S.1 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - الق�سي�س ال�سناعية - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 785447 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1293172 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2020/3/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/15  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سروق الغد للح�سابات - 
�ض ذ م م  العنوان : مكتب رقم 1402 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سلمان ال خليفة 
- النهدة االأوىل - ديرة   هاتف :     فاك�س :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم G1 - G6 - G16 ملك االحتاد العقارية - بردبي 
فاك�س :     مبوجب  - جممع دبي لال�ستثمار - ا�ستدامة B  هاتف :     
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية التوفيق لتاأجري  مواقف ال�سيارات وذلك مبوجب قرار 
دبي  ال��ع��دل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  ب��ت��اري��خ  2020/1/30  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2020/1/30 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �سروق الغد للح�سابات  - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 1402 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سلمان ال خليفة 
- النهدة االأوىل - ديرة   هاتف :     فاك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ات�ض. ام. 
تي للتجارة )�ض ذ م م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/2/3 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/2/10 وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �سروق الغد للح�سابات  - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 1402 ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى بن �سلمان ال خليفة 
- النهدة االأوىل - دي���رة   هاتف :     فاك�س :       مبوجب ه��ذا تعلن دائرة 
لت�سفية  اأعاله  املذكور  امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
ميالب لتجارة الدوية البيطرية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/3/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/15 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2020/1892 جتاري جزئي ال�سارقة  
املدعي  : بنك م�سر 

املدعي عليه : جمدي عمر خليل و�ساح 
اىلاملدعي عليه يف الق�سية امل�سار اليها 

بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية يف الق�سية امل�سار اليها 
بعاليه اإنتدابنا  اإدارة اخلرباء الإعداد تقرير اخلربة امل�سرفية املطلوب ، وبعد ا�ستالمنا املهمة فقد قررنا عقد 
اجتماع اخلربة االأول يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا يوم اخلمي�س املوافق 2020/7/9 عن بعد عن طريق 
تطبيق Microsoft teams املرئي نظرا لالجراءات االحرتازية ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا وعليه 
نرجو �ساكرين التوا�سل معنا وح�سور االجتماع يف املوعد املحدد. لال�ستعالم هاتف : 056-4734261 - 
وعليه يرجى التكرم من االأطراف املتقا�سية او وكيلهم القانوين ح�سور االإجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل 
طرف مذكرة �سارحة مبو�سوع الدعوى مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة ب�سكل وا�سح وم�ستقل لكل نقطة من نقاط 

املذكرة ال�سارحة )من خالل فوا�سل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام اخلربة.
ع/اخلبري احل�سابي وامل�سريف املنتدب 
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية بالن�سر 

 يف الدعوى رقم  2020/950 مدين جزئي )باللغة العربية والجنليزية) 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعي علي��ه / 1- �سوتيل كومار �سام الل  2/ �سروان �سينغ �سواي �سينغ  

اقامت املدعي�����ة / بنك دبي التجاري - �س م ع  
الدعوى رقم  2020/950 مدين جزئي  عجمان    

وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام   : امل��و���س��وع 
769.222.81 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة باعتبار الدين جتاري والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف 
يوم  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  ال�ساعة:80:30   2020/7/20 املوافق  االث��ني 
اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  جوابية على 

بو�سفك املدعي عليه. حرر بتاريخ :  2020/6/22  ،  حمرر االإعالن : مرمي الكعبي 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3039)

املنذر : مركز برجمان - �س ذ م م 
املنذر اليها : ا�سكليني للتجارة العامة - �س ذ م م  رخ�سة جتارية رقم 590842 

جمهول حمل االإقامة 
يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها النذارها باالآتي : 

ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره =/ 301.228 درهم مف�سلة )مبلغ وقدره =/ 286.884 درهم قيمة 
بدل االيجار من تاريخ 2018/4/7 وحتى تاريخ انتهاء العالقة االيجارية بت�سليم املنذرة مفتاح 
من  للفرتة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  دره��م   14344 وق���دره  مبلغ   2020/4/30 بتاريخ  امل��اأج��ور 
2018/4/7 وحتى 2020/4/30 وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االخطار  واإال �سوف 
نلجاأ اىل اتخاذ االإجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن 

فرتة �سغل املاأجور و�سداد املرت�سد يف ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3038)

املنذر : حممد ح�سني حممد املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية - بوكالة املحامي / احمد اأنوهي 
املنذر اليه : حممد نور االب�سار حممد نور اهلل - بنغالدي�سي 

بهذا ينذر املنذر املنذر اليها لتنبيه ب�سرورة �سداد قيمة �سيك القيمة االيجارية مو�سوع االإنذار 
�سيك الدفعة االأخرية من االإيجار - املرجتع - ال�سيك رقم 689614 واملوؤرخ يف 2020/1/15 وامل�سحوب على 
ح�ساب املنذر اليه بطرف جناتا بنك ليمتد - مببلغ وقدره 50000 درهم - واملرت�سد بذمته املنذر اليه عن 
املدة االيجارية املنوه عنها ب�سلب االإنذار ، وذلك مبا�سرة للمنذر اأو �سدادها لنا ب�سفتنا وكالء عن املنذر 
، وذلك خالل مدة اأق�ساها 7 اأيام  من تاريخ ن�سر االإن��ذار ، وذلك يف موعد اأق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ 
املتاحة يف مواجهتكم  القانونية  االإج��راءات  كافة  املنذر التخاذ  �سوف ي�سطر  واإال  االإخطار   بهذا  تبلغكم 
ومطالبتكم ق�سائيا عن طريق اإ�ست�سدار اأمر االأداء يف مواجهتكم اللزامكم بقيمة ال�سيك املرجتع املنوه 
وتعوي�سات  وم�ساريف  ور���س��وم  ف��وائ��د  م��ن  ذل��ك  ع��ن  ينتج  م��ا  كافة  م��ع حتميلكم   ، االإن����ذار  ب�سلب  عنها 

باالإ�سافة اىل مقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
انذار عديل بالن�سر
رقم )3057/2020)

املنذر :   عبداهلل ال�سيد حممد الها�سمي 
املنذر اليها : فرا�س جميل حممود الب�سايره 

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��ديل  اإن���ذار   2020/48451 رق��م  االإن���ذار  مبوجب   : املو�سوع 
بها  امل�سغولة  املبالغ  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  االإن��ذار يكلف  املنذر ومبوجب هذا  ف��اإن  بدبي 
ذمته مقابل ال�سيكات املبينة ب�سدر هذا االإنذار وقدرها 200.000 درهم - وذلك يف موعد 
اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ االإعالن بالن�سر لهذا االإنذار ، واإال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة 
االإجراءات القانونية الالزمة اللزامك  ب�سداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة 
عليه ، ف�سال عن احلجز على كافلة اأمواله املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني 
باالإ�سافة اىل حتميله م�سوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�سرار املادية واالدبية التي حلقت 

باملنذر والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
انذار عديل بالن�سر
رقم )3058/2020)

املنذر : اأ�س كى ام للتكيف - ذ م م 
املنذر اليها : حممد �سامل حممد عبداللطيف 

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��ديل  اإن���ذار   2020/35471 رق��م  االإن���ذار  مبوجب   : املو�سوع 
بها  امل�سغولة  املبالغ  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  االإن��ذار يكلف  املنذر ومبوجب هذا  ف��اإن  بدبي 
ذمته مقابل ال�سيكات املبينة ب�سدر هذا االإنذار وقدرها 120.102 درهم - وذلك يف موعد 
اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ االإعالن بالن�سر لهذا االإنذار ، واإال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة 
املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة  االإج��راءات القانونية الالزمة اللزامك ب�سداد 
عليه ، ف�سال عن احلجز على كافلة اأمواله املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني 
باالإ�سافة اىل حتميله م�سوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�سرار املادية واالدبية التي حلقت 

باملنذر والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2019/9 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات االإ�سالمي - م�ساهمة عامة 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae - 3135291835 رقم 0504239566 مكاين رقم

املنفذ �سده : جا�سم حممد عبدالرحيم اأهلي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة مردف - الفيال املقامة على قطعة االر�س 
رقم )3/2795( �سارع رقم )81B( بالقرب من �سوبر ماركت وي�ست زون

انه يف يوم االربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
قطعة ار�س - املنطقة : مردف - رقم االر�س 3/2795 - امل�ساحة : 929.03 مرت مربع - املقدرة ب�� )6.000.000( 

درهم ويباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع اأبوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : ليث امني - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة كونتاك�س - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع ال�سيخ 
زايد ، مدينة دبي لالنرتنت ، مبنى رقم )11( الطابق االر�سي ، مكتب رقم G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 

5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم االربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء -  املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم االر�س  1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

عطاء.  العلى  يباع  درهم   )2000000( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   135.20
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1835/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : اأوال : الزام املطلوب �سدهم االمر بان ي�سدد للطالب االمر مبلغ وقدره 647.919.52 درهم )�ستمائة 

و�سبعة واربعون الفا وت�سعمائة وت�سعة ع�سر درهم واثنان وخم�سون فل�سا( وما ي�ستجد من غرامة تاأخريية باالإ�سافة 
اىل الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام ، ثانيا : الزام املطلوب �سدهم بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة �سارب لل�سفر وال�سياحة - د م م 2- ديبو اياين كري�سنا كومار 3- جي�سار بارايل حممد كوتي 
4- ديلب كومار موالت �سانكاران -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/5/11 بالزام املدعي عليهم / �سركة �سارب لل�سفر وال�سياحة 
ي��وؤدوا بالت�سامن  - د م م و ديبو اياين كري�سنا كومار  و جي�سار بارايل حممد كوتي و ديلب كومار موالت �سانكاران بان 
للمدعي/ بنك دبي التجاري مبلغ  647.919.52 درهم )�ستمائة و�سبعة واربعون الفا وت�سعمائة وت�سعة ع�سر درهما واثنان 
وخم�سون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 3./2020/5 حتى ال�سداد التام والر�سوم 
لن�سر  التايل  اليوم  يوم من  االأم��ر خالل 15  اإ�ستئناف  املحاماة. ولكم احلق يف  اتعاب  الف درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ 

هذا االعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 4143/2019/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره  )190.000( درهم قيمة ال�سيكني مو�سوع الدعوى ، 
والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. ثانيا : 
الزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدوا بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 50.000 درهم )خم�سون الف درهما( قيمة خمالفة 

طلب منحه اأجل ملدة �سهر 
طالب االإعالن : ابي�سيك مهيندير بابا - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنهما : 1- �سور�س وان انفوتيك �سوليو�سنز - �س ذ م م - 2- ياغنا�سري فيبورى - �سفتهما بالق�سية : مدعي 
عليهما  جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/3/10 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/  
ابي�سيك مهيندير بابا بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره )190.000 درهم( )مائة وت�سعون 
احلا�سل يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من   ، �سنويا   %9 قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة  اليه  دره��م( م�سافا  الف 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  عليهما  املدعي   والزمت   ، ال�سداد  متام  وحتى   2019/10/14
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 950/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )127.540.91 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  
طالب االإعالن :  ال�سركة العربية االمريكية للتكنولوجيا )ارامتك( - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ام �سريف - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   127.540.91(
الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
2020/7/6 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1333/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )104.986.88 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة. 
طالب االإعالن : ايه اي ا�س جي ال�ست�سارات تطوير امل�ساريع - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ون ات )مركز دبي املايل العاملي( للتنمية واالإدارة ليمتيد - �سفته  بالق�سية : مدعي 

عليه  جمهول حمل االإقامة 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع االإع����الن : ق��د 
)104.986.88 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2020/7/6  ال�سداد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 512/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : الق�ساء بالزام املدعي عليهم  بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باأداء مبلغ وقدره 

)500.000( خم�سمائة الف درهما ل�سالح املدعني تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقهم  من ا�سرار مادية 
ومعنوية جراء وفاة مورثهم �سامال مبلغ الدية املق�سى بها جزائيا مبوجب احلكم ال�سادر يف الق�سية رقم 

7302/2019 جزاء  
طالب االإعالن : جوبتي�سوار ياداف ب�سفته والد ومن ورثة املتوفى / برمي كومار جوبتي�سوار �سينغ - �سفته 
بالق�سية : مدعي.  املطلوب اإعالنهم : 2- ابو حماميد اأف�سل الرحمن حممد نور الدين  3- عمر فخري 

فالحه ، 1- �سركة بيكون لالإن�ساءات - ذ م م  �سفتهم  بالق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الق�ساء بالزام املدعي عليهم  بالت�سامن والتكافل 
فيما بينهم باأداء مبلغ وقدره )500.000( خم�سمائة الف درهما ل�سالح املدعني تعوي�سا جابرا و�سامال عما 
حلقهم  من ا�سرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم �سامال مبلغ الدية املق�سى بها جزائيا مبوجب احلكم 
ال�سادر يف الق�سية رقم 7302/2019 جزاء   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2020/7/2 ال�ساعة 8.30 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 391/2020/13 عمايل جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )46000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )MB2000942474AE/2020( والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى )2000 درهم(

طالب االإعالن : �سبحي ابراهيم الد�سوقي ال�سعيدي - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- العتال لالعمال الفنية - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل االإقامة 
امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات عمالية  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا   اأق����ام عليك  ق��د   : االإع����الن  م��و���س��وع 
وق��دره��ا )46000 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وحددت   )MB2000942474AE/2020( ال�سكوى 
2020/7/27 ال�ساعة 11.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1878/2020/13 عمايل جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )331999 درهم( باالإ�سافة 9% من 
  MB200898340AE الفائدة القانونية  والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى

طالب االإعالن :  عاطف عياد تكال �سليمان - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- املختارة للت�سميم الداخلي )�س ذ م م( - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل االإقامة 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�سوع 
ال�سكوى  ورق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  القانونية   الفائدة  م��ن   %9 باالإ�سافة  دره���م(   331999(
MB200898340AE وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2020/7/9 ال�ساعة 10.00 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 946/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2466 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )54928269.05 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : بنك ابوظبي التجاري )فرع( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل

اأزي��اء �سناء )�س ذ م م( 2- ا�سماعيل حممد حممد باي عبداحل�سني 3-  املطلوب اإعالنهم : 1- 
حممد ا�سماعيل حممد 4- حزيفة ا�سماعيل حممد 5- مف�سل ا�سماعيل حممد 6- مركز �سناء 
)�س ذ م م( 7- زد كوربوري�سن �س م ح  8- اأزياء �سناء )�س ذ م م( اإمارة الفجرية - �سفتهم بالق�سية 
: منفذ �سدهم - جمهويل حمل االإقامة. مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54928269.05( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/3688

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/07/1 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مليزون مونديال �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                الو�سف                        �سعر التقييم  

              مواد �سحيه وادوات مطابخ واغرا�ض مكتبيه                  43،500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7433

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/07/1 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة كري�ستال �ستار لتعبئة املياه ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                              الو�سف                  �سعر التقييم  

                                                    معدات لتحلية املياه                    75،300 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/203

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/07/1 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده اك�ض تي ال مرين �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�سف    �سعر التقييم  

                                                    اأغرا�ض متنوعه          29،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  29  يونيو  2020 العدد 12973 

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3440/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4811 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 349.109.25 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : طبا�سكو للمقاوالت الفنية )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- الريامي للزجاج وااللومنيوم - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )349109.25( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1745/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 953 ل�سنة 2019 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3129511.82 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : بنك دبي التجاري )�س م ع( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
منفذ   : بالق�سية  �سفته   - الزعابي  ت��رمي  بن  �سيف حمد  : 1- عمر  اإعالنه  املطلوب 

�سده - جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3129511.82( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1223/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2942 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )89358.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : �سركة �سدايد للنقل العام )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي -  �سفته بالق�سية : وكيل

منفذ   : بالق�سية  �سفته   - م  م  ذ  �س   - لالن�ساءات  جلف  نا�سيونال   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 
�سده  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )89358.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 964/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2099 مدين جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 89981 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : اواب زيدان ح�سن زيدان - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�سف عي�سى �سامل ال�سياح - �سفته بالق�سية : وكيل

اإعالنهما : 1- خليل موتورز م م ح   2-مدحت ادوارد خليل حنا - �سفتهما   املطلوب 
بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )89981( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 427/2018/300 ا�ستئناف مدين  
مو�سوع االإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/640 مدين 

كلي ، والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : توب اك�سالن�س لتاأجري ال�سيارات - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- احمد عبدالكرمي ح�سن عبداهلل الها�سمي  2-ابراهيم ال�سيد 
حمل  جم��ه��ويل  �سدهما.  م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفتهما   - اح��م��د  ها�سم  حممد 
ب��ال��دع��وى رقم  االإق��ام��ة  مو�سوع االإع���الن : ق��د ا�ستاأنف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����س��ادر 
2017/640 مدين كلي.  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2020/7/2 ال�ساعة 
او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة   10.00 �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اإعالن للح�سور امام اخلبري املحا�سبي / الدكتور حممد اإ�سماعيل عبداهلل 

الزرعوين يف الدعوى رقم 2019/1553 جتاري كلي  
دبي  حمكمة  قبل  من  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  ال�سادر  التمهيدي  احلكم  على  بناء 
االإبتدائية ، والقا�سي بندب خبري ح�سابي يف الدعوى املذكورة اأعاله ، واملرفوعة من قبل 
/ مكالرين كون�سرتك�سن ذ م م  �سد املدعي عليهم كل من / عبدالرحمن عبداهلل حممود 
ابار و�سركة ثالجات عبداهلل ابار واأوالده �س ذ م م وعبدالرحمن ابار لالإ�ستثمار �س ذ م م ، 
فاإنه يتعني على املدعي عليهم احل�سور ب�سخ�سهم او من ميثلهم قانونا خالل ا�سبوع من 
تاريخ هذا االإعالن لدى مكتب اخلبري احل�سابي املعني يف الدعوى املذكور اأعاله - على 
العنوان التايل مكتب ت�سارترد دبي الكائن باإمارة دبي - �سارع اأبوبكر ال�سديق - بناية بنك 
دبي التجاري - الدور االأول - مكتب رقم )101( هاتف : 04/2727123 - 04/2727112 فاك�س 

: 04/2727101 وتقدمي كافة الوثائق التي توؤيد موقفهم ودفاعهم يف الدعوى. 
ت�سارترد دبي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2015/3039  تنفيذ عمايل 

ذ م م( جمهول حمل االقامة  اروم��ة كار كري )�س  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ �ساتي�سان �سريدهاران وميثله / ريا�س عبداملجيد 
امل���ذك���ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د  ال��ك��ب��ان   حم��م��ود 
طالب  اىل  دره��م   )24627.54( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
ر�سوم  دره��م   )1363( مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدمت املواطنة )�سميه �سيد من�سور قا�سم الها�سمي( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )�سميه( اىل)هند(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر االعالن
امنه عبداهلل ا�سماعيل احلمادي - اأمري �سر 
عبدالإله املتني - قا�سي اإبتدائي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

فقد املدعو / هدايت ح�سني 
بنغالدي�س     ، ح�سني  ديلوار 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0555871EA( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

 0505412390

فقدان جواز �سفر
ر�سول   �سميع  املدعو/  فقد 
باك�ستان     ، ان�����س��ر  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9804811BG( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

 0551140449

فقدان جواز �سفر
ن����ف����ا�����س   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
عبداللطيف  بن  عبداللطيف 
ال����ه����ن����د     ، ال�������دي�������ن  ج������م������ال 
�سفره  ج��������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
و   2689730G( رق�������م 
S6665854( من يجدهما  
عليهما االت�سال بتليفون رقم  

 0524190149

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ق��م��ر زم���ان 
باك�ستان   ، خ����ان  م�����س��اف��ر  
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)5208204( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر فقدان �سهادةاأ�سهم
فقدت املدعوة / زينب عبداهلل حممد يو�سف 
اإبراهيم - اجلن�سية االإمارات - �سهادة اأ�سهم  

رقم )1077263( عدد االأ�سهم )150( �سنة 
ال�سراء )1997( �سادرة من م�سرف اأبوظبي 
االإ�سالمي.  على من يجدها ت�سليمها اىل اقرب 

مركز �سرطة م�سكورا. 

العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3433/2020/207 تنفيذ جتاري   
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4209/2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 786481.47 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : نات�سيورال �ستون للتجارة  - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اخلطوط الداخلية للت�سميم الداخلي - �س ذ م م - �سفته  بالق�سية : 

منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )785481.47( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 2763/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1099 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 240305 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : الواحة اجلديدة ملواد البناء - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
- وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - �سفته بالق�سية : وكيل

: منفذ  بالق�سية  - �سفته   ح  م  م   - تريدجن  مارين  ت�ساملري�س   -1  : اإعالنه  املطلوب 
�سده  - جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )240305( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1671/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1230 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )134746.90 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : هيبورث - بي ام اأي )�س ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل

 : بالق�سية  - �سفته  م(  م  ذ  )�س  الكهروميكانيكية  لالأعمال  ايلمك   -1  : اإعالنه  املطلوب 
منفذ �سده  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )134746.90( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12973 بتاريخ 2020/6/29

اإعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 12458/2019/13 عمايل جزئي

مو�سوع الدعوى املطالبة مب�ستحقات عمالية و قدرها 96780 درهم و تذكرة عودة ، مببلغ 3000 درهم و الر�سوم 
و امل�ساريف واتعاب املحاماة و الفائدة 12 % و من تاريخ املطالبة و حتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

MB194665433AE  بال كفالة رقم ال�سكوى
طالب االإعالن / حممد غازي احل�سيني امللقب اأبو النعاج    �سفته بالق�سية/مدعي

وميثله / عادل عبداهلل خمي�س �سلم اجلنيبي �سفتة بالق�سية /وكيل املدعي 
املطلوب اإعالنه / �سركة �سيدكو للمقاوالت العامة  �س.ذ. م. م فرع دبي –�سفتة بالق�سية /مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
2020/05/3 و منطوقة )حكمت املحكمة  املنعقدة بتاريخ  باأن املحكمة حكمت بجل�ستها  /و�سوع االإعالن : نعلنكم 
 9% بواقع  التاأخري  وبفوائد  دره��م،  للمدع�ي مبلغ )71.250(  ت�وؤدي  باأن  املدعى عليها  باإلزام   : مبثابة احل�سوري 
النهائي، وبتذكرة عودة  التع�سفي فمن �سريورة احلكم  الف�سل  ال�سداد عدا  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  من 
اإىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عيناً اأو قيمتها ? وقت تنفيذ احلكم ? نقداً ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اآخر، 

واألزمت املدعى عليها باملنا�سب من م�سروفات ور�سوم الدعوى واأعفت املدعي من ن�سيبه فيها( .
رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12973 بتاريخ 2020/6/29 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  باال�سم التجاري/عيادة اي يف  رقم: 1815400 
اي ميدل اي�ست للخ�سوبة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي)
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العريبي  مينا  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  اجلل�سة  يف  ���س��ارك 
رئي�سة حترير �سحيفة ذا نا�سيونال، كل من نورة 
بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، 
الدكتور �سهيب الدرزي، رئي�س املكتب اال�ست�ساري 
العالف،  وراك����ان  امل��و���س��ل،  جامعة  يف  الهند�سي 
النوري  اجل��ام��ع  الإع��م��ار  الوطني  امل�سروع  مدير 
يف  ترجمة  اأ�ستاذ  ال��ب��ارودي،  وعلي  اليون�سكو،  يف 
جامعة املو�سل وم�سور فوتوغرايف، وفهد �سباح، 
الثقايف وموؤ�س�س ملتقى  املجال  نا�سط عراقي يف 
الكتاب، وعبد الرحمن احلجار، اأحد مفت�سي اآثار 
الثقافة واالآثار  وتراث حمافظة نينوى يف وزارة 
العراقية، ونرج�س دنون، متطوعة مع فريق عمل 

منظمة اليون�سكو.  
من  الوطنية  بال�سواعد  الكعبي،  ن���ورة  واأ���س��ادت 
املو�سليني الذين كان لهم الدور الكبري يف اإجناز 
اجلامع  ب��ن��اء  اإع���ادة  م�سروع  م��ن  االأوىل  املرحلة 

قرار  اأن  اإىل  م�سرية  احل��دب��اء،  ومنارته  ال��ن��وري 
مبادرة  بتبني   2018 ع���ام  يف  االإم������ارات  دول����ة 
اليون�سكو باإعادة البناء، كانت ر�سالة اأمل ملواجهة 
االأفكار املتطرفة التي حتاول جاهدة  حمو الرتاث 

االإن�ساين والثقافة وزرع اخلوف يف املجتمع.
املنارة  �ستعلو  ما  ي��وم  “ يف  الكعبي:  ن��ورة  وقالت 
املو�سل،  اأفق  النوري وحتلق يف  للجامع  احلدباء 
الثقافية  املنا�سبات  واإقامة  الكنائ�س  بناء  و�سُيعاد 
واملو�سيقية، والعديد من الفعاليات االأخرى التي 
اأن تختطفه  ك��اد  ال���ذي  االإن�����س��اين  ال�سمو  مت��ث��ل  
اأيدي الظالم واأعداء التنوير، واإنه بف�سل بجهود 
ودعم دولة االمارات ومنظمة اليون�سكو �سرتجع 

ابت�سامة املو�سليني وعناقهم للحياة«.
اأن���ه مت اإجناز  م��ن جهته اأو���س��ح راك���ان ال��ع��الف، 
اجلامع  ب��ن��اء  اإع���ادة  م�سروع  م��ن  االأوىل  املرحلة 
ال��ن��وري ب�����س��واع��د اأه����ايل امل��و���س��ل ال��ذي��ن و�سلت 

اأعدادهم اإىل ما يقارب  300 �سخ�س من الفرتة 
فرباير 2019 وحتى مار�س 2020، حيث متت 
كما مت عزل  احل��رب��ي��ة،  واملخلفات  االأل��غ��ام  اإزال���ة 
القطع الرتاثية والتاريخية يف املوقع وت�سنيفها 
مع  العمل  اأن  اإىل  م�سرياً  وترقيمها،  وتوثيقها 
اليون�سكو ا�ستمر على الرغم من  تاأثري كوفيد-
19 على �سرعة االإجن��از ، يف حني ننتظر و�سول 
باإجراءات  للبدء  اخل���ارج  م��ن  واالأج��ه��زة  امل��ع��دات 
االأ�سا�سية  الت�ساميم  واأع��م��ال  للرتبة  فحو�سات 
من  االأخ��ري  الربع  �سي�سهد  حيث  امل�سروع،  ملوقع 
الثانية  للمرحلة  الفعلية  املبا�سرة  اجل��اري  العام 

من اإعادة االإعمار. 
اإىل  ال����درزي،  ال��دك��ت��ور �سهيب  اأ���س��ار  م��ن جهته 
اإج����راء ب��ح��وث ودرا����س���ات ع��دة م��ن قبل اخلرباء 
اأكدوا  والذين  املو�سل  واالخت�سا�سني يف جامعة 
اإمكانية عودة منارة اجلامع كما كانت يف ال�سابق 

بنف�س االنحناء الذي مييزها على مر التاريخ. 
واأو���س��ح عبد ال��رح��م��ن احل��ج��ار، اأن���ه مت جمع “ 
ال�سغرية  والقطع  اخلا�س باجلامع  الطابوق”  
البناء  اإع���ادة  اأن  ي��وؤك��د على  م��ا  ب�سكل كامل وه��و 
التاريخية،  ق��ي��م��ت��ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ع  ���س��ت��ك��ون 
حيث اأن ا�ستخدام املواد احلديثة �سُيفقد اجلامع 
ال���ن���وري اأه��م��ي��ت��ه االأث����ري����ة، اآم���ل���ني ع����ودة املنارة 
ُت�سّكل  التي  الرتاثية  وبقيمتها  االأ�سلي  ب�سكلها 
ت�سجيع  ���س��رورة  اإىل  الف��ت��اً  للمو�سليني،   رم���زاً 
املو�سل،  بها  ا�ستهرت  التي  واحل��رف  ال�سناعات 
واأبرزها النق�س على احلجر واخل�سب، من خالل 
تدريب اأبناء املدينة عليها يف ظل وجود اخلربات 

القليلة  من احلرفيني القدامى.      
واأو�سح فهد �سباح اإن عالقة املو�سليني باجلامع 
ال��ن��وري وم��ن��ارت��ه احل��دب��اء ه��و ارت��ب��اط ذاكرتهم 
االهتمام  يف   اأمله  عن  ُمعرباً  والتاريخ،  بالرتاث 

اأه��م��ي��ت��ه عمليات  ب��امل��ل��ف ال��ث��ق��ايف ال����ذي ي�����وازي 
االإعمار والبناء، حيث اأن اأبناء املو�سل بحاجة اإىل 
اإعادة بناء دور �سينما والتي ُدمرت جميعها خالل 
احلرب ، اإىل جانب اإعادة املو�سيقى املو�سلية ذات 
باإن�ساء  القيام  خ��الل  من  �سواء  اخلا�س  الطابع 
مدار�س تدريب مو�سيقية اأو اإن�ساء دار اأوبرا، الأننا 
على يقني باأن ترميم امل�ساريع الثقافية والرتاثية 

تعترب اإغاثة لروح املو�سل واملو�سلني.
واأك�����د  ع��ل��ي ال���ب���ارودي، اأن اأه���ل امل��و���س��ل لديهم 
امل��دي��ن��ة يف  ب��ال��ث��ق��اف��ة، فبعد حت��ري��ر  ك��ب��ري  �سغف 
للكتب  ثقايف  مهرجان  اأول  اأقيم   ،2017 يوليو 
�سخ�س يف   5000 بح�سور   2017 �سبتمرب  يف 
 13 يقارب  ما  توزيع  ومت  املو�سل،  جامعة  ح��رم 
اأن  املدينة التي  ي��وؤك��د على  األ��ف ك��ت��اب، وه��و م��ا 

تهتم بالكتاب قبل االإعمار مدينة لن متوت.
هناك  اأن  دن����ون،  ن��رج�����س  اأو���س��ح��ت  جهتها،  م��ن 

اإعداد  يف  ي�ساركون  املو�سلي  ال�سباب  من  العديد 
واأفكار  ولديهم مهارات عدة  للمالب�س،  ت�ساميم 
مقرتحًة  املو�سل،  يف  ال�سناعة  دع��م  يف  �ست�سهم 
العمل على بناء م�سنع يف املدينة ي�سم الكفاءات 
للعمل  والرجال  الن�ساء  من  ال�سبابية  والطاقات 
ما  لتعوي�س  اأنف�سهم  واإعالة  الت�سميم  يف جمال 

اأمّل بهم جراء احلرب. 
بناء  اإع���ادة  اأن  امل�ساركون  اأك��د  اجلل�سة،  نهاية  يف 
وكني�ستي  احل���دب���اء  وم��ن��ارت��ه  ال���ن���وري  اجل���ام���ع 
والتوازن  التجان�س  يج�ّسد  وال�ساعة،  ال��ط��اه��رة 
املجتمعيني بني اأطياف و�سرائح جمتمع املو�سل، 
واأن هذا االإعمار امل�سرتك ُيعد فر�سة لتحفيزهم 
للعودة اإىل منطقتهم وتاريخهم، والعمل معاً على 
اإعادة اإحياء روح املو�سل عرب �سوت االآذان ودقات 
اأجرا�س الكنائ�س لتُعم روح الت�سامح  اأرجاء املدينة 

من جديد. 

خالل ندوة نظمتها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

مو�سليون: اإعادة اإعمار اجلامع النوري ومنارته احلدباء ميثل اإحياء 
املجتمع الإبداعي واحلركة الثقافية بكاملها يف املو�سل

•• ال�شارقة-الفجر:

الكتاب  لرت�سيخ  الرامية  جهودها  �سمن 
كركيزة اأ�سا�سية يف بناء املجتمع، وخ�سو�ساً 
ال��ت��ي ي�سهدها  يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة 
العامل جراء انت�سار جائحة كورونا، اأطلقت 
هيئة ال�سارقة للكتاب “نادي القّراء” )عن 
جل�سات  �سل�سلة  ي�ست�سيف  ال���ذي  ب��ع��د(، 
حوارية مع نخبة من الكّتاب، للحديث عن 
نقا�س مفتوح مع  موؤلفاتهم يف  واح��د من 
جمهور قرائهم من خمتلف بلدان العامل.

تديرها  التي  االأوىل  اجلل�سة  وت�ست�سيف 
الكاتبة االإماراتية اإميان اليو�سف، الكاتب 
االأمريكي جوزيف فايندر، ليناق�س كتابه، 
حيث ميكن للراغبني  “هاو�س اأون فاير”، 
من�سة  ع���ل���ى  االن�������س���م���ام  امل�������س���ارك���ة،  يف 
ال���ت���وا����س���ل االف����رتا�����س����ي، ع���رب ال���راب���ط: 
يف   ،  https://bit.ly/2Zn3i5k
ال�  ي��وم  م�ساء  م��ن  ال�سابعة  ال�ساعة  مت��ام 
خولة  القادم.وقالت  يوليو  �سهر  من   02
واملهرجانات  امل���ع���ار����س  م���دي���ر  امل��ج��ي��ن��ي، 
ترجمة  اجلل�سة  ه��ذه  “تاأتي  الهيئة:  يف 

الثقايف  امل�سروع  تعزيز  يف  الهيئة  مل�ساعي 
يف ال�������س���ارق���ة، م���ن خ����الل مت��ك��ني اأف�����راد 
املجتمع و تو�سيع اآفاقهم واإثراء معارفهم، 
متلك  وال��ك��ت��ب  الثقافة  اأن  على  وت��اأك��ي��داً 
واحل��ل��ول لالنت�سار على  اخل��ي��ارات  ك��اف��ة 
الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل، 
امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  النت�سار  ن��ظ��راً 
متثل  االأن�����س��ط��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
متنف�ساً ثقافياً ثرياً ملختلف اأفراد املجتمع، 
كّتابهم  مل��ق��اب��ل��ة  ال���ق���راءة  مل��ح��ب��ي  وف��ر���س��ة 
موا�سلة  ع��ل��ى  ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م  امل��ف�����س��ل��ني، 

القراءة، والتعرف على االإ�سدارات االأدبية 
املختلفة«. 

بعد(،  )عن  القراء”  “نادي  اأن  واأو�سحت 
املوؤلفني،  كبار  جتمع  اأدبية  خارطة  ي�سكل 
مع ع�ساق الكتب على من�سة واحدة ناب�سة 
يف  امل�ساركة  لهم  وتتيح  واحلياة،  بالثقافة 
املناق�سات االأدبية ، وتبادل االأفكار واالآراء، 
وفتح النوافذ على وجهات النظر املختلفة، 
م��ع��رب��ة ع��ن ���س��ك��ره��ا ع��ل��ى ت��ع��اون الكاتب 
التي  اجل��دي��دة،  الهيئة  م��ب��ادرة  يف  فايندر 
يتوقع اأن ت�سهد م�ساركة وا�سعة من القراء 

وخمتلف  االإم����ارات  م��ن  الثقافة  وجمهور 
بلدان العامل.

�سمن  فاير”  اأون  “هاو�س  ك��ت��اب  وي��اأت��ي 
بطل  هيلر”،  “نيك  م���وؤل���ف���ات  ���س��ل�����س��ل��ة 
فايندر،  ج��وزف  للكاتب  ال�سهرية  الق�سة 
حيث تعترب خياراً مواتياً لع�ساق الروايات 
واالإثارة،  ب��االأح��داث،  ال��زاخ��رة  البولي�سية 
القّراء  اآراء  ت�سري  اإذ  امل�����س��وق��ة،  واالأل���غ���از 
الكثري  اأن��ه��ا حت��م��ل  اإىل  االإن���رتن���ت،  ع��ل��ى 
اأو  املتعة، �سواء متت قراءتها لوحدها  من 

�سمن �سل�سلة املجموعة الكاملة.

ي�سم �سل�سلة جل�سات حوارية )عن بعد( 

ال�سارقة للكتاب تطلق »نادي القراء« وي�ست�سيف 
مبدع �سل�سلة  من الروايات واملوؤلفات 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأم�س  للكتاب،  ال�سارقة  لهيئة  التابعة  العامة،  ال�سارقة  مكتبات  نّظمت 
كتابة  “اأ�سا�سيات  ال�سبت، جل�سة افرتا�سية )عن بعد( حتت عنوان  االأول 
االأردين  ال�سيناريو  املدرب وكتابة  ا�ست�سافت خاللها  الق�سرية”،  االأفالم 
فادي حداد، للحديث عن اأهمية االأفالم الق�سرية ودورها يف تعزيز �سناعة 

ال�سينما، ومهمة الكاتب ومهارته يف تقم�س �سخ�سيات اأفالمه. 
زي��ن��ة خ��ال��د جن��م جمهور من  االإع��الم��ي��ة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  وح�سر اجلل�سة 
خمتلف  م��ن  الثقايف  للحراك  واملتابعني  االأف���الم  و�سناع  ال�سينما  ه���واة 
العامة  ال�سارقة  مكتبات  فتحت  حيث  العربية،  واملنطقة  اخلليج  ب��ل��دان 
التوا�س  اأمام اجلمهور عرب ح�ساباتها اخلا�سة على مواقع  باب احل�سور 
ال�سينمائي  اخلليج  مهرجان  جائزة  على  احلائز  ح��داد  واأك��د  االجتماعي. 
عن فيلمه “ملا �سحكت املوناليزا” اأن �سناعة ال�سينما العربية ال تزال يف 
واحدة  امل�سرية  ال�سينمائية  التجربة  اأن  اإىل  واالزده��ار، الفتاً  النمو  طور 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال���رثي���ة، ال��ت��ي حققت ق��ف��زات ن��وع��ي��ة يف ���س��ن��اع��ة االأف���الم 
ب�سقيها الطويل والق�سري، كما تطرق اإىل التجارب اخلليجية، واالأردنية، 
وال�سورية يف �سناعة الدراما اجليدة، داعياً اإىل مزيد من اجلهد لتحقيق 

قفزات الفتة يف نوعية الن�سو�س ال�سينمائية.
الن�سو�س  اإىل  تفتقر  عمومها  يف  العربية  املنطقة  اأن  اإىل  ح���داد  ول��ف��ت 

املحتوى  �سناعة  وه��واة  املبتدئني،  الكّتاب  م�ساعدة  ميكنها  التي  اجليدة، 
م�سرياً  املتخ�س�سة،  االنتاج  �سركات  حمدودية  اإىل  باالإ�سافة  ال�سينمائي، 
اإىل اأن هذا الواقع يقلل من فر�س التناف�س التي تعترب اأ�سا�ساً يف �سناعة 

حمتوى قوي قادر على فر�س مكانته عربياً وعاملياً.
االأفالم  اأن  ب��نّي  الطويلة،  واالأف���الم  الق�سرية  االأف���الم  الفرق بني  وح��ول 
الق�سرية هي تلك التي ال تقل مدتها عن خم�س دقائق، وال تزيد عن اأربعني 
اأو  واح��د  �سخ�س  ع��ادة  يت�سمن  الق�سري  الفيلم  اأن  اإىل  باالإ�سافة  دقيقة، 
�سخ�سني على االأكرث، وتكون ال�سخ�سية يف الفيلم الق�سري �سخ�سية �سهلة 
ووا�سحة، فيما ت�سل مدة االأفالم الطويلة اإىل �ساعة ون�سف ورمبا اأكرث 
اأن االأف��الم الطويلة مليئة بالتفا�سيل واالأحداث،  يف بع�س االأحيان، كما 

وتتميز ب�سخ�سياتها الغام�سة واملعقدة.
اأن كال  اأو�سح  وحول القوا�سم امل�سرتكة بني االأفالم الطويلة والق�سرية، 
اأو  ال�سخ�سية  تعامل  جانب  اإىل  الدرامي،  املخطط  يف  يجتمعان  النوعني 
والبحث عن  وذروت���ه،  احل��دث  ت��ط��ورات  مع  النوعني  كال  ال�سخ�سيات يف 
اأو  احللول من خ��الل جمريات واأح���داث ه��ذه االأف���الم، و�سواًل اإىل احل��ل 

التو�سية للحل يف نهايتها.
ويف حالة التخ�س�س يف الن�سو�س التي تتطرق اإىل ظاهرة جمتمعية معينة، 
حذر حداد من االجتهاد يف التاأليف، حتى ال يحدث التبا�س لدى املتابعني 
بني ما ُيعر�س وبني حقيقة الظاهرة، منوهاً ب�سرورة البحث والتق�سي، 

والرجوع اإىل الدرا�سات التي تناولت الظاهرة، ومقابلة االأ�سخا�س الذين 
اإىل معلومات دقيقة  تاأثروا بها، لتكوين �سورة �ساملة ت�ستند  اأو  عا�سوها 

ت�سفي قوة وم�سداقية على العمل.
واختتم مطور املحتوى الدرامي اجلل�سة بتو�سيات لهواة وحمبي �سناعة 
�سيناريو االأفالم الق�سرية، تت�سمن م�ساهدة عدد كبري من هذا النوع من 
اأ�ساليب  ع��دد ممكن من ن�سو�سها، ملعرفة  اأك��رب  االأف���الم، واالط��الع على 
متردها،  اأو  ال�سخ�سيات  وت��ط��وي��ع  احل���دث،  وت��ن��وي��ع  وال��و���س��ف،  ال��ك��ت��اب��ة، 
يتمكن  حتى  الفيلم،  �سخ�سيات  من  �سخ�سية  كل  تقم�س  اإىل  باالإ�سافة 
من �سياغتها كتابة يف الن�س ال�سينمائي، وتهيئة عامل الق�سة يف خميلته، 

واالعتماد يف البدايات على ا�ستقاء الق�س�س من واقع احلياة املحيطة.
بن  �سلطان  ال�سيخ  يد  على  تاأ�س�ست  العامة  ال�سارقة  مكتبة  اأن  اإىل  ي�سار   
�سقر القا�سمي عام 1925 حتت ا�سم “املكتبة القا�سمية” كمكتبة خا�سة 
له، و�سهد موقعها عدة تنقالت، حيث كانت يف �ساحة احل�سن ثم انتقلت اإىل 
مبنى البلدية، ثم اإىل قاعة اأفريقيا، ثم اإىل مبنى املركز الثقايف بال�سارقة، 
واملدينة اجلامعية، ويف مايو 2011، افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
املبنى  ال�سارقة  املجل�س االأعلى، حاكم  القا�سمي، ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  “مكتبة  ا�سم  حتت  الثقافة”  “ميدان ق�سر  للمكتبة يف  اجلديد 
العلوم  جم��االت  �ستى  يف  كتاب  مليون  ن�سف  من  اأك��رث  وجتمع  العامة”، 

واملعارف واالآداب بلغات متعددة.

 خالل جل�سة )عن بعد( ا�ست�سافت مطور املحتوى الدرامي فادي حداد 

مكتبات ال�سارقة العامة تطلع جمهورها على اأ�سا�سيات كتابة الأفالم الق�سرية 

•• اأبو ظبي – الفجر:

بال�سراكة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت 
مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

اليون�سكو جل�سة حوارية بعنوان : 
ال�سباب”،  ب�سواعد  جديد..  عهد  املو�سل..  تراث 
تدمري  �سنوات  ثالث  مرور  ذكرى  مبنا�سبة  وذلك 
اجلامع النوري ومنارته احلدباء يف مدينة املو�سل 

على اأيدي تنظيم داع�ض الإرهابي.
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تقدمي الربامج كان بالن�سبة يل حتديا جديدا

اإميي �سامل: الغناء بالن�سبة 
يل غذاء الروح

الربامج؟ تقدمي  اإىل  اجتهت  • ملاذا 
- تقدمي الربامج كان بالن�سبة يل حتديا جديدا، 
ط���رح ف��ك��رة وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا يف ب��رن��ام��ج ب���دال من 
جديدا  ك����ان  م�����س��ل�����س��ل  اأو  ف��ي��ل��م  يف  مت��ث��ي��ل��ه��ا 
خو�سها،  يجب  جتربة  راأيتها  يل،  بالن�سبة 
)نف�سنة(،  ب��رن��ام��ج  يف  وف��ق��ت  هلل  احل��م��د 
اأف�سل  والقادم  الذي حقق جناحا جيدا، 

اإن �ساء اهلل.
الربنامج  فريق  اإىل  ان�سممت  • كيف 

يف مو�سمه اخلام�س؟
طارق  اأبلغني  حينما  ج��دا  �سعدت   -
لفريق  ان�����س��م��ام��ي  يف  برغبته  ن���ور 
ال����ربن����ام����ج، الأن������ه م����ن ال���ربام���ج 
م�ساحة  م���ن  زاد  م���ا  ال��ن��اج��ح��ة، 
على  ف��واف��ق��ت  نف�سي  يف  ال��ث��ق��ة 

الفور.
املوافقة  ق��ب��ل  ت����رتددي  اأمل   •
يحمل  الن������ه  ال����ربن����ام����ج  ع���ل���ى 
ج���ان���ب���ا ك���ب���ريا م����ن اجل��������راأة يف 

الق�سايا التي يطرحها؟
- اأح����ب االأ���س��ي��اء اجل��ري��ئ��ة ج���داً، 
لهذا مل يكن لدي مانع، اأما طرح 
ودون فلرتة ففيه  الفكرة بحرية 
���س��يء م���ن اجل���م���ال، مت��ام��ا مثل 

االرجتال للعازفني.
يف  �������س������روط  ل������ك  ك��������ان  • ه������ل 
تطرحينها  ال����ت����ي  امل����و�����س����وع����ات 

للنقا�س؟
- كان �سرطي االأ�سا�سي اأن يتم التعامل مع 
تغيري  اأح��د  يحاول  واأال  بحرية،  املو�سوعات 

�سخ�سيتي، لكي اأكون بطبيعتي على ال�سا�سة.
احللقات؟ جناح  توقعت  • هل 

- احلمد هلل كان عندي ثقة ان اهلل �سيكافئنا على 
جمهودنا، مل يكن االأمر �سهال، الأن الربنامج له 
خلفية ومذيعات قويات وخمتلفات، وفكرة اأن ناأخذ 
مكان غرينا ون�سيف للربنامج كان حتديا �سعبا، اإال 

اأننا نحمد اهلل الأن التوفيق حالفنا.
املذيعني  م���ع  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ت��ح�����س��ري  ك����ان  ك��ي��ف   •

االآخرين؟
رغم  االأوىل  اللحظة  من  توافق  هناك  ك��ان  احلمدهلل   -
اختالف ال�سخ�سيات، وهذا �ساعد على اأن يجري الت�سوير 
�ساهده  ال���ذي  اجل��ي��د  بال�سكل  احل��ل��ق��ات  وت��خ��رج  ب�سال�سة 

اجلمهور.
مناق�ستها؟ قررت  التي  املو�سوعات  • ما 

االجتماعى،  التوا�سل  و�سائل  م��ن  خمتلفة  مو�سوعات   -
ومع كّتاب، ممثلني، مغنني، و�سخ�سيات عامة.

ال�سا�سة؟ على  تقدميها  تتنمني  التي  الربامج  نوع  • ما 
 the ellen اأمتنى اأن اأقدم برناجما قريبا من برنامج -

show الأنه خفيف ولطيف ويهدف اإىل تغطية الق�سايا املجتمعية وي�ساعد يف ن�سر اخلري 
ال�سديد  والنجوم، وحلبي  املذيع  املجتمع، مع ح��وارات ظريفة بني  واالأعمال اجليدة من 
لل�سيارات امتنى تقدمي برنامج مثل super car blondie، تكون بطلته اليك�س فتاة 

�سقراء، تقوم بتجربة ال�سيارات وتقيمها.
الفني؟ الو�سط  يف  )نف�سنة(  واجهتك  • هل 

اإيجابية  الب�سرية، موجودة يف كل مكان، لكن هناك نف�سنة  الطبيعة  النف�سنة جزء من   -
واأخرى �سلبية، االإيجابية اأن ترى اأحدا اأف�سل منك وت�سعى وجتتهد لتناف�سه وتتفوق عليه، 

اأما النف�سنة املري�سة، فلن اأحتدث عنها.
رم�سان؟ دراما  يف  ت�ساركي  مل  • ملاذا 

- االأمور مل تكن طبيعية وما عر�س علّي مل ينا�سبني، ف�سال عن االأزمة ال�سحية املواكبة 
امل��ن��زيل واأوق��ف��ت كثري من  ال��ع��زل  اأج���ربت اجلميع على  ال��ت��ي  جلائحة ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

االأعمال.
درامية؟ اأعمال  يف  امل�ساركة  على  املوافقة  قبل  �سروطك  • ما 

- ال�سرط اال�سا�سي هو االإميان بالعمل، بالدور وما �سيرتكه يف م�سريتي الفنية، واأي �سيء 
غري هذا، اأي �سروط اأخرى ميكن التحدث فيها.

غنائي؟ )�سنغل(  طرح  يف  تفكري  • اأمل 
التي تغذي روح��ي وترتك  اأج��د االأغنية  ال��روح، حتى االآن مل  بالن�سبة يل غ��ذاء  الغناء   -

عالمة، لذلك ابتعدت عن الغناء، واإن كنت اأمار�س الغناء يف البيت لالأوالد ولنف�سي.
من  املهرجانات  مطربي  مبنع  �ساكر  هاين  املو�سيقية  املهن  نقيب  ق��رار  يف  راأي��ك  ما   •

الغناء؟
على  احل�سول  اأج��ل  م��ن  الغناء  يف  املطربني  اختبار  يتم  اأن  على  ين�س  النقابة  ق��ان��ون   -
الع�سوية، فاإذا كان املنع مت بناء على هذه املبادئ فاملو�سوع فيه �سيء من ال�سحة، ال �سك 
قالوا  وقتها  �سعبي  كمغني  حياته  عدوية  ب��داأ  مثلما  خمتلف،  غناء  ا�سلوب  املهرجانات  اأن 
لذلك  ومطلوبة،  م�سموعة  فهي  االأم���ر،  نف�س  املهرجانات  اجل��م��ي��ل(،  الفن  يف�سد  )اإن���ه 
رعايتها  تكون حتت  اأن  )املهرجانات(،  ال�سعبية  لالأغاين  �سعبة  النقابة  ت�ستحدث  اأن  اأرى 
وت�سرف عليها، اعتقد اأن ذلك �سيح�سن ب�سكل كبري من االأ�سلوب الغنائي اخلا�س بفناين 

املهرجانات.
امل�سرح؟ خ�سبة  على  الوقوف  يف  تفكري  • اأمل 

- �ساركت من قبل على مدار 9 �سهور مع الفنان �سامي العدل، اهلل يرحمه، يف م�سرحية )اإن 
كرب ابنك(، ميكن تكرار التجربة ب�سرط اأن يكون اال�ستعرا�س كما يجب.

جت�سيدها؟ تتمنني  التي  ال�سخ�سية  • ما 
- �سوؤال �سعب، الأن هناك �سخ�سية قد جت�سدها ب�سكل قوي ونف�س ال�سخ�سية قد جت�سدها 
تكون  اأي  باملناف�سة،  فيها  واأ�سعر  يل  ت�سيف  التي  ال�سخ�سية  انتظر  لذلك  ع��ادي،  ب�سكل 

�سخ�سية لي�ست �سهلة ولي�ست جمرد دور وال�سالم.
االجتماعي؟ التوا�سل  و�سائل  يف  الالئقة  غري  التعليقات  مع  تتعاملني  • كيف 

- االنتقادات تعترب اآراء، اأقراأها واأحاول فهم منظور كاتبها، اأحاول تربير طريقة حواره، لو 
كان بها ما ي�سيء اأ�ساحمه، الأنه يحكم من منظوره ال�سخ�سي فقط.

اخلا�سة؟ حياتك  يف  التدخل  يحاول  من  مع  تتعاملني  • كيف 
- لالآ�سف الكل يتدخل يف حياة الكل، لكن هناك من اأ�سمح له بذلك، والباقي ال اأرد عليه 

واتركه حلاله، يعي�س ال�سورة التي و�سعها يف خياله اأياً كانت، حقيقة اأم ال.
والغناء؟ التمثيل  عن  بعيدا  هوايتك  • ما 

- احب ال�سفاري بال�سيارات جدا، برفقة الكتب ومن اأحبهم.
الفني؟ الو�سط  ابنائك  دخول  على  توافقني  • هل 

واأدع��م كال منهم يف  و�ساأقف  اقتناع،  اختيار م�ستقبلهم طاملا عن  كامل احلرية يف  لهم   -
امل�سوار حتى  اأول  و�ساأظل معه من  نف�سه،  فيها  �سريفة يرى  �سيختار مهنة  اختياره طاملا 

ي�سل اإىل العاملية يف املجال الذي يختاره.
الفني؟ طموحك  • ما 

.block busters�عمل دويل يف هوليوود، لي�س هذا فقط بل اأكون واحدة من ال -

اأمينة  ال���ف���ن���ان���ة  اأجن�������زت 
)تواأم  ت�سوير  خليل 
روح���ي(، م��ن خالل 
اخلا�س  الديكور 
بالعمل. وجمعت 
بينها  امل�����س��اه��د 
الفنان  وب�����ني 
ال���رداد  ح�سن 
فريق  وب��اق��ي 
العمل.واأعاد 
خمرج الفيلم 
ال���������ف���������ن���������ان 
ع���������ث���������م���������ان 
اأب����������������ول����������������ن 
مونتاج العمل، بعد 
ت���اأج���ي���ل���ه ال���ف���رتة 
لو�سع  امل��ا���س��ي��ة، 
اللم�سات  بع�س 
اجلمالية عليه، 

عر�سه،  م��وع��د  بعد  يتحدد  مل  اأن���ه  وخا�سة 
انتظاراً لقرار اإعادة افتتاح دور العر�س التي 

توقفت فرباير املا�سي.
رومان�سي،  اإط����ار  يف  الفيلم  اأح����داث  وت����دور 
حيث يقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: 

ح�سن الرداد،
 واأم���ي���ن���ة خ��ل��ي��ل، وع��ائ�����س��ة ب���ن اأح���م���د، وهو 
عثمان  واإخ����راج  التون�سي،  اأم���اين  كتابة  م��ن 

اأبولن.
ُيذكر اأنه يعر�س الأمينة خليل حاليا م�سل�سل 
�سيناريو  ن��ع��وم،  م��رمي  تاأليف  م��ن  الأ(،  )ليه 
وح������وار دي���ن���ا جن���م وجم�����دي اأم������ني، وتغني 
ال��ت��رت ال��ف��ن��ان��ة اآم����ال م��اه��ر، ب��اأغ��ن��ي��ة )اللي 
ق�����ادرة(، م��ن ك��ل��م��ات ن���ادر ع���ب���داهلل، وتوزيع 
خالد عز، وي�سارك يف  البطولة الفنانون هالة 
حممد  ر�سا،  �سريين  عمر  ال�سعيد،  �سدقي، 
ال�سرنوبي، مرمي اخل�ست، هاين عادل، عمر 
اإخ����راج مرمي  ف���رج، وم���ن  ون���اردي���ن   ال�سعيد 

اأبوعوف.

ت�سبح  اأن  ���س��ربي  ي��ا���س��م��ني  ا���س��ت��ط��اع��ت 
واح����دة م��ن اأب����رز ال��ن��ج��م��ات خ���الل فرتة 
وكاريزما  ب��ج��م��ال  تتمتع  وه���ي  وج���ي���زة، 
اأن����ظ����ار وحديث  وط���ل���ة جت��ع��ل��ه��ا حم����ط 

الكثريين،
تانية"  "فر�سة  م�سل�سل  اأعمالها  واآخ��ر   
الذي عر�س يف �سهر رم�سان املا�سي، وقد 
اختلفت ردود االأفعال حوله رغم امل�ساهدة 
اجل��م��اه��ريي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ك���ان يحظى 

بها.
وقالت �سربي حول جتربتها  يف م�سل�سل 
"فر�سة تانية":  " فرحت جداً بها فلقد 
ق���دم���ت ف��ي��ه��ا م���ا ك��ن��ت اأب���ح���ث ع��ن��ه بعد 
م�سل�سل "حكايتي" العام املا�سي، واأعتقد 
اأن العمل حقق جناحاً مميزاً على م�ستوى 

امل�ساهدة".

تطل على اجلمهور من خالل برنامج )نف�سنة(، الذي يحمل جانبا 
كبريا من اجلراأة يف مناق�سة مو�سوعات يتم طرحها خالل حلقاته، 
لتخو�ض به جتربة العمل كمذيعة بعد اأن �ساركت يف جمموعة من 
اأبرزت  املا�سية  ال�سنوات  خالل  وال�سينمائية  الدرامية  الأعمال 

موهبتها كممثلة، بجانب ع�سقها الغناء.
عن الربنامج، وراأيها يف قرار منع فناين املهرجانات، كان مع املمثلة 

اإميي �سامل هذا احلوار.

اأمينة خليل تنجز ت�سوير 
م�سل�سل )تواأم روحي(

يا�سمني �سربي حول 
م�سل�سها : )فر�سة 

تانية جنح(
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ازالة رائحة الدخان من 
الأثاث.. اليكم هذه الن�سائح

جزيئات  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  تنتج  اإذ  االأث����اث،  يف  ال�سجائر  دخ���ان  رائ��ح��ة  تعلق 
جمهرّية من الزيت والقطران، وهذه االأخرية تلت�سق ب�سّدة على االأ�سطح 
املالم�سة لها، �سواء املالب�س اأو اأثاث ال�سّيارة اأو اأنحاء خمتلفة يف املنزل، ما 
يت�سّبب بالرائحة القوية والكريهة، فما هي الطرق امل�ساعدة يف اإزالة رائحة 

الدخان من االأثاث، حتديًدا؟

اإزالة رائحة الدخان من الأثاث.. اليكم هذه الطرق
 - مُي�سح االأثاث بخليط موؤّلف من كوب من اخلّل االأبي�س املُ�ساف اإىل املاء 

ال�ساخن، ما يعمل على تك�سري جزيئات القطران التي ينتجها التدخني.
- ُي�ساف كوب من �سودا اخلبز اإىل حملول تنظيف االث��اث للتخّل�س من 

رائحة الدخان عن االأثاث.
- ُتنقع اأقم�سة االأثاث يف حملول موؤّلف من دواء الغ�سيل واملاء، وذلك ل�ساعة 
حال  يف  العملّية،  تكّرر  املعتادة.  بالطريقة  الغ�ّسالة،  يف  تغ�سل  ث��ّم  تقريًبا، 
بقيت رائحة الدخان عالقة باالأقم�سة. جُتّفف االأقم�سة يف الهواء الطلق. ويف 
ل و�سع ورق املجّفف داخله. تنّظف  حال ا�ستخدام املجّفف الكهربائي، يف�سّ

ة بها. الغ�سالة للتخل�س من رائحة الدخان، بح�سب التعليمات اخلا�سّ
اإزالة ال�سموم العالقة يف اجلّو، كما هو   - ُي�ستخدم الفحم املن�ّسط عادًة يف 
يعترب فّعااًل يف امت�سا�س الروائح الكريهة. لذا، تو�سع بودرة الفحم املن�ّسط 

يف اأوعية �سغرية، وتوّزع يف اأنحاء املنزل للتخّل�س من رائحة الدخان.
-  تعمل احلرارة العالية ب�سكل فّعال على اإذابة والقطران والزيوت العالقة 
با�ستعمال قدر  املفرو�سات،  البخار على  باملفرو�سات، وذلك من خالل نفث 
املفرو�سات،  مت�سح  ث��ّم،  التبخري.  جهاز  �سراء  اأو  املغلي،  امل��اء  على  يحتوي 

با�ستخدام من�سفة نظيفة.
-  ُت�ساعد رائحة البخور يف حجب رائحة الدخان املنت�سرة يف اأنحاء املنزل، 
وعلى االأثاث حتديًدا، وذلك عند اإحراق حبيباتها اأو البودرة منها يف حامل 

غري قابل لال�ستعال، فتبخري اأرجاء املنزل.
الروائح  الطبيعّية المت�سا�س  احللول  من  الداخلّية  الزينة  نباتات  تعّد   -
اأرج���ائ���ه للتخّل�س م��ن رائحة  ت��وزي��ع��ه��ا يف  ل���ذا مي��ك��ن  امل��ن��زل،  ال��ك��ري��ه��ة يف 
لة، يف هذا االإطار: نبتة العنكبوت ونبتة االأيدع  الدخان. اأنواع النباتات املف�سّ

ونبتة الربوميلية...
واالأثاث  االأ���س��ط��ح  م�سح  اأي  للمنزل  العميق  بالتنظيف  القيام  ل  ُيف�سّ   -
واملالب�س  وال��و���س��ائ��د  ال��ب��ط��ان��ي��ات  وغ�����س��ل  ال�����س��ج��اد  وتنظيف  واالأر����س���ّي���ات 

وال�ستائر.
االأبواب  تفتح  ث��ّم  النوافذ،  اجت��اه  عك�س  يف  تو�سع  التي  امل��روح��ة،  ت�سّغل   -

والنوافذ التي يف اجلوانب االأخرى من املنزل لل�سماح بتجديد الهواء.
ل ا�ستخدام جهاز تنقية الهواء، يف اأماكن التدخني. -  ُيف�سّ

-  ي�سنع خليط من �سرائح الليمون وكم من اأوراق نبات الروزماري )اإكليل 
اجلبل( والقليل من خال�سة الفانيليا، مع و�سعه يف جرة �سغرية مع املاء، 

يف الغرفة.
-  ي�سنع معّطر للجو من املاء وزيت القرفة وزيت الربتقال، فهذا اخلليط 

يجعل رائحة الهواء منع�سة يف املنزل.

ال�سمالية؟ اأمريكا  قارة  يف  دولة  • كم 
دولتان

 • ما هو الأبنو�ض؟
خ�سب اأ�سود قا�س

بولندا؟ عا�سمة  ا�سم  هو  • ما 
وار�سو

الإن�سان؟ ج�سم  يف  الدقيقة  الأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

؟ البحر  على  تطل  ل  العامل  يف  دولة  • كم 
- 26 دولة

الأمن؟ رجال  على  ال�سرطة  اأ�سم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  الإ�سالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

كرا�س. ت�سّمى  القرن  وحيد  من  جمموعة  اأن  تعلم  • هل 
برملان. ت�سمى  البوم  طيور  من  • جمموعة 

م�سر. يف  بنيت  �سراعية  قوارب  • اول 
�سجرة. باإ�سم  �سّميت  الربازيل  اأن  تعلم  • هل 

اجلنوبية. اأمريكا  قارة  من   50% تغّطي  الربازيل  اأن  تعلم  • هل 
فقط.  �سنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �سناً  البابوات  • ا�سغر 

اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  االأفريقية  )لو�سوتو(  • مملكة 
والفواكه  ن�سبة ممكنة من فيتامني )�سي( مقارنة بجميع اخل�سراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 

االأخرى. 
لرت.  األف   227 من  الأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�سع 

يقوم  اأي رجل  انف  تق�سم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�س  بريطاين حكما  قا�ٍس  ا�سدر   1837 العام  • يف 
بتقبيل �سفتيها دون رغبتها. 

اأ�سخا�س يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�سنوي الذي يح�سل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 
العامل.  يف  فقرا  االأكرث  الدول  �سكان  من  �سخ�س  مليون   600

عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإال   ، عظمة   300 ج�سمه  يف  يكون  االإن�سان  يولد  • عندما 
الو�سول اإىل �سن البلوغ .

ال�ساحرة الطيبة
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فوائد الفراولة للحامل
للجنني  ال�سمعية  اخل��الي��ا  ب��ن��اء  يف  ت�ساعد   -
وتزيد من ذكائه، الحتوائها على ن�سب عالية 

من اليود.
ز من �سحة اجلهاز املناعي، كونها ت�سم  - تعزِّ

ن�سباً عالية من فيتامني ج.
- ت��دع��م من���و احل��ب��ل ال�����س��وك��ي ل���دى الطفل 

الحتوائها على »الفوالت«.
لها  يتعر�س  التي قد  بالت�سوهات اخللقية  اإ�سابة اجلنني  تقلِّل من فر�س   -

خالل فرتة تكوينه، الحتوائها على )الفوليك اأ�سيد(.
اله�سم،  عملية  ت�سهيل  يف  وت�سهم  باالإم�ساك  االإ�سابة  من  احلامل  حتمي   -

الحتوائها على االألياف.
- حتتوي على ن�سبة عالية من املياه، ما يحفظ ب�سرة االأم من اجلفاف.

منة، ت�سلب ال�سرايني واالأوعية الدموية  - تقلِّل من فر�س اإ�سابة الطفل بال�سُّ
واأمرا�س القلب.

- تقي من االإ�سابة بفقر الدم.
- حتتوي على م�سادات االأك�سدة، ما يقلِّل من خطر االإ�سابة ب�سرطان الثدي 

وعنق الرحم.
الفراولة  م��ن  ج��رام   100 اإن  حيث  احل��راري��ة،  ال�سعرات  م��ن  قلياًل  ت�سم   -

الطازجة حتتوي على 32 �سعرة حرارية فقط.
- حتتوي على كمية عالية من )الفالفونويدات( التي ُت�ستخدم مادًة م�سادًة 
لاللتهابات وت�ساعد على حماية القلب ب�سبب خ�سائ�سها امل�سادة لاللتهابات. 

- يوجد فيها )البوتا�سيوم( بن�سبة عالية، فتمنع ارتفاع �سغط الدم.

كانت احدى ال�ساحرات ال�سريرات م�ستاءة كثريا من �ساحرة اخرى لكنها طيبة ت�سمى ام اخلريات، فعملت على 
�سحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�ستطيع ان جتد عالجا لها وعرفت ان عالجها يف 
تخلي�س مدينة كبرية من �سراً ميتلكها، وبعد مرور اياما، رمبا �سهور و�سلت اإىل احدى املدن التي كان يحكمها 
�ساحر �سرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها النه مل ي�ساهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها.. وبداأت العمل 
ال�ساحر  ال��زواج منها ذلك  �سديد اجلمال يطمع يف  فتاة  ي�سكنها  التي  البيوت  اح��دى  اإىل  الفور فذهبت  على 
واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�ستغربت الفتاة �سر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما 
حاولت ذلك قالت لها ام اخلريات انتظري.. انا ل�ست �سريرة دعيني اق�س عليك ق�ستي وبده�سة كبرية ا�ستمعت 

لها الفتاة وعرفت �سرها و�سر حاكمهم ال�ساحر ال�سرير وكيف ت�ستطيع ان تق�سي عليه. 
وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت االحمر ال�سهي الذي يع�سقه ال�ساحر �سيكون هو �سالحهم، وبالفعل يف 
�سباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عرب الغابة وهي حتمل طبق من التوت االحمر يظن من يراه انها قطفته 
منذ دقائق لكنه كان توتا م�سموما جهز خ�سي�سا لل�ساحر ال�سرير الذي راآها تعرب الغابة فقطع عليها الطريق 
والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد اإىل ق�سره �سعيدا جدا 
مبحادثة فتاته التي يع�سقها وحينما و�سل اإىل ق�سره كانت او�ساله ترتعد وقدماه ال ي�ستطيعان حمله فخر 
على االر�س وقد تيب�س ج�سده ثم جف كثريا وا�سبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت ام اخلريات وهي تطري 
ودخلت الفتاة اجلميلة وام�سكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت ال�ساحر ال�سرير الذي حتول اإىل قطرات من 
املاء �سربتها االر�س واختفى اإىل االبد وعادت ام اخلريات كما كانت �ساحرة طيبة، وبعودتها احرتقت ال�ساحرة 

ال�سريرة ليعي�س اجلميع يف اطمئنان.

يق�سي اأط��ف��ال��ن��ا خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة وق��ت��اً ط��وي��اًل من 
يومهم يف غرفهم، وذلك نتيجة بقائهم يف املنزل ب�سبب 
اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد، لكن البقاء يف املنزل لفرتة 
طويلة قد ي�سبب ال�سيق لالأطفال، وبالتايل يجب علينا 
كاأمهات اأن نبذل كل ما بو�سعنا من اأجل اإ�سعادهم خالل 

فرتة بقائهم معنا يف املنزل.
غرفة طفلك ميكن اأن تتحّول اإىل ركن للبهجة وال�سعادة 
باألوان  تهتمي  اأن  يجب  اأواًل،  ال��ت��غ��ي��ريات.  بع�س  ع��رب 

الوقت،  نف�س  يف  ومبهجة  ه��ادئ��ة  ت��ك��ون  بحيث  ال��غ��رف��ة 
االأمر الثاين يتوقف على �سخ�سية وميول طفلك. فاإذا 
للر�سم  اأدوات  توفري  ميكنِك  الر�سم،  يحب  طفلك  ك��ان 
واإذا كان  الغرفة،  واإع��داد معر�س �سغري الأعماله داخل 
يحب القراءة، �سّممي له ركناً للقراءة فيه مكتبة حتتوي 
الغرفة  ت�سمل  اأن  يجب  كما  وم�سّلية،  لطيفة  كتب  على 
عندما  بال�سعادة  ي�سعر  بحيث  طفلك،  لها  يف�سّ األ��ع��اب��اً 
يدخل اإىل غرفته، وال ميل من ق�ساء وقت طويل فيها.

حويل غرفة طفلك اإىل ركن 
لل�سعادة والبهجة

بينما يت�سابق الباحثون يف جميع اأنحاء العامل للعثور على لقاحات اآمنة وفعالة لفريو�ض كورونا ، فاإن م�سروًعا يابانًيا 
ل�سركة KAICO الطبية اليابانية يتخذ نهًجا غري تقليدي يف حماولة لتطوير لقاح �سالح لالأكل من دودة القز. )ا ف ب(


