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درا�سة تك�سف العالقة املميتة بني ارتفاع ال�سكر وكورونا
اأظهرت درا�ضة �ضينية ن�ضرت نتائجها اأم�س ال�ضبت اأن املر�ضى الذين 
ت�ضجل لديهم معدالت مرتفعة من ال�ضكر يف الدم، يواجهون خطرا 

م�ضاعفا بالوفاة جّراء "كوفيد19-".
الذين  امل��ر���ض��ى  اأن  فيها علماء  ي��وؤك��د  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ذه  وت��ع��د 
ت�ضخي�س  دون  م��ن  ال���دم  يف  ال�����ض��ك��ر  م��ن  ع��ال��ي��ة  م��ع��دالت  ي�ضجلون 
اإ�ضابتهم بال�ضكري، يواجهون خطرا اأكرب باملوت من "كوفيد19-"، 

وفق ما ورد يف جملة "ديابيتولوجيا" العلمية.
يف  بكوفيد19-  مر�ضى  ل�605  الوفيات  معدالت  الباحثون  وحلّل 
م�ضت�ضفيني يف مدينة ووهان ال�ضينية، واأ�ضاروا اإىل اأن معدالت ال�ضكر 
املرتفعة يف الدم "مرتبطة" مبعزل عن كل العوامل االأخرى بازدياد 
خطر الوفاة وامل�ضاعفات جّراء كورونا، كما ا�ضتند معّدو الدرا�ضة اإىل 

بحوث �ضابقة اأجريت على مر�ضى ال�ضكري.
ويف فرن�ضا، ق�ضى مري�س من كل ع�ضرة م�ضابني بكوفيد19- يعانون 
اأي�ضا من ال�ضكري، وهي ن�ضبة اأعلى من تلك امل�ضجلة لدى امل�ضابني 
بالفريو�س من غري مر�ضى ال�ضكري، وفق ما اأظهرت درا�ضة ن�ضرتها 
ال��وف��اة لدى  ازدي���اد م��ع��دالت  ي��زال �ضبب  املجلة عينها يف م��اي��و. وال 
مر�ضى كوفيد19- جّراء ال�ضكري غري موؤكد، ح�ضبما نقلت "فران�س 
بر�س". وقال الباحثون يف الدرا�ضة، اإن تخرث الدم والتفاعل املفرط 

جلهاز املناعة قد يكون له دور يف هذا املو�ضوع. 
اإجراء فحو�س جلميع مر�ضى  اإىل  امل�ضت�ضفيات  الدرا�ضة  ودعا معدو 
كوفيد19- ملعرفة م�ضتويات ال�ضكر لديهم، خالفا للتو�ضيات بح�ضر 

ذلك باملر�ضى املثبتة اإ�ضابتهم بال�ضكري.
غ��ري اأن باحثني غ��ري م�ضاركني يف ال��درا���ض��ة ح���ذروا م��ن ح��دود هذه 
الدرا�ضة، اإذ قال اأ�ضتاذ علوم االأي�س يف جامعة غال�ضكو نافيد �ضتار: 
"اإنه تقرير جيد لكنه يتما�ضى متاما مع التوقعات"، م�ضيفا: "ما ال 
ميكن للباحثني تاأكيده هو ما اإذا كان اال�ضتهداف املتفاوت مل�ضتويات 

ال�ضكر يف الدم لدى املر�ضى يقود اإىل فروق يف النتائج".

ال�سحة العاملية عن كورونا: ال يزال هناك اأمل
على  ال�ضيطرة  باالإمكان  يزال  ال  اأنه  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت 
تف�ضي فريو�س كورونا، على الرغم من ازدياد اأعداد االإ�ضابات باأكرث 
تيدرو�س  املنظمة،  رئي�س  واعترب  املا�ضية.  االأ�ضابيع  يف  ال�ضعف  من 
وكوريا اجلنوبية  واإ�ضبانيا  اإيطاليا  اأن جتارب  اأدهانوم غيربيي�ضو�س، 
والهند يف مكافحة الوباء تثبت اأنه مهما كان انت�ضاره حادا فانه يظل 
قابال الإعادته حتت ال�ضيطرة. وك�ضف تيدرو�س خالل موؤمتر �ضحفي 
اأكرث  ازدادت  ال�ضتة االأخ��رية  "االإ�ضابات يف االأ�ضابيع  اأن  عرب الفيديو 
اأنحاء  اأمثلة عديدة من  "هناك  ذلك  اأن��ه مع  واأ�ضاف  ال�ضعف".  من 
العامل اأظهرت اأنه حتى لو كان تف�ضي الفريو�س حادا جدا، ال يزال من 
املمكن ال�ضيطرة عليه جمددا". وتابع "بع�س هذه االأمثلة هي اإيطاليا 
واإ�ضبانيا وكوريا اجلنوبية وحتى دارايف، وهي منطقة كثيفة ال�ضكان يف 
مدينة مومباي"، م�ضريا اإىل اأن "الرتكيز القوي على اإ�ضراك املجتمع 
جميع  وع��الج  وعزلها  اال�ضابات  وتتّبع  الفحو�س  اإج��راء  واأ�ضا�ضيات 
املر�ضى اأمر اأ�ضا�ضي من اأجل ك�ضر �ضال�ضل العدوى وكبح الفريو�س".

الروبوت »يا�سمني« يدخل معركة مواجهة كورونا يف تون�س
دخل الروبوت يا�ضمني الذكي امل�ضّنع بالكامل يف تون�س، املعركة اأمام 
بامل�ضت�ضفى  به  اال�ضتعانة  ب��دء  بعد  وذل��ك  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س 
"يا�ضمني" تخفيف  ال��روب��وت  مهام  وم��ن  ب�ضو�ضة.  �ضهلول  اجلامعي 
اأعباء العمل يف امل�ضت�ضفى من خالل التقليل من التعاطي املبا�ضر مع 

املر�ضى امل�ضابني بفريو�س "كوفيد19-".
توجيه  ف��رز يف  لنظام  اعتماده  خ��الل  ال��روب��وت من  �ضي�ضاعد  كذلك 
يف  وذل��ك  بالفريو�س،  امل�ضابني  لعالج  املخ�ض�ضة  للمناطق  املر�ضى 

حال اال�ضتباه باإ�ضابتهم.
وتقوم "يا�ضمني" املجهزة بكامريا حرارية، بقيا�س احلرارة وم�ضتوى 
للم�ضت�ضفى،  و�ضوله  عند  املري�س  ح��ال��ة  وت�ضخي�س  االأوك�����ض��ج��ني، 

ح�ضبما ذكرت وكالة تون�س اأفريقيا لالأنباء.
املر�ضى  م��ع  التفاعل  با�ضتطاعته  اآليا"،  "جميبا  ال��روب��وت  وي��دع��م 

واالإجابة على اأ�ضئلتهم وباللهجة التون�ضية.
 ويتميز الروبوت بتمكينه االأطباء من مراقبة حالة املر�ضى واإجراء 

الفحو�ضات الالزمة، وذلك دون القيام بات�ضال مبا�ضر.
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�سقق فاخرة يف خمباأ نووي 
بـ 1.5 مليون دوالر

يحتوي خمباأ نهاية العامل الفخم يف الواليات املتحدة كل ما حتتاجه حلياة 
مرتفة يف زمن الكوارث واحلروب النووية املدمرة.

مليئاً  االأر����س  حت��ت  طابقاً   Survival Condo 15 خم��ب��اأ  وي�ضم 
بو�ضائل الراحة، وميتد 70 مرتاً يف عمق االأر�س.

وك�ضفت تقرير ملوقع �ضي نت كيف يبدو املجمع العمالق من الداخل، على 
بعد حوايل 320 كيلومرتاً من مدينة كان�ضا�س �ضيتي، والذي يبلغ �ضعره 

االأقل. على  دوالر  مليون   1.5
ن�ضف  �ضقة متتد على  على  امل�ضرتي  �ضيح�ضل  الكبري،  املبلغ  ومقابل هذا 
طابق، وقادرة على ا�ضتيعاب بني 3 و 5 اأ�ضخا�س، ويجب اأي�ضاً على املقيمني 

يف املجمع دفع مبلغ 2500 دوالر �ضهرياً، خالل فرتة اإقامتهم.
وبدل النوافذ، حتتوي االأجنحة حتت االأر�س على �ضا�ضات تلفزيون تعر�س 

�ضوراً ثابتة للعامل اخلارجي.
ويوفر موقع املجمع على االإنرتنت �ضقق بنتهاو�س، وخيارات ل�ضراء طابق 
كامل، وفر�ضة الإن�ضاء م�ضاحة معي�ضة خم�ض�ضة للم�ضرتي. ويعمل املخباأ 
الرياح على  توربينات  فيها  الطبيعية، مبا  الطاقة  مبجموعة من م�ضادر 

ال�ضطح، ح�ضب �ضحيفة ذا �ضن الربيطانية.
وال�ضاونا  امل��ائ��ي��ة،  وامل��زل��ق��ة  امل�ضابح،  مثل  مب��راف��ق  فيه  اال�ضتمتاع  وميكن 
وغرفة ال�ضينما، ونطاق الرماية واملن�ضاآت الطبية، والعديد من الت�ضهيالت 

االأخرى.

كرمي ال�سم�س املنا�سب 
عند ممار�سة الريا�سة

ليبي�س  ك��ري�����ض��ت��وف  ال��دك��ت��ور  اأو����ض���ى 
ب���و����ض���ع ك�����رمي ���ض��م�����س م��ن��ا���ض��ب عند 
حلماية  ���ض��ي��ف��اً  ال���ري���ا����ض���ة  مم���ار����ض���ة 
البنف�ضجية  ف��وق  االأ���ض��ع��ة  م��ن  الب�ضرة 

ال�ضارة.
اجللدية  االأم����را�����س  ط��ب��ي��ب  واأو�����ض����ح 
االأملاين اأنه يجب ا�ضتخدام كرمي �ضم�س 
 SPF مقاوم للماء وذي ُمعامل حماية
50، مع مراعاة و�ضعه قبل  يبلغ  عال 
دقيقة   20 بنحو  ال��ري��ا���ض��ة  مم��ار���ض��ة 
ت��ق��ري��ب��اً، وجت���دي���ده ك���ل ���ض��اع��ت��ني اإىل 

ثالث �ضاعات.
اأج�������زاء الوجه  ال���ك���رمي ع��ل��ى  وُي����ف����رد 
املك�ضوفة املعر�ضة الأ�ضعة ال�ضم�س، وهي 
اجلبني، واالأنف، وفوق ال�ضفاه العلوية، 

واالأذن.
االأ�ضعة  من  ال�ضفاه  حماية  ميكن  كما 
فوق البنف�ضجية بقلم عناية ذي ُمعامل 

حماية SPF عاٍل.
كاب  اأو  قلن�ضوة  و���ض��ع  اأي�����ض��اً  وي��راع��ى 

حلماية الراأ�س.

كيف ن�ستخدم اليوغا من 
اأجل فقدان الوزن؟ �ص 23

ال تبالغي يف االعتماد على 
قيا�سات اأ�ساور اللياقة البدنية

املبالغة يف االعتماد على قيا�ضات  اإيري�س هاوت بعدم  تن�ضح الدكتورة 
اأ�ضاور اللياقة البدنية وتطبيقات قيا�س احلالة ال�ضحية.

امل�ضتمر  القيا�س  باأن  راأيها  االأملانية  النف�ضية  االأمرا�س  طبيبة  وتعلل 
حتت  امل��رء  ي�ضع  اأن  ميكن  جيدة  وبدنية  �ضحية  بحالة  التمتع  مل��دى 
ممار�ضة  الإدم���ان  فري�ضة  ال��وق��وع  خطر  يرفع  ما  كبري،  نف�ضي  �ضغط 
يف  امل�ضتمرة  ال��رغ��ب��ة  اأج���ل  م��ن  ال�ضحية  التغذية  واأن��ظ��م��ة  الريا�ضة 

حت�ضني ال�ضحة واللياقة.
وتقي�س  اخلطوات  حت�ضب  البدنية  اللياقة  اأ���ض��اور  اأن  ه��اوت  واأ�ضافت 
معدل �ضربات القلب وت�ضتخدم موؤ�ضرات حيوية، مثل العرق ون�ضاط 
احلركة ومقاومة اجللد، للتعرف على اجلوانب ال�ضحية للمرء، غري 
اأن ترجمة هذه االأحوال ال�ضحية وتف�ضريها ب�ضكل �ضحيح وو�ضعها يف 

�ضياقها متثل حتدياً كبرياً يف حد ذاته يتطلب قدراً كبرياً من العلم.
م�ضاعدة  كو�ضيلة  البدنية  اللياقة  اأ�ضاور  با�ضتعمال  ه��اوت  تن�ضح  لذا 
على  التعويل  يف  املبالغة  دون  من  والبدنية  ال�ضحية  احلالة  لتعزيز 
التي  العلمية،  الدرا�ضات  املزيد من  اإىل  تزال حتتاج  التي ال  نتائجها، 

تثبت دقتها وم�ضداقيتها. 

�شفات �شاملة
يف  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  اأح��د معدي  دورك��ي،  باتريك  يقول 
االإجتماعي"  النف�س  وع��ل��م  ال�ضخ�ضية  "الرتكيبة  جم��ل��ة 
 Journal of Personality and Social(
"�ضواء يف رومانيا اأو يف جزر غوام )يف   :)Psychology
عند  االآخرين  تقدير  على  النا�س  يح�ضل  ال��ه��ادئ(،  املحيط 

حتّليهم بالذكاء وال�ضجاعة وال�ضفات القيادية".
ما  وه��و  دول���ة،   14 م��ن  �ضخ�ضاً   2751 ال��درا���ض��ة  و�ضملت 
املجتمع  اأف����راد  ي��ق��ّدره��ا  ال��ت��ي  ال�ضفات  تلك  اأن  على  ي��وؤك��د 
معد  وي�ضدد  املكان.  عن  النظر  بغ�س  كبري  حد  اإىل  تت�ضابه 
الدرا�ضة والباحث يف علم النف�س التطوري دافيد با�س على 
اإليها بطريقة  "ال�ضفات التي ت�ضر االآخرين يتم النظر  اأن 

�ضلبية، �ضواء كان ذلك يف رو�ضيا اأو يف اإريرتيا".

اختالفات بني �شفات الرجال والن�شاء
بح�ضب الدرا�ضة، يعد تعدد العالقات العاطفية اأحد العوامل 
التي توؤثر �ضلباً على الو�ضع االجتماعي وتقلل من احرتام 
وتقدير االآخرين لل�ضخ�س. وينطبق هذا االأمر على الرجال 
والن�ضاء على حّد �ضواء. بيد اأنه وهي هذه احلالة تكون الن�ضاء 

اأكرث عر�ضة النتقادات واأحكام املجتمع مقارنة بالرجال.
اأم���ا االأ���ض��خ��ا���س ال��ذي��ن يدخلون يف ع��الق��ات ج���ادة وطويلة 
ما  اإذا  اأك��رب، خا�ضة  باحرتام  ال�ضريك، فيحظون  مع  امل��دى 

ظلوا اأوفياء ل�ضريكهم.

اختالف يف الثقافات
مكان،  ك��ل  يف  وال�ضارية  ال�ضاملة  ال�ضفات  ه��ذه  جانب  اإىل 
من  اأهميتها  تختلف  التي  ال�ضفات  بع�س  الدرا�ضة  ح��ددت 

فعلى  الأخ�������رى.  ث��ق��اف��ة 
خفة  تلعب  امل��ث��ال،  �ضبيل 

الظل والفكاهة دوراً اإيجابياً 
االج���ت���م���اع���ي  ال���������ض����ع����ود  يف 

لل�ضخ�س يف بولندا، بينما 
ال حتظى خفة الظل بذات 

دول  االأهمية يف  م��ن  ال��ق��در 
وكوريا  وال�����ض��ني  ال���ي���اب���ان  م��ث��ل 

هذه  ت��وؤث��ر  اإي��ري��رتي��ا،  ويف  اجلنوبية. 
ال�ضفة �ضلباً على نظرة االآخرين لل�ضخ�س 

ويتم الت�ضكيك يف جديته. 
هنا ُيطرح ال�ضوؤال: اإذا كانت �ضفات مثل اللطف وال�ضراحة 
مازال  فلماذا  الطويل،  امل��دى  على  ال�ضخ�س  تفيد  التي  هي 
الكثريون يعتقدون اأن الغرور والرنج�ضية هي ال�ضفات التي 
توؤدي للنجاح يف العمل؟ وملاذا يرى الكثريون اأن من يتحلى 
بالكرم ي�ضهل ا�ضتغالله وال يح�ضل على التقدير الكايف؟ قد 
اإىل غلبة النماذج ال�ضيئة التي توحي باأن هذه  يرجع االأمر 
ال�ضفات ال�ضلبية هي التي توؤدي اإىل النجاح والتقدير. لكن 
هنا يجب االنتباه اإىل اأن النجاح ال ي�ضاوي بال�ضرورة احلب 

واالحرتام.

لغة اجل�شد
رمبا �ضمعنا عن لغة اجل�ضد وداللتها يف التعامل مع االآخرين 
اأو ماذا تف�ضح عن �ضاحبها وعن �ضخ�ضيته، لكن هل تعرف 
اأن لغة اجل�ضد ميكنها اأي�ضا اأن حت�ضن من حالتك النف�ضية 

وتعيد اإليك الن�ضاط والقوة الذهنية!
من الوقوف واأنت منت�ضب القامة اإىل االإمياء براأ�ضك وعناق 

ت�ضاعد  ح��رك��ات  كلها  نف�ضك، 
اأك���رث  ي�����ض��ب��ح اجل�����ض��م  اأن  ع��ل��ى 
اإيجابية حيث اأكدت فعاليتها درا�ضات 
ال��ع��امل بح�ضب  اأف�ضل اجل��ام��ع��ات يف  م��ن 
موقع  وك���ذل���ك   Prevention م���وق���ع 

"مريور"  .

املراأة اجلبارة
اأن الوقوف مع �ضد اجل�ضم  وجد باحثو جامعة هارفارد 
وو���ض��ع ال��ي��دي��ن ع��ل��ى اخل��ا���ض��رة يف و���ض��ع اأ���ض��م��وه ب��� "هاي 
م�����ض��ت��وي��ات هرمون  زي����ادة  اإىل  ي����وؤدي  دق��ي��ق��ت��ني  باور" مل���دة 
ب��ن�����ض��ب��ة ٪20  مع  ك���ال اجل��ن�����ض��ني(  ال��ت�����ض��ت��و���ض��ت��ريون )يف 
يوؤدي  الذي  الهرمون  وهو  الكورتيزول  م�ضتويات  انخفا�س 
اأن  الباحثون  واأ�ضاف   .25٪ بن�ضبة  باالإجهاد،  ال�ضعور  اإىل 
الثقة  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  اجلبارة"  "املراأة  بو�ضعية  ال��وق��وف 

بالنف�س ويخفف من حدة القلق والتوتر.

قلم بالفم 
قلما بني  ف��اإذا و�ضعت  االبت�ضامة،  اأن ت�ضطنع  هكذا ميكنك 
لالبت�ضامة،  حماكاة  يف  وي�ضرة  ميينا  به  وتالعبت  اأ�ضنانك 
وقد  ال��ت��وت��ر.  م�ضتويات  خف�س  يف  ذل��ك  ي�ضاعد  اأن  فيمكن 
املتطوعني  من  جمموعة  من  كان�ضا�س  جامعة  باحثو  طلب 
و�ضع االأعواد اخل�ضبية اخلا�ضة باالأ�ضنان يف فمهم وحتريكها 
املهام  م��ن  جمموعة  اأداء  منهم  طلبوا  ث��م  خمتلفة.  بطرق 
�ضربات  معدل  اأن  الباحثون  وج��د  الفح�س  وبعد  املرهقة. 
مقارنة  ابت�ضموا  ال��ل��ذي��ن  ه���وؤالء  ل��دى  م��ت��وازن��ا  ك��ان  القلب 

باالأخرين ممن مل يبت�ضموا.

الكمبيوتر ال�سخ�سي يعود 
بقوة للعمل من املنزل 

ال�����ض��ري��ع لفريو�س  ال��ت��ف�����ض��ي  ب��ع��د 
ك������ورون������ا امل�������ض���ت���ج���د وا�����ض����ط����رار 
طوال  امل��ن��زل  م��ن  للعمل  كثريين 
اأ�ضابيع، تهافتت ال�ضركات واالأفراد 
اأجهزة  ا���ض��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ع��امل  يف 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال�����ض��خ�����ض��ي��ة م���ا اأع���اد 
بعدما  املنتجات  ه��ذه  اإىل  ال��زخ��م 
االأجهزة  تكنولوجيا  عليها  طغت 
ن�ضرها  اأرق�����ام  وب��ّي��ن��ت  امل��ح��م��ول��ة. 
و"اإنرتنا�ضونال  "غارنر"  معهدا 
داتا كوربوري�ضن" )اآي دي �ضي( اأن 
الكمبيوتر  اأجهزة  ت�ضليم  عمليات 
املخ�ض�ضة  واملحمولة  ال�ضخ�ضية 
الثاين  ال���رب���ع  يف  ازدادت  ل��ل��ع��م��ل 
من العام بعد جتاوز ال�ضعوبات يف 
�ضل�ضلة االإمداد جراء وباء كوفيد-
يف  البحوث  م�����ض��وؤول  وق���ال   .19
وحدة ر�ضد االأجهزة املحمولة لدى 
اأوبراين  جيتي�س  �ضي"  دي  "اآي 
العمل  بفعل  ال��ق��وي  "الطلب  اإن 
االإلكرتوين  والتعليم  امل��ن��زل  م��ن 
اأجهزة  واأع�����اد  ال��ت��وق��ع��ات  ت��خ��ط��ى 
�ضلب  اإىل  ال�ضخ�ضية  الكمبيوتر 
اال�ضتهالكية  امل��ن��ت��ج��ات  م���روح���ة 
واأ�ضاف  املعلوماتية".  جم���ال  يف 
كان  اإذا  م��ا  حت��دي��د  علينا  "يبقى 
الطلب ومعدل اال�ضتخدام املرتفع 
الركود  ف���رتة  خ���الل  �ضي�ضتمران 
اإعادة  الوباء مع  بعد  ع��امل ما  ويف 
العمل".  وم���واق���ع  امل���دار����س  ف��ت��ح 
اأن  اإىل  �ضي"  دي  "اآي  واأ�����ض����ارت 
عمليات تو�ضيل اأجهزة الكمبيوتر 
 11،2 بن�ضبة  ازدادت  ال�ضخ�ضية 
م��ل��ي��ون وح���دة يف   72،3 اإىل   %
2020 مقارنة  الثاين من  الربع 
املا�ضي.  العام  من  عينها  بالفرتة 
�ضجل  ف��ق��د  "غارنر"  م��ع��ه��د  اأم����ا 
ازديادا بن�ضبة مل تتعد 2،8 % مع 
64،8 مليون وحدة. ويعود الفرق 
اأرق��ام املجموعتني اإىل  الكبري بني 

اختالف اأ�ضاليب احل�ضاب.

فكرة ديكور لطاولة 
طعام �سيفية جذابة

 Living at" جم���ل���ة  اأوردت 
اإع�������داد  مي���ك���ن  اأن�������ه   "home
تتمتع  ب���ح���ي���ث  ال���ط���ع���ام  ط����اول����ة 
مبظهر �ضيفي جذاب يثري ال�ضهية 
من خالل املزج بني االإك�ض�ضوارات 
واأو�ضحت  وال�������ض���وداء.  ال�����ض��ف��راء 
والديكور  ب��االأث��اث  املعنية  املجلة 
�ضاطع  مبظهر  يتمتع  االأ�ضفر  اأن 
وطابع م�ضرق ي�ضيع اأجواء البهجة 
ال�ضيف،  ف�ضل  ت�ضود  التي  وامل��رح، 
االأ����ض���ود  ال���ل���ون  اأن  اإىل  م�����ض��رية 
ال�ضمات  ه��ذه  على  ال�ضوء  ي�ضلط 
االأ�ضفر مع  يتناغم  كما  اجلذابة. 
خامة  مع  وكذلك  االأبي�س  اللون 

الراتان ذات املظهر الطبيعي.

ما ال�سفات التي ترفع من مكانتك 
االجتماعية وجتعلك حمبوبًا؟

يخادعون  من  هم  االجتماعية  املواقف  يف  يفوزون  من  ب��اأن  االعتقاد  ي�شود 
�شحيح،  غري  االعتقاد  هذا  اأن  اأظهرت  جديدة  درا�شة  لكن  لغريهم.  ويتملقون 

فاللطف وخفة الظل هي ال�شفات التي جتعل �شاحبها حمبوبًا.
ال نحتاج لدرا�شات علمية لتوؤكد لنا اأن من يكذب ويحتال وي�شعى اإىل م�شلحته 
ال�شخ�شية فقط، هو ان�شان غري حمبوب. وهناك قناعة لدى العامة، اأن ال�شفات 
درا�شة  اأن  غري  عالية،  اجتماعية  مراتب  بلوغ  على  اأ�شحابها  ت�شاعد  املذكورة 

حديثة اأعدت يف جامعة تك�شا�س االأمريكية اأظهرت 
اأن �شّر "النجاح" ال عالقة له بالكذب اأو باالأنانية بل 
اإىل  باالإ�شافة  والكرم  كاللطف  اأخ��رى  عوامل  هناك 
وت�شاعد  االآخ��رون  رها  يقدِّ �شفات  وهي  الظل.  خفة 

اأ�شحابها على الرقّي االإجتماعي.
ال�شفات  جانب  اإىل  يتحلى  من  اأن  الدرا�شة  واأ�شافت 

احرتام  �شي�شمن  العمل  يف  والتفاين  بالذكاء  ال�شابقة 
وتقدير حميطه االإجتماعي له، اأينما كان يف العامل.
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�ش�ؤون حملية
الدكتور اأحمد مراد ممثاًل عن املنطقة العربية

اليون�سكو تختار اأكادمييًا من جامعة االإمارات ع�سوًا يف جلنتها اال�ست�سارية للعلوم املفتوحة

ت�شتقطب املبتكرين ال�شباب ممن ترتاوح اأعمارهم بني 18-29 عامًا

YouthTech  دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي ومن�سة �ستارت اإيه دي تفتحان باب الت�سجيل للم�ساركة يف مناف�سات ال�سباب التقنية

يحمل ا�شم االأديبة الراحلة مرمي جمعة فرج

احتاد كتاب واأدباء االإمارات ينظم ملتقى الق�سة والرواية االفرتا�سي االأول »مامل يقله الراوي«

•• العني - الفجر

مت اختيار االأ�ضتاذ الدكتور اأحمد علي مراد – النائب 
العربية  االإم���ارات  جامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�ضارك 
للعلوم  اال�ضت�ضارية  اليون�ضكو  املتحدة ع�ضوا يف جلنة 
اختياره  مت  وق��د  العربية.  للمنطقة  ممثال  املفتوحة 
لهذه الع�ضوية خلربته يف التوا�ضل العلمي والتعاون 
منظمة  تو�ضيات  يف  ت�ضهم  وال��ت��ي  االإقليمي  العلمي 
االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�ضكو(. 

ع�ضوية  يف  اخ��ت��ي��اره  اأن  اإىل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأ����ض���ار 
اإجنازاً  يعد  العربية  املنطقة  عن  الهامة  اللجنة  ه��ذه 
جامعة  م�ضتوى  على  االإجن����ازات  �ضل�ضلة  اإىل  ي�ضاف 
االإمارات والدولة نحو العاملية وهذا من �ضاأنه يتطلب 
م�ضاعفة اجلهود لالرتقاء بالعلوم وال�ضعي اإىل تعزيز 
احلوار لتطوير اخلربات واملهارات لتكون اأكرث فاعلية 
وموثوقية وا�ضتجابة للتحديات املجتمعية اإ�ضافة اإىل 
تعزيز عنا�ضر اال�ضتدامة على م�ضتوى دولة االإمارات 
�ضكره  م��راد  اأح��م��د  الدكتور  وق��دم  العاملي.  وامل�ضتوى 
الوطنية  واللجنة  وال�ضباب  الثقافة  ل��وزارة  وامتنانه 
العلوم  وجلنة  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االإم��ارات��ي��ة 
على  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  ال��دول��ي��ة  للمنظمات 
جهودهم املتميزة يف دعم الرت�ضيح. و�ضي�ضارك الدكتور 
اليون�ضكو  مراد يف االجتماع االفرتا�ضي االأول للجنة 
اال�ضت�ضارية للعلوم املفتوحة الذي �ضيعقد يف ال�ضاد�س 
ع�ضر من يوليو اجلاري. اأن�ضئت هذه اللجنة من قبل 
اال�ضت�ضارية  العملية  لتوجيه  لليون�ضكو  العام  املدير 

عن  املفتوحة  ال��ع��ل��وم  يف  تو�ضيات  و���ض��ع  يف  ل��الإ���ض��ه��ام 
و�ضمان  اال�ضرتاتيجية  واال�ضت�ضارة  اخل���رباء  طريق 
الهامة هو  اللجنة  االأه���داف. ومن مهام هذه  حتقيق 
اقرتاح املعاهد وال�ضركاء لالن�ضمام اإىل �ضراكة العلوم 
املت�ضع  والنطاق  اجل��غ��رايف  التوزيع  ل�ضمان  املفتوحة 
والذي ي�ضم كل التخ�ض�ضات العلمية واقرتاح خرباء 
م�ضت�ضارين ملراجعة وثائق مرحلة اال�ضت�ضارات العلمية 
والفنية يف و�ضع تو�ضيات تن�ضر على نطاق اأو�ضع. ي�ضار 
خ��ربة طويلة يف  م��راد ميتلك  اأح��م��د  الدكتور  اأن  اإىل 
الدولية  العلمية  املوؤ�ض�ضات  والعمل مع  العلوم   جمال 

يف  وامل�ضاركة  العمل  يف  �ضنة   15 ع��ن  اأك��رث  اإىل  ت�ضل 
خمتلف االأن�ضطة العلمية والفنية لليون�ضكو، حيث اأنه 
�ضاهم يف تاأ�ضي�س اللجنة الوطنية االإماراتية للربنامج 
ال�����دويل، و����ض���ارك يف مت��ث��ي��ل الدولة  ال��ه��ي��درول��وج��ي 
للربنامج  العربية  للجان  االإق��ل��ي��م��ي��ة   اج��ت��م��اع��ات  يف 
الهيدرولوجي الدويل التابع لليون�ضكو، كما مت اختياره 
من قبل اليون�ضكو كاأحد اخلرباء العرب للم�ضاركة يف 
االأمن  ح��ول  امل�ضتوى  رف��ي��ع  اال�ضرتاتيجي  االج��ت��م��اع 
املائي والتعاون والذي عقد يف العا�ضمة نريوبي بكينيا 
خالل عام 2013، كما مت اختياره من قبل اليون�ضكو 

املياه  ح��وك��م��ة  مب�����ض��روع  املت�ضل  االج��ت��م��اع  يف  كخبري 
عام  بباري�س  اليون�ضكو  مقر  يف  عقد  وال��ذي  اجلوفية 
2011. كما مت اختياره ع�ضوا للجنة املالية للربنامج 
ال��ه��ي��درول��وج��ي ال���دويل خ��الل ال��ف��رتة م��ن 2010-

اأحمد مراد ع�ضوا يف  2012. كما مت اختيار الدكتور 
املتكاملة  ل��الإدارة  الدويل  للمركز  اال�ضت�ضاري  املجل�س 
ملوارد املياه )مركز من الفئة الثانية – تابع لليون�ضكو( 
االأم��ري��ك��ي��ة ممثال عن  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات  بفرجينيا 
من�ضب  �ضنوات   4 ملدة  �ضغل  اأن��ه  العربية. كما  ال��دول 

عميد كلية العلوم بجامعة االإمارات.

•• اأبوظبي- الفجر

ومن�ضة  اأب��وظ��ب��ي  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  ك�ضفت 
ت�ضريع  من�ضة   ،)StartAD("دي اإي���ه  "�ضتارت 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  االأع��م��ال 
فتح  ع��ن  "متكني"،  �ضركة  م��ن  وامل��دع��وم��ة  لها  م��ق��راً 
االأوىل من  ال��ن�����ض��خ��ة  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ب���اب 
 YouthTech( ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال�����ض��ب��اب  م��ن��اف�����ض��ات 

 .)Competition
القنوات  عرب  افرتا�ضي  ب�ضكٍل  املناف�ضات  تنظيم  ويتم 
انت�ضار  لتداعيات  اال�ضتجابة  جهود  اإط��ار  يف  الرقمية، 
ال�ضباب  مب�ضاركات  وترحب  "كوفيد19-"،  فريو�س 
املوهبة  ميلكون  مم��ن  االإم����ارات  �ضكان  م��ن  املبتكرين 
التحديات  الأه���م  املبتكرة  احل��ل��ول  لتطوير  وال�ضغف 
العاملية يف قطاعات التعليم واالقت�ضاد والبنية التحتية 
الت�ضجيل  ال�����ض��ب��اب  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  ومي��ك��ن  وامل��ج��ت��م��ع. 
خالل  من  اأغ�ضط�س   8 حتى  املناف�ضات  يف  للم�ضاركة 
 17 يف  املناف�ضات  تنطلق  فيما   ،youthtech.ae
"اأبوظبي  برنامج  اإطار  املناف�ضات يف  وتاأتي  اأغ�ضط�س. 
االإبداعية  االأف��ك��ار  تبني  على  ي�ضجع  وال���ذي  تلهم"، 
التطوير  لتحفيز  وامل��ج��ت��م��ع،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  يف 
تاأثري  لها  �ضيكون  ملمو�ضة  اأف��ك��ار  واإط���الق  واالب��ت��ك��ار 

اإيجابي يف الوقت احلايل وامل�ضتقبل.
اأ�ضابيع،  الأرب��ع��ة  املمتدة  املناف�ضات  ف��رتة  م��دى  وعلى 
م�ضاركاتهم  ق��ب��ول  ي��ت��م  ال��ذي��ن  امل�����ض��ارك��ون  �ضيحظى 
بالتدريب واالأدوات واملهارات الالزمة لتحويل اأفكارهم 
اإىل م�����ض��اري��ع ري���ادي���ة متتلك  م���ن م��ف��اه��ي��م جم����ردة 
امل�����ض��ارك��ني على  املناف�ضات  ال��ن��ج��اح. وحت��ف��ز  م��ق��ّوم��ات 
التعليم  اأدوات  تطوير  يف  ت�ضهم  مبتكرة  حلول  اإيجاد 

با�ضتخدام  ال��ن�����ض��اط االق��ت�����ض��ادي  ب��ع��د، ومت��ك��ني  ع��ن 
التحتية  البنية  م�ضاريع  وتطوير  الرقمية،  االأدوات 
التعاون والتوا�ضل  مل�ضاعدة املجتمعات، وتعزيز فر�س 
يف  امل�ضاركة  اأن  اإىل  ُي�ضار  االإن��رتن��ت.  عرب  االجتماعي 
خربات  ام��ت��الك  امل�ضاركني  م��ن  تتطلب  ال  املناف�ضات 
امل�ضاركني  اأن جناح  اإذ  �ضابقة يف جمال ريادة االأعمال، 
يرتكز اإىل مدى قدرتهم على اإثبات �ضغفهم يف جمال 
ريادة االأعمال واالبتكار. ويف ختام املناف�ضات، �ضيحظى 
اإىل  االإجمالية  قيمتها  ت�ضل  نقدية  بجوائز  الفائزون 
25،000 درهم اإماراتي، مل�ضاعدتهم يف تنفيذ اأفكارهم 
امل�ضاركات  �ضتحظى  ك��م��ا  ري��ادي��ة  مل�����ض��اري��ع  وحت��وي��ل��ه��ا 
اإطار  يف  االبتكارات  تطوير  موا�ضلة  بفر�ضة  الفائزة 
برامج "�ضتارت اإيه دي" لريادة اأعمال ال�ضباب. وتعليقاً 

على فتح باب تقدمي طلبات امل�ضاركة يف املناف�ضات، قال 
التعليم  اأعمال  تطوير  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي،  ماجد 
اأبوظبي:  وامل��ع��رف��ة يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ�����رة  ل���دى  ال���ع���ايل 
"ن�ضعى يف دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي من خالل 
دعمنا لهذه املناف�ضات لتمكني ثقافة وممار�ضات ريادة 
اال�ضرتاتيجية  االأه���داف  كاأحد  ال�ضباب  بني  االأع��م��ال 
ال�ضركاء  امل��ن��اف�����ض��ات. وخ����الل م��رح��ل��ة درا����ض���ة  ل��ه��ذه 
اخليار  دي  اإي���ه  ���ض��ت��ارت  من�ضة  يف  وج��دن��ا  املحتملني، 
اأهدافنا وفهمنا الأهمية متكني  املثايل نظراً الن�ضجام 
ال�ضباب من تطوير اأفكارهم املبتكرة، التي �ضتوؤثر على 
بيئٍة  بناء  حا�ضرهم وتر�ضم مالمح م�ضتقبلهم. ويعد 
حيث  ر�ضالتنا،  لنجاح  اأ�ضا�ضاً  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  داع��م��ٍة 
�ضت�ضهم املهارات والفر�س التي تتيحها هذه املبادرة يف 

حتدي ال�ضباب ال�ضتك�ضاف كامل اإمكاناتهم وتزويدهم 
الالمعة  اأفكارهم  حتويل  من  متّكنهم  التي  ب���االأدوات 
امل��ن��اف�����ض��ات ال�ضباب  ���ض��ت��دف��ع  ن��اج��ح��ة ح��ي��ث  مل�����ض��اري��ع 
ال��ت��ح��دي��ات، وب��ن��اء امل�ضتقبل  مل��وا���ض��ل��ة االب��ت��ك��ار رغ���م 
نتطلع ال�ضتالم م�ضاركات  االأف�ضل ملجتمعاتهم. نحن 
ال��ط��الب وال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى اأف��ك��اره��م ال��ط��م��وح��ة خالل 
االأ�ضابيع املقبلة". من جهته، قال رامي�س جاجاناثان، 
نائب عميد اجلامعة ل�ضوؤون ريادة االأعمال واالبتكار، 
من�ضة  ع��ام  وم��دي��ر  الهند�ضة،  ق�ضم  عميد  وم�ضاعد 
"�ضتارت اإيه دي": "نعمل من خالل هذه امل�ضابقة على 
ا�ضتك�ضاف فر�س واأفكار مبتكرة وملهمة م�ضتوحاة من 
حما�س ال�ضباب يف دولة االإمارات، لنتمكن من امل�ضاهمة 
يف بناء عامل اأف�ضل خالل هذه االأوقات الع�ضيبة. لقد 
الذي  ال��ه��ام  ال���دور  على  ال�ضوء  املرحلة  ه��ذه  �ضلطت 
تلعبه التكنولوجيا يف حت�ضني جودة حياتنا ال�ضخ�ضية 
واملهنية". واأ�ضاف جاجاناثان: "ت�ضهم هذه املناف�ضات 
يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع  بالتعاون  ننظمها  التي 
تعزيز  تلهم، يف  اأبوظبي  برنامج  اإط��ار  �ضمن  اأبوظبي 
روح اال�ضتك�ضاف االإبداعي بني �ضبابنا واال�ضتفادة من 
اإىل  ونتطلع  العامل.  على  للتاأثري  االأعمال  ري��ادة  قوة 
باملهارات  امل�ضاركني  وت��زوي��د  اجل��دي��دة  امل��واه��ب  رعاية 
مل�ضتقبلنا".  مبتكرة  حلول  لبناء  االأ�ضا�ضية  الريادية 
امل�ضاركة  طلبات  ت��ق��دمي  ال�ضباب  للمبتكرين  ومي��ك��ن 
عرب اإر�ضال �ضرٍح ال يتجاوز 500 كلمة، يو�ضحون فيه 
التحدي الذي ي�ضعون ملواجهته واحللول التي توفرها 
م�ضاريعهم املقرتحة، مع الرتكيز على توفري احللول 
ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ان��ت�����ض��ار فريو�س 
الت�ضجيل  بامل�ضاركة  للمهتمني  وميكن  كوفيد19-. 
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•• ال�شارقة-الفجر

ك�����ض��ف احت����اد ك��ت��اب واأدب������اء االإم�������ارات عن 
اأعماله  وت���وا����ض���ل  احل���ال���ي���ة  حت�����ض��ريات��ه 
ل��ت��ن��ظ��ي��م��ه م���ل���ت���ق���ى ال���ق�������ض���ة وال�����رواي�����ة 
فعالياته  اأب��رز  من  تعد  والتي  االفرتا�ضي 
اأن  املقرر  خ��الل �ضهر يوليو اجل��اري وم��ن 
يقام امللتقى على مدى ثالثة اأيام متوا�ضلة 

يف الفرتة من 13حتى 15يوليو
وي�ضكل امللتقى الذي �ضيقام عن بعد من�ضة 
ملناق�ضة  وامل��ب��دع��ني  االأدب����اء  لتالقي  ه��ام��ة 
والرواية  الق�ضة  جم��ال  يف  حيوية  ق�ضايا 
وذلك خالل امللتقى وبحث ذلك على مائدة 
من الفكر والنقد وذلك مب�ضاركة  عدد من 
اللجنة  اللجنة  وتعمل  واملخت�ضني  االأدب��اء 
التنظيمية التي ت�ضرف على برنامج امللتقى 
جر�س  ب��ن  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ن  وت�ضكلت 
رئ��ي�����ض��ا وع�ضوية  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  االأم�����ني 
املن�ضوري،  لولوة  عبيد،و  �ضاحلة  من  كل 
اللم�ضات  ا���ض��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  ك��ع��و���س  و���ض��ام��ح 
النهائية وانتظام الربنامج ليحقق اأهدافه 
وم���ا ي��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه االحت�����اد ل��ي��م��ث��ل �ضاحة 
امل�ضاركني  ل��ك��اف��ة  ن��وع��ي��ة  اأدب���ي���ة  ث��ق��اف��ي��ة 
يف  االحت��اد  غايات  مع  ويتالقى  واحل�ضور 

املو�ضوعات  من  ع��دد  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
الهامة وتناولها 

ب������دوره اأك�����د ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن جر�س 
االأم��ني العام الحتاد كتاب واأدب��اء االإمارات 
االفرتا�ضي  وال���رواي���ة  الق�ضة  ملتقى  اأن 
متميزة  ومعرفية  اأدبية  ثقافية  رحلة  يعد 
ينظمها االحتاد بهدف اإثراء امل�ضهد االأدبي 
وامل�ضاركني  للم�ضاركني  مددا  متثل  بنماذج 
يف امللتقى واأ�ضار  باأن امللتقى يعد نقلة هامة 
و�ضريته  ال��رثي��ة  االحت���اد  مل�ضرية  واإ���ض��اف��ة 
على  واحل��ر���س  والتقدم  بالنجاح  ال��زاخ��رة 

تعزيز ال��ع��ط��اءات االأدب��ي��ة نحو م���دارج من 
االإبداع . واأو�ضح ابن جر�س اأن هذا امللتقى 
)مامل يقله الراوي(  يتيح ف�ضاءات اإبداعية 
وم�ضاحات حيوية للتفاعل وتبادل اخلربات 
واالأفكار يف مو�ضوعات املخ�ض�ضة للحديث 
ط���وال ف���رتة ان��ع��ق��اده وذل���ك ب��ه��دف اإث���راء 
الفتا  ال��دول��ة  يف  واالأدب�����ي  ال��ث��ق��ايف  امل�ضهد 
اإىل اأن ملتقى الق�ضة والرواية -مامل يقله 
الراوي - اأحد االأن�ضطة التي ت�ضلط ال�ضوء 
على الق�ضة والرواية كجن�ضني اأدبيني كما 
�ضيعك�س  وبالتايل  املعوقات  اأه��م  على  ينري 

ا�ضتقطب  لكونه  االإي��ج��اب��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
بدورهم  و�ضيقومون  االأدب��اء  جمموعة من 
بت�ضليط ال�ضوء على ق�ضايا تخ�س الق�ضة 
والرواية يف هذا امللتقى  وتطرق ابن جر�س 
وبرناجمه  امل��ل��ت��ق��ى  تنظيم  جم��ري��ات  اإىل 
االفرتا�ضي  امللتقى  اأع��م��ال  �ضتبداأ  ق��ائ��ال 
اجلاري   يوليو  �ضهر  م��ن  ع�ضر  ال��ث��ال��ث  يف 
اأيام لتخ�ض�س اجلل�ضة االأوىل  وملدة ثالثة 
للحديث عن االأدبية الراحلة مرمي جمعة 
اإبراهيم  من  كل  النقا�س  يف  وي�ضارك  ف��رج 
مبارك و عبدالر�ضا ال�ضجواين و الدكتورة 

اأمينة بن ذيبان وتديرها جنيبة الرفاعي
واأ�ضاف :  اأما اجلل�ضة الثانية التي �ضتعقد 
ال�ضهر  من  ع�ضر  "الرابع  الثاين  اليوم   يف 
الناقد  بعنوان موت  اجلاري" ف�ضتخ�ض�س 
وي�������ض���ارك ف��ي��ه��ا حم��م��د ال��ع��ب��ا���س وحممد 
الدكتورة  اجلل�ضة  وت��دي��ر  امل��رزوق��ي  ح�ضن 
امللتقى يف يومه  مرمي الها�ضمي و�ضيختتم 
الثالث بجل�ضة  حتت عنوان كان يا ما كان 
احلكاية وي�ضارك فيها جمموعة من الكتاب 
الرميثي  وم��رمي  حممود  :ع��ف��راء  ال�ضباب 
وم��ن��ى احل���م���ودي وت��دي��ر اجل��ل�����ض��ة فتحية 

م�سروع كلمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
ي�سدر ترجمة كتاب االإبحار يف اخلليج العربي وُعمان: 
جمتمعات ال�سفن ال�سراعية  ملوؤلفه اآجيو�س ديوني�سيو�س

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي  وال�ضياحة-  الثقافة  دائ��رة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�ضروع  اأ���ض��در 
ال�ضفن  جمتمعات  وُع���م���ان:  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  يف  "االإبحار  ك��ت��اب  ت��رج��م��ة 
الدكتور  العربية  اإىل  نقله  وقد  ديوني�ضيو�س،  اآجيو�س  ملوؤلفه  ال�ضراعية"، 
�ضلطان بن نا�ضر املجيول، وراجعه وقّدمه وعّلق عليه الدكتور حمد حممد 

بن �ضراي. 
اخلليج  يف  ال�ضراعية  ال�ضفن  ملجتمعات  اإثنوغرافية  درا���ض��ًة  الكتاب  ُيعد 
دول  اهتمام  لطبيعة  �ضاماًل  م�ضًحا  امل��وؤل��ف  فيه  اأج���رى  وُع��م��ان،  العربي 
اخلليج العربي بالتجارة والتبادل التجاري عرب ال�ضفر بال�ضفن ال�ضراعية، 
وذلك من م�ضادر واأر�ضيفات تاريخية تفيد بالكثري من املعلومات اللغوية 
ت�ضجيل  اإىل  باالإ�ضافة  املو�ضوع،  حول  واالإثنوغرافية  واالأنرثوبولوجية 
احلياة،  قيد  على  مازالوا  ال�ضفن  يف  كبار  وغوا�ضني  بّحارة  من  املعلومات 
حيث �ُضجلت معهم مقابالت حول كل ما يتعلق بتجاربهم الرثّية يف �ضناعة 
ال�ضفن واالإبحار، والتجارب ال�ضعبة التي عانوا منها بو�ضفهم نواخذة اأو 

بحارين اأو غوا�ضني. 
طرائق  ناحية  م��ن  ال�ضراعية  ال�ضفن  اأه��م��ي��ة  ا�ضتك�ضاف  ال��ك��ت��اب  ي��ح��اول 
اخلليجية  باملناطق  االأ�ضماء  تلك  �ضيغ  واخت�ضا�س  واأ�ضمائها،  �ضناعتها، 
ال�ضاحلية، ومهمتها التجارية بعد �ضناعتها، وم�ضاراتها املالحية، ونوعيات 

املنتجات التجارية وال�ّضلعًية التي ارتبطت بها. 
ال�ضفن  م��راح��ل جمتمعات  ك��ل ف�ضل مرحلة هامة م��ن  امل��وؤل��ف يف  ي��در���س 
عاما   150 م��ن  اأك���رث  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  تغطي معلوماتها  ال��ت��ي  ال�����ض��راع��ي��ة 
املالحة  م��ي��ادي��ن  يف  والعملية  العلمية  اخل���ربات  فيها  ُم�ضّمًنا  ما�ضية، 
املجتمعي  وال��واق��ع  وال��الآل��ئ،  االأ�ضماك  ال�ضفن وجت��ارة  واالإب��ح��ار و�ضناعة 
ُت�ضتعمل  التي  االأدوات  وكل  ال�ضراعية  ال�ضفن  هيكلة  وتفا�ضيل  اخلليجي 
ال�ضناعة  مراحل  يف  الت�ضغيلية  الب�ضرية  الطاقة  وتفا�ضيل  �ضناعتها،  يف 
واالإبحار واملالحة والغو�س والتجارة يف �ضواحل الهند وال�ضني واأفريقيا، 

باالإ�ضافة اإىل االإنفاق املايل والعائد املايل يف كل مرحلة.
جاء الف�ضل االأول عاماً يتناول موا�ضيع عن �ضمولية درا�ضة املوؤلف يف كتابه، 
وجاء الف�ضل الثاين عن ال�ضفن ال�ضراعية. اأما الف�ضل الثالث فتطرق اإىل 
�ضواحل اخلليج العربي والبّحارة، والف�ضل الرابع قّدم م�ضحا �ضامال عن 
ُعمان والبحارة ومراحل الت�ضغيل الب�ضري االإبحاري اإىل املحيط الهندي. 
وت�ضدى  اخلام�س.  الف�ضل  يف  واأدوات��ه��ا  ال�ضفن  �ضناعة  اأ�ضاليب  ذلك  تال 
املوؤلف يف الف�ضل ال�ضاد�س اإىل العديد من املعلومات حول املالحة البحرية 
واجتاهاتها واأدواتها اإىل غرب الهند و�ضرق اأفريقيا. اأما الف�ضلني ال�ضابع 
والثامن فقد ر�ضد املوؤلف فيهما الكثري من املعلومات الهامة عن البّحارة 
البحرية  املالحة  مبادئ  على  املوؤلف  ورّك��ز  اللوؤلوؤ.  و�ضيادي  والغوا�ضني 
واالإبحار يف الف�ضل التا�ضع، ثم �ضّور مراحل االإعداد واال�ضتعداد لالإبحار 
وقيادة ال�ضفن واأ�ضاليب التعامل مع االأ�ضرعة �ضناعًة وتوجيهاً يف الف�ضل 
الرياح  جمابهة  وق��ائ��ع  ع��ن  ع�ضيبة  جت���ارب  ع��دة  على  وق��ف  ث��م  العا�ضر، 
الثاين  الف�ضل  اأما  احل��ادي ع�ضر.  الف�ضل  االإبحار يف  اأثناء  والعوا�ضف يف 
واأدبي  باأ�ضلوب فني  البحرية  املوؤلف احلياة  ع�ضر واالأخ��ري فقد �ضّور فيه 
نقو�ضهم  وذلك يف  اأنف�ضهم  البحارة  ومنتجاتها من  الفنون  وقائع  ُي�ضفى 

الزخرفية، ور�ضوماتهم الفنية، وُنُحتهم ال�ضخرية.
يف  اأ���ض��ت��اذ  اآج��ي��و���س:  األ��ربت��و���س  ديوني�ضيو�س  الربوفي�ضور  الكتاب  م��وؤل��ف 
العامل  يف  البحرية  الثقافة  يف  متخ�ض�س  الربيطانية،  اإك�ضيرت  جامعة 
ُم��ر���ّض��ح يف االأك��ادمي��ي��ة الربيطانية يف عام  االإ���ض��الم��ي وال��ع��رب��ي، وب��اح��ث 
االإ�ضالمي  ال��ع��امل  يف  وال����رتاث  الثقافية  امل���واد  ب��درا���ض��ة  مهتم   .2011
واملحيط الهندي الغربي والبحر االأبي�س املتو�ضط درا�ضًة تاريخية ول�ضانية 
واأنرثوبولوجية واإثنواغرافية. متخ�ض�س يف التطور املعجمي وامل�ضطلحي 
لل�ضفن ال�ضراعية واالإبحار، وبتواريخ االإبحار وحرفياته. لديه اهتمام عام 
بالتاريخ الثقايف االجتماعي واالإبحار والتجارة يف املحيط الهندي الغربي 

واخلليج العربي والبحر االأحمر.
احلا�ضوبية  اللغويات  اأ�ضتاذ  املجيول:  نا�ضر  بن  �ضلطان  الدكتور  املرتجم 
واملدونات امل�ضارك يف ق�ضم اللغة العربية يف كلية االآداب بجامعة امللك �ضعود، 
واأ�ضتاذ زائر يف جامعة كاليفورنيا، بريكلي يف عام 2019، له العديد من 

االأبحاث العلمية املن�ضورة يف جمالت النخبة  املتخ�ض�ضة باحلو�ضبة.

مبادرة كتاب واأمل فى جل�سة 
افرتا�سية م�ساء اليوم

•• العني-الفجر

بنت  �ضما  الدكتورة  ال�ضيخة  اأطلقتها  التي  واأم���ل(   )كتاب  م��ب��ادرة  �ضمن 
اأول  ُتعقد  املعرفة(   الكتاب �ضراع  اآل نهيان حتت �ضعار )  حممد بن خالد 
ملناق�ضة  م�ضاء  الثامنة  يف  االأح��د  اليوم  افرتا�ضية  �ضبابية  قرائية  جل�ضة 
اهلل  عبد  الكويتي  الكاتب  الرواية  موؤلف  بح�ضور   ) الذئب  ) طعم  رواي��ة 
الب�ضي�س  لتكون القراءة اتكاء على املعرفة من اأجل بناءالعقل الباحث عن 
املعرفة،  وت�ضكل �ضخ�ضية االإن�ضان املنتمي اإىل وطنه وجمتمعه واالإن�ضانية 
، ويدرك اأن احلفاظ على الهوية واالنتماء اإىل الوطن الذي بناه االأجداد 

عرب اآالف ال�ضنني هو الطريق نحو االأمل يف م�ضتقبل اأكرث اإ�ضراقا .
وتاأتي هذه املبادرة �ضمن اأعمال موؤ�ض�ضات ال�ضيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
املكت�ضبات  على  احلفاظ  كبري يف  دور  لهم من  ملا  ال�ضباب  ت�ضتهدف  والتي 
احل�ضارية لدولة االإمارات العربية املتحدة ويف ظل روؤية االإمارات للو�ضول 
اإىل جمتمع املعرفة والقراءة وتعزيزها و بناء عالقة م�ضتدامة بني ال�ضباب 
والكتاب وم�ضادر املعرفة لتكوين اأجيال عارفة ت�ضتلهم من الفكر والثقافة 

واالإبداع الفكري واالأدبي مفردات بناء �ضخ�ضيتها واأفكارها.
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يزداد انت�شار اأمرا�س العيون املرتبطة بالتدخني يف دول العامل، ويف حني تقّدر منظمة ال�شحة العاملية اأنَّ ا�شتهالك التبغ يف اإقليم 
�شرق املتو�شط يقارب 25%، وذلك باملقارنة مع معدل االنت�شار العاملي الذي يبلغ 22.7%، فاإنَّ هذا الرقم يرتفع اإىل حدود اأعلى عندما 

يتم احت�شاب منتجات التبغ غري ال�شجائر مثل ال�شي�شة واملدواخ.
الدكتور عمار �شفر، املدير الطبي وا�شت�شاري طب العيون، اإخت�شا�شي جراحة ال�شبكية واجل�شم الزجاجي يف، يطعلك على اآثار التدخني 
على العيون، فيقول بداية: "يدرك معظم النا�س متاًما اأنَّ التدخني، بجميع اأ�شكاله، ميكن اأن ي�شبب اأمرا�س ال�شرطان والرئة والقلب، 
باالإ�شافة اإىل العديد من االأمرا�س ال�شحية املزمنة االأخرى. ولكن التدخني هو من اأكرث العادات �شرًرا للعيون اأي�شًا. وقد وجدت 
درا�شة اأجرتها املجلة الطبية الربيطانية اأنَّ املدخنني هم اأكرث عر�شة لالإ�شابة بالعمى بن�شبة اأربع مرات مع تقدم ال�شن. ومع ذلك، 

فاإن العديد من املدخنني ال يدركون هذا اخلطر".
ويتابع الدكتور عمار �شفر، معّددًا اأربع حاالت خطرية متعلقة باأمرا�س العني تنتج عن التعّر�س املتكرر لدخان التبغ، وهي كاالآتي:

متالزمة العني اجلافة
م��ت��الزم��ة ال��ع��ني اجل��اف��ة ه��ي ح��ال��ة ���ض��ائ��ع��ة، وخ��ا���ض��ة يف 
اإىل  اجل��اف  املناخ  ي��وؤدي  اأن  ميكن  حيث  اخلليج،  منطقة 
تفاقم حالة العني ب�ضّدة. حتدث متالزمة العني اجلافة 
الدموع  من  كافية  كمية  على  العينان  حتتوي  ال  عندما 
دخان  اأنَّ  امل��ع��روف  وم��ن  منها.  ال�ضحيح  ال��ن��وع  على  اأو 
اآالف م��ادة كيميائية،   7 اأك��رث من  ال�ضجائر يحتوي على 
وميكن للعديد منها اأن ت�ضبب التهيج والتلف اأثناء حدوث 

متالزمة العني اجلافة.
وت�ضمل اأعرا�س متالزمة العني اجلافة 

واحلكة  ب��احل��رق��ة،  االإح�����ض��ا���س 
واالإح��������م��������رار،  ال������ع������ني،  يف 

واالإح���������ض����ا�����س ال���رم���ل���ي، 
وال����ت����ه����ي����ج ال�������ض���دي���د. 

وي����و�����ض����ي اخل�������رباء 
االأ����������ض���������خ���������ا����������س 

املعر�ضني جلفاف 
بتجّنب  ال���ع���ني 

ال��������ت��������دخ��������ني 

امل��دخ��ن��ني معر�ضون  م��ع��اً، الأنَّ  ال��دخ��ان  وال��ت��الم�����س م��ع 
اإىل  ت�����ض��ل  بن�ضبة  ال��ع��ني  ل��الإ���ض��اب��ة مب��ت��الزم��ة ج��ف��اف 

ال�ضعفني.

ال�شاد اأو املياه البي�شاء
ال�����ض��اد ه��و ح��ال��ة االإع���ت���ام ال��ت��ي ت�ضيب ع��د���ض��ة العني 

ويجعل  �ضبابية  روؤي���ة  ال�ضاد  ي�ضّبب  الطبيعية. 
االألوان تبدو باهتة اأو متال�ضية اأو م�ضفرة. 

اإنَّ ال�ضاد هو ال�ضبب الرئي�ضي للعمى 
املتو�ضط  ال��ب�����ض��ر  و���ض��ع��ف 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
ل���ذل���ك، ف�����اإنَّ منع 
بال�ضاد  االإ�ضابة 
على  ي���ن���ط���وي 

املايل  العبء  ويزيل  كبرية،  �ضحية  فوائد 
وال�������ض���ري���ري ل��ل��م��ر���س. وب���ال���ت���ايل، ف����اإنَّ 
حت��دي��د ع���وام���ل اخل��ط��ر ل��ه��ذه احلالة 
تدابري  ات��خ��اذ  على  ي�ضاعد  وق��د  م��ه��م، 

وقائية.
عر�ضة  اأك��������رث  امل����دخ����ن����ون 
)املياه  بال�ضاد  لالإ�ضابة 
ال���ب���ي�������ض���اء(. ي�����وؤدي 
التدخني اإىل تغيري 
خ�������الي�������ا ع����د�����ض����ة 
م����ن خالل  ال���ع���ني 
وي�ضاعد  االأك�����ض��دة، 
املعادن  ت��راك��م  على 
الثقيلة يف العد�ضة، 
االأم���ر ال��ذي يوؤدي 
ت�ضكل  اإىل  بالتايل 
العني  يف  ال�������ض���اد 

واإعتامها.

البقعي  التنك�س 
املرتبط بالعمر

التنك�س  ي���ح���دث 
املرتبط  ال��ب��ق��ع��ي 
عندما  ب���ال���ع���م���ر 
ي��������ت��������ل��������ف ج���������زء 
م��������ن ال�������ض���ب���ك���ي���ة 
ال���������������ذي ي�������ض���م���ى 

ي�ضتطيع  وال  امل��رك��زي��ة  ال��روؤي��ة  امل��ري�����س  يفقد  اللطخة. 
الروؤية  لكن  الدقيقة،  التفا�ضيل  روؤي��ة 
املحيطية )اجلانبية( تبقى طبيعية. 
اأن  احل�������االت، مي��ك��ن  ب��ع�����س  ويف 
العالجات  ب��ع�����س  ت�����ض��اع��د 
تقليل  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
م���������ض����اع����ف����ات 
ال�������ت�������ن�������ك���������������س 
املرتبط  البقعي 

بالعمر، 
يوجد  ال  ول�����ك�����ن 

عالج حتى االآن.
ال��ع��م��ر هو  اأنَّ  م���ن  ب��ال��رغ��م 
ف����اإنَّ  ل��ل��م��ر���س،  االأول  اخل���ط���ر  ع���ام���ل 
ال��ت��دخ��ني ي��اأت��ي يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة. امل��دخ��ن��ون ه��م اأكرث 
اأربعة  اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  احل��ال��ة  ب��ه��ذه  لالإ�ضابة  عر�ضة 
الذين  واالأ�ضخا�س  املدخنني،  غري  مع  باملقارنة  اأ�ضعاف 
يعي�ضون مع املدخنني هم عر�ضة مرتني اأكرث لتطور هذه 

ا. احلالة اأي�ضً
اأدخ���ل���ت ال���ت���ط���ورات ال��ط��ب��ي��ة االأخ�����رية ع���الًج���ا للحاالت 
املتقدمة من مر�س التنك�س البقعي املرتبط بالعمر على 
�ضكل حقن يف العني ال�ضتعادة فقدان الروؤية. وقد اأثبتت 
االأبحاث اأّن املدخنني اأقل عر�ضة لال�ضتجابة لهذه احلقن 

باملقارنة مع غري املدخنني.
 

اعتالل ال�شبكية ال�شكري
ا خلطر  اأي�ضً ال�ضكري معر�ضون  امل�ضابون بداء  املدخنون 

االإ�ضابة باعتالل ال�ضبكية ال�ضكري.

ال�ضكري هو تعّر�س االأوعية الدموية  ال�ضبكية   واعتالل 
االأوعية  ت�ضّيق  يف  ال��ت��دخ��ني  يت�ضبب  للتلف.  ال��ع��ني  يف 
اإىل  ال��دم  تقليل تدفق  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  االأم��ر  الدموية، 
ال�ضبكية  اع��ت��الل  اإىل  احل��ال��ة  ت���وؤدي  اأن  ميكن  العينني. 
ال�ضكري، وهو مر�س يتميز باأعرا�س مثل ت�ضو�س الروؤية 
ي�ضمل  بالعمى.  ال�ضخ�س  ي�ضاب  ق��د  ورمب��ا  ت�ضوهها،  اأو 
ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  اجل��راح��ة.  اأو  االأدوي���ة  تناول  العالج 
فاإنَّ التدخني يرفع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم، وميكن اأن يجعل 
اجل�ضم اأكرث مقاومة لالأن�ضولني، ما قد يوؤدي اإىل ارتفاع 

م�ضتويات ال�ضكر يف الدم. وميكن اأن يوؤدي �ضكر الدم غري 
ال�ضكري،  م��ر���س  م��ن  خ��ط��رية  م�ضاعفات  اإىل  املن�ضبط 

ومنها اعتالل ال�ضبكية ال�ضكري.
ويعّد التدخني عامل اخلطر الوحيد الذي ميكن ال�ضيطرة 
االأمرا�س  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ط��ور  يف  ي�ضاهم  وال����ذي  ع��ل��ي��ه، 
"عوامل  اأنَّ  �ضفر  عمار  الدكتور  واأك��دَّ  بالعني.  املرتبطة 
اخلطر املذكورة اأعاله لي�ضت �ضوى عدد قليل من العديد 
من املخاطر التي ي�ضببها التدخني. وبالتايل انت�ضبوا اإىل 

برامج للتخل�س منه، اإذا مل تتمكنوا مبفردكم".

ا خلطر االإ�شابة امل�شابون بداء ال�شكري معر�شون اأي�شً

التدخني.. تاأثريه على العيون قد ي�سل اإىل العمى!

اليوم  املتحدة يف من�ضور على موقعها مبنا�ضبة  االأمم  وقالت 
التباعد  اإج�����راءات  اأن  ح��ني  يف  اإن���ه   ،2020 لليوغا  ال���دويل 
االجتماعي التي اعتمدتها الدول ملكافحة جائحة كوفيد19- 
االأن�ضطة  اأم��اك��ن  اليوغا وغريها من  ن��وادي  اإغ��الق  اإىل  اأدت 
املنازل  اإىل مم��ار���ض��ت��ه��ا يف  ال��ي��وغ��ا  ه����واة  االج��ت��م��اع��ي��ة، جل���اأ 
واال�ضتفادة من املوارد املتعلقة بها  املتاحة يف �ضبكة االإنرتنت.

واأ���ض��اف��ت اأن���ه م��ع اإغ����الق امل���دار����س واإل���غ���اء اأن�����ض��ط��ة العطلة 
ال�ضيفية، رمبا وجد االأولياء �ضعوبة يف احلفاظ على الن�ضاط 
ال��ب��دين الأط��ف��ال��ه��م، ول���ذا مي��ك��ن اأن ت�����ض��اع��د ال��ي��وغ��ا يف هذا 

امل�ضمار.

اأن  اإىل  )يوني�ضيف(  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  وت�ضري 
باإمكان االأطفال ممار�ضة العديد من اأو�ضاع اليوغا واالنتفاع 
اأي  ذل��ك  على  ي��رتت��ب  اأن  دون  مت��ام��ا،  الكبار  مثل  بفوائدها 
م�ضار اأو عواقب. وت�ضمل تلك الفوائد زيادة املرونة واللياقة 

واليقظة واال�ضرتخاء.

 ما اليوغا؟
على  تركز  التي  القدمية  التمارين  اأ�ضكال  من  �ضكل  واليوغا 
والعقلية،  البدنية  الرفاهية  لتعزيز  والتنف�س  واملرونة  القوة 
املتحدة؛  اململكة  يف  الوطنية  ال�ضحة  خل��دم��ات  وف��ق��ا  وذل���ك 

وت�ضنف �ضمن ريا�ضات التاأمل.
ون�ضاأت اليوغا يف الهند منذ حوايل 5 اآالف عام، ومت تكييفها 
الدرا�ضات  معظم  وت�ضري  متنوعة.  ب��ط��رق  اأخ���رى  ب��ل��دان  يف 
الن�ضاط  لزيادة  وفعالة  اآمنة  طريقة  اليوغا  اأن  اإىل  الطبية 

البدين، وخا�ضة القوة واملرونة والتوازن.
للذين  مفيدة  اليوغا  ممار�ضة  اأن  على  االأدل���ة  بع�س  وهناك 
يعانون من ارتفاع �ضغط الدم واأمرا�س القلب واالأوجاع، مبا 

يف ذلك اآالم اأ�ضفل الظهر واالكتئاب والتوتر.
اليوغا،  املبالغة يف ت�ضخيم فوائد  املهم عدم  ومع ذلك، فمن 
وف��ه��م اأن��ه��ا قAد ت��ك��ون ع��ام��ال م�����ض��اع��دا يف حت�����ض��ني بع�س 
الدوائي  �ضواء  الطبي،  للعالج  لي�ضت بديال  احل��االت، ولكنها 

اأو النف�ضي اأو اجلراحي.
“اأ�ضتانغا”  اأ�ضاليب اليوغا املختلفة، مثل  وهناك العديد من 
و”�ضيفانادا”   )Iyengar( و”لينيغار”   )Ashtanga(

)Sivananda(، وبع�س االأ�ضاليب اأكرث قوة من غريها.
وي��ن�����ض��ح مب��م��ار���ض��ة ال���ي���وغ���ا يف ف�����ض��ل ت���دري���ب���ي م���ع م���درب 
متخ�ض�س، وذلك لتقليل احتمالية حدوث اإ�ضابات، كما يجب 

عليك ا�ضت�ضارة الطبيب اإذا كنت م�ضنا اأو تعاين من اأمرا�س.
وقد اأرفقنا مع التقرير فيديوهات عديدة من اجلزيرة، ميكن 
م�ضاهدتها لتعلم املزيد عن حركات اليوغا، ولكن اخرت النمط 

الذي ينا�ضبك بعد ا�ضت�ضارة الطبيب اأو املدرب.

اليوغا للتخل�س من الوزن الزائد
اإنقا�س  على  مل�ضاعدتك  فعالة  اأداة  اأي�ضا  اليوغا  تكون  وق��د 
الوزن، وخا�ضة اأ�ضكال اليوغا االأكرث قوة، كما اأن اال�ضرتخاء 

الناجم عنها قد  ي�ضاعدك على فقدان الوزن اأي�ضا.
ال��ي��وغ��ا تعمل بطرق  اأن  ال��ع��دي��د م��ن اخل����رباء ع��ل��ى  وي��ت��ف��ق 

خمتلفة لتحقيق وزن �ضحي، مثل:
-1 تنمية اليقظة الذهنية، مما ميكن اأن يجعلك اأكرث وعيا 
وهذا  وج�ضدك،  عقلك  على  املختلفة  االأطعمة  تاأثري  بكيفية 

قد ي�ضاعدك على مقاومة االأطعمة غري ال�ضحية.
-2 ميكن اأن ت�ضاعد ممار�ضة اليوغا يف حت�ضني جودة نومك، 

وغالبا ما يرتبط النوم اجليد بفقدان الوزن.
ال�ضعرات  ح��رق  على  القوية  اليوغا  اأمن���اط  ت�ضاعدك   3-
اأو فقدانه،  ال���وزن  زي���ادة  ي�ضاعد يف منع  ق��د  احل��راري��ة، مم��ا 

مثل منط اأ�ضتانغا.

كيف متار�س اليوغا لفقدان الوزن؟
اأو  امل��درب  لذلك  وا�ضت�ضر  �ضحتك،  يالئم  منطا  اخ��رت   1-

الطبيب.

5 مرات يف االأ�ضبوع ملدة  3 اإىل  -2 مار�س اليوغا على االأقل 
�ضاعة واحدة على االأقل.

تدريجيا،  ن�ضاطك  زد  ثم  ببطء  فابداأ  مبتدئا  كنت  اإذا   3-
وهذا ي�ضمح لك ببناء قوتك ومرونتك ومنع االإ�ضابات.

ب�20  قم  كاملة،  ل�ضاعة  الكايف  الوقت  لديك  يكن  مل  اإذا   4-
دقيقة على االأقل.

اأ�ضبوع. كل  الراحة  من  كامل  بيوم  لنف�ضك  ا�ضمح   5-
وركوب  امل�ضي  مثل  واأن�ضطة  اليوغا  ممار�ضة  بني  اجمع   6-
للقلب  اإ�ضافية  فوائد  على  للح�ضول  ال�ضباحة،  اأو  الدراجات 

واالأوعية الدموية.

كيف ن�ستخدم اليوغا من اأجل فقدان الوزن؟
اأكدت العديد من الدرا�شات اأن اليوغا طريقة واعدة للم�شاعدة يف تغيري ال�شلوك وفقدان الوزن واحلفاظ على حرق ال�شعرات 

احلرارية وتقليل االإجهاد، وقد ت�شاعدك هذه العوامل على تقليل تناول الطعام واإدراك تاأثريات االإفراط يف االأكل.
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�لعدد 12984 بتاريخ 2020/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/متجر الر�ضواين

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1029292 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد عبداهلل حاجي ر�ضيد العبيديل ٪100
تعديل وكيل خدمات/حذف عارف ح�ضن علي عبداهلل العلي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد ر�ضواين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12984 بتاريخ 2020/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مادرالند ل�ضبغ ال�ضيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2718846 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضالح يزرب حربي يزرب العامري ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف فاخره عو�س قنازل خنيبان العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12984 بتاريخ 2020/7/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

اال�ضم التجاري:ارال للحلويات ذ.م.م
 a1-a - م41 - ك�ضك unt8343170 ، عنوان ال�ضركة: -وحدة ، دملا مول

مدينة ابوظبي ال�ضناعية ، مدينة ابوظبي ال�ضناعية - 5
CN 2486901 :رقم القيد يف ال�ضجل االقت�ضادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
ال�ضركة وت�ضفية  حل   -  1

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - للتدقيق  دايريكتوري  ال�ضادة/اكتيف  تعيني   -  2
ذ.م.م ، كم�ضفي قانوين لل�ضركة بتاريخ:2020/7/8 وذلك بناء على 
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2049003078 - بتاريخ:2020/7/11
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�ضفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ض �لتجارية

�لعدد 12984 بتاريخ 2020/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/و�ضتيك للحلول البيئية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2384748 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/�ضعد علي �ضعيد حممد املزروعي من �ضريك اىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ �ضعد علي �ضعيد حممد املزروعي من 51٪ اىل ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف دياموند دون�س جيرنال تريدينغ مليتد

Diamond Dunes General Trading LTD

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/ و�ضتيك للحلول البيئية ذ.م.م

WASTETCH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LLC

اىل/و�ضتيك للحلول البيئية   - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
WASTETCH ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12984 بتاريخ 2020/7/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضيدلية ميد كري ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2255852 
تعديل مدير/ا�ضافة عمرو فتحي ابو�ضيف احمد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمموعة اي ام ايه الطبية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 
ima medical group - Sole Proprietorship LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضي بي دي انرتنا�ضونال للو�ضاطة التجارية ذ.م.م
C B D INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKERS LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مركز اوك�ضفورد الطبي ذ.م.م
oxford medical center LLC

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضيدلية ميد كري ذ.م.م

MED CARE PHARMACY LLC
اىل/�ضيدلية ميد كري    - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

MED CARE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12984 بتاريخ 2020/7/12 
ال�ضادة/االدارة لتاجري ال�ضيارات

املو�ضوع:اعالن بالن�ضر للدعوى رقم 338 ل�ضنة 2020 جتاري جزئي ابوظبي
املدعي عليه:عبداهلل ابراهيم احمد ابوجعفر

يف الدعوى رقم 338 ل�ضنة 2020 جتاري جزئي ابوظبي بناء على تكليفنا من قبل 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - املوقرة العمال اخلربة احل�ضابية يف الدعوى اعاله 
لعقد  ظهرا  ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة  املوافق:2020/7/16  اخلمي�س  يوم  حددنا  فقد 
االجتماع للخربة املحا�ضبية وذلك ب��� العنوان وذلك على برنامج التوا�ضل االجتماعي 
على  االلكرتونية  االجتماع  لغرفة  الدخول  و�ضيلة  بار�ضال  نقوم  و�ضوف   zoom
تليفونات االطراف املدونه عالية واذا كان هناك اي ا�ضتف�ضار يرجى التوا�ضل مع 
اخلبري مبا�ضرة على الرقم 0503199484 لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�ضور االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.
اخلبري احل�شابي
جمدي حممد علي/0503199484 

دعوة حل�صور �جتماع �خلربة �ملحا�صبية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  12  يوليو  2020 �لعدد 12984 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  12  يوليو  2020 �لعدد 12984 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  12  يوليو  2020 �لعدد 12984 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  12  يوليو  2020 �لعدد 12984 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  12  يوليو  2020 �لعدد 12984 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأحد  12  يوليو  2020 �لعدد 12984 

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3865/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 176/2020 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )904.700.97 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإعالن : بنك دبي التجاري - �س م ع - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : ي�ضلم �ضالح احمد ال�ضعدي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- حممد مزمل التجارية املواد الغذائية - �س ذ م م  2-حممد مزمل حق 
�ضودري حممد  3- �ضلطان احمد �ضليمان بن عبيد ال�ضحي - �ضفتهم - بالق�ضية : منفذ �ضدهم 

- جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )904.700.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 7288/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/2547 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 31241486.97 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإعالن : بنك اخلليج الدويل �س م ب - مكتب متثيل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : عامر �ضيد حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- فا�ضت تيليكوم للتجارة العامة - �س ذ م م 2- علي حممد �ضامل اأبوعد�س  

3- حممد جودت عاي�س م�ضطفى الربغوثي - �ضفتهم بالق�ضية : منفذ �ضدهم
جمهويل حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن وحدات عقارية - 
 ASTON TOWERS : املنطقة : الرب�ضاء جنوب الثانية - رقم االر�س 67 - ا�ضم املبنى
اأرقام الوحدات : 2001 + 2402 + 2613 + 3008 وفاء للمبلغ املطالبه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3326/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 2020/890 عمايل 

جزئي ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )10700 درهم( ل�ضالح العامل 
طالب   : بالق�ضية  �ضفته   - ال�ضافعي  ال�ضيد  حممد  حممد  حممد   : االإع��الن  طالب 
التنفيذ ، املطلوب اإعالنه : 1- ا�ضجان حممد مو�ضى لتنظيم احلفالت ذ م م - �ضفته  

بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )10700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3345/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1379/2019 جتاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 5262765.2  درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب االإعالن : م�ضرف االإمارات االإ�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة - �ضفته بالق�ضية : 
 طالب التنفيذ  وميثله : جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- عبداللطيف حممد �ضليمان مر�ضود 2- احمد يارو باهه - �ضفتهما 

بالق�ضية : منفذ �ضدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5262765.2( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم 4035/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/1155 امر اداء ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )22460 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإعالن : على عبيد حممد الكعبي - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله : وجدان عبداهلل حممد اأبو�ضهاب ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �ضيد علي �ضيد حممد طهري - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )22460( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2787/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 98/2020 عمايل جزئي، 
ب�ضداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )55165 درهم( ل�ضالح العامل ، ومبلغ )4062( درهم ر�ضوم 

ل�ضالح املحكمة. 
طالب االإعالن : زكري ابراهيم حممود �ضنجاب - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- نا�ضيونال جلف لالإن�ضاءات - �س ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )55165( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باالإ�ضافة اىل مبلغ )4062( درهم 
ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

ق�صم �لتنفيذ 
�خطار دفع بالن�صر يف �لق�صية �لتنفيذية رقم  169 ل�صنة 2020    

اىل املحكوم عليه / 1- م�ضرف ال�ضارقة االإ�ضالمي
2- دونالد وولف  3- ا�ضماعيل ح�ضني م�ضطفى 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�ضدرت بحقكم 
له/  املحكوم  ل�ضالح   - دره��م   )2.337.097( وق���دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما  

جمموعة بايب ورك�س - �س م ح 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر. ويف 
النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ضور  عن  تخلفك  حال 

الق�ضية يف غيابك
 رئي�ض مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية                   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية         
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�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
اإلعالن عن اعتزام االستمرار خارج المنطقة الحرة

لسلطة دبي للتطوير  
نومادز إيجنسي منطقة حرة - ذ م م 

)رقم التسجيل 91832( 
)"الشركة"( 

هذا هو إخطار ألغراض المادة 98 من أنظمة الشركات الخاصة 
لعام 2016. تعتزم الشركة باالستمرار خارج المنطقة الحرة لسلطة 
دبي للتطوير كشركة خارجية في سلطة دبي للتطوير كشركة ذات 
مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة ومع مكتبها المسجل في لوفت 
رقم 1 ، مدخل A ، 204 في أو بعد 45 أيام من أول تاريخ نشر 

هذا االشعار. 

�إعــــالن 

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�إعالن بالن�صر

رقم )2020/3430(
املنذر : امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية - �س م ع 

املنذر اليه : تل لينك لالت�ضاالت - ذ م م 
دره��م )خم�ضة   65.744.655  .65 وق��دره  مبلغ  ب��اداء  اليها  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
درهم  و�ضتمائة وخم�ضة وخم�ضون  الف  واربعون  واربعة  و�ضبعمائة  مليون  و�ضتون 
وخم�ضة و�ضتون فل�س( خالل مدة  اق�ضاها ثالثون يوم من تاريخ ن�ضر هذا االإنذار 
االر���س رقم  املرهون قطعة  العقار  بيع  اإج���راءات  لل�ضري يف  املنذر  �ضي�ضطر  واإال   ،
3 - رقم البلدية 198 - 241 - منطقة النهدة الثانية - مب�ضاحة قدرها  1394.57 

مرت مربع وفقا للقانون  
مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�ضروفات يتكبدها يف �ضبيل ذلك. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )3431/2020(

املخطر :  البنك التجاري الدويل 
املخطر اليهما : 1- اإن اإم �ضي للرعاية ال�ضحية - �س ذ م م 

          2- بافا جوتو راجهورام �ضيتي - هندي اجلن�ضية 
املو�ضوع 

 .60 وق��دره  مببلغ  بالت�ضامن  بالتكليف  اليهما  املخطر  املخطر  يخطر 
وخم�ضة  ومائتان  مليونا  وثالثون  وخم�ضة  )مائة  درهم   135.265.871
والفائدة  فل�س(  و�ضتون  دره��م  و�ضبعون  وواح��د  وثمامنائة  الفا  و�ضتون 
القانونية بواقع 12٪ من تاريخ االإ�ضتحقاق وذلك خالل خم�ضة ايام من 

ا�ضتالم هذا االإنذار. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�إعالن بالن�صر

رقم �ملحرر )2020/1/3433(
املنذر : زين اأبوبكر حممد الزبيدي - اإمارات اجلن�ضية -  بوكالة املحامني احمد الر�ضيد ورا�ضد 

الر�ضيد ومنى اخلاجة وعبدالعزيز الر�ضيد ود. اأ�ضماء الر�ضيد. 
Amity Health L.L.C -  املنذر اليه : اأميتي هيلث - �س ذ م م

اإعتبارا من 2019/9/6  امل�ضتحق يف ذمتها  االيجار  ب�ضداد بدل  اليها  املخطر  املخطر على  ينبه 
وحتى تاريخه بواقع )234.100( مائتان واربعة وثالثون الفا ومائة درهم ، ويف حال عدم ال�ضداد 
القانونية  االإج����راءات  التخاذ  املخطر  �ضي�ضطر  االخ��ط��ار  ه��ذا  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خ��الل 
بطلب اإخالء املخطر اليها مع العني املوؤجرة مع طلب الزامها ب�ضداد االيجار غر املدفوع وما قد 
ي�ضتجد منه حتى متام االإخالء مع الزامها ب�ضداد كافة فواتري املاء والكهرباء وال�ضرف ال�ضحي  

باالإ�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�إخطار عديل بالن�صر

رقم )2020/3403(
اإماراتي   ، املخطر : ال�ضيد/ غالم فاروق حاجي عبداحلميد ، ميثله املحامي الدكتور / �ضرحان ح�ضن حممد ح�ضن املعيني 
اجلن�ضية ، مبوجب وكالة م�ضدقة من كاتب العدل حتت رقم )2020/1/87086( وميثله ال�ضيد/ حممد ح�ضنى ابراهيم علي ، 
م�ضري اجلن�ضية ، مبوجب وكالة م�ضدقة من كاتب العدل حتت رقم )12020/83452( - العنوان : دبي - اخلليج التجاري - 

اوبراي �ضنرت - الطابق العا�ضر مكتب رقم 1002 - االإمارات العربية املتحدة - �س ب 33996 ، ت : 0553230878 
املخطر اليه : ال�ضيد / �ضتيتى عو�س ابو �ضتيتى ، اأمريكي اجلن�ضية 

وعنوانه : دبي - ديرة - برج نهار - رقم مكاين : 96912 30362 - االإمارات العربية املتحدة.  - ت : 0506960969 
يخطر املخطر املخطر اإليه بف�ضخ عقد االيجار املوؤرخ يف تاريخ 2019/10/10 اخلا�س بقطعة االر�س الكائنة يف اإمارة ال�ضارقة 
اليه  ، ويكلف املخطر املخطر  املاأجور لال�ضتعمال واال�ضتغالل  الثانية - القطعة رقم 504 لعدم قابلية  ال�ضناعية  املنطقة   -
ب�ضروة الوفاء باملبلغ املرت�ضد يف ذمته وفقا للعقد املربم بينهما مبقدار )5000( درهم كمقدم ، ومبلغ )65000( درهم مبوجب 
�ضيك رقم 987454 وامل�ضحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني ورد كامل املبالغ التي قام املخطر ب�ضدادها العداد االر�س التي 
تبلغ اأكرث من )80000( درهم واي�ضا رد عدد 2 �ضيك لدى املخطر اليه ، ال�ضيك رقم 987456 وقيمته )65000( درهم وال�ضيك 
رقم 987455 وقيمته 65000 درهم وامل�ضحوبان على بنك راأ�س اخليمة الوطني وذلك خالل 5 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االخطار 
العديل ، واإال �ضوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية �ضده مبا فيها اإقامة الدعوى الق�ضائية وا�ضت�ضدرا امر 

االأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2020/3418(

املنذر : ارابيان �ضنرت - �س ذ م م 
املنذر اليها : زينب حممد فكرى حممد عزمى 

نخطركم مبوجب هذا االإنذار بانه تر�ضد بذمتكم بدالت االيجار للمنذر اليها 1- الق�ضط االيجاري الثاين عن ال�ضنة 
االيجارية 2019- 2020 عن املدة املمتدة من 2020/2/16 حتى 2020/5/15 والذي تبلغ قيمتها 162500 درهم اإ�ضافة 

اىل قيمة �ضريبة مقدارها 8125 درهم 
2- الق�ضط االيجاري الثالث عن ال�ضنة االيجارية 2019 - 2020 املدة املمتدة من 2020/5/16 حتى 2020/8/16  والذي 

تبلغ قيمتها 162500 درهم اإ�ضافة لقيمة ال�ضريبة مبلغ 8125 درهم 
 3- ال�ضيك الذي يحمل الرقم  760065 وامل�ضحوب على بنك اأبوظبي االأول مببلغ وقدره 348050 درهم الرجتاعه بدون ر�ضيد 
وعلى التكافل والت�ضامن فيما بني املنذر اليهما )املنذر اليها االأوىل مركز الروعة للتجميل وتدريب العاملني �س ذ م م  

والذي �ضبق وان مت اإعالنها بالل�ضق بذات املحرر  العديل( واملنذر اليها الثانية املذكورة عاليه 
وانه يف حال عدم �ضداد بدالت االيجار املرت�ضدة بذمتكم واملذكورة عاليه وقيمة ال�ضيك املذكور عاليه فاإننا �ضن�ضطر 
اىل اللجوء اىل الق�ضاء ملطالبتكم بها مع كل ما ي�ضتجد من م�ضتحقات ايجارية وغرامات حلني ال�ضداد اإ�ضافة لطلب 

االإخالل والعطل وال�ضرر  و�ضائر النفقات والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)كلي( جتاري   SHCFICICOM2020 /0002139 يف  �لدعوى رقم

اىل املدعى عليه / اإقبال فد اح�ضني غالم ح�ضني كوثاواال 
 10 & اإمارة ال�ضارقة املنطقة ال�ضناعية 1 �ضارع ال�ضناعي االأول حمل رقم 9  جمهول حمل االإقامة : 

ملك حممد عبداهلل اخليال 
نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد يف الدعوى رقم 2139/2020 الدائرة اجلزئية الثانية

يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  الزام   -  : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
للمدعي مبلغ وقدره )26. 1.436.431( درهم مع الزامهما بالفائدة القانونية 12٪ من تاريخ املطالبة 
مبحكمة   )7( رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا  ال�ضداد.   متام  وحتى  الق�ضائية 
ال�ضارقة االحتادية االإبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم االإثنني بتاريخ 2020/7/20 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها 
ا�ضتكمال  �ضيتم  فانه  عنك  وكيل  ار�ضال  عدم  او  احل�ضور  تخلفك عن  ويف حال   ، عليه  بو�ضفك مدعي 

االجراءات القانونية يف غيابك.  حرر بتاريخ 2020/7/8 م 
مدير �خلدمات �لق�صائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)كلي( جتاري   SHCFICICOM2020 /0002139 يف  �لدعوى رقم

اىل املدعى عليه : الفخامة لتجارة عدد وادوات الور�س - ذ م م 
 10 & اإمارة ال�ضارقة املنطقة ال�ضناعية 1 �ضارع ال�ضناعي االأول حمل رقم 9  جمهول حمل االإقامة : 

ملك حممد عبداهلل اخليال 
نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد يف الدعوى رقم 2139/2020 الدائرة اجلزئية الثانية

يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  الزام   -  : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
للمدعي مبلغ وقدره )26. 1.436.431( درهم مع الزامهما بالفائدة القانونية 12٪ من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد ، لذا يقت�ضي ح�ضورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�ضارقة 
االحتادية االإبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
من بيانات ، وذلك يوم االإثنني بتاريخ 2020/7/20 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�ضفك 
مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنك فانه �ضيتم ا�ضتكمال االجراءات 

القانونية يف غيابك.  حرر بتاريخ 2020/7/8 
مدير �خلدمات �لق�صائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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  �عالن بالن�صر

املرجع : 103
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ علي ح�ضن علي احل�ضن املازمي ، االإمارات  اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�ضيد/ احمد موبان ماندايا بورات حممد موبان - الهند اجلن�ضية يف 
 الرخ�ضة با�ضم )�ضحارى خلدمات رجال االعمال( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )622717( 
تعديالت اخرى : تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات - تغيري اال�ضم 
التجاري حيث كان اال�ضم التجاري ال�ضابق )�ضحارى خلدمات رجال االعمال( لي�ضبح اال�ضم التجاري اجلديد 
)واحة �ضحارى خلدمات الطباعة امل�ضتندات( - تغيري الن�ضاط حيث كان الن�ضاط ال�ضابق )اخلدمات االدارية 
الطباعة  )خدمات  اجلديد  التجاري  اال�ضم  لي�ضبح  امل�ضتندات(  وت�ضوير  الطباعة  خدمات   ، االعمال  لرجال 
وت�ضوير امل�ضتندات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه 
بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
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املرجع : 101
وكيال  ب�ضفته  اجلن�ضية   هندي   - عامل  فخري  طلحة  ابو  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عن �ضكيل احمد حممد احمد احمد مبوجب وكالة م�ضدقة من كاتب العدل بال�ضارقة برقم 
ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  موكلي  يرغب  حيث   )SH20140317A26299(
يف  اجلن�ضية  بحرينية   - حممود  احمد  �ضكيل  رابعة   / ال�ضيدة  اىل  وذلك   )100%( البالغة 
رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  للقرطا�ضية(  احمد  �ضكيل  )موؤ�ض�ضة  الرخ�ضة 

)628636( ال�ضادرة من دائرة التنمية االإقت�ضادية بال�ضارقة. 
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�ضديق  على  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
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املرجع : 2020/99
ليكن معلوما للجميع باننا املوقعني ادناه :- 

الطرف االأول : ال�ضيد ب�ضري املتوىل الب�ضبي�ضي - اجلن�ضية : م�ضر ، يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ضته للطرف الثاين بالبالغة 100٪ لل�ضيد/ حممد اف�ضل خر�ضد احمد - باك�ضتان 
اجلن�ضية - يف الرخ�ضة امل�ضماة )م�ضبغة �ضم�س املدام االتوماتيكية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )761590( ال�ضادرة من دائرة االإقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى : 

تغري وكيل اخلدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
  �عالن بالن�صر

املرجع : 97
اجلن�ضية  اإماراتي    - القرينى  عبداهلل  حممد  عبداهلل  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  �ضامل  ال�ضيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�ضعيد القاب�س الطنيجي - اإماراتية اجلن�ضية يف الرخ�ضة )قرطاج للحلويات( تاأ�ض�ضت باإمارة 
بال�ضارقة.  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )770630( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

  �عالن بالن�صر
املرجع : 191

الهند   : - اجلن�ضية  قا�ضم  �ضيد  �ضيد  ال�ضيد/ا�ضماعيل فهيم  بان  للجميع  ليكن معلوما 
التنمية  دائرة  �ضيجما(  )مطعم  الرخ�ضة  عن   ٪100 بن�ضبة  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 - ر�ضيد  طاهر  ال�ضيدة/روزينا  اىل   216030 رقم  جتارية  رخ�ضة  ال�ضارقة  االإقت�ضادية 

اجلن�ضية باك�ضتان. تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

  �عالن بالن�صر
املرجع : 326

اجلن�ضية  بنغالدي�س   ، عبدالرحمن  تو�ضار  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100٪  يف الرخ�ضة "كافترييا االنامل 
حممد  يو�ضف  يعقوب  ال�ضيد/  اىل  وذلك   609325 رقم  رخ�ضة  مبوجب   الناعمة" 
من  القانوين  ال�ضكل  تعديل   : اخرى  تعديالت  اجلن�ضية.   االإمارات   ، الفينىالرئي�ضي 

فردية" "موؤ�ض�ضة  خدمات" اىل  "وكيل 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2020/1/4322(

املنذرة : مى للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : فرا�س امان �ضليمان ابو �ضالح / اجلن�ضية / االردن رقم الهوية )784197551641646( 

تنبه املنذرة  على املنذر اليها بالتايل : - 
اأوال :- ب�ضرورة �ضداد مبلغ )37350( درهم قيمة ايجارية م�ضتحق حتى تاريخ 2020/6/24 باالإ�ضافة اىل ما ي�ضتجد من القيمة 
االيجارية وذلك حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�ضداد مبلغ  4370 درهم عن فواتري التربيد ما ي�ضتجد من فواتري 
وذلك طبقا للبند رقم 15 من عقد االيجار و�ضداد مبلغ 4000 درهم عن غرامات رجوع ال�ضيكات من البنك دون �ضرفها طبقا للبند 
رقم 12 من عقد االيجار  اي�ضا �ضداد مبلغ 2075 درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة وذلك طبقا للبند رقم 22 من عقد االيجار وت�ضليم 

براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه ودفع اأي متعلقات مع اأي جهات حكومية �ضرائب كانت او ر�ضوم. 
ثانيا : اإخالء مكتب رقم )1209A( حمل عقد االيجار والكائن ببناية بربج مي - مبنطقة النهدة االأوىل - دبي - رقم االر�س 
وذلك  اال�ضتالم  وقت  عليها  كانت  التي  باحلالة  وذلك  واال�ضخا�س  وال�ضواغل  العيوب  خاليا من  للمنذرة  وت�ضليمه   )219/231(

خالل املدة املحددة بهذا االنذار. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اإعالنكم بهذا االنذار واإال �ضوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة 
ال�ضرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�ضداد واالخالء مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليها.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�نذ�ر عديل بالن�صر
   رقم 2020/3064   

املنذرة : �ضنتيمرت كيوب للعقارات 
املنذر اليها : كاترينا �ضي�ضون روبلي�س - جمهول حمل االقامة 

فان املنذرة تكلف املنذر اليها بالوفاء ب�ضرعة �ضداد الدين املرت�ضد بذمتها مبلغ وقدره 6705 
درهم مف�ضل كاالآتي : - مبلغ وقدره 4300  درهم قيمة اعمال ال�ضيانة ح�ضب ما هو وارد 
بتقرير ال�ضيانة امر على عري�ضة رقم 2020/171  - مبلغ وقدره 1315 درهم قيمة ايجار 5 
ايام ح�ضب ما هو وارد بتقرير ال�ضيانة باالمر على عري�ضة رقم 2020/171  - مبلغ وقدره 

1090 درهم ر�ضوم امر على عري�ضة رقم 2020/171 وذلك يف خالل خم�ضة ايام. 
ويف حال عدم ال�ضداد خالل املدد املحدد فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 

لت�ضجيل امر االداء لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن حكم بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 2951/2019/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة ب 224880 درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ �ضرف ال�ضيك 

2019/3/9 حتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  �ضركة ج فور�ضن ات�س تي  ذ م م    �ضفته بالق�ضية : مدعي  

وميثله : عبدالرحمن عبداهلل ح�ضني امل�ضرب - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما : 1- جيه كيه بايون ملقاوالت البناء - �س ذ م م  2-ذا هارت اوف يوروب لالدارة الفندقية 

م م ح - �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما  - جمهول ي حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/12 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�ضالح/�ضركة  ج فور�ضن ات�س تي ذ م م  بالزام املدعي عليها االأوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 234880 
درهم وفوائده بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد والزمتها امل�ضروفات والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 16/2020/15 �إجر�ء�ت �إفال�ض  
قام  �ضخ�س  املت�ضامنني فيهم وكل  وال�ضركاء  والثالث  والثانية  االأوىل  املدعي عليهم  افال�س  باإ�ضهار  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
با�ضمها باأي عمل جتاري حل�ضابه اخلا�س وت�ضرف يف اأموال املدعي عليهما االأوىل والثانية ، وت�ضفية اأموال ال�ضركاء املت�ضامنني 
اأموال ال�ضركتني وتعيني اأمني الإج��راءات افال�س ال�ضركاء املت�ضامنني وغل يد  فيهما وتعيني اأمني الإج��راءات االإفال�س وت�ضفية 
املدعي الثالث عن اأمواله اخلا�ضة ب�ضفته �ضريكا يف املدعي عليها االأوىل والثانية وذلك بقدر ن�ضيب م�ضاهمته يف كل منها يف راأ�س 

مال املدعي عليهما االأوىل والثانية. و�ضمول حكم املحكمة املوقرة بالنفاذ املعجل والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب االإع��الن : تاك لالن�ضاءات - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي - وميثله : اأحمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي - �ضفته 
اأن �ضي القاب�ضة - �س ذ م م  3-فار�س طيب  اإعالنهم : 1- ايه ان �ضي للمقاوالت - �س ذ م م  2-اي��ه  بالق�ضية : وكيل - املطلوب 
عبدالرحيم احمد الباكر - �ضفتهم  بالق�ضية : مدعي عليهم - جمهويل حمل االإقامة. مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها  املطالبة باإ�ضهار افال�س املدعي عليهم االأوىل والثانية والثالث وال�ضركاء املت�ضامنني فيهم وكل �ضخ�س قام با�ضمها باأي 
عمل جتاري حل�ضابه اخلا�س وت�ضرف يف اأموال املدعي عليهما االأوىل والثانية ، وت�ضفية اأموال ال�ضركاء املت�ضامنني فيهما وتعيني 
اأمني الإجراءات االإفال�س وت�ضفية اأموال ال�ضركتني وتعيني اأمني الإجراءات افال�س ال�ضركاء املت�ضامنني وغل يد املدعي الثالث عن 
اأمواله اخلا�ضة ب�ضفته �ضريكا يف املدعي عليها االأوىل والثانية وذلك بقدر ن�ضيب م�ضاهمته يف كل منها يف راأ�س مال املدعي عليهما 
االأوىل والثانية. و�ضمول حكم املحكمة املوقرة بالنفاذ املعجل والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
اخلمي�س املوافق 2020/7/23 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 16/2020/2160 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2549817 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 2017/4/19 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن :  ال�ضمندي للمقاوالت - �س ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه  : 1- �ضيد هارت جواهر مول�ضنداين - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
 2017/4/19 تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2549817(
الثالثاء  لها جل�ضة يوم  املعجل بال كفالة. وحددت  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  وحتى 
املوافق 2020/7/21 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 1866/2020/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 14. 168.787 درهم )مائة وثمانية 
و�ضتون الف و�ضبعمائة و�ضبعة وثمانون درهم واربعة ع�ضر فل�س( امل�ضتحق بذمتها باالإ�ضافة  اىل الفوائد 

القانونية بواقع 12٪ �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى تاريخ ال�ضداد الفعلي 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  

طالب االإعالن : وي�ضرتن انرتنا�ضيونال لرتكيب املواد العازلة - �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
اأرم��ادا للمقاوالت - ذ م م -  �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل  املطلوب اإعالنه  : 1- �ضركة 
تدفع  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد   : االإع��الن  ، مو�ضوع  االإقامة 
للمدعية مبلغ 14. 168.787 درهم )مائة وثمانية و�ضتون الف و�ضبعمائة و�ضبعة وثمانون درهم واربعة ع�ضر 
فل�س( امل�ضتحق بذمتها باالإ�ضافة  اىل الفوائد القانونية بواقع 12٪ �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى تاريخ 
ال�ضداد الفعلي والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق  2020/7/20  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�ضور  التقا�ضي عن بعد لذا  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 1577/2020/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )202763.79 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 1٪ من تاريخ التوقف عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد التام

و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن : دار التمويل - �س م ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

وميثله : �ضيخه حممد �ضيف علي املحرزي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- مها مبارك �ضعد مبارك �ضعد العبادله - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى وم��و���ض��وع��ه��ا   اأق���ام عليك  ق��د   : االإع����الن  م��و���ض��وع 
)202763.79 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ التوقف عن ال�ضداد وحتى 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق 2020/7/21 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�ضور  التقا�ضي عن بعد لذا  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 186/2020/72 تظلم جتاري 
مو�ضوع الدعوى : تظلم من القرار ال�ضادر رقم 506/2020 امر على عري�ضة جتاري 

والر�ضوم وامل�ضاريف
طالب االإعالن / 1-  بر�ضتيج للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية/ ملالكها/ علي اإ�ضماعيل ابراهيم 
�ضفته    - اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  اإ�ضماعيل  علي   : وميثله  متظلم    : بالق�ضية  �ضفته   - اجل��رم��ن 
بالق�ضية : وكيل  ، املطلوب اإعالنه :1- حممد عماد �ضوكت كوك�س - �ضفته بالق�ضية : متظلم 

�ضده - جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر 
يوم االحد  لها جل�ضة  وامل�ضاريف  وح��ددت  والر�ضوم  امر على عري�ضة جتاري  رقم 506/2020 
املوافق  2020/7/19 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�ض �لق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي �البتد�ئية   �لتجارية 
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر
                         يف �لدعوى رقم 2263/2019/60 �مر �د�ء    

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 93576 درهم والفائدة بواقع ٪9 
من تاريخ اال�ضتحقاق حتى متام الوفاء والر�ضوم وامل�ضاريف.   

طالب االإعالن : �ضركة ج فور�ضن ات�س تي �س ذ م م وميثلها املدير / توفر جياجن - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
- وميثله :  عبدالرحمن عبداهلل ح�ضني  امل�ضرب -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- �ضركة بلو وايف النظمة التكييف - �س ذ م م  2- فاليا كات كوتيبور اتايل لياقت علي 
خان - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهويل حمل االإقامة 

مو�ضوع االإع��الن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/10/8 بالزام املدعى عليهما ركة بلو وايف 
للمدعية  بالت�ضامن  يوؤديا  ب��ان  خ��ان  علي  لياقت  اتايل  كوتيبور  ك��ات  فاليا  و  م  م  ذ  �س   - التكييف  النظمة 
�ضركة ج فور�ضن ات�س تي �س ذ م م مبلغ 93576 درهم )ثالثة وت�ضعون الف وخم�ضمائة و�ضتة و�ضبعون درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ اال�ضتحقاق لكل �ضيك حتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�ضر هذا االعالن.
رئي�ض �لق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد  12984 بتاريخ 2020/7/12

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 88/2020/18 عقاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة ب�ضداد مبلغ 342.860  درهم املدفوع من املدعي ملوؤ�ض�ضة دبي العقارية مع الفائدة القانونية من تاريخ 
درهم(   500.000( مببلغ  والتكافل  الت�ضامن  �ضبيل  على  عليهم  املدعي  على  للمدعي  واحلكم  التام.  ال�ضداد  وحتى   2019/9/17
خم�ضمائة الف درهم ، عن غرامة عدم االإخ��الء فورا بعد انق�ضاء فرتة االنتفاع وفق عقد اال�ضتثمار مع الفائدة القانونية من 
تاريخ �ضريورة احلكم باتا وحتى ال�ضداد التام. واإخالء قطعة االر�س  بالرقم الثالثي )264 - 437( الواقعة مبنطقة املحي�ضنة 2 
، �ضنابور مع �ضداد بدل ايجار حتى تاريخ االخالء وت�ضليمه للمدعي خاليا مما ي�ضغله واية التزامات قد تكون م�ضتحقة للجهات 

احلكومية. مع الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
طالب االإعالن : يو�ضف �ضيف علي �ضعيد الفالحي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي - وميثله : عبداملطلب علي اأحمد - �ضفته بالق�ضية 
: وكيل ، املطلوب اإعالنهما : 1- فرزانه واقف ملك وميثلها مهتا كي�ضور كومار مبوجب الفقرة ثانيا بال�ضفحة "1 " من عقد 
اال�ضتثمار   عقد  "1" من  بال�ضحيفة  ثانيا  الفقرة  مبوجب  كومار  كي�ضور  مهتا  وميثله  ممنون  عبدعلي  �ضمعون   -2 اال�ضتثمار  

�ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما جمهويل حمل االإقامة 
ملوؤ�ض�ضة دبي  املدعي  املدفوع من  املطالبة ب�ضداد مبلغ 342.860  دره��م  الدعوى ومو�ضوعها   اأق��ام عليك  االإع��الن : قد  مو�ضوع 
�ضبيل  على  عليهم  املدعي  على  للمدعي  واحلكم  ال��ت��ام.  ال�ضداد  وحتى   2019/9/17 تاريخ  من  القانونية  الفائدة  مع  العقارية 
الت�ضامن والتكافل مببلغ )500.000 درهم( خم�ضمائة الف درهم ، عن غرامة عدم االإخالء فورا بعد انق�ضاء فرتة االنتفاع وفق 
عقد اال�ضتثمار مع الفائدة القانونية من تاريخ �ضريورة احلكم باتا وحتى ال�ضداد التام. واإخالء قطعة االر�س  بالرقم الثالثي 
)264 - 437( الواقعة مبنطقة املحي�ضنة 2 ، �ضنابور مع �ضداد بدل ايجار حتى تاريخ االخالء وت�ضليمه للمدعي خاليا مما ي�ضغله 
واية التزامات قد تكون م�ضتحقة للجهات احلكومية. مع الزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. علما 
بانه مت تعديل الطلبات.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق  2020/8/10  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على االأقل.
رئي�ض �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية   �لعقارية 
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اأندرويد الهواتف واحلوا�شيب
فاإنه  اأن��دروي��د  غوغل  بنظام  امل��زودة  الذكية  للهواتف  بالن�ضبة 

ميكن ا�ضتعمال التطبيق )درويدكام وايرلي�س ويبكام(
املجاين   )Droidcam Wireless Webcam(  
برنامج  وه��ن��اك  وال�����ض��ورة،  ال�����ض��وت  نقل  اإمكانية  يتيح  ال���ذي 
�ضغري يلزم تثبيته على احلا�ضوب املحمول اأو احلا�ضوب املكتبي 
اأو لينوك�س، ويقوم بتوفري  املزود بنظام مايكرو�ضوفت ويندوز 

برامج الت�ضغيل الالزمة واإن�ضاء االت�ضال.
وعلى اجلانب االآخر يقوم تطبيق اأي بي ويبكام 

اإىل  ف��ق��ط  ال�����ض��ورة  ب���اإر����ض���ال  امل���ج���اين   )IP Webcam(
 IP( احلا�ضوب، مما يتعني تثبيت برنامج اأي بي كامريا اأدابرت
يتم  فاإنه  ال�ضوت  ولنقل  عليه،   )Camera Adapter
يف  املدمج  امليكروفون  اأو  ال��راأ���س  �ضماعة  ميكروفون  ا�ضتعمال 

احلا�ضوب املحمول.

اآيفون واآبل
هناك بع�س التطبيقات املختلفة التي ميكن ا�ضتعمالها للقيام 
اللوحية  اآيباد  اأو حوا�ضيب  اآيفون  املهمة لتحويل هواتف  بهذه 
اإىل كامريا ويب مع حا�ضوب ماك، وتن�ضح جملة التكنولوجيا 

اإيبوكام  )كينونيز  تطبيق  با�ضتعمال  االأملانية  فيلت(  �ضي  )بي 
 )Kinonis EpocCam Webcam( ك����ام(  وي���ب 

الذي ميتاز ب�ضهولة اإعداده.
اإع��الن��ات وعالمة  امل��ج��اين -ال���ذي يت�ضمن  ومي��ت��از االإ����ض���دار 
مائية يف بع�س االأحيان- باأنه يعمل مع اأجهزة ماك وحوا�ضيب 
ويندوز، عالوة على اأنه يعمل مع اأي جهاز جوال من اآبل مزود 
اإذا كان  االأق��ل، حتى  10.3( على  اإ���س  اأو  )اآي  الت�ضغيل  بنظام 

طرازا قدميا مثل اآيفون 5 اأو اآيباد ميني 2.
اإيبوك  التطبيق  تثبيت  يتعني  اأن��ه  فيلت(  �ضي  )ب��ي  واأو�ضحت 
كام )EpocCam( على الهاتف الذكي اآيفون اأو احلا�ضوب 
www.( ال���راب���ط  اإىل  االن���ت���ق���ال  ث���م  اأوال،  اآي���ب���اد  ال��ل��وح��ي 
kinoni.com( على جهاز املاك اأو احلا�ضوب املكتبي لتثبيت 
برنامج الت�ضغيل لنظام )ماك اأو اإ�س( لالإ�ضدار 10.12 على 
االأقل، اأو نظام ويندوز 7 على االأقل، وهنا يتعني اتباع خطوات 

التثبيت واإعادة ت�ضغيل اجلهاز جمددا.
ومبجرد ت�ضغيل الربنامج على جهاز املاك اأو احلا�ضوب املكتبي 
يحتاج  ول��ك��ن��ه  اجل����وال،  اجل��ه��از  ع��ل��ى  التطبيق  ت�ضغيل  ي��ج��ب 
ع��ن احل��ا���ض��وب اخلا�س  التطبيق  ي��ب��ح��ث  ل��ك��ي  ال��وق��ت  ب��ع�����س 
يتم دعم  التطبيق على احلا�ضوب  ت�ضغيل  بامل�ضتخدم، ومبجرد 
الفيديو  نقل  يتم  حيث  ك��ام،  اإيبوك  تطبيق  وتن�ضيط  الفيديو 
ا�ضتعمال  وع��ن��د  ف���اي،  واي  �ضبكة  ط��ري��ق  ع��ن  احل��ا���ض��وب  اإىل 
االنتقال  يجب  ف��اإن��ه  مثال،  �ضكايب  ال��ف��وري  الرتا�ضل  تطبيق 
اإىل اإع��دادات ال�ضوت والفيديو واختيار تطبيق اإيبوك كام من 

القائمة املن�ضدلة اأعلى �ضا�ضة الفيديو.
ف���اإن جودة  امل��ج��اين م��ن التطبيق  ا���ض��ت��ع��م��ال االإ����ض���دار  وع��ن��د 
الفيديو امل�ضموحة هي 640x 480 بك�ضال، وميكن اال�ضتفادة 
 )Full HD( من نقل الفيديو بتقنية الدقة الفائقة الكاملة

عند تنزيل االإ�ضدار املدفوع من التطبيق.

اأن  اإىل  )�ضاين�س(  بدورية  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة  وتو�ضلت 
االأن���واع،  غالبية  ت�ضكل  التي  االأر���ض��ي��ة،  احل�ضرات  اأع���داد 
لكل   9% من  يقرب  ما  اأو  �ضنويا،   1% بنحو  تنخف�س 
عقد. ولكن خالل الفرتة نف�ضها، �ضهدت الن�ضبة ال�ضغرية 
�ضنوية  زي��ادة  العذبة  املياه  يف  تعي�س  التي  احل�ضرات  من 

بن�ضبة 1%،
 اأو اأكرث بقليل، نحو %11 لكل عقد.

يف  الرئي�ضية  املعرفية  الفجوات  ت�ضد  التي  الدرا�ضة،  قاد 
املركز  من  باحثون  احل�ضرات(،  )انخفا�س  ق�ضية  �ضياق 
االأملاين لبحوث التنوع احليوي التكاملية )iDiv( ومن 
اجل��ام��ع��ت��ني االأمل��ان��ي��ت��ني الي��ب��زي��غ )UL( وم��ارت��ن لوثر 

.)MLU( هاله، ويتنبريغ

اأكرب جتمع للبيانات
قد  امل��ا���ض��ي��ة،  القليلة  ال�����ض��ن��وات  م��دى  على  العلماء  ك��ان 
انخفا�ضات كبرية يف  التي تظهر  الدرا�ضات  بع�س  ن�ضروا 

اأبرزها درا�ضة  اأع��داد احل�ضرات عرب الزمن. كان 
يف  الطبيعية  املحميات  من   ،2017

غرب اأملانيا، والتي اأظهرت 
ان����خ����ف����ا�����ض����ا 
م����ل����ح����وظ����ا 
الكتلة  يف 

احل��������ي��������وي��������ة 
ل�����ل�����ح�����������ض�����رات 

الطائرة، مبعدل 75% 
النتائج  وه��ي  عاما.   27 م��دى  على 
التي اأثارت عا�ضفة اإعالمية كبرية.

اأماكن  م��ن  البحوث  م��ن  العديد  وتبعها 
خم��ت��ل��ف��ة يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل، 

اأظهرت معظمها انخفا�ضات قوية 
يف اأعداد احل�ضرات، ولكن 

اأح������د  ي����ق����م  مل 
بدمج جميع 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات 

املتاحة للتحقق 
م�����ن اجت������اه������ات ال�����زي�����ادة 

احل�ضرات  اأع��داد  يف  والنق�ضان 
على امل�ضتوى العاملي.

احل�ضرات  ب��ع�����س  ت�������وؤدي 
وظ��������ائ��������ف م�����ه�����م�����ة يف 

اأنظمتنا البيئية مثل 
النباتات  ت��ل��ق��ي��ح 

الربية واملزروعة 
)يوريك األرت(

الدرا�ضة  هذه  يف 
تعاون  اجلديدة، 
من  دويل  ف��ري��ق 
لتجميع  العلماء 

البيانات من 166 

م�ضحا طويل االأمد، للتحقيق يف اجتاهات وفرة احل�ضرات 
)عددها ولي�س اأنواعها(.

اجتاهات  يف  ك��ب��ري  اخ��ت��الف  ع��ن  امل��رك��ب  التحليل  ك�ضف 
النق�ضان والزيادة،

التي  ال��ب��ل��دان  يف  بع�ضها.  م��ن  القريبة  امل��واق��ع  يف  حتى   
مثل  احل�����ض��رات،  ا�ضتق�ضاءات  م��ن  العديد  فيها  اأج��ري��ت 
بع�س  �ضهدت  املتحدة،  وال��والي��ات  املتحدة  واململكة  اأملانيا 
االأماكن انخفا�ضات يف عدد احل�ضرات بينما ظل البع�س 

االآخر ثابتا، 
يف حني لوحظت زيادة يف بع�س االأماكن.

رغم ذلك، فاإنه عند اجلمع بني جميع االجتاهات يف كل 
اأنحاء العامل، متكن الباحثون من تقدير مدى تغري وفرة 
احل�ضرات االإجمالية يف املتو�ضط عرب الوقت. ووجدوا اأنه 
بالن�ضبة للح�ضرات التي تق�ضي حياتها كلها على االأر�س، 
مثل الفرا�ضات واجلنادب والنمل، كان هناك انخفا�س يف 

املتو�ضط بن�ضبة %0.92 �ضنويا.

احل�شرات تختفي بهدوء
كلينك،  فان  روي��ل  الدكتور  للدرا�ضة،  االأول  املوؤلف  يقول 
ال��ت��ن��وع البيولوجي  ل��ب��ح��وث  امل��رك��ز االأمل����اين  ال��ب��اح��ث يف 
ولكنه  ك��ث��ريا،   0.92% يبدو  ال  )ق��د  اليبزيغ  وجامعة 
 24% بن�ضبة  احل�ضرات  ع��دد  انخفا�س  يعني  الواقع  يف 
75 ع��ام��ا. حتدث  اأق��ل م��ن  30 عاما و%50 يف  خ��الل 
انخفا�ضات احل�ضرات بطريقة هادئة ال ننتبه لها من �ضنة 

اإىل اأخرى(.
الواليات  اأج��زاء  بع�س  اأق��وى يف  انخفا�س احل�ضرات  كان 
اأوروب��ا، وخا�ضة  الغربي، ويف  الغرب والو�ضط  املتحدة، يف 
يف اأملانيا. بالن�ضبة الأوروبا ب�ضكل عام، اأ�ضبحت االجتاهات 
ت�ضجيل  م��ع  ال��وق��ت،  م���رور  م��ع  �ضلبية  اأك���رث  املتو�ضط  يف 

االنخفا�ضات االأكرب بداية من عام 2005.

تعافى ح�شرات املياه العذبة
يف الوقت نف�ضه، اأظهرت الدرا�ضات التي 
اأجريت على احل�ضرات التي تعي�س 
ج����زءا م��ن ح��ي��ات��ه��ا حت��ت املاء، 
والفطريات،  الرباغيث  مثل 
متو�ضط زيادة �ضنوية بن�ضبة 
%1.08. وهذا يعادل زيادة 
مدى  على   38% بن�ضبة 

عاما.  30
وكان هذا االجتاه 
قويا  االإي���ج���اب���ي 
ب���������ض����ك����ل خ����ا�����س 
اأوروب������ا  ���ض��م��ال  يف 
الواليات  وغ���رب 
ويف  امل�������ت�������ح�������دة 
اأوائل  منذ  رو�ضيا 

الت�ضعينات.
الدرا�ضة  موؤلف  ويعلق 
االأ�ضتاذ  ت�ضي�س،  جوناثان 
االأمل����اين لبحوث  امل��رك��ز  يف 
وجامعة  البيولوجي  التنوع 
م��ارت��ن ل��وث��ر ه��ال��ه، على ذلك 

بكونه عالمة جيدة.
العذبة  امل���ي���اه  ح�����ض��رات  ع����دد  زاد 
ال��ف��ع��ال��ة حلماية  ال��ت��داب��ري  ب�����ض��ب��ب 

املياه )يوريك األرت(
ت�ضي�س  وق�������ال 
هذه  )ت�����ض��ري 
االأرق�����������������������ام 
اأن����������ه  اإىل 
عك�س  مي��ك��ن��ن��ا 
ه����ذه االجت���اه���ات 
ع��ل��ى مدار  ال�����ض��ل��ب��ي��ة. 
املا�ضية،  اخلم�ضني  االأع��وام 
مت اتخاذ العديد من االإجراءات 

لتنظيف االأنهار والبحريات امللوثة يف العديد من االأماكن 
حول العامل.

ح�ضرات  من  العديد  با�ضتعادة  ذلك  �ضمح  )رمب��ا  واأ�ضاف 
نتمكن من عك�س  اأن  ناأمل يف  العذبة. وهذا يجعلنا  املياه 

اجتاه تعداد احل�ضرات مما ينخف�س اأعدادها حاليا(.

ال توجد حلول ب�شيطة
اأم�ضت  والتي  الدرا�ضة،  يف  امل�ضاركة  املوؤلفة  �ضوينغل،  اآن 
اآخ����ر 34 ع��ام��ا يف درا����ض���ة جم��م��وع��ات ال��ف��را���ض��ات عرب 
يف  املجاورة  والواليات  وي�ضكون�ضن  والية  املواقع يف  مئات 
الواليات املتحدة، ت�ضدد على مدى تعقيد اجتاهات وفرة 

احل�ضرات.

وتقول )لقد �ضهدنا انخفا�ضا كبريا، مبا يف ذلك يف العديد 
من املواقع املحمية. 

لكننا الحظنا اأي�ضا بع�س املواقع حيث ت�ضتمر الفرا�ضات 
يف االأداء اجليد. 

البيانات  ال�ضنني والكثري من  الكثري من  االأم��ر  ي�ضتغرق 
لفهم الف�ضل والنجاح(.

ورغم اأن ف�ضورة االنخفا�ضات الوا�ضعة النطاق للح�ضرات 
اأ�ضبحت اأكرث و�ضوحا قليال، فاإن العلماء ما زالوا يجهلون 

ال�ضبب، 
ووجدت الدرا�ضة اجلديدة بع�س االأدلة على اأن منو املدن 
يكن  ومل  احل�ضرات،  بوفرة  �ضارا  كان  املجاورة  والبلدات 

هناك اأي دليل على اأن تغري املناخ يوؤثر على وفرتها. 

توؤدي وظائف مهمة يف اأنظمتنا البيئية

اأعداد احل�سرات االأر�سية تنخف�س بنحو 1 % �سنويا

 كيف حتول هاتفك الذكي لكامريا ويب؟

قدمت درا�شة جديدة اأو�شح موؤ�شر حتى االآن على كيفية عي�س 
احل�شرات يف جميع اأنحاء العامل. در�س الباحثون بيانات عن 
االأعداد والوزن الكلي للح�شرات والعناكب، من خالل الرجوع 
اإىل 166 م�شحا طويل االأمد، ا�شتمر كل واحد منها الأكرث من 
ع�شر �شنوات.وقد مت ت�شجيل هذه احل�شرات يف 1676 موقعا يف 
41 دولة بخم�س قارات. اأول �شجل كان يف عام 1925، واآخرها 

كان يف عام 2018.

ميكن ا�شتعمال الهاتف الذكي اأو احلا�شوب اللوحي ككامريا ويب بوا�شطة التطبيقات املنا�شبة، وال يهم يف ذلك ما اإذا كان اجلهاز 
قدميا اأو حديثا، ولكن االأهم اأن يكون اجلهاز اجلوال مت�شال بنف�س ال�شبكة التي يعمل بها احلا�شوب اللوحي اأو احلا�شوب املكتبي.
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)�شلطانة( وجدتها قريبة مني ب�شدة

غادة عبد الرازق: اأنا �سخ�سية عنيدة 
اأرف�س اال�ست�سالم

بلقي�س  ال���ن���ج���م���ة  اأع�����رب�����ت 
لردود  �ضعادتها  عن  فتحي 
اجلمهور  قبل  من  الفعل 
احلديثة  اأغ��ن��ي��ت��ه��ا  جت���اه 

بظبٍي". "ِهْمُت 
ن�ضرتها  بلقي�س  وك��ان��ت 
ق��ب��ل ف���رتة ع��ل��ى قناتها 
عرب ال�"يوتيوب"، وهي 
معار�ضة  ع���ن  ع���ب���ارة 
عبدربه  البن  �ضعرية 
االأندل�ضي، من اأ�ضعار 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 

عبدالرحمن  واأحل���ان  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء 
حممد.

وتعترب االأغنية، التي جاءت باللغة العربية 
الف�ضحى، اأول اأعمال بلقي�س التي ت�ضجلها 
يف اال���ض��ت��دي��و امل��ن��زيل اخل��ا���س ب��ه��ا ب�ضبب 

جائحة كورونا، 
على  ف��ي��ه  عملها  اأع��ل��ن��ت  اأن  ���ض��ب��ق  وال����ذي 
عنها  و�ضتك�ضف  االأغ������اين،  م��ن  جم��م��وع��ة 
ت���دري���ج���ي���اً، م���ن خ����الل م��ن�����ض��ور ل��ه��ا على 

�ضفحتها عرب تطبيق "ان�ضتغرام".
التجربة  لي�ضت  بظبٍي"  "ِهْمُت  اأن  ي��ذك��ر 
العربية  باللغة  الغناء  يف  لبلقي�س  االأوىل 
الف�ضحى، فقد غنت �ضمن اأوبريت الت�ضامح 
اأغنية "اأهاًل يا ماما" باللغة الف�ضحى التي 

تف�ضلها فئة كبرية من جمهورها.

اجلديدة  الوطنية  اأغنيتها  خليل  �ضايل  املطربة  طرحت 
 30 ث��ورة  ذك��رى  اح��ت��ف��االت  م��ع  تزامنا  "لواله"،  بعنوان 
اإ�ضالم عماد الدين، واأحلان وتوزيع حممد  يونيو، كلمات 
ع��اط��ف احل��ل��و، ومت غ��ن��اوؤه��ا ع��ل��ى م�����ض��اه��د م��ن اإجن����ازات 

الثورة. 
حممد  امللحن  ب��اأن  االأغ��ن��ي��ة  تفا�ضيل  ع��ن  خليل  وك�ضفت 
فرتة،  م��ن��ذ  مو�ضيقيا  حل��ن��ا  عليها  ع��ر���س  احل��ل��و  ع��اط��ف 
وعند �ضماعها للحن وجدت اأنه من املمكن اأن يكون الأغنية 
وطنية اأكرث، م�ضيفة: "طلبت منه اأن نقدم اأغنية وطنية 
وطلبنا  الدين،  عماد  اإ�ضالم  ال�ضاعر  مع  توا�ضلنا  وبعدها 

منه اأن ي�ضنع من هذا اللحن كالما وطنيا". 
وتابعت: 

الوقت  اأج��د  مل  ولكن  ع��ام،  منذ  تنفيذها  مت  "االأغنية 
املنا�ضب لطرحها، 

30 يونيو.  اأن تتزامن مع فرتة احتفاالت ذكرى  وقررت 
يذكر اأن اآخر اأعمال خليل كانت اأغنية "الفراق" و"احلب 

ولع يف الدرة" و"طفيها".

اأطلت الفنانة غادة عبد الرازق يف رم�شان عرب م�شل�شل 
"�شلطانة املعز" الذي عادت من خالله لتج�شيد دور الفتاة 

ال�شعبية.
وتفا�شيله  امل�شل�شل  عن  غادة  تتحدث  احلوار،  هذا  ويف   
اإىل م�شروعها  التي واجهتها فيه باالإ�شافة  وال�شعوبات 

ال�شينمائي اجلديد.

بلقي�س فتحي: 
�سعيدة بنجاح اأغنية 

)ِهْمُت بظبٍي(

�سايل خليل تطرح 
اغنيتها الوطنية 

)لواله(

املعز"؟ "�ضلطانة  لتجربة  حما�ضك  �ضبب  • ما 
االأدوار  م��ن  فال�ضخ�ضية  ا�ضتفزتني،  الق�ضة   -
ال��ت��ي اح���ب ت��ق��دمي��ه��ا، وق��ب��ل اأن ي��ع��ر���س علي 
ق��ررت ان اح�ضل على راحة  العمل كنت قد 
م��ن ال�����ض��ب��اق ال��رم�����ض��اين ل��ك��ن ب��ع��د ق���راءة 
ال�ضيناريو تغري راأيي ب�ضكل كامل وحتم�ضت 
ل��ل��م�����ض��روع وب�����داأت ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه م��ع املوؤلف 
واملخرج خا�ضة واأنه من ال�ضعب اأن جتد ن�س 
درامي �ضعب اأن حتذف منه �ضيئاً وال ت�ضعر باأي 
املوجود  ال�ضريع  االيقاع  ب�ضبب  اأحداثه  ملل من 

فيه، وتعدد االأحداث وال�ضخ�ضيات .
قمت  ان  �ضبق  ال�ضعبية  ال��ف��ت��اة  �ضخ�ضية  ل��ك��ن   •

بتقدميها يف اأكرث من عمل قبل ذلك؟
- بالفعل لكن كل منوذج خمتلف عن االآخر ب�ضكل كامل، 
فالفتاة ال�ضعبية دور ميكن ان تقدمه 100 مرة وكل مرة 
مني  قريبة  وجدتها  �ضلطانة  و�ضخ�ضية  خمتلف،  ب�ضكل 
احبها  االأدوار  من  النوعية  وه��ذه  قوية  �ضيدة  فهي  ب�ضدة 
ب�ضكل  خمتلفة  ت�ضاهدها  كما  واالأح���داث  تقدميها،  واع�ضق 

كامل عن االأعمال التي قدمتها من قبل.
�ضيق  رغم  املنا�ضب  بال�ضكل  للدور  التح�ضري  ا�ضتطعت  • هل 

الوقت؟
هذا  الأن  الدراما  يف  خا�ضة  الوقت  �ضغط  م�ضاألة  على  تعودت   -
االأمر يتكرر كل عام تقريباً، وخالل فرتة حت�ضري "�ضلطانة املعز" 
كنت حري�ضة على التعامل مع ال�ضخ�ضية من ال�ضفر حتى ا�ضل 
�ضهاًل  لي�س  فالدور  و�ضدقها،  اجلمهور  �ضاهدها  التي  لل�ضورة 
�ضندويت�ضات  عمل  طريقة  اأج��ل��ه  م��ن  وتعلمت  االإط����الق،  على 
ال��ك��ب��ده ب��االإ���ض��اف��ة اإىل حت�����ض��ريات ك��ث��رية الأم�����ور ت��ظ��ه��ر يف 
التح�ضري  اأثناء  وقتاً  ا�ضتغرق  االأم��ر  وه��ذا  االأخ��رية  احللقات 
قبل الت�ضوير لكن مع بداية الت�ضوير �ضارت االأمور كما هو 

حمدد �ضلفاً.
كاف؟ ب�ضكل  مبكراً  تبداأوا  مل  • ملاذا 

- ا�ضتغرق االنتهاء من الديكورات فرتة من الوقت وخالل 
وقمنا  خ��ارج��ي��ة  اخ���رى  م�ضاهد  ن�ضور  كنا  ال��ف��رتة  ه��ذه 
بالتح�ضري يف جل�ضات عمل حتى ال تكون هناك مفاجاآت 

اأثناء الت�ضوير.
على  العمل  فريق  دي��ك��ور  يف  الت�ضوير  �ضاعد  ه��ل   •

اجناز العمل �ضريعاً؟
اأفكار  هناك  كانت  الت�ضوير  بداية  قبل  بالتاأكيد،   -
املكان  امل��ع��ز  ���ض��ارع  يف  الت�ضوير  بينها  وم���ن  ع��دي��دة 
احلقيقي لالأحداث لكن ثمة حتديات فر�ضت علينا 
بداية من ازدح��ام ال�ضارع على مدار ال�ضاعة وبعد 
ذلك اجراءات فر�س حظر التجول، ومن ثم بداأنا 
يف  �ضورنا  ث��م  الت�ضوير  يف  اخل��ارج��ي��ة  بامل�ضاهد 
البارع  املهند�س  ببناءه  قام  الذي  امل�ضل�ضل  ديكور 
كامل  �ضبه  ب�ضكل  مطابقا  ليكون  املغربي  ع��ادل 
اأح���د االأ���ض��ب��اب الرئي�ضية يف  ل�����ض��ارع امل��ع��ز، وه��و 

جناح العمل، ف�ضخامة التنفيذ للديكور ا�ضفت الواقعية على العمل.
عن  الفنانني  من  عدد  اعتذار  يف  ت�ضبب  العمل  يف  تدخلك  ان  • تردد 

امل�ضاركة يف العمل؟
-غري �ضحيح هذا االأم��ر، واعتدت ان تالحقني ال�ضائعات يف اأي جتربة 
حدثت  اعتذارات  هناك  اأو  اأحد  با�ضتبعاد  اتدخل  ومل  اخو�ضها،  جديدة 
رغ��ب��ة يف  ل��دي  ك��ان��ت  العمل  ه��ذا  ق��ي��ل، يف  كما  العمل  ب�ضبب تدخلي يف 
اال�ضتفادة من خربتي واالأخطاء التي وقعت فيها �ضلفا، وكنت حري�ضة 
ثقة  وهناك  ا�ضمي  يحمل  والعمل  الدقيقة،  بالتفا�ضيل  االهتمام  على 
بيني وبني جمهوري لذا مل اتردد يف تقدمي اف�ضل ما ميكن ان اقدمه 
وطبيعي ان يكون يل راأي يف االأ�ضماء املر�ضحة حتى يكون هناك تفاهم 
ذكر  هو  منه  تعجبت  ما  لكن  اجلمهور،  وي�ضدقنا  الكامريا  اأم��ام  بيننا 
يف  ابطال  اأنهم  على  والتاأكيد  بل  للعمل  االأ�ضا�س  من  تر�ضح  مل  اأ�ضماء 
امل�ضل�ضل وهم زمالء اأعزاء ويعرفون اأنهم مل ير�ضحوا من االأ�ضا�س ومل 

يتم التوا�ضل معهم.
لها؟ تتعر�ضني  اأنك  تقولني  التي  احلرب  من  جزء  االأمر  هذا  • هل 

الناجح  ال�ضابقة، وال�ضخ�س  - ان هذا االأم��ر قد ه��داأ االآن عن االأوق��ات 
هو الذي تتم حماربته وهذا االأمر ادركه جيداً، وبطبعي 

�ضخ�ضية عنيدة ترف�س اال�ضت�ضالم.
�ضارة  ل��ت��ق��دمي  ال��زغ��ب��ي  ن����وال  اخ��ت��ي��ار  مت  مل����اذا   •

العمل؟
- ����ض���ارة ال��ع��م��ل م���ن االأم�����ور ال��ت��ي اع��ط��ي��ه��ا مكانة 

خا�ضة واحر�س على االهتمام بها وبتفا�ضيلها 
ب��داي��ة التح�ضري، ف��ه��ي ج���زء م��ه��م يف  م��ن��ذ 

ب�ضوت  تكون  اأن  احر�س على  لذا  امل�ضل�ضل 
جن�����وم مم���ي���زي���ن ح���ت���ى ت���ع���رب ع����ن ق�ضة 
من  الزغبي  ون��وال  واقعي،  ب�ضكل  العمل 
الفنانات الالتي تركن ب�ضمة يف جمال 

الغناء وتقدميها لل�ضارة ا�ضافة كبرية 
للعمل.

ب�ضبب  • هل هناك تغيريات حدثت 
ت�ضوير  يف  كورونا"  "فريو�س 

العمل؟
نتاأثر  مل   -
كبري  ب�ضكل 
امل�ضل�ضل  يف 
اأ�ضباب  لعدة 

بينها  م�������ن 
الت�ضوير  اأن 

اخل�����������ارج�����������ي 
م������ن ال����ب����داي����ة 

للغاية  حم�����دود 
وقمنا باإجناز جزء 

م���ن���ه قبل  رئ��ي�����ض��ي 
لكن  االأزم����ة،  ت�ضاعد 

املر�ضحني  ال��زم��الء  اح���د 
يفرت�س  ك������ان  ل��ل��م�����ض��ل�����ض��ل 

عودته من اخلارج يف توقيت حمدد لت�ضوير دوره، وا�ضطرتنا الظروف 
ب�ضبب عدم قدرته على العودة نتيجة ظروف وقف الطريان يف تر�ضيح 
زميل اآخر ليقوم بدوره، الأن �ضيق الوقت مل يجعلنا قادرين على انتظار 

عودته.
احلايل؟ الرم�ضاين  ال�ضباق  يف  املناف�ضة  وجدت  • كيف 

- ال ان�����ض��غ��ل مب���ا ي��ق��دم��ه االأخ���ري���ن ل��ك��ن��ي ان�����ض��غ��ل ب�����ض��ك��ل رئ��ي�����ض��ي مبا 
االأمر  وه��ذا  الكامريا،  اأم��ام  ل��دي  ما  اأف�ضل  تقدمي  على  اقدمه،واعمل 
يجعلني افكر دائما يف اخلروج عن املاألوف والتفكري باأمور خمتلفة حتى 

احافظ على ما حققته خالل ال�ضنوات املا�ضية من جناحات.
واحفادك،  ابنتك  مع  االجتماعي  التباعد  اجراءات  باتباعك  • �ضرحت 

ما ال�ضبب؟
اتباعنا  م��ن  وب��ال��رغ��م  ي��وم��ي،  ب�ضكل  والت�ضوير  للعمل  اخ���رج  الأن��ن��ي   -
على  حري�ضة  اأن��ن��ي  اإال  الت�ضوير  خ��الل  االجتماعي  التباعد  اج���راءات 
�ضالمتهم، ومل اأعد التقي بهم او اأقبلهم، وبعد انتهاء الت�ضوير �ضاأحر�س 

على تعوي�ضهم عن فرتة غيابي عنهم ب�ضبب الت�ضوير.
9"؟ "حفلة  اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 

- �ضورت جزء من الفيلم بالفعل بداية العام اجلاري ويتبقى عدد من 
امل�ضاهد التي �ضاأقوم بت�ضويرها بعد �ضهر رم�ضان لالنتهاء من الفيلم 
ال�ضينما،  يف  للجمهور  خمتلف  ب�ضكل  تعيدين  جتربة  وهو  كامل  ب�ضكل 
ان  وامت��ن��ى  �ضيقة  واالح�����داث  للغاية  اح����رتايف  ب�ضكل  م��ك��ت��وب  فالعمل 

ي�ضتقبله اجلمهور عند عر�ضه بال�ضاالت ب�ضكل جيد.
الفيلم؟ اأجل  من  البالية  رق�س  تعلمت  • هل 

م�ضداقية  على  مني  حر�ضاً  التفا�ضيل  م��ن  كثري  على  تعرفت   -
ظهوري على ال�ضا�ضة اأمام اجلمهور، فال�ضخ�ضية لراق�ضة باليه 
جتربها الظروف على االعتزال بعد تعر�ضها حلادث،وخالل 
االح�����داث ن�����ض��اه��د ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل ح���ول حياتها 
وع��الق��ات��ه��ا مب��ن ح��ول��ه��ا وه���ذا ه��و االأه����م يف ال�ضياق 

الدرامي لالأحداث.
اأين و�ضل م�ضروعك عن جت�ضيد ق�ضة  • اإىل 

حياة "�ضجرة الدر"؟
- امل�ضروع يحتاج مليزانية انتاجية 
يخرج  حتى  للغاية  �ضخمة 
والالئق  املنا�ضب  بال�ضكل 
وهو من امل�ضاريع الفنية 
بتقدميها  اح��ل��م  ال��ت��ي 
كبرية  حما�ضة  ول���دي 
الجنازه بالفعل لكن 
ال�����ع�����م�����ل م���ت���وق���ف 
الأ�ضباب لها عالقة 
االنتاج  ب��ظ��روف 
وت������ف������ا�������ض������ي������ل 
جتهيزه وامتنى 
ت�������ك�������ون  ان 
فر�ضة  ه��ن��اك 

لتقدميه.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

# عبداهلل - الطلحي

 ... واأن����ع����ام  خ���ر  ع��ط��ان��ا  اهلل 

 .... وال��ه��ام  امي���ان  عطانيا  ياللي 

.... اأح����ام  ج��ن��ة  ���ش��ارت  وال���ي���وم 

 .... وان��غ��ام  تخطيط  ال��وط��ن  ودام 

 .... وا����ش���ام  ع���ز  ت���ط���ور  دول�����ة 

 .... ب��االن��ع��ام  متهني  وال�����ش��ع��ب 

واحل����م����د ل����ه واج�������ب ع��ل��ي��ن��ا

عطينا ال���ظ���ايف  ف�����ش��ل��ه  وم����ن 

ت����زخ����ر ب���ف���ل وي��ا���ش��م��ي��ن��ا

ب��ه��ي��ن��ا وب�����ه  وت�����زخ�����رف  زان 

ب��ن��ي��ن��ا دول���������ة  االمم  ب������ني 

ال�����ش��ن��ي��ن��ا ه�����ذي  يف  وم����رت����اح 

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

كيف انت ياجلاحد املقرود

                                 عقب الكرونا وفرو�شه

ادب�ك .. من ادب .. النمرود

                                فجر دماغه .. بنامو�شه

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

كلمة اأحبك لها تاأثري واإح�شا�س غري

لكّن االفعال تثبت �شدق مدلولها

و ت�شرفاتي تقول اإين اأحبك كثري 

 يعني ماهو الزم اإين دامي اآقولها ..

******

ال�شباح اللي اأح�س اأنه �شباح

ما يزين اال بوجهك يا حلو 

حب عذري 
كلنا خليفة

والقاده #�شحكة_خليفة_ربيع_ال�شعب 

ي����ا ج��ع��ل��ه ب���خ���ري وج���ع���ل ���ش��ن��ي��ن��ه زي�����اده

ورب������ي������ع ق����ل����ب اخل����ل����ي����ج وك��������ل ج����ريان����ه

اخ����وان����ه وي���ح���ف���ظ  خ��ل��ي��ف��ه  ي���ح���ف���ظ  اهلل 

�صالح مطرف

 اأع����ط����ي����ت ق���ل���ب���ج ح�����ب ن�������ادر وع������ذري

م���ك���ت���وب اح����ب����ج ب����ني ق���ل���ب���ي و�����ش����دري

ي�����دري دوم  وال�����ه�����وى  ل���ع���ي���ن���ج   ح���ب���ي 

ي����ا زي�����ن ح����ب����ج، ن����ور�����س مب�����اي ب��ح��ري

 ���ش��اع��ر ك��ت��ب��ت ال�����ش��ع��ر ج�����زٍل وح�����ش��ري

�شعري وان����غ����ام  احل�����ّب  م��و���ش��ي��ق��ى  ان���ت���ي 

ك�����ل ال�����ه�����داي�����ا جت���ت���م���ع ب�����ني ع���ط���ري

ي�����ا روع��������ة امل����ن����ظ����ر وم������اي������ات ن���ه���ري

اح��ل��ى امل�����ش��اع��ر ف���وق ط����ارت واالح�����ش��ا���س

ق������درج ك���ب���ري و�����ش����ار ت������اٍج ع���ل���ى ال���را����س

واح���ل���ى ال��ن�����ش��امي م�����ّرجت ���ش��ال��ت ان��ف��ا���س

ون���ربا����س ح���ق���ج  غ���ي���وم  ����ش���رت  ط�����ار  وان 

جل����ل اخل����الي����ق ت���ع���ْرف���ج ق��ط��ع��ة اأمل���ا����س

ت�����ش��ب��ي��ه ب����ال����غ وا�����ش����ت����ع����اره ب��ق��رط��ا���س

وط����ي����ور ب���ي���ت اه���ل���ي جت��ي��ل��ج م����ع ال��ن��ا���س

ن������ادر ، ع���ط���ر ف���اي���ح ون�����ش��ن��ا���س اورك����ي����د 

فواز خالد دعيج
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