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تناول اللوز يوميًا يحارب 
التجاعيد بعد انقطاع الطمث

تناول  �أن  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ج��ام��ع��ة  لباحثني يف  در����س��ة ج��دي��دة  وج���دت 
�ل�سعر�ت �حلر�رية، يحارب  ذ�ت  �لوجبات �خلفيفة  �للوز يومًيا بدل 

�لتجاعيد وت�سبغ �جللد لدى �لن�ساء بعد �نقطاع �لطمث.
�مر�أة   49 على  �أ�سهر،  �ستة  م��دى  على  �لع�سو�ئية  �لتجربة  �أجريت 
�إىل جمموعتني،  �مل�ساركات فيها ع�سو�ئياً  �لياأ�س، وق�سمت  بلغن �سن 
خفيفة  وجبات  و�لثانية  خفيفة،  وجبة  �للوز  �لأوىل  �أع�ساء  تناولت 

�أخرى مثل �ملعجنات و�لتني.
و16  �أ�سابيع،   8 بعد  وم��رة   �أخرى  �ل��در����س��ة،  ب��د�ي��ة  يف  �جللد  وقيم 
�لب�سرة  وت�سبغ  �ل��وج��ه،  جت��اع��ي��د  مل��ع��رف��ة  �أ���س��ب��وع��اً،  و24  �أ���س��ب��وع��اً، 
بت�سوير �لوجه بدقة عالية ومنذجة ثالثية �لأبعاد، وتقييم ترطيب 

�جللد، وفقد�ن �ملاء عربه، و�إفر�ز �لدهون.
��ستهلكت  �لتي  �ملجموعة  يف  �لتجاعيد  يف  �نخفا�ساً  �لباحثون  وج��د 
�للوز ب�سكل يومي. يف �لأ�سبوع 16،  بن�سبة %15 ويف �لأ�سبوع 24 
بن�سبة %16، �نخفا�ساً يف كثافة ت�سبغ �لب�سرة، وثبات وزن �جل�سم، 

يف �سيد�ت �ملجموعة.
�لدهون على  و�إف��ر�ز  �مل��اء عرب �جللد وترطيب �جللد  وقي�س فقد�ن 
�جلبهة و�خلدين يف �ملجموعتني �أثناء �لدر��سة، وظهرت �لنتائج، �أنه 
ل تغري� يف فقد�ن �ملاء عرب �جللد يف �ملجموعتني، يف حني ز�د ترطيب 
�لب�سرة يف �ملجموعتني بعد نهاية �لدر��سة، وبالنظر �إىل معدل �إفر�ز 
�إفر�ز �لدهون يف �خلدين، و�إفر�ز  �أظهرت �ملجموعتان زيادة  �لدهن، 

�لدهون يف منطقة �جلبهة لدى �ملجموعة �لتي مل تتناول �للوز.
�مل�سادة  توكوفريول  �ألفا  بعن�سر  غني  �للوز  ف��اإن  للباحثني،  ووف��ق��اً 
لالأك�سدة، وقد يكون م�سوؤوًل جزئياً عن �لتاأثري�ت يف �لتجاعيد ولون 

ب�سرة �لن�ساء بعد �سن �لياأ�س، ح�سب  �سحيفة "تاميز �أوف �إنديا"

اكت�شاف نوع من اخلمرية يزيد 
احتمال الإ�شابة بالتهاب الأمعاء

د�ء  ن�سيجية جديدة لدى مر�سى  بريطانيون عدوى  علماء  �كت�سف 
كرون، ويقول �لباحثون �إن �كت�سافهم قد يوؤدي يف �لنهاية �إىل عالج 

�أف�سل ملر�س �لتهاب �لأمعاء �ل�سائع.
وجدت �لدر��سة �جلديدة �أن مناطق �جلروح �لتي مل تلتئم يف �أمعاء 
مر�سى كرون حتتوي على م�ستويات مرتفعة من نوع من �خلمرية 

�ملوجودة على نطاق و��سع يف �جلنب و�للحوم �مل�سنعة.
�كت�سف �لباحثون �أن م�ستويات خمرية ديباريومي�سي�س هان�سيني �أعلى 

لدى مر�سى د�ء كرون مقارنة بالأ�سخا�س غري �مل�سابني باملر�س.
لدى مر�سى كرون، تكون م�ستويات �خلمرية مرتفعة ب�سكل خا�س يف 
�ملناطق �مللتهبة ب�سكل مزمن يف �لقولون و�لأمعاء �لدقيقة، مما يدل 

على وجود جروح معوية غري ملتئمة، وفًقا للدر��سة.
ق�سم  رئ��ي�����س  �ستابينبيك،  ث��ادي��و���س  �ل��دك��ت��ور  �ل��در����س��ة  ق��ائ��د  ق���ال 
�للتهابات و�ملناعة يف معهد لرينر لالأبحاث يف كليفالند كلينك، �إن 
�لتئام �جلروح �ل�سعيف ميكن �أن يعزز �للتهاب �ملزمن، وكالهما من 

�ل�سمات �لرئي�سية لأمر��س �لأمعاء �للتهابية.
�رتباًطا  نحدد  �أننا  يف  در��ستنا  �أهمية  "تكمن  �ستابينبيك:  و�أو���س��ح 
و��سًحا بني ميكروب معني يف �لأمعاء و��ستجابة �لتئام �جلروح. قد 
�أو  �ملر�س  للتطبيق لعالج  نهًجا قاباًل  �لعدوى  ��ستهد�ف هذه  يكون 

تطوير ��سرت�تيجيات وقائية قائمة على �لنظام �لغذ�ئي".
خالل �لدر��سة، �أخذ �لباحثون خزعة من �لأن�سجة �ملعوية للمر�سى 
مت  منه.  يعانون  ل  �أ�سخا�س  وم��ن  ك��رون  مر�س  من  يعانون  �لذين 
ب�  مقارنة  �ملر�سى  �مل��اأخ��وذة من  �لعينات  �كت�ساف �خلمرية يف معظم 

�لأ�سحاء. �لأ�سخا�س  من  �ملاأخوذة  �لعينات  من  فقط   10٪
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حيلة جتعلك تبدين اأ�شغر
 يف 60 ثانية

�لب�سيطة لتطبيق  �ساركت فنانة مكياج مقطع فيديو �سرحت فيه حيلتها 
�ملكياج و�لتي جتعلك تبدين �أ�سغر �سناً يف دقيقة و�حدة.

قالت   Adore Beauty's Beauty IQ ويف مقالة ن�سرتها على 
�أن نبت�سم حتى نتمكن من و�سع �أحمر  "يقال لنا د�ئماً  ميغان ميلو�سي�س 
�خلدود على تفاحة خدودنا، وهذ� يعني يف �لو�قع �سحب �لوجه لأ�سفل مما 

يجعلنا نبدو �أكرب �سناً".
و�أ�سافت ميغان "لدّي تقنية �أخرى توفر تدفًقا �سحًيا للوجنتني وتعطي 

مظهر�ً منحوتاً ومرفوعاً لعظام �خلد".
"هذه هي حيلة  و�أو�سحت ميغان يف �لفيديو �لذي ن�سرته على تيك توك 
ثانية، لقد   60 �أق��ل من  �أحمر �خل��دود �خلا�س بي لرفع عظام �خل��د يف 
تعلمنا د�ئًما �أنه عندما ن�سع �أحمر �خلدود، يجب �أن نبت�سم قلياًل ون�سع 

�ملنتج على تفاح خدودنا.
وبينما يبدو هذ� ر�ئًعا عندما نبت�سم، لكن مبجرد �أن ي�سرتخي وجهنا، فاإن 

�لرتكيز �لرئي�سي لالحمر�ر هو يف �لو�قع �سحب �لوجه �إىل �أ�سفل".
و�أ�سافت "بدًل من �لقيام بذلك، يجب عليك �إبقاء وجهك م�ستقيماً متاًما، 
�أحمر  وو�سع  خ��دك،  �أ�سفل  �إىل  �لعني  ب��وؤرة  تخيلي من مركز  ور�سم خط 
�خل���دود فقط م��ن ه��ذ� �خل��ط �إىل �خل���ارج ب��اجت��اه ���س��دغ��ك. لقد جربت 
�لطريقتني على جانبي وجهي، وكانت �لنتيجة �أن �جلانب �لذي �بت�سمت 
ب�سكل  وب��د� مرفوعاً  �لآخ��ر لأعلى  �جت��ه �جلانب  بينما  لأ�سفل،  �جت��ه  فيه 

�أكرب".

قطار ركاب ي�شري اإىل 
الوراء 35 كيلومرتا

�سار قطار ركاب هندي �إىل �لور�ء م�سافة 
كيلومرت�، يف حادث مقلق مل ي�سفر   35
ت�سجيله يف مقطع  ج��رى  �إ���س��اب��ات  ع��ن 
و��سعا  �نت�سار�  �لفيديو  وحقق  فيديو. 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����س���ل  و����س���ائ���ل  ع��ل��ى 
بح�سب معلومات �سحفية. وذكرت قناة 
"�لعطل  �أن  �ل��ه��ن��دي��ة  يف"  ت��ي  دي  "�إن 
�لقطار�ت  خ��دم��ة  �أ����س���اب  �مليكانيكي" 
بولية  ت���ان���اك���ب���ور  �إىل  ن���ي���ودل���ه���ي  م����ن 
�ل�سائق  ����س��ت��خ��دم  �أن  ب��ع��د  �أوت���ار�خ���ان���د، 
�ل���ف���ر�م���ل ل��ت��ج��ن��ب ����س���دم ح���ي���و�ن على 
�ل�سكة. وقالت �سركة �ل�سكك �حلديدية 
يف وق��ت لح��ق �إن �حل��ي��و�ن �مل��ذك��ور كان 
بقرة. و�أفادت تقارير �إعالمية �أن �لقطار 
�خل�����ارج ع���ن �ل�����س��ي��ط��رة ���س��ار يف �خلط 
تقريبا،  كيلومرت�   35 م�سافة  �ملعاك�س 
لكن هيئة �إد�رة قطاع �ل�سكك �حلديد مل 
وت�سجل  �لفور.  على  �مل�سافة  هذه  توؤكد 
حو�دث قطار�ت كثرية يف �لبلد �لآ�سيوي 
�ل�سا�سعة  �سبكاته  تعاين  �ل��ذي  �لعمالق 
كثري  م��رتدي��ا يف  و�سعا  �حل��دي��د  ل�سكك 
ت�����س��ف��ر حادثة  ف��ي��م��ا مل  م���ن �لأح����ي����ان، 

�لأربعاء عن �أي �إ�سابات.

اأف�شل 3 جمموعات غذائية 
لتقليل الدهون احل�شوية �ص 23

اجلمربي يحميك من البلهار�شيا 
وف�شل الكبد و�شرطان املثانة!

�ملياه  �ل��ذي يعي�س يف  �أن �جلمربى  �إىل  در��سة طبية حديثة  تو�سلت 
�لعذبة ميكن �أن ي�ساعد يف منع �نت�سار �لبلهار�سيا، وهو مر�س طفيلى 
ميكن �أن يكون مميتا، وي�سبب فقر �لدم، وتوقف �لنمو، �لعقم، وف�سل 
�لكبد، و�سرطان �ملثانة، و�سعف �لإدر�ك �لد�ئم، وفقا لأحدث �لأبحاث 

�لتي �أجريت موؤخر� يف هذ� �ل�سدد .
�مل�سابة  �لقو�قع  �إىل �فرت��س  �أن �جلمربي يعمد  �لدر��سة  و�أو�سحت 
بالطفيل، مع توفري م�سدر غنى بالربوتني، يف �لوقت �لذي �أظهرت 
حياة  دورة  تدعيم  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  �جل��م��ربي  �أن  �ل��در����س��ة  فيه 

معقدة للبلهار�سيا.
�إىل تطوير  �إليها تفتح �لطريق  �لنتائج �ملتو�سل  �أن  �لباحثون  ويرى 
نهج جديد ملكافحة �لبلهار�سيا، وفقا للباحث »جوليو دى ليو« �أ�ستاذ 
يف  »�ستانفورد«  جامعة  من  �لبحرية  هوبكنز  حمطة  يف  �لأحياء  علم 

�لوليات �ملتحدة.
�لعامل  ح��ول  �سخ�س   800 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �أن  �إىل  �ل��ب��ي��ان��ات  وت�سري 
معر�سون خلطر �لإ�سابة بالبلهار�سيا، وفقا للدر��سة �لتي ن�سرت يف 
�لطفيلي  �مل�سابة  �لقو�قع  للعلوم،  �لوطنية  �لأكادميية  جملة  دوري��ة 

و�لنا�س يف �لقرى يف �ل�سنغال، وغرب �أفريقيا.

: باأ�سنانك  �لعتناء   -  1
�ملحافظة على �لأ�سنان ب�سحة �سليمة جتعلك تبدين �أ�سغر 
�أن لديك روتني جيد لرعاية  �سنا و�أكرث جاذبية. تاأكدي 
�لأ�سنان، وهذ� ينبغي �أن ي�سمل تنظيف �لأ�سنان بالفر�ساة، 
�أ�سنانك بي�ساء  �إذ� مل تكن  و��ستخد�م غ�سول جيد للفم. 
�أ�سنانك،  مع  م�ساكل  لديك  ك��ان  �إذ�  �أو  �لكفاية،  فيه  مبا 
على  للح�سول  �لأ���س��ن��ان  طبيب  �إىل  تذهبني  �أن  عليك 
بطرق  �أ���س��ن��ان��ك  تبيي�س  للطبيب  فيمكن  �ل���س��ت�����س��ارة. 
متعددة، كما يجب عليك ��ست�سارة �لطبيب �إذ� كان لديك 
م�ساكل مثل ت�سو�س �لأ�سنان وتزعزعها عن مكانها. هناك 
�أي�سا �لكثري من منتجات �لتبيي�س �مل�سادة و�لتي ميكن 
�لتحدث مع  �أن �لأف�سل هو  �لرغم  �أن تكون فعالة، على 

طبيب �أ�سنانك للح�سول على �مل�سورة �أول.

: بب�سرتك  �لعتناء   -  2
�إن�ساء روتني للعناية بالب�سرة للم�ساعدة على تقليل ظهور 
�ملزيد من عالمات  ح��دوث  منع  و�مل�ساعدة يف  �لتجاعيد، 

�ل�سيخوخة وذلك بعدة خطو�ت �سهلة :

للوجه : لطيف  منظف  – �ختيار 
حيث �أن �سيخوخة �لب�سرة ت�ستلزم �لعناية بها عن طريق 
منتجات خمتلفة عن تلك �مل�ستخدمة يف فرت�ت �ملر�هقة، 
قد يكون �لغ�سول �خلا�س بك قا�سيا جد� فيقوم بتجريد 
�جللد  جفاف  وبالتايل  �لطبيعية،  �ل��زي��وت  م��ن  �لب�سرة 
�ل�سن ب�سرعة  �أعر��س كرب  ي��وؤدي �ىل ظهور  �لمر �لذي 
�أكرب. عليك فقط �لبحث عن �ملنتجات �لتي تر�عي �لفئة 
�لعمرية، �أو تلك �ملعروفة بقدرتها على �لرتطيب �لفعال. 
فاإنه من �ملهم تكثيف �لعناية بب�سرتك كلما كرب �سنك، كما 
�أن غ�سول �لب�سرة �جليد يزيل �آثار �ملو�د �لكيميائية �لتي 
�لبيئة �خلا�سة بك و�لتي  تتعر�س لها ب�سرتك يوميا يف 

ميكن �أن ت�سبب �ل�سيخوخة �إذ� ما تركت على �جللد.

: �لتنظيف  بعد  – �لرتطيب 
�لرتطيب مهم لإعطاء جلدك دفعة من �لرطوبة بحيث 
�إذ�  �أن يعتني بنف�سه. فاجللد يجف ويكرب ب�سرعة  ميكن 
لل�سيخوخة  �مل�سادة  �ملرطبات  عن  �بحثي  رطب.  يكن  مل 
�لفعالة.  �مل��ك��ون��ات  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  �ل��ت��ي حت��ت��وي 

تاأكدي من �أن �ملنتج �لذي تقررين �سر�ئه غني بالرتطيب 
يف  با�ستخد�مها  قمتي  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  عك�س  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ي��ق، 
فقط  لي�س  �لرتطيب  �أن  وتذكر  ل��ك.  �لأ�سغر  �ل�سنو�ت 
يف  �ملماثلة  �ملنتجات  من  �لكثري  فهناك  للن�ساء،  بالن�سبة 

�ل�سوق ت�ستهدف �لرجال.

�ل�سم�س  �أ�سعة  من  �حلماية  م�ستح�سر�ت  ��ستخد�م   –
يوميا :

ه��ن��اك �ل��ع��دي��د م��ن �مل��رط��ب��ات �ل��ت��ي حت��ت��وي بالفعل على 
ب�سرتك  حلماية  حيوي  �أم��ر  وه��ذ�   ،SPF حماية  عامل 
�أجل  م��ن  ي��وم  ك��ل  �ل�سارة  �لبنف�سجية  ف��وق  �لأ�سعة  م��ن 
من  و�ح���دة  �ل�سم�س  �ل�سم�س.  �أ���س��ر�ر  يف  �ل��وق��وع  جتنب 
�أهم �لأ�سياء �لتي ت�سبب �ل�سيخوخة �ملبكرة، لذلك ين�سح 
�أطباء �جللد بو�سع عامل حماية يوميا لتجنب �لتجاعيد 
فهي  ه��ذ�،  ع��ن  ف�سال  �لقامتة.  و�لب�سرة  �لبنية  و�لبقع 

حتميك من �سرطان �جللد.

خاليا �جللد : جتديد  ي�سجع  بلطف  – �لتق�سري 
�ختيار  ولكن عليك  �سابة.  ب�سرة  وبالتايل �حل�سول على 
مق�سر�ت خم�س�سة ل�سنك لأنها �أكرث لطفا و�أقل عر�سة 
�أكرث  ب�سرتك  يجعل  �لتق�سري  �جل��ل��د.  تلف  �أو  للجفاف 

ليونة و�أكرث �إ�سر�قا.

- �إز�لة �سعر �لوجه للرجال و�لن�ساء :  3
بتقليم  قم  ود�ئما  على وجهك حليقا،  �لرجال: �حلفاظ 
�سعر �لأنف و�لأذن. ميكنك �سر�ء ماكينة �ز�لة �سعر �لأنف 
من �ل�سيدليات �ملحلية وهي ب�سيطة وغري موؤملة متاما يف 
�ل�ستخد�م، حيث �ن ترك هذ� �ل�سعر ينمو يجعلك تبدو 

�أكرب يف �ل�سن.
�لأحيان  بع�س  يف  �لوجه  �سعر  يظهر  �أن  ميكن  �لن�ساء: 
عند �لن�ساء بعد �سن �لياأ�س ب�سبب �لتغري�ت يف م�ستويات 
�ل��ه��رم��ون. للتخل�س م��ن ه���ذ�، ه��ن��اك ع���دد م��ن �لطرق 
�إز�لة  �ل�سهلة لز�لته مبا يف ذلك �لليزر، و�ل�سمع وكرمي 

�ل�سعر و�خليوط.
  

: �لأبي�س  �ل�سعر  تغطية   -  4
ولي�س  �لأبي�س  �ل�سعر  مع  �لتعاي�س  ق��ررو�  �لنا�س  بع�س 

ل��دي��ه��م م�����س��ك��ل��ة يف ذل����ك. وم����ع ذل����ك ك��ث��ري م���ن �لنا�س 
حل�سن  ل��ذل��ك  �لأب��ي�����س،  �ل�سعر  م��ن  �لتخل�س  ي��ري��دون 
�حلظ هناك �لعديد من �سبغات �ل�سعر يف �ل�سوق و�لتي 
لون  �ختيار  �لأف�سل  فمن  ب�سهولة.  ��ستخد�مها  ميكن 
بحيث  �لطبيعي  �سعرك  ل��ون  م��ا  �إىل  م��ا  ح��د  �إىل  م�سابه 
يبدو طبيعيا �أكرث. ميكنك �أن تختار مابني �سبغ �ل�سعر 
�لأرخ�س وهو  �أو �خليار  �لتجميل،  �لأبي�س يف �سالونات 
�أن  ولكن يجب  �ملنزل.  به يف  و�لقيام  �ل�سبغ  �أدو�ت  �سر�ء 
نتذكر، �أن كل �أنو�ع �ل�سبغ متثل �سرر� على �ل�سعر، لذلك 
�لتالف  �ل�سعر  لرعاية  �مل�سممة  �ملنتجات  ��ستخد�م  يجب 

و�مل�سبوغ.
   

ج�سمك : وب�سكل  بعمرك  تليق  مالب�س  �رتد�ء   -  5
�رتد�ء �ملالب�س �لتي متلك �لقيا�س �ملنا�سب لك ميكن �أن 
جتعلك تبدين على �لفور �أقل حجما و�أكرث ع�سرية، دون 
�حلاجة �إىل حماولت �سعبة، وهذ� ينطبق على �لرجال 

كذلك.
�سنو�ت  مدى  على  �ملالب�س  نف�س  يرتدون  ممن  كنتي  �إذ� 
م�ست، فقد حان �لوقت لتحديث خز�نة مالب�سك. �إذ� مل 
يكن لديك خربة يف �ل�سر�ء فحاويل �أن تطلبني من �أحد 
�لأ�سدقاء �أو �أحد �أفر�د �أ�سرتك �لذهاب �إىل بع�س �ملحالت 
�لتجارية معك، �أو ميكنك �إلقاء نظرة يف �ملجالت لرتين 
ما هي �أنو�ع �ملالب�س �لتي ترغبينها، وما �لذي ينا�سبك. 
كما ميكنك �لذهاب �إىل �ملتجر وطلب م�ساعدة من رجل 
�ملبيعات للح�سول على �مل�سورة، جمرد حماولة �لتجديد 

و�لتغيري �ستكون جتربة جيدة و�ست�سعرين بفرق كبري.

�حل�سول على غذ�ء �سحي وممار�سة �لريا�سة :  -  6
هذ� ميكن �أن يكون �سعبا، وبع�س �لنا�س م�سغولون جد�، 
�لريا�سة.  ممار�سة  لبدء  لئقني  غري  �أنهم  يعتقدون  �أو 
ومع ذلك، فاإن حتى كميات �سغرية ولكنها منتظمة من 
وحيوية،  ن�ساطا  �أك��رث  �لبقاء  على  ت�ساعدكم  �لتمارين 
�أي�سا! �جلمع بني  �ل�سباب  �سعور  لكم  تبقى  �سوف  و�لتي 
�ت��ب��اع ن��ظ��ام غ���ذ�ء �سحي وم��ت��و�زن ب�سكل جيد  ه��ذ� م��ع 
�سيجعلك يف �سحة �أف�سل لفرتة �أطول، و�سيعطيك �ملزيد 
من �لطاقة و�لوقاية من �لأمر��س �لتي ميكن �أن ت�سيف 

�سنو�ت �إىل مظهرك.

مدينة تدخل التاريخ 
بدفع تعوي�شات عن 

التمييز العن�شري
تدخل مدينة �إيفان�ستون ب�سو�حي 
�سيكاغو �لتاريخ، يوم غد �لثنني، 
تدفع  م��دي��ن��ة  �أول  ���س��ت�����س��ب��ح  �إذ 
عما  ت��ع��وي�����س��ات  �ل�����س��ود  ل�سكانها 

تعر�سو� له من متييز عن�سري.
�لأمريكية  �مل���دي���ن���ة  وخ�����س�����س��ت 
 10 قيمتها  مو�زنة  �لغر�س  لهذ� 
 10 ع��ل��ى  م���وزع���ة  م��الي��ني دولر 

�سنو�ت.
�لبلدي  �مل��ج��ل�����س  و�ف����ق  ح���ال  ويف 
لإي��ف��ان�����س��ت��ون ع��ل��ى ه���ذ� �لإج����ر�ء، 
ولية  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �ملدينة  �ستكون 
�إي��ل��ي��ن��وي خ��ط��ت خ��ط��وة ن��ح��و حل 
تدين  مب��ا  تتعلق  ���س��ائ��ك��ة  م�����س��األ��ة 
لالأمريكيني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  به 
�لذين  �لعبيد،  �أح��ف��اد  م��ن  �ل�سود 
�لبلد  ه��ذ�  جعل  يف  عملهم  �ساهم 
قوة عظمى، �إىل �لأجيال �لالحقة 
م��ن خالل  ُح��رَم��ت حقوقها  �ل��ت��ي 

�ملمار�سات �لتمييزية.
عدد  �ل��ب��ال��غ  �إي��ف��ان�����س��ت��ون  �أن  �إل 
و�لو�قعة  ن�سمة  �أل��ف   75 �سكانها 
�إىل  على �سفاف بحرية مي�سيجن 
�ل�سمال من �سيكاغو، ل تّدعي �أنها 
توّفر معاجلة �ساملًة لهذه �مل�سكلة 
�لتي تطاردها منذ �إلغاء �لعبودية 
قبل �أكرث من قرن ون�سف قرن، بل 
هي، على �لعك�س من ذلك، تر�هن 
جانب  خ��الل  م��ن  معاجلتها  على 

و�حد، هو �لتمييز يف �ل�سكن.
ويحظى �مل�سروع �ملمول من �سريبة 
ع��ل��ى �ل��ق��ن��ب ب���دع���م و�����س���ع، ومن 
�لبلدي  �ملجل�س  ي��ق��ّره  �أن  �ملتوقع 
ل��ل��م��دي��ن��ة �لإث���ن���ني وي��خ�����س�����س له 
بقيمة  �لعتماد�ت  من  �أوىل  دفعة 

دولر. �ألف   400
�ل�سكان  من  قليل  عدد  و�سيح�سل 
�لذين ي�ستوفون �ملعايري على 25 
�ألف دولر لكل منهم، ل�ستخد�مها 
�أو  �ل���ع���ق���اري  ره���ن���ه���م  يف مت���وي���ل 

جتديد منازلهم.
�مل�ستحقني  �مل�����������س�����روع  وح���������دد 
�ل�سود  من  �ملبا�سرين  باملتحدرين 
بني  �إيفان�ستون  يف  عا�سو�  �ل��ذي��ن 
وعانو�  و1969   1919 ع��ام��ي 
ل�سلطات  �ل��ت��م��ي��ي��زي��ة  �مل��م��ار���س��ات 
�لإ������س�����ك�����ان،  �مل����دي����ن����ة يف جم�������ال 
�ل�سود  �ل�����س��ك��ان  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�أعمارهم  ت��زي��د  �ل��ذي��ن  �حل��ال��ي��ني 
يو�جهون  و�ل��ذي��ن  عاماً   18 على 

�لتمييز نف�سه.

ن�شائح للحفاظ 
على �شبابك

�ل�شيخوخة �أمر ال مفر منه، ف�إنه يحدث للجميع، ولكن 
�لعديد من �لن�ش�ء ي�شعرن ب�لقلق من فقد�ن مظهرهن 
�أ�شي�ء  هن�ك  �حلظ  وحل�شن  �ل�شن،  يف  تقدمن  كلم� 
�أكرث  �لبق�ء  على  مل�ش�عدتن�  به�  �لقي�م  ميكنن�  كثرية 

�شب�ب� كم� نحب، موقع ثقف نف�شك قدم لك 
بع�ض �لطرق �ل�شهلة �لتي ميكنك 

�شن�  �أ�شغر  لتبدين  �تب�عه� 
وهي للن�ش�ء و�لرج�ل �أي�ش�:
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�ش�ؤون حملية
ج�ئزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�البتك�ر �لزر�عي ت�شدر در��شة جديدة حول قي��ض �أثر �إجن�ز�ت �جل�ئزة على �مل�شتوى �ملحلي و�الإقليمي و�لدويل

نهيان بن مبارك: باتت اجلائزة من�شة حيوية لتج�شري احلدود بني الدول املنتجة 
وامل�شنعة للتمور واملنظمات الدولية والهيئات املحلية والإقليمية العاملة يف هذا القطاع

�شمن مب�درة �شحتي قر�ري وب�لتز�من مع �ليوم �لع�ملي لل�شع�دة

معهد ال�شحة العامة بكلية الطب والعلوم ال�شحية بالتعاون مع مركز الإمارات 
لأبحاث ال�شعادة بجامعة الإمارات ينظم الندوة العامة »علم ال�شعادة«

حتت رع�ية �أم �الإم�ر�ت 

مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اختتم  اأم�س فعاليات الدورة العا�شرة من مهرجان املرح لل�شحة واللياقة 2021
�شكر� �أم �الإم�ر�ت �شع�ر يت�شدر �حل�ئط �اللكرتوين يف خت�م �ملهرج�ن 

•• اأبوظبي-الفجر

بتوجيهات معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لت�سامح و�لتعاي�س، رئي�س 
جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل 
�لتمر و�لبتكار �لزر�عي �سدر عن �لأمانة 
متكاملة  "در��سة  ك��ت��اب  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام��ة 
جلائزة  �مل���ت���ع���ددة  و�لآث���������ار  ل�����الإجن�����از�ت 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �ل��زر�ع��ي 
و�لدويل" �أعدته �سركة "هيل لال�ست�سار�ت 

�لزر�عية".
حيث �أعرب معاليه عن �سعادته مبا حققته 
�جل���ائ���زة ب��ال��ق��ول )ل��ق��د جت�����اوزت جائزة 
و�لبتكار  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
�لزر�عي، نف�سها بل وغريها من �ملنظمات 
فيما حققته من جناحات و�إجن��از�ت فاقت 
�ل��ت��وق��ع��ات خ���الل �أرب��ع��ة ع�����س��رة ع��ام��اً من 
�ملباركة  �ل�سجرة  �ل��دوؤوب يف خدمة  �لعمل 
و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة  قطاع  يف  و�لعاملني 
�مل�ستوى  �ل��زر�ع��ي على  و�لب��ت��ك��ار  �ل��ت��م��ور 

�لوطني و�لعربي و�لدويل(.
�أ�سار �لدكتور عبد �لوهاب  من جهته فقد 
ز�يد، �أمني عام �جلائزة، �إىل �أن هذ� �لنجاح 
�لذي حتقق، و�لب�سمة �ملتميزة �لتي تركتها 
و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �جل��ائ��زة 
ع��ام��اً م�ست  و�ل���دويل خ��الل ثالثة ع�سر 
كان  م��ا  و�لع��ت��ز�ز،  بالفخر  ن�سعر  جعلتنا 
و�لرعاية  �مل�����س��ت��م��ر  �ل���دع���م  ل����ول  ل��ي��ك��ون 
ور�عيها،  �جل����ائ����زة  ل�����س��اح��ب  �ل���ك���رمي���ة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 

نهيان رئي�س �لدولة، "حفظه �هلل"، و�لذي 
�سموه  ����س��م  ب���اأن حت��م��ل  �جل��ائ��زة  ت�سرفت 
وحظيت برعايته، لتوؤكد �هتمامه ب�سجرة 
ل�سمان  �ل��زر�ع��ي  و�لب��ت��ك��ار  �لتمر  نخيل 
ي�سكل  �لذي  �لقطاع  لهذ�  �أف�سل  م�ستقبل 
�لغذ�ئي.  �لأم��ن  �ل��ز�وي��ة يف معادلة  حجر 
وتوجيهات  باهتمام  �جل��ائ��زة  حظيت  كما 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب 
ن��ائ��ب �لقائد  �أب��وظ��ب��ي،  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل�سلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�ل�سيخ  �ل��الحم��دود م��ن قبل �سمو  �ل��دع��م 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور 
�لرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي���ر  �ل������وزر�ء،  جمل�س 
�آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�سيخ  م��ع��ايل  ومتابعة 
رئي�س  و�لتعاي�س،  �لت�سامح  وزي��ر  نهيان، 

جمل�س �أمناء �جلائزة.
�لدر��سة  ب����اأن  ع����ام �جل���ائ���زة  �أم����ني  و�أك�����د 
�إجن������از�ت �جلائزة  �أث����ر  ل��ق��ي��ا���س  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �مل��ت��ع��ددة 
�أن�سطة وفعاليات  �أن  و�لدويل، قد �أظهرت 
�جلائزة حيث حققت �نت�سار�ً و��سعاً يف 52 

�أع��د�د �مل�ساركني  دول��ة. كما تطور �إجمايل 
�إىل  لي�سل  �جل���ائ���زة  �أن�����س��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف 
14000 م�سارك، مبعدل 1000 م�سارك 
�سنوياً، كانت ن�سبة �مل�ساركة يف �ملجالت ذ�ت 
�لعالقة بت�سنيع �لتمور هي �لأعلى )نحو 
�لإنتاج  جمال  يف  �مل�ساركة  تليها   )39%
جمالت  ك��ان��ت  بينما   .)35.6% )ن��ح��و 
�لت�سويق و�لت�سدير حتظى بن�سبة م�ساركة 
 )7.3%( مقابل   ،)18.1%( نحو  تبلغ 
وبلغ  �مل�سنفة.  �لأخ��رى غري  �ملجالت  من 
�مل��ر�أة يف خمتلف  مل�ساركة  �لإجمايل  �لعدد 

�ملجالت و�لأن�سطة نحو %18.9. 
قد  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  ب��اأن  و�أ���س��اف 
 2007 �ل��ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  حر�ست 
و��سحة،  ��سرت�تيجية  خطة  وف��ق  �لعمل 
ت�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا �إىل حت��ق��ي��ق �أه����د�ف 
وترجمة  �أجلها،  م��ن  قامت  �لتي  �جل��ائ��زة 
روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ب��دول��ة �لإم����ار�ت 
وت��ط��وي��ر قطاع  دع��م  �مل��ت��ح��دة، يف  �لعربية 
�ل��ت��م��ور وتعزيز  و�إن����ت����اج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع�����ة 
�لوطني  �مل�ستوى  على  �ل��زر�ع��ي  �لب��ت��ك��ار 

�لتنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�ل������دويل  و�لق��ل��ي��م��ي 
�مل�ستد�مة وتعزيز �لأمن �لغذ�ئي.

كما �ساهمت �جلائزة يف زيادة �لوعي �لعام 
حول قطاع �لنخيل بكل مكوناته، وجنحت 
يف تنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملهرجانات و�ملعار�س 
�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  بزر�عة  �ملتخ�س�سة 

بدورها  �ساهمت  �لتي  �ل��زر�ع��ي،  و�لبتكار 
�لقطاع  ل��ه��ذ�  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �ل���ت���م���ور  ج�����ودة  وحت�����س��ني 
وت�سبيك  م��ه��ن��ي  ت���ع���اون  وب���ن���اء  �ل���ع���رب���ي، 
عالقات من �ساأنها تعزيز �ل�سمعة �لدولية 

للتمور �لإمار�تية وكذلك �لعربية. 

•• العني - الفجر

�لطب  بكلية  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  معهد  ن��ظ��م 
و�ل���ع���ل���وم �ل�����س��ح��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع مركز 
�لإمار�ت لأبحاث �ل�سعادة بجامعة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة �ل����ن����دوة �ل���ع���ام���ة "علم 
�ل�سعادة" و�لتي تاأتي �سمن مبادرة "�سحتي 
�لعاملي  �ل����ي����وم  م����ع  وب���ال���ت���ز�م���ن  قر�ري" 
ل��ل�����س��ع��ادة، و�ل���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا �لأ����س���ت���اذة نوف 
لأبحاث  �لإم���ار�ت  مركز  -م��دي��رة  �جلنيبي 

�ل�سعادة بجامعة �لإمار�ت.
�لوعي عن  ن�سر  �إىل  �لندوة  وتهدف هذه  و 
علم جودة �حلياة، وت�سحيح بع�س �ملعتقد�ت 
�خل��اط��ئ��ة ع��ن ج����ودة �حل���ي���اة. م��ع تو�سيح 
علم  �أو  �لعلم  بهذ�  �ملتعلقة  �ملفاهيم  بع�س 
�ل�سعادة  بني  ما  و�لفرق  �لإيجابي،  �لنف�س 
وج���ودة �حل��ي��اة و�أي��ه��م��ا �أك���رث ���س��م��وًل، حيث 
خالل  �جلنيبي  ن��وف  �لأ���س��ت��اذة  ��ستعر�ست 
�لندوة علم جودة �حلياة، و�لفرق بينه  وبني 
ع��ل��م �ل��ن��ف�����س، ك��م��ا ق��دم��ت  من��وذج��اً جلودة 
�حل���ي���اة و�ل������ذي ي���ح���وي ع��ل��ى ع����دة حم���اور 
خمتلفة لرفع م�ستوى جودة �حلياة و�لعمل 
�لطاقات  وت�����س��خ��ري  �ل�����س��ع��ادة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�ل�����س��ب��اب��ي��ة يف دع����م ج����ودة �حل���ي���اة. وقالت 

�أي علم  "�إن هذ� �لعلم مثل  �لأ�ستاذة نوف: 
�آخر يقوم �لباحثني بدر��سة م�سببات �مل�ساعر 
ما  ��ستنباط  يتم  �لفرد، كما  وتاأثريها على 
ي�سمى بالتدخالت �لإيجابية وهي عبارة عن 
�لطرق �لتي يتم ��ستخد�مها لرفع م�ستوى 
ج���ودة �حل��ي��اة، وه���ذه �ل��ت��دخ��الت مدرو�سة 
ومقننة علماً، و�أو�سحت كذلك �أن هذ� �لعلم 
ع��ن م��ا يتم ط��رح��ه يف كتب  يختلف مت��ام��اً 
�مل�ساعدة �لذ�تية. ثم قامت بتو�سيح حماور 
من����وذج ج����ودة �حل���ي���اة و�ل�����ذي ي��ع��ت��رب �أكرث 
�سهرة يف �لأو�ساط �لعلمية. يذكر �أن جامعة 
�لإم�����ار�ت �أن�����س��اأت م��رك��ز �لإم�����ار�ت لأبحاث 

�حلكومة  ج��ه��ود  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  �ل�����س��ع��ادة 
نحو حتقيق روؤية �لإمار�ت، حيث �أن موؤ�سر 
�ل�سعادة يف �لدولة يعد �أحد موؤ�سر�ت �لأد�ء 
�لوطنية �لرئي�سية لروؤية 2021. ويهدف 
�لأدلة  على  قائمة  ط��رق  توفري  �إىل  �مل��رك��ز 
وج���ودة  �ل�����س��ع��ادة  ل��ت��ع��زي��ز  للتنفيذ  وق��اب��ل��ة 
�حلياة و�إيجاد حلول للعو�مل �ملوؤثرة عليها، 
ك��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي �ل��ب��ح��وث وتوفري 
�ل��ت��د�ب��ري �مل��ن��ا���س��ب��ة و�مل�����س��ت��ن��دة �إىل �لأدل����ة 
وجودة  �ل�سعادة  لتعزيز  للتنفيذ  و�لقابلة 
توؤثر  �لتي  للتحديات  حلول  و�إيجاد  �حلياة 

عليهم.

•• اأبوظبي-الفجر

حتت �سعار "�سكر�ً �أم �لإمار�ت"�ختتم مركز 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، 
�أم�س  فعاليات �لدورة �لعا�سرة من مهرجان 
�ملرح لل�سحة و�للياقة 2021 �لتي نظمها 
حتت  �ملرئي،  �لت�سال  تقنيات  عرب  �ملركز 
فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة 
�لعام  �لن�سائي  �لحتاد  رئي�سة  بنت مبارك 
رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�س 
-17 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لإمار�ت"  "�أم 

مار�س �جلاري؛ حيث ت�سدر �ل�سعار؛   20
للمهرجان  �مل�ساحب  �لإلكرتوين  �حلائط 
ل�"�أم  و�لتقدير  و�لثناء  �ل�سكر  بتوقيعات 
لرعاية  ت��ق��دي��ر�ً  �جلمهور  م��ن  �لإمار�ت" 
ع��ل��ى مدى  �ل��ك��ب��ري  ل��ه��ذ� �حل���دث  �سموها 
و�سط  و�ل��ت��األ��ق؛  �لنجاح  م��ن  �سنو�ت  ع�سر 
مع  �لعمرية  �لفئات  كافة  وتفاعل  �إق��ب��ال 
�لريا�سية  و�لأن�سطة  �ل�سحية  �خلدمات 
و�ل���رتف���ي���ه���ي���ة، و�مل���ح���ا����س���ر�ت و�ل����ن����دو�ت 
�لتقني"  "�أبوظبي  قدمها  �لتي  �لتوعوية 
�ملتخ�س�سة  �ملوؤ�س�سات  كربى  مع  بالتعاون 
مركز  خا�سة  �ل�سرت�تيجيني،  و�ل�سركاء 
فاطمة  وكلية  �ل��ع��ام��ة،  لل�سحة  �أب��وظ��ب��ي 
يف  �حل��ي��و�ن��ات  وحديقة  �ل�سحية،  للعلوم 

�لعني.
�سعيد  م����ب����ارك  �ل���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وق������ال 
�أبوظبي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  �ل�����س��ام�����س��ي 

و�ملهني"نحمد  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�هلل ع��ل��ى حت��ق��ق ك��ام��ل ر���س��ال��ت��ن��ا م��ن هذ� 
�ملهرجان، فالإقبال و�لتفاعل �ملتو��سل من 
حما�سرة   75 مع  �لعمرية؛  �لفئات  كافة 
�لقطاع  يف  �ملتخ�س�سون  قدمها  ت��وع��وي��ة 
�ل�����س��ح��ي و�جل��ام��ع��ي و�مل��ج��ت��م��ع��ي، طو�ل 
ن�سكر  للغاية،  �إيجابي  �أمر  �أي��ام؛ هو  �أربعة 
د�ئما  تعمل  �لتي  �لر�سيدة،  �لقيادة  عليه 
�لتقني"من  متكني"�أبوظبي  �أج����ل  م���ن 
�لإ�سرت�تيجية  �خلطط  وحتقيق  �لإجن���از 
مهما كانت �لتحديات �لتي تتمثل حاليا يف 
�نت�سرت  �لتي  �لعاملية   19 كوفيد  جائحة 
وحكومة  �لر�سيدة  �لقيادة  عليها  وتنت�سر 
فاإن  ث��م  �ل��ع��امل، وم��ن  ب�سهاد�ت  �لإم����ار�ت 
تتو�فق  و  ت���ت���ز�م���ن  �مل���ه���رج���ان  جن���اح���ات 
م����ع �ح���ت���ف���الت �ل����ع����امل ب���ال���ي���وم �ل�����دويل 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ذي  لل�سعادة، 
و�لر��سخة  �ل��ك��ب��رية  �إجن��از�ت��ه��ا  �مل��ت��ح��ده؛ 
�سنو��سل  �هلل-  �مل����ي����د�ن-وب����اإذن  ه����ذ�  يف 
�جل��ه��ود �ل��و�ث��ق��ة و�مل��درو���س��ة نحو حتقيق 
ك��ام��ل ت��وج��ي��ه��ات �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���س��ي��دة من 
خ��الل �ل��رب�م��ج و�مل���ب���ادر�ت ذ�ت �لأه���د�ف 
�مل�ستقبل  نحو  تنطلق  �لتي  �لإ�سرت�تيجية 

�لمار�تي �لو�عد بكل جد�رة".
�ل�سام�سي  مبارك  �لدكتور  �سعادة  و�أع��رب 
عن تقديره للتفاعل �لكبري من �مل�سوؤولني 
و�جل����م����ه����ور م����ع �حل����ائ����ط �لل����ك����رتوين 
�مل�����س��اح��ب ل��ل��م��ه��رج��ان م���ن خ����الل كتابة 
�ل�سيخة  �ل�سكر و�لتقدير �ىل �سمو  كلمات 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك،ع��ل��ى رع��اي��ة �سموها 
ملهرجان �ملرح لل�سحة و�للياقة، طو�ل ع�سر 
�سنو�ت مبا ر�سخ مكانة �ملهرجان يف مقدمة 
و�سع  ن��ح��و  �ل��ه��ادف��ة  �ملجتمعية  �ل���رب�م���ج 
�ملجتمعات  �أو�ئل  �لإمار�تي �سمن  �ملجتمع 
�ل�����س��ح��ي��ة يف �ل���ع���امل، وه����و �لأم������ر �ل���ذي 
حتقيقه  على  �لتقني"  "�أبوظبي  �سيعمل 

وفق روؤى جديدة و�أ�ساليب مبتكرة.
�ل��دك��ت��ور م��ب��ارك �ل�سام�سي  ���س��ع��ادة  ول��ف��ت 
�إقبال  �مل���ه���رج���ان  �إي��ج��اب��ي��ات  م���ن  �أن  �ىل 
ب�سكل  و�ملو�طنني  �لإم��ار�ت  و�سباب  فتيات 
�لطبية  �لتخ�س�سات  ع��ل��ى  للتعرف  ع���ام 
�لتي تقدمها كلية فاطمة للعلوم �ل�سحية 
جنحت  حيث  �لتقني"  ل�"�أبوظبي  �لتابعة 
عرو�س  تقدمي  يف  �لكلية  طالبات  وتاألقت 
�لتي  �مل��ت��م��ي��زة  �لتخ�س�سات  ح���ول  ج��اذب��ة 

تطرحها �لكلية ملنح درجة �لبكالورو�س يف 
�لطبي  و�لإ�سعاف  و�لتمري�س،  �ل�سيدلة، 
�لنف�س  وعلم  �لطبيعي،  و�لعالج  �لطارئ، 
و�لأ�سعة، وذلك طو�ل �أيام �ملهرجان، حيث 
�ل��ط��ال��ب��ات للتعرف  ت��ف��اع��ل �جل��م��ي��ع م���ع 
�لعاملية  و�ملخترب�ت  �ملتقدمة  �ملناهج  على 
وخمتلف �لإمكانيات �لتقنية و�لتخ�س�سية 
�لتي تتمتع بها �لكلية باأفرعها يف �بوظبي، 
وما  وعجمان،  �لظفرة،  ومنطقة  و�لعني، 
م�ستقبل  م���ن  �ل��ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ات  ي��ن��ت��ظ��ر 

متميز  ومتخ�س�س م�سمون- باإذن �هلل.
�لتقني"  "�أبوظبي  ع����ام  م��دي��ر  و�خ��ت��ت��م 
�لعمل  ف���اإن  وب��ال��ت��اأك��ي��د  قائال"  ت�سريحه 
�لإ�سرت�تيجيني،  �ل�����س��رك��اء  م��ع  �مل���درو����س 
�ملهرجان،  لنجاح  �لرئي�سية  �لعو�مل  من 
ف�سكر� جزيال لل�سريك �ل�سحي ممثال يف 
مركز �أبوظبي لل�سحة �لعامة، و �ل�سريك 
�لتوعوي �ملتخ�س�س ممثاًل يف كلية فاطمة 
�ملجتمعي؛  �ل�سريك  و  �ل�سحية،  للعلوم 
حديقة �حليو�نات بالعني، كما نثمن جهود 
متميزين  كنتم  لقد  لهم  ون��ق��ول  �جلميع 
وعند م�ستوى �مل�سوؤولية وحققتم �لأهد�ف 
�مل���رج���وه وف���ق �خل��ط��ة �لإ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�آفاق  وف��ق  يعمل  �ل���ذي  �لتقني؛  �أب��وظ��ب��ي 
وفق  و�مل�ستقبل  للحا�سر  تتطلع  ومعايري 

روؤى جديدة ومتطورة". 
�ل�سركاء  م����ن  ع������دد  �أج����م����ع  وب������دوره������م 
على  �ملهرجان؛  وجمهور  �لإ�سرت�تيجيني 
�أن "�ملرح لل�سحة و�للياقة" �أ�سبح م�سدر� 

�ل�����س��ح��ي يف �ملجتمع  ب��ال��وع��ي   ل��الإرت��ق��اء 
فيقول  ع����ام،  ب�سكل  و�ل��ع��رب��ي  �لإم����ار�ت����ي 
�لدكتور و�سيم يو�سف �لعلماوي عميد كلية 
�أن  �أب��وظ��ب��ي،  ج��ام��ع��ة  �ل�سحية يف  �ل��ع��ل��وم 
وجمتمعية  علمية  �أهمية  ي�سكل  �ملهرجان 
ك����ربى، ول���ذل���ك ح��ر���س��ت �جل��ام��ع��ة على 
و�ملحا�سر�ت  �ل���ن���دو�ت  م��ن  نخبة  ت��ق��دمي 
مب�ساركة �أطباء و�أ�ساتذة جامعيني من كلية 
�لعلوم �ل�سحية �لتابعة جلامعة �أبوظبي و 
طالب برنامج "�سفر�ء �ل�سحة و�لعافية"،  
حيث مت �إلقاء �ل�سوء على �أهم �لتحديات 
بجانب  �ل�سلة،   وذ�ت  �ملعا�سرة  �ل�سحية 
�ل�سحية  �ل��ع��ل��وم  كلية  ب��رب�م��ج  �ل��ت��ع��ري��ف 
وتخ�س�ساتها  و�لعني،  باأبوظبي  وفروعها 
�لبيئية،  و�ل�سالمة  �ل�سحة  وهي  �خلم�سة 
، وعلم �لور�ثة �جلزيئية  و�ل�سحة �لعامة 
و�لتغذية  �مل���خ���ربي،  و�ل���ط���ب  و�ل��ط��ب��ي��ة، 
�أن  �إىل  م�����س��ري�  �ل��ت��غ��ذي��ة،  وع��ل��م  �لب�سرية 
�لكلية تخطط لإ�سافة بر�مج بكالوريو�س 
�لقادمة  �ملرحلة  يف  جديدة  عليا  ودر��سات 
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ت�سريحه  �ل��ع��ل��م��اوي  �ل���دك���ت���ور  و�خ��ت��ت��م 
للكلية؛  �ملوؤ�س�س  �لعميد  قائال"وب�سفتي 
مب�ساركة  و���س��ع��ادت��ي  تهنئتي  ع���ن  �أع�����رب 
�لنجاح �لالفت  هذ�  �لتقني" يف  "�أبوظبي 
ل��ل��م��ه��رج��ان، �ل���ذي يحقق �ل��ط��م��وح��ات يف 
�ل�سحية  �لرعاية  بقطاع  �لد�ئم  �لرت��ق��اء 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لعامل 

�لعربي وفق �أعلى �ملعايري".

الفجرية الثقافية تطلق مبادرة 
مكتبة لكل اأ�شرة لن�شر املعرفة

•• الفجرية- الفجر

�أعلنت جمعية �لفجرية �لجتماعية �لثقافية، م�ساء �أول �أم�س �جلمعة، من 
مقرها بالفجرية، عن �إطالق مبادرة "مكتبة لكل �أ�سرة"، تز�مناً مع �سهر 
وذلك  تقر�أ"،  "�أ�سرتي  �سعار  �لعام حتت  ه��ذ�  يقام  �ل��ذي  �لوطني  �ل��ق��ر�ءة 
بح�سور �سعادة خالد �لظنحاين، رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية، و�لدكتورة 

وفاء �أحمد �لعنتلي، مديرة من�سة تر�بط، �مل�سرفة �لعامة على �ملبادرة.
�إم��ارة �لفجرية على �لقر�ءة باعتبارها  �أهايل  �إىل ت�سجيع  �ملبادرة  وتهدف 
و�لأمم،  �حل�����س��ار�ت  وت��ق��دم  و�ل���س��ت��ن��ارة،  و�لثقافة  و�لعلم  �ملعرفة  مفتاح 
ف�ساًل عن توفري �لكتاب للجميع يف �إطار ن�سر �ملعرفة و�مل�ساهمة يف تاأ�سي�س 
ن��و�ة مكتبة يف كل بيت، لإع��د�د جيل �إم��ار�ت��ي مثقف ق��ادر على حمل لو�ء 

�ملعرفة وقيادة م�سرية �لتنمية يف �لدولة.
لكل  "مكتبة  م��ب��ادرة  �إن  �جلمعية:  رئي�س  �لظنحاين  خالد  �سعادة  وق��ال 
�ل�سرقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة  من  �أ�سرة" تنطلق 
خالل  م��ن  بالإن�سان  �لنهو�س  يف  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو 
�ل�ساحة  على  �لفجرية  �إم���ارة  مكانة  تعزيز  �إىل  �إ�سافة  و�مل��ع��رف��ة،  �لكتاب 
للمو�هب  حا�سنة  ثقافية  م��ن��ارة  باعتبارها  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �لثقافية 

ود�عمة لالإبد�ع، ومركز�ً للحو�ر �لثقايف و�لإ�سعاع �حل�ساري.
�ملعارف  م��ن  كتاب   5000 م��ن  �أك��رث  ت��وزي��ع  "�سيتم  �لظنحاين:  و�أ���س��اف 
ومتنوع  ذ�ت حمتوى متميز  و�لتاريخية  و�لأدبية  �لعلمية  و�لكتب  �لعامة 
يلبي حاجة جميع �أفر�د �لأ�سرة، وهو ما يجعل �لكتاب يف متناول �جلميع 
موؤكد�ً  كورونا،  جائحة  تفر�سها  �لتي  �لر�هنة  �لظروف  ظل  يف  خ�سو�ساً 

�أهمية حتويل �لقر�ءة �إىل ممار�سة يومية لدى خمتلف �سر�ئح �ملجتمع.
من جانبها �أفادت �لدكتورة وفاء �أحمد �لعنتلي �مل�سرفة �لعامة على �ملبادرة: 
لكل �أ�سرة" �إىل ت�سجيع �أفر�د �ملجتمع  "مكتبة  مبادرة  خالل  من  "ن�سعى 
�لتي  �لركائز  �أهم  باعتبارها من  �مل�ستد�مة  �لقر�ءة  �لن�سء على  خ�سو�ساً 
وتقدماً  رقياً  �أك��رث  م�ستقبل  نحو  وتقود  �ل�سعوب  م�ستوى  رفع  يف  ت�ساهم 
�لدولة  �أجيال قارئة تعزز مكانة  �إن�ساء  �مل�ساهمة يف  �إىل  للدول، بالإ�سافة 
بال�سكر  �لعنتلي  وتوجهت  �ملعرفة".  وتر�سيخ  �ملحتوى  �سناعة  يف  �لر�ئدة 
�لكتب  �ملبادرة مبجموعة من  دعمت  �لتي  و�لثقافية  �لعلمية  �إىل �جلهات 
و�لدر��سات، مثل، موؤ�س�سة �سلطان بن علي �لعوي�س �لثقافية، ومركز جمعة 
للرت�ث.  �ل�سارقة  ومعهد  �ل�سارقة،  ومكتبات  و�ل����رت�ث،  للثقافة  �مل��اج��د 
من  �لثقايف  بال�ساأن  �ملعنية  �جلهات  بني  و�ل�سر�كة  �لتعاون  �أهمية  موؤكدًة 

�أجل بناء جمتمع �ملعرفة وحتقيق �لتنمية �لثقافية يف دولة �لإمار�ت.

�شرطة اأبوظبي ُتنفذ حزمة مبادرات 
لتعزيز ال�شعادة والإيجابية الوظيفية

••  اأبوظبي-الفجر

نفذت �سرطة �أبوظبي جمموعة من �ملبادر�ت �جلديدة لل�سعادة �لوظيفية 
لعام 2021 تز�مناً مع �ليوم �لدويل لل�سعادة و�لذي ي�سادف 20 مار�س 
�حلكيم   بالنهج  و�ق��ت��د�ء  �لإم�����ار�ت  وع����اد�ت  قيم  م��ن  وم�ستلهمة  �سنوياً 
للمغفور له  باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه"  
لكوفيد  �لحرت�زية  لالإجر�ء�ت  وفقاً  �فرت��سياً  تنفيذها  مبرونة  ومتتاز 
هي ممار�سات �ملوؤ�س�سات �ل�سعيدة ، ومبادرة  �ملبادر�ت  �أن  و�أو�سحت    .19
ب�سباح خري   وياهلل   ، وقن�س  �أبوظبي،  �أحدثكم من  علينا،  �أنتو�  مربوكني 
هاد�ه ، علومنا  و�إطالق م�ساحات متنوعة كم�ساحة �سبلة �لغاف  �سالماتنا وملمِ
لدليل  وفقاً  �لهادفة  �مل�سامني  من  �لعديد  حتمل  �لغاف  �سبلة  و�إف��ط��ار   ،
و�لإمكانات  بالغاية  متثلت   حيث  �لعمل  بيئة  يف  �حلياة  وج��ودة  �ل�سعادة 

و�ل�سحة و�لعالقات .
جاءت  �مل��ب��ادر�ت  �أن  �لالحقة  و�ل��رع��اي��ة  �ل�سرطية  �ملتابعة  �إد�رة  و�أك���دت   
نتيجة للبحث و�لتحليل يف �لوثائق �لر�سمية من �لأر�سيف �لوطني ووفقاً 
للربنامج �لوطني لل�سعادة وجودة �حلياة  مت�سمنة مبادر�ت مركز �إ�سعاد 

�لعاملني و�لإيجابية �لوظيفية ب�سرطة �أبوظبي.
�أنها تبد�أ ب�سل�سلة  �إىل �لأه��د�ف و�لتعريفات باملبادر�ت مو�سحة    و�أ�سارت 
ممار�سات �ملوؤ�س�سات �ل�سعيدة و�لتي تهدف ل�ست�سافة �ملوؤ�س�سات �حلا�سلة 
على �أف�سل �ملمار�سات يف �ل�سعادة �لوظيفية، ومبادرة مربوكني �أنتو� علينا 
و�مل�ستلهمة من كلمة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأمل،  م�سبار  لفريق  �مل�سلحة   للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ومبادرة �أحدثكم من �أبوظبي وقن�س و�لتي ت�سعى لتوطيد �لعالقات بني 
�ملوظفني و�لتو��سل �لإيجابي من خالل �لتعرف على ق�س�سهم �ل�سخ�سية 
و �هتماماتهم وهو�ياتهم، وتتيح فر�سة تنفيذ �لأن�سطة �لجتماعية خارج 
وور�س  �لتجارب  ح���و�ر�ت  خ��الل  م��ن  �ملعرفة  ت��ب��ادل  وحتفيز  �لعمل،  بيئة 

�لعمل �لتي يقدمها �ملوظفون لزمالئهم.
�ملمار�سات  على  �مل��وظ��ف��ني  حت��ث  " فهي  خ��ري  ب�سباح  "ياهلل  م��ب��ادرة  �أم���ا   
�ليومية �لإيجابية كتخ�سي�س م�سار�ت للم�سي ومل�سقات جد�رية وجتارب 
�إطالق م�ساحات متنوعة كم�ساحة �سبلة  تفاعلية متنوعة، وتركز  مبادرة 
و��ستلهمت مبادرتي  �لإب��د�ع،  قائمة على  ثقافة عمل  تر�سيخ   �لغاف على 
هاد�ه " من �ملمار�سات �ملحلية يف �لحتفاء باملنا�سبات وم�ساركة  "�سالماتنا وملمِ

�لأفر�ح و�لأحز�ن.
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�أعم�ق  يف  �لبطن  �أع�ش�ء  حول  تلتف  �لتي  �لدهون  هي  �حل�شوية  �لدهون 
�لتخل�ض  ي�شتدعي  م�  �حلي�ة،  يهدد  �أن  ميكن  منه�  �لكثري  ووجود  �جل�شم، 

منه�.
�لبطن  وجد�ر  �جللد  بني  �لبطن  حول  �حل�شوية  �لدهون  وتتو�جد 
ت�شبب  �لتي  و�لهرمون�ت  �لربوتين�ت  ب�إفر�ز  وترتبط  �خل�رجي. 
�اللته�ب �لذي ميكن �أن يتلف �ل�شر�يني ويدخل �لكبد ويزيد من 

خطر حدوث م�ش�كل �شحية خطرية.

وحتدث موقع "�إك�سربي�س" �لربيطاين مع �أخ�سائية 
�لتغذية يف Lifesum، �سيغني �سفانفيلد، ملعرفة 

كيفية �لتخل�س من �لدهون �حل�سوية.
وي�سار �إىل �أنه ميكن �أن تكون لديك بطن م�سطحة 
�إىل حد ما، �إل �أن هذ� ل مينع �أن يكون لديك �لكثري 
�لدهون  ، و�لتي تختلف عن  �لدهون �حل�سوية  من 

حتت �جللد.
و�ل���ده���ون حت��ت �جل��ل��د ه��ي �ل��ده��ون �مل��خ��زن��ة حتت 

ب��ه��ا على  �أن ن�سعر  �جل��ل��د م��ب��ا���س��رة و�ل��ت��ي مي��ك��ن 
�لدهون  تخزين  يتم  بينما  و�أرج��ل��ن��ا،  �أذرع��ن��ا 

�ل�سعور  ول ميكن  �لبطن  د�خ��ل  �حل�سوية 
بها.

بالرنني  �ل��ت�����س��وي��ر  ف��ح�����س  وي��ع��د 
�لطريقة  �ملغناطي�سي 
�لأك��������رث 

�لدهون  بتخزين  ت��ق��وم  كنت  �إذ�  م��ا  ملعرفة  ت��اأك��ي��د� 
�حل�����س��وي��ة �ل���ز�ئ���دة، ول��ك��ن ق��ي��ا���س حم��ي��ط �خل�سر 

با�ستخد�م �سريط قيا�س قد يكون كافيا �أحيانا.
�لربيطانية  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  ل�����س��رك��ة  ووف���ق���ا 
خ�سرها  قيا�س  يبلغ  �لتي  �مل���ر�أة  ف��اإن   ،BUPA
قيا�س  يبلغ  �لذي  و�لرجل  �أكرث،  �أو  بو�سة   31.5
خ�سره 37 بو�سة �أو �أكرث، هم من يعانون من فرط 

يف �لدهون �حل�سوية.

�حل�شوية  �ل��ده��ون  تعد  مل���ذ� 
خطرة؟

وج������ود �ل���ك���ث���ري م����ن �ل���ده���ون 
مثل  �لد�خلية  �لأع�ساء  حول 
يعر�س  و�ل��ب��ن��ك��ري��ا���س  �ل��ك��ب��د 
بعدد  �لإ���س��اب��ة  �ل��ف��رد خلطر 

م�����ن �حل���������الت �خل���ط���رية 

مثل:  د�ء �ل�سكري من �لنوع �لثاين، ومر�س قلبي، 
ق��ول��وين م�ستقيمي،  و���س��رط��ان  �ل��ث��دي،  و���س��رط��ان 

ومر�س �ألزهامير.

كيفية �لتخل�ض من �لدهون �حل�شوية:
�لتمارين  ومم��ار���س��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  حت�سني  يعد 
كمية  لتقليل  ف��ع��ال��ة  ط��ري��ق��ة  ب��ان��ت��ظ��ام  �ل��ري��ا���س��ي��ة 

�لدهون �حل�سوية يف �جل�سم.
�أكرث  و�لتحرك  �لطعام �جليد  تناول  ي��وؤدي  ل  وقد 
ك��ب��ري، ولكنه  ب�����س��ك��ل  ت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م م��الب�����س��ك  �إىل 

�سي�ساعد على جني �لفو�ئد د�خل ج�سمك.
جيد  ن��وم  على  ح�سولك  م��ن  �ل��ت��اأك��د  عليك  ويجب 
و�لإقالع  �لتوتر،  م�ستويات  وتقليل  بانتظام،  ليال 

عن �لتدخني، و�حلد من تناول �لكحول.

�أف�شل 3 جمموع�ت غذ�ئية للم�ش�عدة يف 
تقليل �لدهون �حل�شوية:

�سيغني  �ل��ت��غ��ذي��ة،  �أخ�سائية  ت��ق��ول 
�سفانفيلد: "بينما نتمنى جميعا �أن 
يكون �لأمر �سهال مثل تناول طعام 
�سحري، �إل �أن �حلقيقة هي �أنه ل توجد 
���س��اأن��ه��ا، يف حد  عنا�سر غ��ذ�ئ��ي��ة و�ح����دة م��ن 

ذ�تها، �أن تقلل �لدهون �حل�سوية، �أو �أي دهون".
�حل�سوية،  �لدهون  "لفقد�ن  و�أ�سافت: 
�إج����م����ايل كمية  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ل��ي��ك 
�ل��ده��ون يف �جل�����س��م. ويتم 
نق�س  ب���������س����ب����ب  ذل���������ك 
�أنك  يعني  ما  �لطاقة، 
بحاجة �إىل حرق طاقة 

�أكرث مما تاأكل".
وميكن حتقيق ذلك من 
غذ�ئي  نظام  �تباع  خالل 

�سحي وممار�سة �لن�ساط �لبدين بانتظام.
�لتخل�س  على  �ست�ساعد  حم��ددة  �أطعمة  توجد  ول 
�أن حتاول  ي��ج��ب  �ل���ده���ون �حل�����س��وي��ة، ول��ك��ن  م���ن 
�لألياف  غذ�ئية:  جمموعات  لثالث  تناولك  زي��ادة 

�لغذ�ئية، و�لربوتينات �خلالية من �لدهون، 
و�لدهون �ل�سحية.

وتو�سح �سفانفيلد: "مرة �أخرى، 
و�حد  ب��ط��ع��ام  �لأم����ر  يتعلق  ل 

�ل�سورة  �إن��ه��ا  ���س��ي��ئ.  �أو  ج��ي��د 
�لكاملة.

جنب  �إىل  ج��ن��ب��ا  �خل���م���ول 
ن���ظ���ام غ���ذ�ئ���ي كثيف  م���ع 
�ملغذيات،  وق��ل��ي��ل  �ل��ط��اق��ة 

�مل�سبعة  ب���ال���ده���ون  م���ل���يء 
و�ل�����������س�����ك�����ري�����ات �مل���������س����اف����ة 

زيادة  �إىل  ي���وؤدي  و�ل�سوديوم 
�ل��وزن، ما قد ي��وؤدي �إىل زيادة 

كمية �لدهون �حل�سوية".
وعندما تريد �لتخل�س من �لدهون 
غذ�ئي  نظام  �تباع  ف��اإن  �حل�سوية، 

�سحي ومتو�زن �سي�ساعدك كثري�.
و�أ�سافت: "�لنظام �لغذ�ئي �ملتو�زن 

�لغذ�ئية  �لأل��ي��اف  ي�سمل  و�ل�سحي 
م����ن �حلبوب  �مل�������س���ن���وع  �خل���ب���ز  م���ث���ل 

و�لفو�كه  و�خل�����س��رو�ت  و�ل�سوفان  �لكاملة 
و�لربوتينات �خلالية من �لدهون مثل �لفول 

و�لبي�س  و�ل��ت��وف��و  و�لأ����س���م���اك  و�ل��ع��د���س 
و�ل�����دو�ج�����ن و�ل����ده����ون �ل�����س��ح��ي��ة مثل 

�لزيتون،  وزي���ت  و�ل�سلمون  �لأف���وك���ادو 
و�ملك�سر�ت و�لبذور".

ويجب �أن تهدف �أي�سا �إىل �سرب نحو 
لرتين من �ملاء يوميا.

وجود �لكثري منه� ميكن �أن يهدد �حلي�ة

الدهون احل�شوية..
اأف�شل 3 جمموعات غذائية لتقليلها

للتكنولوجيا حتليال  ما�سات�سو�ست�س  باحثو معهد  �أجرى 
ريا�سيا بناء على �خل�سائ�س �لفيزيائية خلاليا �لفريو�س 

�لتاجي �لعامة.
�لطبية قد  �ل�سوتية  �ملوجات فوق  �أن فحو�سات  وك�سفو� 
�لفريو�س وم�سامريه، ما  �إت��الف ق�سرة  ق��ادرة على  تكون 

يوؤدي �إىل �لنهيار و�لتمزق.
وُت�ستخدم �ملوجات فوق �ل�سوتية بالفعل كعالج حل�سو�ت 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد  فريق  ولكن  �لكلى، 
ي��دع��و �إىل م��زي��د م���ن �ل��ب��ح��ث ح���ول ج���دو�ه���ا ك��ع��الج ل� 

"كوفيد19-".
وخلقت �ملحاكاة �حلا�سوبية منوذجا ي�سمل "كوفيد19-" 

و�لإنفلونز� وفريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية.
ووجدو� �أن �سطح خلية �لفريو�س �لتاجي ينق�سم بني 25 

و100 ميغاهرتز، وينهار يف �أقل من مللي ثانية.
وعند 100 ميغاهرتز، ك�سف منوذج �لكمبيوتر عن �نهيار 
غالف �لفريو�س لأنه يتفاعل مع تردد �لهتز�ز �لطبيعي 

للغ�ساء.
ت��ردد موجة معني  يتما�سى  وه��ذه ظاهرة حت��دث عندما 
ت�سخيم  �إىل  ي��وؤدي  ما  للمادة،  �ملتاأ�سلة  �خل�سائ�س  مع 

�لهتز�ز�ت با�ستمر�ر.
ت�سمح  �لتي  نف�سها  �لآلية  ه��ذه  �لفيزياء،  غر�بة  و�سمن 
�أي�سا م�سكلة  �لنبيذ، وهي  �لأوب��ر� بتحطيم كوؤو�س  ملغني 

لبناة �جل�سور.
�أو خ��ط��ى �لأق�����د�م ي��ت��و�ف��ق مع  �ل���ري���اح   و�إذ� ك���ان ت��و�ت��ر 
يتذبذب ويخرج عن  فاإنه  للج�سر،  �لطبيعية  �خل�سائ�س 
�ل�سيطرة. وهذ� بال�سبط ما حدث يف عام 2000 عندما 

يف  �لنا�س  خطى  وت�سبب  ل��ن��دن،  يف  �لأل��ف��ي��ة  ج�سر  �فتتح 
تاأرجحه ب�سكل كبري.

2 ميغاهرتز، ولكن بالن�سبة للفريو�س،  وحدث هذ� عند 
�سدى.  ح����دوث  يف  م��ي��غ��اه��رت��ز   100 م���وج���ات  ت�����س��ب��ب��ت 
���س��ط��ح �لفريو�س  ���ّوه  ����سُ �ل��ث��ان��ي��ة،  ويف غ�����س��ون ج���زء م��ن 

�لنموذجي.
وعند 25 و50 ميغاهرتز، �ُسّرعت �لعملية �إىل �أبعد من 

ذلك.
�لتطبيقية  �مليكانيكا  �أ�ستاذ  فريزبيكي،  توما�س  وي��ق��ول 
�لرئي�سي  و�ملعد  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف 
للدر��سة: "تقع �لرتدد�ت و�ل�سدة �سمن �لنطاق �لذي يتم 

��ستخد�مه باأمان للت�سوير �لطبي".
ويقول �لعلماء �إن �لنتائج ت�ستند �إىل بيانات غري مكتملة 

تف�سريها  وي��ج��ب  ل��ل��ف��ريو���س،  �ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  للخ�سائ�س 
بحذر.

ع��الج عدوى  �إم��ك��ان��ي��ة  �حتمالية  يفتح  ف��اإن��ه  ذل���ك،  وم��ع 
فريو�س كورونا، مبا يف ذلك "كوفيد19-"، يوما ما عن 

طريق �ملوجات فوق �ل�سوتية.
وهناك �لعديد من �لق�سايا �لتي حتيط بجدوى مثل هذه 

�لتقنية �لعالجية.
وتتمثل �إحدى �مل�سكالت يف كيفية ��ستهد�ف هذه �لتقنية، 
�جل�سم  معينة من  على منطقة  ع��ادة  تطبيقها  يتم  �لتي 
لإجر�ء �لفح�س، للفريو�س يف ج�سم �ل�سخ�س حيث ميكن 
�أن ينت�سر �إىل عدد كبري من �لأن�سجة، مبا يف ذلك �لرئتان 

و�لدماغ و�لأنف.
ولكن مهند�سي معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا يقولون 

�أول �كت�ساف على �لإط��الق �سمن م�سار  �إن در��ستهم هي 
جديد للبحث، و�أن هناك حاجة �إىل مزيد من �لدر��سات 

للتحقق من جدو�ها على �ملدى �لطويل كعالج.
ويقول فريزبيكي: "�أثبتنا �أنه يف ظل �لإثارة باملوجات فوق 

�ل�سوتية، 
�ستهتز ق�سرة �لفريو�س �لتاجي و�لربوز�ت، و�ستكون �سعة 

هذ� �لهتز�ز كبرية جد�،
�أج��ز�ء معينة من  تك�سر  �أن  ينتج عنه �ساللت ميكن   ما 
�لفريو�س، وحتدث �سرر� مرئيا للق�سرة �خلارجية ورمبا 

�سرر� غري مرئي".
وتتو�فر �لنتائج �لكاملة يف جملة ميكانيكا وفيزياء �ملو�د 
 Mechanics and Physics of  ( �ل�����س��ل��ب��ة 

.)Solids

عن طريق �إجب�ر �شطحه� على �النق�ش�م و�النفج�ر

هل ميكن ا�شتخدام املوجات فوق ال�شوتية يف عالج "كوفيد- 19"؟!
زعمت در��شة جديدة �أن فحو�ش�ت �ملوج�ت فوق �ل�شوتية مثل تلك �مل�شتخدمة لتتبع منو �جلنني، ميكن �أن تدمر خالي� �لفريو�ض 

�لت�جي عن طريق �إجب�ر �شطحه� على �النق�ش�م و�النفج�ر.
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�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن مدعى عليه بالن�شر

�ملو�شوع �لدعوى 2021/3889 جز�ء 
�ملدعي عليه : عدنان يو�سف عبد�هلل عبد�لرحيم �حلمادي - �لإمار�ت 

�ملدعي باحلق �ملدين / ماهيندر� بابول بهن�سايل - هندي �جلن�سية 
�ل��ه��ا���س��م��ي للمحاماة  �ل��ه��ا���س��م��ي )م��ك��ت��ب حم��م��د  ب��وك��ال��ة �مل��ح��ام��ي حم��م��د 
�لثالثة(  )�ل��د�ئ��رة  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  ق��ررت   - �لقانونية(  و�ل�ست�سار�ت 
بتاريخ 2021/3/9 �إعالن �ملدعى عليه بالئحة �لدعاء باحلق �ملدين وذلك 
�ملدعي  �ملدنية �سد  �مل��دين دع��و�ه  �ملدعي باحلق  �ق��ام  �لن�سر، حيث  عن طريق 
، علما بان  �ملوؤقت مبلغ )51.000( درهم  عليه طالبا على �سبيل �لتعوي�س 

�جلل�سة �لقادمة بتاريخ 2021/3/21 لورود �لإعالن.
رئي�س ق�شم ق�شايا �جلز�ء 
ماجد عي�شى �حلب�شي

�لنيابـــة �لعامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
 �خطار دفع بالن�شر

رقم �مللف 2021/14 - �لتنفيذ �ملدين 
بناء على طلب / �ملحكوم له / مكتب �ل�ست�ساريون للمحاماة و�لأعمال �لقانونية �جلن�سية 

�ىل �ملحكوم عليه / مايانك �سينغ �نيل �سينغ - �جلن�سية / �لهند 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل���دي���ك ب����ان حم��ك��م��ة ر�������س �خل��ي��م��ة ق���د ������س����درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
مبلغ  بدفع  بالز�مك  جزئي  مدين   )2018/196( رقم  �لق�سية  يف   2018/10/11
وقدره 11481.00 درهما �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف ، ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم 
لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم �مل�سار �عاله. فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم 
�لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�سوم �ملرتبة عليك.
�ملالحظات : يجب �لعالن باللغة �لعربية و�لجنليزية

 ق�شم �لتنفيذ
نورة عبد�لرحمن عبد�هلل  

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ن �ي ��س تكنو ميدل ��شت )فريزون( م م ح  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003942/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ن �ي ��س تكنو ميدل ��ست )فريزون( م م ح 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ لوتاه ملان�س - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 27757 درهم ، بالإ�سافة 

�ىل فائدة قانونية بو�قع %5 من تاريخ 2020/3/16 حتى متام �ل�سد�د. 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.   بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
�لقا�شي / معت�شم �حمد �شمري �بو �شادي 
حمكمة �ل�شارقة
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIREA2020 /0000880 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �أحمد �سمري كروم 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�سارقة �سارع كورني�س �لبحرية بناية كري�ستال بالز� �سقة رقم 504 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/28 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب 
رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 
بو�سفك مدعي عليه.  �أول : �لت�سريح بقيد �لدعوى �حلا�سرة وتعيني جل�سة قريبة لنظرها و�إعالن �سحيفتها و�ملرفقات 
للمدعي عليه وتكليفه باجلو�ب.  ثانيا �أ�سليا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره 702.748.64 درهم 
، )�سبعمائة و�ثنني �لف و�سبعمائة وثمانية و�ربعون درهم و�ربعة و�ستون فل�س( و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 12٪ من تاريخ 
�لإ�ستحقاق �حلا�سل يف وحتى متام �ل�سد�د.  ثالثا : و�إحتياطيا : ندب خبري م�سريف متخ�س�س لبحث �لدعوى و�لإطالع 
على �لأور�ق و�مل�ستند�ت و�لإنتقال �ىل �لبنك �ملدعي ملر�جعة قيوده وح�سابات �لعميل �لإلكرتونية و�لورقية لإثبات �ملبالغ 
عليه  �ملدعي  �لز�م   : �لأحو�ل  ر�بعا ويف جميع  بالدعوى.  لبيان وجه �حلق  �لأطر�ف  وت�سفية �حل�ساب بني  بها  �ملطالب 

�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  حرر بتاريخ 2021/3/17 م 
مكتب �خلدمات �لق�شائية
عائ�شة �بر�هيم �لهرمودي       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية
يف  �لق�شية رقم SHCFICIPOR2021 /0001022 جتاري )جزئي( 

�إىل �ملدعي عليه : جبل حفيت �لعاملية ملقاولت �لبناء - ذ م م  
من �ملدعي : م�سنع �ملحيط للمطاط - ذ م م 

نود تبليغك �أنه بتاريخ 2021/3/9 قد �سدر �سدك حكم يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ون�س 
على ما يلي : قررت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 17.214 درهم ، �سبعة ع�سر �لف ومائتان و�ربعة ع�سر درهم و�لفائدة �لتاأخريية بقيمة 
5٪ �سنويا من بتاريخ 2021/1/18 وحتى متام �ل�سد�د وعلى �أل يجاوز �أ�سل مبلغ �لدين ، 
و�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  علما 

باأن �حلكم �ل�سادر بحقك قطعيا باتا ، و�ستتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذيه. 
 مركز خدمة �شعادة �ملتعاملني
ق�شم �لطلبات �لق�شائية 
د�نة � ملن�شوري / حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ب�شت �نرتن��شون�ل تر�دينغ - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 1403 - 1402 ملك ذ� غالرييا �نفي�ستمنت�س - �س ذ م م - �ملركز �لتجاري 
1 )��ستد�مة B( �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 679733  رقم 
�لقيد بال�سجل �لتجاري : 1105766 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/1/31 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�سفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  بتاريخ 2021/1/31 وعلى من لديه 
�ل�سعايل  - ملك عبد�هلل  رقم 204  : مكتب  �لعنو�ن  للتدقيق و�ملح��شبة  �جلريودي 
�لعنز - هاتف  2389721-04 فاك�س: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ش�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملح��شبة 
 - �لعنز  ه��ور   - دي��رة   - �ل�سعايل  204- ملك عبد�هلل  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
ب�شت  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
�نرتن��شون�ل تر�دينغ - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2021/1/31 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ش�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�لدعوى رقم cv-02618-JWH-KK-5:20  م�ستند 24  �ملرفوعة بتاريخ 21 يناير 2021 �سفحة 1 من 2 رقم هوية 

مدنية دعوى  �سحيفة  �إعالن  �ل�سفحة: 143 منوذج �أيه �أو 440 )�لن�سخة �ملنقحة رقم 12/06(  
يف �لدعوى رقم JWH-KK-02618-cv-5:20 )»مدين«(

�ملرفوعة من قبل: �ملدعون: )1( هرييدي� بوك�شينج م�ندجمنت �إنك؛ و )2( مو�شيز هرييدي�.
�شد �ملدعى عليهم: )1( �م تي كيه جلوب�ل لالإد�رة �لري��شية ذ.م.م ، )2( غولدن بوي برومو�شنز �إنك ، )3( يف جي 

�شي �إل �إل بي )4( بول دي. جيب�شون ، )5( د�ني�ل كين�ه�ن 
�إعالن �شحيفة دعوى مدنية 

�إىل: )��سم �ملدعى عليه وعنو�نه( د�نيال كيناهان - �س.ب. 454833، مكتب بريد �لرب�ساء ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
نحيطكم علماً باأنه قد مت حتريك دعوى �سدكم. 

قانون  12 من  �مل��ادة  �ملدعية مبوجب  �إىل  بكم  �لدفوع �خلا�سة  �إر�سال  �أو  �ملرفقة  �لدعوى  �ل��رد على �سحيفة  �إر�سال  يتعني عليكم 
�إر�سال هذ� �لإع��الن لكم )مع عدم �حت�ساب �ليوم �لذي ت�سلمتم فيه  21 يوماً من  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية �لفيدر�يل وذلك يف غ�سون 
وكالة �أمريكية �أو م�سوؤول �أو موظف  بو�سفكم  تعملون  �أو  �ملتحدة  �لوليات  متثلون  كنتم  �إذ�  يوماً  �لإعالن �سمن هذه �ملدة( �أو 60 
�أمريكي ح�سبما ورد يف �ملادة 12 )�أ( )2( �أو )3( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �لفيدر�يل، على �أن ُير�سل �لرد �أو �لدفوع �إىل �ملدعية �أو 

وكيلها �ملذكور تفا�سيله �أدناه: ر�جان �أو. د�جنانا فيدر�ل بر�كتي�س جروب ، 1750 كيه �سرتييت �إن دبليو، �سويت 900
rdhungana@fedpractice.com - 20006 ،و��سنطن دي �سي

وبخالف ذلك، �ست�سدر �ملحكمة حكمها غيابياً �سدكم با�ستيفاء طلبات �ملدعية �لو�ردة يف �سحيفة �لدعوى، كما يتعني عليكم تقدمي 
ردكم �أو دفوعكم للمحكمة.  �لتاريخ: 21 يناير 2021 

�ملركزية  �ملتحدة للمنطقة  بالوليات  �ملحكمة �لبتد�ئية  نائبه /يوجد ختم  �أو  �ملحكمة  �ملحكمة /يوجد توقيع/ توقيع كاتب  كاتب 
بكاليفورنيا/

�ملحكمة �لبتد�ئية بالوليات �ملتحدة
للمنطقة �ملركزية بكاليفورنيا

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�لدعوى رقم 2020/3768 جتاري جزئي - دبي

�ملدعى عليها / �سركة �سيدكو للمقاولت �لعامة �س ذ م م
ب�سفتكم �ملدعى عليكم يف �لق�سية رقم 3768/2020 جتاري جزئي- دبي من قبل 
�ملدعية/�لفينيقية للخدمات �لفنية �س ذم م فاأنتم مكلفون �أو من ينوب عنكم قانونا 
حل�سور جل�سة �خلربه معكم يوم �لأربعاء �ملو�فق 24/03/2021 �ل�ساعة 05:00 
�ملحدد  �لوقت  يف   Google meet تطبيق  �ملرئي  �لت�سال  تقنية  عرب  ع�سر� 
لالجتماع وتقدمي م�ستند�تكم و�أدلتكم �أمام خبري �لدعوى ، ويرجى �لتو��سل و�لتن�سيق 
م�سبقا مع �خلبري لالأهمية على �لرقم : 0556658511 ، مع �لعلم �أنه يف حال عدم 
تقدمي �مل�ستند�ت و�لتعاون مع مهمة �خلبري �سيتم �ل�سري يف �لدعوى و�عد�د �لتقرير 

مبا هو متوفر من م�ستند�ت تخ�س �لنز�ع.
�شدر با�شم وتوقيع 
�خلبري �لهند�شي �ملنتدب 
غ�شان عبد �لقادر هربه

�إعالن بالن�شر 

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/3/2406(
 256 رقم  �لعقار  على  �لق�سائي  �حلار�س  ب�سفته   ، �جلن�سية  �مار�تي   ، �لنعيمي  �لكيتوب  �سلطان  ر��سد  علي  �ملنذر/  من  مقدم 
دعاوي   15/2005 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  �حلكم  �جلليل( مبوجب  وعبد  )�إ�سماعيل  �خل��وري  عبد�هلل ح�سني  ورث��ة  بناية   -
303 مقابل  �مليز�ن - مكتب رقم  بناية  ب��ريوت -  �سارع   - 4 �ملحي�سنة  �ملختار /دب��ي -  : يعلن على حمله  �لعنو�ن   - م�ستعجلة 
معهد كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت هاتف 042206899 - وينوب عنه �ل�سيد/ خالد �ملتوىل �أحمد �ل�سو�ف مبوجب وكالة 

رقم 2016/1/147652 
�سد / �ملنذر �إليه : مطعم �لكوخ �ل�سغري )�س ذ م م( وميثله عبد �لغني خان عارف عبد �ل�ستار خان - كندي �جلن�سية 

لذلك :
 2019/10/25 2019/7/25 وحتى  �لفرتة من  �مل�ستحقة عن  �لإيجارية  �لقيمة  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  �ن 
31.700 درهم ليكون  3616 و�لبالغ قدر كل �سيك منها مبلغ   - 3615  - 3614  - 3613 �أرق��ام  و�ملحرر عنها �ل�سيكات 
�ملبلغ �لإجمايل 126،800 درهم )مائة و�ستة وع�سرون �لف وثمامنائة درهم( وما ي�ستجد من �سيكات قيمة بدل �لإيجار لحقا 
و�خالء �لوحد�ت �ملوؤجرة مبوجب عقدي �لإيجار وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإنذ�ر ، بالإ�سافة �إىل �إح�سار �سهادة 
خمال�سة نهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي للوحد�ت �ملوؤجرة ، و�ل فان �ملنذر �سي�سطر �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية يف 
مو�جهة �ملنذر �إليه ، للمطالبة ببدل �لإيجار و�لإخالء و�لتعوي�س عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب نتيجة �إخالل �ملنذر 

�إليه ببنود عقدي �لإيجارة. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/2447(

�ملنذرة :  مي للعقار�ت )�س د .م .م( 
�ملنذر �ليها :- �سركة �م يف �ر للخدمات �لفنية �س.ذ.م .م - رقم �لرخ�سة �لتجارية )690849(

جمهولة حمل �لإقامة 
تنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليها بالتايل :

�أول:- ب�سرورة �سد�د مبلغ )18375( درهم م�ستحقات �يجارية بالإ�سافة �إىل ما ي�ستجد من �مل�ستحقات �ليجارية وذلك حتى 
�مل�سافة دون �ل�سرف و�سد�د كافة فو�تري  �لقيمة  1750 درهم عن �سريبة  �ملوجرة و�سد�د مبلغ  �لفعلي للعني  �لإخ��الء  تاريخ 
�لفعلي  �لإخ��الء  تاريخ  �أخ��رى تكون م�ستحقة على �لعني حتى  و�أي��ة �سر�ئب ور�سوم حكومية  �خلدمات من كهرباء ومياه وغاز 

للعني �ملوؤجرة.
ثانيا:- �إخالء مكتب رقم )01-09( حمل عقد �لإيجار و�لكائن بالطابق �لر�بع بربج مي �ملقام على قطعة �لر�س رقم ) 219- 
231( - ب�سارع عمان - مبنطقة �لنهدة �لأوىل - دبي وت�سليمه للمنذرة خالية من �لعيوب و�ل�سو�غل و�لأ�سخا�س وذلك باحلالة 

�لتي كان عليها وقت �ل�ستالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لإنذ�ر. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �إعالنكم بهذ� �لإنذ�ر و�إل �سوف ت�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
ل�سرتد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�سد�د و�لخالء مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية وذلك مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى جتاه �ملنذر �إليها.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر

�لرقم )2021/2511(
�ملنذرة / �سركة �سنجن وين فري�ست �مبورت �ند�ك�سبورت ليتمد 

�ملنذر �ليه / كالميك�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
 1811310 �سد�د مبلغ وقدره  ب�سرعة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
دولر �م��ري��ك��ي )ف��ق��ط م��ل��ي��ون وث��م��امن��ائ��ة و�ح�����دي ع�����س��ر �لف 
�أيام  خم�سة  غ�سون  يف  لغ��ري(  �أمريكي  دولر  وع�سرة  وثالثمائة 
من تاريخه مع حفظ �حلق يف �لتعوي�س عن �خل�سائر �لناجتة عن 

�لتاأخري يف �سد�د �ملبلغ �ملذكور �عاله. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2507/2021(

�ملخطرة : �سركة بور�سالن )ذ م م(  - وميثله �ملحامي / �ملثنى �لرم�سي 
�ملخطر �إليها : جلوبال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م )مدين(

خم�سة  وخ��الل  ف��ور�  باملبادرة  ي��اأدي��ا  ب��اأن  �إليها  �ملخطر  �ملخطر  يخطر   : �ملو�سوع 
�ليها مببلغ وقدره  �ل�سابق توريدها للمخطر  �لب�ساعة  بكامل قيمة  بالوفاء  �أيام 
و�سبعمائة وثالثة و�سبعون درهما وو�حد  �ألفا  ع�سر  )�ستة  درهم   16،773.61
�لقانونية  �لج����ر�ء�ت  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ  �إىل  �مل��خ��ط��رة  �ست�سطر  و�ل   ، فل�سا(  و���س��ت��ون 
للح�سول جرب� على م�ستحقاتها مع �لتعوي�سات و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% 
�لقانونية  �لأتعاب  كافة  حتملكم  مع   ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من 

و�لق�سائية و�أية تعوي�س �خر يكون له مقت�سى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2476/2021(

�ملنذر : ح�سنى �إبر�هيم �سالح �لرببري 
�ملنذر �إليه/�سيف �لدين ح�سن خليل �إبر�هيم - جمهول حمل �لإقامة

يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما لإنذ�رها بالآتي
مبوجب هذ� �لنذ�ر ننبه على �ملخطر �ليه ب�سرعة �سد�د مبلغ 70740 درهما )فقط �سبعون 
�لف و �سبعمائة و �أربعون درهما( وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإخطار ويف 
حال عدم �لتز�م �ملخطر �ليه بالوفاء باملطالبة �نفة �لذكر �سيقوم �ملخطر باتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
-62( �مل��و�د  لأحكام  وفقا  �أد�ء  �أم��ر  ��ست�سد�ر  طريق  عن  حقوقه  ل�ستيفاء  �لالزمة  �لقانونية 
68(  من قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 33 ل�سنة 2020 بتعديل بع�س �حكام قر�ر جمل�س �لوزر�ء 
رقم 57/2018 يف �ساأن �لالئحة �لتنظيمية للقانون �لحتادي مع 11/1992 مع �ملطالبة 
بالفو�ئد و �لتعوي�س عما ��ساب �ملخطر من ��سر�ر وننبه على �ملخطر �ليه مبا ورد �عاله وذلك 

لأخذ �لعلم به ومبقت�ساه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر
)2021/2479(  

�ملنذر :  �جمد وليد �حل�سنية 
�ملنذر �ليه : نا�سر �سهاب �لدين جنم �سموم

قيمة  وه��و  دره��م   500000 مبلغ  ���س��د�د  ب�سرعة  ينذركم  �مل��ن��ذر 
2017/7/11 و�مل�سحوب على  و�مل��وؤرخ   000023 �ل�سيك رقم 
بنك �لإمار�ت دبي �لوطني وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخه 

مع حفظ حق �ملنذر يف �لتعوي�س.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر

رقم )2021/2505(
�ملنذر : فاين فابرك�س دي دبليو �سي �س.ذ.م

 �ملنذر �ليهما : موؤ�س�سة جلف يونيفورم خلياطة �ملالب�س �لرجالية �لغري عربية
�ملو�سوع : ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه بهذ� �لإن��ذ�ر �لقانوين و يكلفه ب�سد�د 
مبلغ 83169 درهم / ثالثة وثمانون �لف و مائة وت�سعة و�ستون درهم 
ت��رك �ملنذر  ت��اري��خ ن�سر ه��ذ� �لن���ذ�ر و�إل ف�سرمت  �ي��ام م��ن  خ��الل خم�سة 
�ملنا�سبة و  �أن يتخذ �سدك �لإج��ر�ء�ت �لقانونية  �أي خيار �خر �سوى  دون 

حتميلكم كافة �مل�ساريف و �لفو�ئد �لقانونية و�لتعوي�سات. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/2380(

�ملنذره : �أد�ء للتوظيف - �س ذ م م 
�ملنذر �إليه : هد�ية للمقاولت - �س ذ م م 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 117166.35 درهم 
)مائة و�سبعة ع�سر �لفا ومائة و�ستة و�ستون درهما وثالثون فل�سا( خالل 
%9 منذ  خم�سة �يام من تاريخ �إعالنها بهذ� �لإن��ذ�ر و�لفائدة �لقانونية 
تاريخ ��ستحقاق �لفاتورة �لو�قع يف 2020/11/17 وحتى �سد�د �ملبلغ ويف 
حال خمالفة �ملنذر �ليه ذلك، �سوف ت�سطر �ملنذره لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 

�لقانونية �ملقرره حلفظ حقوق موكلتنا.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/2378(

�ملنذره : ريتفر لال�سباغ و�لطالء 
�ملنذر �إليه : ر�مي�س �سارما

درهم   554166 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
خالل  دره��م��ا(  و�ستون  و�ستة  وم��ائ��ة  �ل��ف  وخم�سون  �رب��ع��ة  )خم�سمائة 
خم�سة �يام من تاريخ �إعالنه بهذ� �لإنذ�ر و�لفائدة �لقانونية %9 منذ 
تاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات وحتى �سد�د �ملبلغ ويف حال خمالفة �ملنذر �ليه 
�ملقرره  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذره  ت�سطر  �سوف  ذل��ك، 

حلفظ حقوق موكلتنا
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/2379(

�ملنذره : ريتفر لال�سباغ و�لطالء 
�ملنذر �إليه : جليل ح�سن رزمي خان 

 250.000 وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
درهم )مائتان وخم�سون �لف درهم( خالل خم�سة �يام من تاريخ 
�إعالنه بهذ� �لإنذ�ر و�لفائدة �لقانونية %9 منذ تاريخ ��ستحقاق 
�ل�سيكات وحتى �سد�د �ملبلغ ويف حال خمالفة �ملنذر �ليه ذلك، �سوف 
حلفظ  �ملقرره  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذره  ت�سطر 

حقوق موكلتنا
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/2485(

�أبوهيل - هور �لعنز  �ملنذرة / �سركة باحل�سا �لدولية ذ م م ومقرها بناية باحل�سا - 
�سرق - دبي - هاتف رقم 0543580555 - �س ب 1286 دبي 

�ملنذر �ليه :�ل�سادة / زهرة �ل�سحر�ء للحفالت - حمل رقم 6 - بناية باحل�سا 2 - هور 
�لعنز  �سرق - دبي 

تخطركم �ملنذرة ب�سرورة �سد�د بدلت �لإيجار �مل�ستحقة من تاريخ 2020/12/24 
عن �لعني �ملوؤجرة �ملذكورة �أعاله ، وذلك خالل 30 يوم من تاريخ �لن�سر و�إل �ست�سطر 
للمطالبة  حيالكم  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ  �ىل  �مل��ن��ذرة  �ل�سركة 
�لتقا�سي  ، ف�سال عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف  �ملالية  بالإخالء و�إ�سرتد�د حقوقها 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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لإعالناتكم يف 

يرجى �الت�ش�ل على
ه�تف:024488300 - ف�ك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�نذ�ر عديل بالن�شر - رقم )2021/2512(

  مقدم من �ملنذرة : مايا خالد عالء �لدين - موطنها �ملختار : مكتب �لعو�مي �ملن�سوري للمحاماة 
  و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - �إمارة دبي - �سارع ند ح�سة - و�حة دبي لل�سيليكون - بناية �آي تي بالز� - مكتب رقم 
 Email:m-alawami@hotmail.com  -  0508455222 043338885 - هاتف رقم  313 - هاتف رقم 
وميثله �ملحامي / حممد �سغري علي �لعو�مي �ملن�سوري ، مبوجب �لوكالة �مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2021/1/12 
حتت رقم حمرر )2021/1/8624( وينوب عنه بالتوقيع �ل�سيد/ �حمد ر�ساد عبده �لعريقي ، مبوجب وكالة م�سدقة من 
كاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2020/8/18 حتت رقم حمرر )2020/1/121879( - �ملنذر �ليه : طارق مدحت حممد �ل�سال 
- عنو�نه : �إمارة دبي - مر�سى دبي - برج �سكاي فيو - �لطابق 17 - �سقة رقم 1702 - بالقرب من مطعم �ساروجا - مكاين رقم 
 - Email:t.m.elshal@gmail.com  - 0552666700  / 0561442233 "1268475533 - هاتف رقم 

�ملو�سوع : 1- ملا كانت �ملنذرة قد حررت �لإنذ�ر �لعديل بالرقم )2020/1/220480( بتاريخ 2020/12/28 
�لطرق  ومت  للعنو�ن  �نتقل  �إنه   )45894169473( �أر�مك�س  برقم   2021/1/3 بتاريخ  �لو�ردة  �ملعلن  �إفادة  كانت  وملا   -2

عدة �أوقات خمتلفة ومل يفتح �حد وبالإت�سال باملنذرة �ليه ل يرد لذلك تعذر �لعالن لعدم �لتاأكد من �لعائدية. 
�ليه  للمنذر  تعلم  ل  �ملنذرة  كانت  وملا   ، للمنذرة  بالن�سبة  �ملعروف  �لوحيد  �لعنو�ن  هو  �ليه  للمنذر  �ملبني  �لعنو�ن  كان  وملا   -3
عنو�ن �آخر خالفه وملزيد من �حلر�س لتمام و�سول علم �ملنذر �ليه مب�سمون �لإنذ�ر.  لذلك ، يخطر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د 
�ملبلغ وقدره )100.000( درهم قيمة �ل�سيك �ملرتد وذلك خالل مهلة �أق�ساها )7 �أيام( من تاريخ �لإعالن بالن�سر و�إل �ست�سطر 
�ملنذرة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها مبا يف ذلك �إقامة �لدعوى �لق�سائية للمطالبة باملبلغ مع مطالبة �ملنذر 

�ليه بالتعوي�س �ملنا�سب عن �لأ�سر�ر �ملادة �لتي حلقت بها وحتميله كافة �لر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي ، و�تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    �لغوثية لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت جاهيد �لإ�شالم   
مدين     SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0000254/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �لغوثية لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 
�إمارة �ل�سارقة �ساعية رقم 2 �سارع �لأوىل �ل�سناعي حمل رقم  9 �لهاتف �ملتحرك 056855089 �سندوق �لربيد 25035 

جاهيد �لإ�سالم �سم�س �لإ�سالم
�إمارة �ل�سارقة �ساعية رقم 2 �سارع �لأوىل �ل�سناعي حمل رقم  9 �لهاتف �ملتحرك 056855089 �سندوق �لربيد 25035 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �ملكرم لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - ذ م م - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله  

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه 
كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 25051 درهم.  

بهذ�  �إعالنكم   / �إعالنك  تاريخ  يوما من   )15( �أعاله خالل  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
�لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 

�لقا�شي / وليد خمي�س عبد�هلل �خلدمي 
حمكمة �ل�شارقة
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2019/ M0002899 يف  �لدعوى رقم

�ملدعي / دنيا للتمويل - ذ م م 
�إىل : �ملحكوم عليه �ير حممد حاجي تاند�مياه  1014930 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2019/12/18 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 
بالتايل : ن�س �حلكم 

مبلغ  �ملدعية  لل�سركة  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   : �حل�سوري  مبثابة   : �ملحكمة  حكمت 
وقدره 122.190.27 درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 96.39 �سنويا ٪ من تاريخ �ل�ستحقاق يف 
2017/9/4 وحتى متام �ل�سد�د ، وعلى �ل تزيد �لفائدة على �أ�سل �لدين �ملق�سى به ، و�لزمت 

�ملدعي عليه بالر�سوم وبامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

�لقا�شي/ د.حممد �شليمان حممد عبد�لرحمن 
حمكمة �ل�شارقة 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء    �أمر   AJCFICICPL2019 /0001932 يف  �لدعوى رقم

�إىل�ملحكوم عليه /  �لرجب ملقاولت �لبناء - ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2019/10/8 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�سالح / بوكوماك لل�سناعات - �س ذ م م  بالتايل :
مع  للمددعية  درهم  �لف   50.000.00 مبلغ  باد�ء  عليها  �ملدعي  ناأمر   / بالتايل 
�لفائدة بو�قع %5 من تاريخ ��ستحقاق 2018/11/28  مع �لر�سوم و�مل�ساريف 
و 300 درهم �تعاب حماماة ورف�س ما عد� ذلك. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
�لقا�شي / عبد�لرحيم دروي�س 
حمكمة عجمان    
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 16/2019/3289 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ 825.930/29 درهم و�لفائدة 
�لتاأخريية بو�قع 1.5٪ �سهريا من تاريخ ت�سجيل �ملنازعة رقم 160/2019 نز�ع خربة جتاري

وحتى متام �ل�سد�د  
طالب �لإعالن : �لن�سر للهند�سة - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

�لن�سر للهند�سة / وميثلها  م ح  2- موؤ�س�سة  �لن�سر للهند�سة جيه بي - �س   -1 : �إعالنهم  �ملطلوب 
مالكها فو�ز عبد�لغفار حممد �لعلوي - �سفتهما بالق�سية :  �خل�سم �ملدخل

�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ل��ز�م �ملدعي عليها �ن ت��وؤدي للمدعية مبلغ  مو�سوع �لإع��الن : قد 
825.930/29 درهم و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 1.5٪ �سهريا من تاريخ ت�سجيل �ملنازعة رقم 160/2019 
نز�ع خربة جتاري وحتى متام �ل�سد�د.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/3/30  �ل�ساعة 
وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  10.30 �سباحا يف 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 27/2021/22 مدين كلي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة باحلكم بعدم نفاذ عقد �لهبه رقم 7406/2020 �ملوؤرخ 2020/2/25 و�لثار 
�ملرتتبة و�لالحقة له و�عادة �لو�سع فيما كان عليه و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

طالب �لإعالن :  �سامياك �ساندر�كانت فري� - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : موزه �سيف �سامل �سيف �جلابري - �سفته بالق�سية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �لني �سام�س �سيربيا  2-خمايل جامي �سام�س مزر�حى - �سفتهما  بالق�سية : 
مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 

�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ملطالبة باحلكم بعدم نفاذ عقد �لهبه رقم  مو�سوع �لإع��الن : قد 
7406/2020 �ملوؤرخ 2020/2/25 و�لثار �ملرتتبة و�لالحقة له و�عادة �لو�سع فيما كان عليه و�لر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/3/24م  �ل�ساعة 9 
�س يف & BUILDING_DESC لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 850/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 3571 ل�سنة 2018 جتاري 
جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )96832 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعالن : �إم �إف �سي �نرتنا�سيونال م م ح - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

 : بالق�سية  �سفته   - عبد�لقادر  �يزيكوتايل  �لدين  زين  : 1- حممد  �إعالنه  �ملطلوب 
منفذ �سده

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�سوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )96832( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 176/2021/211 تنفيذ عقاري  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 463/2019 عقاري كلي، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )19.824.996.01 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعالن : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب 
منفذ   : بالق�سية  �سفته   - ليمتد  �نف�ستمنتز  �ست�سون   -1  : �إعالنه  �ملطلوب   - �لتنفيذ 

�سده  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�سامال  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )19824966.01( وق��دره  به  �ملنفذ 
للر�سوم + منطوق �حلكم. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2383/2020/11 مدين جزئي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )60000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
 �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن : �سركة �خلزنة للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه: 1- وحيد �بر�هيم عبا�س عبد�لرز�ق - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/2/7 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�سالح/ �سركة �خلزنة للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ 60000 درهم "�ستون �لف درهم" و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �سنويا من تاريخ �سريورة �حلكم 
نهائيا وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� 
�ليوم  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن حكم بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 22/2019/411 مدين كلي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1124811.27 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 9٪ من �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام.  
طالب �لإعالن : عبد�لعزيز حممد بدري ب�سخ�سه وب�سفته �ل�سريك و�ملدير �حلايل ل�سركة �يالت كريتيف لإد�رة 

�لعالقات �لعامة )�س ذ م م(  - �سفته بالق�سية : مدعي
�ملطلوب �إعالنه : 1- فالح ح�سن مو�سى �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/1/29 يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/عبد�لعزيز حممد بدري ب�سخ�سه وب�سفته �ل�سريك و�ملدير �حلايل ل�سركة �يالت كريتيف لإد�رة �لعالقات 
�لعامة )�س ذ م م( بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ب�سفته مدير �سركة 
�لعامة مبلغ وقدره )1.124.811.27 درهم( )مليون ومائة و�ربعة وع�سرون �لف  �يالت كريتيف لإد�رة �لعالقات 
وثمامنائة و�حدى ع�سر درهم و�سبعة وع�سرون فل�سا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �سنويا  على �ملبلغ �ملق�سى 
به من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  عد�  ورف�ست  �ملحاماة 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 حماكم دبي �لبتد�ئية
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 1297/2021/60 �مر �د�ء    
مو�سوع �لدعوى : �مر �أد�ء بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ / 271.535 �لف درهم 

)مائتني و�حد و�سبعون �لفا وخم�سمائة خم�سة وثالثون درهما( و�لفو�ئد �لقانونية �لتاأخريية 
بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2020/3/5 حتى �ل�سد�د �لتام.   

طالب �لإعالن : �لوكوبانال ميدل �ي�ست - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1-  �سركة كارتل لل�سناعة - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

مو�سوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/2/26 بالز�م �ملعرو�س �سدها �ن 
�لف وخم�سمائة وخم�سة  271.535 مائتان وو�ح��د و�سبعون  ت��وؤدي �ىل طالبة �لمر مبلغ وق��دره 
متام  وحتى  �سيك  كل  ��ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما  وثالثون 
�ل�سد�د و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف 

�لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن قر�ر بالتنفيذ 
 1071/2018/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  ليفانت مانيجمنت كون�سلتن�سي - منطقة حرة - 
ذ م م  - جمهول حمل �لقامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�يه �م بي بي 
ملقاولت �لبناء - �س ذ م م.  وميثله / عبد�لكرمي �حمد عبد�هلل عيد 
ب�سد�د  بتاريخ 2021/2/9 �خطاركم  �لإبتد�ئية  - قررت حمكمة دبي 
�ملبلغ �ملرت�سد يف ذمتكم وقدره )919870.32( وفقا لالئحة �لتنفيذ 

�ملعدلة وذلك للعلم مبا جاء فيه. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر        

 23/2021/20 جتاري كلي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- عياد�ت كوزم�سريج - ذ م م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : د�ر �لتمويل - �س م ع  

وميثله : �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي  
�لتا�سع  �ملدعي عليهم من �لوىل حتى  بالز�م  �لدعوى ومو�سوعها �حلكم  �أق��ام عليك  قد 
وثالثون  خم�سة  فقط  دره��م   35.240.070.07 وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  و�لت�سامن  بالتكافل 
مليون ومائتان و�ربعون �لف و�سبعون درهم بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية بو�قع  ٪12 
�ملو�فق  �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ل�سد�د  �لدعوى وحتى  �سنويا من تاريخ رفع 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�  بعد  عن  �لتقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   9.30 �ل�ساعة   2021/3/28
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن بالن�شر        
 613/2021/16 جتاري جزئي  

تف��شيل �الإعالن ب�لن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1-  فر�نكلني هرني �وينز - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : بنك �مل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(  
�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   112.500(
�ملو�فق  لها جل�سة يوم �لحد  �لتام. وح��ددت  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  9٪ من 
2021/3/28 �ل�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن حكم بالن�شر 
يف  �لدعوى 2511/2019/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1- خليل ح�سن حممد ح�سن - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له :  مو�ر للتمويل - وميثله / علي �سلطان �سامل �لكندي 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ  2019/9/23 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
ي��وؤدي للمدعية  بان  �ملدعي عليه )خليل ح�سن حممد ح�سن(  بالز�م  ل�سالح/ م��و�رد للتمويل 
وثمانية  وثمامنائة  �ل��ف  وت�سعني  )خم�سة  دره��م   95.878.75 مبلغ  للتمويل(  م��و�رد  )�سركة 
يف  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�   ٪9 و�لفائدة  فل�س(  و�سبعني  وخم�سة  درهم  و�سبعني 
2019/6/17 وحتى �ل�سد�د و�لزمته �ملدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة. 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 1720/2020/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�إىل حمكوم عليه 1-  حممد فهد �سامل �سيد�ن �لعتيبي - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : جمال لطفى كامل �بو �لوفا 
وميثله : مرمي �حمد �سامل م�سلم �ملحرمي  

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2021/1/31  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
درهم  وق��دره 348.650  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م   - �لوفا  �بو  كامل  جمال لطفي 
)ثالثمائة وثمانية و�ربعون �لف و�ستمائة وخم�سون درهما( م�سافا �ليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 
5٪ �سنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2019/9/26 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت 
�ملدعي عليها �مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر 

 207/2021/66 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �جلبل للدر�جات )�س ذ م م( - )فرع(   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �سركة فرز�مي للتجارة )�س ذ م م( وميثلها مديرها / علري�سا 
غالمعبا�س فرز�مي - وميثله / �سامل خمي�س �سعيد ح�سن �ليماحي.  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  �و خزينة  �لتنفيذ  )356833( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر
 1109/2021/60 �أمر �أد�ء  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
�ىل �ملدعي عليه / 1-  حممد عبد�هلل �سيف حميد �ل�سام�سي  

مبا �ن �ملدعي / د�ر �لتمويل - �س م ع  
وميثله /  �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي  

قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/2/17 - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ 40.144.42 درهم عن قيمة �لت�سهيالت �ملمنوحة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �سنويا 
من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. ورف�ست ما ز�د على ذلك من طلبات. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 259/2021/208 تنفيذ مدين

مو�سوع �لدعوى:  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1646 
مدين جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 129،678.65 درهم ( ، 

�ساماًل للر�سوم و�مل�ساريف
 طالب �لإعالن : �مل�ست�سفى �لمريكي دبي �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية: طالب �لتنفيذ

�ملطلوب �إعالنهم : 1- بر�ديب جايندر �لل ناثالل ت�ساند�ريا - �سفته بالق�سية:  
منفذ �سده. مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�لتنفيذ�أو  طالب  �ىل   129698.65 وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك�م 
خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك� يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر 

 يف �لدعوى رقم 707/2021/207 تنفيذ جتاري
تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2791/2020 �مر �د�ء، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 1111015 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لعالن : لوريال �لإمار�ت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  
للتجارة  �إي�ست  ميدل  زون  كونك�سن   -1 �عالنهم:  �ملطلوب   ، �لتنفيذ  طالب 
�لعامة )����س.ذ.م.م( - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده. مو�سوع �لإع��الن :  قد 
�أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1111015 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ�أو خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر  �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 
�عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 18/2020/1166 عقاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : دعوى بطلب ف�سخ و�نهاء �تفاقية �لإيجار طويلة �لأمد �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليها �لوىل بتاريخ 22 �أكتوبر 
2018 ، و�خلا�سة بقطعة �لر�س رقم )4900-597( للبناء رقم )17( مب�ساحة وقدرها )9067.74 مرت مربع(  ، و�لكائنة مبجمع 
دبي لال�ستثمار ، مع �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره )1.418.860.85 درهم( مليون و�ربعمائة وثمانية 
�ملبالغ �ملرت�سدة يف ذمة �ملدعي عليها �لوىل ح�سب ك�سف �حل�ساب  ع�سر �لف وثمان مائة و�ستون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا ، جملة 
�آثار  ما يرتتب من  و�لغر�مات مع  �ل�سحي  �ل�سرف  ور�سوم  ور�سوم �خلدمات  �ليجار  ب��دلت  و�ملتمثلة يف   ،  2020/11/16 �مل��وؤرخ يف 
وم�ستحقات حتى متام �لأخالء �لتام وت�سليم �ملاأجور للمدعية خالية من �ل�سو�غل و�لأ�سخا�س وخاليا من �أي قيد ، وبطالن عقد �لرهن 
�ملربم بني �ملدعي عليها �لوىل و�ملدعي عليه �لثاين ، و�لذي مت باملخالفة لتفاقية �ليجار �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليها �لوىل �ملو�د 
و�ل�سو�غل  �لرهون  �لأر���س للمدعية خالية من  �لر�سمية لإز�لته وحموه وت�سليم  ، وخماطبة �جلهات  للقانون  16/2( وباملخالفة   ،4(

و�لأ�سخا�س ، مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب حماماة.  
طالب �لإعالن :  �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- ��سيت�س بل�س للعقار�ت - �س ذ م م - �سفته - بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى بطلب ف�سخ و�نهاء �تفاقية �لإيجار طويلة �لأمد �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي 
عليها �لوىل بتاريخ 22 �أكتوبر 2018 ، و�خلا�سة بقطعة �لر�س رقم )4900-597( للبناء رقم )17( مب�ساحة وقدرها )9067.74 
مرت مربع(  ، و�لكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار ، مع �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره )1.418.860.85 درهم( 
مليون و�ربعمائة وثمانية ع�سر �لف وثمان مائة و�ستون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا ، جملة �ملبالغ �ملرت�سدة يف ذمة �ملدعي عليها �لوىل 
ح�سب ك�سف �حل�ساب �ملوؤرخ يف 2020/11/16 ، و�ملتمثلة يف بدلت �ليجار ور�سوم �خلدمات ور�سوم �ل�سرف �ل�سحي و�لغر�مات مع ما 
يرتتب من �آثار وم�ستحقات حتى متام �لأخالء �لتام وت�سليم �ملاأجور للمدعية خالية من �ل�سو�غل و�لأ�سخا�س وخاليا من �أي قيد ، وبطالن 
عقد �لرهن �ملربم بني �ملدعي عليها �لوىل و�ملدعي عليه �لثاين ، و�لذي مت باملخالفة لتفاقية �ليجار �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليها 
�لوىل �ملو�د )4، 16/2( وباملخالفة للقانون ، وخماطبة �جلهات �لر�سمية لإز�لته وحموه وت�سليم �لأر�س للمدعية خالية من �لرهون 
�ملو�فق   �لثالثاء   يوم  لها جل�سة  �تعاب حماماة. وح��ددت  و�مل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  �ملدعي عليهما  �ل��ز�م  ، مع  و�لأ�سخا�س  و�ل�سو�غل 
2021/3/23  �ل�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، علما باأنه مت �إحالة �لدعوى من �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية 

�لثانية �ىل �لد�ئرة �لكلية لنظر �لدعوى بتاريخ �جلل�سة �ملذكورة �أعاله. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن بالن�شر        
يف  �ملنازعة رقم  115/2021/480 نز�ع تعيني خربة جتاري  
مو�سوع �ملنازعة : �أول : �إعالن �ملدعي عليهم ب�سحيفة �لدعوى �أ�سول مع �ملرفقات مع حتديد �أقرب جل�سة لنظرها. 
ثانيا : ندب خبري هند�سي لالإطالع على �أور�ق �لدعوى و�إجر�ء �ملعاينة لتقدير قيمة �لأعمال �لتي �أجنزتها �ل�سركة 
�ملدعية وفقا للعقود �ملربمة بني �لطرفني. و�لإنتقال �إىل �أي د�ئرة حكومية �و غري حكومية يرى لزوما �لإنتقال 
�ليها لبيان وجه �حلق يف �لدعوى. وت�سفية �حل�ساب �خلا�سة باملدعية لدى �ملدعي عليهم و�ثبات �سيك �ل�سمان 
�ملوجود بحوزة �ملدعي عليه �لأول و�ثبات عدم ��ستحقاقه، ومن ثم �حت�ساب ما لل�سركة �ملدعية من �جمايل �ملبالغ 
�لتي ما ز�لت متعلقة يف ذمة �ملدعي عليهم نتيجة �لعمال �ملنجرة غري �ملدفوعة و�حت�ساب �ل�سر�ر �لتي حلقت 
باملدعية نتيجة تاأخر �ملدعي عليهم يف تنفيذ �لتز�ماتهم �لتعاقدية ونتيجة ف�سخهم للعقد تع�سفيا باإر�دتهم �ملنفردة 

ودون �سبب �سرعي �و قانونى. ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لإعالن / 1-تكنة للمقاولت - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : متنازع 

�ملطلوب �إعالنه : 1-  �ر كتيكت ديز�ين ��ستديو - �سفته بالق�سية : متنازع �سده - جمهويل حمل �لقامة 
�أ�سول  �لدعوى  ب�سحيفة  �ملدعي عليهم  �إع��الن   : �أول  �لدعوى ومو�سوعها   �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�سوع 
و�إجر�ء  �لدعوى  �أور�ق  : ندب خبري هند�سي لالإطالع على  ثانيا  لنظرها.  �أق��رب جل�سة  �ملرفقات مع حتديد  مع 
�ملعاينة لتقدير قيمة �لأعمال �لتي �أجنزتها �ل�سركة �ملدعية وفقا للعقود �ملربمة بني �لطرفني. و�لإنتقال �إىل �أي 
د�ئرة حكومية �و غري حكومية يرى لزوما �لإنتقال �ليها لبيان وجه �حلق يف �لدعوى. وت�سفية �حل�ساب �خلا�سة 
باملدعية لدى �ملدعي عليهم و�ثبات �سيك �ل�سمان �ملوجود بحوزة �ملدعي عليه �لأول و�ثبات عدم ��ستحقاقه، ومن 
ثم �حت�ساب ما لل�سركة �ملدعية من �جمايل �ملبالغ �لتي ما ز�لت متعلقة يف ذمة �ملدعي عليهم نتيجة �لعمال �ملنجرة 
غري �ملدفوعة و�حت�ساب �ل�سر�ر �لتي حلقت باملدعية نتيجة تاأخر �ملدعي عليهم يف تنفيذ �لتز�ماتهم �لتعاقدية 
ونتيجة ف�سخهم للعقد تع�سفيا باإر�دتهم �ملنفردة ودون �سبب �سرعي �و قانونى. ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم 
�سباحا   9.00 �ل�ساعة   2021/3/22 �ملو�فق  �لثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف 
بقاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

�لت�شويات   �لودية 
�لعدد 13194 بتاريخ 2021/3/21 

�عالن بالن�شر        
يف �لدعوى رقم 85/2021/480 نز�ع تعيني خربة جتاري
مهّماته  وتكون  �حلا�سرة  �لدعوى  �أور�ق  على  لالطالع  �ل��دور  بح�سب  ح�سابي  خبري  بندب  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�سوع 
?( �لنتقال �ىل �لد�ئرة �لقت�سادية يف �لفجرية حيث مّت ت�سجيل �ملتنازع �سدها �لأوىل و�لطالع على �ور�قها  �لتالية: 
و�سحب عقد تاأ�سي�سها وبيان �د�رتها ومالكي ح�س�سها و�لطالع على �مليز�نيات �ل�سنوية �ملودعة يف ملفها و�ل�ستح�سال 
على ن�سخة منها وتدقيقها و�لطالع على م�سادر �لأمو�ل ور�أ�س مالها وكيفية �سرف �أمو�لها و�سد�د م�ستحقاتها وما �ذ� 
مّت توزيع �ية �أرباح من عدمه �أو خ�سائر وبيان عدم ��ستالم �ملتنازع �ية �أرباح من �ملتنازع �سدها �لأوىل منذ تاأ�سيهيا حتى 
تاريخ �لنز�ع �حلا�سر. ?( تدقيق �أور�ق �ل�سر�كة �لقائمة بني �ملتنازع و�ملتنازع �سدهما �لثاين و�لثالث وبيان ماآل �لأمو�ل 
�مل�سّلمة �إىل �ملتنازعني �لثاين و�لثالث وبيان توزيع �لأرباح من عدمه خالل فرتة �ل�سر�كة وبيان �أرباح وخ�سائر �ل�سر�كة 
منذ تاأ�سي�سها حتى تاريخ �لنز�ع �ملاثل. مع �إلز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�أتعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�سركة   -1 �ملطلوب �عالنهم:  بالق�سية: متنازع.  �ساكر خليل - �سفته  �لع��الن:  زهري ها�سم  �ملعجل بال كفالة. طالب 
�إيا�س في�سل حممود   -2  ، ? �سركة ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة( �سفته بالق�سية: متنازع �سده  توين ميديا )منطقة حرة 
3- �سمري حممد جميل عز�مي - �سفته بالق�سية:  متنازع �سده. مو�سوع  �سومان - �سفته بالق�سية:  متنازع �سده - 
�أور�ق �لدعوى  �ل��دور لالطالع على  �أق��ام عليك� �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري ح�سابي بح�سب  �لإع��الن : قد 
�حلا�سرة وتكون مهّماته �لتالية: ?( �لنتقال �ىل �لد�ئرة �لقت�سادية يف �لفجرية حيث مّت ت�سجيل �ملتنازع �سدها �لأوىل 
و�لطالع على �ور�قها و�سحب عقد تاأ�سي�سها وبيان �د�رتها ومالكي ح�س�سها و�لطالع على �مليز�نيات �ل�سنوية �ملودعة يف 
ملفها و�ل�ستح�سال على ن�سخة منها وتدقيقها و�لطالع على م�سادر �لأمو�ل ور�أ�س مالها وكيفية �سرف �أمو�لها و�سد�د 
م�ستحقاتها وما �ذ� مّت توزيع �ية �أرباح من عدمه �أو خ�سائر وبيان عدم ��ستالم �ملتنازع �ية �أرباح من �ملتنازع �سدها �لأوىل 
منذ تاأ�سيهيا حتى تاريخ �لنز�ع �حلا�سر. ?( تدقيق �أور�ق �ل�سر�كة �لقائمة بني �ملتنازع و�ملتنازع �سدهما �لثاين و�لثالث 
وبيان ماآل �لأمو�ل �مل�سّلمة �إىل �ملتنازعني �لثاين و�لثالث وبيان توزيع �لأرباح من عدمه خالل فرتة �ل�سر�كة وبيان �أرباح 
�ملحاماة  و�أتعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �إل��ز�م  مع  �ملاثل.   �لنز�ع  تاريخ  حتى  تاأ�سي�سها  منذ  �ل�سر�كة  وخ�سائر 
 08:30 �ل�ساعة   2021-03-22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول 
�سباحا �س بقاعة �لتقا�سي عن ُبعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت 

�أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة ب�ثالثة �أيام على �لقل.
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

�لت�شويات   �لودية 
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•• اأبوظبي- الفجر

�أعلنت �أكادميية �ل�سعر �لتابعة للجنة �إد�رة �ملهرجانات 
�نتهاء  عن  �أبوظبي  يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 

دورة “�أ�سا�سيات ومقومات �لق�سيدة”،
�مل�ستقبل”  “�ساعر  ب��ع��ن��و�ن  ع��م��ل  ور����س���ة  ت�سمنت  �ل��ت��ي   

و��ستهدفت طالب �ملد�ر�س يف �إمارة �أبوظبي.
�أقيمت هذه �لدورة بالتعاون بني �أكادميية �ل�سعر ود�ئرة �لتعليم 

و�ملعرفة، 
وكان �لهدف منها �حت�سان �ملو�هب �ل�سابة ورعايتها، من خالل 

تطوير �أدو�ت �لكتابة �ل�سعرية لديهم و�سقل مو�هبهم، للو�سول 
وثقافته  �إرث����ه  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  و�لأدب  لل�سعر  حم��ب  ج��ي��ل  �إىل 

�لأ�سيلة.
وقد �أقيمت �لدورة عرب تقنية �لتعليم عن بعد، م�ساء كل �ثنني 

و�أربعاء من �ل�ساعة �خلام�سة �إىل �ل�ساد�سة، 
وع��ل��ى م��دى �أرب���ع حم��ا���س��ر�ت ب��ني �ل��ف��رتة م��ن 8 �إىل 3-17-

�إىل �ل�سعر وفكرة �لكتابة ومقوماتها،  2021 وت�سمنت مدخاًل 
و�لتعّرف �إىل �لتجارب �ل�سعرية للطلبة-

 مترين تطبيقي، 
خالل  م��ن  �لق�سيدة  يف  و�لقافية  �ل���وزن  ج��و�ن��ب  ت�سمنت  كما 

متارين تطبيقية كذلك.
تقدم  تاأ�سي�سها  منذ  �أبوظبي  يف  �ل�سعر  �أكادميية  �أن  �إىل  ي�سار 
عدد�ً من �لرب�مج �لدر��سية �لتي توؤهل �لد�ر�سني للدخول �إىل 

�ل�ساحة �ل�سعرية،
 و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن خ���رب�ت ع���دد م��ن �مل��ح��ا���س��ري��ن و�لأكادمييني 

�ملتخ�س�سني �لعاملني يف �لأكادميية،
على  حر�ساً  ورعايتها  �ل�سعرية  �ملو�هب  متابعة  على  وحتر�س   

مو��سلة �إبد�عاتها يف ما يخ�س �لكتابة �ل�سعرية.
 كما تعمل �لأكادميية على طباعة ون�سر تلك �لإبد�عات ومنحها 

فر�سة �لو�سول �إىل �أكرب �سريحة من �لقر�ء و�ملتابعني.

•• اأبوظبي-الفجر

21 م��ار���س �جل����اري،  �ل��ي��وم �لأح����د  تنطلق م�����س��اء 
�للقب  لت�سفيات  �لنهائية(  )ن�سف  �لر�بعة  �ملرحلة 
مبو�سمه  “�ملنكو�س”  �ملنكو�س بربنامج  فار�س  على 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  ت��ن��ت��ج��ه  �ل�����ذي  �ل����ث����اين، 
وذلك  �أب��وظ��ب��ي،  و�ل��رت�ث��ي��ة يف  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
من م�سرح �ساطئ �لر�حة باأبوظبي يف متام �ل�ساعة 
 “ “بينونة  قناتي  �لإم��ار�ت وعرب  بتوقيت  �لعا�سرة 

و “�لإمار�ت«.
و�سيتناف�س خالل �حللقة 6 جنوم من �لذين تبقو� 
لهذه �ملرحلة، حيث �سيقدمون رو�ئعهم �أمام �أع�ساء 
�للجنة  قبل  �أد�ئهم من  تقيم  ويتم  �لتحكيم،  جلنة 
30 درجة لهذه �حللقة، ومن ثم ينتقلون �إىل  من 
ت�سويت �مل�ساهدين �لذي ي�ستمر حتى نهاية �حللقة 

�لأخرية وخ�س�س له 40 درجة، فيما �سيكون تقيم 
�أخر خالل �حللقة �لأخرية من 30 درجة.

وك��ان��ت �حل��ل��ق��ة �مل��ا���س��ي��ة ق��د ���س��ه��دت ت��اأه��ل ك��ل من 
وهادي  �ل�سعودية،  م��ن  �ل�سخابرة  فهد  )ع��ب��د�هلل 
�ملت�سابقني وهم   بقية  �أم���ا  �ل��ك��وي��ت(،  م��ن  رب��ع��ه  ب��ن 
�سعود  �ل�سعودية،  م��ن  ج���وز�ء  �آل  جابر  ب��ن  )�سعود 
�سامل �آل طينان من �لكويت، �سالح ح�سني �لهمامي 
�ل�سعودية،  من  �سعفول  بن  م�سعود  �ل�سعودية،  من 
نا�سر هادي �ملن�سوري من �لإم��ار�ت، نهيان مبارك 
�ملن�سوري من �لإم��ار�ت( فينتظرون دعم وت�سويت 
�مل�����س��اه��دي��ن ل��ه��م ع��ل��ى م����د�ر �لأ����س���ب���وع، ل��ت��اأه��ل 4 
خالل  م��ن  �مل�سابقة  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  للمحطة  منهم 
www.( �ملنكو�س  برنامج  موقع  عرب  �لت�سويت 

به. �خلا�س  �لتطبيق  �أو   )almankous.ae
�مل��ن��ك��و���س متر  ب��رن��ام��ج  �لتناف�س يف  �آل��ي��ة  �أن  ي��ذك��ر 

�ملرحلة  تت�سمن  ح��ي��ث  رئ��ي�����س��ي��ة،  م��ر�ح��ل  بخم�س 
�لأوىل 3 �أم�سيات ي�سارك بها 18 مت�سابقا، وتنق�سم 
درجاتها �إىل 50 درجة للجنة �لتحكيم و 50 درجة 
www.( لت�سويت �مل�ساهدين عرب موقع �لربنامج

almankous.ae( �أو �لتطبيق �خلا�س به، ويف 
كل �أم�سية يتناف�س 6 مت�سابقني يتاأهل منهم �ثنان 

بقر�ر جلنة �لتحكيم و�ثنان بالت�سويت.
 12 �ل��ث��ان��ي��ة  للمرحلة  �مل��ت��اأه��ل��ني  وي��ك��ون جم��م��وع 
�أم�سيتني  مت�سابقاً، �سيتناف�سون بدورهم من خالل 
و  �لتحكيم  للجنة  درج��ة   50 �إىل  درجاتها  تنق�سم 
�ثنان  حلقة  كل  يف  ويتاأهل  للت�سويت،  درج��ة   50

بقر�ر جلنة �لتحكيم و�ثنان بالت�سويت.
ويف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة )رب����ع �ل��ن��ه��ائ��ي��ة( ي�����س��ارك 8 
م��ت�����س��اب��ق��ني يف �أم�����س��ي��ة و�ح�����دة وي���ت���اأه���ل م��ن��ه��م 6 
مت�سابقني )2 بقر�ر جلنة �لتحكيم و4 بالت�سويت(، 

وتتوزع �لدرجات كالتايل )50 للجنة �لتحكيم و50 
لت�سويت �مل�ساهدين(.

يتناف�س  �لنهائية(  )ن�سف  �لر�بعة  �ملرحلة  يف  �أم��ا 
جلنة �لتحكيم �أد�ء  وتقيم  �أم�سية  يف  مت�سابقني   6
 30 �إىل  تنق�سم  درج���ة   60 خ��الل  م��ن  �ملت�سابقني 
درج����ة خ���الل �حل��ل��ق��ة و30 درج����ة خ���الل �حللقة 
�لنهائية ودون خروج �أي مت�سابق ويقوم �مل�ساهدون 
�خلام�سة  �ملرحلة  ويف  �ملف�سل،  لنجمهم  بالت�سويت 
6 ويتم يف نهاية  �ل�  )�لنهائية( يتناف�س �ملت�سابقون 
60 درجة  �حللقة جمع درج��ات جلنة �لتحكيم من 
على  وبناًء  درج��ة،   40 من  �مل�ساهدين  ت�سويت  مع 
�إىل  �ل�ساد�س  م��ن  �ملت�سابقني  ترتيب  يتم  �ملجموع 

�لأول.
ويح�سل �لفائز باملركز �لأول على 500 �ألف درهم 
على  �لثاين  باملركز  �لفائز  يح�سل  بينما  �إم��ار�ت��ي، 

�أل��ف درهم،   200 دره��م، و�لثالث على  �أل��ف   300
و�لر�بع على 150 �ألف درهم، و�خلام�س على 100 

�ألف درهم و�ل�ساد�س على 50 �ألف درهم.

و�لرب�مج  �ملهرج�ن�ت  �إد�رة  جلنة  عن  نبذة 
�لثق�فية و�لرت�ثية ب�أبوظبي

ت��اأ���س�����س��ت ك��ل��ج��ن��ة ح��ك��وم��ي��ة د�ئ���م���ة م��ع��ن��ي��ة بتنظيم 
�مل��ه��رج��ان��ات و�لأن�����س��ط��ة  �ل��رت�ث��ي��ة و�إن��ت��اج �لرب�مج 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  �سادر عن  بقر�ر  �لثقافية 

�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 2013.
�إىل تعزيز  �ل��ل��ج��ن��ة  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  روؤي����ة  وت��ه��دف 
�ل���ولء و�لن��ت��م��اء م��ن خ��الل ممار�سة �لرت�ث  قيم 
قيم  تر�سيخ  ع��ل��ى  تعمل  ك��م��ا  �لأ���س��ي��ل،  �لإم���ار�ت���ي 
�ملوروث �لإمار�تي يف �لوفاء و�لولء للقيادة و�لوطن 
وتخدم  ��ستد�مته  و�سمان  به  يحتذى  �أ�سيل  كمثل 

جميع �أن�سطة �للجنة �ل�سرت�تيجية �لثقافية لإمارة 
�أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وت�ساهم يف 
�إي�سال  على  وتعمل  �لثقايف،  �مل��وروث  على  �حلفاظ 
ملختلف  ل��الإم��ار�ت  و�لإن�سانية  �حل�سارية  �لر�سالة 

ثقافات و�سعوب �لعامل.
و�لرب�مج  �مل��ه��رج��ان��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �للجنة  وت��دي��ر 
يف �سون  ب��ارز�ً  دور�ً  تلعب  �لتي  و�لثقافية  �لرت�ثية 
�ملليون”،  “�ساعر  برنامج  منها:  �لثقايف،  �مل���وروث 
“�ملنكو�س”،  ب��رن��ام��ج  �ل�سعر�ء”،  “�أمري  ب��رن��ام��ج 
مهرجان  “�ملغاين”،  برنامج   ،“ “�ل�سارة  برنامج 
�لظفرة  مهرجان  �لظفرة،  مهرجان  للرطب،  ليو� 
للرطب،  ليو�  م��ز�د  دمل��ا،  �سباق  مهرجان  �ل��ب��ح��ري، 
جملة  �لتلفزيونية،  بينونة  قناة  �ل�سعر،  �أكادميية 
�ساعر �ملليون، جملة �سو�طئ، فرقة �أبوظبي للفنون 

�ل�سعبية وحممية �ملرزوم.

مب��شرة عرب قن�تي بينونة و�الإم�ر�ت وتطبيق �لربن�مج

ت�شفيات لقب فار�س املنكو�س.. تبداأ اليوم على م�شرح �شاطئ الراحة باأبوظبي

للغة  �أبوظبي  مركز  يف  للرتجمة  “كلمة”  م�سروع  �أع��ل��ن 
بدء  �أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  �لعربية 
�لإع���د�د لإ���س��د�ر �لكتب �لأرب��ع��ة و�لأرب��ع��ني �لأوىل �سمن 
من �ملقرر �أن  �لتي  �لفرن�سية” و  �للغة  �سعر�ء  “مو�سوعة 

ت�سدر يف مائة كتاب �سعيا �إىل تقدمي روؤي��ة و��سعة لل�سعر 
�ملكتوب باللغة �لفرن�سية عرب �لع�سور .

وت��غ��ط��ي ت��ل��ك �ل��ك��ت��ب حت���ولت ه���ذ� �ل�����س��ع��ر م��ن ن�سو�سه 
�لأوىل �ملكتوبة بالفرن�سية �حلديثة �أي منذ �أو��سط �لقرن 

و�لع�سرين  �حل���ادي  �ل��ق��رن  ب��د�ي��ات  حتى  ع�سر،  �خلام�س 
�لذي  لل�سعر  �لعاملي  باليوم  �لحتفاء  مع  بالتز�من  وذل��ك 

يو�فق 21 مار�س من كل عام.
�أبوظبي  �لدكتور علي بن متيم، رئي�س مركز  �سعادة  وقال 
للغة �لعربية : ياأتي �لإعالن عن بدء �لإعد�د للدفعة �لأوىل 
من “مو�سوعة �سعر�ء �للغة �لفرن�سية”، بالتز�من مع �ليوم 
“كلمة” للرتجمة  �هتمام م�سروع  ليعك�س  لل�سعر،  �لعاملي 
بال�سعر �إىل جانب غريه من �لأجنا�س �لأدبية �لأخ��رى .. 
هامة  ومبادرة  ر�ئ��د�،  ثقافيا  م�سروعا  �ملجموعات  متثل  و 
تطلقها �أبوظبي بهدف �إثر�ء �ملكتبة �لعربية مبختار�ت من 
قرون،  �سبعة  م��دى  على  فرن�سا  �سعر�ء  من  نخبة  ق�سائد 
�أمام �ملثقف �لعربي لالطالع على  مبا يفتح جمال و��سعا 
ما ت�سمه �ملو�سوعة من خمتار�ت قيمة يف ظل نق�س �ملو�د 
 .. �ل�سعر  جم��ال  يف  خا�سة  �لفرن�سية  �للغة  عن  �ملرتجمة 
ج�سر�  باعتبارها  �لرتجمة  مكانة  �مل�سروع  ه��ذ�  يوؤكد  كما 
�ل�سعوب. ب��ني  للتقارب  وو�سيلة  �ملختلفة،  �لثقافات  ب��ني 
“كلمة” للرتجمة على  و�أ�سار �سعادته �إىل حر�س م�سروع 
�ختيار كوكبة مميزة من �ملرتجمني و�ملرتجمات يف �لعامل 
�لعربي لال�سطالع مبهمة تنفيذ هذه �ملبادرة حتى تخرج 
كمركز  ومكانتها  �أب��وظ��ب��ي  ط��م��وح  م��ع  يتنا�سب  مب�ستوى 
ثقايف عاملي يف �ملنطقة، ونقطة تالق ملختلف �لثقافات من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.
و  �لفرن�سية”  �ل��ل��غ��ة  ���س��ع��ر�ء  “مو�سوعة  ت�سمية  وج����اءت 
ترجماتها  ومر�جعة  حمتوياتها  �ختيار  على  ي�سرف  �لتي 
�ل�ساعر و�لأكادميي �لعر�قي �ملقيم يف باري�س كاظم جهاد، 
�ملرتجمات  خ��رية  م��ن  فريق  �أج��ز�ئ��ه��ا  ترجمة  على  وعمل 
على  تقت�سر  لن  جملد�تها  ك��ون  من  �ل��ع��رب،  و�ملرتجمني 
�لفرن�سيني،  �ل�سعر�ء  �أعمال  من  و��سعة  منتخبات  ترجمة 
بل �ست�سم �أي�سا منتخبات ل تقل �سعة عنها من �أعمال �أكرب 
“�سعر�ء  �أحيانا  يدعون  �لذين  �لفرن�سيني  غري  �ل�سعر�ء 
بالفرن�سية  �ملكتوب  �ل�سعر  �أن  �ملعلوم  فر�نكفونيني” ومن 
قد �غتنى يف �لقرن �لع�سرين بظهور �سعر�ء كبار عديدين 

مثل  بالفرن�سية،  �لناطقة  �لأخ���رى  �لغربية  �لأق��ط��ار  يف 
ما  وكذلك  �سوي�سر�،  و  بلجيكا  و  كند�  يف  كيبيك  مقاطعة 
ي�سمى “مقاطعات فرن�سا ملا ور�ء �لبحار” ويف بلد�ن عربية 
�لفرتة  �أث��ن��اء  �أبنائها  على  �لفرن�سية  فر�ست  �أفريقية  و 
�ل�ستعمارية و�ختارها بع�سهم لغة لتعبريه �لأدبي لأ�سباب 

در��سية �أو �سخ�سية.
�لع�سر  �أ���س��ع��ار  �أه���م  �آخ���ر  م��ن  مبنتخبات  �ملو�سوعة  وت��ب��د�أ 
�لو�سيط �لتي كتبها �سعر�وؤها بالفرن�سية يف جو كانت ت�سود 
»لغة  �أو  كالربوفن�سالية  �ملحلية  و�ل��ل��غ��ات  �لالتينية  فيه 
�لأوك«، �أي �أ�سعار �لرعيل �لذي ي�سم فر�ن�سو� فيون وغيوم 
دوما�سو و�أو�ستان دي�سان وجان فرو��سار وكري�ستني دوبيز�ن 
�ل�ساد�س  �ل��ق��رن  �إىل  وتنتقل  و�آخ��ري��ن..  دورل��ي��ان  و���س��ارل 
ع�سر، حيث �أ�سبح �ل�سعر �لفرن�سي �أكرث ميال �إىل �لغنائية، 
وبالتايل �أكرث �حتفال بامل�ساعر و�لنفعالت.. ومنه ترحتل 
عمل  باجتاهني  متيز  �ل��ذي  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  �سعر  �إىل 
�لأول على تكري�س �ل�سعر �لباروكي، وعني بزخرفة �ل�سعر 
وتكري�س �ملجان�سة و�لطباق و�ملو�زنة و�لتكر�ر �لفني .. ثم 
جاء �لتيار �لثاين، تيار �ل�سعر �لكال�سيكي، ليحد من غلو 
مع  �لباروكية،  �سعر�ء  لدى  �ل�سكلية  �أو  �لزخرفية  �لنزعة 
عرب  خا�سة  مبكانة  يتمتع  �ل��ذي  لفونتني  �أم���ام  �لتوقف 
بع�سها  م�سامني  تتقاطع  و�لتي  �سعر�،  �ملكتوبة  خر�فاته 
م��ع م�����س��ام��ني �أم���ث���ال »ك��ل��ي��ل��ة ودم���ن���ة« لب���ن �مل��ق��ف��ع.. مع 
�لإ�سارة �إىل �سعر�ء �ملاآ�سي �أو »�لرت�جيديات«، وعلى ر�أ�سهم 
�أهمية  جان ر��سني وبيري كورناي، ملا حتمله كتاباتهم من 
ت�سمل �ل�سعر و�لكتابة �مل�سرحية يف �آن معا.. يف حني يعترب 
�لقرن �لثامن ع�سر بتعبري معد �ملو�سوعة، قرن �لفال�سفة، 
فال�سفة �لتنوير بخا�سة، �لذين كتب بع�سهم �ل�سعر، كما 

فعل فولتري وديدرو و�آخرون.
ل�سعر�ء �حلد�ثة،  �أكرب  �ملو�سوعة كذلك جمال  وتخ�س�س 
�سعر�ء �لقرنني �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين حيث �سهد �ل�سعر 
�ل��ف��رن�����س��ي يف �ل��ق��رن �ل��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، ���س��اأن��ه ���س��اأن �لرو�ية 
يف  وف���رة  ع��ن  متخ�س  عاتيا  ح��د�ث��ي��ا  �ن��ف��ج��ار�  �لفرن�سية، 

�لأ�سكال و�مل�سامني �مل�ستحدثة.
ويف �لقرن �لع�سرين كان �ل�سعر �لفرن�سي م�سرح ت�سارعات 
�لد�د�ئية،  �حلركة  ب��ولدة  �لق��رن  فبد�أ  �ستى  و�ن��ف��ج��ار�ت 
ثم  �لأوىل،  �لعاملية  �حل��رب  بعد  ما  خم��اوف  عك�ست  �لتي 
�أو »�لو�قع �جلديد«، و�سعر�ء  برز �سعر�ء »�لعامل �جلديد« 
و�لبيت  �مللحمية  �سبه  و�ل��ك��ون��ي��ة  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �لأن��ا���س��ي��د 
�ل�سعري �لطويل.. ثم متثل �أحد �أهم �أحد�ث �لقرن �ل�سعرية 
�أغ��و�ر �لال  يف قيام �حلركة �ل�سوريالية، �لد�عية �إىل �سرب 
�سعور و��ستثمار عنا�سر �ل�ستيهام و�حللم وقدر�ت �لكتابة 
قامت  �متد�دها  يف  �أو  �ل�سوريالية  �أنقا�س  �لعفوية.وعلى 
حركات �سكلية كال�سعر �حلريف و�ل�سعر �لتجريبي و�ل�سعر 
�ل�سوتي، مل ت�سمد �أمام جتارب و�أ�سو�ت �أخرى �أ�سد تاأثري� 
و�أعمق ��ستغال على �للغة و�ملعي�س �لإن�ساين، و�سعها �سعر�ء 

كبار ي�سكل كل منهم مدر�سة بحد ذ�ته.
من  �لفرن�سيني  غ��ري  م��ن  �لفرن�سية  ���س��ع��ر�ء  ك��ب��ار  وب���رز 
�إمييه  و�لأنتيلي  �سنغور  �سيد�ر  ليوبولد  �ل�سنغايل  �أمثال 
و  ج��ورج حنني  و�مل�سري  �سحادة  ج��ورج  �للبناين  و  �سيزير 
�جل��ز�ئ��ري��ني ج��ان �سيناك وحم��م��د دي��ب و�مل��غ��رب��ي حممد 
هذه  �متد�د  م���ريون.ويف  غا�ستون  و�لكيبيكي  �لدين  خري 
�لأ�سو�ت �لكربى يتو��سل حتى يومنا هذ� جتديد �ل�سعر 
�أيدي �سعر�ء من خمتلف �مل�سارب  �ملكتوب بالفرن�سية على 
�سديدة  منتخبات  �مل��و���س��وع��ة  �ست�سمل  �لفنية  و�خل���ي���ار�ت 

�لدللة من �إبد�عاتهم �ل�سعرية.

)كلمة( ي�شتعد لإ�شدار الكتب الـ44 الأوىل
 من مو�شوعة �شعراء اللغة الفرن�شية

نظمته� ب�لتع�ون مع د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة

اأكادميية ال�شعر تنجز دورة »اأ�شا�شيات ومقومات 
الق�شيدة« لطلبة مدار�س اأبوظبي
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تبحث عن �لنج�ح يف جم�يل �لت�أليف و�لغن�ء

هند البلو�شي: اأتعب على 
الأغنية لظهورها بال�شكل 

الالئق لتاأخذ حقها 

�الأغنية �ملت�شدرة
�لغناء  وعن �سبب تف�سيلها 
�لبلو�سي:  ق���ال���ت  ب��ال�����س��ن��غ��ل 
�مليديا  زم����ن����ي  يف  "نحن 
�أحد  ي��وج��د  ول  و�ل��ب��و���س��ت، 
�ل�سي دي  ب�سر�ء  يقوم  �لآن 
و�أرى  كله،  �لأل��ب��وم  ل�سماع 
�سو�ء  �لفنانني،  من  كثري� 
كانو� من �لكبار �أو �ل�سباب، 
�ألبوماتهم  �أط��ل��ق��و�  �ل��ذي��ن 
وقع  �ملا�سية،  �لفرتة  خالل 
�لأغنيات،  بع�س  على  ظلم 
ف����ع����ن����دم����ا ي�����ك�����ون ه���ن���اك 
منه  و�ح��دة  و�أغنية  �ألبوم 
�لأ�سد�ء  تت�سدر وحتقق 
فاإنني  �مل�ستمعني  ل��دى 
�أع�����ت�����ق�����د �أن����������ه ي���وج���د 
خ��ل��ل ك��ب��ري، �أم����ا باقي 
�لأغ�����اين �مل���وج���ودة يف 
�لأل������ب������وم ف����ال ت���اأخ���ذ 
�جلمهور،  ل��دى  حقها 
بنف�س  ت�������س���م���ع  ول 
�لطريقة �لتي �أخذتها 
�لأغ��ن��ي��ة �مل��ت�����س��درة �أو 
�لألبوم  يف  �لرئي�سية 

نف�سه؛ لذلك من وجهة نظري نحن يف زمن 
�ل�سنغل، فالظروف تغريت".

�أطلق  عندما  �أن��ن��ي  م��ن��ظ��وري  "من  وت��اب��ع��ت: 
لها  ج��ي��د  كليب  بعمل  و�أق�����وم  ���س��ن��غ��ل،  �أغ��ن��ي��ة 
على  و�أتعب  جيدة،  مالية  ميز�نية  لها  و�أ�سع 
و�ملتابعني،  للم�ستمعني  لإب��ر�زه��ا  ت�سويرها 
�أن �أ�سع مبلغا ماليا كبري� على  فاإنني �أف�سل 
�أغنية  �أ���س��ور  �ملطاف  نهاية  ويف  كامل،  �أل��ب��وم 
و�حدة  �أغنية  �أنتقي  عندما  �أنني  كما  و�ح��دة، 
و�أ���س��وره��ا ه��ن��ا ي��ح��دث ظ��ل��م و�ج���ح���اف بحق 
�لأغنيات �لأخرى و�لفنانني �مل�ساركني معي يف 
هذه �لأغنيات �سو�ء من �مللحنني �أو �ل�سعر�ء، 
لذلك ملاذ� ل �أركز على �أغنية و�حدة، و�جتهد 
�أنني  لتكون ناجحة، ل�سيما  �لعمل  مع فريق 
زمن  يف  ل�سنا  فنحن  ت��غ��ري،  �ل��زم��ن  �أن  �أ�سعر 
�أتعب  �لأل��ب��وم، بل يف زم��ن �لأغنية �ل��و�ح��دة. 
على �لأغنية لظهورها بال�سكل �لالئق لتاأخذ 
�أق��وم بعمل غريها وتلك هي  حقها، وم��ن ثم 

�لفكرة فقط".

�لذ�ئقة �لفنية
�لغنائية،  م�ساريعها  يف  جناحها  م��دى  وح��ول 
ولدي  ن�سيب،  جمتهد  "لكل  �لبلو�سي  قالت 
ق��ن��اع��ة ك��ب��رية �أن �إج���م���اع �جل��م��ه��ور ع��ل��ى �أي 
م�سروع فني ل يحدث �إل نادر�ً، فلكل م�سروع 

موؤيد ومعار�س من �ملتابعني، فالذ�ئقة �لفنية 
تختلف من �سخ�س لآخر، وهناك من يعجبه 
وهكذ�  ي��ع��ج��ب��ه،  ل  و�آخ����ر  �ل��ف��الين  �مل�سل�سل 
�أنا �ساأجتهد �إىل �حلد  �أذو�ق، لكن  هي �حلياة 
جمهوري،  ي��ر���س��ي  �أن  ق��ب��ل  ير�سيني  �ل����ذي 
فقد  �لغناء  جم��ال  يف  جديدة  ل�ست  �أنني  كما 
�لكثري  و�أح��ي��ي��ت  "�لفريه"،  مب�سل�سل  ب��د�أت��ه 
من �لأعر��س يف زمن �مل�سل�سل، بالإ�سافة �إىل 
ومنذ  ع��دي��دة،  وطنية  �أغ��ن��ي��ات  يف  م�ساركتي 
بتكليف  �سنويا  وطنية  �أغنية  �أط��ل��ق  ظ��ه��وري 
من وز�رة �لإعالم، و�أ�سا�سا ت�سنيفي يف �لوز�رة 
على  جديدة  ل�ست  وبالتايل  ومطربة،  ممثلة 

�لغناء".
ع��ن جناح  تبحث  �أن��ه��ا  �إىل  �لبلو�سي  و�أ���س��ارت 
�لفني يف جمايل  �إىل ر�سيدها  جديد ي�ساف 

�لتاأليف و�لغناء.
�ل���ب���ل���و����س���ي يف �حل����دي����ث عن  و������س����ت����ط����ردت 
�لتمثيل  "�أعطيت  قائلة  �ملقبلة،  م�ساريعها 
�لكثري  فيه  وحققت  و�إم��ك��ان��ات��ي،  طاقتي  ك��ل 
�مل�ساركة  �سبب غيابي عن  �لأح��الم، وعن  من 
يف �أي عمل لرم�سان �ملقبل، �أو قلة �أعمايل يف 
و�أح�س  حقها،  �لدر�ما  �أعطيت  لأنني  �لدر�ما 
�أو هند  �ألتفت �إىل هند �ملطربة  �أن  �أري��د  �أنني 
�أحقق  �هلل  ���س��اء  و�إن  ت��وج��ه��ي،  وه���ذ�  �لكاتبة، 

جناحا مثله و�أح�سن و�أكرب".

من خالل فيلم )ت�شعة ت�شعة(

كاتيا كعدي جتربة 
درامية جديدة

در�مية  جتربة  قريباً  �ستخو�س  �أنها  كعدي  كاتيا  �للبنانية  �لفنانة  �أك��دت 
جديدة من خالل فيلم �سينمائي م�سرتك، بعنو�ن )ت�سعة ت�سعة(.

وقالت : مت تر�سيحي لبطولة فيلم )ت�سعة ت�سعة( �لذي �أقدم من خالله 
دور�ً مهما جد�ً. و�لعمل يحمل ر�سالة قيمة، وهو من �إنتاج �سعودي، و�سيتم 
�لأجنبية، ويتناول  �لدول  و�إح��دى  و�ل�سعودية  لبنان وم�سر  ت�سويره بني 

تفا�سيل �لقيم �لعربية �لأ�سيلة ودور �لأ�سرة �لعربية يف تربية �لأطفال.
�أما عن دورها يف فيلم )ت�سعة ت�سعة(، فقالت: �سوف �أقدم �سخ�سية جديدة 
�سوف  �لفيلم  دوري يف  خ��الل  وم��ن  �ل��ور�ث��ة.  علم  باحثة يف  �سخ�سية  هي 

�أناق�س ق�سية مهمة جد�ً.

�إذ�عة  تخلو  ل  حيث  �لأم(  ب)ي��وم  �ليوم  نحتفل 
قدمت  �أغنية  �أ�سهر  بث  من  تليفزيونية  قناة  �أو 
لهذه �ملنا�سبة على �لرغم من مرور �أكرث من60 
عاما على �نطالقها �إل �أنها ل تز�ل حتقق �إقبال 
جماهرييا و��سعا بل يزد�د عاما بعد عام لتحتل 
�أغ��ن��ي��ة )���س��ت �حل��ب��اي��ب( �ل�������س���د�رة ف���ى مرتبة 
يوم  ف��ى  �لتى قدمت  �لفنية  و�لأع��م��ال  �لأغ��ان��ى 

�لأم.
�أغنية )�ست �حلبايب( �إىل �ل�سدفة  وتعود ق�سة 
�لبحتة حينما ذهب موؤلفها وهو �ل�ساعر �ملعروف 
فى  تقطن  كانت  �لتى  و�لدته  �إىل  �ل�سيد  ح�سني 
 1958 ع���ام  م��ار���س   20 ليلة  ل��ه  �سكن جم���اور 
ن��ظ��ر� لأنه  �رت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا؛  ب��ه��ا  وك���ان مرتبطا 
بها  تربطه  ف��ك��ان  �سقيقتان  ول��ه  �ل��وح��ي��د  �لب���ن 
حب �سديد، ود�ئما ما كان يدللها ويناديها ب�)�ست 

�حلبايب(.
وعلى �لرغم من حبه وتقديره لها �إل �أنه فوجئ 
قبل �أن يطرق بابها �أنه مل يح�سر هدية عيد �لأم 
فلم يجد �أف�سل من �أن يكتب لها كلمة �سادقة من 
قلبه وكاملعتاد تالزمه د�ئما �أدو�ته من ورقة وقلم 
فبد�أ فى �لكتابة وفاجاأها بهذه �لورقة و�لكلمات 

�لتى �سعدت بها لأنها تعرب عن �إح�سا�سه لها.
�أمه  مو�فقة  على  �ل�سيد  ح�سني  �ل�ساعر  لبث  ما 
ل��ت��ح��وي��ل ه���ذه �ل��ك��ل��م��ات �إىل �أغ��ن��ي��ة حت��م��ل ��سم 
)�ست �حلبايب(، حيث �ت�سل على �لفور ب�سديقه 
و�لذى  �ل��وه��اب  عبد  حممد  �لأج��ي��ال  مو�سيقار 
�حل�سور  منه  وطلب  بالأغنية،  ب�سعادته  فوجئ 
على �لفور للتدريب عليها، وفى 15 دقيقة فقط 
�ل��وه��اب قد  ك��ان عبد  �لكلمات  �سدة جمال  وم��ن 
�أحمد  فايزة  �لفنانة  وطلب  تلحينها  من  �نتهى 
مل��ن��زل��ه �ل��ت��ى ���س��ارع��ت ب��احل�����س��ور وظ��ل��ت �ساهرة 
مار�س   21 ي��وم  فجر  من  �لأوىل  �ل�ساعات  حتى 
ح�سني  �ل�ساعر  وف��وج��ئ  �لأغ��ن��ي��ة،  على  لتتدرب 
�ل�سيد وو�لدته �أن �لأغنية تذ�ع �ل�ساعة �لعا�سرة 
عازفا  �ل��وه��اب  عبد  ب�سوت  �لإذ�ع����ة  ف��ى  �سباحا 

�سمعتها  �أذن  كل  بثها حفظتها  وف��ور  �لعود،  على 
ورددتها كل �لأل�سنة لأنها �خرتقت �لقلوب بقوة 
تاأثري كلماتها، ثم قامت بت�سجيلها �لفنانة فايزة 

�أحمد م�ساء 21 مار�س، ومن وقتها لبد �أن تذ�ع 
�أغنية )�ست �حلبايب( فى عيد �لأم ب�سوت فايزة 

�أحمد �ل�ساحر.

ت�ستعد  �أنها  فرغلي،  �لفنانة حورية  �أك��دت 
فى  �لثالثة  �جلر�حية  للعملية  للخ�سوع 
�أن��ف��ه��ا ي���وم �ل��ث��الث��اء �مل��ق��ب��ل �مل���و�ف���ق 23 
�لأمريكى  �ل��ط��ب��ي��ب  م���ع  �جل�����ارى  م���ار����س 
ولية  م�ست�سفيات  "بريومى" �أحد  �لعاملى 
عبارة  �أنها  مو�سحة  �لأمريكية،  �سيكاغو 
عن تاأهيل لو�سع �لعظام يف �ملكان �ل�سحيح 

مبا�سرة حتى يعود �سكلها طبيعياً.
�لعملية �جلر�حية  و�أج��رت حورية فرغلي 
من  �لأول  ف����ى  "�لأنف"،  يف  �ل���ث���ان���ي���ة 
من  يوماً   20 بعد  وذل��ك  �جل���اري،  مار�س 
وكللت  �لأوىل،  �جلر�حية  �لعملية  �إج���ر�ء 
�ل��ع��م��ل��ي��ت��ني ب��ال��ن��ج��اح ح��ي��ث ك��ان��ت �لأوىل 
ب��ا���س��ت��ق��ط��اع خ���الي���ا ج��ذع��ي��ة وع���ظ���ام من 
�ل�����س��درى، وو���س��ع��ه��م��ا يف �لأنف  �ل��ق��ف�����س 
و�لثانية  �لطبيعى،  ل�سكلها  �لأن���ف  لتعود 

تعديل �لأنف لل�سكل �لطبيعى ونحتها.
و��ستعادت حورية فرغلي �ل�سعور بحا�ستي 
تتذوق  �لأوىل  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�ل���ت���ذوق  �ل�����س��م 
بعدما  حولها  من  �لأ�سياء  وت�سم  �حللوى 
�أنها  كما  �ملا�سية،  �لفرتة  ط��و�ل  فقدتهما 
�لدعم  بعد  مرتفعة  معنوية  حالة  تعي�س 
ظهورها  منذ  �جلمهور  من  و�سلها  �ل��ذى 
�إ�سافة �ىل  �ل�سحية،  و�لك�سف عن حالتها 
مرة  �لطبيعى  �سكلها  �إىل  بعودتها  تفائلها 
و�لتاأهيل  �لعمليات  من  �لنتهاء  بعد  مرة 
باأمريكا.و�أكدت حورية فرغلي �ن �سورتها 
�مل��ت��د�ول��ة ع��ل��ى �ل�����س��و���س��ي��ال م��ي��دي��ا و�لتى 
عمليتها  �جر�ئها  بعد  �أنها  �لبع�س  �عتقد 
�جلر�حية فى �أمريكا، قدمية من حو�ىل 6 
�سنو�ت، منذ �أول عملية �أجرتها و�لتى كانت 
�أن  �سببا فى �لعمليات �لتى تلتها"، موؤكدة 
بكثري":  و�أح�����س��ن  م�ستقرة  حاليا  حالتها 
م�سيفة:"�ل�سورة كانت على �سفحة في�س 
ب���وك ع��ن��ده��ا ول��ك��ن �أح����د �لأ���س��خ��ا���س قام 
بها ولي�س لديها  �لأكونت �خلا�س  بتهكري 

�أى �سفحات حاليا".

"م�  بعنو�ن  جديدة  �أغنية  �لبلو�شي  هند  �لفن�نة  طرحت 
كف�ك" على قن�ته� �خل��شة ب�"يوتيوب"، وقد القت �الأغنية 
ردود �أفع�ل كبرية من �ملت�بعني، وعّلق �لبع�ض �أن هند قدمته� 
ب�إح�ش��ض جميل جدً�، معتربين �أن كلم�ته� م�شت م�ش�عرهم.

ويف هذ� �ل�شدد، ق�لت �لبلو�شي: "�الأغنية من كلم�تي، و�أحل�ن 
�لعو�شي،  �شهيب  وم��شرت  ومك�ض  �لعم�ين،  عبد�هلل  وتوزيع 
منفذ  ومنتج  ميدي�،  ومك�رم  ورود  مل�جيك  �إنت�ج م�شرتك  ومن 

م�جيك لن�ض".

على �لرغم من مرور �أكرث من60 ع�م� على �نطالقه�

)�شت احلبايب(.. ق�شة اأغنية 
انطلقت من الإذاعة فى 24 �شاعة

حورية فرغلي: اأجرى العملية اجلراحية 
الثالثة فى اأنفى يوم الثالثاء املقبل
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فرتات الراحة الق�شرية يف العمل 
تخفف التعب وحت�ّشن الأداء

ت�سمح فرت�ت �ل�سرت�حة �لق�سرية �أثناء �لعمل لالإن�سان بتق�سيم �حتياطي 
�لطاقة، وتكون مفيدة عندما يختار �ملوظف وقتها، لذ� يجب عدم فر�س 

لو�ئح �سارمة بهذ� �ل�ساأن، فريبح �ملوظفون ورب �لعمل معا.
�إىل   ،Journal of Applied Psychology جملة  وت�سري 
�إذ� كان د�ئما من�سغال يف حل  �أنه ل ميكن لدماغ �لإن�سان �لعمل بفعالية، 
نف�س �مل�ساألة. و�أن تغيري �لن�ساط حتى لفرتة ق�سرية ي�ساعد �لدماغ على 

"�لنتعا�س".
وتقليديا يعترب �أ�سحاب �لعمل، �ملوظف �لذي يرتك مكان �لعمل للتدخني 
�أن  �أو حتى �سارد �لذهن. ولكن �ت�سح  �أو �حلديث مع زمالئه، غري مهتم 

هذ� �لنطباع قد يكون خاطئا.
�ملقررة،  غري  �لق�سرية  �ل�سرت�حات  تكرر  �أن  جديدة،  در��سة  ك�سفت  فقد 
بالن�ساط وحت�سن من  �ل�سعور  �لعاملني على  �لعمل  ت�ساعد  �ساعات  �أثناء 
�أد�ء مهمتهم. لأنه حتى ��سرت�حة ملدة خم�س دقائق، تزيل �لتعب �ملرت�كم 

خالل �لنهار.
وقد �سارك يف �لدر��سة �لتي �أجر�ها علماء من �لوليات �ملتحدة، 98 من 
�ملكاتب  يف  �لعاملني  من  و222  �ملتحدة،  بالوليات  �ملكاتب  يف  �لعاملني 
�أ�سئلة عن نوعية نومهم وم�ستوى  �أجابو� عن  بكوريا �جلنوبية. جميعهم 

تعبهم وحركتهم يف �ملكتب خالل يوم عمل و�حد.
وكان �لباحثون ينوون من هذ� معرفة كيف يوؤثر �لتعب �ل�سباحي، بعد ليلة 
نوم م�سطرب، يف عدد �ل�سرت�حات �لق�سرية �أثناء �لعمل. وبالطبع، �ت�سح 
�أك��رث من  �أثناء �لعمل  �إره��اق��ا، يق�سون ف��رت�ت ق�سرية  �أك��رث �لعاملني  �أن 
غريهم. ولكن �ت�سح �أن �أد�ء هوؤلء �لعاملني بالذ�ت �أف�سل من �لآخرين، 

وي�سعرون بتعب �أقل من �لآخرين يف نهاية �لدو�م.
و��ستنتج �لباحثون من هذه �لنتائج، �أن فرت�ت �ل�سرت�حة �لق�سرية �أثناء 
�لعمل ت�سمح لالإن�سان بتق�سيم �حتياطي �لطاقة، بحيث يكفي ليوم عمل 
�لتي كان فيها �حتياطي  �لأي��ام  كامل. وكان هذ� مفيد� ب�سورة خا�سة يف 

�لطاقة منخف�سا منذ �ل�سباح.
بالذ�ت  مفيدة  تكون  �لق�سرية،  �ل�سرت�حة  ف��رت�ت  �أن  �لباحثون،  ويعتقد 
عندما يختار �ملوظف وقتها. وهذ� يعني �أن على �أ�سحاب �لعمل عدم فر�س 
�جلميع:  يربح  متبادلة  ثقة  وج��ود  عند  لأن��ه  �ل�ساأن.  بهذ�  �سارمة  لو�ئح 
على  �لعمل  رب  ويح�سل  لها.  �حلاجة  باأم�س  يكون  عندما  يرتاح  �ملوظف 

فريق ن�سط من �ملوظفني.
�ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات  يف  �أجريت  �ملجال  هذ�  يف  در��سة  �أول  �أن  ويذكر 
�أن  �أعلن �لباحثون حينها  �أثبتت فائدة فرت�ت �ل�سرت�حة �لق�سرية. وقد 
�إيقاع  ت�ساهم يف حت�سني  �لعمل  40 دقيقة من  ��سرت�حة ق�سرية بعد كل 
�ملثالية  �لفرتة  يحددو�  مل  ولكنهم  �لعمل.  يف  �لأخطاء  من  وتقلل  �لقلب 

لال�سرت�حة �لق�سرية، و�أعلنو� �أن 30 ثانية غري كافية.

جي�ض؟ ليه�  لي�ض  �لتي  �الأوروبية  �لدولة  هي  • م� 
- �سوي�سر�

�لعربية؟ �لدول  ج�معة  ت�شكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

• من هو �أول رئي�ض وزر�ء لبن�ين، �أغتيل يف �الأردن؟
- ريا�س بك �ل�سلح

�الإن�ش�ن؟ ج�شم  يف  ع�شلة  �أقوى  هي  • م� 
- هي ع�سلة �لفك

• �أين يوجد �مل�شجد �لعمري �لكبري؟
 - يف بريوت

- عدد خاليا �ملخ �لب�سري �أثني ع�سر مليون خلية تتحكم بالع�سالت و�لأع�ساب و�أجهزة �جل�سم �ملختلفة .
- �لبعو�سة لها �أ�سنان ، وعدد �أ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب  28 �سناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 

�سناً
- �مل�سرتي،�كرب �لكو�كب �ل�سم�سية ،  قطره 88 �ألفاً و700 ميل . . ولو �فرت�سنا �أن عد�ء يجري ب�سرعة 6 

�أميال يف �ل�ساعة ،  فاإنه �سيحتاج �إىل خم�س �سنو�ت ليقوم بدورة كاملة حوله .
- �لدينا�سور " �ستيجو�سورو�س " �لذي كان يزن 80 �ألف رطل، كان لديه دماغان، �أحدهما يف ر�أ�سه و�لأخر 

يف ذيله
- من �لغريب و�ملده�س �أن �ل�سر�سور، بعد �حتكاكه بالإن�سان، ي�سارع �إىل خمبئه لتنظيف نف�سه .

- ت�سع �أنثى �لأخطبوط 60 �ألف بي�سة.. ثم تلزم خمباأها ول تغادره حتى متوت جوعاً .
- �أطول �حل�سر�ت عمر�ً... من ف�سيلة �خلناف�س حتمل ��سم � �خلنف�ساء �لر�ئعة � �إذ �أن حتولها من طور �لريقة 

�إىل طور �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �سنة كاملة.
فق�ست حمكمة  باإجنلرت�..  هارتبول  و�ست  �ساطئ  �إىل  زورق �سغري  على منت  قرد  و�سل  عام1705  - يف 

ع�سكرية باإعد�مه �سنقاً ، بتهمة �لتج�س�س حل�ساب فرن�سا .
 1.5 فيبلغ  ق�سرتها  ُو�سمك  تقريباً،  كيلوجر�م   2 وزنها  �لنعامة،  بي�سة  هي  �لآن  �لعامل  يف  بي�سة  �أك��رب   -

ميليمرت تقريباً، وميكن ل�سخ�س وزنه 98 ر126 كيلوجر�م �أن يقف عليها دون �أن تتحطم .

�سلوى الك�سولة
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�لربتق�ل 

�لتي  �لغنية  �لفاكهة  و�ل�سحية، فهذه  �ملفيدة  �لفو�كه  �أهم  �أحد  �لربتقال 
�لفيتامينات و�لعنا�سر، وبخا�سة فيتامني �سي  حتتوي على كم هائل من 

معزز �ملناعة و�ملقوى لدفاعات �جل�سم �سد �لعدوى و�ملر�س.
�ل�ستوية  �لفاكهة  �أن��و�ع  �أه��م  11 فائدة للربتقال �لتي جتعله  �أب��رز  وه��ذه 

�لتي ل غنى عنها.
وبجانب �لعنا�سر و�لفيتامينات �لتي يحتويها �لربتقال، و�لألياف �لغذ�ئية 

�ملهمة، ما يعزز من فو�ئده �لتي من بينها:
-�ل�سعور بال�سبع �سريعاً بعد تناوله
-خف�س ن�سب �لكول�سرتول يف �لدم

-مقاومة �ل�سرطانات �ملتعددة كالقولون و�لرئة
-يعزز فكرة نق�سان �لوزن ل�سعر�ته �حلر�رية �ملنخف�سة

-يفيد يف �سحة �لعظام وتقوية �ملفا�سل
-يعزز من �سحة �لعينني و�لروؤية

-تعزيز �سحة �جللد و�لب�سرة
-يقوى �ملناعة و�لوقاية من نزلت �لربد

-�لوقاية من ت�سلب �ل�سر�يني
- �لوقاية من قرحة �ملعدة

خرجت �سلوى من بيتها وهي غا�سبة فهي تريد �لنوم ولكن ماما تريد لها �أن تذهب �إىل �ملدر�سة لذلك غ�سبت 
و�أخذت ترغي وتزبد وهي يف �لطريق وتقول كل يوم مدر�سة ليتها تقع وتختفي.. وهذه �ل�سم�س �حلارقة ليتنا 
ما نر�ها، وهذ� �لطريق �لطويل كل يوم �م�سيه ليته مل يكن موجود�ً وهذه �لكتب �لثقيلة.. وهذ� �لهو�ء �لذي 

ي�سايقني وتلك �لزحمة نا�س هنا ونا�س هناك.. �أمتنى �أن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. �لأمر فقد �ظلمت �لدنيا �سريعاً لأن �ل�سم�س �ختفت وعندما و�سلت �ملدر�سة مل جتدها فقد �ختفت 
و�ختفت معها �أي�ساً حقيبتها �ملدر�سية و�أ�سبح �لهو�ء ثقيال ل هو�ء ول ت�ستطيع �أن تتنف�س جيد�ً ثم �ختفى 

�لطريق!.
�أي��ن ذه��ب��و�؟.. كل �سيء تغري فجاأة ل �سم�س ل ه��و�ء ل  �أي��ن �لنا�س  �إىل بيتنا؟  �أي��ن �لطريق وكيف �ساأعود  �آه 
مدر�سة، و�لطريق �ختفى حتى �ملنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�ستطيع �حلركة ثم بكت ب�سدة 
�أن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه ول هو�ء  �أري��د �أمي ف�سمعت من يقول ل ميكن  و�أخ��ذت ت�سرخ وتقول 
للتنف�س منه و�لظالم حالك فال�سم�س غا�سبة ذهبت ولن تعود و�لنا�س �ختفت لأن �جلو �أ�سبح بارد� جد�ً بدون 
�ل�سم�س، و�لقمر عرف ما حدث فاختفى مثل �ل�سم�س ولن يخرج لنا و�لآن رمبا �سنموت كلنا ل هو�ء ول �سم�س 
ول قمر ول �أي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا �إلهي كم �أن �آ�سفة �أنا �آ�سفة بحق �أنا �ملخطئة ليتني 
ما متنيت هذه �لأم��اين �لطائ�سة �ملرعبة لعن �هلل ك�سلي ول�ساين �لذي ينطق باخلطاأ وعقلي �ل�سغري �لذي 
يتمنى �لأ�سياء �ل�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط �لطريق تبكي ندماً فاأح�ست 
باأ�سو�تاً و�أ�سو�ء بد�أت تظهر فنظرت فاإذ� �ل�سم�س ت�سرق من جديد و�لهو�ء يد�عب �سفريتيها و�أ�سو�ت �لنا�س 
بجو�رها  وحقيبتها  �نتظارها  يف  مدر�ستها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  و�لطريق  تكرث  و�خلطو�ت  تعلو 
فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفز�ً يف طريقها �إىل �ملدر�سة يف قمة �ل�سعادة ومن يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ �أو 

يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها �أي�ساً مل حتكي ملاما.

�أعلن �لطبيب �لرو�سي �ل�سهري �ألك�سندر ميا�سنيكوف، 
قد  �لبطن،  يف  ب��اأمل  �ل�سعور  �أن  تلفزيوين،  حديث  يف 

ي�سري �إىل خطر �لإ�سابة بنوبة قلبية.
ووفقا له، يظهر هذ� �لنوع من �لأمل يف �جلزء �خللفي 
و�ل�سفلي من جد�ر �لقلب، حيث بالإ�سافة �إىل �أمل يف 
مناطق  يف  ب���الأمل  �ل�سخ�س  ي�سعر  �أن  ميكن  �لبطن، 

�أخرى من �جل�سم.
مثل  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �لأع���ر�����س  لي�ست  "لذلك  وي���ق���ول، 
�إىل  ت�سري  �لتي  �ل��وح��ي��دة  �لق�س،  عظم  خلف  حرقة 
�أي�سا  لها  ي�سري  �أن  ميكن  ب��ل  �لقلبية،  �لنوبة  خطر 

�أمل  و�ل��ر�أ���س و�لأ�سابع وحتى  و�لبطن  �ل��ذر�ع  �أمل يف 
�لأ�سنان".

و�لنوبة �لقلبية، هي حالة مر�سية خطرية، ناجمة عن 
نق�س حاد يف �مد�د�ت �لدم �إىل ع�سلة �لقلب، وتتطور 

�إىل نق�س �لرتوية، ما ي�سبب موت �أجز�ء منها.
عدد  �أن  �إىل  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  بيانات  وت�سري 
�مل��ت��وف��ني ب���اأم���ر�����س �ل��ق��ل��ب و�لأوع����ي����ة �ل���دم���وي���ة يف 
�ل�سنة. مع  �إن�سان يف  17.5 مليون  �أكرث من  �لعامل، 
%80 من ح��الت �حت�ساء  �أن��ه بالإمكان منع ح��دوث 

ع�سلة �لقلب و�جللطة �لدماغية �ملبكرة.

طبيب يك�شف عالمة غري وا�شحة لحت�شاء ع�شلة القلب

ز�ئرون يتنزهون يف متنزه �شوخوث�ي �لت�ريخي، على بعد 430 كيلومرًت� �شم�ل ب�نكوك. � ف ب


