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�أغذية وم�سروبات �سحرية 
توؤخر عالمات �ل�سيخوخة

العمر،  يتقدمون يف  بينما  �شابة  البقاء يف هيئة  اأغلبنا على  يحر�ص 
ن��ظ��ام حياة  ب��احل��ر���ص على  اأ���ش��ا���ش��ا  يرتبط  الأم���ر  ه��ذا  لكن حتقيق 

�شحي، ل �شيما فيما يخ�ص التغذية.
وبح�شب موقع "ريل �شيمبل"، فاإن النظام الغذائي الذي نتبعه يوؤثر 
الإن�شان مع  ال�شيخوخة على  اأعرا�ص  ب�شكل كبري على �شرعة ظهور 

تقدمه يف العمر.
وتقول اخلبرية يف �شوؤون التغذية وال�شحة ويندي برازيلني، اإنه "ل 
حميد عن تناول اأغذية �شحية من اأجل حماية اجل�شم، والإبقاء عليه 

يف حالة جيدة ملدة طويلة".
وت�شري الباحثة اإىل اأغذية ت�شمى ب�"اخلارقة"، نظرا اإىل دورها الكبري 
فقط  ولي�ص  منتظم  ب�شكل  تناولها  املطلوب  لكن  ال�شحة،  حماية  يف 

بني احلني والآخر.
وت�شرح اأن هذه الأغذية ال�شحية ل ميكن اأن حتدث تاأثريا اإل يف حالة 
نتائج  ب�شكل عابر وتوقع  تناولها  وبالتايل، ل ميكن  املواظبة عليها، 

ملمو�شة.
ت��اأت��ي فاكهة ال��ت��وت، لأن��ه��ا م�شدر ممتاز  ويف ���ش��دارة ه��ذه الأغ��ذي��ة 
لفيتامني "�شي"، كما ت�شم عنا�شر اأخرى مغذية وم�شادة للأك�شدة، 
التقدم  مع  الدماغ  يف  املعرفية  القدرات  تعزيز  يف  دوره��ا  اإىل  اإ�شافة 

العمر، وتقليل احتمالت الإ�شابة ببع�ص اأنواع ال�شرطان.
ويف املنحى نف�شه يحقق اجلوز منافع �شتى، اإذ ك�شفت درا�شة طبية اأن 
الأ�شخا�ص الذين يواظبون على تناول هذه املك�شرات يبقون يف �شحة 
اجلوز،  ياأكلون  ل  مبن  مقارنة  العمر،  اأوا�شط  يبلغون  عندما  جيدة 
ورمبا يكمن ال�شر يف فائدته الكبرية لع�شلة القلب التي توؤدي دورا 

حيويا يف ج�شم الإن�شان.

�أبناء �مل�سابات بكورونا.. هل 
�ستتاأثر �سحتهم م�ستقبال؟

قد  طفل  مليني   3 يقارب  ما  �شيكون  اجل��اري،  العام  نهاية  بحلول 
�شابق بفريو�ص كورونا  اأ�شنب يف وقت  اأو  اأمهات م�شابات  ول��دوا من 

امل�شتجد، الذي يوؤدي اإىل مر�ص "كوفيد 19".
لل�شحة  ال��ت��ط��وري��ة  الأ���ش��ول  �شحيفة  يف  من�شورة  درا���ش��ة  وبح�شب 
ب�شكل  والأمرا�ص، فاإن اإ�شابة الن�شاء بفريو�ص كورونا "رمبا" توؤثر 

�شلبي على الأجنة.
وقال العلماء امل�شاركون يف الدرا�شة، وهم باحثون يف جامعة "�شاوثرن 
اأ�شيب  اأ���ش��ر  و�شط  �شيولدون  امل��لي��ني  اإن  الأم��ريك��ي��ة،  كاليفورنيا" 

اأفرادها بعدوى فريو�ص كورونا، الذي حتول اإىل جائحة عاملية.
ومل يعرف الباحثون حتى الآن ما اإذا كانت لفريو�ص كورونا امل�شتجد 
تاأثريات بعيدة املدى على الر�شيع الذي عا�ص يف رحم اأم اأ�شيبت به، 
لكنهم يبنون توقعات على جتارب مع اأمرا�ص �شابقة مثل "�شارز" يف 
�شنة 2002، ثم "مري�ص" عام 2012 وجائحة الإنفلونزا الإ�شبانية 

قبل اأكرث من 100 عام.
الإنفلونزا  اإن  فين�ص،  ك��ال��ي��ب  ال��درا���ش��ة  يف  امل�����ش��ارك  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
طويلة  تبعات  اإىل  اأدت   1918 عام  العامل  اجتاحت  التي  الإ�شبانية 

الأمد على الر�شع الذين كانوا وقتئذ يف اأرحام اأمهاتهم.
واأوردت الدرا�شة اأن تلك التداعيات التي طالت من كانوا ر�شعا، �شملت 
زي��ادة خماطر  اإىل  اإ�شافة  الوفيات عند الكرب،  ارتفاع ن�شبة  كل من 

ال�شكري واأمرا�ص القلب والكتئاب بعد عمر اخلم�شني.
وتبعا لذلك، فاإنه من املحتمل اأي�شا اأن تكون هناك تاأثريات طويلة 
بكورونا،  اأمهات م�شابات  اأرح��ام  عا�شوا يف  الذين  الأجنة  على  امل��دى 
خلل فرتة تف�شي املر�ص الذي اأدخل العامل يف اأ�شواأ اأزمة �شحية منذ 

عقود.
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هل و�سل �لرمو�ش �آمنًا 
خالل كورونا؟

الأ�شخا�ص  بع�ص  يعود  التجميل،  وا�شتوديوهات  �شالونات  فتح  اإع��ادة  مع 
وو�شلت  املو�شمية،  ال�شعر  وق�شات  الأظ��اف��ر،  جتميل  عمليات  اإىل  ببطء 
الرمو�ص. لكن الأم��ور تبدو خمتلفة كثرًيا يف عامل ما بعد الوباء، مبا يف 

ذلك طريقة جتميل الرمو�ص.
وللتعرف على اأهم اإجراءات الوقاية اأثناء اخل�شوع لعملية و�شل الرمو�ص 

يف �شالون التجميل، اأورد موقع “اإم اإ�ص اإن” الن�شائح التالية:
تنطوي عملية تركيب و�شلت للرمو�ص، على خطر نقل العدوى اإليك عرب 
بالفريو�ص  الهواء  التهوية فاإن خطر تلوث  املكان �شيء  فاإذا كان  العينني، 

يزداد. لذا يف�شل اأن تتم العملية يف مكان جيد التهوية.
ل يقت�شر التعقيم على م�شح الأ�شطح بني كل موعد، وامنا يتعدى ذلك اإىل 
تعقيم الأدوات التي يتم ا�شتخدامها يف �شالون التجميل. ت�شتخدم العديد 
لتطهري  البنف�شجية  فوق  بالأ�شعة  تعقيم  اأجهزة  التجميل  �شالونات  من 

الأدوات والأ�شطح ب�شكل دوري.
ينبغي على الزبونات التاأكد من ارتداء فني التجميل للكمامة والقفازات 

التي ت�شتخدم ملرة واحدة، لي�شعرن بالأمان خلل عملية و�شل الرمو�ص.
هناك  فلي�ص  اللزمة،  الحتياطات  جميع  التجميل  خبري  اتخذ  اإذا  حتى 
اأن الطريقة الرئي�شية  انتقال العدوى. ففي حني  ما ي�شمن عدم حدوث 
لنتقال فريو�ص كورونا هي من خلل املمرات الأنفية واجلهاز التنف�شي، 
فاإنه من املمكن بيولوجًيا اأن حتدث العدوى من خلل العينني. لذا ل بد 
من معرفة خماطر هذه العملية قبل التوجه اإىل �شالون التجميل واتخاذ 

القرار ال�شائب حيال ذلك. 

�أ�سيبو� بكورونا.. 
لكنهم لقو� حتفهم
 بـ طريقة ب�سعة

ق��ال��ت وك���ال���ة ال���ط���وارئ ال��روم��ان��ي��ة اإن 
الأول  اأم�ص  حتفهم  لقوا  اأ�شخا�ص   10
م�شت�شفى  يف  �شب  حريق  خ��لل  ال�شبت 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  مر�شى  يعالج 

"كوفيد19-".
العناية  اإحدى غرف  واندلع احلريق يف 
بياترا  م��ق��اط��ع��ة  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  امل����رك����زة 
اإىل غرفة جم��اورة، وقال  وامتد  نيامت 

م�شوؤولون اإنه مل يعرف �شبب احلريق.
وقالوا اإن 7 اأ�شخا�ص اأ�شيبوا ويف حالة 

حرجة بينهم طبيب.
�شيجرون  اأن���ه���م  الدع������اء  وذك����ر مم��ث��ل��و 
اأك�����رث احلرائق  ���ش��ب��ب  مل��ع��رف��ة  حت��ق��ي��ق��ا 
 2015 دم���وي���ة يف روم���ان���ي���ا م��ن��ذ ع����ام 
عندما لقي 65 �شخ�شا حتفهم يف حريق 

يف ملهى ليلي يف العا�شمة بوخار�شت.
 353185 �شجلت  روم��ان��ي��ا  اأن  ي��ذك��ر 
و8813  كورونا  بفريو�ص  اإ�شابة  حالة 

حالة وفاة.

حمية معينة توؤدي �ىل 
�لتخل�ش من د�ء �ل�سكري �ص 23

�لعي�ش مع �لأطفال ل يزيد خطورة �لإ�سابة بكورونا
اأجريت  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
يف اململكة املتحدة باأن الختلط 
ب���الأط���ف���ال ل ي��زي��د م���ن خطر 

الإ�شابة بفريو�ص كورونا.
ت�شعة  الدرا�شة  ا�شتطلعت  وق��د 
م����لي����ني ب����ال����غ ي���ع���ي�������ش���ون مع 
اأعمارهم  وت������رتاوح  اأط��ف��ال��ه��م 
ومت����ت  دون،  وم��������ا  بني65 
الذين  ب��ال��ب��ال��غ��ني  م��ق��ارن��ت��ه��م 

عا�شوا دون اأطفال.
كما �شمل ال�شتطلع جمموعة 
عاماً   11 بعمر  الأط���ف���ال  م��ن 
وما دون، وهي الأعمار التي تعد 
العدوى.  لنقل  احتماًل  الأك��رث 
وه���دف ال��ب��اح��ث��ون م��ن جامعة 
لل�شحة  لندن  وكلية  اأك�شفورد 
الدرا�شة،  ه����ذه  م���ن  وال���ط���ب، 
انتقال  خم���اط���ر  م����ن  ال���ت���اأك���د 

فريو�ص كورونا من الأطفال.
واأظ����������ه����������رت ال�����ن�����ت�����ائ�����ج ب�������اأن 
الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ع��ا���ش��وا مع 

ن�شبة دخولهم  تكن  اأط��ف��ال، مل 
كورونا  ب�شبب  امل�شت�شفى  اإىل 
الذين مل  الأ�شخا�ص  اأعلى من 
الأطفال. كما تبني  يعي�شوا مع 
ارتبط  الأطفال  العي�ص مع  باأن 
الوفاة  خطر  بانخفا�ص  اأي�شاً 

بفريو�ص كورونا.
�شبق،  م���ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

اأظ����ه����رت ال��ن��ت��ائ��ج ب���اأن 
الآب��اء اأو الأف��راد الذين 

ع��ا���ش��وا م���ع اأط���ف���ال ت���رتاوح 
 18 و   12 ب����ني  اأع����م����اره����م 
عر�شة  اأك������رث  ك����ان����وا  ع����ام����اً 
كورونا  ب��اأع��را���ص  ل��لإ���ش��اب��ة 

ال�شديدة.
وبح�شب الباحثني، فاإن هذه 
الطريق  تفتح  ق��د  ال��درا���ش��ة 
اأم������ام امل���زي���د م���ن الأب���ح���اث 

ح��ول م��دى خطورة 
التي  ال��ع��دوى 
بها  ي��ت�����ش��ب��ب 

اأمان  الأطفال للبالغني، ومدى 
ت���واج���د الأط����ف����ال يف امل���دار����ص 
بح�شب  ال����وب����اء،  ف����رتة  اأث����ن����اء 
ديلي"  "فاي  م��وق��ع  ن��ق��ل  م��ا 

الإلكرتوين. 

هل زيت الزيتون منا�سب للقلي؟
زيت الزيتون البكر املمتاز منا�شب للقلي! على الرغم من 
اأنه يحتوي على نقطة دخان اأقل من عباد ال�شم�ص اأو زيت 
بذور اللفت، اإل اأنه ميكن ت�شخينه اإىل 165-180 درجة 
باأقل  الإدخ���ان  اأو  الدخان  نقطة  العلماء  ويعرف  مئوية. 
كما  الزيت.  الدخان من  انبعاث  معها  يبداأ  ح��رارة  درج��ة 
ميكن ا�شتخدام زيت الزيتون املكرر، الذي ميكن ت�شخينه 

حتى 220 درجة وميكن ا�شتخدامه للقلي اأي�شاً.

�سالحية زيت الزيتون
كما  ع��ام��ني.  نحو  حتى  ت�شتمر  �شلحية  الزيتون  لزيت 
ال�شم�ص  اأ���ش��ع��ة  اخل��اط��ئ��ة )حت���ت  ال��ت��خ��زي��ن  ط��ري��ق��ة  اأن 
ورائحته  طعمه  من  تغري  قد  املثال(  �شبيل  على  املبا�شرة 
بوقت اأ�شرع. اأما زيت الزيتون البكر عايل اجلودة فيفقد 
نكهته بعد ن�شف عام تقريباً حتى لو كان ما يزال �شاحلاً 

لل�شتعمال.

اأن يكون طعمه ي�سبه الزيتون فقط!
الختلفات  يعرفون  الطعام  خ��رباء  ولكن  �شحيح،  ه��ذا 
الدقيقة بني اأنواع زيت الزيتون، فتلك امل�شنعة يف اإيطاليا 
اإ�شبانيا ل تختلف يف اللون فقط واإمن��ا لها  اأو  اأو اليونان 

النبيذ  م��ث��ل  ال��زي��ت��ون  زي���ت  اخل��ا���ص.  رائ��ح��ت��ه��ا وطعمها 
وعليك اأن جتد النوع الذي ينا�شب ذوقك!

مرارة زيت الزيتون
الأنواع البكر العالية اجلودة من زيت الزيتون حتتوي على 
اأن  مواد مرة، متنح الأطباق والوجبات نكهة مميزة. كما 
لحتوائها  الإن�شان  ل�شحة  للغاية  جيدة  امل��رة  امل��واد  ه��ذه 
على م�شادات اللتهابات وتعزيز قدرة اجل�شم على ه�شم 

الدهون.

هل زيت الزيتون �سحي؟
الكثريون  ب��ات  الهند  زي��ت ج��وز  الإق��ب��ال على  زي���ادة  منذ 
تاماً،  وه��ذا خطاأ  الزيتون غري �شحي.  زيت  اأن  يتناقلون 
الغذائية املعروفة يف  امل��واد  اأق��دم  اأحد  الزيتون يعد  فزيت 
تاريخ الب�شرية. وقد اُ�شتخدم يف الع�شور القدمية لإعداد 
الطعام. كما يتمتع زيت الزيتون مبيزة كبرية، اإذ ل يحتاج 
ثمرة  يف  بالفعل  موجود  الزيت  لأن  بكثافة  معاجلته  اإىل 

الزيتون النا�شجة.
ي�شاف اإىل ذلك حمتواه العايل ب�شكل ملحوظ من فيتامني 
والآثار الإيجابية على القلب والدورة الدموية. وبفعل   E
الع�شر البارد لثمار الزيتون فاإنه يبقى حمتفظاً بالكثري 

من املواد الن�شطة بيولوجياً التي متنع اللتهابات.
الزيتون  املتو�شط من  البحر  باخت�شار: مل يجعل مطبخ 

عبثاً اأحد اأعمدته الرئي�شية!

دهون نافعة  حترق الدهون ال�سارة
رغ���م اح���ت���واء الأف���وك���ادو ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن ال���ده���ون غري 
اأن هذه الدهون حتفز عمليات حرق الدهون  اإل  امل�شبعة، 
ال�شارة وتزيد من التناغم بني عمل اخلليا والهرمونات 

احلارقة للدهون.
�شبيل  الهند على  ج��وز  ���ش��ارة، فزيت  ال��ده��ون  ك��ل  لي�شت 
وفقاً  اجل�شم،  يخزنه  ول  لطاقة  مبا�شرة  يتحول  امل��ث��ال 
يعترب  لذلك  مور" الأمل���اين.  "ليف  موقع  ن�شره  لتقرير 

زيت جوز الهند من حمفزات حرق الدهون.
ع�شري الطماطم لي�ص من الع�شائر املنت�شرة ب�شدة، ولكنه 
ي�شاعد على هدم اخلليا الدهنية وبالتايل فهو من املواد 

املفيدة للباحثني عن طرق لتخفيف الوزن.
اخل���رباء  ي��ج��ع��ل  ب�شكل  ال�شحية  ال��ق��رف��ة  ف��وائ��د  ت��ت��ع��دد 
كبهارات  اأو حتى  كم�شروب  �شواءاً  با�شتخدامها  ين�شحون 
اإحداث  على  القرفة  ت�شاعد  احللوة.  اأو  احل��ارة  للأطعمة 
توازن يف معدل الإن�شولني باجل�شم وبالتايل تقي الإن�شان 

�شر نوبات اجلوع املفاجئة.

هكذ� حتور فريو�ش 
كورونا بعد خروجه 

من ووهان
اكت�شفت درا�شة حديثة اأن فريو�ص 
لأول  ظهر  ال��ذي  امل�شتجد  كورونا 
ال�شينية،  ووه���ان  مدينة  يف  م��رة 
ليتحول  خطري"  "ب�شكل  حت���ور 
اأوروب���ا  ي�شرب  ال���ذي  ال�شكل  اإىل 

والوليات املتحدة بقوة حاليا.
وق����ال����ت ال����درا�����ش����ة ال����ت����ي اأع�����دت 
ب����ال����ت����ع����اون ب�����ني ج���ام���ع���ة ن�����ورث 
كارولينا الأمريكية ومعهد العلوم 
الطبية يف جامعة طوكيو اليابانية، 
اأوروبا  يجتاح  ال��ذي  الفريو�ص  اإن 
"اأكرث  الآن  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
ع��دوى بكثري" من �شللة ووهان 
"ال�شللة  العلماء  ي�شميها  ال��ت��ي 

الأ�شلية".
الفريو�ص  ف���اإن  ل��ل��درا���ش��ة،  ووف��ق��ا 
اأ�شرع  م���رات   10 ينت�شر  امل��ت��ط��ور 
من ذلك الذي عرفته ووهان، مهد 
كورونا اأواخر العام املا�شي، قبل اأن 

ينت�شر منها اإىل اأنحاء العامل.
التي  ال����درا�����ش����ة  ن���ت���ائ���ج  وح�������ش���ب 
ال���������ش����وء جملة  ����ش���ل���ط���ت ع���ل���ي���ه���ا 
الأمريكية،  العلمية  "�شاين�ص" 
فاإن "الربوتني املوجود على �شطح 
القدرة  ال����ذي مي��ن��ح��ه  ال��ف��ريو���ص 
ال�شحايا  ب��خ��لي��ا  ال��ت�����ش��ب��ث  ع��ل��ى 
اإمكانات  ع��زز  مم��ا  كثريا"،  تغري 
ال��ك��ائ��ن امل��ج��ه��ري يف اإ���ش��اب��ة عدد 
اأك�����رب م���ن ال��ب�����ش��ر، وو����ش���ع دائ����رة 

انت�شاره ب�شكل ملحوظ.
وال�����ربوت�����ني امل���ق�������ش���ود ه����و ال����ذي 
ي���ظ���ه���ر ع���ل���ى ����ش���ك���ل ن������ت������وءات يف 
ال�شور املجهرية لفريو�ص كورونا، 

ومينحه �شكله التاجي املميز.
حتى  يتكمنوا  مل  الباحثني  اأن  اإل 
على  الطفرة  تاأثري  فهم  من  الآن 

خ�شائ�ص الفريو�ص.
الن�شخة  اأن  ال���درا����ش���ة  وك�����ش��ف��ت 
منذ  تنت�شر  الفريو�ص  من  املعدلة 
ور�شدت  امل���ا����ش���ي،  م���ار����ص  ���ش��ه��ر 
اأن  ع��ل��م��ا  ال���ي���اب���ان،  يف  م����رة  لأول 
الطفرات تعد من ال�شمات املميزة 

للفريو�شات ب�شكل عام.
وبعد جتارب اأجريت على الفئران، 
يو�شيهريو  الرئي�شي  الباحث  قال 
الفريو�شات  ع��ل��م  اأ���ش��ت��اذ  ك���اواوك���ا 
بجامعة  الطبية  العلوم  معهد  يف 
قدرة  رفعت  "الطفرة  اإن  طوكيو، 
ال��ف��ريو���ص ع��ل��ى الن��ت�����ش��ار ب�شكل 

كبري".

خم�ش حقائق قد ل تعرفها عن زيت �لزيتون!

الزيتون  زيت  زجاجة  من  تقريبًا  مطبخ  يخلو  ال 
اأن  البكر، ففوائده كثرية ال حت�سى للج�سم، بيد 
يف  الطعام،  لقلي  ا�ستخدامه  من  يخ�سى  البع�ض 
حني يخ�سى البع�ض من مرارة طعمه، اإليك خم�ض 

حقائق قد ال تعرفها عن زيت الزيتون.
فيما ي�ستخدم الكثري من االأ�سخا�ض زيت الزيتون 
يف تتبيل ال�سلطات فاإنهم ميتنعون عن ا�ستخدامه 
للطهي اأو القلي خوفًا من ت�سببه باأمرا�ض خطرية. 

ا�ستخدام  النا�ض  معظم  يف�سل  لذلك 
ال���ذرة  اأو  ال�سم�ض  ع��ب��اد  زي���ت 
للقلي والطهي. اإال اأن االأمر نابع 

نقدم  اخل���راف���ات،  بع�ض  م��ن 
زيت  عن  احلقائق  هذه  اإليك 

املتخ�س�ض  املوقع  لن�سائح  وفقا  الزيتون 
كوخ ري�سيبت االأملاين.
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�ش�ؤون حملية
طريقة مبتكرة الإعادة تاأهيل احلركة مل�سابي ما بعد اجللطة الدماغية

�إجناز بحثي عاملي بجامعة �لإمار�ت بالتعاون مع �ملركز �لوطني لطب �ل�سيخوخة، ومركز �أبحاث ريكني  يف �ليابان

من بني 4305 متقدمًا تاأهل 61 مر�سحًا للدفعة �لثانية من برنامج �لإمار�ت لرو�د �لف�ساء

»م�ست�سفى �جلامعة بال�سارقة« يطلق مركزً� متطورً� للجر�حة �لتجميلية بالتعاون مع �أ�سهر �جلر�حني �لكوريني 

•• العني - الفجر

ح��ق��ق ف��ري��ق ب��ح��ث��ي م���ن ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
لطب  ال����وط����ن����ي  "املركز  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
"ريكني"  يف  اأب��ح��اث  وم��رك��ز  ال�شيخوخة"، 
اليابان اإجنازاً علمياً عاملياً من خلل ابتكار 
طريقة عملية تطبيقية جديدة لإعادة تاأهيل 
الدماغية،  اجللطة  بعد  ما  مل�شابي  احلركة 
نتائجها يف  و  التاأهيل  ن�شر طريقة  وق��د مت 
 ، العلمية    IEEE ACCESS جم��ل��ة 
وت�شجيل براءة اخرتاع با�شم الفريق البحثي 
للبحث  وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ح��ي��ث��ي��ات 
ت��دري��ب الرجتاع  ال���ذي ن�شر حت��ت ع��ن��وان: 
البيولوجي للدعم الذاتي للتعايف من �شعف 

احلركة بعد ال�شكتة الدماغية"
–اأ�شتاذ  ال���ن���ج���ار  ف������ادي  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
امل�شرف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  بكلية  م�����ش��ارك- 
بجامعة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  خمترب  على 

التحكم  الزائر يف وح��دة  الإم��ارات والباحث 
يف ال�����ش��ل��وك ال��ذك��ي يف م��رك��ز ري��ك��ني لعلوم 
اليابان-باأن هذا الإجن��از البحثي  الدماغ يف 
على  يعتمد  نظام  تطوير  اإىل  خل�ص  ال��ه��ام 

مبداأ تاآزر الع�شلت، والذي ي�شاعد املري�ص 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ت��ط��ور ح��ال��ت��ه ب�����ش��ك��ل تلقائي 
اإعادة  ب��رام��ج  يف  الن��خ��راط  على  وت�شجيعه 
التاأهيل املخ�ش�ص له. حيث تعتمد الطريقة 

التي اأثبتت نتائجها على ٥٤ مري�ص يعانون 
ملا  كنتيجة  احل��رك��ة  يف  و�شلل  �شعوبات  م��ن 
اليد  ا�شتخدام  الدماغية، على  بعد اجللطة 
اليد  حركة  ت�شحيح  يف  للم�شاب  ال�شليمة 

"اإعادة  ا�شم  عليه  يطلق  تعريف  يف  امل�شابة، 
فادي  الباحث  وبح�شب  الذاتي".  التاأهيل 
باأن  اأثبتت  التحليلية  النتائج  ف���اإن  النجار 
و�شور  للمر�شى،  امل�شابة  الع�شلت  حركة 
ال���دم���اغ يف اجل����زء امل��ت�����ش��رر ج����راء اجللطة 
خلل  م��ن  اأ���ش��رع  ب�شكل  تعافيه  الدماغية، 
حتفيزه من قبل ف�ص الدماغ ال�شليم لنف�ص 
اإذا قام  ي��ح��دث  اأن  وال����ذي مي��ك��ن  امل��ري�����ص، 
لتحريك  ال�شليمة  ي��ده  با�شتخدام  املري�ص 
خلل  ومتفاوت  متتابع  ب�شكل  امل�شابة  ي��ده 
اإعادة التاأهيل. وقال الدكتور فادي:  فرتات 
ياأمل الفريق البحثي لهذه الدرا�شة والذي 
علماء وباحثني من تخ�ش�شات  ي�شم حالياً 
والربجميات،  والهند�شة،  كالطب،  خمتلفة 
هذه  حيثيات  لتوظيف  ال�شناعي،  وال��ذك��اء 
النتائج يف اإعادة ت�شميم برامج اإعادة التاأهيل 
التقليدية مل�شابي احلركة ما بعد اجللطات 

الدماغية.

•• دبي- الفجر

عن  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  اأعلن 
من  القادمة  للمرحلة  مر�شحاً   61 تاأهل 
من  الثانية  للدفعة  متقدًما   4305 بني 
ب��رن��ام��ج الإم�����ارات ل����رواد ال��ف�����ش��اء، الذي 
ف���ري���ق من  واإع��������داد  ت���دري���ب  اإىل  ي���ه���دف 
الف�شاء ملهمات  اإىل  الإماراتيني لإر�شالهم 
الإم���ارات  برنامج  �شمن  خمتلفة،  علمية 
املتقدمني  تقييم  ومت  للف�شاء.  ال��وط��ن��ي 
�شملت  الخ����ت����ب����ارات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ع����رب 
اىل  اإ���ش��اف��ة  وج�����ش��دي��ة،  نف�شية  تقييمات 

النتهاء من الفحو�شات الطبية.
الف�شاء  ل�����رواد  الإم�������ارات  ب��رن��ام��ج  ت��ل��ق��ى 
الثانية  بالدفعة  لللتحاق  طلباً   4305
م��ن ال��ربن��ام��ج، ب���زي���ادة ق��دره��ا %7 عن 
اإىل  ت�شفيتها  مت  الأوىل.  الدفعة  طلبات 
برنامج  معايري  على  بناء  طلباً   2099
ال��ت��ي اعتمدت  ال��ف�����ش��اء  ل����رواد  الم������ارات 
التعليمية  اخل��ل��ف��ي��ات  ع��ل��ى  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  يف 
املتقدمون  خ�شع  ثم  البحثية.  واخل��ربات 
الذكاء  اختبار  ت�شمنت  اأخ��رى  لتقييمات 
والتقييمات  ال�شخ�شية،  واملهارات  العاملي، 
اأف�شل  املتخ�ش�شة، مت من خللها اختيار 
التقييم  جلنة  وا�شتقرت  متقدم.   1000
للف�شاء على  را���ش��د  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د  يف 
املر�شحني  من بني  122 متقدماً  تر�شيح 
الفرتا�شية  امل��ق��اب��لت  لإج�����راء  الأل�����ف، 
 61 اىل  ت�شفيتهم  مت  ال��ت��ي  ال�شخ�شية، 

مر�شح. 
ف��ت��اة من  و20  ���ش��اب��اً   41 ال��ع��دد  يت�شمن 
متو�شط  و���ش��ج��ل  ال���دول���ة.  اإم�����ارات  جميع 
بلغت  بينما  ع��اًم��ا،   28 املتقدمني  اأع��م��ار 
الن�شاء  م��ن  للمتقدمني  امل��ت��و���ش��ط  ن�شبة 
وبلغ اأ�شغرهم  للرجال.  و67%   ،33%
�شًنا 23 ع��اًم��ا، واأك��ربه��م 39 ع��اًم��ا. وقد 
للمر�شحني  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درج���ات  اأظ���ه���رت 
تنوًعا ملحوًظا تربز فيها الكفاءات العلمية 
احلا�شلني  م��ن  املتقدمني  ع��دد  بلغ  حيث 
ع��ل��ى ����ش���ه���ادة ال���دك���ت���وراه 3 اإم���ارات���ي���ني، 
واحل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى درج����ة امل��اج�����ش��ت��ري 12 
اإم����ارات����ي. وع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج��ه��ات العمل، 
علمية  خلفيات  املتقدمني  بيانات  اأف���رزت 
واأكادميية متنوعة بلغت ن�شبة %54 من 
املتقدمني املهند�شني، و%18 من القطاع 
الطريان،  قطاع  م��ن  و18%  الع�شكري، 
و%5 من قطاع ال�شحة والرعاية الطبية 

�شمن املتقدمني. 
اإجراء  من  النتهاء  قيد  اأن��ه  املركز  واأعلن 
للمر�شحني  املتقدمة  الطبية  الفحو�شات 
البدنية.  ال��ف��ح��و���ش��ات  ت�شمنت   ،61 ال���� 
املقابلت  ب����اإج����راء  امل���رك���ز  ي���ق���وم  و����ش���وف 
الأولية مع املر�شحني الذين �شوف يجتازوا 
املرحلة بعد الإعلن عن نتائج الفحو�شات 
املتاأهلون  و�شيخ�شع  امل��ت��ق��دم��ة.  الطبية 
الأولية  التقييم  مرحلة  اج��ت��ازوا  ال��ذي��ن 
لعمليات تقييم املرحلة الأخرية عرب اجراء 
مقابلت نهائية جتريها جلنة مكونة من 
نخبة من املتخ�ش�شني يف مركز حممد بن 
الف�شاء  رائ���دا  بينهم  م��ن  للف�شاء،  را���ش��د 
ليتم  ال��ن��ي��ادي.   و�شلطان  املن�شوري  ه��زاع 
2 م��ن امل��ر���ش��ح��ني للدفعة  ب��ع��ده��ا اخ��ت��ي��ار 
الثانية، للن�شمام اىل فريق رواد الف�شاء 

الإماراتي.
حمد  يو�شف  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
ال�����ش��ي��ب��اين، م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د بن 
الإمارات  برنامج  "ي�شري  للف�شاء:  را�شد 
حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  الف�شاء  ل��رواد 
اأهداف ال�شيا�شة الوطنية لقطاع الف�شاء، 
بتعزيز  طموحنا  الر�شيدة.  القيادة  وروؤي��ة 
م��وق��ع الإم�������ارات ب���ني ال�����دول ال���رائ���دة يف 
الذي  الأ�شا�ص  هو  ال��دويل  الف�شاء  قطاع 
بتوجيه  اأج��ل��ه  م��ن  ال��ربن��ام��ج  تاأ�شي�ص  مت 
القيادة الإماراتية، حيث بات قطاع الف�شاء 
بوابة التقدم والنفتاح العلمي للم�شتقبل. 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا يف قطاع  ع��ل��ى  وب��ال��ب��ن��اء 
هدفنا  ال��را���ش��خ��ة،  عملنا  ورك��ائ��ز  الف�شاء 
ع��ل��ى تطوير  ال��رتك��ي��ز  م��وا���ش��ل��ة  ه��و  الآن 
القادرين  الف�شاء  رواد  م��ن  وطني  فريق 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات ال���دول���ة يف هذا 

اأعلى امل�شتويات العاملية، ودعم  املجال وفق 
اىل  ال�شتك�شافية  املهام  من  املزيد  اإر���ش��ال 

الف�شاء."
اإىل  "و�شلنا  ال�����ش��ي��ب��اين  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���اف 
م���رح���ل���ة م���ه���م���ة يف م�������ش���رية ال���ربن���ام���ج 
الف�شاء  رواد  من  الثانية  الدفعة  لختيار 
�شي�شاركون يف مهمات  الذين  الإماراتيني، 
ونفتخر  الف�شاء.  يف  ا�شتك�شافية  علمية 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  م���ن  امل���رك���ز  ب���خ���رباء 
الذين ميتلكون خربات على م�شتوى عاملي 
زالت  ال��ن��وع. فل  ه��ذا  برامج من  اإدارة  يف 
الف�شاء تنمو وتتطور  امكانياتنا يف قطاع 
�شُي�شيفه  ما  اىل  اإ�شافة  �شريعة،  بوترية 
رواد الف�شاء الإمارتني القادمني من زخم 
يف  الم����ارات  مهمة  طموح  تعزيز  يف  كبري 

ا�شتك�شاف الف�شاء".
�شامل  املهند�ص  ق��ال  حديثه،  معر�ص  ويف 
املري، م�شاعد مدير عام مركز حممد بن 
والتقنية،  العلمية  لل�شوؤون  للف�شاء  را�شد 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج الإم����ارات ل����رّواد الف�شاء: 
يف  ب��داأن��اه  م��ا  الثانية  الدفعة  "ت�شتكمل 
توثق  ثابتة  بخطى  الف�شاء  رواد  برنامج 
عاملياً،  الف�شاء  ل��رواد  الإم��ارات��ي  احل�شور 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  ب���دع���م  ن��ع��م��ل  ح��ي��ث 
يف  ت�شهم  وطنية  ك���وادر  لإع���داد  الر�شيدة 
رفد املعارف لقطاع الف�شاء م�شلح بعنا�شر 
م��درب��ة وخ��ب��رية، لت�شبح دول���ة الإم����ارات 
مركزاً لعلوم الف�شاء وتقنياته، من خلل 
القائم  الف�شاء  ل���رواد  الإم�����ارات  ب��رن��ام��ج 
ع��ل��ى ال���ش��ت��دام��ة واإع�����داد ومت��ك��ني خرباء 
بقطاع  املتعلقة  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

الف�شاء".
الإم���ارات  برنامج  "ُيج�شد  امل��ري  واأ���ش��اف 

تقدمي  يف  ط���م���وح���ن���ا  ال���ف�������ش���اء  ل���������رواد 
الف�شاء،  ا�شتك�شاف  يف  فعالة  م�شاهمات 
���ش��م��ن ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��رن��ام��ج الإم������ارات 
رواد  دور  ف��ي��ه مي��ث��ل  ل��ل��ف�����ش��اء،  ال��وط��ن��ي 
الف�شاء اأحد الرتو�ص الأ�شا�شية يف عمليات 
الهدف  وحتقيق  الب�شرية  امل��ع��رف��ة  اإث����راء 
املن�شود ملهام ا�شتك�شاف الف�شاء امل�شتقبلية. 
وقد �شاهم برنامج الإمارات لرواد الف�شاء 
يف تكوين نواة ملجتمع علمي وطني من رواد 
تطلعات  يحققون  �شوف  اإماراتيني،  ف�شاء 

الدولة يف ال�شتك�شافات العلمية."
ومن املُخطط اأن ين�شم رائدا الف�شاء من 
لرواد  "نا�شا  برنامج  اإىل  الثانية  الدفعة 
اتفاقية  �شمن   ،"2021 ل��ع��ام  ال��ف�����ش��اء 
والوليات  الإم����ارات  ب��ني  م�شرتك  ت��ع��اون 
املتحدة الأمريكية، ليتم تدريبهم يف مركز 
"نا�شا"  ل�وكالة  التابع  للف�شاء  جون�شون 
امل��ت��ح��دة. وفيه  ال���ولي���ات  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
نف�ص  اإىل  الثانية،  الدفعة  رائ���دا  يخ�شع 
جمموعة الربامج التدريبية التي يخ�شع 
برنامج  ي��ق��وم  و���ش��وف  "نا�شا".  رواد  ل��ه��ا 
الف�شاء  رواد  ب���اإع���داد  ال��ت��دري��ب��ي  "نا�شا" 
الإماراتيني على امل�شتوى البدين والنف�شي 
خل��و���ص م��ه��م��ات ا���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف�����ش��اء يف 
من  الف�شاء  رائ���دا  و�شيخ�شع  امل�شتقبل. 
مكثف  تدريبي  لربنامج  الثانية  الدفعة 
املعايري  اأع����ل����ى  وف�����ق  م����راح����ل  ع�����دة  م����ن 

الأ�شا�شي،  التدريب  يبداأ مبرحلة  العاملية، 
وال���ت���ي ي��ت��ع��رف خ��لل��ه��ا امل��ر���ش��ح��ون اإىل 
اأهداف وخطط الربنامج، وتعلم اأ�شا�شيات 
هند�شة  بينها  ومن  العلمية،  التخ�ش�شات 
اإىل  بالإ�شافة  العلمي،  والبحث  الف�شاء 
الإج�������راءات والأن��ظ��م��ة امل��ت��ب��ع��ة ع��ل��ى منت 
حمطة الف�شاء الدولية. كما �شيتعني على 
الرو�شية، والتدريب  اللغة  املر�شحني تعلم 
على اإجراءات الأبحاث العلمية يف الف�شاء، 
و�شينتقلون بعد ذلك اإىل مرحلة التدريب 
املتقدم واملكثف، ويتعلم خللها امل�شاركون 
عن  ف�����ش��ًل  احل����م����ولت،  واإدارة  ���ش��ي��ان��ة 
جمموعة من املهارات ت�شمل علم الروبوت، 
واإدارة  ال��ط��ب��ي��ة،  والإ���ش��ع��اف��ات  وامل���لح���ة، 
امل�����وارد، وم���ع اإن��ه��اء ه���ذه امل��رح��ل��ة، ي�شبح 
رائد الف�شاء موؤهًل للم�شاركة يف البعثات 

املتوجهة اإىل حمطة الف�شاء الدولية.
الف�شاء  ل��رواد  الإم���ارات  برنامج  اأن  ُيذكر 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  م�������ش���اري���ع  اأح������د  ه����و 
ل��ل��ف�����ش��اء، وي��ح��ظ��ى ب��ت��م��وي��ل م��ب��ا���ش��ر من 
وتقنية  الت�شالت  قطاع  تطوير  �شندوق 
لتنظيم  العامة  للهيئة  التابع  املعلومات 
وال�����ذي   ،)TRA( الت���������ش����الت  ق���ط���اع 
يهدف اإىل دعم جهود البحث والتطوير يف 
قطاع الت�شالت يف الدولة، واإث��راء ودعم 
وتطوير اخلدمات التقنية، وتعزيز اندماج 

الدولة يف القت�شاد العاملي.

•• ال�شارقة- الفجر:

اأعلن م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة اإطلق 
التجميلية، مزود  للجراحة  مركٍز متطور 
ب���اأح���دث الب���ت���ك���ارات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، مع 
للدكتور  امل��ت��م��ي��زة  ب���اخل���ربات  ال���ش��ت��ع��ان��ة 
ه��ي��ون��غ ج���و ن����وح، اجل�����راح ال����ذي اكت�شب 
على  الفريدة  قدرته  بف�شل  عاملية  �شهرًة 
وتاأتي  اجلراحية.  العمليات  اأعقد  تنفيذ 
امل�شت�شفى  مل�شاعي  ا�شتمراراً  اخلطوة  هذه 
خدماته  نطاق  وتو�شيع  مرافقه  لتطوير 
ال��ط��واق��م اجلراحية  ب��اأم��ه��ر  ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة 

والطبية. 
الكوري  التجميلي  اجل���راح  ن��وح  د.  وُي��ع��د 
الأول وال��وح��ي��د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة ال���ذي يحمل 
ت�شريح اعتماد ملزاولة املهنة بعد ح�شوله 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  م��ن  ترخي�ص  على 
امل��ج��ت��م��ع يف دول���ة الإم������ارات. وم���ع تنامي 

اإق����ب����ال م���واط���ن���ي ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة على 
اإىل  التو�شع  نوح  د.  قرر  الطبية،  خدماته 
دول��ة الإم��ارات بعد جناحه الكبري يف دول 
ال��ع��امل، م��ن �شمنها ال�شني  اأخ���رى ح��ول 

وكازخ�شتان.   
اأن  ك��ب��رٌي يل  ل�����ش��رف  "اإنَُّه  ن���وح:  د.  وق���ال 
دولة  يف  الطبي  املجتمع  م��ن  ف���رداً  اأ�شبح 
الإم���������ارات ال�����ذي ي��ج��م��ع ن��خ��ب��ة الأط���ب���اء 
واجل���راح���ني م��ن خُم��ت��ل��ف اأرج����اء العامل. 
الطلب  تلبية  يف  للم�شاهمة  ُقدماً  واأتطلع 
التجميلية  املتزايد على خدمات اجلراحة 
يف الدولة، وذلك بدعم كبري من م�شت�شفى 
علي  ال��دك��ت��ور  بقيادة  بال�شارقة  اجلامعة 
عبيد اآل علي. و�شيكون من دواعي �شروري 
واإمكاناتي لدعم تطوير  اأقدم خرباتي  اأن 
وتدريب الكفاءات الطبية يف دول املنطقة، 

ونقل املنهجيات الطبية الكورية."     
واأ�شاف اجلراح الكوري: "يف ال�شابق، كانت 
على طلب  ت��ق��وم  رواج����اً  الأك���رث  الطريقة 

للم�شاهري،  م�شابه  مظهر  على  احل�شول 
تغيرياٍت  اإح������داث  ي��ت��ط��ل��ب  ال�����ذي  الأم�����ر 
الآن،  اأم���ا  احلقيقي.  املظهر  على  ج��ذري��ة 
ف��ق��د ت���غ���ريت ال��ط��ري��ق��ة ال�����ش��ائ��ع��ة، حيث 
ه �شوب احل�شول على  اأ�شبح الرتكيز ُموجَّ
اإطللة طبيعية وب�شرة ن�شرة وم�شدودة." 
وُيجري د. نوح معاجلات جتميلية تت�شمن 
التي  والفيلر، والعمليات  البوتوك�ص  حقن 
تتطلب اإجراءات جراحية حمددة ودقيقة، 
م��ث��ل ���ش��د ال��وج��ه وال��ب�����ش��رة. ك��م��ا ي�شتهر 
بكفاءته يف تطبيق اأحدث ُطرق اجلراحات 
متخ�ش�شاً  ك��ون��ه  ج��ان��ب  اإىل  التجميلية، 
الب�شرة؛  �شيخوخة  مكافحة  ع��لج��ات  يف 
والبطن؛  لل�شدر  التجميلية  واجل��راح��ات 
يتيح  وع��ل��ي��ه،  وال���ده���ون.  ال�شحوم  واإزال����ة 
امل���رك���ز ال��ط��ب��ي اجل���دي���د ت���وف���ري خمتلف 
وعلجات  ب��ال��ب�����ش��رة؛  ال��ع��ن��اي��ة  خ���دم���ات 
اإخفاء وجتميل الندبات؛ وَتَديل احلاجب؛ 

والت�شوه اخَللقي للفم. 

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي عبيد اآل 
ع��ل��ي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وع�����ش��و جمل�ص 
بال�شارقة:  اجل��ام��ع��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأم���ن���اء 
امل�شت�شفى بان�شمام د. هيونغ جو  "يرحب 
ن���وح ل��ي��ك��ون ج����زًءا م��ن اخل����ربات الطبية 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة ودول�����ة الإم�������ارات. 
م�شت�شفى  يف  معنا  وج���وده  �شي�شاهم  كما 
خدمات  يف  ب��الرت��ق��اء  بال�شارقة  اجلامعة 
اجلراحة التجميلية مل�شتوياٍت جديدة من 
ز والحرتافية. وتاأتي هذه الإ�شافة  التميُّ
يف اإطار اجلهود املتوا�شلة التي نقودها يف 
لتو�شيع نطاق خدماتنا وتعزيز  امل�شت�شفى 

جودتها."       
بال�شارقة  اجل��ام��ع��ة  م�شت�شفى  وي�شتعني 
ب��ال��ك��ف��اءات ال��ك��وري��ة ال���رائ���دة يف خمتلف 
واأب����رزه����ا »مركز  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الفقري  ال����ع����م����ود  جل�����راح�����ة  ه���ي���م�������ش���ان 
وامل��ف��ا���ش��ل«. وق���د ���ش��ج��ع ه���ذا ال��ن��ه��ج على 
ت��واف��د امل��زي��د م��ن الأط��ب��اء ال��ك��وري��ني اإىل 

هذا  وي��اأت��ي  ع��م��وم��اً.  وال���دول���ة  امل�شت�شفى 
الكوريني،  الأط����ب����اء  ن��خ��ب��ة  م���ع  ال���ت���ع���اون 
لل�شراكة بني  ن��وح، ثمرًة  د.  وم��ن �شمنهم 
ال�شركة  غ��ل��وب��ال«،  ك��ي  اإم  و»اإم  امل�شت�شفى 
ال����رائ����دة يف ال���ش��ت�����ش��ارات وال��ت�����ش��وي��ق يف 

القطاع ال�شحي بدولة الإمارات. 
للجراحة  ع��ي��ادًة  ميتلك  ن��وح  د.  اأنَّ  ُي��ذك��ر 
مبدينة  غ���ان���غ���ن���ام  ح����ي  يف  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
 The Class &“ ا�شم  حتمل  �شيوؤول 
 Mizain Plastic Surgery
الإم�������ارات،  دول����ة  يف  اأم����ا   .”’Clinic
املركز  يف  عملياته  ي��ب��داأ  اأن  املنتظر  فمن 
اجلامعة  م�شت�شفى  �شمن  اجلديد  الطبي 
لغاية   2020 نوفمرب   15 بال�شارقة من 
و�شيقدم ح�شوماٍت   ،2020 دي�شمرب   10
خا�شة قبل الفتتاح ت�شل اإىل %50 على 
اأ�شبوعني.  اأول  خ���لل  اأي  ال���ش��ت�����ش��ارات، 
و�شيتم افتتاح املركز ر�شمياً يف َمطلع العام 

اجلديد. 

�سرطة �أبوظبي: �لأ�سرة خط �لدفاع �لأول 
حلماية �لأبناء من �لتنمر يف �ملد�ر�ش

•• اأبوظبي-الفجر:

ل�شلمة  الأول"  ال��دف��اع  "خط  باعتبارها  الأ���ش��ر  اأبوظبي  �شرطة  نا�شدت 
الت�شرفات  جتاهل  وع��دم  ل��لأب��ن��اء  ال�شلوكية  ال��ت��غ��ريات  مراقبة  املجتمع 
تطراأ  قد  التي  "اللفظي" و"اجل�شدي"  اأ�شكاله  العدوانية والتنمر بكافة 
امل�����ش��اع��دة م��ن املخت�شني  اإىل طلب  الأم����ور  اأول��ي��اء  داع��ي��ة  الأط��ف��ال  على 

باجلهات املعنية بعلج امل�شاكل الأ�شرية والجتماعية.
اأولياء الأم��ور مع املدر�شة والط��لع امل�شتمر على  واأك��دت �شرورة توا�شل 
ومناق�شة  لآخ��ر  اأبنائهم من حني  ت�شرفات  قد تطراأ على  التي  التغريات 
املخت�شني الجتماعيني �شبل التعامل مع حالت التنمر والعدوانية �شواء 

كانت �شادرة عن الأبناء اأو تعر�شوا لها من اأقرانهم. 
وحذرت من الألعاب الإلكرتونية التي حُتر�ص على العنف ملا لها من اآثار 
نف�شية وخيمة ت�شل اإىل الإدمان والنف�شال عن الواقع وحماكاة م�شاهد 
التي  والتطبيقات  الأل��ع��اب  طبيعة  من  التحقق  اأهمية  اإىل  م�شريًة  القتل 

ي�شتخدمها ال�شغار وتقنني الأوقات التي يق�شونها يف ممار�شتها.
مبراكز  املتخ�ش�شني  ا�شت�شارة  يف  ف���وًرا  ال���رتدد  ع��دم  اإىل  الأ���ش��ر  ودع���ت   
اأمان  بدالة  عرب  والتوا�شل  اأبوظبي  ل�شرطة  التابعة  الجتماعي  الدعم 

.  8002626

حما�سرة تعريفية بالأج�سام �لقريبة من كوكب �لأر�ش 
يف �أكادميية �ل�سارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�ساء و�لفلك

•• ال�شارقة- الفجر:

-2020 الأك��ادمي��ي  للعام  العامة  الأك��ادمي��ي��ة  حما�شرات  �شل�شلة  �شمن 
اأرب��ع��اء من كل �شهر بهدف  ي��وم  ث��اين وراب��ع  كل  تنظمها  والتي   ،2021
الف�شاء  علوم  جم��ال  واأ�شاتذة  وطلبة  وال��ه��واة  العامة  من  املهتمني  ج��ذب 
والفلك اإىل الأكادميية واإك�شابهم املعلومة العلمية ب�شكل مب�شط وتثقيفهم 
باأهمية هذا املجال والتطورات اجلديدة يف قطاع الف�شاء الإماراتي، نظمت 
ال�شارقة  بجامعة  والفلك  الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�شارقة  اأكادميية 
حممد  الأ�شتاذ  قدمها  الأر�ص"  من  القريبة  الأج�شام  بعنوان  حما�شرة 
ف�شل طلفحة را�شد فلكي يف مر�شد ال�شارقة الب�شري التابع للأكادميية، 
وتاأتي هذه املحا�شرة متا�شياً مع توجهات الدولة يف تطوير قطاع الف�شاء 
الإماراتي وروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم ال�شارقة ورئي�ص جامعة ال�شارقة -حفظه اهلل 
ورعاه- والذي اأ�ش�ص اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء والفلك 
كم�شروع قومي وطني ومقر علمي بحثي ي�شعى خلدمة وتوعية املجتمع يف 
اأبحاث علوم الف�شاء  جميع جمالت علوم الف�شاء ولتكون رائدة عاملًيا يف 
املتحدة كمركز علمًيا يف منطقة اخلليج  العربية  الإم��ارات  دولة  وتر�شيخ 

العربي والعامل. 
وتطرق الأ�شتاذ حممد طلفحة خلل املحا�شرة التعريفية اإىل ت�شنيفات 
الأج�شام القريبة من الأر�ص، واخلطورة التي ت�شكلها على كوكب الأر�ص، 
اليوم  ال�شماء على مدار  التي تقوم بر�شد  العاملية  التل�شكوبات  و�شرح عن 
ملراقبة اأي اأج�شام قريبة من كوكب الأر�ص، وعر�ص نتائج مر�شد ال�شارقة 

يف ر�شد وتتبع هذه الأج�شام.
اإىل  الأكادميية  تهدف  العامة،  املحا�شرات  هذه  مثل  تنظيم  خلل  ومن   
تعزيز املقدرات البحثية والعلمية يف جمال علوم الف�شاء والفلك من خلل 
لدعم  ال�شرورية  والتكنولوجيا  التحتية  والبنية  والتوعية  املعرفة  توفري 
اجلهود املختلفة يف قطاع الف�شاء مبا يتما�شى مع الأهداف ال�شرتاتيجية 

لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
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لدى  ال�سكري  داء  من  التخل�ض  اإىل  اأدى  معينة  حمية  اتباع  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  تو�سلت 
امل�سابني به، واإىل تخل�سهم من االأدوية، اإذ مل يعودوا بحاجة لتناولها. فما هي هذه احلمية 

ال�سحرية؟
واأجرى الدرا�سة باحثون من اململكة املتحدة منهم ديفيد اأونوين، ون�سرت يف جملة "بي اإم جيه 

.)BMJ Nutrition، Prevention & Health( نيرتي�سن بريفين�سني اأند هيلث

ق��ادر على  اأن��ه  العلماء  -ال��ذي ك�شف  الغذائي  النظام  اأم��ا 
احلمية  ف��ه��و  ال�����ش��ك��ري-  م��ر���ص   )reverse( ع��ك�����ص 

منخف�شة الكربوهيدرات،
 ح��ي��ث ت���ن���اول امل�������ش���ارك���ون اأق�����ل م���ن 130 غ���رام���ا من 
ال��ك��رب��وه��ي��درات ي��وم��ي��ا، وك���ان اجل���زء الأك���رب م��ن النظام 
الغذائي مكونا من اخل�شار والأ�شماك واللحوم ومنتجات 

الألبان كاملة الد�شم والبي�ص واملك�شرات والتوت.
و�شملت الدرا�شة 199 �شخ�شا، ترتاوح اأعمارهم بني 24 
و91 عاما، وكان 128 من بينهم م�شابني بداء ال�شكري 
من النوع الثاين، يف حني كان 71 م�شابا بحالة ما قبل 

ال�شكري. 
الكربوهيدرات  منخف�ص  غذائيا  نظاما  امل�شاركون  واتبع 

ملدة 23 �شهرا يف املتو�شط.
لل�شرت�شاد  والن�شائح  الدرا�شة  معطيات  اأن  هنا  ونوؤكد 
فل  الطبيب،  ا�شت�شارة  ع��ن  ب��دي��ل  ولي�شت  فقط  ال��ع��ام 
اإذا كان  اأي علج، وا�شت�شر طبيبك حول ما  توقف تناول 
الكربوهيدرات م�شاعدتك على  للحمية منخف�شة  ميكن 

التحكم يف مر�ص ال�شكري.

ال�سكري وما قبله
حالة   )Prediabetes( ال�شكري"  قبل  م��ا 

تعني اأن م�شتوى �شكر الدم لدى امل�شاب اأقل 
ال�شكري،  ب��داء  بالإ�شابة  ت�شخي�شه  من 

لكنه يف الوقت نف�شه اأعلى من امل�شتوى 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ع���دم  وع��ن��د  الطبيعي. 
�شوف  ال�شخ�ص  ف����اإن  احل��ال��ة  ه���ذه 
الثاين  ال��ن��وع  م��ن  بال�شكري  ي�شاب 
اأو  ����ش���ن���وات   10 خ����لل 

اأقل.

ب�شبب  يحدث  مزمن  مر�ص  الثاين  النوع  من  وال�شكري 
اإدخال  حدوث مقاومة لهرمون الإن�شولني -امل�شوؤول عن 

الغلوكوز للخليا- 
مل�شاعفات  وي��وؤدي  ال��دم،  وارتفاعه يف  يقود لرتاكمه  مما 

كبرية على �شحة املري�ص.
توؤدي  اأنها  من  ال�شكري" تاأتي  قبل  "ما  حالة  وخ��ط��ورة 
ب�شكل ملئم- للإ�شابة  التعامل معها  يتم  -اإذا مل  عادة 

بال�شكري من النوع الثاين، 
مم���ا ي��ع��ر���ص ال�����ش��خ�����ص مل�����ش��اع��ف��ات��ه م��ث��ل ال��ع��م��ى وبرت 
الأطراف واأمرا�ص القلب وارتفاع الكولي�شرتول وال�شكتة 

الدماغية.
اأنه عند اتباع النظام الغذائي منخف�ص  ووجد الباحثون 
الثاين  النوع  من  ال�شكري  مر�شى  ف��اإن  الكربوهيدرات، 
اأوزانهم من  انخف�ص متو�شط  العلج-  يتلقون  -والذين 

كيلوغراما،  91.4 اإىل   99.7
من   HbA1c ال��رتاك��م��ي  ال�شكر  متو�شط  وانخف�ص   

مليمول/مول.  48 اإىل  مليمول/مول   65.5
املعطى املهم هنا للغاية اأن %46 من مر�شى ال�شكري من 
النوع الثاين مل يعودوا بحاجة لتعاطي الأدوية لل�شكري.

وف��ح�����ص ���ش��ك��ر ال����دم ال��رتاك��م��ي اأح����د ال��ف��ح��و���ش��ات التي 
جترى لتقييم م�شتوى الغلوكوز يف الدم، وذلك 
وتقييم  ب��ال�����ش��ك��ري  الإ����ش���اب���ة  لت�شخي�ص 

التحكم ب�شكر الدم لدى امل�شابني.
اختبار  ه��و  للفح�ص  ال��ع��ل��م��ي  وال����ش���م 
الغليكوزيلتي  ال���ه���ي���م���وغ���ل���وب���ني 
 Glycated hemoglobin(
 HbA1c، hemoglobin
A1c( واأي�شا يعرف با�شم "اختبار 

خ�شاب الدم ال�شكري".
ل�����ش��ك��ر الدم  وامل�����ش��ت��وى ال��ط��ب��ي��ع��ي 

الرتاكمي اأقل من 42 مليمول/مول، اأما امل�شابون بحالة 
الرتاكمي من  ال��دم  �شكر  ال�شكري فيكون لديهم  ما قبل 
الداء  بهذا  امل�شابون  اأم��ا  مليمول/مول،   47 اإىل   42

فيكون لديهم 48 مليمول/مول.

الو�سول للن�سبة الطبيعية
ال�شكري  قبل  مما  يعانون  الذين  للمر�شى  بالن�شبة  اأم��ا 
انخف�ص  فقد  الكربوهيدرات،  منخف�شة  حمية  واتبعوا 
متو�شط ال�شكر الرتاكمي من 44 مليمول/مول اإىل 39 

مليمول/مول.
اأما ال�شتنتاج املهم يف هذه الفئة فهو اأن %93 قد و�شلوا 

اإىل ن�شبة �شكر الدم الرتاكمي الطبيعية.
الغذائية  دم���ج احل��م��ي��ة  اإن  ف��ي��ق��ول��ون  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ع��ود 

منخف�شة الكربوهيدرات للمر�شى،
 ال��ذي��ن يعانون م��ن ال�شكري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين وم��ا قبل 
ال�شكري، اأدى حلدوث حت�شن بالوزن و�شكر الدم الرتاكمي 

ودهون الدم و�شغط الدم.
الأبحاث  اإىل مزيد من  اإىل احلاجة  النتائج  وت�شري هذه 
منخف�ص  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ت���اأث���ريات  ح���ول  التجريبية 
ال��ك��رب��وه��ي��درات -ي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون- وال��ت��ح��ك��م يف ن�شبة 

ال�شكر بالدم على املدى الطويل، 
مع ت�شجيل التاأثريات اجلانبية للنتائج ال�شحية الأي�شية 

الأخرى.
يختارون  الذين  لأولئك  بالن�شبة  اأن��ه  الباحثون  واأ�شاف 
�شهرا   23 مل��دة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�ص  غ��ذائ��ي��ا  نهجا 
 drug-free( ال���دواء  اإي��ق��اف  املمكن  م��ن   ، باملتو�شط 
بن�شبة   )type 2 diabetes remission

.46%
وقالو اأي�شا "اأظهر بحثنا اأن امل�شاركني الذين بدوؤوا باأ�شواأ 
�شهدوا   HbA1c ال��رتاك��م��ي  ال���دم  �شكر  م�شتويات 
اأك����رب حت�����ش��ن يف ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مر�ص 

ال�شكري".

ما هي الكربوهيدرات؟
ال��ك��رب��وه��ي��درات )ال��ن�����ش��وي��ات( هي 
الرئي�شية  الغذائية  املجموعات  اإح���دى 
الثلث )التي ت�شمل اأي�شا الدهون والربوتينات(. 

وتعد الن�شويات اأهم م�شدر طاقة للج�شم.
الكيميائي  تركيبها  على  اعتمادا  الكربوهيدرات  وتق�شم 

اإىل:
و�شكر  الأب��ي�����ص  ال�شكر  مثل  الب�شيطة:   -
الأ�شمر  وال�������ش���ك���ر  ال���ف���اك���ه���ة 
وال�������ش���ك���ري���ات امل����وج����ودة 
ب�����������ش�����ك�����ل ط����ب����ي����ع����ي 
الأط���������ع���������م���������ة  يف 
م�����ث�����ل ال�����ف�����واك�����ه 
واخل���������ش����راوات 
واحل����������ل����������ي����������ب 
وم��������ن��������ت��������ج��������ات 
الألبان وال�شكريات 
جتهيز  اأثناء  امل�شافة 

الأغذية وتكريرها.

- امل����ع����ق����دة: م���ث���ل خ���ب���ز احل����ب����وب ال���ك���ام���ل���ة واحل����ب����وب 
واخل�شراوات الن�شوية مثل البطاطا والبقوليات، واخلبز 

والأرز واملعكرونة.
به�شم  اله�شمي  اجلهاز  ويقوم 

ال�������ك�������رب�������وه�������ي�������درات 
وحتويلها 

غلوكوز  اإىل 
مه  ي�شتخد
اجل�������������ش������م 
ل���ل���ط���اق���ة 
يا  خلل با

والأن�شجة، 
وي���������خ���������زن 

����ش���ك���ر  اأي 
بالكبد  اإ������ش�����ايف 

دهون  ���ش��ورة  يف  اأي�شا  الفائ�ص  يخزن  كما  والع�شلت، 
 130 من  اأق��ل  بالدرا�شة  امل�شاركون  تناول  باجل�شم.وقد 
غ��رام��ا م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات ي��وم��ي��ا، م��ع ال��ت��اأك��ي��د ه��ن��ا اأن 
اجل�شم  يحتاج  اإذ  بطبيعتها،  �شيئة  لي�شت  الكربوهيدرات 
املهم  م��ن  ول��ك��ن  ال��ط��اق��ة،  ع��ل��ى  للح�شول  ال��غ��ل��وك��وز  اإىل 

اختيار م�شادر الطعام الغنية باملغذيات.
�شائعة، حتتوي كل ح�شة  اأغذية  ونقدم هنا ح�ش�شا من 
ع��ل��ى 15 غ��رام��ا م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات، مل�����ش��اع��دت��ك على 

ح�شاب الكمية التي تاأكلها يوميا:

قطعة �شغرية من الفاكهة
�شريحة خبز واحدة

املطبوخ ال�شوفان  دقيق  من  كوب   2/1
مطبوخ اأرز  اأو  معكرونة  كوب   3/1

من  غ��ريه��ا  اأو  ال�����ش��وداء  ال��ف��ا���ش��ول��ي��ا  م��ن  ك���وب   2/1
اخل�شار الن�شوية

كبرية خمبوزة  بطاطا   4/1
الد�شم خايل  زبادي  كوب   3/2

كرمي الآي�ص  من  كوب   2/1
الدجاج ناغت�ص  قطع   6

حمية معينة توؤدي �ىل �لتخل�ش من د�ء �ل�سكري

اأعرا�ض �سعف ع�سلة القلب
تنتج ع��ن �شعف ع�شلة  اأع��را���ص  ع��دة 

القلب، لعل اأبرزها:
- النهجان: ُيحدث �شعف ع�شلة القلب 
نتيجة  التنف�ص؛  يف  و�شعوبة  نهجاناً، 

�شعف وقلة �شخ الدم يف اجل�شم.
ي����وؤدي �شعف  ال��ق��ل��ب:  - ه��ب��وط يف 
هبوط  ح���دوث  اإىل  القلب  ع�شلة 
هذا  اأع��را���ص  وتتمثل  القلب،  يف 
الهبوط يف التعب العام و�شيق يف 

التنف�ص، وتورم يف الكاحلني.
عن  ينتج  ال��ق��ل��ب:  يف  ف�شل   -
�شعف ع�شلة القلب ف�شل يف 
ي���وؤدي يف بع�ص  القلب، مم��ا 
ال��وف��اة، حيث  اإىل  الأح��ي��ان 
اإنه يعترب من اأ�شّد اأمرا�ص 
ال���ق���ل���ب خ������ط������ورة. وم���ن 
اأع����را�����ص 

�شربات  يف  وا�شطراب  التنف�ص،  �شيق  القلب  يف  الف�شل 
ال��ق��ل��ب، وع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى ب����ذل جم���ه���ود، وت�����ورم يف 

البطن.

اأ�سباب �سعف ع�سلة القلب
يعترب القلب هو الع�شو امل�شوؤول عن �شخ الدم اإىل جميع 
اأع�شاء اجل�شم. وع�شلة القلب هي امل�شوؤولة عن انقبا�ص 
ذلك  يوؤثر  ما  ي�شيبها عطب  القلب، وعندما  وانب�شاط 
ع��ل��ى ك��ف��اءة ���ش��خ ال���دم والأك�����ش��ج��ني وال���غ���ذاء يف اأنحاء 

اجل�شم. واأ�شباب �شعف ع�شلة القلب متعددة، منها:
ال��ت��اج��ي: ي��ح��دث ق�����ش��ور ال�شريان  ال�����ش��ري��ان  - ق�����ش��ور 
التاجي ب�شبب �شيق يف ال�شريان؛ نتيجة لرتاكم الدهون 
ال�شيق  ي�شبب  مم��ا  ال�����ش��ري��ان،  داخ����ل  وال��ك��ول�����ش��رتول 
ي��ح��دث ان�����ش��داد ك��ام��ل نتيجة وجود  ب��داخ��ل��ه، واأح��ي��ان��اً 
جلطة به، مما ي�شبب توقف �شخ الدم للقلب، ويرتتب 

على ذلك حدوث �سعف يف ع�سلة القلب.
دعامة  تركيب  بوا�شطة  املر�شية  احل��ال��ة  ه��ذه  وتعالج 
اإىل ع�شلة  ال��دم  مل��رور  لل�شريان؛ لفتح جمرى  )ر�شور( 

القلب مرة اأخرى.
- �شغط الدم املرتفع: يوؤدي �شغط الدم املرتفع لفرتات 
ح���دوث �شعف يف ع�شلة  اإىل  ان��ت��ظ��ام��ه  وع���دم  ط��وي��ل��ة، 

القلب، وحدوث ق�شور يف ال�شريان التاجي.
مر�ص  الروماتيزمية  احلمى  الروماتيزمية:  احلمي   -

ف��ريو���ش��ي ي�����ش��ي��ب ال��ق��ل��ب، مم���ا ي�����ش��ب��ب ���ش��ع��ف ع�شلة 
القلب.

هو  القلب  كهرباء  اخ��ت��لل  القلب:  كهرباء  اخ��ت��لل   -
القلب،  يف  خفقان  اأو  القلب  يف  �شريعة  نب�شات  ح��دوث 

���ش��ع��ف ع�شلة  الخ���ت���لل  ه���ذا  ي�شبب  اأن  امل��م��ك��ن  وم���ن 
القلب، خا�شة اإذا كانت ذبذبة اأذينية متكررة.

- �شعف بدون �شبب: قد يحدث �شعف يف ع�شلة القلب 
من دون اأ�شباب وا�شحة.

�أ�سباب �سعف ع�سلة �لقلب... تنّبهي لها جيدً�
القلب بالف�سل، وهي  التعّر�ض لنوبات قلبية، فقد ي�ساب  للغاية، الأ�سباب خمتلفة منها  القلب �سعيفة  عندما ت�سبح ع�سلة 

حالة خطرية حتتاج اإىل عالج خا�ض، وقد تتطلب زراعة قلب جديد.
نطلعِك يف ال�سطور االآتية على اأ�سباب �سعف ع�سلة القلب، وفق ما ذكر االأ�ستاذ الدكتور جمال �سعبان، عميد معهد القلب 

ال�سابق يف اجليزة يف م�سر:
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العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

 3999/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
زاده  ����ص.ذ.م.م 2- حممود رحيم  افريكا  ن��ورث  ديجيتال مى  ���ش��ده��م/1-   املنفذ  اىل 
ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية ديجيتال مى نورث افريكا ���ص.ذ.م.م 3- كومرتونك�ص 
����ص.ذ.م.م-  افريكا  ن��ورث  م��ى  ديجيتال  ملديونية  و�شامنة  كفيلة  ب�شفتها  �����ص.ذ.م.م 

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ملي ايران 

وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)16٥0629.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 585/2020/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

الهدى جيرنال - جمهول حمل القامة  امل�شتاأنف �شده /1- جنم  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف / تك�شا�ص لند جروب �ص.ذ.م.م - 

 17.30 ال�شاعة  املوافق 2020/12/16  الربعاء  يوم  لها جل�شه  وح��ددت    
م�شاءا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم املحرر:2020/6421 
املخطرة:امكون �ص.ذ.م.م

بوكالة املحامي/يو�شف حممد ح�شن البحر
املخطر اليه:ناند كي�شور ناجديف - هندي اجلن�شية - جمهول حمل القامة

تخطر املخطرة املخطر اليه ومتهله مدة خم�شة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه بهذا 
الفا  وت�شعة  �شبعمائة  دره��م   )709.29٥.69( وق��دره  مبلغ  و�شداد  لوفاء  الخطار 
ومئتان وخم�شة وت�شعون درهما و 69 فل�شا - للمخطرة وبخلف ذلك فان املخطرة 
الزام  الدعوى يف �شبيل  القانونية واقامه  اتخاذ الج��راءات  �شتكون م�شطرة اىل 

املخطر اليه ب�شداد املبلغ املذكور بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف والفوائد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6497 
رقم املحرر:2020/1/16٥293

املنذر:مدينة دبي امللحية �ص.ذ.م.م
املنذر اليه:مي�شر�ص/تايل مارين لقطع غيار ال�شفن

�شداد بدل  ننبه عليكم ب�شروره  فاننا نطلب ما يلي:فاننا مبوجب هذا الخطار 
اليجار امل�شتحق عليكم مبوجب عقد اليجار املحرر بينكم وبني موكلتنا )املنذره( 
تاريخ  يوما من  ايجار خلل ثلثني  ي�شتجد من  وما  درهم  والبالغه )213898( 
يف  القانونيه  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �شنظطر  فاننا  وال  بال�شداد  اخطاركم 
حقكم من �شمنها اخلء العني املوؤجره والكفيلة بحفظ حقوق موكلتنا )املنذرة( 

مع ت�شمينكم الر�شوم امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 
  رقم:6480/3/2020 

املنذرة/باكا هيدرا ليزينج جي ام بي ات�ص/وميثلها مديرها فرانزدى اآرجري�شل
املنذر اليها:بن بطي العاملية القاب�شة - �شركة ال�شح�ص الواحد ذ.م.م

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�شرورة انهاء اتفاقية ال�شراء التاأجريي رقم )٤06٥376-001( املوؤرخة يف 27 �شبتمرب 2019 
 )  Embraer Lineage 1000B( بالطائرة  يتعلق  فيما  التاأجريي  ال�شراء  اتفاقية   2018 اأكتوبر   ٤ ويف 
احلاملة للرقم الت�شل�شلي لل�شركة امل�شنعه )19000632( وامل�شجلة با�شم )EJ-IOBN( الطائرة باأثر فورى وفقا 
للبندين )17.1.1( و )17.1.٥( فيما يتعلق بالبند رقم )17.2( من اتفاقية ال�شراء التاأجريى وما يرتتب على ذلك 
من رد الطائرة باحلالة امل�شار اليها يف البند رقم )19( من التفاقية وذلك خلل مدة اأق�شاها �شبعه ايام من تاريخ 
ن�شر هذا الن��ذار وال فان املنذرة �شوف تقوم باتخاذ كافة الج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ حقها يف املطالبة 
بجميع القيم املالية املرتتبة مبوجب العقد او التي �شترتتب يف امل�شتقبل بال�شافة اىل قيمة جميع الفواتري التي 
�شت�شطر املنذرة ل�شدادها لتاأمني ممتلكاتها يف حال عدم قيام املنذر اليها بت�شليم الطائرة او امل�شتندات اللزمة 
وغريها من املبالغ التي �شتكون م�شتحقة على امل�شرتى او امل�شغل وغريها من احلقوق التي �شترتتب م�شتقبل وفقا 

للعقد املوقع بني الطرفني مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:6328/2020 
املنذرة:�شات وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

املنذر اليها:دريك اآند �شكل انرتنا�شيونال �ص.م.ع
تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها بهذا النذار العديل )املت�شمن اعذارا وتكليفا بالوفاء( 
للتنبيه عليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )1.299.820( درهما مليون ومائتان وت�شعة 
احلكم  مبوجب  به  املحكوم  املبلغ  قيمة   - درهما  وع�شرون  وثمامنائة  ال��ف  وت�شعون 
ال��رق��م:2020/1161 تنفيذ مدين وذلك  رق����م:2019/٤73 مدين كلي واملنفذ به حتت 
العذار/التكليف  هذا  بفحوى  ا�شتلمها/علمها  تاريخ  من  يوما  ثلثني  مدة  خلل 
ويف حالة عدم ال�شتجابة املنذر اليها لتنفيذ ذلك ف�شوف تقوم املنذرة باقامة دعوى 
�شندا  اليها  املنذر  ال�شركة  مواجهة  يف  الفل�ص  اج��راءات  بافتتاح  للمطالبة  ق�شائية 

للمادة رقم 7٤ من املر�شوم بقانون رقم 9 ل�شنة 2016 ب�شان الفل�ص وتعديلته
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5325/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/1878 اأمر اأداء، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )990.891.٥8( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
م�شوؤولية  ذات  )�شركة  وامليكانيكية  الكهربائية  الم���ارات  ي��ورو  خدمات   : الإع��لن  طالب 

حمدودة( -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعلنه: 1- �شيتي امبيانتي اند�شرتيال ا�ص.بي.ايه - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  
-  جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )٥8.990.891(  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6427/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/226٤ اأمر اأداء، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )193966.17( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
اأيه �شي( لل�شناعه ���ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية  طالب الإعلن : طائر النور�ص )اأت�ص يف 

: طالب التنفيذ  
وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �شيفان - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعلنهما: 1- اأميتيك خلدمات الفنية �ص.ذ.م.م 2- راهول جاجدي�ص دوراجكار - 
�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )193966.17( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6429/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/2712 اأمر اأداء، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )19800٥.83( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف

اأيه �شي( لل�شناعه ���ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية  طالب الإعلن : طائر النور�ص )اأت�ص يف 
: طالب التنفيذ  

وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �شيفان - �شفته بالق�شية : وكيل
���ص.ذ.م.م -  الهند�شية املحدودة  اإعلنهما: 2- جون ديك�شتري رابوت 1- بنجوين  املطلوب 

�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19800٥.83( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2020/6822 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/2178 اأمر اأداء، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )10٥8122.٥0( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعلن : �شامل عبيد املزروعي -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  

املطلوب اإعلنه: 1- حمد �شالح حممد عبداهلل �شالح الفل�شي - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده  -  جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )10٥8122.٥0( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن حكم بالن�سر        
 223/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- بكادير كابريوف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املذكورة اعله  الدعوى  بتاريخ  2020/6/2٥  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�شتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ش�شة  ل�شالح/ 
ومقداره )٤03.7٥2( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ يف:2020/٤/12 وحتى ال�شداد 

كما الزمته امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك. 
التايل لن�شر  اليوم  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 3319/2020/60 اأمر اأداء 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- احمد �شليمان عتمه بن �شليمان 

مبا ان املدعي / �شعيد خمي�ص علي عبداهلل الكعبي 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/8/2٤ بالزام املدعي عليه/ احمد 
عبداهلل  علي  خمي�ص  �شعيد  للمدعي/  ي��وؤدي  ب��ان  �شليمان  بن  عتمه  �شليمان 
تاريخ  القانونية بواقع 9% �شنويا من  الكعبي مبلغ )20.000( درهم والفائدة 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماه - ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خلل 1٥ يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
يف الدعوى رقم:2020/3714 جتاري جزئي - دبي

املطلوب اعلنه:�شركة كومودور للمقاولت ذ.م.م فرع دبي
مو�شوع العلن:يطلب من طريف التداعي ح�شور اجتماع خربة عن 
ب��ت��اري��خ:2020/11/26 لبحث مو�شوع  التا�شعة �شباحا  ال�شاعة  بعد يف 
اخل�شو�ص  بهذا  املحكمة  ال�شادر من  التمهيدي  للحكم  وفقا  اخل��ربة 
وعلى املدعي عليها الت�شال مبكتب اخلبري على هاتف:0٤3881٥٥٤ - 
فاك�ص:0٤3881٥٥6 - بريد الكرتوين:maleh@eim.ae وتزويد 
�شخ�شية  واإث��ب��ات  هاتفها  ورق��م  الل��ك��رتوين  بريدها  بعنوان  اخل��ربة 

احل�شور لجتماع اخلربة املذكور
اخلبري الهند�سي/معتز حممد حكمت املالح

اعالن بالن�سر
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2018/128 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الول - فرع دبي - عنوانه : امارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق
 املنفذ �شده :�شعيد ح�شني من�شئى 

 عنوانه :امارة دبي - العوير - الدارة العامة للمن�شاأت العقابية - ال�شجن املركزي
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/2٥ ال�شاعة ٥.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات:نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة الثنية 
اخلام�شة - رقم الر���ص 907 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى جمريا باي تاور اك�ص 3 - رقم الوحدة 3603 - امل�شاحة 

319.89 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )1769٥09.37( درهم .   ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2019/53 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ:م�شرف المارات ال�شلمي )م�شاهمة عامة( 
 عنوانه : دبي - بردبي - مدينه دبي الطبيه - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رق���م:0٤383٤٥87 موبايل رق����م:0٥0٤239٥66 - مكاين 

omer@emiratesislamicbank.ae:رقم:313٥29183٥ امييل
 املنفذ �شده :ال�شركة اخلليجية لل�شتثمارات العامة �ص.م.ع 

 عنوانه :امارة دبي - ديرة - �شارع املطار - بور�شعيد - برج الفتان بلزا - نف�ص عنوان دائرة ال�شياحة - الدور الثالث - مكتب رقم 312 - ملك 
م�شبح را�شد الفتان - هاتف رقم:0٤2821888 - فاك�ص:0٤2868828

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/2٥ ال�شاعة ٥.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان او�شاف املمتلكات:نوع العقار ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص 211 - املنطقة الرب�شاء الوىل - رقم البلدية 1٤3٤-373 - امل�شاحة 

1٥9٤٤.٥7 مرت مربع - مببلغ:11٥.000.000 درهم يباع لعلى عطاء .   ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2019/245 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الول �ص.م.ع )حاليا( - بنك ابوظبي الوطني )�شابقا( 
ام��ارة دب��ي - دي��رة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رق����م:0٥٥7016٥٥2 - هاتف رق����م:0٤607٥10٥ - رقم   عنوانه : 

maliklaw@emirates.net.ae:املكاين:318٥09٥299 - امييل
 املنفذ �شده :اإ�ص اإم هولدينجز ليمتد 

 عنوانه :تعلن على عنوان الوكيل الذي �شجل ال�شركة )بي كيه اف ت�شارترد( الكائن امارة دبي - بردبي - برج رولك�ص تاور - ط 18 
 P.K.F chartered accountants هاتف رقم:0٤3888900

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/2٥ ال�شاعة ٥.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان او�شاف املمتلكات:املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�ص 1112 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى AL HABOOL B 11  - رقم العقار 

PH 12 - امل�شاحة ٤٤9.٤8 مرت مربع - املقدرة ب��� )٤.838.1٥7( درهم يباع لعلى عطاء .   ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد �سيد عبدالعليم �سيخ
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2017  /M0001633 اخطار دفع يف الق�سية رقم

اىل املحكوم عليه:حممد �شيد عبدالعليم �شيخ
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:دائرة الملك 

اخلا�شة - اجلن�شية:المارات العربية املتحدة -  يف الق�شية امل�شار اليها اعله 
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي:
املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف:6720.0 

من  يوما   1٥ خلل  اعله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  ماجاء  بتنفيذ  مكلف  فانت  لذلك   
تاريخ اعلنك/اعلنكم بهذا الخطار ويف حالة تخلفكم عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا 
مرمي ح�سن احلو�سني
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
مذكرة اعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة ال�سارقة - املحكمة البتدائية املدنيه
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 يف الدعوى رقم 0003432/ 

اىل املحكوم عليه:ا�شماعيل علي احمد ح�شن املازمي
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/10/28  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اعله ل�شالح/م�شرف المارات ال�شلمي م�شاهمة عامة
املدعي  للم�شرف  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  احل�شوري:1-بالزام  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل 
مبلغ وقدره �شتمائة وخم�شة وع�شرون الفا وثمامنائة واثنان وع�شرون درهما وخم�شة و�شبعون 
تاريخ الدعاء وحتى  املبلغ من  القانونية بواقع 9% �شنويا على هذا  فل�شا - بال�شافة للفائدة 
ال�شداد التام على ال تتجاوز ا�شل الدين 2- بالزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة 3- رف�ص ما عدا ذلك من طلبات
حكما قابل لل�شتئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره 

القا�سي/يحيى عبد اجلبار العاين
حمكمة ال�سارقة
املحكمة البتدائية املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم املحرر:6508/3/2020 
املنذر:باوتك العاملية �ص.ذ.م.م

املنذر اليهما:1- جيانغ�شو جينغتيان للمقاولت البناء ذ.م.م
2- يون زهاو - �شيني اجلن�شية

ينذر املنذر املنذر اليهما ب�شداد املبالغ امل�شتحقة عليهما وقيمتها )٥2.783.00( درهم 
اثنان وخم�شون الف و�شبعمائة وثلثة وثمانون درهم - وذلك خلل ٥ يوما من تاريخ 
ن�شر هذا النذار ويف حالة عدم ال�شداد فان املنذر �شيقوم باللجوء اىل اجلهات املخت�شة 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  اليه  املنذر  ال��زام  مع  املرت�شدة  باملبالغ  للمطالبة 
املحاماة اعمال لن�ص املادة رقم 62 واملادة 63 من اللئحة التنظيمية لقانون الجراءات 

املدنية الحتادي ال�شادر بقرار جمل�ص الوزراء رقم ٥7 ل�شنة 2018 وتعديلته
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6431 
املنذر:موؤ�ش�شة ديكوراتي انترييرز

املنذر اليه:ريا�ص جهاد املو�شى - جمهول حمل القامة
يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره بالتي:

املنذر يقوم بانذاركم ب�شداد مبلغ وقدره )1٥0.000( درهم قيمه ال�شيك رقم 000017 
وامل�شحوب على بنك المارات دبي الوطني وامل�شتحق ال�شداد يف 2018/10/18 يف موعد 
اأق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شوف ن�شطر اأ�شفني لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية الكفيله بحفظ حقوقنا مع حفظ حقوقنا يف الفوائد القانونيه 

والتعوي�ص عن مطل ال�شداد وقد اأعذر من اأنذر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2018/169 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ:م�شرف المارات ال�شلمي �ص.م.ع 

 عنوانه : دبي - بردبي - مدينه دبي الطبيه - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رق���م:0٤383٤٥87 موبايل رق����م:0٥0٤239٥66 - مكاين 
رقم:313٥29183٥

 املنفذ �شده :احمد حممد احمد دعب�ص 
 عنوانه :امارة دبي - منطقة احلبية اخلام�شة - م�شروع مزن - بنايات رمرام - مبنى الرمث ٤٥ AIRamth 45 - الطابق رقم 3 - �شقة 

رقم:302 - على قطعة الر�ص رقم:٤3
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/11/2٥ ال�شاعة ٥.00 م�شاء ويف اليام الثلث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه 
ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خلل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�شرة ايام 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
العقار  املبنى الرمث ٤٥ - رقم  ا�شم  املبنى ٤9 -  املمتلكات:�شقة �شكنية - املنطقة احلبية اخلام�شة - رقم الر���ص ٤3 - رقم  يلي بيان او�شاف 

302 - امل�شاحة:107.79 مرت مربع - املقدرة ب���� )696.1٤٤( درهم  يباع لعلى عطاء .   ملحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن حكم بالن�سر
                   يف  الدعوى رقم 868/2020/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2٤829٥.1٤( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 

طالب الإعلن :  بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- حممد ممدوح حممد مر�شي غامن - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/7/1٤ يف الدعوى املذكورة اأعله 
ل�شالح/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليه بان ي�شدد للبنك املدعي مبلغا 
املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا   %9 قدرها  ب�شيطة  قانونية  فائدة  اليه  درهم م�شافا   )2٤8.29٥.1٤( وق��دره 
الق�شائية . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بالن�سر        
 2020/731 جتاري كلي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهم : 1- الت�شنيم للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- خالد احمد �شريف عن نف�شه وب�شفته مديرا 

للمدعي عليها الوىل 3- الهداية لل�شياحة وال�شفر �ص.ذ.م.م
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :دريد احمد اجلرد 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بت�شليم ا�شل اتفاقية التفاهم املوؤرخة 2016/1/6 وذلك للطعن 
�شوؤنها  العامة لتخاذ  للنيابة  الوراق  ن�شخة من  احالة  اليها  امل�شار  اتفاقية  برد وبطالن  بالتزوير احلكم 
بخ�شو�ص واقعة التزوير والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.22 القاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/1/10
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل - 

علما بان مت احالة الدعوى من الدائرة التجارية اجلزئية للدائرة التجارية الكلية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 2020/540 ا�ستئناف عقاري  

مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

ف�شل  احمد  اعجاز  احمد   -2 �شيد  زاهيد  فهد   -1/ امل�شتاأنف �شدهما  اىل 
- جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / ان��دري راميوند جني جو�شي 

ترو�شي وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 
وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�ص املوافق 2020/11/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6587/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2020/1٤98 اأمر اأداء، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )10708٤( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب   : بالق�شية  �شفته  �����ص.ذ.م.م-   الكهربائية  ل���لدوات  الفا  �شركة   : الإع���لن  طالب 

التنفيذ  
املطلوب اإعلنه: 1-احلمد للعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10708٤( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خلل )1٥(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6366/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/18٤1 جتاري جزئي، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )11٤٥1٤.٥( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإع��لن : احمد حممد ر�شا حممد حممد عو�ص اهلل-  �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ  
املطلوب اإعلنهم: 1-اندري جاوثيري 2- مو مو�شا نيكو كون�شارى 3- جولد ايه اي د.م.�شي.

�شي - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11٤٥1٤.٥( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3917/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/2860 جتاري جزئي، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1.067.379.٥( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف

طالب الإعلن : دراكني كون�شالتن�شي م.د.م.�ص-  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعلنهم: 1-دريك اند �شكل اجنينريجن �ص.ذ.م.م 2- دريك اند �شكل انرتنا�شيونال 

)�شركة م�شاهمة عامة( - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�ص 
ف�شاء - املنطقة اجلداف - رقم الر�ص 9٤ - وفاءا للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 265/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )1.9٤٤.687( درهم والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام والزامهما الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة
طالب الإعلن :  حممد عتيق حممد علي حممد �شيفان املري  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : ٥- �شيماء حممد ال�شيد حممد بدوي - �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل  
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
وقدره )1.9٤٤.687( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام والزامهما 
  2020/11/22 امل��واف��ق   الح��د   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم 
ال�شاعة 9.30 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3559/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )9٥.٤30.00( درهم مع 
الفوائد القانونية عن هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 

بالنفاذ املعجل والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعلن :  نريفانا لل�شفر وال�شياحة �ص.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- تريباك�شي�ص م.د.م.�ص - �شفته بالق�شية : املدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

ت��وؤدي اىل  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان  مو�شوع الإع��لن : قد 
املدعية مبلغ )9٥.٤30.00( درهم مع الفوائد القانونية عن هذا املبلغ بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2020/11/30  ال�شاعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 31/2020/63 تظلم عقاري  
مو�شوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�شادر رقم 2020/82 حجز حتفظي عقاري ، والر�شوم 

وامل�شاريف  
طالب الإعلن / 1-  خليل ابراهيم كيلين  - �شفته بالق�شية : متظلم 

املطلوب اإعلنهم :1- مهراد روح اهلل فتحعلي بور - �شفته بالق�شية : متظلم �شده 
 جمهول حمل القامة

مو�شوع الإعلن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
رقم 2020/82 حجز حتفظي عقاري والر�شوم وامل�شاريف،  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  
2020/11/29 ال�شاعة 8.30 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بالن�سر 
 3982/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  زاهد حممود مريزا ب�شري اهلل -  جمهول حمل القامة
)حاليا(  الم���ارات  )م(  ����ص.م.ب  الو���ش��ط(  )ال�شرق  التنفيذ/اميك�ص  الطالب  ان  مبا 

�شركة امريكان اك�شرب�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب - �شابقا 
وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٥3137.٥0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3138/2020/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :ا�شدار المر بالزام املطلوب �شدهما على �شبيل الت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا اىل 
الطالبة مبلغ قدره )606.7٤9.2( درهم قيمة ال�شيكات �شند المر مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ قيد العري�شة �شند امر الداء مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول المر بالنفاذ 

املعجل بل كفالة  
طالب الإعلن : �شركة راك فيك�ص ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهما : 1- فليك�شماك�ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م 2- نيتي�ص كري�شنا كومار كري�شنا بو جارى 
- �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : 
عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  ب��ت��اري��خ:2020/9/9  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  الداء  ام��ر  ا�شت�شدار  طلب 
بان  جارى  بو  كري�شنا  كومار  كري�شنا  نيتي�ص   -2 ���ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  فليك�شماك�ص   -1 بالت�شامن/ 
يوؤديا للمدعية/ �شركة راك فيك�ص ذ.م.م مبلغ وقدره )606.7٤9.2( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2020/8/٤ وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خلل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر

                   يف  الدعوى رقم 572/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
وقدره )٤.٥02.٤97( درهم بال�شافة للفائدة القانونية مبا يعادل 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�شداد التام والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن :  بنك برودا  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- املح�شول للتجارة �ص.ذ.م.م 2- فينود بال كويال هري�ص - �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/9/16 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع��لن  مو�شوع 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  ب��رودا  بنك  ل�شالح/  اأع��له 
بالر�شوم  والزمتهم  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2019/3/19 من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )٤97.٥03.٤(
. حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  وامل�شاريف والف درهم مقابل 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر

                   يف  الدعوى رقم 2999/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : الق�شاء بثبوت ا�شتقالة املدعي من من�شبه كمدير للمدعي عليها وكافة فروعها والزام املدعي عليها 
بحذف ا�شمه من الرخ�ص التجارية لها وكافة فروعها وكذلك حذف ا�شمه من ال�شجل التجاري لها و�شائر ال�شجلت 

والوراق الر�شمية لل�شركة وما يرتتب على ذلك من اثار 
طالب الإعلن :  خالد �شامل م�شبح حميد املهريي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- ماركة هو�شبيتاليتي 1 �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/11/3 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�شالح/ خالد 
�شامل م�شبح حميد املهريي باثبات ا�شتقالة املدعي/ خالد �شامل م�شبح حميد املهريي من من�شبه كمدير لل�شركة املدعي 
���ص.ذ.م.م )فرع( رخ�شة جتارية رقم )7٤٤882( 2- ماركة هو�شبيتاليتي   1 عليها/وكافة فروعها 1-ماركة هو�شبيتاليتي 
���ص.ذ.م.م )فرع( رخ�شة جتارية رقم )7٥0٤8٤( وكذلك حذف ا�شمه من الرخ�ص التجارية وال�شجل التجاري لها مع   1
مايرتتب على ذلك من اثار والزمت ال�شركة املدعي عليها بامل�شاريف والف درهم واتعاب حماماة . حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5624/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2019/128٥ جتاري جزئي، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )311٥٤٥.2٥( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعلن : ايتالكو انرتنا�شيونال �ص.ذ.م.م-  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  

املطلوب اإعلنه: 1-كيلي للمقاولت �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
  جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )311٥٤٥.2٥( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5945/2020/207 تنفيذ جتاري 
جتاري،  ا�شتئناف  رق����م:2020/626  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : الدعوى  مو�شوع 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1682٤8.18( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعلن : رذاذ املطر للمقاولت الفنية-  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  

 : بالق�شية  �شفته   - ذ.م.م  الفنية  للخدمات  انرتنا�شونال  1-كارناناكا  اإعلنهم:  املطلوب 
منفذ �شده  -   جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1682٤.18( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 4397/2020/60 امر اداء 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر
اىل املدعي عليه / 1- ن�شيم اخرت نور احل�شن - هندي اجلن�شية 

 جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / رافكو انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 

وميثله / اأمل عمري ال�شبيعي 
يوؤدوا  ب��ان  عليهم  املدعي  بالزام   2020/10/19 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�شنويا   %9 بواقع  القانونية  وبالفائدة  دره��م   )32٤17.70( مبلغ  للمدعية  بالت�شامن 
من تاريخ:2019/9/2٥ وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة  - ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خلل 1٥ يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 4892/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :ا�شدار المر بالزام املطلوب �شدهما على �شبيل الت�شامن فيما 
بينهما بان يوؤديا اىل الطالبة مبلغ وقدره )80.٤٥0( درهم قيمة ال�شيك �شند 

العري�شة مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول المر 
النفاذ املعجل بل كفالة  

طالب الإعلن : رميا عذار حممد عذار علي خان - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم : 1- �شليمان عزيزي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/11/٥ تكليفكم بالوفاء 
مبا جاء اعله عن طريق العلن بالن�شر خلل ٥ ايام من تاريخ الن�شر وذلك للوفاء 

باملطالبة املذكوره اعله.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4629/2020/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )7٥000( 

درهم وتعوي�ص مببلغ )2٥000( درهم والر�شوم وامل�شاريف  
طالب الإعلن : مراد وحيد �شعدات عو�ص - �شفته بالق�شية : مدعي 

الغذائية ذ.م.م 2- عبداهلل  املواد  الزعابي لتجارة  اإعلنهم : 1- �شركة را�شد  املطلوب 
نعيم عبدربه الزغول - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما

 جمهويل حمل الإقامة 
تكليفكم  ب���ت���اري���خ:2020/11/12  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : الإع���لن  مو�شوع 
بالوفاء مبا جاء اعله عن طريق العلن بالن�شر خلل خم�شة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للوفاء بقيمة املطالبة املذكوره اعله.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/109 تنفيذ عقاري

التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد   انف�شتمنت�ص  �شون  �شده/1-  املنفذ  اىل 
منري حممود عبد ال�شلم ال�شريف وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني   نعلنكم بانه مت احلجز 
اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقارات التاليه:رقم الر�ص 29-جممع دبي لل�شتمثار الول 
- الوحدات 166-167-170-17٤-17٥-239-397-360-312- ا�شم املبنى �شون بزن�ص بارك - رقم 
الر�ص 29 - جممع دبي لل�شتثمار الول - الوحده 1٤0 - ا�شم املبنى �شون بزن�ص بارك - رقم 
الر�ص 29 - جممع دبي ال�شتثمار الول - الوحده RETALL - 32 ا�شم املبنى �شون بزن�ص 
باملزاد  املذكورة  العقارات  بيع  ب�شاأن  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه   - بارك 
العلني وفاءا للمبالغ املطالب بها يف التنفيذ املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن 

يف حالة عدم �شداد املرت�شد بذمتكم.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اخطار عديل بالن�سر 

 2020/6475  
مقدم من املخطر:اك�ش�ص رينتال جلف �ص.ذ.م.م

�شد املخطر اليه:رانيكون للمقاولت �ص.ذ.م.م
ل�شداد قيمة  الع��لن  تاريخ  ايام من  املدين خم�شة  الدائنة متهل  بناء عليه:فان 
الفواتري التجارية البالغ جمموعها )7٥.218.٥3( درهم فقط خم�شة و�شبعون الفا 
ومائتان وثمانية ع�شر وثلثة وخم�شون فل�شا - وكلفتها بالوفاء بكامل املبلغ وحيث 
تعتزم الدائنة ا�شت�شدار امرا بالداء لذلك وجب التنبيه واخطار املدين بالوفاء 
بال�شافة اىل  التقا�شي  ر�شوم وم�شروفات  املدين كافة  الدين مع حتميل  بقيمة 

مقابل اتعاب املحاماة وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
انذار عديل بالن�سر 

رقم املحرر 2020/3/6516 
املنذرة:خدمات يورو المارات الكهربائية وامليكانيكية �ص.ذ.م.م

�شد املنذر اليها:�شركة �شيكاغو لل�شيانة والن�شاءات ذ.م.م
تتوجه املنذرة للمنذر اليها ب�شرورة و�شرعة اداء املبلغ املرت�شد بذمتها ل�شالح والبالغ 
درهما  وث��لث��ون  و�شتة  الفا  وارب��ع��ون  واث��ن��ان  اربعمائة  ام��ارات��ي  دره��م   )٤٤2036.9٥(
وخم�شة وت�شعون فل�شا - مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام وذلك خلل موعد اأق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار 
ويف حالة التزامهما موقفا �شلبيا او ردهما بعدم ال�شداد �شوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة 
النذار  ب�شدر  عنها  املنوه  القانونية  والفوائد  باملبلغ  للمطالبة  القانونية  الج��راءات 

بال�شافة اىل الزام املنذر اليها ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اخطار عديل بالن�سر 

 2020/6478  
مقدم من املخطر:اك�ش�ص رينتال جلف �ص.ذ.م.م

�شد املخطر اليه:�شتريوك�ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م
ل�شداد قيمة  الع��لن  تاريخ  ايام من  املدين خم�شة  الدائنة متهل  بناء عليه:فان 
الفواتري التجارية البالغ جمموعها )82.976.67( درهم فقط اثنان وثمانون الفا 
بكامل  بالوفاء  وكلفتها   - فل�شا  و�شتون  و�شبعة  درهما  و�شبعون  و�شت  وت�شعمائة 
واخطار  التنبيه  وجب  لذلك  ب��الداء  ام��را  ا�شت�شدار  الدائنة  تعتزم  وحيث  املبلغ 
املدين بالوفاء بقيمة الدين مع حتميل املدين كافة ر�شوم وم�شروفات التقا�شي 

بال�شافة اىل مقابل اتعاب املحاماة وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اخطار عديل بالن�سر 

 2020/6476  
مقدم من املخطر:اك�ش�ص رينتال جلف �ص.ذ.م.م

�شد املخطر اليه:�شركة نيو ايج ذ.م.م
ل�شداد قيمة  الع��لن  تاريخ  ايام من  املدين خم�شة  الدائنة متهل  بناء عليه:فان 
الفا  و�شبعون  ثمانية  درهم فقط   )78.٥80( البالغ جمموعها  التجارية  الفواتري 
الدائنة  تعتزم  وحيث  املبلغ  بكامل  بالوفاء  وكلفتها   - درهم  وثمانون  وخم�شمائة 
الدين  بالوفاء بقيمة  املدين  التنبيه واخطار  ب��الداء لذلك وجب  امرا  ا�شت�شدار 
اتعاب  اىل مقابل  بال�شافة  التقا�شي  ر�شوم وم�شروفات  كافة  املدين  مع حتميل 

املحاماة وتنبه على املدين بالعلم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن بالن�سر 

 5236/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  العتبار للمقاولت �ص.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بي�شة لن�شاعة احلديد �ص.ذ.م.م 
وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)333273( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   
اعالن حكم بالن�سر

                   رقم الدعوي 2020/37 عقاري جزئي
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

اإىل حمكوم عليه/1_ ميمون لل�شتثمارات �ص.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له/�شلطان نا�شر حممد ع�شكر الزرعوين

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 27-7-2020 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�شالح/ �شلطان 
نا�شر حممد ع�شكر الزرعوين باإلزام املدعى عليهما الأويل والثانية باأن يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره ٥33 ، 
8٤0 درهم ) ثمامنائة واأربعون األف وخم�شمائة ثلثة وثلثون درهم ( والفائدة القانونية عنه بواقع %9 
�شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتي متام ال�شداد ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات واألزمتهما بالر�شوم 

وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة .
حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن.

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن حكم بالن�سر
                   يف الدعوى رقم 358/2020/18 عقاري جزئي

مو�شوع الدعوى: املطالبة بف�شخ العقد املربم والزام املدعي عليها باداء مبلغ 2٤6832٥ درهم ، والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اخر دفعة 2006/12/٤   وحتي ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف .

طالب العلن: �شاخي كلي�شبايف  - �شفته بالق�شية: مدعى
املطلوب اعلنهم: 1- اأبراج �ص م ح  - �شفته بالق�شية: مدعى عليه

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد املربم والزام املدعي عليها 
باداء مبلغ 2٤6832٥ درهم ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اخر دفعة 2006/12/٤   وحتي 
ال�شاعة   2020-12-1٥ املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثلثة اأيام على القل. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

اعالن حكم بالن�سر
                   رقم الدعوي 2019/361 مدين كلي

تفا�سيل االإعالن بالن�سر
اإىل حمكوم عليه/1_ �شركة بي جي تي للخدمات الفنية �ص.م.م 

 جمهول حمل الإقامة
مبا اأن حمكوم له/�شامل بن �شعيد بن راجح احلربي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 1٤-11-2020 يف الدعوى املذكورة 
اأعله ل�شالح/ �شامل بن �شعيد بن راجح احلربي بي�شرح

حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  لن�شر هذا الع��لن. �شدر با�شم �شاحب 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأم�����ص م�شاركته يف  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  اختتم 

م��ع��ر���ص ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ال����ذي جرت 
فعالياته يف الفرتة من الرابع وحتى الرابع ع�شر 
من نوفمرب اجلاري. ومتيزت م�شاركة النادي هذا 
العام بعدد من الإ�شدارات اجلديدة التي حواها 

اإىل  اإ�شافة ملحوظة  جناحه يف املعر�ص، و�شكلت 
باأقلم  ج���اءت  اأن��ه��ا  ل�شيما  الإم���ارات���ي���ة،  املكتبة 
امل�شتمر  بالعطاء  لهم  م�شهود  مرموقني  باحثني 

يف حقول الرتاث والتاريخ والثقافة.
كتاب  هي  النادي  اأطلقها  التي  اجلديدة  والكتب 
�شيف  ل��ل��دك��ت��ور  الإمارات”  ت��اري��خ  يف  “وقفات 
البدواوي، وكتاب “الهوية الوطنية الإماراتية يف 

ال�شعر النبطي” لفهد املعمري، وكتاب “ملب�ص 
�شامل  ل��ب��ث��ي��ن��ة  اأبوظبي”  اإم�������ارة  ���ش��ك��ان  وح���ل���ي 
وامل�شادر”  املخطوطات  “مع  وك��ت��اب  القبي�شي، 

لعبد اهلل يحيى ال�شريحي.
�شهدت  املعر�ص  يف  الكتب  توقيع  من�شة  وك��ان��ت 
قبل  الأربعة من  الإ���ش��دارات  لتوقيع هذه  حفًل 
موؤلفيها يف العا�شر من ال�شهر، حيث حر�ص زوار 

اقتنائها  على  واملهتمني  الباحثني  م��ن  املعر�ص 
م�شاركني يف فعالية التوقيع.

اأي�شاً  النادي  اأ�شرها  التي  اجلديدة  الكتب  ومن 
ن�شاأتها وتطورها”  الإم��ارات  “البلديات يف  كتاب 
مدينة  “العني  وك���ت���اب  ال��ب��ك��ي��ل،  ي��ح��ي��ى  خل��ال��د 
الظاهري،  �شم�شة  للباحثة  واحل�شارة”  التاريخ 
الإماراتي”  ال�شعبي  ال�شعر  يف  “قراءات  وك��ت��اب 

“جمموعة  وك���ت���اب���ي  ا���ش��ل��ي��م،  ف������اروق  ل��ل��دك��ت��ور 
الدوريات العربية يف مكتبة مركز زايد للدرا�شات 
و”مقتنيات  خمتارة”،  من�����اذج   – وال���ب���ح���وث 
م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث م��ن العملت 
عربية  ن�شختني  يف  ���ش��درا  اللذين  الإ�شلمية” 
واإجنليزية وهما من اإعداد موزة عوي�ص الدرعي 

وفاطمة م�شعود املن�شوري. 

دائماً  اأن نادي تراث الإم��ارات ظل م�شاركاً  يذكر 
يف معار�ص الكتاب داخل الدولة وخارجها، حيث 
ظل جناح النادي مق�شداً للباحثني والأكادمييني 
ت����راث وتاريخ  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى  ي��رغ��ب��ون يف  وم���ن 
ما  املتحدة، وهو  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وثقافة 
تراث  ون�شر  حفظ  يف  ال��ن��ادي  ر���ش��ال��ة  م��ع  يت�شق 

الدولة والتعريف به يف كل املحافل.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  ورده��ات معر�ص  قاعات  اأن حتّولت  بعد 
الدويل للكتاب مل�شرح كبري اجتمعت فيه ثقافات 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال�شعوب  وح�����ش��ارات 
يف  جديداً  تاريخاً  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  �شجلت 
معر�ص  اأول  تنظيم  يف  كبرياً  وجناحاً  م�شريتها 
ال��ع��امل خلل  ال��واق��ع يف  اأر����ص  يعقد على  دويل 
فرتة )كوفيد 19(، مقدمة دورة ا�شتثنائية بكافة 
املقايي�ص خلل الفرتة 4 - 14 نوفمرب اجلاري 
يف مركز اك�شبو ال�شارقة، حتت �شعار “العامل يقراأ 
من ال�شارقة”، وجمعت خللها -على امتداد 11 
واأجنبياً  عربياً  نا�شراً   1024 م��ن  اأك��رث  ي��وم��اً- 
الحرتازية  الإج�������راءات  ك��اف��ة  ات��خ��ذت  ب��ي��ئ��ة  يف 

والوقاية.
)م�شاهد وحكايات(.. اإبداعات من الوطن العربي 

والعامل يف ال�شارقة 
احلري�شة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  متجدد  م�شهد  ويف 
اإج���راءات  و�شمن  ال��ث��ق��ايف،  الفعل  ا�شتمرار  على 
اح����رتازي����ة ووق���ائ���ي���ة م��ن��ظ��م��ة وم��ن�����ش��ق��ة متثلت 
الطاقة  وخ��ف�����ص  امل�����ش��ب��ق  الت�شجيل  ����ش���رورة  يف 
اليوم  م��دار  على  وامل�شاركني  للزوار  ال�شتيعابية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي، وم��راق��ب��ة اأع����داد 
واللتزام  املعر�ص  اأروق���ة  ب��ني  ال���زوار  وجتمعات 
الكمامات،  وارت����داء  التعقيم  ب���اإج���راءات  الكامل 
الو�شائل  كافة  ع��رب  املتوا�شلة  التوعية  ور�شائل 
وغريها من الإج���راءات،  تعّرف 382 األف زائر 
م��ن��ه��ا عناوين  األ����ف   80 ال��ك��ت��ب،  ع��ل��ى م��لي��ني 
النا�شرين،  من�شات  رف��وف  على  توزعت  جديدة، 
وا�شتفادوا من اإبداعات نخبة من الأدباء والكّتاب 

زوار ومتابعي  اأخ����ذوا  ال��ذي��ن  والأج���ان���ب  ال��ع��رب 
احلدث يف رحلت معرفية واإبداعية )عن بعد(، 
عرب من�شة )ال�شارقة تقراأ( التي اأطلقتها الهيئة 
اإذ  الفرتا�شية،  فعالياتها  خمتلف  ل�شت�شافت 
و�شل عدد امل�شاهدات عليها 63،500 خلل اأيام 

احلدث. 
بفر�شة  وال��ف��ك��ر  الأدب  وع�����ّش��اق  ال�����زّوار  وح��ظ��ي 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ن��ق��ا���ص م���ع ال����روائ����ي اجل���زائ���ري 
اأحمد  وا�شيني الأعرج، والكاتب الروائي امل�شري 
واملوؤلفة  وامل��خ��رج��ة  ال��رم��ل��ي،  حم�شن  ود.  م���راد، 
اإىل  حمد،  م�شعل  الكويتي  والكاتب  خ��وري،  لينا 
جانب نخبة من الكّتاب واملفكرين ورّواد الأعمال 
الأجانب اأبرزهم املحا�شر العاملي يف تطوير الذات 
الأم��ري��ك��ي ب��رن�����ص اإي����ا، وامل���وؤل���ف ورائ����د الأعمال 
الكاتبة  رافقتهم  كيو�شاكي،  روب���رت  الأم��ري��ك��ي 
النيوزلندية لنغ ليف، والربيطاين اإيان رانكني، 
والكندية جنوى ذبيان، كما �شارك املوؤلف الكندي 
نيل با�شري�شا، والكاتبة الإيطالية اإليزابيتا دامي، 

واآخرين. 
اإجراءات

ا�شتثنائّي،  بتنظيم  ال��ع��ام  ه���ذا  امل��ع��ر���ص  ومت��ّي��ز 
مثالية  بيئة  توفري  على  الهيئة  خلله  حر�شت 
الإج���راءات  معايري  اأعلى  على  ا�شتملت  ل��زّواره��ا 
الحرتازية والوقائية التي تن�شجم وجهود دولة 
الإم������ارات ل��ل��ح��ّد م��ن ان��ت�����ش��ار ف��اي��رو���ص كورونا، 
ح��ي��ث ���ش��ّك��ل احل�����دث ه����ذا ال���ع���ام م���ث���اًل يف دّق���ة 
مع  تعاملوا  الذين  ال�شيوف  وا�شتقبال  التنظيم 
اإجراءات املعر�ص وما وّفره من ما�شحات حرارية 
واإجراءات الت�شجيل ومن�شاته التي تواجدت على 

كافة مداخله.  

كما عملت على اإجراء عمليات تعقيم يومية قادها 
وب�شكل  طالت  واملتخ�ش�شني  اخل���رباء  م��ن  ف��رق 
املعر�ص  واأروق�����ة  ���ش��الت ورده����ات  ي��وم��ي جميع 
5 �شاعات، كما �شددت على �شلمة  وعلى امتداد 
النا�شرين وا�شعة �شل�شلة من الإجراءات اخلا�شة 
ال���لزم���ة م���ن التباعد  امل�����ش��ت��وي��ات  ال��ت��ي حت��ق��ق 
الوجه  واأقنعة  التعقيم  اأدوات  ووف��رت  اجل�شدي، 

وغريها من م�شتلزمات الوقاية وال�شلمة. 
وك����ان امل��ع��ر���ص ق���د خ�����ش�����ص ه���ذا ال���ع���ام ونظراً 
للظروف ال�شتثنائية التي حالت دون زيارة طلبة 
مع  بالتعاون  مثالية  فر�شة  للمعر�ص  امل��دار���ص 
املدار�ص  لطلبة  �شمحت  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
كّتابهم  ولقاء  وحوارية  ثقافية  جل�شات  بح�شور 
املف�شلني من ف�شولهم الدرا�شية “عن بعد” عرب 
يوؤكد حر�ص احلدث  ما  املرئي،  التوا�شل  برامج 

على تدعيم معارف وثقافات الأجيال. 
ركا�ص  بن  اأحمد  �شعادة  اأ�شار  اخلتام  هذا  وح��ول 
اأن  اإىل  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  رئي�ص  العامري، 
العام، ينقل ر�شالة للعامل  املعر�ص وباإقامته هذا 
تنطلق  التي  الأ�شا�شية  الركيزة  هي  الثقافة  ب��اأن 
واأن  وبراجمها  روؤاه���ا  خمتلف  يف  ال�شارقة  منها 
الكتاب هو الأداة الأوىل لبناء املجتمع، م�شرياً اإىل 
اأن يعيد احلياة للم�شهد  اأن املعر�ص كان حري�شاً 
الثقايف العربي والعاملي بعد ما �شهدته من توقف 
فايرو�ص  ج���راء  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��لل  وت��اأج��ي��ل 

“كوفيد19-«. 
انتهاء  “مع  للكتاب:  ال�شارقة  هيئة  رئي�ص  وق��ال 
جديداً  ف�شًل  نبداأ  املعر�ص  دورات  من  دورة  كّل 
م��ن ف�����ش��ول احل��ك��اي��ة، ح��ك��اي��ة الإب�����داع والثقافة 
واملعرفة، هذا املعر�ص ل يتوّقف مع اإغلق اأبوابه 

ورحيل زّواره، بل اإنه م�شتمر باأثره، و�شنبداأ منذ 
اليوم العمل على روؤية جديدة وعام اآخر، وها نحن 
اأمام الدورة ال�40 التي تكمل م�شرية اأربعة عقود 
من  طويًل  زمناً  وترتجم  والإب���داع،  املعرفة  من 
العمل ال��دوؤوب الذي ترافق مع م�شروع ال�شارقة 
ال�شمو  �شاحب  ل��ه  اأ���ش�����ص  ال���ذي  الكبري  ال��ث��ق��ايف 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ثمانينيات  منذ  ال�شارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
مكانة  اإدراك  ميكننا  ه��ن��ا  وم���ن  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن 
واأهمية املعر�ص باعتباره الثقل الأهم والأبرز يف 
هذه امل�شرية التي نحر�ص على تدعيمها بكل ما 

اأمكن من اأجل ازدهارها وتطورها«. 
ولفت العامري اإىل اأن النجاح الذي حققته الدورة 
ال�شتثنائية هذا العام هو جناح جلميع من �شارك 
فيها واجتهد وعمل، وهو ما يعك�ص حر�ص جميع 
ال��زّوار والنا�شرين والأدب��اء واملفكرين على تلبية 
الدورة  ه��ذه  اأن  والإب���داع، مو�شحاً  الثقافة  ن��داء 
نا�شرين  وكتب  مبدعني  روؤى  من  ت�شمنته  وم��ا 
امل�شهد  ذاك��رة  يف  خالدة  �شتبقى  زائرين  وحر�ص 

الثقايف الإماراتي والعربي والعاملي. 
�سخ�سيات ر�سمية

اهتماماً  ال����ع����ام،  ه����ذا  امل���ع���ر����ص  دورة  و����ش���ه���دت 
ل�شفراء  ر�شمية  ب��زي��ارات  حظي  اإذ  ك��ب��رياً،  دول��ي��اً 
ال��ع��امل، وكان  ب��ل��دان  م��ن  ع��دد  وقنا�شل وممثلي 
العامري،  ركا�ص  بن  اأحمد  �شعادة  ا�شتقبالهم  يف 
حيث �شهد املعر�ص زيارة كّل من �شعادة كزافييه 
�شاتيل، �شفري فرن�شا لدى دولة الإمارات العربية 
مينديز  اإليزابيث  فران�شي�شكا  و�شعادة  املتحدة، 
اإ�شكوبار، ال�شفرية املك�شيكية لدى دولة الإمارات، 
ال�شويدي  ال�شفري  ه��ومل،  لن��در  هرنيك  و�شعادة 

ال�شفري  ل��ي��ن��ري،  ن��ي��ك��ول  و���ش��ع��ادة  الإم��������ارات،  يف 
لينتو،  فيليب  جان  و�شعادة  الدولة،  يف  الإيطايل 
القن�شل الكندي لدى الإمارات، و�شعادة الدكتور 
يف  الهند  جلمهورية  العام  القن�شل  ب��وري،  اأم��ان 
عزيزي،  اأحمد  وم�شعود  ال�شمالية،  واملناطق  دبي 
الإ�شلمية  اأفغان�شتان  جلمهورية  العام  القن�شل 
القن�شل  ن��ائ��ب  ي��اب��وم��وت��و،  دب���ي، وه��اي��دي��ك��ي  يف 
الياباين يف الإمارات، وجيمي اإغلي�شيا�ص �شان�شيز 
�شريفريا، نائب رئي�ص البعثة لل�شوؤون ال�شيا�شية 

والثقافية يف ال�شفارة الإ�شبانّية يف الإمارات.
موؤمتر النا�سرين العا�سر

العا�شرة من  ال��دورة  ا�شت�شاف  املعر�ص قد  وك��ان 
اأيام،   3 م��دار  َم على  ُنظِّ ال��ذي  النا�شرين  موؤمتر 
مب�شاركة 317 نا�شراً و33 متحدثاً من خمتلف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ن��اق�����ش��وا ج��م��ل��ة ال��ت��ح��دي��ات التي 
والعامل  العربي  ال��وط��ن  يف  الن�شر  قطاع  ت��واج��ه 
يف ظ���ّل ان��ت�����ش��ار ف��اي��رو���ص ك���ورون���ا، واآل���ي���ة تكّيف 
النا�شرين معها، واأثر و�شائل التوا�شل الجتماعي 
بني  التوا�شل  تعزيز  يف  الفرتا�شية  والفعاليات 

النا�شرين والقّراء على حّد �شواء.  
موؤمتر املكتبات ال�سابع

و�شهد املعر�ص تنظيم اأعمال الدورة ال�شابعة من 
“موؤمتر املكتبات” “عن بعد” على مدار يومني، 
بالتعاون مع جمعية املكتبات الأمريكية، مب�شاركة 
801 �شيفاً، من 51 دولة عربية واأجنبية، بينها 
11 دولة ت�شارك للمرة الأوىل، �شاركوا يف �شل�شلة 
من اجلل�شات التي ناق�شت راهن وم�شتقبل العمل 
املكتبي وق�شايا التعليم والتاأثريات التي اأحدثها 

فايرو�ص كورونا على القطاع.   
على  العامل  تعّرف  روؤى  الرتجمة..  منحة 

اإبداعات اأدبية ومعرفية
طلباً،   1014 ا���ش��ت��ق��ب��ال  ع���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأع��ل��ن��ت 
ال�شارقة  معر�ص  �شندوق  منحة  من  لل�شتفادة 
تقّدم  والتي  للكتاب للرتجمة واحلقوق،  ال��دويل 
الربنامج  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ن��ا���ش��ري��ن  اإىل  ���ش��ن��وي��اً 
كّل  انطلقه  قبيل  املعر�ص  ينّظمه  ال��ذي  املهني 

عام خلل �شهر نوفمرب،
 ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ع��ن ا���ش��ت��م��رار ف��ت��ح ب���اب الت�شجيل 
تاأتي  امل��ق��ب��ل، حيث  امل��ب��دع��ني حتى ف��رباي��ر  اأم���ام 
العربية  الرتجمة  ت�شجيع حركة  بهدف  اجلائزة 
والعاملية، من خلل تقدمي منح مالية للنا�شرين 
اإىل  اإ���ش��دارات��ه��م  اأب���رز  ترجمة  على  مل�شاعدتهم 
ال��واح��دة بني  املنحة  ت���رتاوح قيمة  اأخ���رى،  لغات 
تكلفة  تغطي  اأمريكي  دولر   4000-1500

ترجمة الكتاب، كلياً اأو جزئياً. 
اأعمق  فهم  االجتماعي..  التوا�سل  حمطة 

لق�سايا امل�ستقبل التقني
العمل  ور���ص  �شل�شلة من  نّظم  ق��ّد  املعر�ص  وك��ان 
تقدمي  وفنون  مبهارات  املتخ�ش�شة  الفرتا�شية 
فعاليات  ���ش��م��ن  واإب�����داع�����ي  اإع����لم����ي  حم���ت���وى 
تعر�ص  ال��ت��ي  الجتماعي”  ال��ت��وا���ش��ل  “حمطة 
تقراأ”  “ال�شارقة  من�شة  على  كامًل  برناجمها 

للجمهور من كافة الفئات العمرية. 
تواقيع كتب الأدباء ومفكرين وكّتاب

ف��ع��ال��ي��ات��ه �شل�شلة  اأي�����ام  امل��ع��ر���ص خ����لل  ون���ّظ���م 
الكتب لإ����ش���دارات جديدة  ت��واق��ي��ع  م��ن ح��ف��لت 
الذين  واملفكرين  الكّتاب  من  العديد  فيها  اأب��دع 
يعك�ص  م�شهد  يف  موقعاً  ن�شخاً  جمهورهم  اأه��دوا 
اأن يطلقوا  الكلمة اجلميلة على  اأ�شحاب  حر�ص 

اإ�شداراتهم من املعر�ص. 

اأ�سدل ال�ستار على حكاية ا�ستثنائية اأعادت احلياة للم�سهد الثقايف العربي والعاملي

»�ل�سارقة �لدويل للكتاب« ي�سجل تاريخًا جديدً� بنجاح كبري لأول معر�ش دويل 
يف �لعامل يعقد على �أر�ش �لو�قع خالل فرتة »كوفيد19«

•• ال�شارقة -د. حممود علياء

“ حتقيق  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  “حماكم  ك��ت��اب  ت�����ش��در 
امل�شلمني  �شد  لق�شايا  ملفاً  وع�شرين  لثلثة 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  الأن��دل�����ص حت��ق��ي��ق   يف 
 2020 اإ���ش��دار   القا�شمي   �شلطان  ال��دك��ت��ور 
الإم����ارات  دول���ة  يف  ت��وزي��ع��ه  جملدين”ومت  يف 
والعاملية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��وا���ش��م  م���ن  وال��ع��دي��د 
“من�شورات القا�شمي”  الأكرث توزيعاً يف جناح 
دورته  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  معر�ص  يف 
الأول  اأم�ص  اختتم  وال��ذي  والثلثني  التا�شعة 
كتاب  وث��ائ��ق  يف  ال�شديدة  ال��ن��درة  واإن  خا�شة 
املجموعة  ه��ذه  يجعل  التفتي�ص”   “حماكم 

هامة على نحو ا�شتثنائي عربيا وعامليا.
البحثي  الكتاب   “ التفتي�ص  “حماكم  وك��ت��اب 
امل��ع��ريف “ يف حت��ق��ي��ٌق ل��ث��لث��ة وع�����ش��ري��ن ملفاً 
ل��ق�����ش��اي��ا ���ش��د امل�����ش��ل��م��ني يف الأن���دل�������ص يعد 
الوقوف على ما حدث للم�شلمني  الأح��دث يف 
وواقعية  دق��ي��ق��ة  وث���ائ���ق  ع���رب  الأن���دل�������ص  يف 

وحقيقة ح�شل عليها الباحث واملوؤرخ  �شاحب 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
“من�شورات  وك��ان��ت   ، الأ�شلية  م�شادرها  م��ن 
القا�شمي” قد اأ�شدرت الكتاب مطلع اأغ�شط�ص  
عربية،  ن�شختني  يف  الكتاب  وج��اء   ،  2020
الأول  جملدين،  يف  العربية  ج��اءت  واإ�شبانية، 
الن�شخة  اأم��ا   ،678 والثاين  �شفحة،   712
اأي�شاً يف جملدين، ا�شتمل  الإ�شبانية ، فجاءت 
 610 638 �شفحة، والثاين على  الأول على 
�شفحات. هو جمموعة من الوثائق التاريخية 
ع���ل���ى حما�شر  وال����ت����ي حت���ت���وي  الإ����ش���ب���ان���ي���ة 
اإليهم،  املن�شوبة  والتهم  امل�شلمني  حماكمات 
املحاكمات،  فيها  جتري  كانت  التي  والطريقة 
لل�شتيلء  توؤدي  كانت  التي  الظاملة  والأحكام 

على ممتلكات امل�شلمني.
  

 التفاق على ترجمة “ �شرد الذات” اإىل اللغة 
الأرمنية 

اأخرى وعلى هام�ص الدورة العا�شرة  من جهة 

ال����ذي نظمته هيئة  ال��ن��ا���ش��ري��ن،  م��وؤمت��ر  م��ن 
نا�شراً   317 مب�����ش��ارك��ة   ، ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ش��ارق��ة 
و33 م��ت��ح��دث��اً م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل ، 
ن�شر  دار  مع  اتفاق  القا�شمي  من�شورات  عقدت 
  »Antares LTD، Mashtots ave«
“�شرد  كتاب  لرتجمة  اأرمينيا  جمهوِرية  م��ن 

الذات” اإىل اللغة الأرمنية.
وقال ال�شيد مهند اأبو �شعيدة مدير “من�شورات 
الن�شر  دار  الت��ف��اق م��ع  القا�شمي” ال��ذي وق��ع 
ملوؤلفه  ذات”  “�شرد  ك��ت��اب  اأن   : الأرم��ي��ن��ي��ة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اإىل  ترجمته  مت��ت  ق��د  ك���ان  القا�شمي  حم��م��د 
2010م،  اثنتي ع�شرة لغة، هي : الإجنليزية 
2011م،  الأمل���ان���ي���ة  2011م،  الإ����ش���ب���ان���ي���ة 
2013م،  الإي��ط��ال��ي��ة  2012م،  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
2014م، ال�شينة  2014، املاليامل  الرتكية 
الهندية  2018م،  ال��ربت��غ��ال��ي��ة  2017م، 
الأوردي�������ة  2019م،  ال���رو����ش���ي���ة  2018م، 

2019م.

اأبو �شعيدة “ اأن كتاب “�شرد الذات “  واأ�شاف 
الأكرث مبيعاً منذ انطلقه عام 2009 وللإن 
املعار�ص  م��ع��ظ��م  يف  الأق����ب����ال  ي��لق��ي  ح��ي��ث   ،

ك��ذل��ك م��ن قبل   ، ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة للكتاب 
ال��ع��رب ممن  والطلبة  وال��ب��اح��ث��ني  ال��دار���ش��ني 

يهتمون بقراءة الأدب الإماراتي . 

كتاب حماكم التفتي�ض

  �لأكرث توزيعا يف جناح »من�سور�ت �لقا�سمي« يف معر�ش �ل�سارقة �لدويل للكتاب

نادي تر�ث �لإمار�ت يختتم م�ساركته يف معر�ش �ل�سارقة
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مر�ض الٌبهاق مو�سوع ي�ستحق مناق�سته وعر�سه فى عمل فنى

جنالء �حلدينى: �أ�سبحنا نعي�ش حالة تنمر م�ستمرة
حكاية  حول  الوا�شعة  الأفعال  ردود  توقعِت  هل  • بداية.. 

عر�شها؟ منذ  للرتند  اأعي�ص" وت�شدرها  "لزم 
- كنت �شعيدة للغاية بردود الأفعال وو�شول الق�شة 
ال�شرعة،  بتلك  للجمهور  املو�شوع  م��ن  وال��ه��دف 
اأن��ه جنح فى جذبهم لهذه الدرجة،  واحلمد هلل 
اأتوقع  اأك����ن  اأم����ل ك��ب��ري ول��ك��ن مل  وك����ان ل����دى 
وجود  ب�شبب  اجلمهور  تفاعل  من  القوة  ه��ذه 
اأعمال كثرية اآخرى خارج مو�شم رم�شان يتم 

عر�شها.
مر�ص  فكرة  ت��ن��اول  ا�شتوحيِت  اأي��ن  م��ن   •
ال��ٌب��ه��اق ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع���دم وج�����وده فى 

اأعمال فنية من قبل؟
- منذ ما قرب من 10 �شنوات، ا�شتمعت لق�شة 
اجتماعية  طبقة  م��ن  وه��ى  ال�شيدات  اح��دى 
ب�شيطة باأن ابنتها تعانى من مر�ص الٌبهاق 
النقاب حتى تختفى عن  ب��اإرت��داء  وقامت 
الوقت  نف�ص  اأع��ني من حولها، وفى 
يكن  ومل  خلطبتها  ���ش��اب  ت��ق��دم 
يعرفها من قبل؛ ولكنها واجهت 
م�شكلة وحرية كبرية فى ذلك 
الأمر، هل يقوموا باخباره اأم 
تداركت  اللحظة  فهذه  ل؟، 
الفتاة  ت��ل��ك  م���دى م��ع��ان��اة 
�شغط  فى  يعي�شون  واأنهم 
لهم  لي�ص  نف�شى  و���ش��راع 
اأ�شبحنا  ف��ق��د  ب����ه،  ذن����ب 
جمتمع  ف��������ى  ن����ع����ي���������ص 
من  اأك��رث  بال�شكل  يحكم 
واجلوهر،  ال�شخ�شية 
ف�����ش��ع��رت ح��ي��ن��ه��ا اأن����ه 
ي�شتحق  م�����و������ش�����وع 
وعر�شه  م��ن��اق�����ش��ت��ه 
ف�������ى ع�����م�����ل ف����ن����ى، 
مبعاجلته  وق���م���ت 
فنًيا وتقدميه على 
اجتماعية  ط��ب��ق��ة 
اآخرى ولكنى كنت 
اأف��ك��ر ف��ى تقدميه 
�شينمائى،  كفيلم 
عر�ص  مت  ح����ني 
اإل  م�شل�شل  فكرة 

اأنا حتم�شت له للغاية وخا�شة اأن حلقاته الق�شرية ُت�شبه الفيلم.
كتابته؟ فى  واجهتيه  الذى  التحدى  • وما 

بالفيلم  اأ���ش��ب��ه  فهى  ف��ق��ط،  حلقات   10 ف��ى  جميعها  احل��ك��اي��ة  اأن   -
ال�شينمائى، وكان التحدى فى جذب اجلمهور من احللقة الأوىل حتى 

ل ين�شرف عنه،
 ف��ك��ان لب���د م��ن خ��ط��ف ان��ت��ب��اه��ه��م وب��ال�����ش��خ�����ش��ي��ات امل���وج���ودة داخل 
الق�شة منذ الوهلة الأوىل حتى ميكنهم متابعته للنهاية، على عك�ص 
م�شل�شلت ذات 45 حلقة يتعود اجلمهور على ال�شخ�شيات وي�شتكمل 

معها للنهاية مع مرور احللقات.
ب�شكل  املر�شى  جميع  منه  يعانى  اأ�شبح  الذى  التنمر  عن  وماذا   •

عام ولي�ص الُبهاق فح�شب .. كيف تعاملِت معه فى تلك الق�شة ؟
- تعمدت ت�شليط ال�شوء على ذلك الأمر بالفعل، و�شيظهر ذلك فى 
حلقات متقدمة من العمل ب�شكل اأقوى، فالتنمر لي�ص مقت�شر فقط 
فقد  اأ�شمل،  ب�شكل  الفكرة  اظهار  تعمدت  ولكنّى  الٌبهاق  على مر�شى 
اأ�شبحنا نعي�ص حالة تنمر م�شتمرة بني الأ�شخا�ص وبع�شهم البع�ص، 
حتى اإن���ه ب��ني ال��ط��لب ف��ى امل��دار���ص والأغ����رب م��ن ذل��ك اأن البع�ص 
يحولونه ملادة �شخرية ميكن ال�شحك عليها، فهناك تنمر �شريح واآخر 

م�شترت فى �شورة "هزار"، وفى كل احلالتني فالأمر مرفو�ص.
م�شل�شل  مثل  الفنية  اأعمالك  فى  التنمر  م�شكلة  قبل  من  • قدمِت 

مق�شوَدا؟ تكراره  فهل  امبارح" ..  "كاأنه 
- مل يكن مق�شوًدا، 

وتناوله  الُبهاق  مر�ص  ي�شغلنى  وك��ان  امل��و���ش��وع،  ح�شب  يكون  ولكنه 
من  مناق�شته  اأو  با�شتعرا�شه  اأح��د  يقم  مل  لأن��ه  ال��زواي��ا  جميع  م��ن 
اأ�شكاله، فاملو�شوعات  اأو مبعاناتهم، وهم منوذج للتنمر بجميع  قبل، 
الإجتماعية لبد من مناق�شتها واأل تقت�شر الأعمال الفنية على مبداأ 

العلقات.
يعو�ص  حلقة   45 ذات  الأعمال  باأن  لك  �شابق  ت�شريح  فى  • ذكرِت 
اجل���م���ه���ور ع���ن ���ش��غ��ف الأع����م����ال ال���رتك���ي���ة .. ف��ك��ي��ف ت���ري���ن جتربة 

امل�شل�شلت الق�شرية على املن�شات اللكرتونية؟
- اأرى اأنها جتربة ممتعة للغاية، خا�شة مع وجود املن�شات اللكرتونية، 
ففكرة املن�شات تعتمد على ال�شتقللية وعدم الرتباط مبوعد عر�ص 
يومى واأ�شبحت اأقرب ليقاع احلياة اليومية وعدد احللقات الق�شرية 

التى ميكن م�شاهدتها،
اأك��رث متعة لأن��ه يعتمد على �شرد احللقات ب�شكل  اإط��ار الكتابة   وفى 
مكثف دون اأن ي�شعر امل�شاهد بامللل اأو وجود حلقات دون اإيقاع وفارغة 

من الأحداث،
 واأ���ش��ب��ح للجمهور ح��ري��ة ف��ى اخ��ت��ي��ار الأع���م���ال والأه�����م ه��و كيفية 

ا�شتقطاب اجلمهور فى ظل التنوع على تلك املن�شات.
املقبلة؟ الفرتة  فى  اأعمالك  جديد  عن  • وماذا 

وغالًبا  املقبلة،  ال��ف��رتة  ف��ى  عر�شها  �شيتم  اأع��م��ال  ع��دة  بكاتبة  اأق���وم 
�شيكون على املن�شات اللكرتونية.

كارول �سماحة:فرحتي ل 
تو�سف بجائزة فاتن حمامة

اأف�شل ممثلة مبهرجان  الفنانة  فاتن حمامة  عن فئة  بعد فوزها بجائزة 
اإ�شكندرية لفيلم " بال�شدفة "، ن�شرت الفنانة اللبنانية  كارول �شماحة  �شورة 
جديدة، لها ظهرت فيها وهي ت�شتلم اجلائزة، وعلقت �شماحة على ال�شورة 
قائلًة: ما بقدر اأو�شف فرحتي الليلة باإ�شتلم جائزة الفنانة الكبرية فاتن 
حمامة لفئة اأف�شل ممثلة مبهرجان اإ�شكندرية عن فيلم بال�شدفة ، ال�شكر 

الكبري لفريق العمل..".
وظهرت كارول باإطللة �شاحرة بف�شتان نيلي طويل، اإذ اإعتمدت ت�شريحة 
�شعر جمعدة، ولقت ال�شورة اإعجاب عدد من متابعيها الذين باركوا لها 

ومتنوا لها النجاح الدائم.

�أزمة للفنانة روبي ب�سبب 
�ن�سحاب �ملخرج

ت�شبب اعتذار املخرج كرمي ال�شناوي يف خلق اأزمة لفريق عمل م�شل�شل »بدر 
البدور« بطولة الفنانة روبي، اإذ جاء اعتذار ال�شناوي عن عدم اإخراج العمل 

قبل بدء الت�شوير باأقل من اأ�شبوعني.
املقرر  اأن��ه من  لل�شناوي، خ�شو�شا  بديل  العمل عن خمرج  فريق  ويبحث 
اخلا�شة  التح�شريات  تنته  ومل  املقبل،  رم�شان  درام��ا  يف  احللقات  عر�ص 
بالعمل ول اختيار الأبطال امل�شاركني لروبي يف احللقات با�شتثناء حممد 
ممدوح واآ�شر يا�شني اللذين مل يتعاقدا ب�شكل ر�شمي حتى الآن. ومن املقرر 

اأن يتم اإعلن قائمة الأبطال النهائية قريباً.
احللقات من تاأليف مرمي نعوم، التي بداأت تكتب حلقات امل�شل�شل منذ اأربع 

�شنوات، لكن مل يخرج للنور ب�شبب ان�شغالها باأكرث من عمل اآخر.

منذ عر�ض احللقة االأوىل من حكاية "الزم اأعي�ض" �سمن 
االأنظار  خطف  من  ومتكنت  اأنا"،  "اإال  م�سل�سل  اأح��داث 
وت�سدر موؤ�سر حمرك البحث جوجل وموقع يوتيوب؛ بل 
تعاطف اجلمهور مع ق�سة امل�سل�سل والتى ت�ستعر�ض الأول 
مرة معاناة مر�سى "الٌبهاق" فى املجتمع وكيفية معاي�ستهم 
هذا  يف  واقعهم،  من  الهروب  وعدم  طبيعى  ب�سكل  احلياة 
التى  احلدينى،  جنالء  ال�سيناري�ست  مع  احل�سرى  احلوار 
جمتمعية  قيمة  ذات  فنية  اأعماالاُ  بتقدمي  دوًم��ا  تتميز 
تقدميها  �سبب  عن  ك�سفت  والتى  اجلمهور،  حولها  جتذب 
لتلك الفئة من املجتمع وكيفية تناول حالة التنمر التى 

يتعر�سون لها، واأ�سرار اآخرى عن العمل.. 

مل يكن �شّراً اأو �شبقاً اأن تك�شف النجمة اإلي�شا يف مقابلتها الأخرية 
قبل يومني على �شا�شة اأم تي يف اللبنانية، عن نّيتها بالتعاون 
جمدداً مع امللحن مروان خوري، بعد �شل�شلة من النجاحات 
التي عا�شتها باأحلان خوري يف بداياتها الفنية، وغّنتها يف 

احللقة نف�شها مبا�شرة على الهواء.
اإلي�شا ومروان خوري  اأن اخللف بني  والوا�شح 
ح�����ش��ل ب��ع��د اأن اأع��ل��م��ت ���ش��رك��ة روت���ان���ا قبل 
�شنوات اإلي�شا باأنها لن تتعاون مع مروان 
تعود   ب�شبب خلفات  خ��وري كملحن 
الفنية  ال��ت��ن��ازلت  ل�����ش��ن��وات؛ وم��ن��ه��ا 
ال�شعراء  على  روت��ان��ا  تفر�شها  التي 
وامل��ل��ح��ن��ني لم��ت��لك الأغ������اين؛ وهذا 
امل��ع��ن��وي للكاتب  ال��وق��ت يلغي احل��ق  م��ع 
وامللحن وحتى املطرب يف امتلكه الأغنية، 
وهذا ما دفع اإلي�شا اإىل اختيار الإنتاج بنف�شها 
ك���م���ا ذك������رت يف احل���ل���ق���ة والن����ف����ت����اح ع���ل���ى عامل 
ال�شتماع  ومن�شات  الفنية  وامل��واق��ع  البديلة  امليديا 
اإنتاجها اإىل العامل من  اأن ي�شل  والتحميل، لأنها تريد 

دون قيود.
 بعد اإخبار روتانا لإلي�شا بعدم التعاون مع مروان خوري، حاولت 
املو�شوع،  بحل  والتكّفل  التعاون  ب�شرورة  خ��وري  تقنع  اأن  اإلي�شا 

اإلي�شا قد  لكن الأخ��ري رف�ص وتوقف ت�شجيل بع�ص الأغ��اين التي كانت 
اختارتها قبل ثماين �شنوات.

واليوم، �شيعود التعاون قريباً بني اإلي�شا ومروان خوري بعد اأن مت الك�شف 
عن ذلك يف اآب/اأغ�شط�ص املا�شي عندما اأعلنت اإلي�شا نيتها يف العتزال، 
ثم تراجعت عنه ومتت بعدها �شل�شلة من امل�شاحلات بينها وبني عدد من 
امللحنني واملوزعني املو�شيقيني، اإىل اأن حان الوقت الذي �شتتعاون فيه مع 

مروان خوري يف اأغنيتني.

بعد خالف 8 �سنو�ت.. �إلي�سا 
ومرو�ن خوري يتعاونان جمددً� 
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عالمة حتذيرية رئي�سية ل�سرطان �لأمعاء �لفتاك!
باأنها غري حمددة  ع��ام  ب�شكل  الأم��ع��اء  �شرطان  وع��لم��ات  اأع��را���ص  ُتعرف 
علمات  اأو  اأعرا�ص  ظهور  لدى  املر�شى  غالبية  ُي�شّخ�ص  احل��ظ،  ول�شوء 

ميكن اأن تعني يف كثري من الأحيان اأن املر�ص تقدم.
اأع���را����ص ���ش��رط��ان الأم���ع���اء ���ش��ي��وع��ا. ويف  اأك���رث  وت��ع��د اآلم ال��ب��ط��ن املبهمة 
امل�شتقيم، ي�شكو املر�شى يف اأغلب الأحيان من وجود دم يف الرباز. وُيعترب 
Tenesmus )الأمل عند التربز "الزحري"( علمة رئي�شية اأخرى على 

الإ�شابة ب�شرطان الأمعاء.
الوطنية  املعاهد  للطب،  الأمريكية  الوطنية  املكتبة  يف  ن�شرت  درا�شة  ويف 
على  ك��ع��لم��ة   Tenesmus ع��ن  ال��ب��ح��ث  م��ن  م��زي��د  اأج����ري  لل�شحة، 

�شرطان الأمعاء.
"اآلم البطن يف �شرطان القولون وامل�شتقيم غري  اأن  اإىل  واأ�شارت الدرا�شة 
حمددة، وميكن اأن يكون مغ�شا بطبيعته اإذا ت�شببت الآفة يف ان�شداد جزئي. 

خلف ذلك، ميكن اأن يكون جمرد اأمل مو�شعي اأو عام".
واأ�شافت: "ميكن اأن يكون ال�شعور باحلاجة اإىل التربز دون التربز اأو الأمل 

عند التربز اأو عرق الن�شا، من اأعرا�ص �شرطان امل�شتقيم".

- ما هو الزحري؟
فقد  منه،  ال�شخ�ص  يعاين  وعندما  امل�شتقيم،  اأمل  بت�شنج  الزحري  يرتبط 
اأث��ن��اء حركات  ال���رباز،  م��ن  لإن��ت��اج كمية �شغرية فقط  اأك��رب  ب�شكل  يجهد 

الأمعاء.
من  العديد  على  علمة  يكون  اأن  ميكن  الزحري  اأن  ملحظة  املهم  وم��ن 
امل�شكلت ال�شحية، لذلك من الأف�شل دائما مناق�شة ال�شبب املحتمل لهذا 

الأمل مع الطبيب العام.
الأخرى  املحتملة  الأ���ش��ب��اب   Medical News Today وت�����ش��رد 

للزحري، والتي ت�شمل:
• عدوى القولون، والتي ميكن اأن ت�شببها الكائنات احلية، مثل البكترييا 

اأو الفريو�شات.
• التهاب القولون الإقفاري، وهو التهاب ي�شيب القولون ب�شبب انخفا�ص 

تدفق الدم اإىل تلك املنطقة.
الإ�شعاع. ب�شبب  القولون  • التهاب 

اله�شمي. اجلهاز  يف  الف�شلت  اأو  للطعام  الطبيعية  غري  • احلركة 
.)IBS( متلزمة القولون الع�شبي •

امل�شتقيم. يف  • خراج 
ال�شعور  اأن  م��ن  اخل��ريي��ة   Bowel Cancer UK جمعية  وح���ذرت 
بالتعب املفرط، قد يكون �شببه اأي�شا �شرطان الأمعاء. وربط املر�ص بنق�ص 

احلديد، ما يوؤدي لحقا اإىل فقر الدم.
وت�شمل اأعرا�ص فقر الدم ال�شعور بالتعب ال�شديد، وقد جتعل اجللد يبدو 

اأكرث �شحوبا من املعتاد.
ويجب اأن تفكر يف التحدث اإىل الطبيب اإذا بدا �شعورك بالتعب اأ�شواأ من 

املعتاد، وا�شتمر ملدة ثلثة اأ�شابيع على الأقل.
ول��ك��ن مل��ج��رد اأن���ك لح��ظ��ت ت��غ��ريا طفيفا يف ع���ادة الأم��ع��اء، ف��ه��ذا ل يعني 
اإذا  ما  بتقييم  الطبيب  و�شيقوم  الأمعاء.  ب�شرطان  اأنك م�شاب  بال�شرورة 
كنت معر�شا خلطر الإ�شابة باملر�ص عن طريق ال�شوؤال عن الأعرا�ص، وما 

اإذا كان لديك تاريخ عائلي للإ�شابة ب�شرطان الأمعاء.

؟ النهر  م�سب  هو  • ما 
يلتقي  النهر هي حيث  عندها  ينتهي  التي  النقطة  هو  النهر   م�شب 
النهر بالبحر وي�شب فيه . ي�شمى اي�شا فم النهر قد يح�شل مد وجزر 

عند م�شب النهر مما يجعل م�شب النهر موحًل .
الدلتا؟  �سكل  االأنهار  بع�ض  م�سب  ياأخذ  • ملاذا 

 قد يحدث ل جتري بع�ص الأنهار بخط م�شتقيم اإىل البحر بل تنق�شم 
اإىل عدة انهار �شغرية اأو اإىل قنوات متعددة تتكون الدلتا من الوحل 
النهر  م�شب  اإىل  والقنوات  ال�شغرية  الأن��ه��ار  جترفه  ال��ذي  والطني 

�شميت دلتا لأنها ت�شبه احلرف اليوناين املعروف دلتا. 
االإن�سان؟ ج�سم  يف  مادة  اأ�سلب  هي  • ما 

املينا بالأ�شنان
العادي؟ االإن�سان  ج�سم  يف  �سلعًا  • كم 

�شلعاً  24

الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  للأك�شجني  تعر�شه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 
اجلن�ص. نف�ص  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�شجيلها  مت  طريان  م�شافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
هل تعلم اأن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�شية لتتمكن من ابتلع طعامها.

فنهر  الأمزون  نهر  يليه  ميل   40157 طوله  و  النيل  نهر  هو  العامل  يف  الأنهار  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
امل�شي�شبي 

فيه  عمق  اأكرب  و  ميًل  مليون   64 م�شاحته  و  الهادي  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�شخمة جوفية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�شحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
 ، املتو�شط  البحر  حو�ص  بلد  يف  الزيتون  �شجر  ويكرث   ، ال�شلم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�شن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �شجر الزيتون تعمر 200 �شنة
الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�شلة  اخرتعوا  الذين  هم  ال�شينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�شفارهم  بعد  البو�شلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�شي  املحيط  �شمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بلد امل�شرق 
املقدوين  الإ�شكندر  هو  العملة  على  �شورة  و�شع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�شي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

جحا واجلار الغليظ
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الكركم وال�سرطان
ي�����ش��اه��م ال��ك��رك��م يف ال��وق��اي��ة من 
ال�شرطان، نظرا لحتوائه على مادة 
حتد  اأن��ه��ا  ثبت  وال��ت��ي  الكركمني، 
البنكريا�ص.  �شرطان  انت�شار  من 
رائعة  ب��خ��وا���ص  ال��ك��رك��م  ي��ت��م��ت��ع 
يتفوق  وه��و  لللتهابات،  م�شادة 
امل�شادة  الأدوي����ة  م��ن  الكثري  على 
قائمة  لللتهابات، ويدخل �شمن 

اأكرث الأطعمة امل�شادة لللتهابات على م�شتوى العامل.
ي�����ش��اه��م ال��ك��رك��م يف خ��ف�����ص ال��ك��ول�����ش��رتول ب���ال���دم، وذل����ك ب�����ش��ب��ب قدرة 
م���ادة ال��ك��رك��م��ني ع��ل��ى اإح����داث ت��غ��ي��ريات يف اآل��ي��ة ع��م��ل اجل��ي��ن��ات املتعلقة 

بالكول�شرتول.
وي�شاهم يف الوقاية من مر�ص الزهامير، نظرا لأن مادة الكركمني تتمتع 
وت�شاهم  امل��خ،  اإىل  والو�شول  املخي  ال��دم��وي  احلاجز  عبور  على  بالقدرة 
خ�شائ�شها امل�شادة لللتهابات وامل�شادة للأك�شدة يف الوقاية من الزهامير، 

ح�شب العديد من الدرا�شات التي اأجريت موؤخرا.
ي�شاهم الكركم يف حماربة الكتئاب، وك�شفت اإحدى الدرا�شات التي اأجريت 
موؤخرا اأنه يتمتع بخوا�ص �شبيهة لعقار الربوازك ال�شهري، والذي ي�شتخدم 

يف علج الكتئاب.
وللكركم خوا�ص رائعة يف تطهري الكبد من ال�شموم وتظهري اجل�شم ب�شكل 

عام، ولذا ين�شح بتناوله ب�شكل يومي منتظم.

كان ي�شكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�شر�ص الطباع، ودائم التل�ش�ص على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�شمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �شتدخله اذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �شوته وزوجته وكاد ين�شى الكلم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�ش�ص والتن�شت 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املل�شق للجار وقال لها ب�شوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�شتطيع  واي�شا  اأي ل�ص يف وج��ود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�شع قطع  اأح�شن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�شتيقظ لل�شفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�شرير فاأيهما تف�شلني فقالت دعني افكر و�شاأخربك بعد ان ا�شتيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�شتعجل ان ي�شافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعل اجلار ي�شمع �شوت اغلق الباب وم�شى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �شفرهما معا..ا�شرع جحا اإىل �شاحب ال�شرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�شه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ش�شا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�ص قال اذن �شاأجدها يف جتويف 
عامود ال�شرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�ش�ص عامود ال�شرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�شرا�شتها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �شاحب ال�شرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�شرطة يف رحلة  القب�ص عليه لي�شحبه �شاحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�شطو على منزله 

ال�شجن يرتاح فيها جحا من ت�شرفاته ال�شر�شة.

ب�  ال��ن��اجت��ة ع��ن الإ���ش��اب��ة  الأع���را����ص  اأن تبقى بع�ص  مي��ك��ن 
هذا  من  املري�ص  تعايف  بعد  طويلة  19"ملدة   – "كوفيد 

املر�ص.
اجتزت  ق��د  اأن��ك  اإدراك  ت�شاعدك يف  اأع��را���ص ميكن  وه��ن��اك 
املر�ص ب�شكله اخلفيف دون اأن تخ�شع  نف�شك لختيار ك�شف 

فريو�ص كورونا.
اأعلن ذلك الطبيب الرو�شي ، �شريغي غرو�شيف الذي قال، 
اإن الفقدان الكامل اأو اجلزئي حلا�شة ال�شم يعترب من اأكرث 
الأعرا�ص انت�شارا ودليل على اأنك كنت قد اأ�شبت ب�"كوفيد 
– 19". وهناك اأعرا�ص اأخرى مثل الكحة و�شعوبة التنف�ص 
 – "كوفيد  م��ن  ال��ت��ع��ايف  بعد  حتى  تبقى  اأن  ميكن  وال��ت��ع��ب 

."19
واأو�شح اأن فرتة بقاء تلك الأعرا�ص بعد التعايف تتوقف غالبا 
حا�شة  فقدان  اأم��ا  بالفريو�ص.  رئتيك  اإ�شابة  ن�شبة  على  ما 

ال�شم فيزول كقاعدة عامة لدى جميع امل�شابني �شابقا بفرتة 
كورونا بعد مرور فرتة ق�شرية. ومن املهم ، ح�شب الطبيب، 
اأن تبداأ عملية اإعادة تاأهيل املري�ص منذ اأول يوم من اأ�شابته 
ب� كوفيد – 19". وتتوقف فرتة عودته اإىل احلياة الطبيعية 

على حالة املري�ص وت�شبع دمه بالأك�شجني.
غو�شاكوفا  يلينا  الرو�شية،  الربوفي�شورة  اأن  بالذكر  جدير 
اأعلنت يف وقت �شابق اأن من حتملوا مر�ص "كوفيد – 19" 
اإىل فرتة  اأ�شحاء لأنهم بحاجة  امل�شت�شفى  ل يخرجون من 

ما لإعادة التاأهيل.
التابع  الرو�شي  الأوب��ئ��ة  العلمي ملركز  املدير  ه��ذا وق��د ط��رح 
لنخفا�ص  رئي�شا  �شرطا  امل�شتهلكني  حقوق  حماية  لهيئة 
ال�����ش��رط يق�شي  اإن ه��ذا  وت��ائ��ر انت�شار وب���اء ك��ورون��ا. وق���ال 
 – " كوفيد  القطيع �شد  ملناعة  البلد  �شكان  باكت�شاب ثلث 

."19

كم من �لوقت تبقى �أعر��ش �لإ�سابة بـ  كوفيد- 19 يف ج�سم �لإن�سان؟

بجعة ت�سطاد �سمكة يف بركة يف حديقة حيوان براغ املغلقة و�سط قيود فريو�ض كورونا حيث تقدم حديقة احليوانات ق�سائم وجبات لالأ�سخا�ض للم�ساهمة يف اإطعام حيواناتهم.   رويرتز


