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هكذا حتافظني على �ُشمرة ب�شرتك
التي  ال�����ُس��م��رة،  اإن  ه��وب��ر  بريجيت  الأمل��ان��ي��ة  التجميل  خ��ب��رة  ق��ال��ت 
ال�سم�سية،  احلمامات  بف�سل  ال�سيف  ف�سل  خالل  الب�سرة  اكت�سبتها 
�سرعان ما تزول ب�سبب بع�ض العوامل مثل اجلفاف ومالم�سة املاء؛ 
الق�سور  ال��رون��زي اجل���ذاب وتظهر  ال��ل��ون  ي���زول  ���س��رع��ان م��ا  حيث 

والبقع اللونية.
لأط��ول فرتة ممكنة من خالل  الب�سرة  �ُسمرة  وميكن احلفاظ على 
مواجهة اجلفاف، وذلك با�ستعمال الكرميات، التي حتتوي على مواد 

مرطبة مثل الألو فرا اأو حم�ض الهيالورونيك اأو البانثينول.
لهذا  منا�سبة  تعد  بالدهون  الغنية  التجميل  م�ستح�سرات  اأن  كما 
بالب�سرة  الطبيعية  احلماية  على طبقة  اإنها حتافظ  الغر�ض؛ حيث 

من ناحية وحتول دون ظهور الق�سور من ناحية اأخرى.
ومن املهم اأي�ساً جتنب ال�ستحمام مباء �ساخن؛ نظراً لأنه يت�سبب يف 

جفاف الب�سرة.

هل من الآمن تناول الع�شل املجمد؟
جذب  يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الغذاء  اجتاهات  ت�ستمر 
انتباه النا�ض، واآخر هذه الجتاهات جتميد زجاجة ماء مليئة بالع�سل 

وتناولها كمثلجات.
التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�����س��ك��ل  ان��ت�����س��ر  الجت�����اه  اأن  ح���ن  ويف 
الجتماعي وخا�سة موقع “تيك توك”، اإل اأن اخلراء ل ين�سحون 

با�ستهالك الع�سل بكميات كبرة.
تكوين  يف  ويبداأ  البع�ض  ببع�سه  الع�سل  يف  الطبيعي  ال�سكر  يرتبط 
بلورات �سغرة تقوي الع�سل. ويف حن اأنه من غر الوا�سح من الذي 
بداأ هذا الجتاه، فاإن الكثر من الأ�سخا�ض يقومون بتغيرات عليه 
حيث ي�سيف البع�ض �سراب الذرة اإىل املزيج جلعله اأقل �سماكة، قبل 

جتميدة وتناوله.
قالت الدكتورة بوجا ثاكر، رئي�سة ق�سم التغذية يف م�ست�سفى بهاتيا 
الثالجة  الع�سل اخلام املحفوظ يف  اأو  املجمد  الع�سل  اإن  يف مومباي، 
غر اآمن. الع�سل غر املعالج يحتوي على جراثيم وبكتريا املطثية 
الو�سيقية التي ميكن اأن ت�سبب ا�سطرابات ع�سبية واأمرا�ض معدية 
من  يعانون  الذين  والأ�سخا�ض  ال�سكري  مر�سى  وح��ذرت  ومعوية. 
ح�سا�سية مفرطة �سد الفركتوز من تناوله. ذكرت ممار�سة اليورفيدا 
الدكتورة ديك�سا بهاف�سار اأن الع�سل يجب اأن ي�ستهلك بكميات �سغرة 
اإن  اإك�سر�ض،  اإن��دي��ان  ملوقع  وقالت  الغرفة.  ح��رارة  درج��ة  ويف  فقط 

تناول كمية كبرة من الع�سل لي�ض بالأمر املثايل.

غ�شالة اأطباق مدجمة �شغرية توفر املياه
الأطباق  غ�سالة  م��ن  الأوىل  ن�ستختها  ورك�����ض  هيت  �سركة  اأط��ل��ق��ت 
وغ�سل  املياه  لتوفر  خ�سي�ساً  ت�سميمها  مت  التي  “تيرتا” املدجمة 

الأطباق يف امل�ساحات ال�سغرة.
و�سالت  اأي  اإىل  حت��ت��اج  ل  باأنها  “تيرتا”  ال�سحون  غ�سالة  تتميز 
�سباكة؛ فكل ما حتتاجه هو منفذ كهربائي قيا�سي. كما تتميز باأنها 
مالئمة لغ�سل املواد البال�ستيكية مثل األعاب الأطفال والعبوات التي 
الدقيقة،  الزجاجية  والأواين  العادية،  الأطباق  غ�سالة  يف  تذوب  قد 

اإ�سافة اإىل كونها مالئمة لتنظيف الفاكهة.
اأي  تتطلب  ل  ولكنها  للطاقة،  كهربائي  ماأخذ  اإىل  “تيرتا”  حتتاج 
اأو ت�سريف مثل غ�سالة الأطباق القيا�سية. بدًل من  خراطيم تعبئة 
املياه  املاء يف خزان  امل�ستخدمون ب�سب ثالثة لرتات من  ذلك، يقوم 
وحتميل اأطباقهم املت�سخة. ميكن ل� “تيرتا” تنظيف وجتفيف ثالثة 
اأطباق ع�ساء، وثالثة اأطباق خبز، وثالثة اأكواب، وثالث �سوك، وثالث 
التنظيف،  ل���دورات  خ��ي��ارات  خم�ض  هناك  �سكاكن.  وثالثة  مالعق، 
الأدوات  تنظيف  وخيار  القيا�سيي،  الفاكهة  تنظيف  خيار  بينها  من 
البال�ستيكية. اأق�سر دورة هي الدورة القت�سادية، حيث ت�ستغرق 30 
دقيقة للغ�سيل واأقل من �ساعة اإذا قمت باإ�سافة التجفيف. اأطول دورة 
هي الدورة القيا�سية التي ت�ستغرق حوايل �ساعة واحدة للغ�سيل وما 

يزيد قلياًل عن �ساعة واحدة مع التجفيف.
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كيف تقراأ الر�شائل املحذوفة 
على وات�س اآب ب�شهولة

ومع  املر�سل،  الر�سائل من جهاز  باإلغاء  اآب  وات�ض  احل��ذف يف  ميزة  ت�سمح 
روؤي��ت��ه��ا بعد حذفها، مثل  م��ن  امل�ستلم  ه��ن��اك ح��ل��ول متكن  ت���زال  ذل���ك، ل 
تطبيق WAMR، الخت�سار لعبارة ا�سرتداد الر�سائل املحذوفة وتنزيل 

احلالة.
وتنزيل  قراءتها،  قبل  حت��ذف  قد  التي  الر�سائل  ا�ستعادة  التطبيق  يتيح 
ميكن  اإك�سر�ض،  اإن��دي��ان  �سحيفة  ووف��ق  اب.  وات�ض  من  احلالة  حتديثات 

ا�ستخدام التطبيق بالطريقة التالية.
بالي  غوغل  من  تنزيله  يجب  التطبيق،  لتثبيت   :WAMR ا�ستخدام 
واإعداده. �سيتعن حتديد التطبيقات التي �سيلتقط اإ�سعاراتها، مثل وات�ض 

اآب، وتيلغرام واإن�ستغرام. 
الإ�سعارات  جميع  على  العثور  ميكن  بالكامل،  الإع���داد  من  النتهاء  عند 

.WAMR الواردة، مبا يف ذلك الإ�سعارات املحذوفة داخل واجهة
ومبجرد اأن يبداأ WAMR يف اللتقاط، ميكن روؤية اأي ر�سالة حمذوفة 
مثل  متاما  الفردية،  الدرد�سة  نوافذ  ح�سب  م�سنفة  التطبيق،  واجهة  يف 

�سا�سة وات�ض اب الرئي�سية.
 WAMR يتطلب  املحذوفة،  الر�سائل  لعر�ض  التطبيق؟:  يعمل  كيف 
الو�سول اإىل الإخطارات، وي�سمح منح حق الو�سول اإىل الإ�سعارات التطبيق 
القدرة على ا�ستعادة الر�سائل املحذوفة دون حماولة ت�سجيل الدخول اإىل 

ح�ساب وات�ض اآب امل�ستخدم.

اكت�شاف مثري يتعلق بحلم 
العثور على حياة بالف�شاء
تتعلق  �سادمة  معلومة  عن  باحثان  ك�سف 
حديثا  مكت�سف  كوكب  ا�ست�سافة  باإمكانية 

يف الف�ساء لأحد اأ�سكال احلياة.
دميانغيون  اأوليفييه  اأج����راه  بحث  ووف���ق 
م��ن ج��ام��ع��ة ب��ورت��و، وال��روف��ي�����س��ور ماريا 
الفلكية،  الأحياء  اأو�سوريو، من مركز علم 
35 �سنة �سوئية  فاإن كوكبا يقع على بعد 
من الأر�ض، قد ياأوي كائنات اأو اأحد اأ�سكال 
احلياة. واأطلق العلماء على الكوكب الذي 
اجلنوبية"،  "فولن  كوكبة  يف  ر���س��ده  مت 
ا�سم "غولديلوك�ض"، والذي يقع يف م�سافة 
مثالية بالن�سبة لل�سم�ض، ت�سمح بدفق املياه 

الكامنة يف باطنه اإىل ال�سطح.
ونقلت �سحيفة "ديلي �ستار" الريطانية، 
عن الروفي�سورة ماريا اأو�سوريو، امل�ساركة 
يف الدرا�سة من مركز علم الأحياء الفلكية 
يف  للكوكب  يكون  "قد  قولها:  م��دري��د،  يف 
املنطقة ال�ساحلة للحياة غالف جوي داعم 
بالذكر  ج��دي��ر  الإ�سعاعات".  م��ن  وح��ام��ي 
بعد  اكت�سافهم  اإىل  ت��و���س��ل��وا  ال��ع��ل��م��اء  اأن 
بوا�سطة  جمعها  مت  التي  البيانات  حتليل 
التابع  تي"،  اإل  "يف  ال�����س��خ��م  التل�سكوب 

للمر�سد الف�سائي الأوروبي يف ت�سيلي.

اأف�شل تطبيق لالإقالع عن 
التدخني خالل 6 اأيام

العادة،  لهذه  ال�سيئة  الآث��ار  دائ��ًم��ا،  يدخنون  الذين  الأ�سخا�ض  ي��درك 
لكنهم ل ي�ستطيعون اإقناع اأنف�سهم متاًما بالإقالع عنها. حتى لو اأبقوا 
التدخن  يف  الرغبة  ف��اإن  �ساعات،  لب�سع  ال�سيجارة  عن  بعيًدا  اأنف�سهم 

تظل تلح عليهم، مما يجعل من ال�سعب للغاية مقاومتها.
التدخن  الإق��الع عن  ي�سهل عملية  ت�سميم تطبيق جديد  موؤخراً  مت 
خالل �ستة اأيام فقط. يعمل هذا التطبيق على اإقناع املدخنن باأهمية 

ترك هذه العادة ال�سلبية.
يعمل  ال��ذي  اجل��دي��د،  التطبيق  ب��اإط��الق  كويت�سور  �سركة  قامت  وق��د 
على اجلوانب النف�سية والذهنية للمدخنن، لتغير طريقة تفكرهم 

وم�ساعرهم حيال التدخن.
وقال خراء ال�سركة، اإن هذا التطبيق يحتوي على مزيج من الن�سو�ض 
ومقاطع الفيديو والتمارين التي تثقف النا�ض حول اجلوانب ال�سلبية 

املختلفة للتدخن.
عن  اجلميع  يعرفها  التي  ال�سحية  اجلوانب  على  الرنامج  يركز  ول 
م�سار التدخن، ولكنه يتعامل مع جميع عمليات التفكر التي حتدث 

يف ذهن املدخن.

الزيتون زيت   .1
اإن زيت الزيتون البكر ال�سحي بالإ�سافة 
ال�سعر  ي��غ��ذي  فهو  امل��ت��ع��ددة  ف��وائ��ده  اإىل 
الدهنية  بالأحما�ض  غني  لأن��ه  والب�سرة 
امل�����س��ب��ع��ة وه����و معروف  الأح����ادي����ة غ���ر 
ي�ساعد  لاللتهابات.  امل�����س��ادة  بتاأثراته 
الزيتون على حت�سن مرونة اجللد  زيت 
ويجعله متما�سًكا، كما يعمل على حت�سن 

ترطيب الب�سرة على امل�ستوى اخللوي.
زيت  ف��اإن  لالأك�سدة،  م�ساد  عامل  ولأن���ه 
ال���زي���ت���ون مي��ن��ع ع��م��ل��ي��ة الأك�������س���دة وهي 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي ي���ت���م ف��ي��ه��ا اإن����ت����اج م����واد 
اجلذور  ت�سمى  اخلاليا  تدمر  كيميائية 
ال�سرر  ت��ل��ح��ق  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي  احل����رة 
ا يف تطور  باخلاليا وميكن اأن ت�ساهم اأي�سً

ال�سرطان.
للبكتريا،  امل�������س���ادة  خ��وا���س��ه  وب��ف�����س��ل 
التحكم  على  ا  اأي�سً الزيتون  زيت  ي�ساعد 
ال��ب��ك��ت��ري��ا ع��ل��ى اجل��ل��د وميكن  يف من���و 
ا�ستخدامه لعالج العدوى البكترية على 

اجللد وحت�سن التئام الندبات.

الأخ�سر ال�ساي   .2
ي�ستهر ال�ساي الأخ�سر كم�سروب يحتوي 
من  ال�سحية،  الفوائد  من  العديد  على 

من  ال�سموم  وط��رد  ال��وزن  اإنقا�ض  بينها 
وتقليل  ال���دم���اغ  اأداء  وحت�����س��ن  اجل�����س��م 
خماطر الإ�سابة بال�سرطان والوقاية من 

مر�ض ال�سكري وغر ذلك الكثر.
ي�ساعد البوليفينول، وهو م�ساد لالأك�سدة 
ال�ساي  يف  ع��ال��ي��ة  مب�����س��ت��وي��ات  ي���ت���واف���ر 
الأخ�سر، على حماربة اللتهاب وحماية 
الكولجن املخزن يف اجل�سم. من خالل 
حماية واإ�سالح اخلاليا، ت�ساعد م�سادات 
الأخ�سر  ال�����س��اي  امل���وج���ودة يف  الأك�����س��دة 
مثل  ال�سيخوخة  عالمات  مكافحة  على 
ومتنحك  والتجاعيد  الدقيقة  اخلطوط 

ب�سرة �سحية ذات مظهر �سبابي طبيعي.
الأخ�سر  ال�������س���اي  خ�����س��ائ�����ض  وت�����س��اع��د 
التورم  تقليل  على  لاللتهابات  امل�����س��ادة 
والح����م����رار وال��ت��ه��ي��ج ع��ل��ى اجل���ل���د كما 
اجللدية  الأم��را���ض  تهدئة  على  ي�ساعد 
ال���ن���اجت���ة ع���ن ال���ت���ه���اب اجل���ل���د اجل����دري 
وال�سدفية والوردية ويحافظ على �سباب 

الب�سرة لفرتة طويلة.

الرمان  .3
بفيتامن  ال��غ��ن��ي  ال���رم���ان  ت���ن���اول  ي��ف��ي��د 
من  الوقاية  يف  الأك�سدة  وم�سادات   C
وامل�ساعدة  وال�����س��رط��ان  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ض 

فوائد  اإىل  بالإ�سافة  اله�سم  حت�سن  يف 
متعددة للب�سرة واجللد.

يفيد الرمان يف حتفيز اجل�سم على اإنتاج 
ي���وؤدي  ومب���ا  طبيعي  ب�سكل  ال��ك��ولج��ن 
اإىل يف تقليل ال�سرر اخللوي يف اجل�سم. 
يف  ال��رم��ان  يف  الأك�سدة  م�سادات  وت�سهم 
الداكنة  والبقع  التجاعيد  ظهور  تقليل 
واخل���ط���وط ال��دق��ي��ق��ة م���ن خ���الل زي���ادة 

معدلت جتديد اخلاليا.
كما ت�ساعد هذه الفاكهة الرائعة يف تقليل 
�سرر اجلذور احلرة على اجللد مما يوؤدي 
يف  ت�ساعد  وبالتايل  اللتهاب  تقليل  اإىل 
اأعرا�ض الأمرا�ض اللتهابية مثل  تقليل 

الأكزميا وحب ال�سباب.

احللوة البطاطا   .4
واحدة  احللوة  البطاطا  اأن  املعروف  من 
من اخل�سروات اجلذرية الن�سوية املفيدة 
خفيفة  غذائية  كوجبة  وال�سهية  �سحية 
مثل  ال�سحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  لها 
الأمعاء  ���س��ح��ة  ال����روؤي����ة وحت�����س��ن  دع����م 

وحت�سن اأداء جهاز املناعة و الدماغ.
اأما الفوائد املتعلقة بالب�سرة، فرتجع اإىل 
امل�ستويات العالية من بيتا كاروتن والتي 
الن�سط  ال�سكل  اإىل  تناولها  عند  تتحول 

لفيتامِن A، الذي يعتر عن�سًرا غذائًيا 
اخلاليا  اإنتاج  وزي��ادة  منو  يدعم  اأ�سا�سًيا 

ال�سليمة.
بانتظام  احل��ل��وة  البطاطا  ت��ن��اول  ومي��ن��ح 
ميزة القدرة على حتييد جزيئات اجلذور 
احلرة غر امل�ستقرة التي ميكن اأن تلحق 
ال�سرر باجللد وبالتايل تقليل احتمالت 

الإ�سابة بال�سرطان.

الع�سل  .5
رائع  طبيعي  غ���ذاء  اخل���ام  الع�سل  يعتر 
املذاق له فوائد �سحية متنوعة، وي�ستخدم 
يف العديد من العالجات القدمية لعالج 
الأمرا�ض وحت�سن ملم�ض اجللد وال�سعر 
وحماية الإن�سان من الأمرا�ض املختلفة.

الكيميائية  باملواد  الع�سل اخلام مليء  اإن 
التي ت�ساعد  الأك�سدة  النباتية وم�سادات 

على اإطالة عمر اجللد.
ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ف��ي��ًدا للغاية  ال��ع�����س��ل  وي��ع��د 
يف ت��ق��ل��ي��ل الآث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
تتعر�ض  التي  الغبار،  وجزيئات  امللوثات 
ل��ه��ا ال��ب�����س��رة ب��ا���س��ت��م��رار، مب���ا ي�����وؤدي يف 
نهاية املطاف اإىل تقليل ظهور التجاعيد 
واخل���ط���وط ال��دق��ي��ق��ة ع��ل��ى ال��ب�����س��رة، بل 

ومينحها مظهًرا قوًيا.

ريلمي تك�شف عن اأ�شرع 
معيار �شحن مغناطي�شي

عن  النقاب  ريلمي  �سركة  ك�سفت 
 MagDart ال�����س��ح��ن  م��ع��ي��ار 
اجل���دي���د، ال����ذي ي��ع��د – ع��ل��ى حد 
�سحن  م���ع���ي���ار  اأ������س�����رع   - ق���ول���ه���ا 
يف  اأن��دروي��د  ل��ه��وات��ف  مغناطي�سي 

العامل.
جهازي  ال�سينية  ال�سركة  وت��ق��دم 
املعيار  ي��دع��م��ان  خمتلفن  �سحن 
حيث  اجل���دي���د؛   MagDart
يعمل جهاز ال�سحن الأول ب�سرعة 
ن�سطة،  م����روح����ة  م����ع  وات   50
�سعة  ب����ط����اري����ة  ����س���ح���ن  ومي���ك���ن���ه 
من  ���س��اع��ة  اأم��ب��ر  مللي   4500
�سفر اإىل %100 يف غ�سون 54 
�سحن  كابل  وكذلك  فقط،  دقيقة 
نحيف ميكنه �سحن الهاتف الذكي 

بقدرة ت�سل اإىل 15 وات.
اإىل ذلك، تقدم ريلمي  وبالإ�سافة 
جم���م���وع���ة م����ن الإك���������س���������س����وارات 
تقنية  ت����دع����م  ال����ت����ي  امل����ب����ت����ك����رة، 
حمفظة  م���ث���ل   MagDart
ت�سع  وال�����ت�����ي   ،MagDart
ل���ث���الث ب���ط���اق���ات وب���ط���اري���ة ب���اور 
 MagDart Power ب��ان��ك 
اأث�������ن�������اء  ل����ل���������س����ح����ن   Bank
غطاء  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ت��ن��ق��ل، 
والذي   ،MagDart Case
يتيح اإمكانية تزويد الهاتف الذكي 

اجلديد. ال�سحن  مبعيار   GT

رئي�شة وزراء تتعر�س 
لعملية �شطو

ا�سكتلندا،  وزراء  رئي�سة  تعر�ست 
"�سطو"  لعملية  �سترجن،  نيكول 
وحل�سن  لكنها  ال��ن��ه��ار،  و���س��ح  يف 
احل���ظ مت��ك��ن��ت م��ن ال��ق��ب�����ض على 

ل�سها ال�سغر.
وب��ح�����س��ب ���س��ور مت ت��داول��ه��ا عر 
"�سرق" حذاء �سترجن  "تويرت"، 
اأن  ذو ال��ك��ع��ب ال���ع���ايل م��ن��ه��ا ب��ع��د 
احل�سي�ض  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  خ��ل��ع��ت��ه 
ال�سناعي، خالل رحلة اإىل اإحدى 
حددت  حيث  الأط���ف���ال،  ح�سانات 
اأول�����وي�����ات احل���ك���وم���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف 

ال�سنوات الأوىل.
طفلة  هي  ال�سرقة  عملية  ومنفذ 
�سغرة كانت جتل�ض على الأر�ض، 
بينما وقفت �سترجن خلفها وهي 

ت�سحك.
ويف وقت لحق اأكدت �سترجن يف 
تغريدة عر "تويرت" اأنها متكنت 

من ا�ستعادة حذائها.

ابداأ بتناولها من اليوم..
 5 اأطعمة توؤخر عالمات ال�شيخوخة

يطمح الكثريون يف احل�شول على ب�شرة خالية من التجاعيد 
موقع  ن�شره  ما  وبح�شب  �شبابية.  ون�شارة  اإ�شراقة  وذات 
هناك  ف��اإن   ،Only My Health هيلث"  م��ع  "اأونلي 
اجلذور  اأ�شرار  جميع  ملواجهة  فعالة  لكنها  ب�شيطة  طريقة 
احلرة يف خاليا ج�شم الإن�شان من خالل تناول طعام �شحي 
وللم�شاعدة  �شبابي  مبظهر  للفوز  الغذائية  بالعنا�شر  غني 
يقول  املبكرة.  ال�شيخوخة  عالمات  جميع  من  التخل�ص  على 
اإن الطبيعة تزود الإن�شان  �شارو �شينغ، طبيب جراح،  دكتور 
مبواد غذائية وفرية على �شكل فواكه وخ�شروات ملونة غنية 
بالفيتامينات والعنا�شر الغذائية والطاقة التي يحتاج اإليها 
ب�شكل يومي، ومن ثم فاإن تناول نظام غذائي �شحي ومتوازن 
ي�شاعد على عي�ص حياة خالية من الأمرا�ص وميكن اأن ي�شهم 
يف الواقع على فقدان الدهون واحلفاظ على وزن �شحي، مبا 
يحافظ على �شباب العقل وبالتايل ينعك�ص على باقي اأع�شاء 
اجل�شم مبا فيها الب�شرة. وحدد تقرير املوقع 5 مواد غذائية 
التخل�ص من  بفاعلية يف  ت�شهم  اأن  لل�شيخوخة ميكن  م�شادة 

جميع عالمات ال�شيخوخة املبكرة، كما يلي:

�ص 22

�ص 27

جامعة الإمارات تطرح 
خم�سة برامج للدكتوراة 

يف كلية الرتبية

لقاء اخلمي�سي:

 تربيت على حب امل�سرح واأحب 
هل ميكن للزواج ال�شيءاأن يكون لدي اأغنياتي اخلا�سة  

�ص 23 اأن يقتلك حقا؟ 
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

العامة جل��ائ��زة خليفة  الأم��ان��ة  ع��ن  �سدر 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
كتاب جديد بعنوان "املحفزات احليوية من 
اأجل ال�ستدامة الزراعية يف النظام البيئي 
الإجنليزية،  ب��ال��ل��غ��ة  النخيل"  ل���واح���ات 
من  مدي�ض،  الإل���ه  عبد  ال��دك��ت��ور  للباحث 
املغربية،  باململكة  ع��ي��اد  ال��ق��ا���س��ي  ج��ام��ع��ة 
ال��ب��ي��و���ض واجلفاف  م���ر����ض  ف��ي��ه  ت���ن���اول 
وامل��ل��وح��ة وق��ل��ة امل����ادة ال��ع�����س��وي��ة بالرتبة 
لالآفات  كثر  وانت�سار  املعدين  وحمتواها 
خل�سائر  الرئي�سية  الأ�سباب  من  ب�سفتها 
معاجلة  ميكن  حيث  التمر.  نخيل  م��زارع 
هذه امل�ساكل من خالل ا�ستخدام الأ�سمدة 

احليوية يف اإنتاج املحا�سيل امل�ستدامة.

الوهاب  عبد  الدكتور  اأك��د  فقد  جهته  من 
اأم����ن ع���ام ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة الدولية  زاي����د 
ل��ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر والب���ت���ك���ار ال����زراع����ي، باأن 
ن�سر ثقافة  اإىل  الكتاب يهدف  اإ�سدار هذا 
نخيل التمر والبتكار الزراعي بن خمتلف 
الفئات، وفق منهج علمي ي�ساهم يف تنمية 
النخيل  زراع����ة  ب��ق��ط��اع  للنهو�ض  امل��ع��رف��ة 
واإنتاج التمور، وخلق بيئة اإيجابية حمفزة 
على الإبداع والبتكار يف القطاع الزراعي. 

واأ���س��اف اأم���ن ع��ام اجل��ائ��زة اأن���ه مت و�سع 
مبتكر  نهج  لتحديد  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ف�سول 
يهدف اإىل تطوير ال�ستدامة الزراعية يف 
النظم البيئية اله�سة لواحات نخيل التمر. 
واإن�ساء كفاءة بيولوجية ناجعة، من خالل 
ال�سماد  م��ث��ل  الع�سوية  ال��ت��ع��دي��الت  دم���ج 
الدقيقة  الطبيعية  الكائنات  مع  الع�سوي 

البكتريا  جم���م���وع���ات  م���ث���ل  ال����رتب����ة  يف 
والفطريات املفيدة مبا يف ذلك الفطريات 

ال�سجرية )AMF( والبكتريا اجلذرية 
اإىل   .)PGPR( ال��ن��ب��ات  ل��ن��م��و  امل���ع���ززة 
ج����ان����ب ذل�������ك، ت�������س���اه���م ه������ذه الأ�����س����م����دة 
احل��ي��وي��ة اأي�����س��اً يف ت��ط��وي��ر واإن���ت���اج نخيل 
القا�سية،  املناخية  للظروف  مقاوم  التمر 
البيئية،  ال�سغوط  مع  التعامل  ي�ستطيع 
التي  العمليات والآليات  الكتاب  كما يحدد 
طورتها نباتات النخيل املعاجلة يف اختيار 
واملحلية،  الغريبة  والفطريات  البكتريا 
الف�سيولوجية  ال��زراع��ي��ة  الأ���س�����ض  ل��ف��ه��م 
احليوية  لالأ�سمدة  احليوية  والكيميائية 
ن��ح��و ال���زراع���ة امل�����س��ت��دام��ة مب��ا ي�����س��اه��م يف 
خف�ض امل�ساكل البيئية املرتبطة با�ستخدام 
الأ����س���م���دة ال��ك��ي��م��اوي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا�سع 

بالعامل.
يقدم الكتاب البحث يف اإطار عملي ذو �سلة 

ب�سكل  التمر  نخيل  �سجرة  من��و  بتح�سن 
منتجات  اإن�ساء  احتياجات  وتلبية  منا�سب، 
للكربون  حم��اي��دة  بطريقة  مكلفة،  غ��ر 
و�سديقة للبيئة لتح�سن اإمدادات �سل�سلة 
ال���واح���ات  اإدارة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ال����غ����ذاء 
امل�����س��ت��دام��ة، وزي�����ادة غ��ل��ة ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر يف 
و�سبه  القاحلة  الأرا�سي  البيئية يف  النظم 
ال��ق��اح��ل��ة وامل��ح��ا���س��ي��ل ال��ك��ام��ن��ة وراءه�����ا.  
معلومات  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  �سيوفر 
املختلفة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ح���ول  م��ف��ي��دة 
الزراعي  ال���س��ت��خ��دام  خ��الل  م��ن  املعتمدة 
وال�سماد  امل��ف��ي��دة  امل��ي��ك��روب��ي��ة  للتجمعات 
الإيجابية  والآث����ار  وال��ت��ف��اع��الت  احل��ي��وي 
حتت  التمر  نخيل  واح���ات  على  لتنفيذها 
اأو غر حيوية ناجمة  �سغوط حيوية و - 

عن تغر املناخ. 

كتاب جديد �شدر عن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي

املحفزات احليوية من اأجل ال�شتدامة الزراعية يف النظام البيئي لواحات النخيل
نحو حت�شني نخيل التمر يتحمل الإجهاد احليوي والال اأحيائي

�شرطة اأبوظبي حترر 27076 خمالفة 
ان�شغال بغري الطريق يف 6 اأ�شهر

•• اأبوظبي-الفجر

خالفت مديرية املرور والدوريات ب�سرطة اأبوظبي 27076 �سائقا خالل 
اأثناء قيادة  الن�سف الأول من العام اجلاري ب�سبب الن�سغال عن الطريق 
وفيات  اإىل  ت��وؤدي  حيث  اخل��ط��رة،  املخالفات  �سمن  ت�سنف  والتي  املركبة 
التحليلية  وال��درا���س��ات  الإح�����س��اءات  وف���ق  ال��ط��رق  ع��ل��ى  بليغة  واإ���س��اب��ات 
القيادة،  يف  الرتكيز  اأهمية  على  م��وؤك��دة  امل��روري��ة  وامل��خ��ال��ف��ات  ل��ل��ح��وادث 

ومراقبة الطريق لتجنب انحراف املركبة.
اإىل النحراف املفاجئ ب�سبب  اأن الن�سغال بغر الطريق يوؤدي  واأو�سحت 
ا�ستخدام الهاتف لت�سفح الإنرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعي اأو اإجراء 
مكاملة، اأو التقاط ال�سور والتفات ال�سائق للتحدث اإىل مرافقيه، وغرها 
من امللهيات وال�سلوكيات التي قد توؤدي اإىل عواقب وخيمة وتكمن خطورتها 
اأثناء  اإىل عدم النتباه للطريق  الت�سبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة  يف 

القيادة.
بكافة  توعوية  مرورية  توعية  حمالت  باإطالق  امل�ستمر  الهتمام  واأك��دت 
اللغات وعر خمتلف و�سائل الإعالم مبا فيها و�سائل التوا�سل الجتماعي 
وم�ستخدمي  ال�سائقن  ل���دى  امل���روري���ة  ال��ث��ق��اف��ة  م�ستوى  رف���ع  اأج���ل  م��ن 

الطريق .
ال�سبط  واإج�����راءات  ق��واع��د  ب�ساأن   )32( البند  تطبيق  يتم  اأن���ه  وذك���رت   
اأثناء  الطريق  عن  الن�سغال   " "اأ   ،2017 ل�سنة  رقم )178(  امل��روري 
قيادة املركبة  با�ستعمال الهاتف " "ب" الن�سغال عن الطريق اأثناء قيادة 
800 دره��م  و4  املالية  "  وخمالفتها الغرامة  ب��اأي �سورة كانت  املركبة  

نقاط مرورية ".

املاج�شتري برامج  يف  جن�شية   25 من   وطالبة  طالبًا   140

جامعة الإمارات تطرح خم�شة برامج للدكتوراة يف كلية الرتبية
•• العني- الفجر  

العليا  ال���درا����س���ات  ب���رام���ج  ت�����س��ه��د 
التي  وامل���اج�������س���ت���ر،  ال����دك����ت����وراة 
جامعة  يف  ال��رتب��ي��ة  كلية  تطلقها 
الإم�������������ارات، اإق������ب������اًل ك����ب����راً من 
العمل  �سوق  حاجة  لتلبية  الطلبة 
والتعليمية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
ال������ك������وادر وال�����ك�����ف�����اءات ذات  م�����ن 
العايل،  الأك����ادمي����ي  ال��ت��خ�����س�����ض 
امللتحقن  الطلبة  ع��دد  بلغ  حيث 
ب��رام��ج ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا 203 
للعام الأكادميي -2020 2021 
برامج  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   63   ،
، و140 طالباً وطالبة  الدكتوراة 
 25 املاج�ستر  ميثلون  برامج  يف 

جن�سية . 
للدكتوراة  الرامج  عدد  بلغ  فيما 
الرتبية  كلية  يف  حالياً  املطروحة 
ومن  برامج   5 الإم���ارات  بجامعة 
املقرر اأن تنظم الكلية دورة واحدة 
الأكادميي  العام   للت�سجيل خالل 

تبداأ يف �سهر �سبتمر القادم .
وقالت الدكتورة جنوى احلو�سني، 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ب���الإن���اب���ة 
الكلية   " اأن  الإم�������ارات،  ب��ج��ام��ع��ة 
ت��ق��وم ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خطط 
ت��ع��اون و���س��راك��ات دول��ي��ة  م��ع عدد 
املطروحة  املاج�ستر  ب��رام��ج  م��ن 
يف ج���ام���ع���ات  ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة يف 
املتحدة  وال����ولي����ات  ك���ون���غ  ه���ون���غ 
بهدف  وذل��ك  وفنلندا،  الأمريكية 
والرتقاء برامج  اخل��رات  تبادل 
يوؤهل  ال�����ذي  الأم�����ر  امل��اج�����س��ت��ر، 
الناحية  م��ن  ف��ق��ط  لي�ض  الطلبة 
ال��ن��ظ��ري��ة الأك���ادمي���ي���ة واإمن�����ا من 
ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة . 
و�سوف ي�ساهم العتماد الأكادميي 
الكلية  الدويل الذي ح�سلت عليه 
موؤخراً يف مايو 2021 من جمل�ض 

معاير حمددة للقبول قائمة على 
الأكادميية  وامل�ستويات  التناف�سية 
للطلبة.  ول�سمان ال�ستمرارية يف 
تلك املنح، لبد للطالب اأن يحافظ 

على م�ستوى اأكادميي متميز .
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ال���دك���ت���ور علي 
املاج�ستر  برنامج  من�سق  �سحادة 
برامج  ت���ط���رح   ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل   ،
تخ�س�سات  ث��الث��ة  يف  امل��اج�����س��ت��ر 
رئ���ي�������س���ة ه�������ي: امل����ن����اه����ج وط�����رق 
الرتبوية،  وال���ق���ي���ادة  ال��ت��دري�����ض، 
اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  والرتبية 
تخ�س�ض  يف  فرعية  م�����س��ارات   5
امل��ن��اه��ج وط����رق ال��ت��دري�����ض وهي: 
اللغة الإجنليزية، واللغة العربية، 
والريا�سيات، والعلوم  والدرا�سات 
الرامج  وت���ه���دف  الج��ت��م��اع��ي��ة. 
اإىل بناء قاعدة علمية متينة لدى 
خاللها  من  ي�ستطيعون  املتعلمن 
تطبيق املهارات واخلرات املتقدمة  
وت�سميم  ال�����رتب�����وي،  امل����ج����ال  يف 
املتعلمون  ي���ك���ون  ت��ع��ّل��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
للممار�سات  م��ه��م��اً  حم�����وراً  ف��ي��ه��ا 
املمار�سات  يف  والتفكر  ال��رتب��وي��ة، 
املتعلمن،  ع��ل��ى  واأث����ره����ا  امل��ه��ن��ي��ة 
وال�����ق�����درة ع���ل���ى اإن����ت����اج الأب����ح����اث 
الرتبوية )الكمية والنوعية( التي 
ت�سهم يف حت�سن وتطوير العملية 
القيام  اإىل  بالإ�سافة  التعليمية، 
فاعلة  �سراكة  لبناء  قيادية  ب��اأدوار 
واملراكز  وال�������وزرات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع 

البحثية، 
اأن ع��دد الطلبة  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر 
يبلغ  املاج�ستر  لرامج  املنت�سبن 
وطالبًة  ط��ال��ب��اً   140 م���ن  اأك����ر 
التي  الخ��ت�����س��ا���س��ات  يف خم��ت��ل��ف 
وه���م ميثلون   ، ال��ك��ل��ي��ة  ت��ط��رح��ه��ا 
كل  ج��ن�����س��ي��ة، ويف   25 م���ن  اأك�����ر 
تخ�س�ض من تخ�س�سات الرنامج 
بن  م��ا  يختار  اأن  للطالب  ميكن 

اإع����داد املعلمن يف  اع��ت��م��اد ب��رام��ج 
اإىل  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
و�سمان  ال�����س��راك��ات  ه����ذه  ت��ع��زي��ز 
اأك��ادمي��ي��ة عاملية  ت��ق��دمي خ��دم��ات 

عالية اجلودة  .
وم�������ن ج���ه���ت���ه اأ�������س������ار ال����دك����ت����ور 
برنامج  م��ن�����س��ق  ت�������راب،  ح�����س��ن 
عدد  اأن  اإىل  الكلية،  يف  ال��دك��ت��وراة 
ال����رام����ج امل���ط���روح���ة ح���ال���ي���اً  هو 
املناهج  يف  دك����ت����وراة  ب���رام���ج:   5
وط������رق ال���ت���دري�������ض، دك�����ت�����وراة يف 
دكتوراة   ، ال��ع��ل��وم  ت��دري�����ض  ط���رق 
يف ال���رتب���ي���ة اخل���ا����س���ة، دك����ت����وراة 
ودكتوراة  ال���رتب���وي���ة،  ال��ق��ي��ادة  يف 
الطلبة  ع���دد  وي��ب��ل��غ   ال��ل��غ��ات.  يف 
 63 الدكتوراة  برامج  امللتحقن 
طالباً وطالبة معظمهم يف برنامج 

القيادة الرتبوية. 
واأ�ساف" تنظم الكلية دورة واحدة 
الأكادميي  العام   للت�سجيل خالل 
تبداأ يف �سهر �سبتمر القادم، فيما 
�سهري مار�ض  املقابالت يف  جُترى 
واإب���ري���ل، وي�����س��ت��غ��رق ال��رن��ام��ج 6 
املتفرغ  للطالب  درا���س��ي��ة  ف�����س��ول 
درا�سية  ف�����س��ول   10-6 وم����ن   ،
ويلتحق  امل���ت���ف���رغ.  غ���ر  ل��ل��ط��ال��ب 
ال��دك��ت��وراة من  ب��رام��ج  الطلبة يف 
خ�����الل م���ن���ح درا����س���ي���ة ك���ام���ل���ة اأو 
تت�سمن  اجل���ام���ع���ة،  م���ن  ج��زئ��ي��ة 

املتفرغ كلياً اأن ُينجز  الرنامج يف 
مدة زمنية تقدر ب�سنتن درا�سيتن 
)اأي خم�سة ف�سول درا�سية مبا يف 
و�سنتن  ال�سيفي(  الف�سل  ذل���ك 
)اأي  املتفرغ  غر  للطالب  ون�سف 

ذوي  من  والباحثن  املتخ�س�سن 
الكفاءات العالية واخلرة الطويلة 
بالتدري�ض  ال����رتب����وي  امل���ج���ال  يف 
املاج�ستر  ر�سائل  على  والإ���س��راف 
الرامج  يف  ال���ت���خ���رج  وم�������س���اري���ع 

ذلك  يف  مب��ا  درا���س��ي��ة  ف�سول  �ستة 
اأق�سى  وب��ح��د  ال�سيفي(،  الف�سل 
قدره ثمانية ف�سول درا�سية يف كل 

الأحوال.
ت�����ق�����وم ن����خ����ب����ة م������ن الأ������س�����ات�����ذة 

يقدم  اأو  ماج�ستر  ر�سالة  يعد  اأن 
، وك���ذل���ك ميكن  ت���خ���رج  م�����س��روع 
الرامج  ب��ه��ذه  امللتحق  ل��ل��ط��ال��ب  
ب�سكل  للدرا�سة  متفرغاً  يكون  اأن 
كامل اأو جزئي.  ي�ستطيع الطالب 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وي��ن��ت��م��ي اأع�����س��اء هيئة 
اإىل  الكلية  يف  العاملن  التدري�ض 
اأكر من 14 جن�سية حول العامل 
الأ�ساتذة  م���ن  ع����دد  ذل����ك  يف  مب���ا 

الإماراتين. 
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اإذا كنت عالقا يف زواج غري مر�ص، فاإن بحثا جديدا 
عليك  يجب  اأن��ه  يقرتح  اإ�شرائيل  م��ن  للقلق  مثريا 
احل�شول على حل مل�شكالت الزواج اأو املخاطرة باملوت 

يف وقت مبكر.
النطاق تعود  وا�شعة  بيانات �شحية  ا�شتك�شاف  وعرب 
اإىل اأكرث من 30 عاما، قام فريق من جامعة تل اأبيب 

بتتبع الوفيات واأ�شباب وفاة اأكرث من 10000 رجل.

وك�سفوا اأن عدم الر�سا عن الزواج، اأو حتى العتقاد 
ب�����اأن زواج������ك ���س��ي��ئ، ج��ع��ل ال���رج���ال اأك�����ر عر�سة 
الدماغية  الدموية  الأوعية  اأمرا�ض  ب�سبب  للوفاة 
ان�سداد  اأو  ال��دم��اغ��ي��ة،  ال�����س��ك��ت��ة  م��ث��ل   ،)CVA(
وقلة  ال��ت��دخ��ن  مل��ع��دل  مم��اث��ل��ة  بن�سبة  ال�����س��راي��ن 

الن�ساط البدين.
ووجد املعدون اأن الرجال الذين �سعروا باأن زواجهما 

 69.2% بن�سبة  عر�سة  اأك���ر  ك��ان��وا  �سعيد،  غ��ر 
للوفاة من ال�سكتة الدماغية من اأولئك الذين كانوا 

�سعداء بزواجهم.
وع��ن��د ال��ن��ظ��ر يف جميع ح���الت ال��وف��اة امل��ب��ك��رة بن 
 19% بن�سبة  اأع��ل��ى  الوفيات  معدل  ك��ان  ال��رج��ال، 
ل���دى ال��رج��ال ال��ذي��ن ق��ال��وا اإن زواج��ه��م ك���ان غر 

مر�ض.

ال�سحية يجب  ال�سلطات  اإن  الدرا�سة  ويقول معدو 
�سحة  لتح�سن  كو�سيلة  ب��ال��زواج  للعالج  ت���رّوج  اأن 

الرجل وم�ساعدته على العي�ض لفرتة اأطول.
احلالت  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة   CVA وت��غ��ط��ي 
التي توؤثر على تدفق الدم اإىل الدماغ، مبا يف ذلك 
ال�سكتة الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة ومتدد 

الأوعية الدموية وان�سداد ال�سراين.
وقال معد الدرا�سة الدكتور �ساهار ليف اآري: "تظهر 
اآثار  لها  الأ�سرية  ال��زواج واحلياة  اأن ج��ودة  درا�ستنا 
�سحية على متو�سط العمر املتوقع. والرجال الذين 
اأنه ف�سل، ماتوا  اأبلغوا عن ت�سورهم لزواجهم على 
اأنه  على  زواجهم  اختروا  الذين  اأولئك  اأ�سغر من 

ناجح للغاية".
واأ�ساف: "اأردنا حتليل البيانات التي ُجمعت طوليا 
با�ستخدام معاير خمتلفة لتحديد عوامل اخلطر 
ال�سلوكية والنف�سية الجتماعية التي ميكن اأن تتنباأ 
املبكرة لأي �سبب من  CVA والوفاة  بالوفاة من 

الأ�سباب".
ويف وقت مبكر من الدرا�سة التي ا�ستمرت 32 عاما، 
عن  ر�ساهم  م�ستوى  ترتيب  امل�ساركن  م��ن  ُط��ل��ب 
الزواج على مقيا�ض من 1، ناجح جدا( اإىل 4، غر 
اآخر، برز م�ستوى الر�سا عن الزواج  ناجح.ومبعنى 
املتوقع مبعدل يقارن  العمر  تنبوؤي ملتو�سط  كعامل 

بالتدخن والن�ساط البدين.
وخالل 32 عاما من املتابعة، تويف 5736 �سخ�سا، 

مع وفاة 595 فردا ب�سبب ال�سكتة الدماغية.
الناجمة عن  الوفيات  اأن معدلت  املعدون  واكت�سف 
ال�سكتة الدماغية زادت بن�سبة %69.2 من 24.0 
املجموعة  يف   40.6 اإىل  ر�سا  الأك��ر  املجموعة  يف 

الأقل ر�سا.
بن�سبة  الأ�سباب  جلميع  الوفيات  معدلت  وارتفعت 
اإىل  الأكر ر�سا  املجموعة  248.5 يف  %19 من 

ر�سا. الأقل  املجموعة  يف   295.3
اإح�سائيا جلميع عوامل  الباحثون حتليال  واأج��رى 
اأمرا�ض  الوفاة من  ت�سهم يف  التي  املعروفة  اخلطر 
وارتفاع  ال�سكري  مثل  ال��دم��وي��ة،  والأوع��ي��ة  القلب 
واحلالة  املفرط  اجل�سم  كتلة  وموؤ�سر  ال��دم  �سغط 

الجتماعية والقت�سادية.
�سبب  لأي  ل��ل��وف��اة  ال��ن�����س��ب��ي  اخل��ط��ر  اأن  ووج������دوا 
مقابل  ال�سعداء  غ��ر  املتزوجن  ب��ن  الأ���س��ب��اب  م��ن 
امل��ت��زوج��ن ال�����س��ع��داء ك���ان اأع��ل��ى ب�1.21 ب��ن غر 

الرا�سن عن زيجاتهم.
البيانات  ت�سبه  امل��ع��دلت  ه��ذه  اأن  ال��ف��ري��ق  واأو���س��ح 
الواردة يف الأدبيات املتعلقة باملدخنن واأولئك الذين 

يعي�سون حياة م�ستقرة.
ون�سرت الدرا�سة يف جملة الطب ال�سريري.

ف�شل العالقة الزوجية يعد �شيئا مثل التدخني!

هل ميكن للزواج ال�شيء اأن يقتلك حقا؟ 

ووج��دوا اأنه يف حن مت حتديد اإ�سابة ثلث الأمهات اجلدد 
ال��رج��ال يعانون منها  ي��ق��ارب خم�ض  ف��اإن م��ا  بهذه احل��ال��ة، 

اأي�سا.
ويقول الفريق اإن النتائج تقدم دليال على احلاجة اإىل املزيد 
اجلن�سن  لكال  اأو  فقط  للرجال  اإم��ا  املوجهة  ال��رام��ج  من 
للم�ساعدة يف عالج اأعرا�ض الكتئاب وم�ساعدة الآباء اجلدد 

على التكيف.
زيادة  اإىل  احلاجة  اإىل  اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج  وت�سر 
اإقامة  اأث���ن���اء  اجل����دد،  ل���الآب���اء  العقلية  بال�سحة  اله��ت��م��ام 
وبعد  ال���ولدة  حلديثي  امل��رك��زة  العناية  وح��دة  يف  اأطفالهم 
الدكتور  الرئي�سي  املوؤلف  ق��ال  كما  امل�ست�سفى،  من  اخل��روج 
كريغ غارفيلد، مدير برنامج ابتكارات �سحة الأ�سرة والطفل 
يف لوري لالأطفال: "هذا اأمر بالغ الأهمية، لي�ض فقط من 

اأجل رفاهية الآباء اجلدد ولكن اأي�سا من اأجل النمو الأمثل 
لأطفالهم".

وي���ع���رف اك��ت��ئ��اب م���ا ب��ع��د ال�����ولدة ب���اأن���ه ح��ال��ة ي��ع��اين فيها 
ال�سخ�ض من اأعرا�ض الكتئاب بعد ولدة طفل، عادة ب�سبب 

النخفا�ض الكبر يف م�ستويات الهرمون.
خلطر  معر�سات  احلالة  هذه  من  يعانن  اللواتي  والن�ساء 
احلديثة  الدرا�سات  لكن  احلياة،  م��دى  بالكتئاب  الإ�سابة 

اأ�سارت اإىل اأن الرجال يعانون اأي�سا من هذه احلالة.
وفح�ض الفريق 431 والدا لأطفال خدج يف امل�ست�سفى اأربع 
بعد  لالكتئاب  اإدن��ره  مقيا�ض  با�ستخدام  منهم  لكل  م��رات 

الولدة.
ووقع فح�سهم عند اإدخالهم اإىل امل�ست�سفى، وتاريخ اخلروج 
بعد  ي��وم��ا  و30  اخل����روج  ب��ع��د  ي��وم��ا  و14  امل�ست�سفى،  م��ن 

اإذا  الأولية غالبا، مبا  الفحو�سات  تتنباأ  اأن  اخلروج.وميكن 
كانت املري�سة �ست�ساب بالكتئاب بعد الولدة اأم ل يف ال�سهر 

الأول من حياة الطفل.
اجل�����دد مت  الأم����ه����ات  م���ن   33% اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

ت�سخي�سهن باحلالة وكذلك %17 من الآباء.
ووجد الباحثون اأي�سا اأن درجات الكتئاب الأ�سا�سية لالآباء 
نقاط  ن�سبيا يف كل نقطة من  اأن تظل كما هي  املرجح  من 
ع�سرة  مب��ق��دار  تنخف�ض  م��ا  غالبا  اأن��ه��ا  ح��ن  يف  الفح�ض، 

اأ�سعاف بالن�سبة لالأم عند اإح�سار الطفل اإىل املنزل.
بعد  م��ا  اكتئاب  لديهم  ال��ذي��ن  الآب���اء  اأن  الفريق  وي��الح��ظ 
الولدة هم اأقل عر�سة للم�ساركة يف الأن�سطة املبكرة يف حياة 
الطفل التي ت�ساعد على منوه مثل القراءة اأو التحدث اإليه 

يف �سن مبكرة.
اأي�سا  اآب��اوؤه��م من ه��ذه احلالة هم  والأط��ف��ال الذين يعاين 
والعاطفي  امل��ع��ريف  ال��ن��م��و  ب�سعف  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة  اأك���ر 

واللغوي.
وجدناه  ال��ذي  املتوقع  غر  الختالف  "اإن  غارفيلد:  وق��ال 
يف م�سار اأعرا�ض الكتئاب بن الأمهات والآباء بعد اإح�سار 
اأطفالهم اخلدج اإىل املنزل يوؤكد اأهمية الو�سول اإىل الآباء، 
امل�ساعدة  اإىل  ب��ح��اج��ة  اأن��ه��م  ح��ت��ى  ي���درك���ون  ق��د ل  ال��ذي��ن 
�سائقة  يف  ي��ك��ون��ون  ع��ن��دم��ا  يتجهون  اأي���ن  اإىل  ي��ع��رف��ون  اأو 

م�ستمرة".
وتابع: "نحن بحاجة اإىل برامج تفح�ض عامليا كال الوالدين 
الأعرا�ض  حول  ا�ستباقي  ب�سكل  الأ�سرة  وتثقيف  لالكتئاب، 
الوقت  ه��ذا  خ��الل  العقلية  لل�سحة  دع��م  وتقدمي  املحتملة 

الع�سيب".
وي�سار اإىل اأن الولدات املبكرة اأو ولدة اأكر من طفل يف وقت 
واحد )تواأمان وثالثة توائم وما اإىل ذلك( ميكن اأن توؤدي 

اإىل زيادة احتمالية اإ�سابة املراأة باكتئاب ما بعد الولدة.
وتالحظ مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض اأي�سا اأن نحو 4% 
الآباء  ه��ذه احلالة، خا�سة  �سيعانون من  اجل��دد  الآب��اء  من 
بالكتئاب يف  بالفعل  اأ�سيبوا  الذين  الآب��اء  اأو  �سنا،  الأ�سغر 

مرحلة ما قبل ولدة الطفل.

الآباء يعانون اأي�شا من اكتئاب ما بعد الولدة متاما مثل الن�شاء
ت�شري درا�شة جديدة اإىل اأنه يف حني اأن اكتئاب ما بعد الولدة هو ظاهرة معروفة لدى 
يف  الباحثون  اأي�شا.ونظر  احلالة  بهذه  الإ�شابة  خلطر  معر�شون  الرجال  اأن  اإل  الن�شاء، 
م�شت�شفى الأطفال يف �شيكاغو اإىل اآباء واأمهات الأطفال اخلدج يف وحدات العناية املركزة 

حلديثي الولدة.
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املطلوب اإعالنه : 1- عماد جواد بعا�سري -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

 - ل�سالح/متويل  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2021/7/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
م�ساهمة خا�سة 1- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املرمة بن طريف التداعي واملوؤرخة 2007/12/31 والزام املدعي 
عليه برد حيازة العقار مو�سوع التفاقية واملبن احلدود والو�ساف ب�سند امللكية كالتي:امارة دبي - املنطقة وادي ال�سفا 2 - رقم 
الر�ض 1429 - رقم العقار 302 - الطابق 3 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مزايا 2 والزامه بت�سليم العقار املوؤجر للمدعية باحلالة التي كان 
عليها وقت التعاقد �سطب ا�سارة القيد العقاري  )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه والتي جاء فيها 
)تخ�سع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف 
دائرة الرا�سي والمالك لتنفيذ ذلك 2- والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مقداره )60.230( درهم وهو ح�سيلة القيمة 
اليجارية غر املدفوعة درهم من تاريخ 2019/12/9 حتى:2020/8/9 وما ي�ستجد    من مقابل بدل انتفاع بواقع مببلغ )3166( درهم 
�سهريا كبدل ربع م�ستحق من تاريخ 2020/8/10 وحتى تاريخ التخلي عن العن وت�سليمها للمدعية والر�سوم وامل�سروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 11/2021/1321 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : احلكم بابراء ذمة املدعية نحو املدعي عليها )�سركة ابوظبي الوطنية للتاأمن وماترتب 
مما تربته احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2684/2018 مدين جزئي بالزام املدعي بان توؤدي للمدعي مبلغ 

)54.035( درهم ونطالب بالغاء احلكم وذلك تاكيدا لنتفاء ال�سفة يف اخل�سومة 
طالب الإعالن / 1-العجبان للتجارة - �سفته بالق�سية : مدعي 

مدعي   : بالق�سية  �سفتهما    - ذ.م.م  الديزل  لتجارة  العجبان   -2 اهلل  ب�سم  اهلل  �سيف    -1   : اإعالنه  املطلوب 
عليهما  - جمهويل حمل القامة 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بابراء ذمة املدعية نحو املدعي عليها )�سركة  :  قد  مو�سوع الإع��الن 
ابوظبي الوطنية للتاأمن وماترتب مما تربته احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2684/2018 مدين جزئي بالزام 
املدعي بان توؤدي للمدعي مبلغ )54.035( درهم ونطالب بالغاء احلكم وذلك تاكيدا لنتفاء ال�سفة يف اخل�سومة. 
نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عر 
ادارة الدعوى  ي���وم:2021/8/11 امام  BOTIM على هاتف رق����م00971566037085  املرئي  برنامج الت�سال 
البتدائية الوىل وذلك من ال�ساعة 9:�ض ولغاية 12:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة 

املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن بالن�سر 

 يف التنفيذ 333/2018/211 تنفيذ عقاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/1-  وان بي بي ليمتد )�سركة - وان بيزن�ض باي ليمتد - �سابقا( 
2- اوي�سرت للتطوير العقاري - �ض.ذ.م.م )�سركة امنيات للت�سوير العقاري - �سابقا( 

-  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جايادفانان اجايا كومار �سوليبارامبيل 

وميثله:عدي تقي هادي القزويني 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ار�ض - املنطقة اخلليج 
 V1 - التجاري - رقم الر�ض 17 - ا�سم املبنى:ون بزن�ض باي باي امنيات - رقم الوحدة
وفاء للمبلغ املطالب به )4908530( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن بالن�سر 

 4750/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  كري�سانت للخدمات الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/زووم لتجارة مواد البناء ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)105.439( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن بالن�سر 

 4690/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ح�سن ولد احلميديه -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/خيول لتاأجر ال�سيارات �ض.ذ.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )17850( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر 
 2346/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

املنفذ �سده/1-  �سالون �سيكربت بيوتي للن�ساء - موؤ�س�سة فردية - ملالكها/ اىل 
عي�سى حممد ح�سن حتاوي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/زينات حممد جميل مامو
وميثله:حممد اأحمد علي اأحمد اللنجاوي 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )25623( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر        
 1515/2021/11 مدين جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- ب�سام عبدالكرمي فار�ض نوفل  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتر 
مو�سوع املطالبة مبقدار )45.531.86( درهم خم�سة واربعون الف وخم�سمائة وواحد وثالثون 

درهما و�ستة وثمانون فل�سا - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بالعلم  التكرم  لذا يرجى  اعاله �سدكم  بياناتها  املذكور  الدعوى  ت�سجيل  انه مت  اعالمكم  نود 
البتدائية  الدعوى  ادارة  ام��ام    BOTIM تطبيق  املرئي  الت�سال  برنامج  عر  واحل�سور 
الوىل على هاتف رقم:00971566037085 يوم:2021/8/11 وذلك من ال�ساعة 9:00 �ض ولغاية 
ال�ساعة:12:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي 

جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2694/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )142854.26( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب الإعالن / 1- اوتوبان لتاأجر ال�سيارات �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :1-  اطايب كيرتينج ���ض.ذ.م.م - منطقة حرة -   �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه -   جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )142854.26(
املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/8/29  ال�ساعة 09:30 
�ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 1498/2021/11 مدين جزئي
) 480000دره���م(  وق��دره  بالت�سامن مببلغ  املدعي علي�هم  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�سوع 
من   %9 ال��ف��ائ��دة  و  امل��ح��ام��اة  اأت��ع��اب  و  امل�ساريف  و  ال��ر���س��وم  و  كتعوي�ض  دره���م   100000 ومبلغ 

2019/4/22 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب العالن:  حممد ربيع نا�سر حممد خليفه - �سفته بالق�سية:  مدعى 

بايفاليكى  ان�ض تيكمتوييل 2- حممد ر�سيد  ان�ض  تيكو متودييل  املطلوب اعالنهم:  1- ح�سن 
-  �سفتهما بالق�سية:  مدعى عليهما 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�هم بالت�سامن 
اأتعاب  و  امل�ساريف  الر�سوم و  مببلغ وق��دره ) 480000دره���م( ومبلغ 100000 درهم كتعوي�ض و 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وحتى   2019/4/22 م��ن   %9 ال��ف��ائ��دة  و  امل��ح��ام��اة 
البتدائية  الدعوى  ادارة  ال�ساعة 9 �ض يف مكتب  لها جل�سة 2021-08-15  وح��ددت  كفالة.  بال 
ال�ساد�سة لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات 

اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر        
امراأداء رقم ) 2021/3481 (

املدعى عليهما : 1- مزون للخدمات امليكانيكية ذ.م.م
2 - ايريكى تول�سى برا�ساد                                                  

املدعى : املوؤيد ل�سناعة وحدات التكييف ذ.م.م
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2021-6-5 
درهم   97،838.59 وقدره   مبلغا  للطالبة  ي��وؤدي��ا  �سدهما اأن  املعرو�ض  ب��اإل��زام 
وخم�سون  وت�سعة  درهما   وثالثون  وثمانية  وثمامنائة  األ��ف  وت�سعون  )�سبعة 
فل�سا( م�سافا اإليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ تقدمي 
الأمر  ا�ستئناف  يف  احل��ق  ولكم   . بامل�ساريف  �سده  املعرو�ض  واأل��زم��ت  الطلب 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن بالن�سر 
2021/4291

املخطر:بنك اأم القيوين الوطني �ض.م.ع .
بوكالة املحامن احمد الر�سيد ورا�سد الر�سيد ومنى اخلاجه وعبدالعزيز الر�سيد و د.اأ�سماء الر�سيد

املخطر اليهم:1- بن طوق لل�سالمة ومكافحة احلريق ملالكها عبيد بن طوق �سركة ال�سخ�ض الواحد 
�ض.ذ.م.م 2- عبيد خادم احمد خادم بن طوق املري - امارات اجلن�سية

مو�سوع العالن
قدره  والبالغ  بالت�سامن  بذمتهما  املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  امل��ب��ادرة  اليهما  املخطر  على  املخطر  ينبه 
دارهم  و�ستة  و�ستمائة  الف  واثنان وع�سرون  درهم مليونان وثالثمائة  مبلغ )2.322.606.42( 
واثنان واربعون فل�سا - والفائدة التفاقية بواقع 9.5% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2021/1/21 
وح�ساب خ�سم الفواتر )6536427790( من تاريخ ال�ستحقاق 2019/10/14 حتى ال�سداد 
التام خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار ويف حال تخلفهما �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية للمطالبة باملبلغ والفائدة بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن حكم بالن�سر        
2256/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : امل�ساريع الملانية اخلليجية املحدودة
املذكورة  الدعوى  2021/6/27  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاله ل�سالح/امل�ساريع الملانية اخلليجية املحدودة الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )51.885.10( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة. 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6569(
املنذرة/ �سركة الدانوب لتجارة ملواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليهما/1 - اأحمد مال اهلل حممد اأحمد - اإماراتي اجلن�سية
مهريدك�ض �ض م ح.  -  2

طلب اعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/83715
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 232،496 درهم )مائتان اإثنان 
وثالثون األف واأربعمائة و�ستة وت�سعون درهما( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ 
للمطالبة  الق�ساء  اإىل  للجوء  اآ�سفن  �سن�سطر  فاإننا  واإل  الإن���ذار،  لهذا  ا�ستالمكم 
باإلزامكم ب�سداد املرت�سد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ ال�ستحقاق 

وحتى ال�سداد التام، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6591(

املعلن : افريدي واجنل
�ض ب: 9371 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة

املعلن اليه: د/ عبدالكرمي م�سدي
م�ست�سفى اجلراحة الع�سبية والعمود الفقري

الر�ساء جنوب - �سارع اأم �سقيم دبي، الإمارات العربية املتحدة
املو�سوع : تكليف بالوفاء ب�ساأن املبلغ املرت�سد من الأتعاب القانونية

يعلن املعلن / املعلن اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )750،457،91( درهم وذلك يف خالل 
اإتخاذ كافة  اإىل  ا�سفا  ايام من تاريخ ن�سر هذا الإع��الن واإل �سي�سطر املعلن  اأق�ساها )5(  مدة 
مع  وال�سرر  للعطل  اجلابر  تعوي�ض  اىل  بالإ�سافة  ذك��ر  مبا  للمطالبة  الق�سائية  الإج���راءات 

حتميل املعلن اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإعالن بالن�سر

رقم )5799/2021(
مقدم من / املنذر : ليايل اخلليج للتجارة العامة ذ.م.م

بوكالة املحامي / حممود حممد جابر حممد اآل علي
�سد/ املنذر اليها : هيلو�ض لرتكيب املواد العازلة يف الأبنية �ض.ذ.م.م

الإنذار  مو�سوع  ال�سيكات  قيمة  �سداد  �سرعة  اليه  املنذر  على  املنذر  ينبه   ، لذلك 
باإجمايل مبلغ وقدره 162،013 درهم )مائة واثنان و�ستون األف وثالثة ع�سر 
�سوف  واإل  الإن��ذار  ت�سلمكم  تاريخ  اأي��ام من  القانونية خم�سة  امل��دة  درهما( خالل 
والفائدة  املبلغ  برد هذا  باإلزامكم  القانونية  الإج��راءات  املنذر �سدكم كافة  يتخذ 
حتملكم  مع  ال�سداد،  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنوياً   12% القانونية 

كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0007699
املوقرة ال�سارقة  العدل  الكاتب  لدى   - اخطار عديل للوفاء مببلغ 250،000درهم 

ه���   - رقم1206  مكت�ب  الطابق12-   - لالعمال  الغ�امن  مركز  بناية   - ال�سارقة  اإمارة   : املختار  عنوانه  اجلن�سية  اماراتي  املازمي  ا�سحاق  عبيد   : املخطر 
وهند  املازمي  عبيد   / املحامين  بوكالة   Obaidalmaazmi2014@gmai.com امييل   0503816666 رقم  هاتف   0562929130:
املازمي. املخطر اليه / �سركة بلي�ض انرتنا�سونال ال�ست�سمارية ذ .م .م مديرها في�سال فارغي�ض - هندي اجلن�سية الرقم املوحد - 87551599  وعنوانه 
97143992344 هاتف متحرك  فاك�ض   97145807765 رقم  - هاتف  ر�سائي  زهراء منوجهر  202 ملك  رقم  2 مكتب  اأم هريرة   - دبي  اإمارة   :
اليه / في�سال فارغي�ض - هن�دي اجلن�سية الرقم املوحد - 87551599 ب�سفتة مدير ال�سركة وعنوانه : اإمارة دبي - ام  املخطر   .971508751234
هريرة 2 مكتب رقم 202 ملك زهراء منوجهر ر�سائي - هاتف رقم 97145807765 فاك�ض 97143992344 هاتف متحرك 971508751234 
املو�سوع/ تكليف بالوفاء بقيمة مبلغ وقدرة 250،000 درهم )مائتان وخم�سون الف درهم(. املخطر املنذر يداين املنذر اإليهم بقيمة ال�سيك رقم)000084( 
امل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني باحل�ساب رقم )5375852101( بتاريخ 2021/5/8 تاريخ ارجاع ال�سيك رقم )000084( بقيمة 250،000 
 : )لطفاً  مغلق.  احل�ساب  ب�سبب  دون �سرف  اأعيد  ال�سيك  قيمة  ل�سرف  عليه  امل�سحوب  للبنك  تقدم  املخطر حن  اأن  وحيث  مغلق.  احل�ساب  اأن  ب�سبب  درهم 
امل�ستندات ت�سل�سل “2 ،3 “ من حافظة امل�ستندات املرفقة(.  وحيث اأن املخطر قد قام بتكليف املطلوب الأمر �سده بالوفاء طبقاً لن�ض املادة )63( من الالئحة 
التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية وقد اأمهلها )5( اأيام للت�سديد اإل اأنه وحتى تاريخه مل يبادر املطلوب الأمر �سدهم بت�سديد اأية مبالغ من املطالب بها ،  
وحيث اأن ن�ض املادة )62( من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية قد اأ�سار اإىل اأنه تتبع اأحكام الواردة يف باب اأوامر الأداء اإذا كان حق الدائن ثابت 
بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معن املقدار وتتبع هذه الأحكام اإذا كان �ساحب احلق دائناً بورقة جتارية بناء علية : يكلفكم املخطر 
ب�سرورة ت�سديد قيمة ال�سيك املذكور بعاليه وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني باحل�ساب رقم )5375852101( برقم ال�سيك رقم )000084( 
بقيمة 250،000 درهم ل�سالح املنذر وذلك يف خالل )5( اأيام من تاريخة وبعك�سة �سوف ن�سطر ا�سفن اإيل ا�ست�سدار اأمر الداء من حمكمة ال�سارقة املخت�سة 
وا�ست�سدار حكم ق�سائي بحقكم وتكليفكم بالر�سوم وامل�ساريف والتعوي�ض عما فات من ك�سب والفوائد القانونية من تاريخ اأ�سدار ال�سيك  ، واطلب من الكاتب 

العدل التوثيق علي هذا الخطار للعلم مبا جاء به ، وهذا اخطار منا بذلك
املخطر : عبيد اأ�سحاق املازمي المارات اجلن�سية

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اعالن حكم بالن�سر 

يف  الدعوى 780/2021/11 مدين جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

م  ذ  ارابتك لالن�ساءات - �ض  اإىل حمكوم عليه 1- وائل عونى عبداملح�سن فر�سخ - ب�سفته مدير �سركة 
م - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �سركة اوريك�ض مك�ض ل�سناعة اخلرا�سنة - ذ م م 
وميثله : اإبراهيم حممود حممد عبدالرحمن  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/5/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة 
اوريك�ض مك�ض ل�سناعة اخلرا�سنة - ذ م م بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
440،769.63 درهم وفائدته القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 
، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر        
 1547/2021/11 مدين جزئي  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�ساجنوت  ك��وم��ار  2-ج��ري�����ض  ���س��وده��رى حممد عظيم   اح��م��د  في�سان   -1  : عليه  امل��دع��ي  اإىل 

3-حممد وقار ح�سن نور ح�سن 4-وقار ارف قان - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : رويال يونايتد للنوافذ واملعادن - �ض ذ م م  

وميثله : اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعى  
يدفعوا  ب��ان  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
للمدعية مبلغ وقدره 3000000 )ثالثة مالين( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهم بامل�سروفات ومقابل اتعاب 
فاأنت مكلف  ل��ذا  9 �ض  ال�ساعة  امل��واف��ق 2021/8/15م  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة. 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن بالن�سر 
 581/2020/211 تنفيذ عقاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  ار�ستقراط �ستار لتطوير العقارات - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ عائ�سة �سعيد حممد م�سبح القايدى وميثله / عبدالرحمن 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  العامري.  الناوري  عي�سى  حممد 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )169184.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 1961/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- اميانويل ل�سايل ، ايزابيل كونرتيرا�ض كونرتيرا�ض - جمهويل 

حمل الإقامة.  مبا ان حمكوم له : علي هزمي خمي�ض �ساحي العميمي
وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/30  بالزام املدعي عليه 
الول ان يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وقدره )108.000( درهم مائة وثمانية الف درهم 
- ثانيا:بالزام املدعي عليها الثانية ان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وقدره )88.000( 

درهم ثمانية وثمانون الف درهم والزمت املدعي عليهما بامل�ساريف. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

األحد   8  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13309  
Sunday    8   August   2021   -  Issue No   13309



25

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف 
متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الثنن املوافق 9 اأغ�سط�ض 2021 والثالث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد 

اأو بزيارة املوقع اللكرتوين :WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

    
2016 6 69141 O 21174\2016 15000

2008  80236  2709/2012 3000
2012  39521 A  547\2017 6000

2010  65199 10 2405\2013 7000
2010  68264 2 2274/2012 4000
2008  34241  1901\2012 4000
2009  10653  2014/1004 3000
2009  67590 E 2018/41 2000
2013  29341 H 15067/2018 9000
2011  49373 B 2016/17520 10000
2010  59014 10 413/2013 6000
2008  63918 5 2487/2012 3500
2015  33938 J 20616\2016 10000

2012   26902 Q 16788/2019 20000
2003  32364 2013/386 1000
2008  25375 5 2013/2455 2500
2006  71506 f 2013/2156 3000
2016   86892 T 2021\2797 45000
2008  58146 1592\2013 3500

2012  52627 2 2014\3754 6000
XF 2009 81474  2094\2013 8000
2008  26090  688\2013 3500
2017  52175 H 13206\2020 50000
2012 2 23528 N 6533\2017 2500

2015  26899 E 1654\2020 15000
2011   3174 7 2013\4116 7000
R 420 2009 98590   17763\2017 18000
CRV 2012 69294 P 2020\4859 15000
2014  35120 S 2019\18930 16000

2016   85177 Q 2020\9190 12000
WRX 2016 53404 I 2020\8328 38000
2014  59361 F 2020\6307 15000
2014  92155 H 14675\2017 10000

2014  33581 13 5451\2020 15000
2016  79958 T 2020\9375 13000
2017  81677 I 2020\2575 26000
2013  74316 P 2019\19812 6500
2017  16339 Q 2020\10142 26000
2013  29923 L 299\2020 10000

L200 2016 59586 M 2020\13196 18000
2008  12479 K 2652\2021 5000
2016 6 51926 I 2020\5526 15000
JCB 3CX 2015 59816 K 2020\7028 65000

2014    73473 N 6453\2018 15000
2015  77837 Q 5914\2020 19000
2016  5186 O 2019\14525 20000
2015    76309 Q 2554\2018 6000
2016  27682 H 9508\2020 15000
2017  28788 Q 2020\12328 21000

ASX 2017 76319 M 2021\692 24000
2014  38187 P 3331\2021 9000

2013  49561 D 9499\2017 21000
2016  31179 O 2020\5768 16000
2015  56349 U 3351\2021 20000

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف 
متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق 11 اأغ�سط�ض 2021 والثالث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع 
املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

  Plate Code Plate State Plate Number    
CRV 2017 4594/2021   U 87460 87460 U 32000   
2015  4281/2021   16 30279 30279 16 18000    
2016  4464/2021   S 55132 55132 S 20000   
CRV 2015 4285/2021   Q 38227 38227 Q 30000   
2016  2389/2021   T 85671 85671 T 15000 . . .      

2015  4605/2021   E 75380 75380 E 13000 . . .     
2015  4581/2021   2 93878 93878 2 15000     
2016  4512/2021   16 50598 50598 16 28000   

2014   4582/2021   P 81977 81977 P 70000        
2015  4548/2021   P 89196 89196 P 14000       
2015  4606/2021   G 54966 54966 G 18000 . . .     
2017  4598/2021   3 64183 64183 3 25000     
2015  4589/2021   1 82776 82776 1 13000        
2016  4611/2021   H 46657 46657 H 21000   
2015  4615/2021   D 92496 92496 D 15000 . . .     
2015  4585/2021   1 82773 82773 1 17000        
2015  4486/2021   Q 91467 91467 Q 18000     
2014  4553/2021   O 36813 36813 O 11000   
2015  4283/2021   U 56349 56349 U 24000     

2013  4471/2021   WHITE 32267 32267 WHITE 18000      
2017  4556/2021   C 9864 9864 C 43000     
2014  4462/2021   I 46524 46524 I 28000    
2014  4592/2021   1 35909 35909 1 23000    
2017  4288/2021   E 67456 67456 E 57000         
2017  4595/2021   3 64255 64255 3 16000    
2016  4289/2021   R 36941 36941 R 13000    
2016  4358/2021   2 52879 52879 2 15000   

2012  6037/2019   10 13806 13806 10 27000       
2014  5885/2020   2 74757 74757 2 40000     
2014   4600/2021   13 91413 91413 13 85000    
2014   4466/2021   1 74752 74752 1 20000    
2017 4  4362/2021   10 78759 78759 10 55000   
2017  4572/2021   S 83034 83034 S 19000 . . .    
2018  4590/2021   H 52037 52037 H 22000   
2015  4473/2021   2 35607 35607 2 34000        
2014  4345/2021   1 19379 19379 1 27000      
2017  4596/2021   K 19277 19277 K 32000         
2016  4542/2021   B 31587 31587 B 30000   
2018  4578/2021   U 19794 19794 U 90000    
2014  4569/2021   P 39536 39536 P 52000      

2016  4278/2021   15 35415 35415 15 32000     
2016  3795/2019   A  61315 61315  A 16000       
2017  4575/2021   L 59672 59672 L 27000          
2016  4474/2021   B 21968 21968 B 26000   
2014  4472/2021   O 23780 23780 O 17000    
2016  29298/2018   16 67912 67912 16 23000    
2017  4475/2021   8 82158 82158 8 28000   
2018  4468/2021   W 85764 85764 W 28000   

2015  4538/2021   15 81286 81286 15 13000    
2014  4603/2021   I 65408 65408 I 12000    
2014  4601/2021   H 83787 83787 H 12000  
2015  4453/2021   WHITE 24349 24349 WHITE 45000   
2015  4584/2021   R 45944 45944 R 48000          
2017  4608/2021   G 97680 97680 G 65000         

2016  4440/2021   6 68764 68764 6 18000   
2015  4280/2021   Q 38435 38435 Q 13000      
2015  4517/2021   O 54927 54927 O 13000    
2016  26661/2018   Q 97554 97554 Q 47000         
2016  5887/2020   2 95153 95153 2 62000     
2016  5936/2020   2 56642 56642 2 62000     
2016  5937/2020   2 92713 92713 2 62000     
2016  5890/2020   2 91588 91588 2 62000     
2016  5888/2020   2 92337 92337 2 62000     
2016  5884/2020   1 56641 56641 1 62000     
2016  5884/2020   1 56641 56641 1 62000     
2016  4521/2021   T 84108 84108 T 44000       
2016  4536/2021   2 84783 84783 2 55000     

2014    4459/2021   16 94651 94651 16 36000   
2016  4263/2021   C 8102 8102 C 27000   
2015  2869/2021   A  85516 85516  A 17000  
2015   4576/2021   U 45742 45742 U 18000     

2016 2388/2021   S 39210 39210 S 25000 . . .      
2014  4593/2021   L 58771 58771 L 21000      

2016  4567/2021   T 21136 21136 T 10000  
2016  4546/2021   T 21137 21137 T 10000  

2014   4554/2021   G 88457 88457 G 19000     
2015  4513/2021   13 49019 49019 13 8000     
2017  4276/2021   N 62839 62839 N 32000  
MKX 2013 4287/2021   P 39659 39659 P 18000      
2017  4514/2021   3 96158 96158 3 43000     
2018  4558/2021   C  47571 47571  C 24000   
2007  4364/2021   G 63990 63990 G 18000       
2014  4583/2021   WHITE 42649 42649 WHITE 35000    
2016  4550/2021   R 59491 59491 R 10000            
2015  4541/2021   F 67122 67122 F 9000        
2017  4516/2021   C  33278 33278  C 62000   

2015  4363/2021   P 34961 34961 P 34000     
2015  4577/2021   E 80366 80366 E 32000    
2015  4617/2021   1 86135 86135 1 28000      

BMW 530I 2017 4610/2021   M 73156 73156 M 60000      
Q5 2015 4564/2021   H 27007 27007 H 34000      

2017  4557/2021   M 98468 98468 M 38000    
2014  397/2021   L 83007 83007 L 20000   
2016  4275/2021   R 49106 49106 R 15000      

E 300 2012 4555/2021   F 11769 11769 F 26000        
2016  4519/2021   D 39423 39423 D 31000      
2016  4602/2021   S 20587 20587 S 23000     
2016  4599/2021   S 20083 20083 S 23000     

2016  4465/2021   14 70948 70948 14 30000   
2016  4531/2021   17 88603 88603 17 38000    
L 200 2018 4277/2021   E 67384 67384 E 33000         

2014 6 4571/2021   P 68375 68375 P 16000        
BMW 740 LI 2012 4469/2021   N 29944 29944 N 8000    
2014   4588/2021   k 1316 1316 k 90000    
2013  4476/2021   C  48270 48270  C 15000    
2018  4518/2021   6 64930 64930 6 52000   
2015  4586/2021   D 92627 92627 D 16000    
2017  4552/2021   T 64684 64684 T 32000   
2018   4457/2021   U 85986 85986 U 40000   
2019   4532/2021   14 95226 95226 14 52000    
2015  4559/2021   M 37213 37213 M 20000            
2020  4429/2021   17 14562 14562 17 170000     
2017  4261/2021   12 52045 52045 12 82000    
2020  4290/2021   B 71629 71629 B 170000     
2016  4458/2021   K 52257 52257 K 70000     
2018  4574/2021   K 68268 68268 K 75000    
2018  4604/2021   E 85761 85761 E 100000    
2016  4545/2021   3 57339 57339 3 68000       
2016  4274/2021   R 62761 62761 R 17000      
2017  4560/2021   R 87260 87260 R 18000      
2016  4282/2021   WHITE 25570 25570 WHITE 13000      

C 200 2012 4470/2021   I 60092 60092 I 18000     
C 200 2014 4566/2021   1 54924 54924 1 26000   
I 2015 520   4607/2021   K 99218 99218 K 28000    
I 2015 520   4543/2021   S 67844 67844 S 28000   

2017  4551/2021   B 35120 35120 B 62000    
2017 460   4609/2021   P 87857 87857 P 100000   
2014  4284/2021   O 42731 42731 O 14000   
2019  2873/2021   9 91833 91833 9 28000     

2012   4344/2021   11 76250 76250 11 15000    
S 500 L 2015 4481/2021   5 83028 83028 5 150000       

2015  2865/2021   O 10494 10494 O 11000        
2018  4544/2021   3 86347 86347 3 13000       
2019  4381/2021   J 86981 86981 J 32000     
2015  4286/2021   R 15179 15179 R 20000    
2019  4568/2021   M 71639 71639 M 21000   
2018  4561/2021   A 31760 31760 A 5000  
2017  4587/2021   L 36231 36231 L 15000   
2017  4614/2021   U 41519 41519 U 20000        
2017  4547/2021   U 41518 41518 U 20000        
2017  4549/2021   U 88786 88786 U 20000    
2016  4612/2021   U 88492 88492 U 12000     
2015  4597/2021   1 99705 99705 1 10000     

2016  4563/2021   T 68045 68045 T 10000 . . .    
2016  4570/2021   1 28264 28264 1 6000    

2007    4365/2021   C 78358 78358 C 21000       
BMW 318i 2018 2866/2021   17 91826 91826 17 50000    
Q 30 2017 4580/2021   A 77115 77115 A 34000   
2016   4591/2021   P 56717 56717 P 12000    

CS 75 2016 3202/2021   16 64360 64360 16 17000    
B9R 2010 4463/2021   R 58526 58526 R 28000       

2016 10  4573/2021   U 67548 67548 U 11000        
FTR 2008 2214/2020   1 69100 69100 1 35000     

2015  4279/2021   Q 72524 72524 Q 13000         
I10 2019  4461/2021   J 72946 72946 J 17000   
2020  4515/2021   N 61298 61298 N 24000   
QX 80 2015 4579/2021   G 47830 47830 G 56000   

S3 2017 4616/2021   V 41021 41021 V 50000   
MKZ 2014 4537/2021   14 35149 35149 14 29000 4537
2018  4460/2021   8 53275 53275 8 26000    
XG 2015 4562/2021   5 44623 44623 5 37000     
A8 2015 4565/2021   D 42123 42123 D 50000 . . .      

V80 2017 4613/2021   U 39867 39867 U 18000        
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العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/6495(

املخطر: اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�سية 
املخطر اإليها : دمال لإدارة املن�ساآت )�ض.ذ.م.م(

مبوجب هذا الإخطار يخطر املخطر - املخطر اإليها ويكلفها ب�سرورة الوفاء مببلغ وقدره 18،150،00 ثمانية 
ع�سر األف ومائة وخم�سون درهم وهي عبارة عن:

-مبلغ 16،500،00 درهم قيمة ال�سيكات املرجتعة رقم )00071( وال�سيك  00072 
- ومبلغ 1،650،00 درهم الغرامة املقررة يف البند رقم )17( من عقد اليجار. 

مع التنبيه على املخطر اإليها باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما ورد بالإخطار الراهن خالل مدة اأق�ساها )30( 
يوم من تاريخ هذا العالن �سي�سطر املخطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�سائية جتاه املخطر اإليها 
واإخالئها من العن املوؤجرة �سقة رقم )320( من مبنى �سوق الذهب اجلديد، الكائن يف منطقة الرفاعة، والواقع 
على قطعة الأر�ض رقم )600-316( واإلزامها باملرت�سد يف ذمتها حتى تاريخ الإخالء التام وكذا كافة امل�ستحقات 
املرتتبة على العن املوؤجرة ل�سالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�ض املادة )25( الفقرة )1( البند )اأ( من 
القانون رقم )26( ل�سنة 2017 ب�ساأن اإيجار الأماكن يف امارة دبي ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى جتاه املنذر 

اإليها بوجه عام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 208
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيده : روؤى جالل عبد النعم ح�سن، اجلن�سية ال�سودان 
 : ال�سيد  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
املروج اجلميلة  الرخ�سة )�سالون  ال�سودان يف  عو�ض مو�سى غفاري احلاج اجلن�سية 
للتجميل( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )769601( ال�سادرة 
من دائرة التنميه القت�سادية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0002922 اأمر اداء  

اإىل املدعى عليه : هادف حممد عبداهلل بن هويدن الكتبي المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية
نعلمكم باأن املدعي موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية. 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر احلكم التي
درهم  للمدعية مبلغا وقدره)100000(  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعى  بالزام  نامر   / املحكمة  ق��رار 
)فقط مانة الف درهم( والزمته بالفائدة مبقدار5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
ال�سداد والزمته بامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لالإعالن، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اإليه و�ستتخذ بحقكم الإجراءات 

القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مركز �سعادة املتعاملن

القا�سي / ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13309 بتاريخ 2021/8/8 
املو�سوع / اأمر على العري�سة : اإ�سافة القبيلة   

طالب الأمر : اأدهم اأحمد داد اهلل حاجي  
اأطيب حتياتها  يطيب ملحكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم 
ا�سافة  حاجي/  اهلل  داد  اأحمد  اأدهم  ال�سيد/  من  املقدم  للطلب  �سكرها  ووافر 
القبيلة )البلو�سي( ، با�سمه يف خال�سه القيد 3028/304 وجلميع اأبنائه كال من 
اإىل خال�سه قيد  ا�ستنادا   اأحمد و رمي و حميد وكلثم و نا�سر(  و  )مرمي وهند 
 )1447/304( رقم  القيد  البلو�سي/خال�سه  حاجي  اهلل  داد  ال�سيد/اأحمد  والده 
لي�سبح ال�سم بالكامل )اأدهم اأحمد داد اهلل حاجي البلو�سي( فمن لديه اعرتا�ض 
على ذلك اأن يتقدم اإىل حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية خالل خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ هذا العالن
القا�سي / �سليمان را�سد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العال  اأب��و  ح�سن  حممد  للدكتور  �سدر 
ال�سيا�سى  الإجتماع  علم  واأ�ستاذ  الكاتب 
كتاب )حديث التاريخ للم�ستقبل .. 47 
حوارا مع رموز الفكر والثقافة( عن دار 

املحرو�سة فى 412 �سفحة.  
كلمات  اأنها  موؤكدا  كتابه  املوؤلف  ي�ستهل 
ال��ت��اري��خ، ح��ا���س��رة بحكم  ق��دمي��ة بحكم 
�ساخمة  وال���ق���ي���م���ة  واجل�����وه�����ر  امل���ع���ن���ى 
ب��ن��ف��اذ الب�سرة  ال��وع��ى م��ت��األ��ق��ة  ب��ح��دة 
ودق���ة ال���روؤي���ة وث��ب��ات امل��وق��ف .. كلمات 
ما  حلظة  ب��ن  الزمنية  الفجوة  ن�سفت 
يزال  ف��ال  ال��ي��وم،  جتليها  وحلظة  قيلت 
للتوهج  م��ع��اي�����س��ة  ا���س��ت��ح�����س��اره��ا مي��ث��ل 
الإرادة  اأن خ��م��دت ج���ذوة  ب��ع��د  ال��ذه��ن��ى 
اآثرت  التى  املعا�سرة  لالأجيال  الذاتية 
عزلة العقل واحتجابه عن ال�ستباك مع 
مفردات الواقع �ساعية نحو ال�ستم�ساك 
بالعقل البديل باعتباره القائد التاريخى 
ترت�سى  ل  ال��ت��ى  الن�����س��ان��ي��ة  للم�سرة 

مطلقا بذلك الغث القدمي املتهالك.
وي�سيف اأن هذا الكتاب قد جاء ليحت�سن 
النخب  م��ع  ح��واري��ة  دفتيه ملحمة  ب��ن 
املحلية والإقليمية والعاملية اأقامها �ساب 
باملعرفة  م�سكون  عقل  له  ج�سور  طامح 
ون���ف�������ض ���س��غ��وف��ة ب���ال���وق���وف ع���ل���ى كنه 
العامل  ت��ق��راأ  كيف  لتتعلم  امل��ع��رف��ة  ه��ذه 
املقد�ض  ال�سجن  يلفها  وروح  ب��ال�����س��وؤال 
للتغير  عا�سقة  للجديد  طواقة  لكنها 

اأه��وال تلك املعرفة  اأن يختبئ من  فاآثر 
وع��ذاب��ات��ه��ا ف��اك��ت��وى ب��ن��اره��ا ف��ى عقول 
اأولئك الذين اأتوا العلم درجات و�ساروا 
لوي�ض  ه��وؤلء  بع�ض  وم��ن  ب�سرة،  على 
عو�ض، جارودى، يحى حقى، زكى جنيب 
غاىل،  بطر�ض  هيلى،  األيك�ض  حم��م��ود، 
ثروت  حم��ف��وظ،  جنيب  �سيميل،  م��ارى 
عكا�سة، جورج قنواتى، نادين جوردمير، 
اآدوني�ض، ع�سمت عبد املجيد، م�سطفى 
و�سدقى  امل���ج���د  اأب������و  ك���م���ال  حم����م����ود، 

الدجانى وغرهم.
وميثل هذا الكتاب عر �سفحاته وثيقة 
اجتماعية  ث��ق��اف��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ف��ك��ري��ة 
باملرونة  ت��ت�����س��م  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ةط��م��وح��ة 
الزمنية  الأط���ي���اف  واح��ت�����س��اد  وال��ع��م��ق 

اأ���س��ي��اء واأ���س��ي��اء ع��ن جدليات  ... ت��ط��رح 
اخل��ط��اب ال��ث��ق��اف��ى وم���ا ي�سف ع��ن��ه من 
اع�سارا  الآن  مت��ث��ل  ف��ك��ري��ة  م�������س���ارات 
ت��ق��دم��ي��ا ع��ات��ي��ا ي��ت�����س��دى ب��رج��ع��ي��ة هذا 
ال��ق��رن.واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه ق��د �سدر 
من قبل للموؤلف كتب: )القراآن واأوهام 
نوبل(  وج����وائ����ز  )اأم���ت���ن���ا  م�����س��ت�����س��رق(، 
الدينى  الفرن�سية، )العنف  اإىل  مرتجم 
العوملة(،  )دي���ك���ت���ات���وري���ة  م�������س���ر(،  ف���ى 
)ال�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ى(،  ال��ع��ب��ث  )م��ي��ث��اق 
الإ�سالمية(  )الرتاجيديا  الأمريكية(، 
اأ�سطورة  )اأمريكا  لالجنليزية،  مرتجم 
العدم( مرتجم لالجنليزية، )م�ستقبل 
احل���ق���ي���ق���ة الإ������س�����الم�����ي�����ة(، )ال�����ورط�����ة 

الثقافية(، )ق�سة الفكر التائه(.

"اأدب احلرب فى رواي��ات الأجيال"  اأبوعوف فى الف�سل الأول   حتدث 
مل�سارها  و�سارًدا  لها،  موؤرًخا  احل��رب  تناولت  التى  الأجيال  رواي��ات  عن 

وتطورها لأن الرواية حمل الدرا�سة تنتمى لروايات الأجيال.  
 والف�سل الثانى املدخل التاريخى و�سع القارئ اأمام الواقع التاريخى 
للمنطقة العربية – وهو الذى تناوله الأعرج فى الرواية - بداية من 
حتى  العاملي،  التجارة  برجى  ل�سقوط  و�سوًل  الكرى  العربية  الثورة 

يكون القارئ على دراية بالأحداث احلقيقية.
الرواية  مقدمة  هو  الأول  املحور  حم��اور،  اأربعة  اإىل  الدرا�سة  وق�سم   
فيقول فى مقدمة الف�سل:"     قدم وا�سينى الأعرج روايته رماد ال�سرق 
الأح��داث احلقيقية  اأن يبداأ فى  واأربعن �سفحة، قبل  فى مائة و�ست 
التى جاءت على ل�سان بابا �سريف وا�سرتجع فيها الأحداث، وظهر على 

ل�سانه كل ال�سخ�سيات التاريخية الأ�سا�سية والفرعية.
  وفى هذه املقدمة عر�ض الق�سايا كلها التى حكاها بالتف�سيل داخل 

الرواية.
وميكننا اأن نعتر املقدمة هى تلخي�ض للرواية التى تتكون من جزئن 
فى  نبت  ال��ذى  "الذئب  الثانى  واجل��زء  الأخر"  نيويورك  "خريف 

الراري" وجمموع �سفحاتهم األف ثالث وثالثن �سفحة".
الكتاب  الأط��ول فى  الف�سل  الروائي، وهو  املنظور  الثانى هو   واملحور 
تكون من خم�سن �سفحة وقال فى التمهيد: " فاأى رواية اأو اأى اأمر 
وف��ى جمال  له منظور معن،  الأ�سكال  �سكل من  ب��اأى  ينقل  اأو  ُي��روى 
الرواية فالكاتب ل يروى بنف�سه للقارئ، اإمنا يتخفى خلف راٍو تخييلى 
اأو ما ي�سمى "الأنا الثانية للكاتب"، اأو عدة رواة، كل يروى من وجهة 
نظره، وتكتمل الروؤية للمتلقى من خالل جتميعه للروايات املختلفة 

اأثناء القراءة.
وقد ا�ستخدم وا�سينى اأكر من راٍو فى هذا العمل، فهى رواية متعددة 

الأ�سوات )البوليفونية(".
 واملحور الثالث "ثنائية احلب واملقاومة" عر�ض ب�سكل منف�سل ق�س�ض 
احل��ب ف��ى ال��رواي��ة، وكيف اأث���رت ف��ى م�سار الأح����داث، ودور امل���راأة فى 
الأعرج  "طرح  الروائية، ويقول  ال�سخ�سيات  املنطقة من خالل  تاريخ 
اأنه ناق�ض من خالله الفارق بن  من خالل احلب ق�سايا مهمة، كما 
احلياة،  فى  املقاومة  اأن  ت��رى  ف��امل��راأة  امل���راأة،  ومقاومة  الرجل  مقاومة 
وتلد،  التى حتمل  الهروب منه، فهى لأنها  ولي�ض  امل��وت  والتغلب على 

اأن املقاومة  فهى ت�سعر بقيمة احلياة واأهميتها، حتى واإن راأى الرجل 
فى مواجهة املوت ب�سدور عارية ودون خوف".

 وامل��ح��ور ال��راب��ع ه��و امل��ك��ان، ت��ن��اول فيه الأم��اك��ن امل��ت��ع��ددة ف��ى الرواية 
بن  رحلة  فهى  املميزة  مكانته  ل��ه  فاملكان  هنا  حالتنا  "وفى  وي��ق��ول: 
ورحل  ال�سام،  فى  تربى  – ال��ذى  �سريف  – بابا  للبطل  اأماكن  ثالثة 
اإىل القد�ض، ثم اإىل اأمريكا، ثالثة اأماكن اثنان منهما بثقافة متقاربة، 
وثالث فى قارة خمتلفة بثقافة خمتلفة باأنا�ض خمتلفن، فالرحلة - 
اإىل مكان م�ستمدة من  اأى النتقال من مكان  باملوؤلف هنا -  اخلا�سة 

اأ�سطورة البحث".
واعتمد الكاتب على ت�سعة و�ستن م�سدًرا ومرجًعا تنوعت بن الكتب 

واملواد الوثائقية امل�سورة.
2102 جمموعة  اأ�سدر فى  الثانى لأب��و عوف حيث  الكتاب هو   هذا 
اإيزي�ض  دار  ع��ن  ���س��درت  الطريق  و�سط  ف��ى  �سبورة  بعنوان  ق�س�سية 
للن�سر والتوزيع، وهو حا�سل على الدكتوراه فى الأدب العربى احلديث 
جامعة الإ�سكندرية، وله مقالت نقدية وفنية عديدة فى عدة مواقع 

اإليكرتونية.  

امل�سرية  ال���ه���ي���ئ���ة  ع����ن  ح���دي���ًث���ا  ����س���در 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ت��اب ب��رئ��ا���س��ة ه��ي��ث��م احلاج 
كتاب  م�����س��ري��ات،  �سل�سلة  و�سمن  ع��ل��ي، 
اأ�ستاذ  األ��ف��ه  ال���ذي  ال��ع��ظ��ي��م«  »رم�سي�ض 
باجلامعات  امل�����س��ري��ات  وع��ل��م  ال��ت��اري��خ 
الأملانية الروفي�سور »مانفريد كالو�ض« 
وترجمه اإىل العربية اأ�سرف نادي اأحمد، 
الأ�ستاذ  اخل����ويل،  ���س��الح  راج��ع��ه  بينما 

بكلية الآثار- جامعة القاهرة.
ومن ال�سفحات الأوىل للكتاب نعرف اأن 
الفرعون »رم�سي�ض الثاين« كان قد حكم 
ق.م(   1213-1279( من  الفرتة  يف 
وهو بحق فرعون الأرقام القيا�سية، ويف 

اأنه  على  ت�سويره  مت  املناظر  م��ن  كثر 
اأعظم الفراعنة، وكان هذا بال�سبط هو 
يف  توقف  دون  نف�سه  ت�سوير  من  هدفه 
طول البالد وعر�سها، �سواًء بال�سورة اأو 
بالن�ض، وب�سكٍل مل يفعله اأي حاكم قبله 

ورمبا بعده.
وي�سر الكاتب اإىل اأنه بعد معركة قاد�ض 
اأنها  على  نهايتها  رم�سي�ض  ���س��ور  ال��ت��ي 
انت�سار له، مل يقم رم�سي�ض عملًيا بقيادة 

اأية حملة ع�سكرية بنف�سه، ومع هذا مل 
يتوقف ت�سوير نف�سه كمحارب.

ال��ف��رع��ون يتمثل  اأن م����وروث ه���ذا  ع��ل��ى 
اآثار  م��ن  خلفه  فيما  الأوىل  ب��ال��درج��ة 

اأن  كما  م�سر،  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  حت�سى  ل 
���س��رت��ه ال���ذات���ي���ة ع��ل��ى ق����در ك��ب��ر من 
القدمية  م�سر  ت��اري��خ  ملعرفة  الأه��م��ي��ة 
يف مرحلة الدولة احلديثة، وتتميز هذه 
ال�سرة عن غرها من ال�سر الذاتية يف 
الرتكيز ال�سديد على �ساحبها والتمحور 
حوله، وهذا التمحور حول الفرعون مل 

يكن يف اأي مكان كما كان يف م�سر.
يطلعنا  ح�سبما  رم�سي�ض  ت�سمى  وق���د 
الإل��ه حور�ض  باألقاٍب عدة، فهو:  الكتاب 
اجليو�ض،  ق���ائ���د  الأر���������ض،  ع��ل��ى  احل����ي 
اإذ  م��دم��ر الأع�������داء، ول غ���رو يف ذل����ك؛ 
امتدت حدود الإمراطورية امل�سرية يف 

عهده �سماًل حتى و�سلت نهرْي الفرات 
اإفريقيا حتى  وامتدت جنوًبا يف  ودجلة، 

موقع دولة ال�سومال حالًيا.
امللك  تن�سيب  كيفية  الكاتب  لنا  وي��رز 
رم�����س��ي�����ض ال���ث���اين ح��اك��ًم��ا ع��ل��ى م�سر؛ 
فبعد وفاة الفرعون »�سيتي الأول« اأ�سرع 
الوزراء والكهنة واأهل احلل والعقد اإىل 
بال  زم��ًن��ا  لأن  ال��ث��اين،  رم�سي�ض  ت��ت��وي��ج 
ظالٌم  املحققة،  الفو�سى  زم��ن  هو  ملك 
يجب على م�سر اأن تتخطاه ب�سرعة، ويف 
منف  ويف  مايو،  من  والع�سرين  ال�سابع 
رهينة«  »ميت  قرية  الآن  اأ�سبحت  التي 
حمافظة  يف  البدر�سن  مبركز  الواقعة 

من  يبلغ  رم�سي�ض  ك��ان  وح��ن  اجل��ي��زة، 
العمر خم�سًة وع�سرين عاما، مت تتويجه 

ملًكا على م�سر.
ومقيمو  وامل��رت��ل��ون  الكهنة  ق���ام  حينها 
الطقو�ض  من  العديد  بتاأدية  ال�سعائر، 
ماًء مقد�ًسا  اأحدهم  ثم �سب  ال�سحرية، 
ع��ل��ى راأ�������ض ال���ف���رع���ون وك��ت��ف��ي��ه، واأخ����ذ 
يتلو: اأنا اأطهرك بهذا املاء املليء بكمال 
وال�سحة،  وال������دوام،  واحل���ك���م،  احل���ي���اة، 
من  بالعديد  ولتحتفل  القلب،  و�سعادة 
على  رع،  م��ث��ل  ال�����س��ن��وي��ة  الح���ت���ف���الت 
الدوام.. ومت دهن رم�سي�ض بالدهن ت�سع 
واأ�سبح  ���س��وء،  ك��ل  م��ن  حلمايته  م���رات 

بقطريها  امل����وح����دة،  م�����س��ر  ع��ل��ى  م��ل��ًك��ا 
 67 يحكم  وا�ستمر  والقبلي،  البحري 
اأ���س��ل كلمة  ���س��ن��ة.. وي�����س��ر امل��وؤل��ف اإىل 
رم�سي�ض، فهي مكونة من مقطعن: رع= 

اإله ال�سم�ض،
 و )م��و���ض= ط��ف��ل( فهو طفل الإل���ه رع 
كلمة  املقطعن  اإىل  وي�ساف  وحمبوبه، 
»����س���و« وت��ع��ن��ي ���س��اق ن��ب��ات ال�����ردي، اأما 
لال�سم،  اليوناين  النطق  فهي  رم�سي�ض 
ال��ذي كتب  الكاهن »مانيتون«  اأن  وذل��ك 
يعي�ض يف  ك��ان  القدمية  ت��اري��خ م�سر  يف 
وقد  الإغ��ري��ق  م��ن  وه��م  البطاملة  ع�سر 

حكموا م�سر حوايل ثالثة قرون.

رم�شي�س العظيم.. اأحدث اإ�شدارات الهيئة امل�شرية العامة للكتاب

اأبو العال: الكتاب يحت�شن ملحمة حوارية مع النخب املحلية والإقليمية والعاملية

�شدور كتاب »حديث التاريخ للم�شتقبل .. 47 حوارا مع رموز الفكر والثقافة«

اأبوعوف لـمحمد  جديد  وال�شرد" كتاب  "احلرب 
 عن جتربة اجلزائرى وا�شينى الأعرج

اأ�شدرت الهيئة امل�شرية العامة للكتاب �شمن �شل�شلة "درا�شات اأدبية" منذ اأيام قليلة كتاب "احلرب 
وال�شرد رواية رماد ال�شرق لوا�شينى الأعرج منوذًجا" للدكتور حممد اأبوعوف، ويتكون الكتاب من 

�شتة ف�شول اإ�شافة للمقدمة واخلامتة.
هذا الكتاب هو الدرا�شة الأوىل التى اأفردت للروائى اجلزائرى وا�شينى الأعرج فى م�شر، والدرا�شة 
الأوىل التى اأفردت لرواية من اأهم الروايات التى �شدرت للكاتب، حيث جاء ذكرها ودر�شت فى كتب 

اأخرى لكن مع اأعمال جممعة لالأعرج.

الدورة  يف  فيلما     386
اجلديدة ملهرجان الأفالم 

الق�شرية بتون�س
برئا�سة  تون�ض،  الدويل يف  الق�سر  الفيلم  بانوراما  اإدارة مهرجان  اأعلنت 
املخرج التون�سي كمال عويج، عن عدد الأفالم امل�ساركة فى الدورة اجلديدة 

من املهرجان.  
اأن   - التوا�سل  الرئم�سية مبواقع  املهرجان - عر �سفحتها  اإدارة  وذك��رت 
حتت  امل�ساركات  وت��ن��درج  فيلما،   386 اإىل  و�سلت  امل�ساركة  الأف���الم  ع��دد 
ثالثة اأق�سام هي: الفالم الروائية ق�سرة والوثائقية ق�سرة والتحريك 
فراير  الثالث  اإىل  الأول  ب��ن  م��ا  ال��ف��رتة  يف  املهرجان  وينطلق  ق�سرة. 
2022، وحددت اإدارة املهرجان �سهر يوليو املا�سي، كموعد لنتهاء تقدمي 
اإقامته  واملقرر  باملهرجان  امل�ساركة  ال��دول  خمتلف  من  الق�سرة  الأف��الم 

مبدينة الثقافة فى �سارع حممد اخلام�ض بتون�ض العا�سمة.
يذكر اأن امل�ساركات امل�سرية من الأفالم الق�سرة ت�سدرت الرقم الأول من 
الأعمال  تكون  اأن  املهرجان  �سروط  ومن  تون�ض  يليها  املهرجان  تر�سحات 
امل�ساركة مت اإنتاجها ما بن عامى 2019 و 2021 كما يجب على املتقدم 

الإ�سرتاك بفيلم واحد فقط.
ومهرجان الفيلم الق�سر الدويل الذي يقام بتون�ض، تاأ�س�ض عام 2016، 

وي�ستقبل امل�ساركات من كل اأنحاء العامل.

الكوميديان ميل بروك�س يكتب 
مذكراته يف �شن الـ 95

اأعلن الكوميديان واملخرج ميل بروك�ض، عن اإ�سداره لكتاب يحمل مذكراته، 
 All About« والتي كتبها وهو عمره يناهز ال� 95 عاًما، وتاأتي بعنوان

.»Me! My Remarkable Life in Show Business
ن�سر  دار  عن  ي�سدر  الكتاب  ف��اإن  الريطانية،  اجلارديان  جريدة  وبح�سب 
واململكة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  املقبل،  نوفمر   30 يف  بنجوين، 

املتحدة.
يف  وخدمته  نيويورك،  يف  بروك�ض  بطفولة  يتعلق  ما  كل  الكتاب  ويتناول 
كارل  الراحل  مع  الإبداعية  �سراكته  اإىل  اإ�سافة  الثانية،  العاملية  احل��رب 
بانكروفت، وكيف مت حتويل فيلمه  اآن  40 عاًما من  مل��دة  راي��ر، وزواج��ه 

اإىل م�سرحية مو�سيقية حائزة على جوائز عدة.  The Producers
اآ�سرة  باأنها »ق�سة  400 �سفحة  الن�سر املذكرات، املكونة من  وو�سفت دار 
لهوليوود وما وراءها، كما رواها اأحد اأ�سهر املطلعن عليها، هذه ال�سهادة 
ولكن  بالطبع، م�سحكة،  �ستكون،  الرائع  العمل  عاًما من   70 لأك��ر من 

ا بها الكثر من ال�سراحة واحلنن، مثل الفنان الأ�سطوري نف�سه«. اأي�سً
بينما و�سف بروك�ض عملية الكتابة باأنها »مبهجة ويف بع�ض الأحيان حلوة 
ومرة«، وقال: »اآمل اأن ي�ستمتع ع�ساق الكوميديا   بالق�س�ض التي تكمن وراء 

حبتي يف هذه الرحلة الرائعة«. عملي، واأن ي�ستمتعوا حًقا ب�سُ
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اأحب دائما اأن اأقدم كل دور بنقلة جديدة واكت�شاف جديد لأ�شرار التمثيل داخلي

لقاء اخلمي�شي: تربيت على حب امل�شرح واأحب اأن يكون لدي اأغنياتي اخلا�شة  
الك�سر"؟ "�سد  م�سل�سل  يف  امل�ساركة  قبول  على  �سجعتك  التي  العوامل  ما  البداية..  • يف 

- رغم اأنني تعاونت مع املنتج جمال العدل من قبل فى  م�سل�سل "ق�سية راأي عام"، فاإن هذه التجربة 
معه كان لها وقعها اخلا�ض، ودائما اأتفاءل عندما تعر�ض علىَّ اأعمال من العدل جروب.

نيللي كرمي،  العمل مع  الك�سر(، وافقت  لثقتي يف اختياراته، وكذلك  مل�سل�سل )�سد  وعندما ر�سحنى 
يل  بالن�سبة  املهم  وال�سبب  موهوبة،  وممثلة  كبرة  جنمة  لأنها  تنجح  كرمي  نيللي  م�سل�سالت  وع��ادة 

للتعاقد على امل�سل�سل كممثلة اأن الدور نف�سه �سجعني.
"نادين"؟. �سخ�سية  لتج�سيد  جذبك  الذى  • ما 

بالن�سبة يل،  وك��ان حتديا  قبل  �سخ�سية قدمتها من  اأي  نادين خمتلفة عني متاما وعن  �سخ�سية   -
فال�سخ�سية بها تفا�سيل متثيلية تغري اأي ممثلة لتقدمي هذا الدور، كما اأنها �سخ�سية حّية بها الأبي�ض 
والأ�سود، فال يوجد �سخ�سية داخلها فقط ال�سفاء والنقاء والطيبة، �سخ�سية نادين بها تقلبات نف�سية، 
فيها جانب اخلر وال�سر، �سخ�سية عميقة وحتمل م�ساعر كثرة بداخلها وتظهر يف امل�سل�سل تفا�سيلها 
مع الأحداث بو�سوح، فهي �سخ�سية غام�سة والتي ل تعرف اأن تقراأ اأخبارها، فكانت �سخ�سية �سعبة 
لأنها ل تك�سف ورقها، فعندما قراأت ال�سيناريو مل اأفهم اأبعادها اإل بعد نقاط بعينها، فنادين �سخ�سية 

جميلة و�سعبة فما اأعجبني بها  هو "ال�سمت الذي ميالأه كالم" واأنا اأحببتها كثرا.
الدور؟ هذا  تقدمي  من  تتخويف  • اأمل 

 - اإطالقا، لأن هذا النوع من الأدوار يكون حتديا لأي ممثلة اأن تقدم �سخ�سية خمتلفة، فال يجب دائما 
اأن نقدم ال�سخ�سيات الطيبة املك�سورة، فال�سخ�سيات التي حتتوي على جانب من التعقيد والتفا�سيل 

النف�سية العميقة تكون اأدوارا جذابة لأي ممثل.
الأخرى؟ الدرامية  الأعمال  مع  املناف�سة  وجدت  • وكيف 

اأعمال خالل رم�سان املا�سي  اأتابع  اأنني مل  امل�سل�سالت، بخا�سة  اأركز كثرا يف فكرة مناف�سة  اأنا ل   -
فقد كنت اأ�سور وعندما اأ�ساهد بع�ض الأعمال يكون ب�سكل �سريع، اأعرف الفكرة العامة التي يقدمها 
اأنا ل�ست  الوقت نف�سه  اأمينة معك، ويف  اأك��ون  الدرامية كاملة لكي  الأعمال  اأ�ساهد  كل عمل، لكني ل 
اأن نقول  املناف�سة لأن كل م�سل�سل له طبيعة خا�سة وممثلون خمتلفون، فال ن�ستطيع  موؤمنة بفكرة 
اأن نقول هذا م�سل�سل جيد، وه��ذا م�سل�سل غر منا�سب يل،  الأف�سل  اأف�سل من غ��ره،  هذا م�سل�سل 
اآخر، لأن الأعمال كانت خمتلفة  اأي عمل  اأن م�سل�سل )�سد الك�سر( قد ناف�ض  اأر  اأف�سله، فلم  واأنا مل 
ومتنوعة، وفكرة املناف�سة عموما جيدة عندما تكون و�سط اأكر من 20 م�سل�سال اأف�سل من اأن تكون 
و�سط اأعمال �سعيفة، فكل الأعمال كانت قوية كل فكلما زاد التحدي  تقدم اأف�سل ما لديك لأن الذي 
يبقى يف ذاكرة النا�ض هو الأف�سل على م�ستوى الكيف، وكيف مت تنفيذه؟ لكن م�سل�سل يكون له فكرته 

وطبيعته اخلا�سة.
معها؟. التعاون  وجدت  فكيف  كرمي..  نيللي  مع  فيه  جتتمعن  الذي  الأول  يعد  العمل  • هذا 

- بالفعل هذا اأول عمل يجمعني بالفنانة نيللي كرمي، نيللي كبرة يف جمال التمثيل اأثبتت نف�سها على 
مدار ال�سنوات املا�سية و�سخ�سية لطيفة يف التعامل يف كوالي�ض الت�سوير وهادئة وتعمل من دون اأي 
تدخل والتعاون معها كان جميال، �سعدت بهذا التعاون مع كل زمالئي، �سواء حممد فراج ع�سرة العمر 

وممثل عظيم ولوؤي عمران و�سنتيا خليفة كانت جتنن وتارا عماد وكل فريق العمل كانوا جمتهدين.
الت�سوير؟ اأثناء  �سعوبات  واجهتكم  • هل 

- ال�سعوبات الوحيدة اأننا كنا ن�سور �ساعات طويلة من اأجل اأن نلحق العر�ض يف رم�سان واأي�سا ظروف 
العمل خالل جائحة كورونا، ودائما ما كنا نحاول اللتزام بالإجراءات الحرتازية وارتداء الكمامات 
وتعقيم الأيدي والأ�سطح بالكحول، اإ�سافة اإىل �سعوبات يف م�ساهد كثرة بها تقلبات نف�سية وهذا فيما 

يخ�ض �سخ�سية نادين.
الك�سر(؟. )�سد  بعد  اجلديد  • وما 

يكون مميزا وجديدا  دورا  اأخ��ت��ار  فلكي  الخ��ت��ي��ار،  ف��ى مرحلة  وم��ازل��ت  اأع��م��ال كثرة  على  - عر�ست 
اأقدم كل دور بنقلة جديدة واكت�ساف جديد  اأن  دائما  وطبيعته تكون خمتلفة ويكون نقلة فنية،اأحب 

لأ�سرار التمثيل داخلي.
امل�سل�سل؟. على  اأتتك  التي  الفعال  ردود  اأحب  • وما 

- ردود الأفعال  كانت كثرة، واأكر مما توقعت، نا�ض كثرون كرهوا نادين واآخ��رون تعاطفوا معها، 
اإ�سافة اإىل الكومك�ض التي انت�سرت عن الأ�سدقاء بامل�سل�سل، واأحب رد فعل، و�سعيدة اأن اجلمهور عا�ض 

معي كل حالت التمثيل وامل�ساعر.
العربي؟ ال�سارع  يف  اأم  ميديا  ال�سو�سيال  على  اأكر  جناحا  حقق  امل�سل�سل  باأن  �سعرت  • وهل 

يف  الأف��ع��ال  ف��ردود  كبر،  عددنا  فنحن  العربي  ال�سارع  يف  اأو  ميديا  ال�سو�سيال  على  امل�سل�سل  جن��اح   -
اأقابل اجلمهور ويحدثني عن حبه  اأت�سوق كنت  كل مكان كانت جميلة، يف بع�ض الأحيان عندما كنت 
ل�سخ�سيات امل�سل�سل  وكانوا يقولون يل اأحببنا نادين و�سكلك كان زي القمر واأنت ممثلة متمكنة واأي�سا 
على ال�سو�سيال ميديا، اأي�سا ردود الأفعال كانت جميلة رغم اأنه كان هناك جزء منها يقول اإنني كنت 
�سريرة لكن هذا كان تعبرا عن اإح�سا�سهم بت�سرفات نادين، ول اأ�ستطيع اأن اأحدد هل جناح ال�سو�سيال 

ميديا اأكر اأم جناح ال�سارع العربي.
ذلك  لهم  التى حتقق  الأحداث  ويختلقون  الرتند  بوجودهم يف  يهتمون  امل�ساهر حاليا  • كثر من 

هل اأنت مع اأم �سد؟.

اأجره،  يرتفع  اأن  ف��ن��ان  اأي  ي�ساعد  لأن���ه  لطيف  اأم���ر  اأن���ه  وج���دت  الرتيند  ف��ك��رة  ع��ن  بحثت  عندما   -
فال�سو�سيال ميديا اأ�سبح لها عالقة كبرة باأجر الفنان وتر�سيحات الفنان ووجوده يف اأحداث عاملية، 
ال�سو�سيال ميديا لي�ست فقط لن�سر ال�سور والأخبار ولكن تتكلم بالفلو�ض، فالرتند يعني فلو�سا ويعني 
اأن فلو�سك زادت واأنه مت البحث عن ا�سمك كثرا يف الدول العربية لأنك اأ�سبحت ترند، فكرة اختالق 
الأحداث اأنها طريقة  لأن الفنان يقدم فنا فاأ�سهم الفنان تزيد مع ال�سهرة والوجود والأخبار املهمة، 
فالرتند يعني وجودا كبرا وهذا اأي فنان يتمناه، لكن بالن�سبة يل لالأ�سف ال�سديد ل اأعرف اأن اأقوم به 
ول اأحب اأن اأعمل �سيئا قد يوؤذي م�ساعري لأنني اأعتر نف�سي رومنتيكية فلي�ض �ستايلي ولكني  ل�ست 

خمتلفة مع من يبحث عن الرتند لأن هذا اأولوياته وهو حر.
التجربة؟. كانت  كيف  ال�ساوي  �ساقية  يف  قريبة  فرتة  منذ  غنائيا  حفال  •  قدمت 

- جتربة الغناء يف �ساقية ال�ساوي كانت لطيفة وكنت اأق�سد اأن تكون التجربة ب�سيطة ويف مكان حمدود 
العدد لكي اأختر نف�سي مرة اأخرى بعد �سنن يف وقفتي على امل�سرح، لأين كنت بعيدة عن الغناء من 

�سنوات، كانت جتربة مهمة بالن�سبة يل يف التفاعل مع اجلمهور واأن ت�سل اإليهم طاقتك،  وجنحت 
يف الختبار وتوا�سلت مع النا�ض واجلمهور كان بديعا وهناك جتارب جديدة مقبلة بعد حت�سر 

ومذاكرة �ستفاجئ اجلمهور.
املقبلة؟ الفرتة  اأغان  اإنتاج  على  تعملن  • وهل 

لُت اأغنيتن ولكن مل اأ�سورهما بعد وبالتاأكيد اأحب اأن يكون لدي اأغنياتي  - �سجَّ
اأن  اأف�سل  اأغنيات كثرة،  األبومات واأط��رح  اأقدم  اأن  اخلا�سة  لكن لي�ض لدي نية 

اأقدم اأغنية كل فرتة واأن اأغني مع باند لكي اأتوا�سل مع اجلمهور لأنني اأحب اأن 
اآخذ طاقتي من اجلمهور على امل�سرح، اأنا تربيت على حب امل�سرح.

ال�ساحة؟ يف  احلالية  الفرتة  لك  اأغنية  اأحب  • وما 
مرحلة  يف  مثال  الأغنيات  يف  احلياة  يف  مراحل  ول��دي  كثرة  اأغنيات  اأ�سمع   -

رامي  اأ�سمع  واأحيانا  طوبجي  هبة  اأ�سمع  واأخ��رى  نعمة  عبر  �سماع  اأح��ب  ما 
اأ�سمع عمرو دياب واأحب حممد حم�سن وتامر ح�سني  فال  �سري، واأحيانا 

توجد اأغنية حمددة.
الأحمر؟ للروج  حبك  �سر  • وما 

ال��روچ الأحمر  اأح��ب  اأ�سال على وجهي ويف العادي  اأح��ب و�سع ماكياج  اأن��ا ل   -
كثرا لأنه يعطيني ثقة بالنف�ض واإح�سا�سا بالبهجة، لكن يف امل�سل�سل كانت له اأبعاد 

اأخرى يف بع�ض امل�ساهد كنت اأ�سع األوان روج اأخرى على ح�سب مود ال�سخ�سية.
املف�سلة  املو�سة  فما  الفا�سون  يف  اأيقونة  لأن��ك  اجلمهور  يتابعك  ما  دائما   •

لك حاليا؟
التي تليق  اإح�سا�سي باملالب�ض واملوديالت  اأحب  املو�سة ولكن  اأتتبع  انا ل   -

علي فاأنا اأحب الفا�سون كثرا واأهم �سيء اأفعله اأنه ممكن من تي �سرت 
ب�سيط وبنطلون عادي اأقدم فكرة جديدة، منذ �سغري اأحب املو�سة مثال 

يف  م�سل�سل راجل و�ست �ستات  يف اأجزائه قدمت موديالت و�سيحات 
خمتلفة وطرقعة يف الأفكار والأل��وان ونا�ض كثرون علقوا على اأن 

هناك طفرة يف موديالت مالب�سي وقتها، ولو اخرتت اأن اأعمل يف 
جمال اآخر اأو م�سروع  اآخر �سيكون الأزياء ولكن �ساأقوم بالدرا�سة 

املوڤ  والأل���وان  الوا�سعة  البنطلونات  اأح��ب  مثال  ل��ه،  اجليدة 
البا�ستيل   األ��وان  مع الأحمر مع الأ�سفر مع الأخ�سر واأحب 

واأع�سق اللون الأبي�ض واأي�سا الأ�سود فهذا على ح�سب املود 
والإح�سا�ض.

• وما ق�سة التاتو الأخر والذي كان حديث ال�سو�سيال 
ميديا والفتيات؟

مثل  التجميل  اأ�سكال  من  �سكل  فهو  التاتو،  اأح��ب   -
تكون  تاتو  ير�سم  م��ن  ع��ادة  وغ��ره��ا،  ال�سعر  �سبغة 
عنها  ي��ع��ل��ن  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ول  غ��ام�����س��ة  �سخ�سيته 
لنف�سه  ال��ر���س��وم  ب��ه��ذه  نف�سه  ع��ن  ي��ع��ر  اأن  ف��ي��ح��اول 

باب  من  تاتو  ير�سمون  كثرون  نا�ض  لالآخرين،  ولي�ض 
يريدون  اآخ��رون  هناك  ولكن  عليه  يعلقوا  اأو  النا�ض  ي��راه  اأن 

اأن يو�سلوا ر�سالة ل ت�ستطيع اأن تقولها، فكل ر�سم تاتو لدي له 
بالكالم  اأع��ر عنها  اأن  اأ�ستطيع  اأح��د يعرفها غري لأين ل  معان ل 

 lion ولي�ض �سروريا اأن اأعر، والتاتو الأخر ب�سبب حبي ال�سديد لفيلم
king فاأفالم الإنيمي�سن بها ر�سائل جميلة وهادفة، واأي�سا اأبنائي يحبون هذا 
والنجاح  والثبات  القوة  منها  كثرة  اأ�سياء  يل  يعني  الأ�سد  تاتو  كثرا  الفيلم 

والإن�سانية ف�سعب اأن اأو�سح هذا.
الفرتة  يف  مم��ث��ال  ع��ب��دامل��ن�����س��ف  حم��م��د  ن����رى  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  وه����ل   •

املقبلة؟.
- زوجي من�سغل كثرا بالريا�سة ويحبها واأ�سك اأن يتجه اإىل التمثيل، الفرتة احلالية عر�ض عليه كثر 
اأن يقدم اأحد الإعالنات واأن يكون وجهة اإعالمية لإحدى املاركات املعروفة،  من الإعالنات واحتمال 
يكون مدربا  اأن  الع��ت��زال  بعد  القادمة  الكرة فخطته  الأك��ر هو  �سيمثل لأن حبه  اأن��ه  اأعتقد  لكن ل 

عاما.
ر�ساقتك؟ �سر  فما  الريا�سة  ملمار�سة  كبر  حب  • لديك 

- البيت كله عا�سق للريا�سة، اأحب الريا�سة قبل اأن اأتعرف بزوجي، اأنا اأحب التن�ض وال�سباحة، واأغر 
اأين  كما  بامللل،  اأ�سعر  ل  لكي  األعبها  التي  الريا�سة  ف��رتة  ك��ل 
طاقة  تعطيني  فالريا�سة  والإ�سكوا�ض،  البوك�سينج  اأحب 
للحفاظ  الريا�سة  مبمار�سة  النا�ض  واأن�سح  اإيجابية 
على ال�سحة حتى لو ممار�سة الريا�سة يف املنزل، 
مثال  ريا�سيا  ج�سمي  يكون  اأن  دائما  واأح��ب 
فرتات حملي زاد وزين فال اأحب الوزن 

املمتلئ.
ابناك ميلكان مواهب  •  وهل 

فنية؟
ب�سوت  وي���ت���م���ت���ع���ان  ن���ع���م   -
ال�سغر  واب����ن����ي  ج���م���ي���ل، 
التمثيل،  ي���ح���ب  اأي�������س���ا 
معي  غنى  الكبر  واب��ن��ي 
و����س���وت���ه  راب  اأغ����ن����ي����ة 
اأكر  مهتم  لكنه  ح��ل��و، 
�سيكون  اآ�سر  بالريا�سة، 
ممثال موهوبا وبالفعل 
متثيل  ك�����ور������ض  ي�����اأخ�����ذ 

حاليا.

حممد هنيدي: فيلم "الإن�س والنم�س"
 يقدم جتربة خمتلفة على خطى الأفالم الأجنبية

اجلديد  فيلمه  باإطالق  هنيدي  حممد  الفنان  عر 
من�سور  يف  وقال  الأربعاء،  اأم�ض  والنم�ض"  "الأن�ض 
له عر �سفحته الر�سمية بالفي�سبوك والن�ستجرام 
اهلل  �ساء  ان   .. اخلا�ض  العر�ض  خل�سنا  هلل  "احلمد 
ال��ف��ي��ل��م جتربة  ب��ن��ق��دم��ل��ك��م يف   .. ي��ع��ج��ب��ك��م  ال��ف��ي��ل��م 
مب�ستوي  الج��ن��ب��ي��ة  الف����الم  زي  وخمتلفة  ج��دي��دة 
الأ�سرة  لكل  منا�سبة  ممتعة  وبق�سة  وجديد  متطور 
وللعيلة كلها .. ان �ساء اهلل ت�سوفوه وتنب�سطوا انتوا 

و�سحابكم واأ�سرتكم".
وتدور اأحداث فيلم الإن�ض والنم�ض، يف اإطار كوميدي، 
الفنان حممد هنيدي، منة  وي�سارك يف بطولته مع 
فوؤاد،  بيومي  اجلليل،  عبد  عمرو  �سابرين،  �سلبي، 

دنيا  حافظ،  حممود  الر�سول،  عبد  عارفة 
ماهر، �سريف د�سوقي، اإ�سافة اإىل 

الفنانن  م��ن  ع��دد  م�ساركة 
والفيلم  �سرف،  ك�سيوف 
ق�سة واإخ��راج و�سيناريو 

وحوار �سريف عرفة.

متتاز باختالفها عن جنمات جيلها من الفنانات لقدرتها على تقدمي الأدوار اجلادة 
والرومان�شية والكوميدية، وقد جنحت فى اإتقان هذه الألوان، فمع حممد هنيدى 
فى فيلم "ع�شكر فى املع�شكر" ناف�شت بقوة وك�شفت عن موهبتها فى الأداء الكوميدى، 
واأخريا قدمت �شخ�شية  �شتات" .  "راجل و�شت  �شل�شلة   لها فى  الكبري  النجاح  بعد 
)نادين( يف م�شل�شل )�شد الك�شر( وكانت نقلة جديدة يف م�شريتها الفنية، الفنانة 
لقاء اخلمي�شي.. تتحدث عن التمثيل والغناء وحبها للمو�شة، وهل �شيخو�ص زوجها 
"موفا�شا"  لعب الكرة ال�شهري حممد عبداملن�شف جتربة التمثيل؟ و�شر �شخ�شية 

يف "ليون كينج"  وتفا�شيل جديدة اأخرى يف هذا احلوار.



اكت�شاف 16 متغريا وراثيا مرتبطا بال�شمنة!
ادعت درا�سة جديدة اأن �ستة ع�سر نوعا وراثيا نادرا ميكن اأن حتمي النا�ض 

من ال�سمنة.
�سامل  جيني  اختبار  وهو  لالإك�سوم"،  كامال  "ت�سل�سال  الباحثون  واأج��رى 
يبحث يف اآلف اجلينات يف وقت واحد، على اأكر من 645000 �سخ�ض 
من اململكة املتحدة والوليات املتحدة واملك�سيك. و"الإك�سوم" هو جزء من 
احلم�ض النووي يحتوي على 22000 جن لل�سخ�ض، وميثل %1 فقط 
لت�سخي�ض  الأ�سا�سية  املعلومات  معظم  على  يحتوي  ولكنه  اجلينوم،  من 

احلالت املوروثة.
وحددوا 16 متغرا توؤثر على موؤ�سر كتلة اجل�سم )BMI(، وهو املعيار 
اأو يعانون من  النا�ض يتمتعون بوزن طبيعي  اإذا كان  القيا�سي لتحديد ما 

زيادة الوزن اأو ال�سمنة.
 ،GPR75 وارتبطت الطفرات اجلينية النادرة يف اأحد اجلينات، امل�سماة

باحلماية من ال�سمنة.
وك��ان الأ�سخا�ض الذين لديهم ن�سخة واح��دة غر ن�سطة على الأق��ل من 
GPR75، يزنون اأقل بنحو 12 باوندا )5.4 كغ(، ويواجهون خطرا اأقل 

بن�سبة %54 من ال�سمنة مقارنة مبن لي�ض لديهم طفرة.
الب�سر، وفقا  ال�سمنة لدى  اأهدافا عالجية حمتملة لعالج  النتائج  وتوفر 
Regeneron للتكنولوجيا احليوية ومقرها  لفريق البحث يف �سركة 

نيويورك.
وق����ال ج����ورج ي��ان��ك��وب��ول��و���ض، ال��رئ��ي�����ض وك��ب��ر امل�����س��وؤول��ن ال��ع��ل��م��ي��ن يف 
Regeneron، اإن اكت�ساف القوى الوراثية اخلارقة الوقائية، كما هو 
احلال يف GPR75، يوفر الأمل يف مكافحة التحديات ال�سحية العاملية 

املعقدة واملنت�سرة مثل ال�سمنة.
وُيعرف موؤ�سر كتلة اجل�سم باأنه مقيا�ض للدهون يف اجل�سم بناء على وزنك 
اأك��ر، فاأنت  اأو   30 واإذا كان موؤ�سر كتلة اجل�سم لديك  بالن�سبة لطولك. 

م�ساب بال�سمنة.
ومن املعروف بالفعل اأن دهون اجل�سم "�سمة وراثية للغاية"، واأن العوامل 

الوراثية تلعب دورا اأ�سا�سيا يف توازن الطاقة وتنظيم الدهون يف اجل�سم.
الأفراد  توؤهل  اأن  النادرة  الت�سفر  ومتغرات  للجينات  ميكن  كيف  ولكن 
اأو حتميهم من ال�سمنة، لي�ست مفهومة متاما. وميكن اأن يوفر فهم ذلك 

م�سارا لتطوير ا�سرتاتيجيات عالجية اآمنة وفعالة لعالج ال�سمنة.
G يعر عنه  GPR75 - وهو م�ستقبالت مقرتنة بالروتن  ولوحظ 

الدماغ - يف اأربعة تقريبا من كل 10000 �سخ�ض مت�سل�سل.
وراثيا  ُع��ّدل��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران  ل��دى  النتائج  �سحة  م��ن  الباحثون  وحت��ق��ق 

.GPR75 لتفتقر اإىل ن�سخ اجلن
التي مل حُتدث  تلك  %44 من  بن�سبة  اأق��ل  وزن��ا  الفئران  واكت�سبت هذه 

طفرة عندما مت تغذية املجموعتن بنظام غذائي غني بالدهون.
وُن�سرت الدرا�سة يف جملة  Science، اإىل جانب مقال منظور م�ساحب 
باحثان من جامعة كامريدج مل  اأوراي��ل��ي، وهما  و�ستيفان  يو  بقلم جيلز 

ي�ساركا يف الدرا�سة.
الب�سري على نطاق وا�سع نقطة  اأن ي�سبح ت�سل�سل الإك�سوم  ومن املحتمل 

دخول متزايدة الأهمية لكت�ساف روؤى ميكانيكية يف بيولوجيا الثدييات

الكهربائية؟ البطارية  خمرتع  • من 
العامل الإيطايل فولتا

م؟  1884 عام  عملي  حرب  قلم  اأول  خمرتع  هو  • من 
الأمريكي لوي�ض واترمان

؟ طعم  للطعام  يكون  ل  ملاذا  م�شدودا  الأنف  يكون  •عندما 
على  ي�ساعد  الن��ف  خلف  املوجود  النفي  والتجويف  الفم  تكوين  اأن 
ان يتم التذوق وال�سم معا ففي الوقت الذي نقوم فيه بقطع الطعام 
فان الرائحة تذهب اإىل ا�سفل النف ويلتقطها غ�ساء ال�سم ثم تر�سل 
امل�ستقبالت ال�سميه الر�سالة اإىل املخ ملعرفة الرائحة فيجيب بحالوة 
طعامها .. لذلك فعندما تتعطل حا�سة ال�سم ل نتمكن من �سم الطعام 

وي�سعب متييزه ويكون طعم كل �سئ م�سابها .

�سنة. األف   8000 من  اأكر  منذ  الأر�ض  على  موجود  الكربون  اأك�سيد  ثاين  • غاز 
امليكروبات واجلراثيم  بنقل  تقوم  لأنها  الأر�ض،  اأخطر ح�سرة على  بها هي  ن�ستهن  التي  الذبابة  • ح�سرة 

اإىل الإن�سان من القمامة.
بالكوابي�ض. يحلم  فاإنه  كايف  ب�سكل  دافئ  لي�ض  مكان  يف  الإن�سان  نام  • لو 

البارد. املاء  من  اأ�سرع  ب�سكل  يثلج  ال�ساخن  املاء  • اأن 
املاء. حتت  واقفة  وتظل  مرتات  الكيلو  بع�ض  عمق  على  تغو�ض  احليتان  اأنواع  من  الكثر  • هناك 

الرازيل.  و  اأ�سرتاليا  يف  عليها  العثور  مت  اخلام  الذهب  من  كتل  اأ�سخم  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن الأنثى من ال�سباع اإذا و�سعت و لدها ترفعه يف الهواء اأياماً تهرب به من الذر و النمل لأنها 
ت�سعه كقطعة من حلم فهي تخاف عليه من الذر و النمل فال تزال ترفعه و ت�سعه و حتركه من مكان اإىل 

مكان حتى ي�ستد. 
 • هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي و فر�ض البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً و هي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها. 
ل  النا�ض  اأغلب  و   ، هرة   20  :  15 من  تنجب  و  ال�سنة  يف  مرات  ثالث  تلد  الأم  القطة  اأن  تعلم  • هل 

يرغبون يف اأن تزاحم القطط بيوتهم و لذلك فاإنهم يوزعونها على الغر .. اأو .. يغرقونها. 
 • هل تعلم اأن ) الراأراأة ( تعني حتريك العينن و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف.

 • هل تعلم اأن اأول من اكت�سف الدورة الدموية ال�سغرى يف الإن�سان هو ابن النفي�ض. 
 • هل تعلم اأن اأول من قال بقابلية الأع�ساء ال�سلبة يف اجل�سم كالعظام لاللتهاب و الت�سخم و الأورام هو 

ابن �سينا. 

الثعبان االليف!
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الربوكلي 
ي����ع����ت����ر ال����روك����ل����ى 
ين�سب  ل  م���ع���ي���ن���ا 
الفيتامينات  م�����ن 
الغذائية  والعنا�سر 
امل�������ه�������م�������ة ل���������س����ح����ة 
اآلية  اأن  اإل  الن�����س��ان 
حمايته لل�سراين مل 
تكن معلوم تفا�سيلها 
اأن  اىل  الآن  ح���ت���ى 

تو�سل فريق من العلماء الريطانين اإىل تف�سر وك�سف النقاب عن هذه 
الألية.

فقد تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�سر 
اإىل اأحتواء الروكلى وعدد من اخل�سراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�سراين ووقايتها من اجللطات امل�سببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�سفت 
القدرة  لديه  الروكلى  فى  "�سولفورافن" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�سراين 

لوقايتها من ال�سابة باجللطات اخلطرة .
اخل�����س��راوات خا�سة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�سر  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  املطالبة  ال�سيحات  ول��ت��دع��م  الن�����س��ان  ل�سحة  البوركلى 

ال�ستهالك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.

يحكى ان ثعبانا �سخما كان ي�سكن احد اجلحور يف حائط كبر ملنزل احد العائالت وقد اعتاد عليه ا�سحاب 
البيت كبارا و�سغارا، ويف احدى املرات احبت اجلدة ان ترى اإْن كان للثعبان �سغار اأم ل.. لنه قبل فرتة كان 
منتفخا قليال والآن ا�سبح �سكله طبيعيا، وهنا انتظرت اجلدة حتى يخرج الثعبان للبحث عن طعام ونظرت 
يف اجلحر فوجدت عددا كبرا من ال�سغار تتلوى بداخله وما زالت مغم�سة العينن فاح�سرت كي�سا واخذت 

ال�سغار داخله ثم و�سعتهم يف مكان اخر او�سع وادفاأ وذهبت لتق�سي حوائج بيتها.
رجع الثعبان اإىل جحره فلم يجد ال�سغار فاأخذ يلف حول نف�سه كالتائه ال�سائع وهو غا�سب ل يعرف ماذا 
يفعل فقد ادرك ان احدا ما اخذ �سغاره ول احد يعرف هذا اجلحر غر ا�سحاب البيت الذين اعتادوا عليه 
واعتاد عليهم، فنزل من جحره وزحف لداخل البيت وجتول يف فنائه الوا�سع فوجد يف طرف الفناء اناء كبرا 
وقد امتالأ باحلليب الطازج فاقرتب منه وبخ بداخله ال�سم بغزاره وعاد ادراجه جلحره ويف ذلك الوقت كان 
رب البيت قد راآه يزحف يف كل مكان وكاأنه يبحث عن �سغاره فاأخر اجلدة التي حملت ال�سغار وعادت بهم 
الثعبان ونزل  اح��د.. فا�سرع  يوؤذهم  ان �سغاره مل  الثعبان وجدهم ففرح وع��رف  القدمي وملا عاد  اإىل اجلحر 
من جحره وذهب اإىل الفناء متجها اإىل اناء احلليب الذي كانت اجلدة تقرتب منه وقام على الفور باللتفاف 
حوله ثم قام ب�سكبه على الر�ض جميعه حتى ل ي�ستعمله احد وي�سره �سمه.. وعاد ل�سغاره، وهنا ولأن اجلدة 
غ�سبت من �سكب احلليب على الر�ض اإل ان رب البيت قد اخرها مبا حدث ومن انه قد �ساهد الثعبان وهو 
يبخ ال�سم بداخله وانه كان ينوي �سكبه لكن الثعبان ملا رجع وراأى �سغاره واطماأن عاد ادراجه ليلغي انتقامه 

من اهل البيت و�سبحان اهلل.

اأخ�سائية  كومي�ساروفا،  األبينا  الدكتورة  ك�سفت 
املفاهيم  ال��رو���س��ي��ة،  وال��ت��غ��ذي��ة  ال�����س��م��اء  ال���غ���دد 
التغذية  ب���������س����اأن  ����س���ي���وع���ا  الأك���������ر  اخل����اط����ئ����ة 

ال�سحيحة.
تناول  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  اأن  اإىل  اخل���ب���رة،  وت�����س��ر 
الغلوتن ومنتجات الألبان اأو الفواكه، لن ي�ساعد 
الوزن  م��ن  التخل�ض  على  الأ���س��ح��اء  الأ�سخا�ض 

الزائد، اأو حت�سن �سحتهم.
فواكه  دون  م��ن  غذائية  "حمية  م��وؤك��دة،  وت��ق��ول 

لي�ض لها اأي اأ�سا�ض علمي على الإطالق".

تناول  ع��ل��ى  النف�ض  لإج��ب��ار  ح��اج��ة  وت�����س��ي��ف، ل 
الطعام بعد ال�ستيقاظ مبا�سرة، اإذا مل تكن هذه 
ال�سائعة  الأخ��ط��اء  اأح��د  اإن  عموما  قدمية.  ع��ادة 
اأو  معينة  غذائية  م��واد  تناول  على  الإ���س��رار  هو 

رف�سها.
الأ�سطورة  اإىل هذا، دح�ست اخلبرة  وبالإ�سافة 
زيادة  ت�سبب  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ع��ن  ال�سائعة 
ال������وزن، مب���ا ف��ي��ه��ا احل���ل���وي���ات. ووف���ق���ا ل��ه��ا ف���اإن 
الن�ساط البدين،  الإف��راط بتناول الأطعمة وقلة 

ي�سببان زيادة كتلة اجل�سم.

اأخطاء �شائعة نرتكبها يف 
التغذية ال�شحية

الإيطالية ميلينا بالدا�شاري تتناف�ص يف النهائي الفردي ال�شامل للجمباز الإيقاعي خالل دورة الألعاب الأوملبية طوكيو 2020 -ا ف ب


