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تو�صلت درا��س��ة حديثة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون اللحوم
والداوجن بانتظام هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض مزمنة ،ح�سب
ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ووج ��د ال �ب �ح��ث ،ال ��ذي �أجن��زت��ه ج��ام�ع��ة �أك �� �س �ف��ورد ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتناولون  70غ��رام��ا م��ن اللحوم  -امل�صنعة �أو
غري امل�صنعة  -معر�ضون �أكرث من �أقرانهم خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب بن�سبة  15يف املئة ،و 30يف املئة مبر�ض ال�سكري و 31يف املئة
بااللتهاب الرئوي .وقال البحث �إن هذه املخاطر تنطبق �أي�ضا على
ع�شاق الدواجن ،م�شريا �إىل �أن النتائج مت التو�صل �إليها بعد حتليل
بيانات م��ا ي�ق��رب م��ن ن�صف مليون ب��ري�ط��اين .وا�ستمرت الدرا�سة
� 10سنوات .كما ك�شفت البيانات �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون
اللحوم ث�لاث م��رات �أو �أك�ثر يف الأ�سبوع هم �أك�ثر عر�ضة للتدخني
و�شرب الكحول وال�سمنة .وت�شري هذه النتائج �إىل االرتباط املهم بني
امل�شكالت ال�صحية واللحوم ،على اعتبار �أن هذه الأخرية من امل�صادر
الرئي�سة للأحما�ض الدهنية امل�شبعة.
وق��ال امل��ؤل��ف الرئي�سي للبحث ال��دك�ت��ور كريين ب��اب�ير ،م��ن جامعة
�أك���س�ف��ورد" :هناك ح��اج��ة �إىل م��زي��د م��ن ال�ب�ح��ث لتقييم العالقة
ال�سببية بني اللحوم والأمرا�ض املزمنة اخلطرية ..و�إذا كان الأمر
كذلك �سنعرف �إىل �أي مدى ميكن الوقاية من هذه الأم��را���ض عن
طريق تقليل ا�ستهالك اللحوم".

ماذا يحدث جل�سمك عند �شرب حليب ال�شوفان؟
حليب ال�شوفان ،خيار جيد للأ�شخا�ص الذين يعانون من احل�سا�سية
�أو عدم حتمل منتجات الألبان ،كما �أنه يحتوي على ن�سبة منخف�ضة
م��ن ال��ده��ون امل�شبعة ،ل��ذا فهو يعترب ب��دي� ً
لا �صحياً رائ�ع�اً للحليب
احل�ي��واين .فيما يلي �أه��م الأ�شياء التي حت��دث للج�سم ل��دى تناول
حليب ال�شوفان ،وفق ما �أورد موقع “�إم �إ�س �إن” الإلكرتوين:
يقول �أخ�صائي التغذية الدكتور را�شمي بياكودي" :وفقًا للدرا�سات،
ميكن �أن يقلل حليب ال�شوفان من م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم
ب�شكل فعال .كما ميكن �أن يكون احلليب اخلايل من منتجات الألبان
فعا ًال يف خف�ض الكولي�سرتول ال�ضار”
وي�ضيف بياكودي �أن عن�صر بيتا غلوكان املوجود يف حليب ال�شوفان
ي�ساعد على تقليل ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم وتركيزات كولي�سرتول
الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة .ويعتقد �أي�ضاً �أن حليب ال�شوفان
ي�ستبدل الدهون امل�شبعة املوجودة ع��اد ًة يف حليب الألبان ،بالدهون
غري امل�شبعة .حليب ال�شوفان حم�صن بالريبوفالفني (املعروف � ً
أي�ضا
با�سم فيتامني ب  )2وفيتامني ب  ،12وهما نوعان من الفيتامينات
التي جندها يف حليب البقر .كال الفيتامينني ي�ساعدان يف توليد
الطاقة من الأطعمة التي نتناولها .فيتامني ب  12مهم � ً
أي�ضا خلاليا
ال��دم احل�م��راء ال�صحية وكذلك خاليا امل��خ والأع���ص��اب .يوفر كوب
منوذجي �سعة � 8أون�صات من حليب ال�شوفان حوايل 400-300
ملليغرام م��ن الكال�سيوم ،وكمية م��ن فيتامني د ،وم �ع��ادن �أخرى
�صحية للعظام مثل البوتا�سيوم واملغني�سيوم .تعمل هذه الفيتامينات
واملعادن جميعها معاً للحفاظ على عظام قوية و�صحية.

�سماعات ثورية لعالج �ضعف ال�سمع
تقول العديد من الدرا�سات� ،إن �صحة ال�سمع ترتبط ارتباطاً وثيقاً
مب�شاكل الذاكرة ومهارات اتخاذ القرار لدى البالغني الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  45و 65عاماً .وحل�سن احلظ ،ظهرت تقنية جديدة
ومثرية م�صممة لدعم العقل ب�شكل �أف�ضل.
متنح هذه التقنية اجلديدة العقل املزيد مما يحتاجه لفهم ال�صوت
والعمل ب�شكل �أف�ضل يف جميع بيئات اال�ستماع ال�صعبة.
طور العلماء م�ؤخراً �سماعة “�أوتيكون مور” التي تعتمد على تقنية
تدعى “برين هريينغ” والتي ت�ساعد على حت�سني فهم الكالم بجهد
�أقل ،حتى يف الأماكن ال�صاخبة.
مت ت�صميم ال�سماعات ،لتحاكي عمل ال��دم��اغ ،ع�بر التعلم الذكي
من خ�لال التجربة ،حيث مت تدريب اجلهاز على اال�ستماع يف 12
مليون موقف واقعي من احلياة .ويف حني �أن اجلهاز ا�ستثنائي بف�ضل
ال�صوت الذي يقدمه و �أدائه يف بيئات اال�ستماع ال�صعبة� ،إال �أن هناك
ميزات �أخرى ت�ستحق الذكر �أي�ضاً.

فنادق الطني مق�صد
�سياحي يف قرية عمانية
جن ��ح � �س �ك��ان ق��ري��ة م �� �س �ف��اة العربيني
العمانية يف جعلها مق�صداً �سياحياً �إثر
حت��وي��ل امل� �ن ��ازل ال �ق��دمي��ة والتقليدية
امل�صنوعة من الطني �إىل فنادق �صغرية
ا��س�ت�ق�ط�ب��ت �آالف ال � ��زوار �إىل منطقة
ت�شتهر مب�سارات امل�شي اجلبلي وق�ص�ص
اجلن .وقبل �ست �سنوات ،فتحت القرية
ال �ت��ي ي�ب�ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان�ه��ا  800ن�سمة
وت �ق ��ع يف م �ن �ط �ق��ة ذات ط �ب �ي �ع��ة �أ�شبه
ب� ��أخ ��دود غ��ران��د ك��ان �ي��ون يف الواليات
امل �ت �ح��دة ،ح��ارات �ه��ا ال���ض�ي�ق��ة للأجانب
وال�سكان املحليني الباحثني عن املغامرة
يف ال �� �ص �ح��ارى وال ��زواي ��ا اخل �� �ض��راء يف
ال�سلطنة اخلليجية.
وي� ��روي ي�ع�ق��وب ال �ع�ب�ري �أنّ ك��ل �شيء
ب��د�أ يف ع��ام  2010عندما اق�ترح عمه
ع �ل��ى ال �ع��ائ �ل��ة ال � �ع ��ودة �إىل ا�ستخدام
امل �ن��ازل الطينية بعد �إهمالها ل�سنوات
يف املنطقة ال�ق��دمي��ة م��ن ال�ق��ري��ة� ،إنمّ ا
بغر�ض ال�ضيافة .وك��ان �أ��ص�ح��اب هذه
املنازل التي يعود تاريخ بنا�ؤها �إىل قرون
م�ضت قد هجروها خوفا من انهيارها،
وانتقلوا للعي�ش يف اجل��ان��ب الآخ��ر من
القرية حيث بنوا م�ساكن جديدة.
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هل تتناول اللحوم والدواجن  3مرات �أ�سبوعيا؟ درا�سة تك�شف املخاطر

درا�سة  :بع�ض الدهون توفري
احلماية من �أمرا�ض معينة!

�صور عن�صرية ..وقف ن�شر
 6ق�ص�ص �أطفال ل�سو�س

الفوائد ال�صحية ل�سمك
ال�سلمون للن�ساء ال تقدر بثمن!
يحتوي �سمك ال�سلمون على العنا�صر الغذائية التي يحتاجها اجل�سم ،فهو
غني بزيت الأوميغا  3املهم للج�سم ،والذي يرفع من م�ستويات الأحما�ض
الدهنية املفيدة لل�صحة العقلية واجلن�سية .وي��وج��د بال�سلمون
الفيتامينات الالزمة للحفاظ على ال�صحة والوقاية من الأمرا�ض
مثل الفيتامينات  Aو  Bو  .Cكما يحتوي على ن�سب عالية من
احلديد ،الكال�سيوم ،البوتا�سيوم ،املغن�سيوم ،وال�سيلينيوم؛
وهذه املعادن مهمة ل�صحة اجل�سم والب�شرة؛ لذلك ُين�صح
بتناول الأ�سماك مرتني �أ�سبوعي ًا على الأق��ل واختيار
�سمك ال�سلمون من �ضمن هذه الوجبات لأنه �أحد �أف�ضل
امل�صادر للمغذيات .نقيبة اخت�صا�صيي التغذية يف لبنان
كري�ستال ّ
ب�شي ،تطلعك يف املو�ضوع الآتي على الفوائد
ال�صحية ل�سمك ال�سلمون للن�ساء يف املو�ضوع الآتي وفقا ملا
ن�شرته جملة �سيدتي:
م�صدر للعديد من العنا�صر الغذائية
تقول النقيبة كري�ستال ّ
إنَّ
ب�شي بداية� �" :سمك ال�سلمون
من امل��أك��والت البحرية التي تعدُّ م�صدراً للعديد من
العنا�صر ال�غ��ذائ�ي��ة امل�ف�ي��دة وامل�ه�م��ة ل�صحة الإن�سان،
ويعترب م��ن �أك�ثره��ا ف��ائ��دة؛ لكونه يحتوي على �أنواع
وكميات واف��رة م��ن العنا�صر الغذائية التي يحتاجها
ج�سم الإن���س��ان .وال�سلمون �أق��ل الأ�سماك اح�ت��وا ًء على
الزئبق؛ لأن��ه يتغذّى على الأع�شاب البحرية .وتنتمي
�أ�سماك ال�سلمون �إىل نف�س عائلة �أ�سماك التونة ،وهناك
�أن��واع خمتلفة من �سمك ال�سلمون ،معظمها يعي�ش يف
املياه املاحلة� ،أو يهاجر بني الأنهار والبحار ،ويرتاوح
ع�م��ر �أ� �س �م��اك ال���س�ل�م��ون م��ا ب�ين ع��ام�ين �إىل � 7أع ��وام
اعتماداً على النوع .وتتميز �أ�سماك ال�سلمون بطعمها
اللذيذ املميز ،وبتنوع طرق تقدميها ،فهي ت�ؤكل م�شوية،
مدخنة ،م�سلوقة �أو مطهوة على البخار ،وهي متاحة
على ن�ط��اق وا��س��ع ،ومي�ك��ن احل�صول عليها ط��ازج��ة �أو
مع ّلبة.
يعترب ال�سلمون من م�صادر الربوتني التي ين�صح بها،
وحت�ت��وي ك��ل ح�صة منه على نحو  100غ��رام وتزود
اجل�سم بـ� 200سعرة حرارية تقريباً .غني باحلديد،
البوتا�سيوم ،فيتامني  ،B 12فيتامني  ،Dوغني �أي�ضاً
بالأوميغا  3املفيد جداً للج�سم خا�صة لناحية حماية
�شرايني القلب وعدم �إ�صابته مب�شاكل وعائية والتخفيف
م��ن خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ب��ال���س��رط��ان وم��ر���ض الزهامير.
وق��د �أثبتت بع�ض ال��درا��س��ات �أنَّ ال�سلمون يحمي من
ال��روم��ات �ي��زم ،ل��ذل��ك ين�صح ب�ت�ن��اول��ه م��رت�ين �أ�سبوعياً
خ�صو�صاً عند امل��ر�أة احلامل .يحتوي على ال�سيلينيوم
وعلى فيتامني  Aاملهم ج��داً من �أج��ل احلفاظ على
�صحة النظر ،كما يحتوي على م�ضادات �أك�سدة ممتازة؛
من �أجل املحافظة على ن�ضارة الب�شرة".
ال�سلمون �أحد �أف�ضل م�صادر الأحما�ض الدهنية
ح��ول ف��وائ��د �سمك ال�سلمون ال�صحية ت��ؤك��د النقيبة
كري�ستال ّ
ب�شي �أن " ال�سلمون يعترب �أحد �أف�ضل م�صادر

اال�ستماع العميق للمو�سيقى..
لعالج الأمرا�ض العقلية
طور عامل �أع�صاب بريطاين ،طريقة ناجعة لال�ستماع العميق للمو�سيقى،
م�صممة لتح�سني ال�صحة العقلية وتعزيز الوعي الذاتي واال�سرتخاء.
بح�سب العلماء ،ف ��إن اال�ستماع �إىل املو�سيقى ي��ؤث��ر ب�شكل عميق على
�شعورنا ب�سبب الطريقة التي تعمل بها املو�سيقى على الدماغ� ،إذ ميكن
�أن تثري الذكريات ،وت�ساعد يف �إطالق االندروفني الذي يحفز ال�سعادة،
وت�ساهم يف معاجلة م�شاعرنا.
يتم ا�ستخدام مفهوم اال�ستماع العميق لتوليد �أج��واء هادئة يف بع�ض
امل�ست�شفيات وال�ع�ي��ادات وح�ت��ى الف�صول ال��درا��س�ي��ة .وق��د مت ت�صميمه
ليكون �أكرث قوة من اال�ستماع العادي� ،إذ �أنه يخلق بيئة �صوتية ميكنها
تغيري نظرتنا لأنف�سنا والعامل ب�شكل �إيجابي.
ويقول ع��امل الأع�صاب ،الدكتور مندل كايلني� ،إن املو�سيقى ميكن �أن
تعمل على الدماغ بطريقة مماثلة للعقاقري املخدرة وامل�سكنة ،وميكن �أن
يكون لها فوائد �صحية عقلية �إيجابية وفورية� ،سواء بالن�سبة للمر�ضى
الذين ي�سعون للح�صول على عالج �سريري لالكتئاب� ،أو الطالب الذين
يرغبون بالتخل�ص من القلق� ،أو الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون بالإحباط.

الأحما�ض الدهنية �أوميغا � ،3إذ ي� �ح� �ت ��وي كل
 100غرام من �سمك ال�سلمون على حوايل  2.5غرام
من �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية .وخالفاً ملعظم الدهون
الأخ ��رى ،تعترب ال��ده��ون التي حتتوي على �أوم�ي�غ��ا 3
�ضرورية للج�سم؛ مما يعني �أن��ه يجب ت�ضمني �أوميغا
 3يف ن�ظ��ام�ن��ا ال �غ��ذائ��ي؛ لأنَّ الأج �� �س��ام ال ت�ستطيع
تكوينها .وه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��وائ��د ال�صحية لها،
مثل تقليل االلتهاب ،خف�ض �ضغط ال��دم ،تقليل خطر
الإ� �ص��اب��ة ب��ال���س��رط��ان وحت���س�ين وظ�ي�ف��ة اخل�لاي��ا التي
تبطن ال�شرايني.
�سمك ال�سلمون غني ب��ال�بروت�ين ع��ايل اجل ��ودة ،ويعدُّ
الربوتني من العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية التي يجب �أن
نح�صل عليها من النظام الغذائي ،حيث يلعب جمموعة
م��ن الأدوار امل�ه�م��ة يف اجل���س��م ،مب��ا يف ذل��ك م�ساعدة
اجل�سم على ال�شفاء بعد الإ�صابة ،وحماية �صحة العظام
واحل �ف��اظ ع�ل��ى ك�ت�ل��ة ال�ع���ض�لات �أث �ن��اء ف �ق��دان ال ��وزن
وعملية ال�شيخوخة.
يعترب ال�سلمون م���ص��دراً مم�ت��ازاً ملجموعة الفيتامني
 Bالالزمة لإنتاج الطاقة ،ال�سيطرة على االلتهابات
وحماية �صحة القلب والدماغ.
يو ّفر  100غرام من �سمك ال�سلمون من 18% 11-
م��ن احتياجات ال�ف��رد اليومية م��ن البوتا�سيوم ،وهي
يف ال��واق��ع �أك�ث�ر م��ن ال�ك�م�ي��ة ال �ت��ي ي��و ّف��ره��ا امل ��وز من
البوتا�سيوم ،والتي تعادل  10%من احتياجات الفرد
اليومية .وي�ساهم البوتا�سيوم ب�شكل كبري يف تقليل
�ضغط ال��دم ع��ن طريق منع زي��ادة احتبا�س امل��اء داخل
اجل���س��م ،ك�م��ا �أن ��ه يقلل م��ن خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة بال�سكتة
الدماغية.
يحتوي �سمك ال�سلمون على ال�سيلينيوم الذي ي�ساعد
على حماية �صحة العظام ،يق ّلل الأج�سام امل�ضا ّدة للغدة
الدرقية لدى الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض الغدة الدرقية
املناعي الذاتي ،ويق ّلل من خطر الإ�صابة بال�سرطان.
ت�شري الأبحاث �إىل �أنّ الدهون التي حتتوي على �أوميغا
 3يف �سمك ال�سلمون والأ�سماك الدهنية الأخ��رى قد

تعزّز فقدان ال��وزن وتقليل ده��ون البطن لدى الأفراد
الذين يعانون من زي��ادة ال��وزن .كما �أن��ه مثل الأطعمة
الغنية بالربوتني ،فهو ي�ساعد على تنظيم الهرمونات
ال�ت��ي تتحكم يف ال�شهية وت��زي��د م��ن ال�شعور بال�شبع،
بالإ�ضافة �إىل ذلك يزيد من معدل الأي�ض .بالإ�ضافة
�إىل ذلك يع ّد �سمك ال�سلمون منخف�ضاً �إىل ح ّد ما يف
ال�سعرات احلرارية".
ال�سلمون ومكافحة االلتهابات
وت�شري النقيبة كري�ستال ّ
ب�شي �إىل �أنه "يعتقد العديد
م��ن اخل�ب�راء �أن االل�ت�ه��اب ه��و ال�سبب اجل ��ذري ملعظم
الأمرا�ض املزمنة ،مبا يف ذلك �أمرا�ض القلب وال�سكري
وال�سرطان ،ولقد وجد العديد من الدرا�سات �أن تناول
امل��زي��د م��ن �سمك ال�سلمون ي�ساعد يف تقليل عالمات
االلتهاب ل��دى الأ�شخا�ص املع ّر�ضني خلطر الإ�صابة
بهذه الأمرا�ض وغريها .كما �أن الدرا�سات �أ�شارت �إىل
يح�سن من
�أن ت�ضمني ال�سلمون يف النظام الغذائي قد ّ
وظائف املخ.
ت�ساهم كل من الأ�سماك الدهنية وزيت ال�سمك يف احل ّد
من �أعرا�ض االكتئاب ،وحماية �صحة دماغ اجلنني �أثناء
احل�م��ل ،وتقليل القلق وب��طء ف�ق��دان ال��ذاك��رة املرتبط
بالعمر ،وتقليل خطر الإ�صابة باخلرف والزهامير".
فوائد �سمك ال�سلمون للب�شرة وال�شعر
وت�ق��ول النقيبة كري�ستال ّ
ب�شي �إن ال�سلمون "ي�ساهم
يف التقليل من التهابات الب�شرة والإ�صابة بالأمرا�ض
اجللدية .يحتوي ال�سلمون على ن�سبة عالية من فيتامني
 Aال��ذي ي�ساعد على ترطيب الب�شرة واحلماية من
التجاعيد ،كما يحتوي على فيتامني  Cال��ذي ي�ساعد
على التخل�ص من املواد امل�ؤك�سدة يف الب�شرة ،والتي ت�سبب
حب ال�شباب� .أما بالن�سبة لفوائد �سمك ال�سلمون
ظهور ّ
لل�شعر ،ف�إنَّ تناوله ي�ساعد على تن�شيط الدورة الدموية
وتدفق الدم �إىل ب�صيالت ال�شعر ،وبالتايل تقوية ال�شعر
ومنحه النعومة ب�سبب وجود زيت ال�سمك به".

�أع �ل �ن��ت ال���ش��رك��ة امل�ع�ن�ي��ة باحلفاظ
على تراث الكاتب الأمريكي الراحل
دكتور �سو�س وقف ن�شر �ست ق�ص�ص
�أطفال �ألفها قبل عقود الحتوائها
ع �ل��ى �� �ص ��ور ع �ن �� �ص��ري��ة وتتجاهل
م�شاعر الآخرين.
وق�ص�ص "�آند تو ثينك ذات �آي �سو
�إت �أون مولبريي �سرتيت" و "�إف �آي
ران ذا زو" و"ماك �إليجوت�س بول" و
"�أون بيوند زيربا!" و "�سكرامبيلد
�إي�ج��ز �سوبر" و "ذا كات�س كويزر"
بني �أكرث من  60ق�صة �ألفها دكتور
�سو�س ،وهو اال�سم امل�ستعار للكاتب
وال��ر��س��ام الأم��ري�ك��ي ت�ي��ودور جيزل
ال � ��ذي ت� ��ويف ع� ��ام  .1991قالت
م�ؤ�س�سة دكتور �سو�س �إنتربايزي�س
يف ب�ي��ان ي��و��ض��ح �سبب وق��ف الن�شر
"هذه ال �ق �� �ص ����ص ت �� �ص��ور النا�س
ب �ط��رق خ��اط �ئ��ة وم�ؤذية" .حتوي
الق�ص�ص التي ن�شرت للمرة الأوىل
بني  1937و 1976العديد من
ال��ر��س��وم ال�ك��اري�ك��ات��وري��ة لآ�سيويني
و�سود تت�ضمن �صورا منطية واجهت
انتقادات العتبارها عن�صرية.
ويعتمل اجل��دل ب�ش�أن �صور دكتور
�سو�س منذ �سنوات .ففي ،2017
تربعت ال�سيدة الأمريكية الأوىل
يف ذل� ��ك ال ��وق ��ت م �ي�لان �ي��ا ترامب
ب �ع �� �ش��ر م� ��ن ق �� �ص �� �ص��ه مل ��در�� �س ��ة يف
ك �م�ب�ردج ب��والي��ة ما�سا�شو�ست�س.
ورف� �� ��ض �أم �ي��ن امل �ك �ت �ب��ة باملدر�سة
الهدية ،قائال �أن الق�ص�ص حتوي
��ص��ورا واج�ه��ت ان�ت�ق��ادات باعتبارها
"دعاية عن�صرية" .ذكرت م�ؤ�س�سة
دك �ت��ور � �س��و���س �إن�ت�رب��راي��ز���س �إنها
ع�م�ل��ت م ��ع جل �ن��ة خ�ب��راء ملراجعة
قائمة الق�ص�ص امل���ص��ورة واتخذت
ق��راره��ا العام املا�ضي بوقف الن�شر
والرتخي�ص.

من�صة مي�ش ..متزج
الواقعني املعزز واالفرتا�ضي

�أعلنت مايكرو�سوفت �إطالق مي�ش"
وه��ي من�صة ت�ع��اون بتقنية الواقع
امل �ع��زز ح�ي��ث مي�ك��ن للم�ستخدمني
االلتقاء ب�شكل �أفاتار �أو �صور ثالثية
الأب� �ع ��اد يف ال �غ��رف��ة ن�ف���س�ه��ا ،وهي
خطوة �إ�ضافية نحو م�ستقبل غري
م��ادي للعمل والن�شاطات الب�شرية
الأخ� ��رى .وق��ال امل���س��ؤول ع��ن هذه
املن�صة يف �شركة "مايكرو�سوفت"
�أل �ي �ك ����س ك�ي�ب�م��ان ال �ث�ل�اث��اء خالل
ح��دث ت�سويقي اف�ترا��ض��ي "كانت
امليزة الرئي�سية لـ"الواقع املختلط"
دائ �م��ا ه��ي ال �ق ��درة ع �ل��ى �أن نكون
ح��ا��ض��ري��ن رغ��م احل��واج��ز املكانية
وال��زم��ان �ي��ة .مي�ك�ن�ن��ي �أن �أك� ��ون يف
م�صنع ح�ت��ى ل��و مل �أك ��ن موجودا
( )...ح�ت��ى ي �ك��ون ل��دي�ن��ا ال�شعور
اجل�سدي نف�سه لوجود الآخر".

احلبار ي�ضبط نف�سه يف الظروف املتغرية

ميكن احلبار االنتظار ما بني  50ثانية و�أكرث من دقيقتني للح�صول على
وجبة طعام �أف�ضل ب��دال من اخل�ضوع لإغ��راء ابتالع الطعام املتاح فورا،
وفقا لدرا�سة ن�شرت �أم�س الأربعاء يف جملة "برو�سيدينغز �أوف ذي رويال
�سو�سايتي بي" العلمية.
وحتى الآن ،ك��ان من املعروف �أن ق��ردة ال�شمبانزي والغربان والببغاوات
فقط هي التي اجتازت "اختبار املار�شميلو" ال��ذي يخترب ق��درة الكائنات
على الرتيث يف �أخذ مكاف�أة من خالل �إفهامها �أنها �ستح�صل على مكاف�أة
�أف�ضل الحقا .وبعد اجتياز �ستة حبابري بالغة هذا االختبار ،بد�أ العلماء
قيا�س قدرة هذه الرخويات على �ضبط النف�س والتعلم.
ويف البداية ،قاموا بتدريب الرخويات ال�ستة على االختيار ،بعد حتديد
الأطباق التي تف�ضلها ،وفقا للدرا�سة.
بعد ذلك� ،أعطي كل حبار فر�صة االختيار بني �أقل نوع مف�ضل لديه من
الرخويات (قطعة من الروبيان امللكي) واملتوافرة على الفور ،و�أكرث نوع
يف�ضله (روب�ي��ان �صغري ح��ي) �ستقدم له بعد وق��ت معني .وانتظرت هذه
احلبابري ما بني  50و 130ثانية لإ�شباع �شهيتها.
كذلك قامت الدرا�سة بقيا�س قدرتها على التعلم يف ظل الظروف املتغرية.
كانت لكل حبار يف حو�ضه فر�صة االختيار ب�ين ال�سباحة ب��اجت��اه �إ�شارة
رمادية �أو بي�ضاء .ومينح احلبار مكاف�أة مبوجب �إ�شارة واحدة من بينهما.
و�شرحت املعدّة الرئي�سية للدرا�سة الدكتورة �ألك�سندرا ك� .شنيل من ق�سم
علم النف�س يف جامعة ك��ام�بري��دج "مبجرد �أن تعلم احل�ب��ار رب��ط اللون
باملكاف�أة ،عك�سنا القواعد :كان على احلبار �أن ي�سبح باجتاه اللون الآخر
للح�صول على املكاف�أة".
ووجد فريقها �أن احلبابري التي تعلمت ربط اللون باملكاف�أة ب�شكل �أ�سرع من
غريها ،كانت هي �أي�ضا التي انتظرت لوقت �أطول للح�صول على طعامها
املف�ضل يف االختبار الآخر.
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بدعم من مكتب فخر الوطن

 100,000عد�سة طبية جمانية تقدمها ريفويل
�آي زون لأبطال خط الدفاع الأول بالإمارات

•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت �شركة ريفويل �آي زون ،العالمة التجارية املخت�صة بالنظارات �ضمن
جمموعة ريفويل عن تو�سيع نطاق برنامج دعم الرعاية ال�صحية الب�صرية
لأبطال اخلطوط الأمامية  VisionCareForHeroes#بالتعاون
مع مكتب فخر الوطن ،والهادف �إىل تقدمي عد�سات طبية جمانية �إىل ما
يقارب  100,000من �أبطال خط الدفاع الأول يف دولة الإمارات.
وم��ن خ�لال الربنامج اجل��دي��د� ،سيتم ّكن �أب�ط��ال اخلطوط الأمامية الذين
ق��دم��وا ت���ض�ح�ي��ات وم ��آث��ر عظيمة يف
��س�ب�ي��ل ح �م��اي��ة ك ��ل م ��ن ي�ع�ي����ش على
�أر���ض دول��ة الإم��ارات خالل اجلائحة،
من احل�صول على خدمات خم�ص�صة
لهم تت�ضمن ت�ق��دم ع��د��س��ات (1.56
� )indexأحادية الر�ؤية من �أكرث من
 40متجراً لريفويل حول الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة .وت � ��أت� ��ي م� �ب ��ادرة
جمموعة ريفويل بو�صفها واحدة من
�أ ّول الربامج التابعة للقطاع اخلا�ص
وال �ت��ي ت�ق��وم ب��دع��م �أب �ط��ال اخلطوط
الأم��ام �ي��ة مب��ا ي �ت��واف��ق م��ع الأه� ��داف
والقيم الرئي�سية ملكتب فخر الوطن،
والذي مت ت�أ�سي�سه حتت رئا�سة ورعاية كرمية من �سمو ال�شيخ حممد بن زايد،
ويل عهد �أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بهدف دعم الأبطال
الذين يعملون بتفانٍ و�شجاعة حلماية �أهل الإمارات .و�أ�شار رام�ش برابهاكار،
�شريك �إداري ونائب رئي�س جمموعة ريفويل� ،إىل �أهمية تفعيل دور القطاع
اخل��ا���ص يف دع��م �أب �ط��ال اخل�ط��وط الأم��ام �ي��ة ،و�أ�ضاف ":تلتزم جمموعتنا
التجارية بدعم وتقدير �أب�ط��ال اخل�ط��وط الأم��ام�ي��ة العاملني على حماية
الإمارات و�أهلها� .شهدنا على �أر�ض الواقع يف هذه الأوقات اال�ستثنائية �أبطا ًال
يخاطرون بحياتهم ويعملون بكل �شجاعة و�شغف حلماية عائالتنا و�أطفالنا،
ومن واجبنا �أن ندعمهم قدر ا�ستطاعتنا و�أن نر ّد ولو جزءاً ب�سيطاً من جميلهم
تقديراً اللتزامهم وعملهم الد�ؤوب" .كما ع�ّبررّ ت �سعادة الربوف�سورة مها
بركات ،املدير العام ملكتب فخر الوطن ،عن امتنانها لقيام جمموعة ريفويل
بدعم مه ّمة املكتب ،وقالت " :ي�شكل التعاون مع جهات القطاع اخلا�ص خطوة
رئي�سية لتحقيق �أه��داف مكتب فخر الوطن ،لأننا جميعاً نت�شارك الأهداف
نف�سها يف العمل على دعم الأبطال الذين كانوا ح�صننا املنيع يف حماية �أمّتنا.
ويرحب مكتب فخر الوطن بجميع ال�شركات واجلهات اخلا�صة والعامة من
ّ
جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة وي�شجعها على امل�شاركة وتوحيد
اجلهود لدعم �أبطال الوطن ،وتقدير جهودهم واالحتفاء بهم" .ميكن لأبطال
خط الدفاع الأول من التحقق من ا�ستيفائهم لل�شروط ّ
واالط�لاع على �آلية
اال�شرتاك يف هذا الربنامج من خالل مراجعة الق�سم اخلا�ص باملوارد الب�شرية
يف �شركاتهم واجلهات العاملني فيها للح�صول على عد�ساتهم الطبية املجانية
فوراً ،منذ تاريخ اليوم حتى نهاية العام اجلاري.

يف دورتها الأوىل

م�سلم بن حم يكرم الفائزين بجائزة بن حم لالبتكار ويدعو �إىل ت�شجيع املبتكرين لأحداث نقلة نوعية يف خمتلف القطاعات وحت�سني حياة الأفراد
اجلائزة ا�ستقبلت �أكرث من  100فكرة وطلب ا�شرتاك توزعت بني جماالت ال�صحة والتعليم وخدمة املجتمع والتقنية

•• العني  -الفجر
ت�صوير – حممد معني

ن�ظ��م جمل�س ب��ن ح��م ال��ذك��ي ح�ف��ل ت�ك��رمي الفائزين
بجائزة "بن ح��م لالبتكار" يف دورت�ه��ا الأوىل وذلك
�ضمن فعاليات املجل�س يف �شهر الإم� ��ارات لالبتكار
برعاية وح�ضور ال�شيخ م�سلم بن حم العامري ع�ضو
املجل�س اال�ست�شاري لإمارة �أبوظبي  ،وال�شيخ الدكتور
حممد بن م�سلم بن حم  ،وذل��ك مبجل�س بن حم يف
منطقة العني  .وتقيداً بالإجراءات االحرتازية املو�صى
ب�ه��ا م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات املخت�صة اقت�صر احل�ف��ل على
�أع�ضاء جمل�س بن حم الذكي و املكرمني فقط .و�أكد
ال�شيخ م�سلم بن حم على �أن جائزة بن حم لالبتكار
تهدف �إىل تعزيز �أهمية االبتكارات وت�شجيع املبتكرين
ال��ذي��ن ت�سهم اب�ت�ك��ارات�ه��م يف �إح ��داث نقلة نوعية يف
خمتلف القطاعات وحت�سني حياة الأفراد
و��ش��دد على �أهمية تر�سيخ ثقافة االب�ت�ك��ار يف العمل
امل��ؤ��س���س��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي ع�بر ت��وف�ير ك��اف��ة الإمكانيات
وحتفيز ال�ك��وادر الب�شرية للخروج بفر�ص ابتكارية،
ت�ه��دف �إىل حتقيق ر�ؤي��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف تعزيز
مكانة الدولة كمركز عاملي لالبتكار.
وتابع بن حم :يعد االبتكار عن�صراً �أ�سا�سياً يف عملية

التنمية ال�شاملة التي تتبناها حكومة دولة الإمارات
العربية املتحدة لتحقيق امل��زي��د م��ن التقدم يف كافة
املجاالت على م�ستوى القطاعني العام واخلا�ص.
ويف ختام احلفل ك��رم ال�شيخ م�سلم بن حم العامري
الفائزين باملراكز اخلم�س الأوىل حيث فاز باملركز الأول

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سمع

"مبادرة ال�شراكة املجتمعية للعمل التطوعي والت�أهيل
امل�ه�ن��ي للطلبة" م �ق��دم م��ن ق�ب��ل ب��روف�ي���س��ور بدرية
اجلنيبي وهو عبارة عن برنامج مبتكر بهدف الق�ضاء
بطالة اخلريجني وبحثهم عن عمل فالربنامج يق�ضي
على جملة "لي�س لديه خربة عملية" وهي �شرط من

�شروط احل�صول على وظيفة يف املجتمع.
وف��از باملركز ال�ث��اين "�سايرب هيريو من�صة للتوعية
والتعليم" م�ق��دم م��ن ق�ب��ل :ح�صة البلو�شي  ،و�شما
بنت ح�م��اد ،وتعد من�صة للتوعية والتعليم مل�ساعدة
املجتمع على جتنب م�شكالت �أمن املعلومات  ،وح�صل
على املركز الثالث "من�صة �صناعة (املن�صة املوحدة
للمنتجات الوطنية)" م�ق��دم م��ن ق�ب��ل�� :ش��ائ��ر عمر
ب��ن دوم��ان ال�ع��ام��ري ،وه��ي ع�ب��ارة ع��ن من�صة موحدة
للمنتجات املحلية ت�ضم �أك�ث�ر امل�صانع امل��وج��ودة يف
الإم� � ��ارات وت���س�ه��ل ال��و� �ص��ول مل�ن�ت�ج��ات�ه��م والتعريف
والت�سويق باملنتجات امل�صنوعة داخل الدولة.
 ،وف ��از ب��امل��رك��ز ال��راب��ع م���ش��روع "عني ال�ق��ط حلماية
ال�سائقني من ال�ضباب" مقدم من قبل� :أ�سماء ال�سيد
ح�سن علي معايل ،وح�صل م�شروع "مكن�سة �إلكرتونية
ت�ع�م��ل بالبطارية" امل �ق��دم م��ن ق �ب��ل :ن �ه �ي��ان عبيد
احل�ساين على املركز اخلام�س
اجلدير بالذكر ب��أن جائزة بن حم لالبتكار انطلقت
يف دورتها الأوىل التي حملت �شعار "عام اخلم�سني..
نحو جمتمع مبتكر" يف الفرتة بني � 2021-2-3إىل
 2021-2-22ومت ا�ستقبال �أكرث من  100فكرة
وطلب ا�شرتاك توزعت بني جماالت ال�صحة والتعليم
وخدمة املجتمع والتقنية .

مب�شاركة عدد من الطلبة والطالبات املوهوبني

اخلدمات العالجية اخلارجية تطلق عدة مبادرات للتوعية حول بع�ض كلية الرتبية بجامعة الإمارات تعرف الطلبة بربنامج "التلمذة الإلكرتوين" يف لقاء افرتا�ضي
امل�شاكل والتحديات اخلا�صة بال�سمع والناجتة عن جائحة كوفيد19 -

•• �أبوظبي  -الفجر

زايد للثقافة الإ�سالمية تطلق
مبادراتها ل�شهر القراءة

•• �أبوظبي -الفجر

�أطلقت دار زايد للثقافة الإ�سالمية عدداً من الفعاليات واحللقات النقا�شية
واملبادرات التي تعنى بالقراءة ،تزامناً مع �شهر القراءة الذي حتتفي به دولة
الإمارات العربية املتحدة ،هذا العام حتت �شعار "�أ�سرتي تقر�أ" ،وت�ستهدف
املهتدين اجلدد و املهتمني بالثقافة الإ�سالمية و�أ�سرهم و موظفي الدار
بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي املعريف يف املجتمع.
وا�شتملت فعاليات �شهر القراءة يف زايد للثقافة الإ�سالمية �إطالق م�سابقة
"�أ�سرتي تقر�أ" بهدف دعم وتعزيز دور الآباء يف غر�س حب القراءة لدى
الأبناء من خالل ت�صوير فيديو لأبناء املوظفني خالل قراءتهم للكتب
تعزيزاً لدور املجتمع يف بناء جيل واع قارىء و مثقف ،بالإ�ضافة �إىل مبادرة
بعنوان "رحلة م�ؤلف" تخت�ص با�ست�ضافة �شخ�صية ثقافية �إماراتية يف ور�شة
افرتا�ضية للحديث حول حياتها الثقافية وم�ؤلفاتها وجتاربها يف الت�أليف
و التطرق للحديث حول �أهمية القراءة يف حياة الفرد و ازده��ار املجتمع.
�أما مبادرة "كتاب يف �أ�سبوع" فتتيح نقل املعرفة ملوظفي الدار من خالل
اختيار كتب �أكادميية و ثقافية الكرتونية و دعوة املوظفني لالطالع عليها
و قراءتها تر�سيخاً لقيم املطالعة و التثقيف الذاتي للفرد.
وت�ستهدف فعالية "كتاب يف دقائق" اختيار ملخ�صات ملجموعة من العناوين
العاملية يف جماالت خمتلفة و تر�سل �أ�سبوعيا للجمهور ،وت�شجيعاً لأفراد
املجتمع على تر�سيخ مفهوم القراءة �سينظم فرع الدار يف عجمان مبادرة
بعنوان "جل�سة مع كتاب" حول حكايات الت�سامح مع �أبناء املهتدين اجلدد
واملوظفني  ،و ت�أتي باللغتني االجنليزية و الرو�سية.
و�أكدت د.ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة الإ�سالمية
على �أهمية م�شاركة كافة م�ؤ�س�سات املجتمع يف م�ب��ادرة "�شهر القراءة"
حتقيقاً لتطلعات احل�ك��وم��ة ال��ر��ش�ي��دة يف ب�ن��اء جمتمع مثقف ،حيث �إن
الإمارات �أطلقت اال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة  2026-2016والتي
ت�ستهدف �أن تكون القراءة �أ�سلوب حياة يف املجتمع الإماراتي بحلول عام
 2026م��ن خ�لال الرتكيز على تر�سيخ ثقافة ال �ق��راءة �ضمن العائلة
والطلبة والعاملني .و�أ�شارت ب�أن الدار حتر�ص على تنفيذ الفعاليات التي
من �ش�أنها تعزيز ع��ادة القراءة و تبنيها ك�أ�سلوب حياة و ممار�سة يومية،
و تر�سيخ املطالعة والبحث العلمي وتنمية الوعي املعريف لدى طلبتها و
موظفيها و �أفراد املجتمع.

�أطلقت اخلدمات العالجية اخلارجية� ،إحدى من�ش�آت
�شركة �أب��وظ�ب��ي للخدمات ال�صحية "�صحة" ،عدة
م�ب��ادرات مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سمع ،بهدف ن�شر
ال�ت��وع�ي��ة ح��ول بع�ض امل���ش��اك��ل وال�ت�ح��دي��ات اخلا�صة
بال�سمع والناجتة عن جائحة كوفيد -19مثل ت�أثري
ا�ستخدام �سماعات الأذن ل�ف�ترات طويلة بالإ�ضافة
�إىل �صعوبات التوا�صل التي يواجهها �أ�صحاب م�شاكل
ال�سمع ،الذين ي�شكلون ن�سبة  20%من �سكان العامل
بح�سب منظمة ال�صحة العاملية.
وقال الدكتور عمر اجلابري ،املدير التنفيذي الطبي
يف اخل��دم��ات العالجية اخل��ارج�ي��ة" ،كل ع��ام نحتفل
باليوم العاملي لل�سمع لن�سلط ال�ضوء على �أهم الق�ضايا
و�أك�ثره��ا ت��أث�يراً يف ه��ذا امل�ج��ال ،وال �شك ب��أن جائحة
كوفيد -19ك��ان ل�ه��ا �أث ��ر ك�ب�ير ع�ل��ى جميع نواحي
حياتنا مبا فيها ال�سمع ،كما كان للجائحة ت�أثرياً على
من يعانون من م�شاكل يف ال�سمع حيث ازدادت �صعوبة
التوا�صل لديهم وذلك نتيجة الرتداء الكمامة التي
حتجب ر�ؤية الفم وبالتايل ت�صعب عليهم قراءة �شفاه
الآخرين وفهم ما يقولون.
و�أ� �ض��اف �أن اخل��دم��ات العالجية اخل��ارج�ي��ة �أطلقت
م �ب��ادرة لتوفري ك�م��ام��ات خا�صة ت�ساعد يف التعرف
على املراجعني الذين يعاونون من م�شاكل يف ال�سمع،
وب��ال �ت��ايل ّ
مت �ك��ن ال�ط��اق��م ال�ط�ب��ي م��ن ال�ت�ع��رف على
حالتهم والتوا�صل معهم ب�شكل �أف�ضل �سوا ًء من خالل
التحدث ببطء وو�ضوح� ،أو �إع��ادة ال�صياغة والتكرار،
�أو التوا�صل معهم ع��ن طريق الكتابة ،و�سعدنا هذا
العام مبفاج�أة  4من مراجعي عيادات ال�سمع بتقدمي
��س�م��اع��ات �أذن ل�ه��م ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رك��ة ت�ت����ش �أوف
هيلث ".من جانبه قال الدكتور ظفري �أحمد ،رئي�س
ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة يف اخلدمات العالجية
اخلارجية" :نتيجة للظروف التي فر�ضتها جائحة
كوفيد� -19أ�صبحنا ن�ستخدم ال�سماعات ب�شكل �أكرب
للتوا�صل مع الأه��ل والأق��ارب وحل�ضور االجتماعات
مم��ا ي��زي��د خطر الإ��ص��اب��ة ب�ضعف ال�سمع ،ل��ذا نقوم
م��ن خ�ل�ال احل�م�ل��ة بتثقيف امل��راج �ع�ين بالأ�ساليب
التي ت�ساعدهم يف تخفيف �أث��ر ا�ستخدام ال�سماعات
مثل ع��دم رف��ع م�ستوى ال�صوت لتغطية ال�ضو�ضاء
اخل��ارج�ي��ة ب��ل االن�ت�ق��ال �إىل غرفة �أخ��رى بعيدة عن

ال�ضو�ضاء اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل �ضبط م�ستوى
ال�صوت على � 50%أو �أق��ل كحد �أق�صى وا�ستخدام
�سماعات الأذن يف كلتا الأذنني لال�ستماع ب�شكل �أف�ضل،
كما نن�صح من يعاين من زي��ادة يف �إف��راز �شمع الأذن
بعدم ا�ستخدام �سماعات الأذن" .و�أ�ضاف "نركز من
خالل احلملة على تثقيف اجلمهور ب�أعرا�ض م�شاكل
ال�سمع و�أهمية الك�شف ال��دوري ومتابعة �أي تغيريات
تطر�أ عليه بالإ�ضافة �إىل توعية الأهل حول �ضرورة
مراقبة ا�ستجابة الأطفال للأ�صوات ومقدرتهم على
النطق وا�ستيعاب وما يطلب منهم حيث ي�ساعد ذلك
يف اكت�شاف م�شاكل ال�سمع يف املراحل الأوىل".
وت ��وف ��ر اخل ��دم ��ات ال �ع�لاج �ي��ة اخل ��ارج �ي ��ة خدمات
ت�شخي�صية وعالجية �شاملة لل�سمع يف عيادات الأنف
والأذن واحلنجرة املتوفرة يف مراكز الباهية ،الفالح،
مدينة حممد بن زايد ،مركز الزعفرانة للت�شخي�ص
وال �ف �ح ����ص ال �� �ش��ام��ل وم ��رك ��ز امل �� �ش��رف التخ�ص�صي
للأطفال مبنطقة �أبوظبي� ،أما بالن�سبة ملنطقة العني
فت�شمل امل��راك��ز ال�ت��ال�ي��ة ،ال�ه�ير  ،الهيلي� ،سويحان،
ال �ي �ح��ر ،وال� �ق ��وع وم ��رك ��ز ع ��ود ال �ت��وب��ة للت�شخي�ص
وال �ف �ح ����ص ال �� �ش��ام��ل وم��رك��ز ال �ط��وي��ة التخ�ص�صي
للأطفال .كما توفر اخلدمات العالجية اخلارجية
غرف عزل ال�صوت لت�شخي�ص م�شاكل ال�سمع يف مركز
ال��زع�ف��ران��ة للت�شخي�ص وال�ف�ح����ص ال���ش��ام��ل ومركز
حم�م��د ب��ن زاي ��د ال���ص�ح��ي وم��رك��ز امل��دي �ن��ة لل�صحة
املهنية ب�أبوظبي ،ويف مركز الهيلي ال�صحي و مركز
عود التوبة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل يف العني.
كما تتوفر عيادة فح�ص ال�سمع املهني يف مركز املدينة
لل�صحة املهنية ب�أبوظبي وع�ي��ادة ال�صحة املهنية يف
مركز الفح�ص وال�صحة الوقائية مدينة العني.

•• العني  -الفجر

نظم ق�سم الرتبية اخلا�صة بكلية
الرتبية ،بجامعة الإم��ارات العربية
املتحدة" ،لقا ًء تعريفياً افرتا�ضياً
ع��ن برنامج "التلمذة الإلكرتوين
ال��دويل مب�شاركة ع��دد م��ن الطلبة
وال �ط��ال �ب��ات امل��وه��وب�ي�ن ،ال��ذي��ن مت
اختيارهم من عدة مدار�س حكومية
وخ��ا� �ص��ة يف �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ممن
ت �ت��راوح �أع �م��اره��م ب�ي�ن ،16-14
��س�ن��ة وف��ق م�ع��اي�ير اخ�ت�ي��ار الطلبة
ب�برن��ام��ج "التميز" يف التح�صيل
الدرا�سي وميول الطلبة وجماالت
اه �ت �م��ام��ات �ه��م .ورح �ب ��ت الدكتوره
ه ��ال ��ة احل ��وي ��ر� ��ص -رئ �ي ����س ق�سم
الرتبية اخلا�صة -ومن�سق برنامج
"التلمذة الإلكرتونية" بامل�شاركني
حيث "ركزت على �أهمية مثل هذه
ال�برام��ج يف �صقل وتطوير مواهب
الطلبة ،متا�شياً مع توجه الدولة يف
ت�شجيع االبتكار والتناف�سية العاملية،
و�أهمية الربامج الإثرائية لتطوير
مهارات الطلبة واالرتقاء مب�ستوى
حت�صيلهم العلمي ،وزي��ادة �إح�سا�س
ال�ط��ال��ب باالنتماء وت�ق��دي��ر الذات،
واملناف�سة وتبادل اخلربات".
ف� �ي� �م ��ا حت� ��دث� ��ت ال � ��دك� � �ت � ��ورة منى
العامري -مدير الربامج الإثرائية
بهيئة التعليم واملعرفة ب�أبو ظبي-
على "�أهمية مثل ه��ذه ال�برام��ج يف
تطوير م �ه��ارات الطلبة املوهوبني
يف جم� ��االت م �ت �ع��ددة ،ح �ي��ث تخلل
اللقاء تعريف احل�ضور بتاريخ بدء
الربنامج والذي الذي انطلق يناير
 .2021م�شرية �إىل �أن املخرجات
امل �ت��وق �ع��ة م��ن م �� �ش��ارك��ة ال�ط�ل�ب��ة يف
هذا الربنامج� ،أن ي�سهم يف ت�شجيع
التميز واالب�ت�ك��ار يف جم��ال �إهتمام
معني ل��دى الطلبة امل��وه��وب�ين ،عن
ط��ري��ق اك�ت���ش��اف ق��درات�ه��م الكامنة
وتزويدهم بالأدوات الالزمة لتطوير

متيزهم يف ه��ذا امل �ج��ال ،وم�ساعدة
الطالب على اختيار م�ساره املهني
وتطوير ر�ؤيته لوظيفته امل�ستقبلية
وال � ��و�� � �ص � ��ول �إىل ه � � ��دف حم � ��دد،
والعمل ع��ن ق��رب م��ع مر�شد خبري
يف ت �ن��اول م��و��ض��وع �أو م���ش��روع من
اخ �ت �ي��ار ال�ط�ل�ب��ة ب �� �ص��ورة متعمقة،
وت �ن �م �ي��ة م� �ه ��ارات ال �ب �ح��ث العلمي
وال �ت �ع �ل��م ال ��ذات ��ي وح� ��ل امل�شكالت
امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ب �ط��رق مبتكرة.
وق ��ام امل���ش��ارك��ون ب���ش��رح التفا�صيل
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب� �ك ��ل ب� ��رن� ��ام� ��ج وال� � ��ذي
مي�ث��ل امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن برنامج
التلمذة الإلكرتونية ،حيث قدمت
ال��دك �ت��ورة م��اي��را ب��اك �� �س��ال� ،أ�ستاذ
م�شارك وم�ساعد العميد للدرا�سات
ال �ع �ل �ي��ا وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،موجزا
ع ��ن امل �ج �م��وع��ة الإث ��رائ� �ي ��ة (ن� ��ادي
ال�ك�ت��اب وال�ف�ن��ون والأدب) مبعاونة
هند الغفلي طالبة دك �ت��وراة بق�سم
الرتبية اخلا�صة ،كما قدم الدكتور
�أحمد حمدان� ،أ�ستاذ م�شارك بق�سم
ال�ترب �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ورئ �ي ����س حترير
املجلة الدولية للأبحاث الرتبوية
بالكلية ،عر�ضا موجزا عن جمموعة
 STEMو�أه � ��م الأن �� �ش �ط��ة التي
�سيتعر�ض لها الطلبة ،فيما �أ�شار
ال��دك �ت��ور م��اك���س��وي��ل �أوب �ك ��و� ،أ�ستاذ
م���س��اع��د ب�ق���س��م ال�ترب �ي��ة اخلا�صة
�إىل �أه��م �أن�شطة جمموعة الباحث

ال�صغري ،ويعاونهم جن��اح املحمدي
طالبة الدكتوراه كما قام فران�سي�س
،مطور املن�صة الإلكرتونية ،والتي
�سيتم ا�ستخدامها يف تنفيذ �أن�شطة
برنامج التلمذة الإلكرتونية ب�شرح
خمت�صر لكيفية ا��س�ت�خ��دام املن�صة
الإلكرتونية
ويت�ألف الربنامج من ثالثة مراحل،
املرحلة الأوىل تق�سيم الطلبة �إىل
ث�ل��اث جم �م��وع��ات �إث ��رائ� �ي ��ة وهي
 ،STEMال� �ب ��اح ��ث ال�صغري،
وال �ف �ن��ون ،والأدب ،ون ��ادي الكتاب.
وخ �ل�ال امل��رح �ل��ة ��س�ي�ل�ت�ق��ي م�شرف
املجموعة مع الطلبة خالل املن�صة
الإلكرتونية و�ستكون هناك مناق�شات
وبع�ض التكليفات التي يقوم الطلبة
ب�إجنازها .ويف املرحلة الثانية يتلقى
ال �ط �ل �ب��ة امل �� �ش��ارك��ون ت ��دري �ب �اً حلل
امل�شكالت بوا�سطة فريق من جامعة
�أريزونا بالواليات املتحدة الأمريكية
ويتخلل املرحلة قيام الطلبة بتطوير
مقرتحات حل��ل م�شكالت بيئية �أو
ع��امل�ي��ة ،و��س�ي�ت��م اخ�ت�ي��ار املقرتحات
املتميزة للتنفيذ يف املرحلة الثالثة
و�ستت�ضمن املرحلة الثالثة حتديد
خ�ب�ير متخ�ص ي���س��اع��د ال�ط�ل�ب��ة يف
تنفيذ مقرتحاتهم البحثية التي
قاموا بتطويرها يف املرحلة الثانية،
ومن املتوقع �أن ينتهي الربنامج يف
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ُيطلب منا بانتظام تقليل كمية ال��ده��ون امل�شبعة التي
ن�ستهلكها ،ولكن درا�سة جديدة ت�شري �إىل �أن تناول الأطعمة
الغنية بهذه الدهون ميكن �أن يوفر يف الواقع بع�ض احلماية
�ضد بع�ض الأمرا�ض.
وك�شف الباحثون �أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون
امل�شبعة ،مبا يف ذل��ك الكعك واجل�بن ،قد يقلل من خطر
الإ�صابة بالتهاب البنكريا�س احلاد.
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تبدو ال�سمنة �أحيانا واقية من املر�ض

درا�سة  :بع�ض الدهون توفر احلماية من �أمرا�ض معينة!
وح �ل��ل ال �ف��ري��ق الأم��ري �ك��ي ب �ي��ان��ات م��ن �أ� �ش �خ��ا���ص يف 11
دول��ة ح��ول كيفية ارت�ب��اط ال��ده��ون املختلفة �� -س��واء كانت
غري م�شبعة �أو م�شبعة  -باحلالة اخل�ط�يرة ،حيث ي�صبح
البنكريا�س ملتهبا.
وتوجد الدهون امل�شبعة يف الزبدة واللحوم الدهنية واجلنب
 الأط �ع �م��ة ال�ت��ي ت�ستهلك ب�ك�ثرة يف امل�ج�ت�م�ع��ات الغربية بينما ت��وج��د ال��ده��ون غ�ير امل�شبعة يف ال�غ��ال��ب يف زيوتالنباتات والأ�سماك وتنت�شر يف الأنظمة الغذائية يف �آ�سيا
وبع�ض �أمريكا اجلنوبية.
ووج��د الباحثون �أن امل�ستويات العالية م��ن ال��ده��ون غري
امل�شبعة املخزنة ح��ول �أع�ضاء البطن ،تولد املزيد من نوع
معني من اجلزيئات التي ت�سبب �إ�صابة اخلاليا وااللتهابات
وحتى ف�شل الأع�ضاء.
وت �ق��ول الن�صيحة الر�سمية م��ن �إدارة ال�صحة الوطنية
الربيطانية � ،NHSإن��ه ينبغي ا�ستبدال الدهون امل�شبعة
بالدهون غري امل�شبعة يف نظامنا الغذائي لتقليل خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ويف ح�ين �أن ه��ذه ال��درا��س��ة ال تتحدى ه��ذه الن�صيحة� ،إال
�أنها ت�شري �إىل �أن ال�سمنة ميكن �أن حتمي املر�ضى يف بع�ض
الأحيان �أثناء �أنواع معينة من الأمرا�ض احلادة.
وبالفعل ،رُ
اقتحت "مفارقة ال�سمنة'' ب�شكل مثري للجدل يف
درا�سات �سابقة ،ولكن برد فعل عنيف من خرباء �آخرين.
وي �ق��ول ال �ب��اح �ث��ون يف ورق �ت �ه��م امل �ن �� �ش��ورة يف Science
" :Advancesهنا ،جند �أن ارتفاع ن�سبة الدهون غري
امل�شبعة الغذائية ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل تفاقم نتائج التهاب
البنكريا�س احل ��اد عند ن�سبة ده ��ون �أق ��ل م��ن الأ�شخا�ص

الذين لديهم ن�سبة �أعلى من الدهون امل�شبعة يف نظامهم
الغذائي".
وت�ق��ول هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية �إن الكثري من
الدهون يف نظامك الغذائي ،وخا�صة الدهون امل�شبعة ،ميكن
�أن ترفع الكولي�سرتول ،ما يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب.
ويقول موقع  NHSالإلكرتوين�" :إذا كنت ترغب يف تقليل
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،فمن الأف�ضل تقليل تناول
الدهون ب�شكل عام وا�ستبدال الدهون امل�شبعة بالدهون غري
امل�شبعة .وهناك دليل جيد على �أن ا�ستبدال الدهون امل�شبعة
ببع�ض ال��ده��ون غ�ير امل�شبعة ميكن �أن ي�ساعد يف خف�ض
م�ستوى الكولي�سرتول لديك".
وتو�صي م�سودة امل�ب��ادئ التوجيهية ال���ص��ادرة ع��ن منظمة
ال�صحة العاملية ،الأ�شخا�ص باحل�صول على �أقل من 10%
من �سعراتهم احلرارية اليومية من الدهون امل�شبعة ،وبدال
من ذلك حماولة ا�ستبدالها ب�أخرى غري م�شبعة.
و�أ�شارت التقارير ال�سابقة �إىل �أن ال�سمنة يبدو �أنها حتمي
املر�ضى الذين يعانون من م�شاكل طبية حادة مثل احلروق
وال�صدمات وجراحة القلب والأوعية الدموية.
ويقول معدو الدرا�سة ،من  Mayo Clinicيف �أريزونا
وكلية الطب بجامعة وا�شنطن يف مي�سوري" ،تبدو ال�سمنة
�أحيانا واقية من املر�ض".
و ُو��ص�ف��ت "مفارقة ال�سمنة" ه��ذه يف ال�غ��ال��ب يف التقارير
الواردة من ن�صف الكرة الغربي �أثناء الأمرا�ض احلادة.
ومع ذلك ،ف�إن ت�أثري تكوين الدهون على �شدة املر�ض ظل
غري وا�ضح.

ولفهم "مفارقة ال�سمنة" ب�شكل �أف�ضل ،قام الباحثون بتقييم
كيفية ت�أثري نوع الدهون التي ي�ستهلكها ال�سكان على تكوين
دهون اجل�سم وربطه ب�شدة التهاب البنكريا�س احلاد.
وا�ستخدم الفريق  20تقريرا �سريريا من  11دولة ربطت
��ش��دة ال�ت�ه��اب البنكريا�س مب��ؤ��ش��ر كتلة اجل�سم ()BMI
البالغ  - 30وهي النقطة التي يتم فيها ت�صنيف ال�شخ�ص
ر�سميا على �أنه �سمني.
وا�ستخدموا �أي�ضا �سبعة تقارير �سريرية مب�ؤ�شر كتلة ج�سم
مقطوع يبلغ  ،25وبيانات ال��ده��ون الغذائية من منظمة
الأغذية والزراعة.
ووج ��د ال�ب��اح�ث��ون ارت �ب��اط��ا متو�سطا ب�ين الن�سبة املئوية
للمر�ضى امل�صابني بالتهاب البنكريا�س احل��اد ال�شديد،
وتناول الدهون غري امل�شبعة.
ولكنهم الحظوا �أي�ضا �أن �شكال حادا من هذا املر�ض يحدث
لدى الأفراد ذوي م�ؤ�شر كتلة اجل�سم املنخف�ض يف البلدان
التي ت�ستهلك طعاما يحتوي على عدد �أقل من الأحما�ض
الدهنية امل�شبعة.
ووف �ق��ا ل�ل�ف��ري��ق ،ت� ��ؤدي ال��ده��ون احل���ش��وي��ة (امل�خ��زن��ة حول
�أع �� �ض��اء البطن)
ال� � �ت � ��ي حت� �ت ��وي
على ن�سبة عالية
م��ن ال��ده��ون غري
امل�شبعة� ،إىل �إنتاج
املزيد من الأحما�ض
الدهنية غري الأ�سرتية
(.)NEFAs
وت� � � ��ؤدي ه� ��ذه NEFA
�إىل �إ�صابة اخلاليا وااللتهاب
اجل� �ه ��ازي وف �� �ش��ل الأع �� �ض ��اء حتى
لدى الأفراد ذوي م�ؤ�شرات كتلة اجل�سم
املنخف�ضة ن�سبيا (.)BMIs
ويف امل �ق��اب��ل ،ت �ت��داخ��ل ال ��ده ��ون احل �� �ش��وي��ة ذات
امل�ح�ت��وى ال�ع��ايل م��ن ال��ده��ون امل�شبعة م��ع �إن �ت��اج هذه
الأحما�ض الدهنية ،ما ي ��ؤدي �إىل التهاب البنكريا�س
الأكرث اعتداال.
ث��م �أج��رى الباحثون جت��ارب �أخرى
على الفئران يف املخترب.
والخ�ت�ب��ار كيفية ت�أثري
ت� � �ك � ��وي � ��ن ال� � ��ده� � ��ون
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج التهاب
ال� �ب� �ن� �ك ��ري ��ا� ��س ،ق ��ام
ال �ب��اح �ث��ون بتغذية
ال �ف �ئ��ران �إم� ��ا بنظام
غ ��ذائ ��ي غ �ن��ي بحم�ض
اللينوليك (حم�ض دهني

غري م�شبع) �أو حم�ض الباملتيك (حم�ض دهني م�شبع).
وعندما ت�سبب الباحثون يف التهاب البنكريا�س يف الفئران،
جنا  10%فقط من التي اتبعت نظام حم�ض اللينوليك
بعد ثالثة �أيام.
وه � ��ذا ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع  90%مم ��ن ت �ت �ب��ع ح �م �ي��ة حم�ض
الباملتيك.
ووجد الباحثون �أن الدهون امل�شبعة ال تتفاعل ب�شكل
�إيجابي مع �إن��زمي الليباز ثالثي الغلي�سريد يف
البنكريا�س .وه��ذا ي ��ؤدي �إىل انخفا�ض �إنتاج
 NEFAطويلة ال�سل�سلة ال�ضارة.
وي �ق��ول ال �ب��اح �ث��ون" :لذلك ،ف � ��إن ت�شبع
ال ��ده ��ون ال �ث�لاث �ي��ة احل �� �ش��وي ي �ق �ل��ل من
ال���س�م�ي��ة ال��ده�ن�ي��ة ال �ن��اجت��ة ،ع�ل��ى الرغم
م��ن ارت �ف��اع ال���س�م�ن��ة ،م��ا ي�ف���س��ر مفارقة
ال�سمنة''.
والح � ��ظ ال �ف��ري��ق �أن العوامل
الأخ� ��رى ال �ت��ي مل يدر�سوها،
م �ث ��ل اجل �ن �� ��س واخللفية

اجلينية ووجود �أمرا�ض �أخرى ،قد ت�ساهم �أي�ضا يف معدالت
التهاب البنكريا�س احلاد لدى الب�شر.
ويف عام  ،2019طعن فريق من العلماء يف تو�صية منظمة
ال�صحة العاملية للنا�س بتقليل الدهون امل�شبعة.
ويف مقالهم املن�شور يف املجلة الطبية الربيطانية ،جادلوا
ب�أن جتنب الدهون امل�شبعة متاما بدال من التفكري
يف الت�أثري ال�صحي العام للأطعمة ،قد يعني
فقدان العنا�صر الغذائية املهمة.
وان�ت�ق��د ال�ب��اح�ث��ون منظمة ال�صحة
العاملية لتو�صيتها النا�س بتقليل
ال��ده��ون امل�شبعة ب��دال م��ن �أن
تكون �أكرث حتديدا.

�أعرا�ض الذبحة ال�صدرية واجللطة القلبية ...ما الفارق بينهما؟
الذبحة ال�صدرية هي نوع من �أمل ال�صدر ينتج عن انخفا�ض تدفق الدم �إىل القلب؛
وهي من �أعرا�ض مر�ض ال�شريان التاجي� .أما اجللطة القلبية فتحدث عندما يكون
تد ّفق الدم �إىل القلب م�سدو ًدا؛ ويكون االن�سداد يف الغالب نتيجة تراكم الدهون
والكولي�سرتول ومواد �أخرى ،والتي تك ِّون لويحة يف ال�شرايني التي تغذي القلب
(ال�شرايني التاجية).
�أعرا�ض الذبحة ال�صدرية
ت�شمل �أعرا�ض الذبحة ال�صدرية �أمل ال�صدر والإح�سا�س
ب�ضيق مي�ك��ن و��ص�ف��ه ب ��أن��ه ي�شبه ال�ضغط �أو الع�صر �أو
احلرقة �أو االمتالء.
وق��د ي�شعر املري�ض �أي�ضاً ب��أمل يف ال��ذراع�ين �أو الرقبة �أو
الفك �أو الكتف �أو الظهر.
ومن الأعرا�ض الأخرى التي قد يعاين منها ال�شخ�ص عند
�إ�صابته بالذبحة ال�صدرية ،الآتي:
 الدوار. الإرهاق. الغثيان. �ضيق النف�س. التعرق.�وج��ه على ال�ف��ور �إىل ال �ط��وارئ ليقوم الطبيب
يجب ال�ت� ّ
املخت�ص بتقييم هذه الأعرا�ض على الفور ،وحتديد ما �إذا
كانت ذبحة �صدرية م�ستقرة �أم ذبحة �صدرية غري م�ستقرة،
والتي قد تكون دلي ً
ال على حدوث نوبة قلبية.
هذا و ُتعد الذبحة ال�صدرية امل�ستقرة �أكرث �أ�شكال الذبحة
ال���ص��دري��ة ��ش�ي��وع�اً .وحت��دث ال��ذب�ح��ة امل�ستقرة ع��ادة عند
ممار�سة جمهود ما وتختفي عند الراحة .على �سبيل املثال،

ق��د ي�ك��ون الأمل ال��ذي ت�شعر ب��ه عند امل�شي ��ص�ع��وداً �أو يف ذات �ه��ا �أو حِ � �دّة الأع ��را� ��ض نف�سِ ها ل��دى جميع امل�صابني
باجللطات القلبية .ي�صاب بع�ض الأ�شخا�ص ب�أمل خفيف،
الطق�س البارد ذبحة �صدرية.
بينما ي�صاب البع�ض الآخ��ر ب ��أمل �أك�ثر حِ �دَّة .يف ح�ين �أن
بع�ض الأ�شخا�ص ال َتظهَر عليهم �أعرا�ض على الإطالق.
�أعرا�ض اجللطة القلبية
تت�ضمن �أعرا�ض اجللطة القلبية �أو النوبة القلبية ،الآتي :بينما ق��د تكون العالمة الأوىل للبع�ض الآخ��ر الإ�صابة
 �ضغط �أو �ضيق �أو �أمل �أو �إح�سا�س �ضاغط �أو م�ؤمل بال�صدر بتوقف القلب املفاجئ.وم��ع ذل��ك ،كلما زادت �أع��را���ض املر�ض وم�ؤ�شراته لديك،
�أو الذراعني قد ينت�شر �إىل الرقبة �أو الفك �أو الظهر.
 غثيان �أو ع�سر ه�ضم �أو ح��رق��ة يف ف��م امل�ع��دة �أو �أمل يف زادت فر�صة �إ�صابتك بجلطة قلبية.وقد حتدث بع�ض اجللطات القلبية فج�أة ،ولكن تظهر لدى
البطن.
العديد من الأ�شخا�ص �أعرا�ض وم�ؤ�شرات مر�ض حتذيرية
 �ضيق النف�س.قبل اجللطة القلبية ب�ساعات �أو �أيام �أو �أ�سابيع .وقد يتم َّثل
 تع ّرق بارد.التحذير الأول يف ت�ك��رار �أمل �أو �ضغط ال�صدر (الذبحة
 �إرهاق.ال�صدرية) ،والذي يحدث ب�سبب ممار�سة الن�شاط ،وميكن
 دوار �أو دوخة مفاجئة.هذا وتتنوع �أعرا�ض اجللطة القلبية ،وال توجد الأعرا�ض تخفيفه عن طريق الراحة.
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  361/2020/909ا�ستنئاف �أمر �أداء
مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/4924:امر �أداء
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :عبيد خادم احمد خادم بن طوق املري � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهم  -1 :انرتنا�شيونال افنيو انف�ستمنت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :
م�ست�أنف �ضده .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  4924ل�سنة 2020
�أمر �أداء  -وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/3/9ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  320/2021/305ا�ستنئاف جتاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  402/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد
مبلغ ( )25332دره��م والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية اىل متام ال�سداد
والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )1122.95دره��م ر�سوم وم�صاريف االخ�ط��ار العديل والتحري
والن�شر.
طالب االعالن :ر�ضا لطفي فتوح ال�سيد الكومي � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم� -1 :سيتي نيل لتجارة املالب�س اجلاهزة �ش.ذ.م.م  -2حمدي عمر عبده عثمان
 �صفتهما بالق�ضية :مدعى عليهمامو�ضوع الإع�لان :قد اق��ام عليك الدعوى املذكورة اع�لاه وقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية
بتاريخ 2021/3/3:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل ( )5ايام من ن�شر هذا االعالن
بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاله وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ب�شار فكتور عارف الن�شيوات
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد علي خان مراد خان
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/14:الزام
املدعي عليه /ب�شار فكتور عارف الن�شيوات بان ي�ؤدي للمدعي /حممد علي خان مراد
خان مبلغ وقدره ( )202.000درهم مائتان واثنان الف  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ
اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/10/12وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالغاء احلكم امل�ست�أنف يف الدعوى رقم  4512ل�سنة  2020جتاري جزئي
والق�ضاء جمددا بالزام امل�ست�أنف �ضدهما االول والثاين بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للم�ست�أنف
مبلغ وقدره ( )383.216درهم والفائدة القانونية عنه بواقع  %9ابتداء من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى متام ال�سداد والزام امل�ست�أنف �ضدهما االول والثاين بالر�سوم وامل�صاريف عن درجتي التقا�ضي
طالب الإعالن  :طارق علي �سعيد جمعه البواردي ب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة الفردية ب�سبوك اوتو كري -
�صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنهما  -1 :عبداهلل عبدالرحمن يو�سف عبدالرحمن البقي�شي  -2ايفاجنيلو�س ويليام
ترياند افيلو � -صفتهما بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهما .جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  4512/2020جتاري جزئي  -وحددت لها
جل�سه يوم االحد املوافق  2021/3/14ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  185/2021/16جتاري جزئي

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  340/2021/305ا�ستئناف جتاري

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )72.479.00درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن � :سيد احمد خان للنقليات �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :احلمد انرتنا�شيونال للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/7يف الدعوى املذكورة
�أع�لاه ل�صالح�/سيد احمد خ��ان للنقليات ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي اىل املدعية مبلغ
( )72.479درهم وبالفائدة بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ  2020/12/21وحتى متام ال�سداد والزمتها
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  427/2019/209تنفيذ عمايل
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/11130عمايل جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  73306درهم) ل�صالح العامل باال�ضافة اىل مبلغ وقدره ( )1467درهم
ر�سوم تنفيذ احلكم ومبلغ ( )3860درهم ر�سوم الدعوى االبتدائية ل�صالح املحكمة
طالب الإعالن  :عمر عطااهلل تامر العانى � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة جلف تكنيكال كون�سرتك�شن ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )73306.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ()5327
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  24/2021/60امر �أداء
مو�ضوع ال��دع��وى :ال��زام املطلوب �ضده ب��أن ي ��ؤدي للطالب مبلغ وق��دره ( )97000ال��ف درهم
�سبعة وت�سعون الف درهم  ,والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق الدين وحتى متام
ال�سداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بقوة القانون وبال كفالة.
طالب االعالن :حممد جاويد ح�سني ابو القا�شم � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :حممد �ساجيب هارون الر�شيد � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/5
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )97000الف درهم �سبعة وت�سعون الف درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق اال�ستحقاق احلا�صل يف  2019/12/23وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك
من طلبات وننوه املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه .
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/كرمي دي ال كرمي ���ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /ال جي اف �سي جي للتجارة ���ش.ذ.م.م وميثله:حنان �سامل
ح�سن البي�ض ال�شميلي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2020/3798جتاري جزئي  -وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2021/3/8
ال�ساعة � 10صباحا وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  592/2021/16جتاري جزئي

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1252/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام امل�ستدعي �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بدفع مبلغ وقدره
( )100000درهم والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2020/3/25
وحتى متام ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ويف جميع االحوال الزام امل�ستدعي
�ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االعالن� :سعديه حممد زاهد نعيم فاطمه � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهما -1 :كرو�سبي ميدل اي�ست للتجارة ���ش.ذ.م.م  -2رحمت اهلل بات�شا ا�سالم -
�صفتهما بالق�ضية :مدعى عليهما
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/25
الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )100.000درهم مائة الف درهم
والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2020/3/25وحتى ال�سداد التام
وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب احلاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعية مببلغ
وقدره ( )5083.39درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اقامة الدعوى
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن �-1 /شركة نزيه التجارية ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما � -1 :صيدلية اال�شرفية ( 1فرع من ا�س جي اي لال�ستثمار يف امل�شروعات �ش.ذ.م.م)
 -2اال�شرفية لال�ستثمارات �ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم
فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعية مببلغ وقدره ( )5083.39درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/3/7ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

مو�ضوع ال��دع��وى :املطالبة ب��إل��زام ال�شركة امل� َّدع��ى عليها ب��أن ت ��ؤدى لل�شركة املدعية مبلغ وقدره
 732015درهم (�سبعمائة واثنني وثالثون الف وخم�سة ع�شر درهم) والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد مع حتميل املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة.
طالب االعالن� :شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم� -1 :شركة الإم��ارات لإنظمة ميادين الرماية ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى
عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�إلزام ال�شركة املدَّعى عليها ب�أن ت�ؤدى
لل�شركة املدعية مبلغ وق��دره  732015دره��م (�سبعمائة واثنني وثالثون الف وخم�سة ع�شر درهم)
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد مع حتميل املدعى
عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2021-03-14
ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و
عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل..

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  218/2021/208تنفيذ مدين

املرجع 258 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /رب نواز �سعيد حممد  -اجلن�سية  :باك�ستان  -يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /م�صري خان موج علي -
اجلن�سية  :باك�ستان .يف الرخ�صة امل�سماة (ال�سماء الزرقاء لتجارة املعدات الثقيلة امل�ستعملة
وقطع غيارها) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ()731522
تعديالت اخرى  :تغيري اخرى  :تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  327/2020/8ا�ستئناف تنفيذ عمايل

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

اعالن بالن�شر
 1565/2020/207تنفيذ جتاري

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الق�ضية رقم ( SHCFICIREA2020/0006323مدين) جزئي
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العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة تارا ملقاوالت االملونيوم والزجاج � -ش ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0000975جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الربج ال�شامخ للعقارات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2020 /0003698عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه (املحكوم عليه)  :دار ال�صيانة للمقاوالت
من املدعي (املحكوم له)  :ور�شة ار�شد �شاه للحدادة واالملنيوم
نود تبليغك �أنه بتاريخ ( )2021/1/14قد �صدر �ضدك حكم يف الدعوى
املذكورة �أعاله ون�ص على ما يلي  :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام
املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ  3300درهم ثالثة االف وثالثمائة
درهم والزمتها بالر�سوم وامل�صاريف .علما بان احلكم ال�صادر بحقك قطعيا
باتا  ،و�ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.

�إىل املحكوم عليه � :شركة تارا ملقاوالت االملونيوم والزجاج � -ش ذ م م
ال�شارقة  ،بناية املها � -شارع املدينة اجلامعية  ،طريق  ، 2هاتف ، 0097165443331 :
امييل alwadiimc@gmail.com :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صنع احلمد ل�سحب االملونيوم � -ش ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  69020درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

مركز خدمة �سعادة املتعاملني
ق�سم الطلبات الق�ضائية
دانة املن�صوري  /حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2004/2021

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن انذار عديل بالن�شر
يف الإنذار رقم ()2019/2021

الكاتب العدل

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ح�سب منطوقه ال�صادر يف الدعوى رقم 2825/2020
مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )17998درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :احمد حممد حممود �شاهني ب�شخ�صه وب�صفته مالك معر�ض النجوم
لل�سيارات  -م�ؤ�س�سة فردية � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :مهدي علي ح�سن عو�ض  -2راكان نايف علي البكار  -3حممد
كاظم جواد � -صفتهم بالق�ضية  :منفذ �ضدهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )17998درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املو�ضوع
يخطر املنذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )517.051درهم خم�سمائة و�سبعة ع�شر
الف وواحد وخم�سني درهم قيمة ثالثة �شيكات م�ستحقة االداء والتي مت ارجتاعها لعدم كفاية
الر�صيد  ،وال�سداد اىل املنذر اليهم خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبلغكما هذا الإخطار القانوين
والإنذار والتكليف بالوفاء و�إال �ست�ضطر املنذرة �آ�سفة التخاذ كافة الإجراءات القانونية �ضدكما
ل�ضمان حقوقها مبا فيها احلجز التحفظي وقيد دعوى مدنية ل�ضمان حقوق املنذر واملطالبة
بها وحتميلكما كافة الر�سوم وامل�صاريف وغرامات الإرجتاع والتعوي�ض والفائدة التجارية بواقع
 %12من تاريخ اال�ستحقاق لغاية ال�سداد التام واتعاب املحاماة.

رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/جولدن الين تيم العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي
 جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /احمد حممد عبداملالك علي -وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/3/17ال�ساعة  17.30م�ساءا
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذر  :جلف فوندي�شن  -م م ح GULF FOUNDATION FZE -
املنذر اليهم  -1 :البنا للهند�سة � -ش ذ م م AL BANNA ENGINEERING LLC

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  493ل�سنة  2020جتاري جزئي ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )318.103.88درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  -وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :را�شد حممد را�شد مبارك ال�صريدي � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )318.103.88درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/الراجحي لالن�شاءات ���ش.ذ.م.م (�سابقا) ايه ار �سي لالن�شاءات
�ش.ذ.م.م (حاليا)  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صنع دبي للأنابيب �ش.ذ.م.م
وميثله � /أمل عمري ال�سبيعي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1800636.66درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4

اعالن بالن�شر

رئي�س ال�شعبة

حمكمة اال�ستئناف
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رئي�س ال�شعبة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )62.970.00درهم
مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد الزام املطلوب �صدور
االمر �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب االعالن :داود عيد حممد ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات � -صفته بالق�ضية :مدعى
امل�ط�ل��وب اع�لان�ه��م -1 :اخل��ط اخلليجي االول مل �ق��اوالت ال�ط��رق ذ.م.م  -ف��رع دب��ي � -صفته
بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/31
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعيه مبلغ ( )62.970.00درهم اثنان و�ستون الفا وت�سعمائة
و�سبعون درهم  -والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف  2019/12/10حتى
متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  .ولكم احلق يف
ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1561/2020/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  621/2021/60امر �أداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  7011/2020/207تنفيذ جتاري

املنذر  :بنك الفجرية الوطني (فرع دبي)
املنذر اليه  :كوبيان بي تي اي ال تي دي
مبوجب عقد اتفاق موقع بني املنذرة واملنذر اليها �شركة كوبيان اخلا�صة والتي حتمل اال�سم التجاري كوبيات
اخلليج  ،وب�صفتكم �ضامنني للت�سهيالت امل�صرفية ومبوجب اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية تقوم مبوجبها املنذرة
مبنح املنذر اليها ت�سهيالت م�صرفية متنوعة وحيث اخلت املنذر اليها بالتزاماتها وتخلت عن �سداد عدة دفعات
متعلقة بالت�سهيالت امل�صرفية دون وجه حق وتر�صد بذمتها مبلغ  43.417.269درهم (ثالثة واربعني مليون
واربعمائة و�سبعة ع�شر الفا ومائتان وت�سعة و�ستون درهما) وحيث ان املنذرة قد طالبتكم ب�سداد املبالغ املرت�صدة
بذمتكم مرارا وتكرارا وديا وامتنعتم عن ال�سداد  ،لذلك ف�إن املنذرة تنذركم ب�سداد اجمايل قيمة املبالغ امل�ستحقة
واملرت�صدة يف ذمتكم وذل��ك خ�لال م��دة خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ويعد ه��ذا الإن��ذار تكليف
بالوفاء و�إال �سوف ن�ضطر اللجوء للمحاكم ال�ستعادة حقوق املنذرة والزامكم بكافة التعوي�ضات وامل�صاريف او اي
مبالغ تتكبدها املنذرة من جراء احتبا�س اموالها لديكم وحرمانها من ا�ستغالله ومع ذلك اتخاذ كافة الإجراءات
التحفظية باحلجز على ح�سا�ساتكم لدى البنوك وجميع ممتالكاتكم املنقولة وغري املنقولة بالإ�ضافة اىل حتميلكم
جميع الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة وكافة امل�صاريف االخرى

الكاتب العدل

القا�ضي  /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :الربج ال�شامخ للعقارات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ يارد كيفيليو ديري�سى  -اجلن�سية اثيوبي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 14820
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 2021/15 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /كمران الكاين عبدالوحيد  -باك�ستان اجلن�سية
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة  %50ح�صة اىل ال�سيدة /لبنا ا�شرف �سياين
 باك�ستان اجلن�سية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة(املتالق لتلميع ال�سيارات) مبوجب الرخ�صة رقم ( )762552تعديالت اخرى  :مت
ان�سحاب �شريك ودخول �شريك �أخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 259 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد عمر فاروق ابو الب�شار  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /مبارك ح�سني
حممد �ساها عامل  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (ركن الريموك لكي املالب�س)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )617813ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

مكتب الكاتب العدل

25
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل  -برقم املحرر 2021/06251
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املخطر  :عبداهلل عبدالرحيم حممد احلمادي � -إماراتي اجلن�سية يحمل هوية رقم
( )784195602640435العنوا  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0501119973 :
املخطر اليه  :احمد ال�سيد طلبه ابراهيم  -م�صري اجلن�سية
العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم 0525110520 :
مو�ضوع الإخطار  :دفع مبلغ
الوقائع  :حيث ان املخطر اليه �أعطى �شيكات مببلغ اجمايل وقدره ( )31000درهم
م�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني لي�س لهم مقابل وفاء كاف وقائم وقابل
لل�سحب .وعليه ف�إن املخطر يرغب يف �إنذار املخطر اليه ب�ضرورة دفع املبلغ امل�ستحق
عليه يف مدة �أق�صاها � 5أيام و�إال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية �ضده .وعليه يلتم�س
املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.

املخطر  /بدر عبا�س ح�سن بدر املازمي  -اجلن�سية  :الإمارات  -ويحمل هوية �إماراتية رقم ()784198541062894
العنوان  :ال�شارقة  -مويلح  -رقم الهاتف 0508055616 :
املخطر اليهما � -1 :شركة �سا�س التعمري  -العنوان  :ال�شارقة  -مويلح  -مقابل مع�سكر الفالح القدمي  -بناية �سا�س التعمري
رقم الهاتف  - 065449965 - 0556766951 :الربيد االلكرتوين sasaltameer@hotmail.com :
 -2ماجد احلاج علي  -اجلن�سية � :سوريا  -العنوان  :ال�شارقة  -مويلح  -مقابل مع�سكر الفالح القدمي  -بناية �سا�س التعمري  -رقم
الهاتف 065449965 - 0556766951 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )300.000درهم
الوقائع  :حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �سندات قب�ض م�ستحقة ال�سداد و(�شيك ت�أمني بنف�س قيمة املبلغ) مقابل معامالت
عقارية مبوجب عقد بني الطرفني حيث مل يقم املخطر اليه بعمله كامال جتاه املخطر ومل يلتزم بالعقد  ،وعند مراجعته ما طل يف
ال�سداد ومل يقم بالرد على مكاملات املخطر .وبيانات �سندات القب�ض كالآتي � - :سند قب�ض رقم ( )0453بقيمة ( )200.000وتاريخ
ا�ستحقاقه � - 2019/12/16سند قب�ض رقم ( )1290بقيمة ( )100.000وتاريخ ا�ستحقاقه  - 2019/2/18ال�شيك رقم
( )000423بقيمة ( )300.000وامل�سحوب على م�صرف ال�شارقة اال�سالمي (�شيك ت�أمني بنف�س القيمة الإجمالية).
طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة ( )300.000درهم ولكن دون جدوى.
وبناء عليه  ،،،ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه (� )5أيام من
تاريخ تبلغكم هذا الإخطار و�إال �سوف ي�ضطر املخطر اليه اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

املخطر  /حممد عبداهلل احمد علي املازمي  -اجلن�سية  :الإمارات  -ويحمل هوية �إماراتية رقم ( )784198628687299ب�صفتي
وكيال عن ال�سيد /عبداهلل احمد علي عبداهلل املازمي  -اجلن�سية  :الإمارات  -مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�سيد الكاتب العدل يف ال�شارقة
برقم ( )SH20210222A06087بتاريخ ( )2021/2/22العنوان  :ال�شارقة  -احلزانة  -رقم الهاتف 0505705599 :
املخطر اليهما � -1 :شركة �سا�س التعمري  -العنوان  :ال�شارقة  -مويلح  -مقابل مع�سكر الفالح القدمي  -بناية �سا�س التعمري
رقم الهاتف  - 065449965 - 0556766951 :الربيد االلكرتوين sasaltameer@hotmail.com :
 -2ماجد احلاج علي  -اجلن�سية � :سوريا  -العنوان  :ال�شارقة  -مويلح  -مقابل مع�سكر الفالح القدمي  -بناية �سا�س التعمري  -رقم
الهاتف 065449965 - 0556766951 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار عديل بالوفاء بقيمة ( )200.000درهم
الوقائع  :حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اليه �سندات قب�ض م�ستحقة ال�سداد مقابل معامالت عقارية مبوجب اتفاق فيما بني
الطرفني حيث مل يقم املخطر اليه بعمله كامال جتاه املخطر ومل يلتزم بالإتفاقية املنعقدة فيما بينهما  ،وعند مراجعته ما طل يف
ال�سداد ومل يقم بالرد على مكاملات املخطر .وبيانات �سندات القب�ض كالآتي � - :سند قب�ض رقم ( )0361بقيمة ( )100.000درهم
وتاريخ ا�ستحقاقه � - 2018/12/26سند قب�ض رقم ( )0377بقيمة ( )100.000درهم وتاريخ ا�ستحقاقه 2019/12/23
طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبالغ املرت�صدة بذمته وذلك بقيمة ( )200.000درهم ولكن دون جدوى.
وبناء عليه  ،،،ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�صاه (� )5أيام من
تاريخ تبلغكم هذا الإخطار و�إال �سوف ي�ضطر املخطر اليه اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق .لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا الإخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع
ال�شباب  -ديرة  -بور �سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س 04-2973071 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية �إف��زا بيزن�س �سنرت � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب
ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/2/16وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم
دبي بتاريخ  2021/2/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

مو�ضوع الدعوى� :إلــزام املـدعى عـليهــمـا بالت�ضامن والت�ضامم بــ�أن تــ�ؤدي للمدعـيــة مبــلـغ 10,246,540.70درهم
املرت�صدة بذمة املدعى عليها ل�صالح املنذرة ،مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام� .إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة.
طالب االعالن :هاري راي للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها هاري ناراين راي �شاندرا �صفته بالق�ضية:
مدعى  ،املطلوب اعالنهم -1 :حمد عبدالكرمي ن�صراهلل العارف � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـ الدعوى ومو�ضوعها �إلــزام املـدعى عـليهــمـا بالت�ضامن والت�ضامم بــ�أن تــ�ؤدي للمدعـيــة
مبــلـغ 10,246,540.70درهم املرت�صدة بذمة املدعى عليها ل�صالح املنذرة ،مع الفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام� .إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة
ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021-03-09ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بُعد &_BUILDING
 DESCلذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.

رئي�س الق�سم

United Arab Emirates
Ministry of Justice

ف �ق��دت ال���س�ي��دة /م�ك��ة ن��ا��ص��ر اح �م��د (�إماراتية
اجل�ن���س�ي��ة) � �ش �ه��ادة �أ� �س �ه��م � �ص ��ادرة م�ن��ت �شركة
(اع�م��ار) بعدد� 460 :سهما الرجاء ممن يجدها
ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال على
تلفون رقم  0506299590م�شكورا.

�صالون قمة التميز للحالقة
بناء على القرار ال�صادر من حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية يف الدعوى رقم
 2020/775جتاري جزئي بتعيني م�صفي ق�ضائي وحل وت�صفية ال�شركة :
(�صالون قمة التميز للحالقة)
يعلن امل�صفي الق�ضائي  /جمدي ذيب عناية عن ت�صفية ال�شركة املذكورة �أعاله فكل من له
مطالبة او حقوق على ال�شركة املذكورة �أعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات امل�ؤيدة
لذلك اىل امل�صفي  ،وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة  45يوما من تاريخ الإعالن  ،وكل من
مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.
عنوان امل�صفي دبي  -ديرة � -شارع املطينة  -بناية اللولو �سنرت  -مكتب  - 211تلفون امل�صفي
 - 0529800222بريد الكرتوين gmail.com@majdye14 :
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�إعالن بيع العقار بالن�شر ( املنفذ �ضده )
يف الدعوى رقم  2020/6انابه

طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي الأول ( حالياٍ) – بنك اخلليج الأول (�سابقا)
املنفذ �ضده  :ت�شينغ بي ا�شونغ – �صيني اجلن�سيه
�أنه فى يوم الأربعاء املوافق  2021-03-10ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
 )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن
 20%من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد
عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد
على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو امل��زاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض
 املنطقة  :الرو�ضه – 2القطاع اجلنوبي  -رقم االر���ض  - 1360امل�ساحه  .474 :مرت مربع  -القيمه التقديرية :,( 1,000,000.00واحد مليون درهم)  .مالحظه :يدفع املبلغ فوراً
حليمه احمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية
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�إعالن بيع العقار بالن�شر ( املنفذ �ضده )
يف الدعوى رقم  2020/6انابه

طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي الأول ( حالياٍ) – بنك اخلليج الأول (�سابقا)
املنفذ �ضده  :ت�شينغ بي ا�شونغ – �صيني اجلن�سيه
�أنه فى يوم الأربعاء املوافق  2021-03-10ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
 )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن
 20%من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد
عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد
على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو امل��زاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض
 املنطقة  :الرو�ضه – 2القطاع اجلنوبي  -رقم االر���ض  - 1359امل�ساحه  .426 :مرت مربع  -القيمه التقديرية :,( 1,000,000.00واحد مليون درهم)  .مالحظه :يدفع املبلغ فوراً
حليمه احمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن بيع العقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1630تنفيذ
طالب التنفيذ  :البنك العربي املتحد �ش.م.ع
املنفذ �ضده  :يف تيك ل�صناعة الزيوت ذ م م  -.حممد عبدالرقيب حممد الر�شيد(باك�ستاين اجلن�سيه) – حممد عبدالرفيع
حممد عبدالر�شيد (باك�ستاين اجلن�سيه)
�أنه فى يوم الأربعاء املوافق  2021-03-10ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :اجلرف ال�صناعيه – 2القطاع اجلنوبي  -رقم االر�ض 1092
 امل�ساحه  .2700 :مرت مربع  -القيمه التقديرية ( 5,750,000.00 :خم�سه مليون و�سبعمائه خم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فوراً
حليمه احمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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�إعالن بيع العقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  2020/6انابه

طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي الأول ( حالياٍ) – بنك اخلليج الأول (�سابقا)
املنفذ �ضده ت�شينغ بي ا�شونغ – �صيني اجلن�سيه
�أنه فى يوم الأربعاء املوافق  2021-03-10ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :الرو�ضه – 2القطاع اجلنوبي  -رقم االر�ض  - 1360امل�ساحه
 .474 :مرت مربع  -القيمه التقديرية ,( 1,000,000.00 :واحد مليون درهم).
مالحظه :يدفع املبلغ فورا
حليمه احمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 04/ 03/ 2021 Issue No : 13180
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Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance
)Case No. SHCFICIREA2021/0000544 Civil (Partial
Sharjah Federal Civil Court of First Instance
To Defendant: ASIF IMTIAZ IMTIAZ AHMED - Unknown place of residence: Dubai, Al
Nahda, behind Zulikha Hospital, St., 2, Tel:0555933342
We would like to notify you that the Plaintiff: ALWAN TOURISM, filed the above
mentioned case requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 23771
- Bind the defendant to pay all expenses, charges and attorney fees.
- Notify the Defendant with the hearing and the statement of claim.
The ruling shall have immediate execution pursuant to Article 229, section (5), of Civil
Procedure Law. You are requested to respond in the hearing scheduled on 03/03/2021
before Case Management Office No. 11, Sharjah Federal Civil Court of First Instance in
person or to be represented by a certified legal attorney. To submit a plea with the entire
document attached in order to consider the above mentioned case in your capacity as a
Defendant via WhatsApp No. 065024274.
Legal Services Manager
Shamma Ahmed Rahed Alsalman

Notice by publication
786/2021/60 - Performance Order

Notice by publication
1066/2021/60 - Performance Order

Seal of Ministry of Justice - UAE

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
اعالن بالن�شر

فقدان �شهادة �أ�سهم

العدد 13180بتاريخ2021/3/4
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العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
العدد 13180

�إعالن ت�صفية �شركة

وزارة العدل

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  73/2021/20جتاري كلي

بتاريخ 2021/3/4

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية

منوذج اعالن الن�شر عن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :بو�ست والركن وم�شاركوهم
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةmei :
بتاريخ2001/2/12 :
املودعة بالرقم 41008 :
وامل�سجلة بتاريخ2002/5/7:
ب�إ�سم� :ش .ام ئي اي � ,إنك .
وعنوانة 1301 :ويل�سون درايف  ،وي�ست �شي�سرت  ،بن�سيلفينيا  ، 19380 ،الواليات املتحدة الأمريكية
�صورة العالمة :
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9 :
اجهزة الكرتونية وكهربائية و االت �صرف وبيع واج�ه��زة وجميعها لال�ستعمال مع بطاقات و حامالت بيانات
للعمليات املالية و حامالت بيانات للتحكم يف الدخول وحامالت بطاقات وبيانات معدة لال�ستعمال مع تلك االجهزة
 ,اجهزة لتلقي الدفعات ( الت�سديدات ) و ت�سجيل و  /او قيد املبالغ الدائنة على اجهزة ذاكرة وبطاقات وحامالت
بطاقات وبيانات معدة لال�ستعمال مع تلك االجهزة  ,اجهزة بطاقات وحامالت بيانات ميكن قراءتها اليا وجميعها
لال�ستعمال يف العمليات املالية و اجهزة التحكم يف الدخول وعمليات الدفع ( الت�سديد )  ,اجهزة تعمل بالعمالت
النقدية والعمالت الرمزية  ,والتذاكر  ,اجهزة لفرز وقبول
ومراجعة ومتييز وعد وفح�ص و�صرف او رف�ض العمالت املعدنية والعمالت الرمزية والتذاكر والعمالت الرمزية
والتذاكر والعمالت الرمزية و التذاكر والعمالت الورقية و االوراق امل�صرفية  ,وما�شابة من الو�سائط ذات القيمة
 ,اجهزة لتحديد وتغيري عدد وفئات العمالت املعدنية والعمالت الرمزية والتذاكر والعمالت الورقية و االوراق
امل�صرفية وما �شابة من الو�سائط ذات القيمة  ,اجهزة واالت لتخزين و معاجلة و معاملة وا�سرتجاع وار�سال البيانات
 ,اجهزة واالت لتحويل القيم الرقمية ايل ر�سم بياين وح��دات عر�ض ب�صرية وطابعات لال�ستعمال مع االجهزة
املذكورة واعاله  ,برامج كمبيوتر م�سجلة على اقرا�ص وا�شرطة مغناطي�سية وو�سائل الكرتونية وو�سائل ب�صرية و
اقرا�ص مدجمة .للقراءة فقط وو�سائط اخرى لتخزين البيانات يف �شكل الكرتوين فئة 9
بيانات التعديل:
�إ�سم من انتقلت الية امللكية  :كراين باميانت �إينوفاي�شنز ،انك.
عنوانة 3222 ، :فينيك�سفيل بايك� ،سويت  200مالفرن ،بي ايه  ، 19355الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ انتقال امللكية2020/12/24:
تاريخ الت�أ�شري2021/1/20:

ا�سم ال�شركة � :إفزا بيزن�س �سنرت � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  2804 + 2801ملك جيان جون  -احلبيه االوىل ال�شكل القانوين :
ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  865619 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1469735 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/2/16واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/16وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة -
بور �سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

املو�ضوع  - :يخطر املنذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )517.051درهم خم�سمائة
و�سبعة ع�شر الف وواحد وخم�سني درهم قيمة ثالثة �شيكات م�ستحقة االداء والتي مت ارجتاعها
لعدم كفاية الر�صيد  ،وال�سداد اىل املنذر اليهم خالل خم�سة �أيام من تاريخ تبلغكما هذا الإخطار
القانوين والإنذار والتكليف بالوفاء و�إال �ست�ضطر املنذرة �آ�سفة التخاذ كافة الإجراءات القانونية
�ضدكما ل�ضمان حقوقها مبا فيها احلجز التحفظي وقيد دع��وى مدنية ل�ضمان حقوق املنذر
واملطالبة بها وحتميلكما كافة الر�سوم وامل�صاريف وغرامات الإرجتاع والتعوي�ض والفائدة التجارية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق لغاية ال�سداد التام واتعاب املحاماة.

وزارة العدل

حماكم دبي

اخلمي�س  4مار�س  2021العدد 13180
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

املنذر اليهم � -1 :سعيد �أحمد حممد �صالح البنا

SAEED AHMED MOHAMMED SALEH AL BANNA

االمارات العربية املتحدة

طالب التنفيذ  :البنك العربي املتحد �ش.م.ع
املنفذ �ضده  :يف تيك ل�صناعة الزيوت ذ م م  -.حممد عبدالرقيب حممد الر�شيد(باك�ستاين اجلن�سيه) – حممد عبدالرفيع
حممد عبدالر�شيد (باك�ستاين اجلن�سيه)
�أنه فى يوم الأربعاء املوافق  2021-03-10ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :اجلرف ال�صناعيه – 2القطاع اجلنوبي  -رقم االر�ض 1092
 امل�ساحه  .2700 :مرت مربع  -القيمه التقديرية ( 5,750,000.00 :خم�سه مليون و�سبعمائه خم�سون �ألف درهم) .مالحظه :يدفع املبلغ فوراً
حليمه احمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

املنذر  :جلف فوندي�شن  -م م ح GULF FOUNDATION FZE -

االمارات العربية املتحدة

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
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الكاتب العدل

العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2005/2021

االمارات العربية املتحدة

�إعالن بيع العقار بالن�شر ( املنفذ �ضده )
يف الدعوى رقم  2019/1630تنفيذ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إخطار عديل  -برقم املحرر 2021/06241

�إخطار عديل
برقم املحرر 2021/04685

اخلميس  4مارس  2021م  -العـدد 13180

يف الدعوى رقم  1111/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إ�صدار الأمر ب�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  52304.96درهم
وفائدة قانونية � %18سنويا والر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :دار التمويل �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :دميه �سيف علي � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ -2-28
 2021اوال :ب�إنفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  ,ثانيا :ب�إلزام املدعي عليها ب�أن
ت�ؤدي للمدعي مبلغ  52,304,96درهم (اثنان وخم�سون الفا وثالثمائه واربعة درهم و�سته
وت�سعون فل�سا) والفائده القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020-3-5
وحتى متام ال�سداد والر�سوم و امل�صاريف ومبلغ خم�سمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة  .ولكم
احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم

Notice by publication details
To the defendant 1. Ravi Kiran Rash- unknown place of residence
Since the plaintiff : Royal Road Rent A Car LLC has requested to issue
performance order, Dubai First Instance Court decided on 17-2-2021:
First : having reviewed papers, it was found that it was void of any proof that
damage was suffered by the plaintiff, particularly that the court has ordered
that an interest should be paid, thus the court rejects the compensation request
submitted by the plaintiff.
Second : to compel the defendant to pay the plaintiff amount of AED 88325
(eighty eight thousand three hundred twenty five dirhams)plus legal interest
of 5% per annum as of the claim date until full payment, along with expenses
and fees. You have the right to appeal the order within 15 days of the following
day of publishing this notice.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13180بتاريخ 2021/3/4
�إعالن بيع العقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  2020/6انابه

طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي الأول ( حالياٍ) – بنك اخلليج الأول (�سابقا)
املنفذ �ضده ت�شينغ بي ا�شونغ – �صيني اجلن�سيه
�أنه فى يوم الأربعاء املوافق  2021-03-10ال�ساعة  12:00ظهراً ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين HTTP://
 )WWW.EMIRATESAUCTION.AEوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  20%من الثمن اال�سا�سي
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل الع�شرة التالية لر�سو املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن عُ�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة  .وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار :نوع العقار – �أر�ض  -املنطقة  :الرو�ضه – 2القطاع اجلنوبي  -رقم االر�ض  - 1359امل�ساحه
 .426 :مرت مربع  -القيمه التقديرية ,( 1,000,000.00 :واحد مليون درهم) .
مالحظه :يدفع املبلغ فوراً
حليمه احمد احلو�سني
مدير اخلدمات الق�ضائية

To the defendant: 1. Shaidulislam Kawther Bidar Miah- unknown place of
residence
Since the plaintiff: Kulthom Ubaid Saif has requested to issue performance
order, Dubai First Instance Court decided on 15-2-2021:
First: having reviewed papers, it was found that it was void of any proof that
damage was suffered by the plaintiff, particularly that the court has ordered
that an interest should be paid, thus the court rejects the compensation request
submitted by the plaintiff.
)Second: to compel the defendant to pay the plaintiff amount of AED ( 25000
(twenty five thousand dirhams) plus legal interest of 5% per annum as of the
claim date until full payment, along with expenses and fees.
You have the right to appeal the order within 15 days of the following day of
publishing this notice.

NOTICE FOR APPEARANCE
Date 04/ 03/ 2021 Issue No : 13180

IN THE COURT OF SH. VAIBHAV MEHTA, M.M.
NORTH, ROHINI, DELHI

Ct.cases 53/B/2015,
8088/2016
P.S. Bawana
By virtue of order passed by Sh. Vaibhav Mehta, LD. M.M., Rohini Court the
following Respondent are being notified through this publication to appear in
the above said court on 19.03.2021 at 10.00 a.m.,
Respondent no. 5 - Mandeep Singh, S/o Mohinder Singh Arora, UAE ID NO.
784-1986-1909195-6
Respondent no. 8 - Mohammed Ali Saeed Abdullah, UAE ID NO.
784-1966-6574027-8
() BY ORDER
)LD. M.M. (NORTH
ROHINI COURT. DELHI

اخلميس  4مارس  2021م  -العـدد 13180
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جلنة التحكيم

�شعراء احللقة اخلام�سة

26

إبداعا يف حلقته
برنامج �أمري ال�شعراء..
يبوح �ألق ًا و� ً
ُ
اخلام�سة من م�سرح �شاطئ الراحة ب�أبوظبي

•• الفنان الإماراتي «�أحمد
الر�ضوان» ي�شدو بكلمات «قي�س بن
امللوح» و «امر�ؤ القي�س»

•• «عبدالعزيز لو وم�صعب تقي
الدين» يت�أهالن �إىل املرحلة
الثانية بت�صويت اجلمهور

بداي ِة الأم�سية ب�أع�ضاء جلنة حتكيم �أمري
بينونة والإمارات.
•• �أبوظبي-الفجر:
وبكلمات عذبة غ��ردت مقدمة الربنامج ال�شعراء وال�ت��ي ت�ضم ك��ل م��ن (الدكتور
انطلقت م��ن نب�ض ال��وط��ن “�أبوظبي”“ ،مهرية عبدالعزيز” يف مطلع احللقة ع�ل��ي ب��ن مت �ي��م ،ال��دك �ت��ور � �ص�لاح ف�ضل،
خام�س �أم�سيات برنامج �أمري ال�شعراء يف ببيت �شعري يتغزل بالعا�صمة �أبوظبي ،ال��دك �ت��ور ع�ب��دامل�ل��ك م��رت��ا���ض) ،والذين
النا�س ير�صدون جماليات ال�شعر بكل تفا�صيله.
مو�سمه التا�سع ،الذي تنتجه جلنة �إدارة وقد جاء فيه (حبي لها فو َق هوى ِ
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية وفوق املطلبِ �سيدتي التي هنا يدعونها ال �ف �ن��ان الإم ��ارات ��ي “�أحمد الر�ضوان”
ي�شدو بكلمات “قي�س بن امللوح” و “امر�ؤ
ب ��أب��وظ �ب��ي ،وذل � ��ك م �� �س��اء �أم� �� ��س الأول “�أبوظبــــي»).
الثالثاء مبا�شرة على الهواء من م�سرح ك�م��ا رح�ب��ت يف ب��داي � ِة الأم���س�ي��ة ب�أع�ضاء القي�س»
� �ش��اط��ئ ال ��راح ��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ع�ب�ر قناتي جلنة حتكيم �أمري ال�شعراء كما رحبت يف �شدا الفنان الإماراتي “�أحمد الر�ضوان”
بكلمات ال�شاعر العربي “قي�س بن امللوح”
امللقب مبجنون ليلى ،وغنى ق�صيدة من
مهرية عبد العزيز
ق�صائده جاء يف مطلعها (دَعوين دَعوين
َقد �أَ َطل ُتم عَذابِيا َو َ�أ َ
ن�ضج ُت ُم جِ لدي ب َِح ِّر
املَكاوِيا) ،وذلك خالل فقرة فنية قدمها
�ضمن �أم�سية �أم�ي�ر ال�شعراء اخلام�سة،
م �ط��رب �اً امل �� �ش��اه��دي��ن ب��ال �� �ص��وت العذب
والكلمات الف�صيحة من ال�ضفاف امللهمة
مل�سرح �شاطئ الراحة ،ملوناً حنايا احللقة
�شعراً وع�شقاً وعطاءً.
كما �أطل على امل�شاهدين مرة �أخرى من
خ�لال ق�صيدة لـ “امر�ؤ القي�س” والتي
جاء فيها:
«ت�ع� ّل��ق ق�ل�ب��ي ط�ف�ل� ًة ع��رب �ي��ة ت�ن� ّع� ُم يف
ْ
واحللل
الديباج واحللي
�إىل
لها مقل ٌة ل��و �أن�ه��ا نظرت ب �ه ��ا
ْ
وابتهل
راهبٍ قد �صام هلل
�سلطان ال�ضيط العتيبي
معنى بحبها ك��أن مل
لأ�صبح مفتوناً ً
ال�سعودية
ي�ص ْم هلل يوماً ومل ْ
ي�صل»
«ع�ب��دال�ع��زي��ز ل��و وم�صعب ت�ق��ي الدين”
ي�ت��أه�لان �إىل امل��رح�ل��ة الثانية بت�صويت
اجلمهور
ث�ل�اث��ة � �ش �ع��راء م��ن ال��ذي��ن مل يت�أهلوا
ب� �ق ��رار جل �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م خ �ل�ال احللقة
املا�ضية ،عا�شوا �أ�سبوعاً مليئاً بالرتقب
بانتظار نتائج ت�صويت امل�شاهدين ،وقد
�أ�سفر النتائج عن ت�أهل كل من ال�شاعر
عبدالعزيز لو من ال�سنغال بعد ح�صوله
على  ،70%وال�شاعر م�صعب تقي الدين
م��ن اجل��زائ��ر بعد ح�صوله على ،65%
�إىل املرحلة القادمة من م�شوار املناف�سة
�ضيف اهلل جالو الواليات
املتحدة االمريكية

الفنان احمد الر�ضوان

يف �أم�ي�ر ال���ش�ع��راء ،فيما غ ��ادر امل�سابقة
ال�شاعر �أحمد حافظ من م�صر.
� 4شعراء يوا�صلون التناف�س نحو بردة
الأمري
ما زالت ق�صة ال�شعر والإم��ارة تبو ُح �ألقاً
و�إب� ��دا ًع� ��ا ،و�آخ� ��ر �أرب �ع��ة جن ��وم ج ��دد من
قائم ِة الـ  20يوا�صلون يف ختام �أم�سيات
“املرحلة الأوىل” التناف�س ن�ح��و بردة
الأم �ي ��ر ،وه � ��م (� �س �ل �ط��ان ال �� �ض �ي��ط من
ال�سعودية� ،ضيف اهلل جالو من الواليات
املتحدة الأمريكية ،عبد احلق عدنان من
املغرب ،هبة �شريقي من �سوريا).
�أول جن��وم الأم�سية “�سلطان ال�ضيط”
من ال�سعودية ،قدم ق�صيدة بعنوان “نق�ش
على جدا ِر اخللود” ،ويف مطلعها يقول:
لأن زماين ع َّد عاديِّتي ُكفرا �س�أتلو على
�آذان ِه توبتي �شِ عرا
خ ��رج ��تُ �إىل ُخ� �ل ��دي م ��ن امل � ��وت فليكنْ
رحيلي ي�سوعياً تعالي ُم ُه ترتى
َق� َ�ط � ْف��تُ ط �م��وح��ي م��ن ع�ن��اق�ي��د خيبتي
و َع َّتقت ُه عزماً و�أن�ضجت ُه َ�صربا
وقالت جلنة التحكيم �أن �أدوات ال�شاعر
ال���ش�ع��ري��ة ق��وي��ة وت� ��دل ع�ل��ى مت�ك�ن��ه من
�صياغاته ،ولكنه �إىل حد ما يتلب�س ال�صور
ال �ق��دمي��ة وي��وظ �ف �ه��ا ،و�أن ال���ش��اع��ر قدم
و�صف لرحلته �إىل �شاطئ ال��راح�ل��ة وما
يحمله من طموح ،و�أن مطلع الق�صيدة
رائع ومميز.
وق��دم ث��اين جن��وم الأم�سية من الواليات
امل �ت �ح��دة “�ضيف اهلل جالو” ،ق�صيدة
بعنوان “مَا َتـــنا َثـــ َر مِ ��نْ َ�أري ِـــج ال َبـــ ْو ِح”،
وفيها:
َ�ش ْي ٌخ
َو َرا َء ال َغـ ْي ِـم َ�ض َّيــ َع َ�شا َلـ ُه
ِل�س َ
َف َ
ال ِم َخــ َيا َله
م�ضى ي َُ�س ِّر ُح ل َّ
وم َ
َ�ضى
ك�آخِ ر َغ ْي َم ٍة م ُْ�شتا َق ٍة
ل رُِيي َق يف ع ََط ِ�ش احلُــقول زُال َله
و�أ�� �ش ��ارت ال�ل�ج�ن��ة �أن ال�ق���ص�ي��دة جميلة
وم � ��ؤث� ��رة ،وجت �� �س��د ��ش�خ���ص�ي��ة “مارتن
لوثر” وق��ادرة على الت�صوير من خالل
ر�سم مواطن ال�شخ�صية ودواخ�ل�ه��ا ،و�أن
ق�صيدته جمعت ب�ين العمودية املنربية
و�شيء من احلداثة.
�أم� ��ا ث��ال��ث جن ��وم الأم �� �س �ي��ة “عبداحلق
عدنان” م��ن امل �غ��رب ف �� �ش��ارك بق�صيدة
حتمل عنوان ُخ ُرو ٌج مِ نَ ال ْأ�سماءِ ،ومنها:
� �ِ�س� � ْر ِب� ��ي �إِ َ
ىل َح � � ْي� � ُ�ث ال � � َّرحِ � �ي � � ُل �أَ�� �َ�ش� ��ا َر
َفا ْل َب ْو َ�ص َ
الت ُ َعلَى َيدَيَّ َح َيا َرى
ِ�إ َّال
ال�ص ْح َراءَ ،مَا مِ نْ و ِْج َه ٍة
َال َت ْ�س�أَلِ َّ
َ
ال�سرَابُ مـَزا َرا
�أَقـَـا َم ِبهَا َّ
اَل �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�َ�ا ِئ �دُو َن مِ � ��نَ ا ْل � ِغ � َي �ـ �ـ �ـ��ابِ َخ ِفيـ َف ًة

احتاد الكتاب ينظم �أم�سية
بعنوان :الرواية الإماراتية
الباحثة عن ف�ضائها احل�ضاري
نظم احتاد كتاب و�أدباء الإمارات بر�أ�س اخليمة
�أم�سية بعنوان “الرواية الإماراتية الباحثة عن
ف�ضائها احل�ضاري».
وحتدثت الدكتورة مرمي الها�شمي اال�ستاذة يف
كليات التقنية العليا يف ال�شارقة خالل الأم�سية
عن تاريخ الرواية العربية ومميزاتها وتنوعها
واجتاهاتها الفنية والأ�سلوبية ،وتوقفت عند
ال ��رواي ��ة الإم ��ارات� �ي ��ة  ..م���ش�يرة �إىل التطور

الوا�ضح الذي طر�أ عليها يف العقدين الأخريين
 ،وذل��ك ب�سبب خو�ض الكثري من الإماراتيني
غمار الإبداع يف الرواية .
و�سلطت الها�شمي ال�ضوء على �أنواع ومو�ضوعات
ال��رواي��ة الإم��ارات�ي��ة فمنها ال��رواي��ة التاريخية
والرمزية والواقعية  ..م�شيدة بالإبداع الروائي
احلداثي  ..م�ؤكدة �أن التجان�س الأدب��ي �أمر ال
م�ف��ر م�ن��ه لأن ��ه يتيح ت��ول�ي��د الأن � ��واع الأخ ��رى

•• ال�شاعرة «هبة �شريقي»
ت�ستكمل رحلتها �إىل املحطة
الثانية

وهذا االنفتاح جاء ال�ستيعاب خمتلف الق�ضايا
احلداثية وتالقيها م��ع غريها م��ن الأجنا�س
الأدب� �ي ��ة الأخ � � ��رى .وع �ل �ق��ت ال��دك �ت��ورة مرمي
الها�شمي على الأ�سئلة التي طرحها احل�ضور
ح��ول دور ال��رواي��ة احل�ضارية و �أ�ساليب كتابة
الرواية و�صفات الرواية اجليدة و�أهمية النقد
يف ارتقاء هذا اجلن�س الأدب��ي و�صعوبة حتويل
بع�ض الروايات �إىل �أفالم �سينمائية .

�أَ ْح اَــــلمُــ ُه ْم�َ ،ض ُّلـوا َّ
الطرِي َق مِ ـــ َرا َرا
و�أو� �ض �ح��ت جل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م �أن عنوانه
ال�شعري كثيف ،والق�صيدة جميلة ب�شكل
عام ،وفيها دالالت �شعرية مميزة.
و� �ش��ارك��ت �آخ � ��ر جن � ��و ِم الأم �� �س �ي��ة “هبه
�شريقي” م��ن ��س��وري��ا بق�صيدة عنوانها
“” ،وفيها تقول:
�س� ُ
أقول“ :ك ّنا»
َ
ث � � َّم �أم �� �ش ��ي م� �ث� �ل م��و� �س �ي �ق��ى ع �ل��ى وت� � ِر
َّ
الطريقْ ..
�س� ُ
أقول“ :ال �أحتا ُج �أن �أبكي»
و�أبكي مث َل طفلٍ را َع ُه وه ُج احلريقْ ..
�أنا ال �أَحِ نُّ � َ
إليك �ص ِّد ْقني ،ول�ستُ �أزو ُر كلَّ
أماكن القبالتِ �س ّراً..
� ِ
رب الهوى َ
كيف ا�سرتا َح
ال �أُ�سا ِئ ُل ك َّل مَن ع َ
وكا َن يوقظه ال�شهيق!
وقالت اللجنة �أن ال�شاعرة قدمت قطعة
�شعرية رفيعة وممتعة ،وت�ستح�ضر الواقع
املوجع الأليم للوطن ،و�أن الن�ص يحمل
يف ثناياه �صوراً جميلة ومعربة.
�أم �ي�ر ال �� �ش �ع��راء ي�خ���ص����ص ج��ائ��زة قيمة
للمواهب ال�شعرية على مواقع التوا�صل
االجتماعي
يتيح ب��رن��ام��ج �أم�ي�ر ال���ش�ع��راء لأ�صحاب
املواهب ال�شعرية (�شعر �أو �إلقاء) ،فر�صة
لإب� ��راز م��واه�ب�ه��م وت �ق��دمي �أن�ف���س�ه��م من
خ�ل�ال م�ن���ص��ة ال�ب�رن��ام��ج ع �ل��ى “التيك
توك”،
وذل � ��ك ع ��ن ط ��ري ��ق ق� �ي ��ام ال ��راغ� �ب�ي�ن يف
امل �� �ش��ارك��ة ب�ت���س�ج�ي��ل �أب� �ي ��ات ��ش�ع��ري��ة من
ق�صائدهم ب�صوتهم� ،أو �إلقاء �أبيات �شعرية
من ق�صائد �أحد ال�شعراء م�صحوبة بو�سم
�#أمري_ال�شعراء ،حيث يحظى الفائز
بجائزة نقدية قيمة تزيد ع��ن � 11ألف
درهم (� 3أالف دوالر).
ال�شاعرة “هبة �شريقي” ت�ستكمل رحلتها
�إىل املحطة الثانية
ت�أهلت من �أم�سية ختام “املرحلة الأوىل”
مل �ن��اف �� �س��ات �أم �ي��ر ال �� �ش �ع��راء يف مو�سمِ ه
التا�سع ،باختيار جلن ِة التحكيم ،ال�شاعرة

•• � 4شعراء
يوا�صلون
التناف�س نحو
بردة الأمري

•• �أمري ال�شعراء يخ�ص�ص
جائزة قيمة للمواهب
ال�شعرية على مواقع التوا�صل
هبة �شريقي من �سوريا ،م�ستكمل ًة بذلك
رحلتها �إىل املحطة الثانية من الربنامج
التي تنطلق ف�صولها يوم الثالثاء القادم
 9مار�س  2021يف متام ال�ساعة العا�شرة
م �� �س��ا ًء ب�ت��وق�ي��ت الإم� � � ��ارات ،ع�ب�ر قناتي
بينونة والإم � ��ارات ،حيث �ستكون هناك
حمطة جديدة مبعايري خمتلفة وتناف�س
من نوع �آخر.
�أما النجوم (�ضيف اهلل جالو من الواليات

املتحدة الأمريكية ،عبد احلق عدنان من
امل�غ��رب� ،سلطان ال�ضيط من ال�سعودية)
ف�سيكون �أم��ام�ه��م �أ��س�ب��وع م��ن االنتظار،
واث�ن��ان منهم ميتلكان فر�صة االن�ضمام
�إىل زميلتهم للمحطة القادمة عن طريق
دع ��م امل���ش��اه��دي��ن وال�ت���ص��وي��ت ل�ه��م عرب
التطبيق اخلا�ص بربنامج �أمري ال�شعراء،
ح �ي��ث ي���س�ت�م��ر ال �ت �� �ص��وي��ت ح �ت��ى مطلع
احللقة القادمة.

عبدالعزيز و املت�أهل
بت�صويت اجلمهور

عبداحلق عدنان
املغرب

هبة ال�شريقي
�سوريا

املت�أهل بت�صويت اجلمهور
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(ق�صة امر�أة حرة) ..مذكرات ..ت�سلط ال�ضوء على حياتها

لبنى عبدالعزيز ...حتكي
�أ�سرار ًا وتبوح ب�صور من
مكتبتها اخلا�صة للمرة الأوىل
مل تفكر الفنانة لبنى عبدالعزيز يف كتابة مذكراتها ،بل اعتذرت عنها عدة مرات ،انطالقا من �أن حياتها اخلا�صة ملك
لها فقط ،لكن هذا التحفظ مل يعد موجود ًا ،عندما قررت �أن تبوح بها للزميلة هبة حممد علي ،التي �صاغت مذكراتها يف
(ق�صة امر�أة حرة) ،وحتكي فيها �أ�سرار ًا وتبوح ب�صور من مكتبتها اخلا�صة للمرة الأوىل.
اختارت هبة حممد علي م�ؤلفة كتاب "ق�صة امر�أة حرة" ،الذي يتناول
م��ذك��رات الفنانة ال�ك�ب�يرة لبنى عبدالعزيز� ،أن ي�ك��ون ه�ن��اك ثالثة
تقدميات من �أ�صدقاء الفنانة املقربني ،وهم مفيد فوزي ،الذي كان
معداً لربامج لبنى عبدالعزيز ،يف الربنامج الأوروب ��ي ،وعمل معها
ك�ث�يراً وتربطهما عالقة ج�ي��دة ،و�أح�م��د �إح���س��ان عبدالقدو�س جنل
�صديقها و�أ�ستاذها ومكت�شفها اح�سان عبد القدو�س ،وال��ذي يقطن
بجوارها يف حي الزمالك ويلتقيها كثرياً ،بالإ�ضافة �إىل الفنان �سمري
�صربي ال�صديق املقرب لها وال��ذي ال ي��زال على توا�صل معها حتى
اليوم وي�س�أل عنها با�ستمرار.
كما �أ�ضيفت مقدمة راب�ع��ة كتبتها �شقيقتها ملي�س ،التي عملت
مذيعة لفرتة ،قبل �أن ت�سافر �إىل الواليات املتحدة بحكم عمل
زوجها يف الأمم املتحدة.

�شقيقتها الكربى.
من احلكايات التي ترويها لنبى م�س�ألة عمرها احلقيقي ،فرغم �أن
امل�سجل ر�سمياً �أنها مواليد عام  ،1935لكنها �أ�صغر من ذلك بثالثة �أو
�أربعة �أعوام ،كما تعتقد ،و�أن هذا التاريخ كتب بعدما قاموا بـ"ت�سنينها"،
�أي حتديد عمرها ،يف التلفزيون ،لكي يتمكنوا من تعيينها ،حيث ظلت
تعمل وم�س�ؤولة عن الربنامج الأوروبي ،من دون �أن
فرتة طويلة
تعني ب�سبب عدم قانونية تعيني
طفلة وفق القانون.

حكاية لبنى
من خالل ف�صول الكتاب ،ال��ذي كتب بب�ساطة ومن دون
تعقيد واخ�ت�ت��م ب�صور تعرب ع��ن ك��ل مرحلة يف حياتها،
ميكن �أن تعرف مالمح حياة لبنى ،التي عا�شت يف منزل
�أ��س��رت�ه��ا ��س�ن��وات�ه��ا الأوىل ب�ين ع��ائ�ل��ة م�تراب �ط��ة ،والدها
�صحايف بالأهرام ،ويف نف�س املنزل �أقامت جدتها لوالدها،
وجدتها لوالدتها ،وه��و ما جعل ن�ش�أة الأ��س��رة ت�ؤثر كثرياً يف
حياتها ،خا�صة جدتها لوالدتها التي �أث��رت فيها جداً بتعليماتها
ال�صارمة.
وم��ن التفا�صيل ال�ت��ي حتكيها لبنى يف �سريتها
الذاتية كيف �أنها كربت قبل �أوانها ،وهو �أمر
مل يرتبط بوفاة والدتها يف �سن مبكرة
وم�س�ؤوليتها ع��ن �شقيقها اال�صغر
�شريف ،ال��ذي ك��ان عمره ان��ذاك 3
�أع � ��وام ف �ق��ط ،ول �ك��ن �أي �� �ض �اً كيف
كان خلروج الأجانب من م�صر
بعد ثورة  1952ت�أثري على
حتملها امل�س�ؤولية مبكراً يف
�إذاعة الربنامج الأوروبي،
بعدما �أ�صبحت م�س�ؤولة
ع � ��ن امل � �ح � �ت� ��وى ال � ��ذي
يقدم.
ك� �م ��ا ي� � � ��روى ال� �ك� �ت ��اب
ت �ف��ا� �ص �ي��ل عالقاتها
ب��وال��دت �ه��ا وت ��أث�ي�ر الأم
ع �ل �ي �ه��ا ،خ��ا� �ص��ة يف ظل
ال �ع�ل�اق��ة اال�ستثنائية
ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت بينهما
ل �ت �ق��ارب ال �ع �م��ر ،نظراً
لأن وال��دت�ه��ا �أجنبتها
وع �م��ره��ا  15عاما
ف�ق��ط ،وم��ن ث��م كان
ل �ت �� �ش ��اب �ه �م ��ا على
امل �� �س �ت��وى ال�شكلي
ت�أثري يف تبادلهما
املالب�س واعتقاد
ال � �ب � �ع � �� � ��ض �أن
وال � ��دت� � �ه � ��ا هي

�سو�سن ميخائيل
تك�شف حقيقة
م�شكالتها مع زمالئها
�أك ��دت املمثلة ال���س��وري��ة �سو�سن ميخائيل �أن عالقتها
م��ع زم�لائ�ه��ا ال�ف�ن��ان�ين �أك�ث�ر م��ن ج �ي��دة ،و�أن �ه��ا حتبهم
وحترتمهم ،وال يجمعها معهم �إال كل خري.
ونفت ميخائيل،
م��ا ت�ت��داول��ه بع�ض ال�صفحات ب�ين ف�ت�رة و�أخ� ��رى عن
م�شكلة بينها وبني �أي زميلة،
وق��ال��ت �إن ه��دف ه��ذه ال�صفحات الإي �ق��اع بينها وبني
زميالتها ،م�ؤكدة �أن مواقع التوا�صل االجتماعي باتت،
يف �أغلب الأحيان،
نقمة يف جمتمعنا ال�شرقي ،لأن البع�ض بات يهدف �إىل
االنت�شار املجاين على ح�ساب �سمعة النا�س وكراماتهم،
ومن دون �أي رادع �أخالقي.
ي�شار �إىل �أن ميخائيل �شاركت يف اجل��زء احل��ادي ع�شر
م��ن م�سل�سل (ب ��اب احل� ��ارة) ب�شخ�صية (��س�ك��ر خامن)،
وب�شخ�صية (�سمية) يف م�سل�سل (رد قلبي)� ،إ�ضافة �إىل
م�شاركتها يف م�سل�سل (�سنة ثانية زواج).
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جمال عبدالنا�صر ،ال��ذي طلب من رئي�س التلفزيون �أم�ين حماد �أن
مينحها فر�صة التقدمي التلفزيوين يف �أحد الربامج ،رغم تخوفها من
هذه اخلطوة العتقادها �أن التلفزيون �سي�ؤثر على جنوميتها بال�سينما
�آنذاك.
كما تتحدث عن اللقاءات املتعددة ،التي جمعتها مع عبدالنا�صر ،حيث
ك��ان يلتقيها يف اجلامعة الأمريكية ،وع��ن االهتمام بالفن والثقافة
�آن��ذاك وعالقاتها مع الدكتور ثروت عكا�شة ،ثم تنتقل للحديث عن
عالقاتها مع الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات ،الذي حاورته بالفعل يف
منزله والتقته يف ال��والي��ات املتحدة ،ف� ً
ضال عن العالقة ال�شخ�صية
التي ن�ش�أت بينها وبني ال�سيدة جيهان ال�سادات وا�ستمرت حتى الآن،
حيث ح�ضرت جيهان ال�سادات ف��رح ابنتها وكانت جتمعهما لقاءات
متعددة يف الواليات املتحدة.
ومن احلكايات التي ترويها عن عالقاتها بال�سيا�سيني احل��وار الذي
جمع بينها وبني ال�سيدة �سوزان مبارك ومهرجان القراءة للجميع،
الذي ظل عالمة مهمة يف ن�شر الثقافة والوعي بني االطفال بالقراءة،
وهو املهرجان الذي تطالب باعادته الآن جمدداً.

لبنى وال�سيا�سة
ت � ��روي الفنانة
امل� ��� �ص ��ري ��ة يف
مذ كر ا تها
م� ��واق � �ف � �ه� ��ا
ا ل�سيا �سية
و عال قا تها
مع الر�ؤ�ساء
ا ل�سا بقني  ،معاركها
ف� ��رغ� ��م �أن� �ه ��ا من املواقف ،التي ترويها لبنى يف الكتاب �أي�ضاً ،ما حدث بينها وبني
نا�صرية الهوى �أم كلثوم يف اح��د اال��س�ت��ودي��وه��ات ،حيث ك��ان��ت متيل لبنى للأغاين
وجمعتها عالقة الأجنبية ومل يكن يطربها �صوت كوكب ال�شرق �إال م�ؤخرا ،بالإ�ضافة
طيبة مع الرئي�س �إىل معركتها ال�صحافية مع عبا�س العقاد وقيامها بالرد على مقاالته
ال � � ��راح � � ��ل �ضد املر�أة مبقال كتبته يف الأهرام ،وهي اجلريدة التي عمل بها والدها
و�شقيقها ال��راح��ل ،وك��ان��ت تكتب �إليها ر�سائل م��ن ال��والي��ات املتحدة
خالل درا�ستها هناك ،وعادت قبل �سنوات للكتابة يف جريدة الأهرام
ويكلي اال�سبوعية التي ت�صدر بالإنكليزية.
حتكي الفنانة امل�صرية يف مذكراتها عن ق�صة حب من جانب
واحد كان بطلها العندليب اال�سمر عبداحلليم حافظ ،الذي
�أحبها بعد عملهما معاً يف فيلم "الو�سادة اخلالية" ،وهي
الفرتة التي تزوجت فيها �سراً من املنتج رم�سي�س جنيب،
لكن حليم ابتعد عنها كحبيب فور �إع�لان ال��زواج ،وظلت
�صداقتهما حتى اليوم االخ�ير من حياته ،حيث تروي
حكايات كثرية ع��ن العندليب اال�سمر للمرة الأوىل،
بخالف ق�صة حبه لها.
اعرتافات
تعرتف لبنى عبدالعزيز ب�أخطائها ،التي ارتكبتها،
وحتملها لنتائج هذه االخطاء ،باعتبارها م�س�ؤولية
عن اختياراتها ،كما تتحدث عن عالقاتها ب�أزواجها
و�صدمة وف��اة زوجها د .ا�سماعيل ب��رادة ووف��اة زوج
ابنتها ،وكذلك عالقاتها مع �أحفادها وما حدث لها
عندما عادت �إىل م�صر بعد غياب.
ويف ف�صل "�إنهم يهينون تاريخي" تتحدث لبنى عن
تعر�ضها مل��واق��ف غريبة يف االع�م��ال ،التي �شاركت
فيها خالل العقدين الأخريين ،منها عدم احرتام
رغبتها يف ت�صوير م�سرحية "�سكر هامن" يف �آخر
�أي��ام العر�ض ،بعدما ق��دم فريق العمل �أداء �أح�سن
بكثري من الت�صوير الذي جرى يف �أول �أيام العر�ض،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �سحب م�سل�سل منها دون �إبالغها
و�سرقة التعاقد الذي وقعت عليه منها ،وهو ما جعلها
ال ت�شعر بالراحة.

حورية فرغلي تخ�ضع
لعملية جراحية
تخ�ضع الفنانة حورية فرغلي للعملية اجلراحية الثانية يف «الأنف» ،اليوم،
بعد  20يوما من �إجراء العملية اجلراحية الأوىل التي خ�ضعت لها يف �أحد
م�ست�شفيات والي��ة �شيكاغو الأمريكية ،وكللت بالنجاح ،والتي ا�ستغرقت
�أكرث من � 10ساعات يف غرفة العمليات.
والعملية الثانية هي تعديل الأنف لل�شكل الطبيعي ونحته ،بعدما جاءت
العملية الأوىل با�ستقطاع خاليا جذعية وعظام من القف�ص ال�صدري،
وو�ضعهما يف الأنف ليعود ل�شكله الطبيعي� ،إ�ضافة �إىل تطور حا�سة ال�شم
والتذوق لدى حورية بعد جناح العملية الأوىل ،ومن املقرر �أن ت�ستغرق
العملية الثانية � 3ساعات.

حممد ف�ؤاد يطرح (ما تيجي
نتكلم) من �أحلانه
ي�ستعد ال�ن�ج��م حم�م��د ف� ��ؤاد ل�ط��رح �أغ�ن�ي��ة ج��دي��دة بعنوان
(ماتيجي نتكلم)،
من �أحلانه ،وكلمات وائل توفيق ،وتوزيع املو�سيقي كرمي
ع�ب��دال��وه��اب ،وم��ن امل�ق��رر �أن يتم طرحها خ�لال الأيام
املقبلة على «يوتيوب».
م��ن ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى ،دخ ��ل ف � ��ؤاد ق��ائ �م��ة ال�تري �ن��د على
(ي��وت �ي��وب) ،م��ن خ�ل�ال �أغ �ن �ي��ة (ل �ي��ه) ،وك ��ان ق��د �ش ّوق
متابعيه يف وقت �سابق ب�صدور �أول �أغنية له خالل العام
احلايل .2021
يذكر �أن ف�ؤاد طرح �أغنيته اجلديدة (�أحكيلك) عرب
قناته الر�سمية على (يوتيوب) ،الأيام املا�ضية،
وحققت الأغنية جناحا كبري بعد �ساعات
من طرحها.
ويتعاون ف�ؤاد مع ال�شاعر �أ�سامة
حم� � ��رز ،يف �أغ� �ن� �ي ��ة جديدة
بعنوان (احكيلك) والتي
حتمل طابع دراما ،وهي
من �أحلان وليد �سعد،
وتوزيع خالد نبيل.
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الفلفل احلار يقلل من خطر املوت
تفيد نتائج درا�سة �أجرتها جمعية القلب الأمريكية ،ب��أن تناول
الفلفل احلار ب�صورة منتظمة يقلل من خطر املوت.
وت�شري � ،Expressإىل �أن الدرا�سة التي �أجراها خرباء جمعية
القلب الأمريكية� ،شارك فيها حوايل  600متطوع ،من ال�صني
والواليات املتحدة و�إيران و�إيطاليا ،تختلف عاداتهم وتقاليدهم
الغذائية.
و�أظهرت نتائج هذه الدرا�سة� ،أن بع�ض العادات الغذائية ت�ساعد
على �إطالة العمر .فمثال تناول الفلفل احل��ار ب�صورة منتظمة،
يقلل م��ن خطر امل��وت املفاجئ ب�سبب �أم��را���ض القلب والأوعية

الدموية بن�سبة 26%ـ وب�سبب �أمرا�ض ال�سرطان بن�سبة .23%
وب���ص��ورة ع��ام��ة ظ�ه��ر �أن م�ع��دل ال��وف�ي��ات ب�ين ال��ذي��ن يتناولون
الفلفل احلار �أقل بن�سبة  25%مقارنة بالآخرين ،بغ�ض النظر
عن �أ�سباب الوفاة.
ويذكر� ،أن للفلفل احلار ت�أثري قوي م�ضاد لاللتهابات والأك�سدة،
والأورام ،وق��ادر على التحكم مب�ستوى ال�سكر يف ال��دم .لذلك
ي�ستمر الباحثون يف درا�سة اخل�صائ�ص الفريدة للفلفل احلار،
ويخططون حاليا لإج��راء درا��س��ة عن كمية الفلفل احل��ار التي
يجب تناولها يف اليوم ،ليكون لها ت�أثري �إيجابي يف ال�صحة.

�إ ِ
ليك طرق ت�أثريك ك�أم على �شخ�صية ابنك

من املثري ر�ؤي��ة ابنك ال�صغري وهو ينمو ويتطور لي�صبح فتى ،ثم رج ً
ال
نا�ضجاً ،من املثري ر�ؤية ابنك ال�صغري وهو ينمو ويتطور لي�صبح فتى ،ثم
رج ً
أنك ك�أم ،متليكن ت�أثرياً كبرياً على تطور ومنو
ال نا�ضجاً ،وما يده�شك � ِ
إليك طرق ت�أثريك ك�أم على �شخ�صية ابنك..
�شخ�صيته ،و� ِ

ع�صري البنجر بالربتقال
يعد البنجر من �أه��م الأطعمة التى
حت�ت��وى على ال�ع��دي��د م��ن العنا�صر
ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ه��ام��ة ل�صحة الإن�سان،
ولذلك جند �أن الكثري من الأ�شخا�ص
الذين يعانون من م�شاكل فى اجلهاز
امل �ن��اع��ى ي �ك�ث�رون ف��ى ت �ن��اول��ه �سواء
ع���ص�ير �أو �سلقه و�إع� � ��داده ك�سلطة
�سهلة التح�ضري ،ولكن الهدف الأ�سا�سى هو احل�صول على فوائده.
ووفقا ملوقع ”  ،”healthylivingالذى قدم فوائد البنجر م�شريا �إىل
�أنه يعمل على تقوية اجلهاز املناعى ،واحلد من الإ�صابة بالأنيميا وفقر
اجل�سم ،يحمى اجل�سم من الأمرا�ض كال�سرطان وما �شابه ذلك.
كما �أن �إ�ضافة ع�صري الربتقال الغنى بفيتامين “�سى” على ع�صري البنجر،
يعمل على تقوية املناعة ،زيادة ن�شاط اجل�سم ب�شكل كبري ،والرتكيز ،ولذا
جند �أن تناول هذا امل�شروب مرة واحدة فى اليوم يعمل على تقوية املناعة
واحلد من الإ�صابة بالأمرا�ض املناعية الغريبة.
طريقة �إعداد الع�صري..
قم ب�سلق حبة من البنجر.
قم بع�صري عدد  2ثمرة من الربتقال.
�ضعف البنجر فى اخل�لاط ثم �ضيف عليه ع�صري الربتقال ،و�أ�ضربهم
جيدا وتناوله وهو طازج للح�صول على فوائد ،فى احلد من الإنيميا.

عالقتك به ت�ؤثر على عالقاته بالآخرينتظهر الدرا�سات �أن الأمهات لهن ت�أثري كبري على �أوالدهن ،فالأم هي املعلمة
الأوىل ،وعالقتها بابنها ت�ساعد على ت�شكيل منط عالقاته بالآخرين،
فاالبن يكت�سب قيمته الذاتية عندما ت�ستمع له الأم باحرتام ،في�شعر �أنه
ذكي ،و�أن حديثه ي�ستحق االهتمام والإن�صات ،وبالتايل يتع ّلم حدود تعامل
الآخرين معه ،ويكت�سب احرتامه منهم من احرتامه لذاته وثقته بنف�سه.
 �أنتِ ت�ش ّكلني �إميانهي�ستمد اب�ن��ك عالقته ال��روح��ان�ي��ة ب��الإل��ه م�ن� ِ�ك� ،أن��تِ م��ن ت�ش ّكلني �إميان
ابنك ،وتو ّثقني عالقته باخلالق ،وتغر�سني فيه قيم القبول واحلب غري
امل�شروط.
 مت ّثلني قدوته يف الت�سامح والغفرانب��داي��ة م��ن تعاملك م��ع اب�ن��ك� ،أن تعتذري منه ع��ن �أخ�ط��ائ��ك جت��اه��ه� ،أن
تتع ّلمي من �أخطائك وال تكرريها ،هذا يع ّلمه قيمة الت�سامح والغفران ،كما
ين ّمي داخله �شجاعة االعرتاف باخلط�أ ،و�شجاعة االعتذار ،واملرونة التي
تتم ّثل بالتعلم من اخلط�أ وعدم تكراره.
 �أنتِ متلكني القدرة على بنائه �أو حتطيمهيجب �أن تدركي قوة ت�أثري كلماتك على ت�شكيل �شخ�صية طفلك ،فالأم التي
تخرب طفلها �أن��ه ك�سول� ،أو فا�شل� ،أو غري ّ
منظم� ،أو عنيد� ،أو غري قادر
على احلفظ ،تغر�س ه��ذه ال�صفات داخله دون ق�صد ،واخل�بر اجليد هو
�أن الكلمات الإيجابية هي �أي�ضاً ت�ش ّكل �شخ�صية الطفل ،لهذا ا�ستخدمي
كلمات مثل "�أنت قوي ،لطيف ،وذكي ،"...و�ساعديه بطريقة لطيفة على
مواجهة �إخفاقاته واالنت�صار عليها ،ولكن دون ا�ستخدام كلمات �سلبية.

• كم ي�ساوي اليوم يف كوكب عطارد ؟
 59 -يوم �أر�ضي

• كم عدد الدول التي تتمتع بحق الفيتو يف جمل�س الأمن ؟
 5 -دول

• كم عدد عظام ج�سم الإن�سان ؟
 206 -عظمة

ال �صاحلاً
 متنحينه الر�ؤية لي�صبح رج ًير�سخ يف ذهن ابنك �أن للحياة �أهدافاً مهمة ،و�أن رعاية الآخرين
�أنتِ من ّ
مبا ال يتقاطع مع م�صاحلنا و�أهدافنا هو هدف �سا ٍم ،و�أن عليه �أن يكون
فرداً �صاحلاً و�إيجابياً له ت�أثري جيد على العامل.

• ماهي ال�سنة التي تلت ال�سنة الأوىل بعد امليالد ؟
 -ال�سنة الأوىل بعد امليالد

• بحر ي�صل بني بحرين ويف�صل بني قارتني ؟
 -البحر الأحمر

• ما ا�سم احل�شرة التي تنقل مر�ض التيفو�س ؟
-القمل

• ما طبيعة الإ�سفنج؟
-حيوان

ن�ساء يرتدين ف�ساتني �آو داي الفيتنامي التقليدي يف �أحد �شوارع هانوي ،فيتنام .ا ف ب

 �أنتِ تع ّلميه كيف ّية التوا�صلعرب توفري بيئة �آمنة داخل املنزل للتعبري عن الأفكار وامل�شاعر ،والإن�صات
جيداً حلديث طفلك ،واح�ترام م�شاعره و�أف�ك��اره� ،أن��تِ تن ّمني مهاراته يف
التوا�صل م��ع الآخ��ري��ن ،كما تع ّلمينه اح�ت�رام نف�سه ،و�ضبط انفعاالته،
وتق ّبل اخلالف مع الآخرين.

• هل تعلم �أن الأظافر �إذا �أزيلت جراحياً �أو فقدت لأي �سبب ف�إنها ت�أخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت
مرة �أخرى.
•" تتجدد رمو�ش عني االن�سان با�ستمرار ،ويبلغ متو�سط عمر الرم�ش الواحد حوايل  150يوما .
"• هل تعلم �أن وزن الطن من احلديد بعد �أن ي�صد�أ متاما ي�صبح ثالثة �أطنان .
• املنجم امل�سمى ( �سيربابيالد) الذي �إكت�شف يف الربازيل �أنتج �أ�ضخم �سبيكة ذهب �إذ بلغ وزنها 600
كيلو غرام دفعة واحدة.
"• هل تعلم �أن نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه يف حل الألغاز.
• ال�صينيون هم الذين �إخرتعوا البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذلك �إىل البحارة العرب  ،الذين كانوا يجوبون
�شمال املحيط الأطل�سي وقد قام �أهل البندوقية بجلب البو�صلة بعد �أ�سفارهم التجارية �إىل بالد امل�شرق .
• طول �أطول ذيل ف�ستان زفاف يف العامل هو  80مرتا  .وقد �إرتدته �إحدى املمثالت يف �أحد الأفالم
الأجنبية .
• متتلك اجلرادة ت�سع مائة ع�ضل م�ستقل تقريبا �أي بزيادة مئتي ع�ضل عن االن�سان الذي ميلك اقل
من �سبعمائة ع�ضل  .ولبع�ض الديدان اكرث من اربعة االف ع�ضل م�ستقل .
• الواقع �أن الغراء مبختلف انواعه ،الناجت عادة عن دهون حيوانية او نباتية ،يحتاج �إىل رطوبة كي
يلت�صق� ،أي �إىل وجود ماء ،او مكوناته (اوك�سجني ،وهيدروجني) و�إ ّال ف�إنه ال يتحول كيميائيا �إىل مادة
ال�صقة ،لذا ف�إنه يلت�صق على ال�سطوح التي تتوفر حولها الرطوبة وال يلت�صق بجدران انابيبه الداخلية!!

الرجل واال�سد والدب
كان هناك رجال مي�شي يف الغابة يجمع الفطر واالزهار الربية ليبيعها يف ال�سوق واثناء ذلك برز له �أ�سد �شر�س
من بني اال�شجار فخاف الرجل كثريا وهرب م�سرعا وت�سلق �شجره عالية وجل�س عليها يحمد اهلل على جناته
ومنتظرا ان يبتعد اال�سد لكي ينزل ويذهب الوالده ..ولكن اال�سد رقد حتت ال�شجرة منتظرا الرجل ان ينزل
فيفرت�سه وهكذا مر الوقت وكل منهم يتمنى ي�أ�س �صاحبه من االنتظار.
ويف تلك االثناء ملح الرجل دبا �ضخما ي�سري بعيدا يتبخرت باحثا عن منحل ع�سل ..ففكر الرجل ب�سرعة وقال
ان تقاتل الدب والأ�سد جنوت انا فماذا افعل ،وهنا تذكر نبات الفطر الذي علقه يف كي�س على ظهره ..فانزل
الكي�س واخذ منه بع�ض حبات الفطر ليلقها واحدة تلو االخرى يف اجتاه الدب الذي �سريعا ما �أح�س ب�صوت
الفطر وزجمر غا�ضبا وعندما �أ�صابته واحدة اخذ يبحث عن م�صدر ذلك ال�شيء ومن اين ي�أتي ،وهكذا �سار
غا�ضبا حتى و�صل اىل املكان الذي رقد فيه اال�سد فنظر كل منهما لالخر يف غ�ضب ثم دخال يف عراك حامي
ملتهب وا�صواتهما تدوي يف الغابة كلها ويف تلك االثناء اتخذ الرجل �سبيال لنف�سه ونزل من �أعلى ال�شجرة
ليهرب بنف�سه قبل �أن ينتبها �إليه.

