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ت�سخي�ض الأمرا�ض من رائحة اجل�سم 
الكيمياء  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة  العلمية  اإي��ه.���ص��ي.اإ���س  دوري���ة  ذك��رت 
التحليلية اأن فريقاً من الباحثني جنح يف ابتكار جهاز لر�صد بع�س 
اإ�صابته  وتك�صف  االن�صان  ج�صم  من  تنبعث  التي  الع�صوية  ال��روائ��ح 

باأمرا�س مثل ال�صكري و�صرطان الرئة وال�صلل الرعا�س.
واأثبتت االأبحاث العلمية ال�صابقة اإمكانية ا�صتخدام الروائح الع�صوية 
يف ت�صخي�س االأمرا�س، حيث اأن ج�صم االإن�صان يف العادة تنبعث منه 
باختالف  امل���واد  ه��ذه  م�صتويات  وتختلف  متطايرة،  ع�صوية  روائ���ح 

اجل�صم والوزن واحلالة ال�صحية.
ويتكون اجلهاز اجلديد من كامريا ووحدة لالأ�صعة فوق البنف�صجية 
وجم��م��وع��ة م��ن امل��ر���ص��ح��ات حت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد م��ن االن���زمي���ات التي 
ميكن  متوهج  ���ص��وء  منها  لينبعث  الع�صوية  ال��روائ��ح  م��ع  تتفاعل 

التقاطه ب�صهولة بوا�صطة الكامريا.
مت  اأن��ه  العلمية،  االأب��ح��اث  يف  املتخ�ص�س  ديلي  �صاين�س  موقع  واأف���اد 
اختبار الكامريا على جمموعة من االأ�صخا�س بعد منعهم من تناول 
الطعام اأو ال�صراب، وا�صتطاع اجلهاز ر�صد كميات حمدودة من الروائح 
ميكن  اأن��ه  التجربة  ه��ذه  واأظ��ه��رت  اأنفا�صهم.  يف  املتطايرة  الع�صوية 
للجهاز اجلديد التقاط نطاقات وا�صعة من املواد الع�صوية املتطايرة، 
مقارنة باالأجهزة ال�صابقة، واأنه من املمكن ا�صتخدامه الإجراء مزيد 

من الدرا�صات عن العالقة بني الروائح واالأمرا�س. 

فيتامني »اأ « يحمي من �سرطان اجللد
امل��زي��د م��ن االأط��ع��م��ة الغنية  ت��ن��اول  حّثت نتائج درا���ص��ة ج��دي��دة على 
من  اأ  فيتامني  ويعترب  اجل��ل��د.  ���ص��رط��ان  خطر  لتقليل  اأ  بفيتامني 
املغذيات ال�صرورية ليتمتع االإن�صان ب�صحة جيدة، ويوؤدي نق�صه اإىل 

عواقب �صحية �صيئة.
وبح�صب الدرا�صة اجلديدة التي اأجريت بالتعاون بني جامعة هارفارد 
اجل�صم  ح�صول  ي�صاعد  اجلنوبية  بكوريا  اإجن��ي  وجامعة  االأمريكية 
االإ�صابة  خماطر  تقليل  على  اأ  فيتامني  م��ن  ال�صحية  الكمية  على 

ب�صرطان اجللد.
وُن�صرت نتائج الدرا�صة يف جملة جاما الطبية. ويوجد فيتامني اأ بكرثة 
واخل�صروات  االأحمر  والفلفل  وال�صمام  واجل��زر  احللوة  البطاطا  يف 

الورقية والبي�س والكبد البقري وحلم الديك الرومي واحلليب.

اجلري ملحاربة البدانة الوراثية
اإال  اأوزان��ه��م،  زي��ادة  الوراثية يف  العوامل  على  باللوم  الكثريون  يلقي 
البدانة  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س  اأن  ت��وؤك��د  حديثة  درا���ص��ة  اأن 
التمارين  مبمار�صة  ر�صاقتهم  ي�صتعيدوا  اأن  ميكن  جيناتهم،  ب�صبب 

الريا�صية.
اأن اجلري  األ���ف �صخ�س،   20 اأج��ري��ت على ح���وايل  درا���ص��ة  ووج���دت 
التي تزيد من  “لتخفيف” اآث��ار اجلينات  اأف�صل طريقة  املنتظم هو 

خطر البدانة.
وك�صفت الدرا�صة التي اأجراها باحثون يف جامعة تايوان الوطنية، اأن 
ممار�صة اجلري مفيدة للغاية يف تخفي�س موؤ�صر كتلة اجل�صم ون�صبة 

الدهون وحجم الوركني، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ودر�����س ال��ب��اح��ث��ون ت��اأث��ري ال��ت��م��ري��ن��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى 1824 من 
ال�صينيني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 30 و 70 عاما، وقام الفريق 
ودر�صوا  بها،  قاموا  التي  التمرينات  ومقدار  النا�س،  اأج�صام  بقيا�س 
احلم�س النووي اخلا�س بهم ملعرفة ما اإذا كانوا اأكرث عر�صة للبدانة 

ب�صكل طبيعي.
ومت رب��ط اأك���رث م��ن 400 ج��ني ل��دى امل�صاركني ب��ف��رط ال���وزن، من 
اأو الطريقة التي تخزن  اأو االأي�س  خالل التاأثري على �صهية النا�س، 

بها اأج�صامهم الدهون.
وباالإ�صافة اإىل موؤ�صر كتلة اجل�صم ودهون اجل�صم وحجم الورك، قام 
العلماء اأي�صاً بقيا�س ن�صبة الورك اإىل اخل�صر لدى امل�صاركني، ودر�صوا 
حم�صهم  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  حت��دد  والتي  لديهم،  الوراثية  املخاطر 

النووي يف البدانة.
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حقيقة �سادمة ب�ساأن 
كعكة عيد امليالد

تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن كعكة عيد امليالد حتتوي على عدد هائل من 
البكترييا، خ�صو�صا على طبقتها اخلارجية، وذلك ل�صبب ب�صيط.

ووف���ق م��ا ذك��ر م��وق��ع وي��ب ط��ب ال�صحي، ف���اإن درا���ص��ة اأج��راه��ا ف��ري��ق من 
االأمريكية  اجلنوبية  ك��اروالي��ن��ا  ب��والي��ة  كليم�صون  جامعة  م��ن  الباحثني 
وجدت اأن النفخ على ال�صمعات املوجودة على الكعكة بهدف اإطفائها يعمل 

على ن�صر العديد من البكترييا على الطبقة اخلارجية من احللوى.
اأن اللعاب الناجت عن النفخ على ال�صمع املوجود على  واأ�صار الباحثون اإىل 
1400 يف  البكترييا املوجودة على �صطحها بن�صبة  الكعك يزيد من عدد 

املئة.
من  خمتلفة  جوانب  عن  الك�صف  بهدف  التجربة  هذه  الباحثون  واأج��رى 
�صالمة االأغذية، ولهذا الغر�س قاموا بتزيني الكعكة بالكرمية املخفوقة، 

ثم و�صعوا بع�صا من ال�صمع عليها.
وقبيل النفخ، كان الباحثون قد تناولوا البيتزا. وبعد ذلك نفخوا ثم عملوا 

على حتليل عينات خمتلفة من الكعكة.
يف  �صاهم  الكعكة  على  املوجود  ال�صمع  على  النفخ  اأن  اإىل  الفريق  وتو�صل 
ت�صارع منو البكترييا بحوايل 14 مرة اأكرث عن املعتاد، ويف بع�س احلاالت 
التي  البكترييا  اعتمادا على  وذلك  120 مرة  اإىل  الت�صارع  ي�صل هذا  قد 

ينقلها االأ�صخا�س.
اأن ذلك ال يعني عدم االحتفال  اأك��دوا  اأن الباحثني  اإال  ورغم هذه النتائج 
باأعياد امليالد جمددا، معتربين اأن تناول الكعكة التي نفخ عليها لن ي�صبب 

االأذى وال�صرر يف معظم احلاالت.

العلماء يكت�سفون اخلديعة 
الكربى للخاليا ال�سرطانية

خ��ل�����ص��ت درا�����ص����ة ع��ل��م��ي��ة ج����دي����دة اإىل 
“اإ�صارات  ت��ب��ع��ث  ال�����ص��رط��ان  خ��الي��ا  اأن 
اجل�صم  يف  امل��ن��اع��ة  ن��ظ��ام  اإىل  م�صللة” 
مفادها ال تاأكلوين، لوقف هجمات نظام 

املناعة املكلف بحماية اجل�صم.
العلماء  اأن  اإندبندنت،  �صحيفة  وذك��رت 
ب��روت��ي��ن��ات م��وج��ودة على غ�صاء  وج���دوا 
ال�����ص��رط��ان��ي��ة اخل����ارج����ي تقوم  اخل��ل��ي��ة 
حتاط  ما  وع��ادة  املناعة.  نظام  بت�صليل 
اخل���الي���ا ال�����ص��رط��ان��ي��ة ب��خ��الي��ا اأخ����رى 
باجل�صم،  اخلا�س  املناعة  نظام  يطلقها 

االأمر الذي مينع انت�صارها يف اجل�صم.
ال��ط��ب بجامعة  ك��ل��ي��ة  ع��ل��م��اء يف  وك��ت��ب 
نايت�صر  جملة  يف  االأمريكية  �صتانفورد 
 CD24 اأنهم عرثوا على بروتني ي�صمى

، على �صطح اخلاليا ال�صرطانية.
وعندما و�صعوا حاجزا اأمام هذه اخلاليا 
يف الفئران التي حقنت بخاليا ال�صرطان، 
النظام  اأت����اح خل��الي��ا  االأم����ر  اأن  وج����دوا 

املناعي مهاجمة خاليا ال�صرطان.
الورم  منو  انخفا�س  اإىل  ذلك  اأدى  وقد 
وزيادة وقت البقاء على قيد احلياة لدى 
مع  ب��ي��ول��وج��ي��ا  تت�صابه  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران، 

االإن�صان.

الطريقة ال�سحيحة للعناية 
ب�سماعة الأذن الطبية 

املنتظمة  العناية  ب���اأن  االأمل��ان��ي��ة  اأوم�صاو”  “اأبوتيكن  جملة  اأف����ادت 
ب�صماعة االأذن الطبية ُتطيل عمرها االفرتا�صي.

اأنه  بال�صحة  املعنية  املجلة  اأو�صحت  ال�صليمة  العناية  كيفية  وع��ن 
ينبغي تنظيف ال�صماعة مبعدل مرة اإىل مرتني اأ�صبوعياً، حيث ميكن 
اإزالة االت�صاخات الظاهرة للعيان بوا�صطة منديل تنظيف اأو ا�صرباي 

ر وفر�صاة. تنظيف ذي تاأثري ُمطهِّ
اال�صتخدام  ح��ال  يف  اأ�صبوعياً  م��رة  البطاريات  ا�صتبدال  ينبغي  كما 

اليومي لل�صماعة.
التجفيف  �صندوق  يف  الطبية  االأذن  �صماعة  حفظ  اأي�صا  املهم  ومن 
بوا�صطة  ال��رط��وب��ة  م��ن  جتفيفها  على  يعمل  وال���ذي  ال��ل��ي��ل،  ط���وال 

املراوح اأو االأ�صعة فوق البنف�صجية. 

اأوال قبل ال�صفر:
- اللغة

عائق اللغة قد يكون حاجزا بيننا وبني �صعوب يف دول كثرية 
نرغب يف زيارتها..

يختفي  اللغة  حاجز  اأ�صبح  احلديثة  التطبيقات  مع  ولكن 
تدريجيا بحيث مل تعد اللغة ت�صكل عائقا يف ال�صفر اإىل اأي 
التي  الدولة  لغة  تعلم ب�صعة كلمات من  اإذ ميكنك  مكان.. 
يجيدون  اأهلها  اأن  من  يقني  على  كنت  واإن  حتى  �صتزورها 
�صي�صعرهم  بلغتهم  احلديث  حماولة  فبمجرد  االإجنليزية، 

ذلك بالتقدير.
ا�صتغالل  ميكنك  ال��وق��ت  لديك  يكن  مل  اإن  تقلق  ال  ولكن 
تطبيق  عرب  ذل��ك،  على  التمرن  يف  الطويلة  ال�صفر  �صاعات 
“دولينغو” ال�صهري، فقد متكنت من اتقان اأهم 5 جمل يل 
هذا  بوا�صطة  االإ�صبانية  بر�صلونة  مدينة  اإىل  �صفري  قبل 

التطبيق.
 

 - التخفف من اأعباء ال�سفر
لكي ال اأ�صعر بوطاأة االأمر عندما اأرغب يف التنقل من مكان 
واأكرثها  الكتب  اأخ���ف  ب��ني  اأف��ا���ص��ل  اأن  علي  ك��ان  اآخ���ر،  اإىل 
متعة، كما اأعد قائمة باأغاٍن �صاأقوم بتحميلها من االإنرتنت 
اأثناء  “التحميل  فخ  يف  اأق��ع  ال  حتى  ال�صفر،  قبل  املنزل  يف 

ال�صفر” الذي قد يكون مكلف مادية وزمنيا.
واأخريا اأجهز “ع�صا ال�صيلفي” اأو الت�صوير الذاتي.

 - االبتعاد عن الفنادق
قد يكون هذا االأمر غريبا بع�س ال�صيء، لكن هذه اخلطوة 
�صت�صعرك باملذاق احلقيقي للمدينة التي تكت�صفها، فالفنادق 
البيئة  عن  تلقائيا  تعزلك  اخل�صو�صية  لك  توفر  ما  بقدر 

املحيطة.
وب��ال��ط��ب��ع ال��ب��دائ��ل م��ت��اح��ة ب��ك��رثة يف اأي م��دي��ن��ة ت��رغ��ب يف 
زيارتها، وميكن ا�صتبدال الفندق بنزل جيد، يحظى بتقييم 
التي توفر مثل هذه اخلدمة،  العديدة  املواقع  مرتفع على 

مثل موقع “هو�صتل وورلد«.
ووفق ملوقع هو�صتل وورلد، املتخ�ص�س يف تقييم النزل، فاإن 
عدد حجوزات امل�صافرين مبفردهم داخل تلك النزل ارتفع 

بنحو 42 باملئة عن الفنادق مقارنة بالعامني ال�صابقني.
اإم��ا من خالل  اأ�صخا�س جدد  لقاء  النزل فر�صة  يوفر لك 
ت�صمح  التي  الغرف  العديد من  وهناك  الغرفة،  م�صاركتهم 
بخ�صو�صيتك.  امل�صا�س  دون  االخ��ري��ن  م��ع  بامل�صاركة  ل��ك 
الآنك  اإ�صافة  للذكور-  واأخ��ري  للفتيات فقط  فهناك غرف 
ن�صاطات  تقيم  النزول  اأغلب  بغرفتك ف  االنفراد  اث��رت  ان 
�صخ�س  التعرف على  �صتمكنك حتما من  يومية  اجتماعية 

اأو اكرث.
اأقل  ب��ال�����ص��رورة ج���ودة  “نزل” ال تعني  االإق��ام��ة يف 

ففي بع�س االأحيان قد ت�صل تكلفة الليلة يف نزل 
�صعف االإقامة يف فندق، ويرجع ذلك اإىل م�صتوى 
اإليه هذا  الذي ينتمي  املقدمة والتاريخ  اخلدمة 

النزل.
االإقامة يف  اخ��رتت  اإىل جورجيا  �صافرت  عندما 
الع�صر  لل�صجاد يف  ال�صابق م�صنعا  ك��ان يف  ن��زل 
ال�صوفيتي، وعندما و�صلت للموقع اذهلتني اآثار 
حتى  جدرانه  على  من  متحى  مل  التي  الدمار 

اليوم.
هو  املنا�صب  النزل  اختيار  يف  يهم  ما  اأول  اأن  غري 
وكيف  ال�صابقني  امل�صافرين  اأراء  وق��راءة  التقييم 
يتعامل النزل مع كل �صكوى اأو اقرتاح �صواء بالرد 

اأو اال�صتجابة او التجاهل.

 - اخرت بيتا يحمل طابعا حمليا 
اأن بي” حرية االختيار بني  “اإير بي  يتيح موقع  
اأن ت�صكن وحدك يف منزل يعود ل�صكان املدينة اأو اأن 

ت�صارك املالك يف االإقامة يف واحدة من الغرف.
اأقمت  التعرف على مالك منزل  اآثرت  بالن�صبة يل، 

فيه خالل زيارتي اإىل العا�صمة االأملانية برلني، ويرجع 
اأق��دم منازل  اأن املنزل من بني  ذلك الأك��رث من �صبب، منها 
كنت  اأن��ن��ي  كما  م�صابها،  فندقا  اأج��د  اأن  وي�صتحيل  املدينة 
اأبناء هذه املدينة ومن جيل قدمي  اأ�صعى للقاء �صخ�س من 

كي ي�صرد يل ذكرياته.

- ال تردد يف التحدث مع الغرباء
بي”  اأن  بي  اإي��ر  “جتارب  موقع  على  جتربة  واحجز  غامر 
اأو “اإير بي اأن بي اإك�صبرييان�س”، وال �صك اأن جتربة تذوق 
املثال،  �صبيل  على  اأهلها،  يطهوها  كما  االإيطالية  املعكرونة 
تعد جتربة رائعة وينبغي اأن تكون على قائمة االأن�صطة لكل 
اأي�صا اأتيحت لك فر�صة معرفة �صر  م�صافر، لكن تخيل لو 

“الطبخة«.
“اإير بي  اأطلق موقع   ،2016 اأنه يف العام  اجلدير بالذكر 
خا�صة  جتارب  اختبار  من  امل�صافرين  متكن  اأن بي” خدمة 
باملدن التي يزورونها على اأيدي اأبناء هذه املدن دون و�صيط 

اأو �صركات �صياحية.

-  رحالت امل�سي املتخ�س�سة
فر�صة  لي�صت  املتخ�ص�صة  امل�صي  رح���الت  اإن  ال��ق��ول  ميكن 
اأي�صا  ت��وف��ر  ب��ل  فح�صب،  ج��دد  ب��اأ���ص��دق��اء  لاللتقاء  ذهبية 

جوالت  فهناك  تف�صيالتك..  بح�صب  املدينة  لروؤية  فر�صة 
خا�صة بح�صب اهتماماتك، �صواء كانت ثقافية اأو ا�صتك�صافية 
اأو تطغي عليها طابع املغامرة. فمثال هناك جوالت خا�صة 
ال�صتك�صاف اأقدم املخابز يف اأوروبا، وهي اجلوالت التي تتيح 
لك معرفة تاريخ اخلبز وتذوقه طازجا يف نف�س الوقت، كما 
هناك جوالت مماثلة ال�صتك�صاف ال�صوكوالتة يف بروك�صل اأو 
االأجبان يف فرن�صا. وب�صبب ع�صقي للمغامرة، قررت اختبار 
جولة من نوع خمتلف يف مدينة اأدنربة، عا�صمة ا�صكتلندا، 
وهي “جولة الرعب” وذلك الأن املدينة كانت مهدا للكثري 

من االأ�صاطري واخلرافات التي حيكت حول قلعتها.
 -  الطعام!

يف زيارتك الأي بلد، ال بد من االطالع على ثقافة ال�صعوب 
وتقاليدها، وال �صك اأن الطعام واملطبخ املحلي يعد اأحد اأبرز 
االأن�صطة التي ينبغي للزائر اأو ال�صائح القيام بها، كما اأنها 

ت�صكل جتربة رائعة يف اأغلت االأحيان.
طبيعي  ب�صكل  االأم��اك��ن  ه��ذه  زي��ارة  اإمكانية  اإىل  باالإ�صافة 
ال��ع��دي��د م���ن املن�صات  ت��ت��ي��ح  ال�����ص��ي��اح��ي��ة،  خ����الل اجل���ول���ة 
االإلكرتونية اليوم كموقع “اإيت ويذ دوت كوم” فر�صة لقاء 

اأ�صخا�س اآخرين على مائدة الطعام.
واأخريا تذكر اأن يف ال�صفر وحدك �صيتيح لك التعرف اأكرث 

واأقرب على نف�صك فاغتنم هذه الفر�صة وال ت�صييعها.

�ساومي تطلق هاتفًا 
خم�س�سًا لالألعاب

ال�صينية  ���ص��اوم��ي  ���ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
املخ�ص�س  اجلديد  الذكي  هاتفها 
 Black Shark 2( ل��الأل��ع��اب 
Pro( بن�صختني يف ال�صني ب�صعر 
�صعة  ذات  للن�صخة  دوالراً   435
غيغابايت،   128 داخلية  تخزين 
�صعة  ذات  للن�صخة  دوالراً  و508 

تخزين داخلية 256 غيغابايت.
ويحتوي الهاتف على معالج جديد 
من كوالكوم، وذاكرة ع�صوائية �صعة 
يف  حت�صينات  مع  غيغابايت،   12
ال�صا�صة،  مل�س  وا�صتجابة  الت�صميم 

مقارنة بالن�صخة ال�صابقة.
بن�صختني  ال�����ه�����ات�����ف  وي��������اأت��������ي 

خمتلفني:
االأوىل: ذاكرة ع�صوائية ب�صعة 12 
128 غيغابايت �صعة  و  غيغابايت 

تخزين داخلية.
الثانية: ذاكرة ع�صوائية ب�صعة 12 
256 غيغابايت �صعة  و  غيغابايت 

تخزين داخلية.
التربيد  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ه���ات���ف  وزود 
 Liquid Cool+( ال�����ص��ائ��ل 
تبديد  الإدارة  امل�����ص��م��م��ة   )3.0

احلرارة.
موا�صفات الهاتف:

“اأموليد”  ������ص�����ا������ص�����ة   -  1
بدقة  ب����و�����ص����ة،   6.39 ق���ي���ا����س 

بيك�صل  2340×1080
م���زدوج���ة  خ��ل��ف��ي��ة  ك���ام���ريا   -  2
اأ�صا�صي  م�صت�صعر  ع��ل��ى  ت�����ص��ت��م��ل 

بدقة 48 ميغابيك�صل.
 20 ب��دق��ة  اأم��ام��ي��ة  ك��ام��ريا   -  3

ميغابك�صل.
ميلي   4000 ب�صعة  بطارية   -  4
ال�صريع  ل��ل�����ص��ح��ن  داع���م���ة  اأم���ب���ري 

واط. بقدرة 27 
ب�صمات  ا���ص��ت�����ص��ع��ار  ج���ه���از   -  5
ال�صا�صة،  حت��ت  امل��دم��ج  االأ���ص��اب��ع 

ومكربات �صوت �صرتيو.
ابتداًء  ال�صني  يف  الهاتف  ويتوفر 
األ��وان هي:  بعدة  اأغ�صط�س   2 من 
واالأزرق؛  وال���ف�������ص���ي؛  االأ������ص�����ود؛ 

والربتقايل؛ والبنف�صجي.

الرجل الطائر على لوح نفاث 
عبور  يف  ف��رن�����ص��ي  خم�����رتع  جن����ح 
لوحا  م�صتقال  االإجنليزي  القنال 
وذلك  ت�صميمه  م��ن  نفاثا  ط��ائ��را 
االأوىل  حم��اول��ت��ه  ف�صلت  اأن  ب��ع��د 
الهبوط  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مل  ع��ن��دم��ا 
على من�صة الإعادة التزود بالوقود 

ف�صقط يف البحر.
التلفزيون  واأظهرت �صور عر�صها 
ال��ف��رن�����ص��ي امل���خ���رتع ال����ذي يدعى 
ا�صم  واأُط��ل��ق عليه  زاب��ات��ا  ف��ران��ك��ي 
الرجل الطائر وهو يلوح جلمهور 
تابع احلدث قبل اأن يهبط ب�صالم 
يف خليج �صانت مارجريت القريب 
ال�صاحل  ع��ل��ى  دوف����ر  م���ن  ل��ل��غ��اي��ة 

اجلنوبي لربيطانيا.

متتع بال�سفر مبفردك وكون 
�سداقات يف 7 خطوات

لكن  بدائل،  عن  فنبحث  احلياة  زخم  عن  قليال  نبتعد  اأن  نقرر 
االآونة  يف  لكن  مبفردنا،  ال�سفر  قرار  اتخاذ  قبل  نرتدد  ما  كثريا 
ترافيلينغ«  “�سولو  اأو  املنفرد”  “ال�سفر  ظاهرة  ب��داأت  االأخ��رية 
solo-travelling يف االنت�سار. وجلعل االأ�سفار املنفردة اأكرث متعة، 

ميكن اتباع عدد من اخلطوات قبل وبعد ال�سفر:
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�ش�ؤون حملية

نظمته جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بالعني للمرة االأوىل

»خميم الت�سامح ال�سيفي« مب�ساركة طلبة املدار�ض الثانوية

عالجات متقدمة ل�»اأكيا�س« البنكريا�س

تقنية جديدة ل�ستئ�سال ح�سيات القنوات املرارية بـ »توام«

معر�ض كيوتو الدويل لفنون املاجنا و الأنيمي  يفتح اأبوابه ملحبي الفنون التقليدية و احلديثة 

•• العني - الفجر

مقرها  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  نظمت 
بالعني للمرة االأوىل »خميم الت�صامح ال�صيفي« والذي 
وامتد  الثانوية،  املرحلة  من  امل��دار���س  طلبة  ا�صتهدف 
ع��ل��ى م����دار اأ���ص��ب��وع��ني م��ت��ت��ال��ي��ني ق��دم��ت م���ن خالله 
جمموعة متنوعة من ور�س العمل والدورات التدريبية 

واالأن�صطة الريا�صية والرتفيهية.
الت�صامح«  ليكون »خميم  املخيم  ا�صم  اختيار  وقد جاء 
ت��زام��ن��اً م��ع اإط���الق���ه يف ع���ام ال��ت�����ص��ام��ح، وح��ر���ص��اً من 
الثقايف  الت�صامح  تعزيز  على  املخيم  على  القائمني 
اأي  دون  امل�صاركني  الطلبة  بني  واالجتماعي  والفكري 

متييز. 
املخيمات  اأن  الدين عطاطرة، على  نور  الدكتور  واأك��د 
امل�صتقبل  بناء قاعدة �صلبة ل�صباب  ال�صيفية ت�صهم يف 
توؤهلهم  التي  واملهارات  للمعارف  اكت�صابهم  من خالل 
موؤثرين  اأف���������راداً  ل��ي��ك��ون��وا  امل��ج��ت��م��ع  يف  ل���الن���دم���اج 
اأن  خ�صو�صاً  اأوط��ان��ه��م  خدمة  على  وق��ادري��ن  اإيجابياً 
الثقافية  امل��ج��االت  م��ن  العديد  تغطي  املخيمات  ه��ذه 
والتعليمية. واأ�صاف: »جاء هذا املخيم تزامناً مع بداية 
االأمور  اأول��ي��اء  خاللها  ي��ب��داأ  ال��ت��ي  ال�صيفية  العطلة 

فر�صة  الأبنائهم  تتيح  التي  ال�صبل  اأف�صل  عن  البحث 
ق�صاء عطلة �صيفية مفيدة وممتعة، ومن هنا جاءت 
فكرة اإعداد برنامج متكامل �صمن خميم الت�صامح مبا 
الطلبة  مهارات  تنمي  حقيقية  جتربة  توفري  ي�صمن 

وتعزز مواهبهم«. 

�صهدت فعاليات املخيم جمموعة متنوعة من االأن�صطة 
اخلارجية،  اجل��ه��ات  م��ن  نخبة  مب�صاركة  والفعاليات 
حيث ت�صمن برنامج املخيم ور�صة عمل تثقيفية حول 
االإ�صعافات االأولية قدمها ق�صم االإ�صعاف والطوارئ – 
والعناية  التجميل  ح��ول  عمل  ور���س  اأبوظبي،  �صرطة 

اإىل  اإ�صافة  العاجلة،  الرعاية  مركز  قدمها  بالب�صرة 
العمل يف  وور����س  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  ور���ص��ة عمل 
من  املخت�صني  االأ�صاتذة  من  نخبة  قدمها  الكمبيوتر 
جامعة العني. واإىل جانب التدريب والتعليم حر�صت 
عدداً  املخيم  برنامج  يت�صمن  اأن  على  العني  جامعة 
ح�ص�س  مثل  والرتفيهية  الريا�صية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن 
ا�صتوديو، وح�ص�س  اليوجا التي قدمها مركز باالن�س 
اإىل  اإ�صافة  ك��ري،  روي���ال  مركز  قدمها  التي  الريا�صة 
ال�صلة،  وك���رة  ال��ق��دم  وك���رة  �صتي�صن  ال��ب��الي  ب��ط��والت 

وغريها الكثري. 
اإتاحة الفر�صة للطلبة  جاء تنظيم هذا املخيم بهدف 
من  ميكنهم  وم��ف��ي��دة  ممتعة  �صيفية  عطلة  لق�صاء 
االأكادميية  قدراتهم  وبناء  مهاراتهم  اكت�صاف  خاللها 
التدريبية  ال���دورات  خ��الل  م��ن  واحلياتية  والقيادية 
�صداقات  تكوين  على  وحتفيزهم  املتنوعة،  واالأن�صطة 
ب��ه��م يف بيئة  امل��ح��ي��ط  ج��دي��دة وال��ت��ف��اع��ل م��ع املجتمع 

مميزة جتمع بني املتعة والفائدة يف اآن معاً.
وقد لقي املخيم ال�صيفي جناحاً وردود اأفعال اإيجابية 
توجهوا  الذي  اأمورهم  واأولياء  امل�صاركني  الطلبة  من 
بال�صكر اجلزيل جلامعة العني على جهودهم املبذولة 

مطالبني بتنظيم فعاليات م�صابهة يف امل�صتقبل. 

•• العني - الفجر

توام  مب�صت�صفى  ال��ه�����ص��م��ي  ال��ت��ن��ظ��ري  وح����دة  ب��ا���ص��رت 
تقنية  ا�صتخدام  موؤخراً   )�صحة(  �صركة  من�صاآت  اأح��د 
املرارية  القنوات  عالجية جديدة ال�صتئ�صال ح�صيات 
وت�صتعد  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ب��امل��وج��ات  بتفتيتها  ال��ك��ب��رية، 
الوحدة الإدخال تقنية عالجية اأخرى متقدمة لعالج 
اأمرا�س البنكريا�س، مبا يف ذلك )كي�صات(  م�صاعفات 
التحديث  خطط  �صمن  وذل��ك  االلتهابية  البنكريا�س 
والتطوير بح�صب الدكتور مازن طه ا�صت�صاري اجلهاز 

اله�صمي رئي�س الوحدة .
 وتوفر الوحدة حزمة من اخلدمات الطبية التنظريية 
املتطورة، ت�صمل التنظري اله�صمي للمعدة والقولون ، 
جرثومة  عن  الك�صف  اإىل  باالإ�صافة  امل��راري��ة  القنوات 
االآونة  يف  واأدخلت   ، الكبد  تليف  درج��ة  وقيا�س  املعدة، 
وعالجية  ت�صخي�صية  وت��ق��ن��ي��ات  جت��ه��ي��زات  االأخ�����رية 
جديدة حلاالت النزف اله�صمي، حققت جناحاً كبرياً 
يف وقف النزف �صواء كانت يف املعدة اأو املرئ اأو القولون 
الت�صخي�صية  التقنيات  اأن  ال��وح��دة  رئي�س  واأو���ص��ح   ..
دوايل  ح���االت  ع��الج  م��ن  مكنت  اجل��دي��دة  والعالجية 
باحلقن  وم�صاعفاته  النزف  على  وال�صيطرة  امل��ريء، 
اأما قرحات املعدة    ، %  90 اأوالربط بن�صبة جت��اوزت 

اإدخال  النازفة فيتم عالجها باحلقن او الكي، كما مت 
تقنية جديدة تت�صمن )ر�س( القرحة النازفة وتغطيتها 
اإيقاف النزف، وعالج  مبادة دوائية جديدة تعمل على 
القرحات امل�صتع�صية التي ال ت�صتجيب للعالج بالكي اأو 
احلقن، وخا�صة احلاالت املتاأخرة من بينها واملوجودة 
جناحاً  التقنية  هذه  واأثبتت  امل�صددة،  العناية  ق�صم  يف 

كبرياً ومت التو�صع يف ا�صتخدامها وتعد من العالجات 
املكلفة وحتتاج اإىل خربة ومهارة جراحية كبرية . 

توام  اله�صمي يف م�صت�صفى  التنظري  وت�صتخدم وحدة 
لقيا�س  م��ت��ط��ورة   ج��دي��دة  ت�صخي�صية  تقنيات  كذلك 
درجة تليف الكبد ، وجتهيز املري�س طبياً ملرحلة زراعة 
اأخرى متقدمة ال�صتئ�صال  تقتنيات  اإىل جانب  الكبد، 

حلميات القولون، وذلك بالتعاون مع مركز االأورام يف 
اليابان لتجنيب املري�س التدخل اجلراحي ال�صتئ�صال 
الوحدة  وت�����ص��م��ل خ���دم���ات  ل��ل��ق��ول��ون،  ك��ل��ي  اأو  ج��زئ��ي 
باالإ�صافة اإىل ذلك خدمة ت�صخي�س اأمرا�س الق�صبات 

والرئة با�صتخدام اأحدث التقنيات. 
اأح��دث تقنيات ومعدات  ال��وح��دة متتلك  اأن  واأف���اد طه 
واأج���ه���زة ال��ت��ن��ظ��ري ع��امل��ي��اً، وه��ن��اك ت��ع��اون ب��ح��ث��ي بني 
بجامعة  االأورام  م��رك��ز  يف  ال��ت��ن��ظ��ري  وق�����ص��م  ال���وح���دة 
والتقنيات  امل�����ص��ت��ج��دات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ط��وك��ي��و 
اله�صمي  امل��ت��ط��ورة مب��ج��ال تنظري اجل��ه��از  اجل��دي��دة 
عامليا، كما يوجد هناك تعاون وتن�صيق مع امل�صت�صفيات 
تبادل  تفعيل  ب��ه��دف  اأمل��ان��ي��ا،  يف  �صهرة  االأك���رث  املعنية 
زيارات الوفود الطبية وتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية 
وزيادة مهاراتهم وفقاً الأحدث املعايري العاملية املعتمدة 

مبجال تنظري اجلهاز اله�صمي.  
توام  مب�صت�صفى  ال��ه�����ص��م��ي  ال��ت��ن��ظ��ري  وح����دة  وت���ق���دم 
بني  من  �صواء  �صهرياً  مري�س   750 لنحو  خدماتها 
اأو امل��راج��ع��ني، وي��ع��ت��رب ه���ذا العدد  امل��ر���ص��ى امل��ن��وم��ني 
االأخرى  التنظري  ل��وح��دات  باملراجعني  قيا�صاً  االأك��رب 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ���ص��رك��ة »���ص��ح��ة«، ويتبع 
ت�صتقبل  اأ�صبوعية،  خارجية  عيادة   12 ع��دد  ال��وح��دة 

مر�صى اجلهاز اله�صمي والكبد وتقيم حاالتهم.

•• دبي – الفجر

ال��دويل لفنون املاجنا و االأنيمي   �صُيقام معر�س كيوتو 
القدمية  اليابانية  العا�صمة  يف   )KYOMAF(
�صبتمرب   22 اإىل   21 م����ن  ال����ف����رتة  يف  “كيوتو” 
واالإعجاب  املتعة  بني  يجمع  املعر�س  وه��ذا   ،  2019
التقدير  اظ����ه����ار  م����ع  احل���دي���ث���ة  ال���ف���رع���ي���ة  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
والفر�س لتجربة تقاليد اليابان القدمية. و يعتربهذا 
احل����دث مب��ث��اب��ة االأك�����رب م���ن ن��وع��ه يف غ���رب ال��ي��اب��ان ، 
اليابانية  املاجنا  فنون  يف  تطورات  اآخ��ر  �صيعر�س  حيث 
اأك��رث من  العام  اأن يجذب ه��ذا  املتوقع  ، وم��ن  واالأنيمي 
وخارجها. ال��ي��اب��ان  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  زائ���ر   45000"

 ، مي�صي  مياكو  ه��و  للحدث  الرئي�صي  امل��ك��ان  �صيكون  و 
، وال��ذي �صيتم تق�صيمه  اأكرب مركز للمعار�س يف كيوتو 
منطقة   ، املفتوح  امل�صرح  ذل��ك  يف  مب��ا  مناطق  ع��دة  اإىل 
مقهى   ، كارتونية(  )�صخ�صية  ك��ي��ارا  منطقة   ، االأل��ع��اب 
كيوماف �صوب ومنطقة املعار�س ، والتي �صتعر�س اأعمال 
حوايل 60 نا�صًرا ، ومنتجي الر�صوم املتحركة ، و�صركات 

البث ، و�صانعي االأفالم ، واملوؤ�ص�صات التعليمية وغريها 
و�صناعات  باملانغا  ال�صلة  ذات  واملنظمات  املوؤ�ص�صات  من 
االأنيمي. و جميعها �صتعر�س اأحدث عرو�صها مبا يف ذلك 
عدد من االإ�صدارات املحدودة التي لن تتاح اإال يف معر�س 
باإمكان  �صيكون  كما  االأنيمي.  و  للماجنا  ال��دويل  كيوتو 
جتربة  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��ف��ري��دة  امل��ع��ار���س  منطقة  زوار 
بني  جتمع  التي  املختلفة  التقليدية  اليابانية  احل��رف 
 الثقافة اليابانية القدمية واجلديدة حتت �صقف واحد.

جدير بالذكر اأنه خالل زيارة املعر�س ، ال ميكن لع�صاق 
الدويل  زي��ارة متحف ماجنا  ب��دون  كيوتو  زي��ارة  املاجنا 
خالل  للدعم  مكان  مبثابة  �صيكون  وال���ذي   ، كيوتو  يف 
فرتة املعر�س، و هذا املتحف قد مت افتتاحه يف نوفمرب 
وهو اأول مركز ثقايف �صامل لثقافة املاجنا يف   ،  2006
اليابان ، مع جمموعة من املواد املتعلقة باملاجنا تتكون 
العنا�صر  ت�صمل  ع��ن�����ص��ر.   300000 م��ن  اأك����رث  م��ن 
التاريخية  امل����واد  وك��ذل��ك  ال��ي��اب��ان��ي��ة احل��دي��ث��ة  امل��اجن��ا 
 ”1912-1868“ ميجي  ف��رتة  من  باملاجنا  املتعلقة 
 وك��ذل��ك ال��ر���ص��وم ال��ه��زل��ي��ة م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء العامل. 

املخرتع الإماراتي اأحمد جّمان �سيف 
�سرف حتدي املخرتعني العاملي بلندن

•• لندن - الفجر 

اأحمد  االإماراتي  الدعوة للمخرتع  الربيطانية  املخرتعني  وجهت جمعية 
معر�س  لتحدي  اجل��دي��دة  الن�صخة  ���ص��رف  �صيف  ليكون  جم��ان  ع��ب��داهلل 
يف  وللم�صاركة   ITE( 2019( وال��ت��ج��ارة  ل��الخ��رتاع  العاملي  بريطانيا 
جوائز العام لالخرتاع وح�صور املعر�س وتقدمي اخرتاعاته تقديراً جلهوده 

�صنوات،  منذ  املتوا�صلة  واخ��رتاع��ات��ه 
واإ�صهاماته العديدة يف عامل االخرتاع 
والتكنولوجيا  واالإب������داع  واالب��ت��ك��ار 
واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة، مب�����ص��ارك��ة مئات 
املخرتعني من خمتلف اأنحاء العامل 
 30 اإىل   29 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
اأغ�����ص��ط�����س ال���ق���ادم وال����ذي ���ص��ي��ق��ام يف 
اأوليمبيا كين�صينغتون يف مدينة لندن 
وباإ�صراف  دول���ة  ع�صرين  مب�����ص��ارك��ة 
املنظمة الدولية للمخرتعني - ويبا 

.)WIIPA(
وتقوم جلنة مكونة من جمموعة من 
وحتديد  بو�صع  واخل���رباء  املحكمني 

للب�صرية،  والبيئية  االجتماعية  النواحي  من  املقدمة  االخرتاعات  فوائد 
واالأ�صالة، واالإبداع ، ف�صاًل عن الت�صميم على املحك واحلاجة.

ويت�صمن احلفل اخلتامي للمعر�س اإعالن الفائزين يف الت�صفيات النهائية 
الكربى للمتقدمني للجوائز لفئتي اجلوائز الربيطانية واجلوائز الدولية، 
قد  الذين  الأولئك  الربونزية  وامليداليات  والف�صية  الذهبية  منح  و�صيتم 
و�صلت اإىل الدرجة واملعايري املطلوبة و�صيتم تقدمي جوائز اأخرى من قبل 

عدد من امل�صاركني الدوليني.
االخرتاع،  ل��رباءات  الربيطاين  الفكرية  امللكية  مكتب  املعر�س  يف  ي�صارك 
املخرتعني  م��ن  للم�صاركني  ومي��ك��ن  امل�����ص��ورة،  لتقدمي  خ���رباوؤه  و�صيوجد 
امل�صنعني  م��ع  اأف��ك��اره��م  مناق�صة  اأو  االخ���رتاع  ب���راءات  وكيل  اإىل  التحدث 
وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب ب��ح��م��ا���ص��ة م��ده�����ص��ة وب���دع���م م���ن جمعية 

املخرتعني الربيطانية.
لعر�س  فر�صة    2019 وال��ت��ج��ارة   ال��دويل لالخرتاعات  املعر�س  ويعد  
تاأتي  املنا�صبة  ، ولهذه  اأحدث  اخرتاعاتهم  وابتكاراتهم وتبادل املعلومات 
احلا�صلة  اخرتاعاتهم  لتقدمي  لندن  اإىل  دول��ة   20 اأك��رث من  وف��ود من 
على براءة اخرتاع واأفكار جديدة ، واملناف�صة يجمع العديد من امل�صاركني 

واالخرتاعات يف العديد من املجاالت املتنوعة.

نادي دبي لأ�سحاب الهمم يختتم 
ن�ساط اأ�سحاب الهمم باأوبريت الوطن

باإقامة  نظمه  ال��ذي  ال�صيفي  الن�صاط  الهمم  الأ�صحاب  دب��ي  ن��ادي  اختتم 
حفل ختام ت�صدره اأوبريت عنوانه الوطن بني املا�صي العريق وا�صت�صراف 
الطالب  قبل  م��ع  بالكامل  وتنفيذه  اإع����داده  مت  ال���ذي  العظيم  امل�صتقبل 

اأ�صحاب الهمم اأنف�صهم باإ�صراف النادي.
و�صعى الطالب امل�صاركون يف الن�صاط ال�صيفي من اأ�صحاب الهمم لتقدمي 
اإىل  امل�صرحية  عمل مب�صط ي�صتعر�صون فيه مواهبهم وقدراتهم لتتحول 
جمعت  خالبة  لوحة  من  قدمه  ملا  احل�صور  بتفاعل  حظى  اأنيق  اأوب��ري��ت 
بني املا�صي لدولة االإمارات وترقب امل�صتقبل لل�صعود اإىل الف�صاء وبينهما 
ال�صواعد  وبقية  امل�صلحة  ال��ق��وات  م��ن  ال��وط��ن  ببناء  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ك��وادر 
املخل�صة وتخللتها مقوالت بفيديو و�صوت ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  بالرقاد  جمعة  ثاين  اخلتامي  احلفل  فعاليات  ح�صر 
نادي دبي الأ�صحاب الهم وحممد عبد الكرمي جلفار نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س  البلو�صي  وف��وزي��ة  االإدارة  جمل�س  ع�صو  امل��زروع��ي  وح�صن  االإدارة 
وممثلي  ال��ن��ادي  يف  امل���دراء  م��ن  وع��دد  ال�صيفي  للن�صاط  املنظمة  اللجنة 

اجلهات الداعمة للحدث.
ومت يف احلفل ا�صتعرا�س فعاليات الن�صاط ال�صيفي الذي �صهد م�صاركة اأكرث 
من 200 من اأ�صحاب الهمم من اجلن�صني ممن نالوا الفر�صة لال�صتفادة 
وامل�صاركة يف الربامج املتنوعة التي قدما النادي لهم جمانا وا�صتمل على 
دورات وور�س عمل يف خمتلف التخ�ص�صات الريا�صية والثقافية واملجتمعية 
النادي  مقر  خ���ارج  الرتفيهية  ال���زي���ارات  ج��ان��ب  اإىل  احل��رف��ي��ة  وامل���ه���ارات 
واملناف�صات الت�صجيعية التي اأ�صفت اأجواء البهجة على امل�صاركني اأ�صبوعيا 

فيما مت تكرمي املتطوعني واجلهات الداعمة وامل�صاركة يف احلدث.
واعرب ثاين جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي الأ�صحاب الهمم 

عن �صعادته بالعر�س الذي قدمه اأ�صحاب الهمم يف احلفل اخلتامي.
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قد يتعر�س ال�سياح لبع�س االأمرا�س عند ال�سفر اإىل البلدان اال�ستوائية اأو املناطق املدارية اأو اأمريكا الالتينية، مثل اال�سهال واملالريا 
وحمى ال�سنك، ولذلك يتعني اال�ستف�سار عن التطعيمات املتوفرة قبل ال�سفر اإىل هذه املناطق.

وعلى الرغم من عدم توافر تطعيمات جلميع االأمرا�س اخلطرة، فاإن اأخذ املتوافر منها يعترب من التدابري الوقائية املفيدة قبل ال�سفر.
ال�سفر  اأخ�سائي الطب اال�ستوائي قبل  ال�سحية من  امل�سورة  ال�سياح على  اأن يح�سل  االأملاين على �سرورة  وقد �سدد معهد روبرت كوخ 

بخم�سة اأ�سابيع على االأقل، حتى ميكنهم اأخذ التطعيمات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب.
وال يوجد تطعيم واحد جلميع اأمرا�س ال�سفر، ولذلك يتعني على ال�سياح من كبار ال�سن وال�سيدات احلوامل ومر�سى ال�سكري والذين 
يعانون من االأمرا�س املزمنة، ا�ست�سارة الطبيب ب�ساأن رحلتهم ال�سياحية، كما ينبغي على امل�سافرين اإىل املناطق اال�ستوائية التعرف على 

االأمرا�س التالية:

ال�صغط  القدرة على ممار�صة مترين  اأن  اإىل  درا�صة طبية حديثة  تو�صلت 
تعترب موؤ�صرا على �صحة القلب واالأوعية الدموية. 

واعتمدت الدرا�صة يف نتائجها على تقييم بيانات اختبارات اللياقة البدنية 
للعديد من االأ�صخا�س ويف فرتة زمنية طويلة.

ممار�صة الريا�صة من االأ�صياء ال�صرورية التي يحث خرباء ال�صحة النا�س 
على القيام بها على االأقل ثالث مرات يف االأ�صبوع، اإذ اإن الريا�صة مبختلف 
اأنواعها ت�صاعد على التخل�س من �صغوط احلياة املتزايدة، واحلفاظ على 

�صحة جيدة.
ويعد مترين ال�صغط من الريا�صات التي يقوم بها البع�س من اأجل احلفاظ 
على ر�صاقته و�صحته، وال �صيما اأن هذا النوع من التمارين ميكن القيام به 

يف اأي مكان وال يتطلب معدات ولوازم مثل باقي اأنواع الريا�صات االأخرى.
بيد اأن القدرة على القيام بتمرين )ال�صغط( )Push-ups( من عدمها 
ميكن اأن ت�صبح موؤ�صرا على قيا�س �صحة القلب باخل�صو�س، فقد تو�صلت 
درا�صة حديثة اإىل اأن الرجال يف منت�صف العمر الذين ال ي�صتطيعون اإكمال 
ع�صر عمليات مترين �صغط يرتفع خطر اإ�صابتهم باأمرا�س القلب وال�صكتة 
الدماغية. وفق ما اأ�صار اإليه موقع �صحيفة اإندبندت الربيطانية نقال عن 

درا�صة �صادرة يف املجلة االأمريكية )جاما نتورك اأوبن(.
ورب��ط��ت ال��درا���ص��ة ال�����ص��ادرة ع��ن جامعة ه��ارف��ارد ب��ني ال��ق��درة على القيام 

بتمرين ال�صغط الأكرث من اأربعني مرة خالل دفعة واحدة وبني انخفا�س 
خالل   96% بن�صبة  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  الأم��را���س  التعر�س  خطر 

ال�صنوات الع�صر املقبلة.
األف  اللياقة الأكرث من  اختبارات  بيانات من  النتائج على تقييم  واعتمدت 
رجل ترتاوح اأعمارهم بني 21 و66 عاما يف والية اإنديانا االأمريكية، وذلك 
يف الفرتة املمتدة بني 2000 و2007، اإذ مت ا�صتخدام ال�صجالت الطبية 

لهوؤالء االأ�صخا�س بهدف معرفة �صحة القلب وال�صرايني.
وق���ال امل�����ص��رف ع��ل��ى ال��درا���ص��ة ج��ا���ص��ن ي��ان��غ م��ن كلية ه���ارف���ارد للطب اإن 
القدرة على ممار�صة  اأن  الدرا�صة تو�صح  اإليها يف  التو�صل  التي مت  النتائج 
متارين ال�صغط رمبا ت�صاعد على تقييم خماطر امرا�س القلب واالأوعية 

الدموية.
 the Journal of( ال�صعادة ن�صرتها جملة  �صابقة  درا�صة  وكانت  هذا، 
Happiness( قد تو�صلت اإىل اأن اأولئك الذين ميار�صون ن�صاطا بدنيا 
مرة واحدة يف االأ�صبوع على االأقل يكونون اأكرث �صعادة من االأ�صخا�س الذين 

مل ميار�صوا اأي ن�صاط بدين.
واأ�صافت الدرا�صة نف�صها ال�صادرة عن جامعة ميت�صغان اأن ممار�صة الريا�صة 
تزيد ال�صحة النف�صية االإيجابية للنا�س، ف�صال عن م�صاهمتها يف التقليل 

من بع�س امل�صاعر ال�صلبية مثل االكتئاب والقلق.

هل ت�ستطيع القيام بـ40 
�سغطة؟ اإًذا قلبك �سليم

ال�سفر ا�سهال   -  1
اأو�صح الربوفي�صور فرانك موكينهاوبت من معهد طب املناطق 
احلارة مب�صت�صفى �صاريتيه بالعا�صمة االأملانية برلني، اأن اإ�صهال 
ال�صفر يعترب من اأكرث االأمرا�س �صيوعا عند ال�صفر، ويتعر�س 
اأمريكيا  اأو  اآ�صيا  اأو  افريقيا  اإىل  تقريبا   امل�صافرين  ثلث  ل��ه 

الالتينية.
من  خمتلفة  جمموعة  خ��الل  من  االإ�صهال  يحدث  اأن  وميكن 
بعد  االأعرا�س  تختفي  االأحيان  اأغلب  ويف  االأمرا�س،  م�صببات 

ب�صعة اأيام دون اأية م�صاعفات.
اأو  وج���ود حمى  -م��ث��ل  املر�صية  االأع��را���س  تظهر  اأن  ومب��ج��رد 
تقل�صات يف املعدة واالأمعاء- فاإنه يتعني على الطبيب اأخذ عينة 

من الرباز للتعرف على م�صبب املر�س.
اأنه لتفادي العدوى يجب جتنب  واأ�صاف الربوفي�صور االأملاين 
االأف�صل  ومن  املق�صرة،  اأو غري  املطبوخة  االأطعمة غري  تناول 
�صرب املياه من الزجاجات املغلقة دون ا�صتعمال مكعبات الثلج، 

باالإ�صافة اإىل �صرورة غ�صل اليدين جيدا وب�صورة متكررة.

)اأي( الوبائي  الكبد  التهاب   -  2
جميع  يف   )A( )اأي(  ال��وب��ائ��ي  الكبد  التهاب  ف��ريو���س  ينت�صر 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وق��د اأ���ص��ار معهد روب��رت ك��وخ اإىل ارت��ف��اع ن�صبة 
ال�صنوات  خالل   50% اإىل   40 من  ال�صفر  اأثناء  به  االإ�صابة 

الع�صر االأخرية.
وينتقل هذا الفريو�س ب�صكل اأ�صا�صي من خالل االأطعمة واملياه 

عند  امل�صبق  بالتطعيم  االأمل���اين  املعهد  ين�صح  ول��ذل��ك  امللوثة، 
ال  وه��ذا  الفريو�س،  ه��ذا  فيها  ينت�صر  التي  املناطق  اإىل  ال�صفر 
البحر  بلدان  ي�صمل  بل  فح�صب،  املدارية  املناطق  على  يقت�صر 

املتو�صط و�صرق اأوروبا اأي�صا.

املالريا  -  3
املالريا  اأن  موكينهاوبت  فرانك  االأمل��اين  الربوفي�صور  واأو���ص��ح 
تعترب من االأمرا�س اخلطرية اإذا مت جتاهلها، وميكن عالجها 
الوقت  يف  عليها  التعرف  مت  اإذا  �صريعا  منها  والتعايف  ب�صهولة 

املنا�صب.
وميكن جتنب االإ�صابة بعدوى املالريا من خالل اتباع اإجراءات 
ارتداء  االأف�����ص��ل  وم��ن  ب��خ��اخ،  بوا�صطة  البعو�س  م��ن  احلماية 
املالب�س الطويلة الف�صفا�صة يف الظالم عندما ين�صط البعو�س 
الناقل للعدوى، باالإ�صافة اإىل اأنه ميكن ر�س املالب�س بوا�صطة 

بخاخ يعمل على قتل البعو�س الذي ين�صط ليال.
طب  اأخ�صائي  ا�صت�صارة  يجب  معينة  بلدان  اإىل  ال�صفر  وعند 
اأقرا�س وقائية  املفيد تعاطي  اإذ قد يكون من  املناطق احل��ارة، 
�صد املالريا، ودائما ما يكون هناك مفا�صلة بني االآثار اجلانبية 

وخماطر املالريا.
اإىل  ال�صفر  ح��االت  على  الوقائية  االأق��را���س  تعاطي  ويقت�صر 
امل��ن��اط��ق ال��ع��ال��ي��ة اخل���ط���ورة، م��ث��ل ال��ب��ل��دان االأف��ري��ق��ي��ة جنوب 

ال�صحراء الكربى.
وال يتوفر حتى االآن تطعيم معتمد �صد املالريا.

ال�سنك حمى   -  4
نهارا،  ين�صط  ال��ذي  البعو�س  طريق  عن  ال�صنك  حمى  تنتقل 
وت��ك��رث االإ���ص��اب��ة ب��ه��ا يف ج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا والهند 

وامريكا الو�صطى واجلنوبية.
وغالبا ما تظهر االأعرا�س املر�صية بعد يومني اإىل ع�صرة اأيام 
اأعرا�س حمى  بني  يتم اخللط  ما  وغالبا  البعو�س،  لدغة  من 
ال�صنك واأعرا�س االلنفونزا التي تت�صمن حمى �صديدة واآالما 

يف املقا�صل و�صداعا �صديدا.
وعند ظهور مثل هذه االأعرا�س، فاإن من االأف�صل التوجه اإىل 
الطبيب على الفور، ومن امل�صتح�صن ا�صت�صارة طبيب متخ�ص�س 

يف الطب اال�صتوائي يف املراحل ال�صديدة من املر�س.
ونظرا لعدم توافر تطعيم �صد حمى ال�صنك، فاإن من الواجب 
االلتزام بالتدابري الوقائية من خالل ارتداء املالب�س الطويلة 

وا�صتعمال و�صائل التخل�س من البعو�س.

الكلب داء   -  5
القوات  مب�صت�صفى  اللقاحات  مكتب  م��دي��ر  اإل��زن��ر  اإمل���ر  اأو���ص��ح 
امل�صلحة االأملانية يف برلني، اأن داء الكلَب ال يزال ميثل خطورة 
يف العديد من البلدان اال�صتوائية، وخا�صة يف املناطق الريفية.

االأول، ولذلك  املقام  املر�س عن طريق الكالب يف  وينتقل هذا 
التطعيم  ب��اأخ��ذ  االأمل����اين  اال���ص��ت��وائ��ي  ال��ط��ب  اأخ�����ص��ائ��ي  ين�صح 
املنا�صب قبل ال�صفر اإىل البلدان املوبوءة بداء الكلَب، خا�صة يف 
حال وجود ات�صال وثيق باحليوانات، فاإن هذا املر�س اإذا مل يتم 

عالجه قد يوؤدي اإىل الوفاة.
التطعيمات  اأخذ  امل�صافر لع�صة كلب ومل يكن قد  واإذا تعر�س 
من قبل، فاإن عليه التوجه اإىل امل�صت�صفى على الفور، حيث يتم 
اإجراء الوقاية الالحقة ب�صكل فوري، ومن االأف�صل اأخذ تطعيم 
يجب  كما  الكلب،  لع�صة  التعر�س  م��ن  �صاعة   24 بعد  الح��ق 

التحقق من كون اللقاح متوفرا يف البلد املراد ال�صفر اإليها.

الياباين الدماغ  التهاب   -  6
اأنواع  بع�س  لدغات  طريق  عن  الياباين  الدماغ  التهاب  ينتقل 

البعو�س، 
اإىل  ي����وؤدي  وق���د  خ��ا���س،  ب�صكل  اآ���ص��ي��ا  امل��ر���س يف  ه���ذا  وينت�صر 
م�صاعفات خطرية قد ت�صل اإىل فقدان الوعي اأو ال�صلل، ولكن 

نادرا ما ت�صوء حالة املر�س.
ويتوافر تطعيم �صد التهاب الدماغ الياباين، ولذلك فاإن من 
امل�صتح�صن لل�صياح الراغبني يف ال�صفر اإىل مناطق انت�صار هذا 
لعدم  املنا�صب، نظرا  التطعيم  اأخذ  فيها  املقيمني  اأو  الفريو�س 

توافر عالج فعال �صد التهاب الدماغ الياباين.

ال�سفراء احلمى   -  7
احلدوث  ن��ادرة  االأم��را���س  من  ال�صفراء  احلمى  مر�س  يعترب 
ن�صبيا بني ال�صياح، واأكدت منظمة ال�صحة العاملية اأن التطعيم 

ال�صفراء،  م��دى احلياة �صد احلمى  يوفر حماية  واح��دة  م��رة 
نق�س  من  يعانون  من  التطعيم  ي�صتعمل  اأال  يجب  ذل��ك  وم��ع 

املناعة اأو ال�صيدات احلوامل.

يتعني اال�ستف�سار عن التطعيمات قبل البدء برحلتك

�سبعــــــة اأمـــــرا�ض قــــد ت�سيبـــك اأثنـــاء ال�سفـــر

الزجنبيل.. يقمع ال�سهية 
ويوازن م�ستويات ال�سكر

فوائد الزجنبيل للتنحيف
االأولية  االأب��ح��اث  ت�صري   ، ال��دم  و�صكر  الزجنبيل 
ن�صبة  ا���ص��ت��ق��رار  على  ي�صاعد  الزجنبيل  اأن  اإىل 
بداء  امل�صابني  االأ�صخا�س  ل��دى  ال��دم  يف  ال�صكر 
النوع الثاين، مما ي�صاعد يف تقليل  ال�صكري من 
اأن  امل��ع��روف  م��ن  الأن���ه  امل�صتهلكة  ال��ط��ع��ام  ن�صبة 
التقلبات يف ن�صبة ال�صكر يف الدم ميكن اأن توؤدي 
اإىل الرغبة ال�صديدة يف الطعام، واجلوع ال�صديد 
وكلها ميكن اأن ت�صبب االإفراط يف تناول الطعام. 
ولكن على الرغم من النتائج الواعدة لالأبحاث 
حول تاأثري الزجنبيل على ن�صبة ال�صكر يف الدم، 
فهناك حاجة لدرا�صات اأكرب واإ�صافية لتاأكيد ما 
امل�صابني  لالأ�صخا�س  فّعال  الزجنبيل  كانت  اإذا 
بال�صكري.الزجنبيل ي�صاعد على ال�صعور بال�صبع 
ي�صاعد الزجنبيل على تقليل ال�صهية، مما يجعل 
اأ���ص��ه��ل، فم�صروب  ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة  خ��ف�����س 
جرام   2 على  يحتوي  ال��ذي  ال�صاخن  الزجنبيل 
يقلل  الطعام  وجبة  بعد  الزجنبيل  م�صحوق  من 

من م�صاعر اجلوع ملدة ت�صل اإىل �صت �صاعات.
عدد  من  يزيد  الزجنبيل  م�صروب  اأن  يبدو  كما 
يف  اجل�صم  ي�صتخدمها  التي  احل��راري��ة  ال�صعرات 
ه�صم الوجبة االأول��ي��ة، وه��و االأم��ر ال��ذي ُيعرف 
ب��ا���ص��م ال��ت��اأث��ري احل����راري ل��ل��غ��ذاء، ال���ذي ي�صاهم 
يف ف���ق���دان ال�����وزن ال���زائ���د. اق�����راأ اأي�����ص��ا: فوائد 
اأم وهم؟   للتخ�صي�س..حقيقة  والزجنبيل  القرفة 
ال�صمنة  لعالج  الزجنبيل  للتخ�صي�س  الزجنبيل 
اإىل  الدرا�صات  الكثري من  اأ�صارت  ال��وزن  وفقدان 
مع  ب��االق��رتان  ي�صتخدم  عندما  ال��زجن��ب��ي��ل،  اأن 

ال��ع��الج��ات االأخ������رى، ق���د ي��ك��ون ط��ري��ق��ة لعالج 
االأ�صا�صي  املكون   gingerol اأن  حيث  ال�صمنة، 
وزن  يف  ملحوًظا  انخفا�صاً  ُيحدث  الزجنبيل  يف 
الليبتني  م�����ص��ت��وي��ات  ي��ح�����ص��ن  وك���ذل���ك  اجل�����ص��م، 
leptin، وهو الهرمون الذي ي�صري اإىل ال�صبع، 
هناك  ولكن  االأن�صولني،  م�صتويات  يح�صن  كما 
ف��ائ��دة الزجنبيل  م��ا  االأب��ح��اث.  حاجة ملزيد م��ن 
للزجنبيل  االأخ���رى  ال�صحية  ال��ف��وائ��د  ت�صمل  ؟ 

باالإ�صافة غلى م�صاعدته يف التخ�صي�س مايلي :

يح�صن �صحة العظام.
 يعالج االإ�صهال. 

يزيل الغازات الزائدة.
 امل�صاعدة يف اله�صم.

 مينع ال�صرطان.
 يزيل ال�صموم ويطهر اجل�صم. 

يزيد من الن�صاط اجلن�صي.
 مينع ت�صنجات احلي�س. يقلل الغثيان.

 يعالج االنفلونزا. 

الزجنبيل له تاريخ طويل من اال�ستخدام يف الطب ال�سعبي القدمي كعالج للتخفيف من التهاب 
املفا�سل، واأعرا�س الربد والغثيان، كما اأن الطريقة التي يوؤثر بها الزجنبيل على اله�سم جتعله 
ا اإحدى الو�سائل الفّعالة يف تخفيف الوزن التي قد حتد من اجلوع وتنظم م�ستويات �سكر  اأي�سً

الدم، تابع املقال التايل ملعرفة فوائد الزجنبيل للتنحيف وفوائد الزجنبيل للتخ�سي�س  . 
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العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 340
 : اجلن�صية   - املازمي  �صعيد عبداهلل  را�صد  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
االإمارات ، تنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ عبدالعزيز را�صد 
امل�صماة  الفردية  املوؤ�ص�صة  يف   ، االإمارات   : اجلن�صية   - املازمي  عبداهلل  �صعيد 
دائرة  من  وال�صادرة   )541601( برقم  واملرخ�صة  للعقارات(  البا�صمة  )االإمارة 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  ال�صارقة.  االإقت�صادية  التنمية 
اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة    )4( رقم  االحتادي  القانون 
ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع 

ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�صارقة  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

 اإعالن بالن�صر يف الدعوى رقم 2019/103 مدين جزئي 
)باللغة العربية واالجنبية(        

اىل املدعي عليه / نذير مانارا تهودوفيل / اجلن�صية / الهند 
 / اجلن�صية   ، النقبي  اح��م��د  ع��ب��داهلل  اح��م��د  امل��دع��ي/ع��ب��داهلل  ان  حيث 
االإم����ارات  اق��ام عليك ل��دى املحكمة ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله يقت�صي 
ح�صورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا 
احل�صور  عن  تخلفك  حالة  ويف   2019/8/15 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  من 
نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�صال  عدم  اأو 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �صعيد احلميدي                 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/  
يت�صمن  الت�صديق على حمرر  بنغالدي�س  وطلب   : ، اجلن�صية  �صابوز خمل�س مياه 
العبايات  خلياطة  القمر  جنم  التجاري  اال�صم  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل( 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ، وال�صيل  العبايات  خياطة  الرخ�صة  ن�صاط   ، وال�صيل 
االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم )533733( ال�صادر بتاريخ 2005/2/16 يف 
دائرة التنمية االإقت�صادية بخورفكان.  اىل ال�صيد/ خوكون مالك �صيكدير ، اجلن�صية 
�صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س    :
من  ا�صبوعني  انق�صاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5761(

مقدم من املنذر : �صركة غلوبال كون كوي�صتادور�س م م ح ، ميثلها ال�صيد/ عبداهلل ابوبكر حمي الدين ، 
مبوجب الوكالة امل�صدقة من الكاتب العدل برقم حمرر )2018/21750( بتاريخ 2018/1/29 

العنوان : دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج ا�صبكت - �صارع ال�صعادة - الطابق الرابع ع�صر - مكتب 
رقم 1403 - االإمارات العربية املتحدة ، هاتف متحرك : 0529012490 

املنذر اليه : ال�صادة / �صركة ويزيل انرتنا�صيونال املحدودة 
ا�س 10806 - رقم مكاين  املنطقة اجلنوبية - مبنى رقم   - : دبي - منطقة جبل علي احل��رة  العنوان 

)1000363278( - بدولة االإمارات العربية املتحدة ، ت : 04814333 ، فاك�س : 048863967
ومبوجب هذا االإنذار العديل فاإن املنذر ينذر املنذر اليه ب�صرورة �صرعة �صداد املديونية املرت�صدة بذمتها 
ل�صالح املنذرة وهو مبلغ وقدره )68. 579.407( دوالر فقط خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار 
، واإال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االإج��راءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية 

وا�صت�صدار امر االأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/5738(
املنذر : ثاين عبداهلل حممد ال�صرياوي - اإماراتي اجلن�صية 

املنذر اليه : م�صتودع اأدوية رويال كري - �س ذ م م 
املو�صوع / االإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/121625( 

، و�صداد  العقار  املنذر  املذكورة وت�صليم  املوؤجرة  العني  اإخالء  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر /  ينذر 
القيمة االيجارية للعقار حتى تاريخ االأخالء التام وت�صليم العقار للمنذر خالية من ال�صواغل 
و�صداد كامل مبالغ ا�صتهالك املاء والكهرباء حتى تاريخ االإخالء وذلك يف مدة اق�صاها )30( يوما 
من تاريخ ن�صر هذا االإنذار العديل ، واإال �صي�صطر املنذر اآ�صف اىل اتخاذ االإجراءات القانونية 
اأي ا�صرار اخرى  التي حتفظ له حقه مبا فيها الدعاوى الق�صائية واملطالبة بالتعوي�س عن 
ترتتب على عدم التزام املنذر اليه باإخالء العني مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5702(

املنذرة / ال�صركة العاملية ملنتجات اخلر�صانة امل�صلحة املحدودة )يني مك�س( �س ذ م م
املنذر اليها / �صركة الفال�صي لالإن�صاءات الهند�صية - ذ م م 

نخطركم ومبوجب هذا االإنذار ب�صرعة وب�صرورة اأداء قيمة ال�صيكات ارقام )000410 ، 000414، 000413 
، 000411 ، 000412( �صالفة البيان وامل�صحوبة جميعها على بنك ابوظبي التجاري مببلغ اإجمايل قدره 
)239.545( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع 
ال�صوم وامل�صروفات وذلك خالل اأجل اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ االإعالن بالن�صر ، ويف حالة عدم �صداد 
القانون  لها  والتي كفلها  القانونية  ال�صبل  �صلك  فاإنه يحق للمخطرة  القانونية  املهلة  نفاذ  بعد  املبلغ 
والتعوي�س عما  التاأخريية  الفوائد  اىل  باالإ�صافة  التام  بال�صداد  اليها  املخطر  تلزم مبقت�صاها  والتي 
حلق املخطرة من اأ�صرار جراء تخلف املخطر اليها عن ال�صداد مع الزامها بكافة الر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املخطرة االأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5701(

املنذرة : ميدان �صوبا - ذ م م 
املنذر اليه : اأ�صي�س جوبتا  - )جمهول االإقامة( 

تتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا االإخطار العديل املاثل للمطالبة باالآتي : 
اأوال : �صداد اإجمايل مبلغ وقدره )7.596.767 درهم( )�صبعة ماليني وخم�صمائة �صتة وت�صعون 

الفا و�صبعمائة و�صبعة و�صتون درهما( 
الالزمة  امل�صتندات  وتوقيع  اأع��اله  املالية  باالإلتزامات  الوفاء  حال  فورا  الفيال  ا�صتالم   : ثانيا 

لذلك واإخالء ذمة املخطرة من اأي م�صوؤولية ب�صاأنها. 
ثالثا : فاإن املخطرة حتتفظ بكافة حقوقها املن�صو�س عليها باالإتفاقية و�صوف ت�صطر اللجوء 
مع  اأع��اله  اليها  وامل�صار  بذمتكم  املرت�صدة  املالية  امل�صتحقات  كافة  ب�صداد  ملطالبتكم  للق�صاء 

حتميلكم لكافة الر�صوم وامل�صروفات الق�صائية ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/5762(
املخطر / احمد علي ح�صن الزرعوين 

وميثله بالتوقيع احمد احل�صيني عبداملنعم ال�صويني مبوجب وكالة م�صدقة ا�صوال بالكاتب 
العدل يف دبي مبحرر رقم )2017/1/159588( بتاريخ 2017/7/19

الكائن يف  لتاأجريكم م�صتودع رقم )04(  البلوكي لالألومنيوم والزجاج - نظرا  اليه /  املخطر 
منطقة القوز ال�صناعية الرابعة القائم على قطعة ار�س رقم )628( رقم البلدية )369-434( 
االإخطار  ه��ذا  مبوجب  نخطركم  فاإننا   2019/8/19 بتاريخ  ينتهي  ايجار  عقد  مبوجب  بدبي 
ب�صداد بدل االيجار املتاأخر عن عقد االيجار للمخطر بواقع )70.400( �صبعون الفا واأربعمائة 
املادة )25/اأ( من  املقرر ب�صريح  املاثل وفق  ا�صتالمكم االإخطار  درهم خالل ثالثون يوما من 
القانون رقم 2008/33 ، واإال �صن�صطر ا�صفني اىل اتخاذ االإجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم 

ب�صداد املتاأخر من بدل االيجار واالإخالء ، مع الزامكم بالر�صوم وامل�صروفات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/5786(

املنذرة / موارد للطاقة 
املنذر اليها /طراودة لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة - �س ذ م م

 557300( قدره  والبالغ  ذمتها  املرت�صدة يف  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ال�صيكات  مبوجب  والثابت  دره��م(  وثالثمائة  ال��ف  وخم�صون  و�صبعة  )خم�صمائة  دره��م( 
املرجتعة ارقام )105667( مببلغ 99900 درهم ، وال�صيك رقم )105682( مببلغ 73800 درهم 
، وال�صيك رقم )105683( مببلغ 73800 درهم ، وال�صيك رقم )105730( مببلغ 76800 درهم 
 ، وال�صيك رقم )105738( مببلغ 77000 درهم ، وال�صيك رقم )105760( مببلغ 78000 درهم،
فرع  التجاري  دب��ي  بنك  على  وامل�صحوبني   ، دره��م   78000 مببلغ   )105759( رق��م  وال�صيك 
، واإال �صت�صطر  اي��ام من تاريخ ن�صر هذا االإن��ذار  ، وذل��ك يف مدة اق�صاها خم�صة  ال�صارقة 

املنذرة اآ�صفة اىل مبا�صرة االإجراءات القانونية ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2019/1154 اأحوال نف�س م�صلمني                 
اىل املدعي عليه /1- ميلي�صا ديونن بوفي�س جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ريان بن خالد بن �صياء الدين كرمي وميثله/را�صد عبداهلل 
علي هوي�صل النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى طالق 
لل�صرر لهجر الزوجة  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2019/8/25 
يف  ال�صخ�صية  االأح���وال  مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/1007 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه/1-حمد �صالح حمد الذكري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املحدودة  التجارية  للوكاالت  العراقية  الدولية 
املطالبة بالزام املدعي عليها االأول بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 30512426 دوالر 
مع  االأم���وال  بتلك  متت  التي  العمليات  عن  الناجتة  واالرب���اح  بالدرهم  يعادله  ما  او 
التعوي�س املنا�صب والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
االربعاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  التام 
املوافق 2019/9/4 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2019/75 تظلم مدين                    
اىل املتظلم �صده / 1- ا�صفاق حممد لطيف بينجاري  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن التظلم /ايه تي ا�س لل�صفر - �س ذ م م قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله 
ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف االمر على عري�صة رقم 310/2019 امر 
يوم  جل�صه  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.   والر�صوم  ال�صفر  من  منع  عري�صة  على 
لذا   ch1.A.5 االحد  املوافق 2019/8/18 ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1535 تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- زاه����د حم��م��ود ي��ح��ي��ى ت���اج حم��م��ود يحيى  
�صعيد  التنفيذ/�صيخ حممد  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
وميثله / ابراهيم علي كرم  حممد خوري - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)772035( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
  اإخطار عديل

رقم  هوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�صية  م�صري   - غنيم  م�صطفى  حممد  عبدال�صتار  ابراهيم  املخطر: 
)784198079879189(  ،  العنوان : ال�صارقة - اخلان ، هاتف رقم )971502323367( 

املخطر اليه : ا�صرف ال�صيد عبدالوهاب رم�صان - م�صري اجلن�صية  - العنوان : ال�صارقة - مي�صلون - �صارع 
عمري بن عثمان - بناية رقم 14 - رقم ال�صقة 8 - هاتف رقم : )971561461922( )971509112246( 

مو�صوع االإخطار : بدفع قيمة ال�صيكني ، الوقائع :- حيث ان املخطر اليه حرر �صيكني 
1- �صيك رقم )000005( بقيمة )40.000( درهم )اربعون الف درهم( بتاريخ )2017/10/1( 
2- �صيك رقم )000006( بقيمة )40.000( درهم )اربعون الف درهم( بتاريخ )2017/10/5( 

امل�صرق( وال يقابلهم ر�صيد قابل  ال�صيكني حمرر ان ل�صالح املخطر  - وم�صحوبه على )بنك  حيث ان 
لل�صحب واحل�صاب مغلق - وعليه فان املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اليه ب�صرورة دفع قيمة ال�صيكني يف 
فرتة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالم االخطار واال �صوف ي�صطر ا�صفا التخاذ االإجراءات القانونية 

�صده.  وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا. 
وزارة العدل   

       االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
يف الدعوى رقم )2019/828( جتاري كلي دبي 

املدعي عليها االأوىل / �صركة هاي �صتارز تريدجن جي ال تي 
املدعي عليه الثاين / حممد هاين حممد ه�صام ق�صاب - �صوري اجلن�صية 

املدعي عليه الثالث / �صامر حممد ه�صام ق�صاب - �صوري اجلن�صية  
نحيطكم علما اأنه قد مت انتدابنا كخبري ح�صابي بالق�صية الذكورة اأعاله ، 

واملرفوعة �صدكم من /  املدعي االأول / ت�صامن كابيتال �س م ب مقفلة - بحرينية اجلن�صية 
املدعي الثاين / عبداجلبار هايل �صعيد �صعيد - ميني اجلن�صية 

وعليه فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا بح�صور اإجتماع اخلربة املقرر عقده يوم االأربعاء 
الكائن بدبي - اخلليج التجاري  ال�صاعة 3 بعد الظهر مبقر مكتب اخلربة  املوافق 2019/8/7 يف متام 
- برج بري�صم - مكتب / احمد احلو�صني لتدقيق احل�صابات - الدور الثامن - مكتب رقم 805. يرجى 
احل�صور باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم 

عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
 خبريح�صابي / اأ�صامة مالك

رقم القيد )145( 

مذكرة اإعالن بالن�صر
 للحـــ�صور اأمـــــام اخلبـــرة  

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
تبليغ ح�صور جل�صة خربة 

�صادرة عن اخلبري احل�صابي   د. ب�صام يحيى عجول
اإىل املدعي عليها / �صركة �صيدكو للمقاوالت العامة - �س ذ م م - فرع دبي 

اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - برلنغتون تاور - مكتب رقم 3204 
ملك بنك دبي اال�صالمي - هاتف رقم 043355919 - رقم مكاين : 2515786586 الربيد االلكرتوين 

 seidco@seidco.com :
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2019/788 جتاري كلي  حمكمة دبي 

االإبتدائية واملقامة �صدكم من قبل  املدعية/ ردي مك�س باطون - �س ذ م م  
ال�صقة رقم  الكائن يف  اعاله للح�صور اىل مكتبنا  اليها  امل�صار  الق�صية  ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف 
يوم  �صباح  من  العا�صرة   10.00 ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  دب��ي  دي��رة  الرقة  �صارع  العوي�س  بناء   c08
اخلمي�س املوافق 15 اأغ�صط�س 2019 وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتندات.  
املحددة فاإن اخلبري  املهلة  ار�صال وكيل قانوين عنكم خالل  اأو عدم  يف حال تخلفكم عن احل�صور 

�صيبا�صر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.

اخلبري املنتدب/  د. ب�صام عجول 

 اإعــــــالن بالن�صــــر

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اإعالن باحل�صور اإىل مكتب اخلبري احل�صابي 

يف الدعوى  رقم 2019/2248 جتاري جزئي- حمكمة دبي
اإىل املدعية عليها / ام ايه بي الإدارة املن�صاأت - �س ذ م م 

 مبا اأن املدعيتان / ب�صت ريالن�س لتجارة الورقة ذ م م  وريالن�س ل�صناعات التغليف ذ م م
بتعيني  املوقرة  املحكمة  وحكمت   ، اأعاله  اليها  امل�صار  الدعوى  �صدكم  اقامتا  قد 
حت�صروا  مل  اأنكم  وحيث  الدعوى،  اأمر  يف  للنظر  الدور  �صاحب  احل�صابي  اخلبري 
احل�صابي/ر�صا  اخلبري  مكتب  اىل  احل�صور  عليكم  يتوجب  باحلكم.   النطق  جل�صة 
اآل رحمه ، على عنوانه التايل : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال  دروي�س 
، تقاطع �صارع برج خليفة و�صارع مرا�صي درايف ، الدور العا�صر مكتب رقم 1005 
، هاتف 3287778-04 ، فاك�س : 3284449-04 وذلك يوم االأربعاء املوافق 
الوثائق وامل�صتندات التي  ، وتقدمي كافة  الثانية ع�صر ظهرا  ال�صاعة   2019/8/7

توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�صابي / د. ر�صا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
يف الدعوى رقم 2019/2505 جتاري جزئي - دبي 

املدعى عليه : عبداهلل ح�صن حممد �صيف املر�صدي 
را�صد - بجانب  �صيخ  البادية - فيال  ال�صارقة - خورفكان - منطقة   : )العنوان 
املدر�صة االإبتدائية - هاتف متحرك رقم )3999874-050( - يرجى احل�صور اىل 
اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�صاعة 
دفوعكم  لبيان  وذلك  املوافق 2019/8/7  االأربعاء  يوم  احلادية ع�صره من �صباح 
يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل م�صرف االإمارات اال�صالمي - بيت املعرفة 
لتدقيق احل�صابات - القرهود - بناية ال�صم�س امل�صيئة - بجانب الطاير لل�صيارات 
 - رق��م 043830100 فاك�س 042833622  - هاتف  رق��م 112  االأول - مكتب  ال��دور 

هاتف متحرك رقم : 0506516092 / دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 341

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صبينه كوديبارامبيل عبدالب�صري - هندية اجلن�صية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )�صايا للخياطة والتطريز( مبوجب رخ�صة رقم )515554( 
وذلك اىل كل من ال�صيد/ �صهيد اهلل �صويف اهلل ، بنغالدي�س اجلن�صية بن�صبة )50%( وال�صيد/ �صاكايت اهلل 

�صوهيد اهلل ، بنغالدي�س اجلن�صية بن�صبة )%50( 
تعديالت اخرى : وتنازل �صاحب الرخ�صة اىل اأخرين - وحذف ن�صاط 

الن�صاط ال�صابق : خياطة املالب�س الن�صائية ، بيع املالب�س الن�صائية اجلاهزة - بالتجزئة 
الن�صاط التجاري اجلديد : خياطة املالب�س الن�صائية. 

الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/497 اإ�صتئناف مدين      
جمهول  البلو�صي  خمي�س  حممد  1-يو�صف  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /جمعه حممد علي حممد الفقاعي  
كلي  م��دين   2018/67 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف    قد 
املوافق  اخلمي�س  ي���وم  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت  2019/4/18م  ب��ت��اري��خ 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/8/8
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/1468 ا�صتئناف جتاري      

اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1-ج���ي ت��ي ال ام ���ص��ي ���ص��ي 2-حم��م��ود ريا�س 
حاجي بركات علي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /جمموعة 
املازمي  احمد ح�صن حممد عبداهلل   / م وميثله  م  ذ   - تريد  كرن�صي 
- قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/2139 جتاري كلي 
 10.00 ال�صاعة   2019/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صه  لها  وح��ددت 
او من  ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم  بالقاعة رقم  �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1252  امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- عماد �صوكت يو�صف �صوكت يو�صف جمهول حمل االقامة 
���ص��امل خليفة  را���ص��د ومي��ث��ل��ه/ع��ل��ي��اء خليفة  دار  امل��دع��ي/دان��ي�����س ظ��ف��ر  ان  مب��ا 
بتاريخ  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار  ال�صويدي طلب 
توؤدي  بان  يو�صف  �صوكت  يو�صف  �صوكت  عماد  عليه  املدعى  بالزام   2019/7/23
للمدعي داني�س ظفر دار را�صد مبلغ 585.900 خم�صمائة وخم�صة وثمانون الف 
وت�صعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك 
يف 2018/11/6 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
التايل  اليوم  يوم من   15 االأم��ر خالل  اإ�صتئناف  املحاماة. ولكم احلق يف  اتعاب 

لن�صر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/3118 تنفيذ جتاري  
ب��وداين جمهول حمل االقامة مبا ان  اىل املنفذ �صده/1- هتي�س 
�صمري   / وميثله  كولكارين  �صندرا�صيكار  التنفيذ/جاوتيم  طالب 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - كنعان  حليم 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1363850( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2773   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- حممد افتخار حممد انور جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�ص�صة �صيغما انتيجريتد للخدمات الفنية 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - كنعان  حليم  وميثله/�صمري 
املبلغ املنفذ به وق��دره )376560(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل  يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  5  اأغ�صط�س  2019 العدد 12700 

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم 2019/2916 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- يا�صر فاروق بالو�س جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�صبري احمد علي نور وميثله/مرمي احمد �صامل 
م�صلم املحرمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )68099.5( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف الدعوى رقم 2019/2479 تنفيذ جتاري 

ديلميندو  جمهول حمل  راميلو  ارت��ورو جر  املنفذ �صده/1-  اىل 
اأقام  قد  كيوتاين   التنفيذ/�صيلي�صتى موال  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )239389( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية  2019/883  
اإىل املحكوم عليها / موؤ�ص�صة بن عوا�س للخدمات العامة  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�صدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2019/538 مدين )جزئي( ، يق�صى باإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره )15990( درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف ، وحيث ان 
املحكوم له/ حممد علي مراد حممد حاجي، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
و�صجل التنفيذ حتت رقم 2019/883 لذا اأنت مكلف ب�صداد املبلغ املحكوم 
به خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك 
فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم 

ح�صب اال�صول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعـالن تغيري ا�صـم
الظاهري(  غريب  حممد  �صامل  )غاده  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�صم التوثيقات 

بتغيري ا�صمها من )غاده( اىل)دانه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر االعالن
منى على املروي
موثق اأول 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : تي يف اي �سي للتجارة العامة - �س ذ م م   
للمهند�صة  بريفكت  ملك   101  -  24 مكتب   : العنوان    758722 الرخ�صة:  رقم 
البحرية - بردبي - اخلليج التجاري - ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة 
رقم القيد بال�صجل التجاري 1229200 تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�صركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�صدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا االعالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/1652 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ما�صرت واي كابيتال خلدمات متابعة املعامالت - �س ذ م م 
2-�صارجر ناديالت برامبو - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صبح 
�صعيد عبيد را�صد الغفلي بالزام املدعي عليهما االأوىل والثاين بان يوؤديا للمدعي 
مبلغ مائتي الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ االإ�صتحقاق احلا�صل 
يف 2018/7/22 وحتى متام ال�صداد التام والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1774 جتاري جزئي                                                

االقامة  حمل  جمهول  دا���س  بر�صومت  كومار  جيانت  تاكر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2019/6/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  �صابناين  بو�صابراج  ل�صالح/مريا  اع��اله  امل��ذك��ورة 
للمدعية مبلغ مائة الف دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم وفوائده بواقع %9 
درهم  وال��ف  امل�صروفات  والزمته  ال�صداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2770   تنفيذ جتاري  

م   م  ذ  ���س   - الكهروميكانيكية  ل��الأع��م��ال  ب��راي��ان  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ   - ال�صناعية  التنفيذ/بيتا  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
وميثله / يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )54343( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف الدعوى رقم  2019/2618 جتاري جزئي   
اىل املدعي عليه/1- �صوبك لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/جرين هيل لتجارة املواد 
الغذائية - �س ذ م م مبوجب احلكم ال�صادر من حماكم دبي يف 
الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف بالوفاء باملبلغ املطالب به 
وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال فاإن 

املحكمة �صتتخذ االإجراءات القانونية بحقكم. 
مدير دعوى     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/2462 جتاري جزئي  

احمد  عبيد  احمد  2-عبيد  النفط  م�صتقات  لتجارة  املدخل/1-االحمد  اخل�صم  اىل 
خم�صب - ب�صخ�صه وب�صفته مالك املوؤ�ص�صة الفردية/االحمد لتجارة م�صتقات النفط 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �صامر احمد عالء الدين حممد احمد وميثله / 
حممد �صالح حممد احمد الهاجري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )350.000 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ اال�صتحقاق يف 2016/10/11 وحتى ال�صداد التام ، مع التعوي�س عن اال�صرار 
مببلغ 20.000 درهم ، والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.14 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����ص��اع��ة   2019/8/22 امل��واف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2019/1996 مدين جزئي  

اىل اخل�صم املدخل/1- جناة هلي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ تي ات�س 
او اإي للتطوير العقاري - �س ذ م م وميثله / بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما )بتعوي�س( مببلغ وقدره 
)101000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة )املطالبة اكرث من مائة 
الف درهم( )يوجد رقم مكاين لكل االأطراف باالئحة وبالنظام(  وحددت لها جل�صة 
يوم اخلمي�س املوافق 2019/8/8 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2872  جتاري جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  تريبيكا  امل��دع��ي عليه / 1-مطعم  اىل 
وميثله:عبدالرحمن  �����س.ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتجارة  ال�صيف  امل��دع��ي/ه��الل 
ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )142.936( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
التام.وحددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  تاريخ اال�صتحقاق وحتى  والفائدة 12% من 
اخلمي�س املوافق:2019/9/5 ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1211  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد خان �صردار كرمي جمهول حمل االقامة مبا ان 
ح�صني  عبداهلل  وميثله:عبدالرحمن  ب��اب��اري  بات�صو  كمال  املدعي/م�صطفى 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل�صرب 
 )200.000( وق����دره  مببلغ  بينهما  فيما  وال��ت��ك��اف��ل  وال��ت�����ص��امم  بالت�صامن 
اخلمي�س  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.18:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/8/8 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/6334  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-احل���م���ري���ة ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات ���������س.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /����ص���ال اأك����رب خ���ان ج���ان حم��م��د ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   6970( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB195871679AE:ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   10.00 ال�صاعة   2019/8/27 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1909  تنفيذ جتاري 
الذهبية   -3 مع�صورى  جميد  اله  ق��درت   -2 ����س.ذ.م.م  العامه  للتجارة  ملكيوى  �صده/1-  املنفذ  اىل 
العمال حفر اأبار املياه و�صيانتها ���س.ذ.م.م 4- �صيد حممد �صيد نعمت اله احمديان 5- �صيلفر الين 
للخر�صانات م.م.ح 6- ذبيح اله �صيف اله �صهرابى 7- حممد ح�صني حممد ر�صا رو�صنك 8- ال�صندوق 
الذهبي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران 
املنفذ �صدهم من االول  التنفيذية املذكورة اعاله وال��زام  اأقام عليك الدعوى  )الفرع الرئي�صي( قد 
املنفذ �صدهم من  وال��زام  درهم  وق��دره )11590215(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�صامن  التا�صع  وحتى 
االول وحتى الثامن بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )57973450.88( درهم وت�صليمه اىل طالب 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2014/2190  تنفيذ جتاري 
على  الطبيعي  ال��ويل  وب�صفته  نف�صه  عن  العياىل  خمي�س  خليفة  احمد  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
ابنه القا�صر/ب�صر  2- عبدالعظيم علي ابراهيم عن نف�صه وب�صفته مدير �صركة الن�صر الذهبي 
للمزادات جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/را�صد حممد علي اليبهوين الظاهري قد 
التنفيذ )را�صد حممد علي  التنفيذية املذكورة اعاله وال��زام كل من طالب  اأق��ام عليكم الدعوى 
اليبهوين الظاهري - �صيف را�صد حممد اليبهوين الظاهري - حممد را�صد حممد علي �صلطان 
�صلطان  علي  حممد  را�صد  �صالمة   - الظاهري  املطوع  حمد  عبيد  �صيخة   - الظاهري  اليبهوين 
اليبهوين الظاهري - موزة را�صد حممد علي �صلطان اليبهوين الظاهري - عائ�صة را�صد حممد 
علي �صلطان اليبهوين الظاهري - فاطمة را�صد حممد علي �صلطان اليبهوين الظاهري( بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )392777.10( درهم اىل املنفذ �صدهما او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/2431  جتاري جزئي
االقامة  حمل  جمهول  رحمه  ال  م��ريزا  ا�صماعيل  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ح�صني  عبداهلل  وميثله:عبدالرحمن  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  املدعي/دانى  ان  مبا 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�صرب 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )194000( وق��دره 
ت��اري��خ االجن���از 2016/1/5.وح������ددت لها جل�صة ي��وم االح��د امل���واف���ق:2019/8/25 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2705  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اميال لل�صياحة وال�صفر �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/تعبري لل�صياحة ���س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة 
والفائدة  دره��م   )62.109.580( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليها  املدعي  بالزام  احلكم 
لها جل�صة  ال�صداد.وحددت  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
  ch1.C.13:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2019/8/7  االرب��ع��اء  ي��وم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2019/749  مدين  جزئي
)ال�صرق  للتاأمني  الالين�س  اند �صن  روي��ال   -2 الزمان  �صهيد  �صيخ  املحكوم عليه/1-  اىل 
االو���ص��ط( امل��ح��دودة �����س.م.ب.م )ف��رع دب��ي( جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حممد 
تعوي�صا  االول  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  ار�صاد  عدنان حممد 
بالت�صامن  والزمتهما  درهم  واالدبية مبلغ وقدره )30.000(  املادية  اال�صرار  �صامال عن 
مبلغ )11.300( درهم للمدعي الثاين تعوي�صا عن اال�صرار املادية والفائدة القانونية %9 
من تاريخ �صريورة هذا احلكم نهائيا وحتى ال�صداد التام والزمتهما املنا�صب من الر�صوم 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صروفات 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم  اليوم  لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12700 بتاريخ 2019/8/5   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/665  جتاري كلي

ا�س  اي  ام  ملالكها  والتجميل  لل�صعر  هيلز  بريفلى  ذا  �صالون  عليه/1-  املحكوم  اىل 
لال�صتثمار �صركة ال�صخ�س الواحد �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/7/2  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/جوليا 
الرخ�صة  من  املدعية  و�صف  ا�صم  وح��ذف  بالغاء  عليها  املدعي  ب��ال��زام  �صبن�صر  م��ارى 
وامل�صجلة  ب��دب��ي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وال�����ص��ادرة   )552347( رق��م  املهنية 
درهم  الف  ومببلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم   )1272482( الرقم  حتت  التجاري  بال�صجل 
اتعاب املحاماة وبرف�س م��ازاد عن ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري  مقابل 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �سهادات اأ�سهم 
يعلن ال�صيد/ حممد بطي خلفان بطي القبي�صي )اإماراتي 
اجلن�صية( عن فقدان  عدد 3 �صهادات ا�صهم..  �صادرة من 

)بنك اأبوظبي الوطني(  باالأرقام التالية : )5557(  
)8753( )11082( على من يجدها برجاء ت�صليمها 

للبنك املذكور اعاله  او ت�صليمها الأقرب مركز �صرطة.. او 
االت�صال على تلفون رقم: 0506219799 م�صكورا.

فقد املدعو / كري�صنان كوتى ناير �صوجاتاما 
رقم  �صفره  ج��واز   - اجلن�صية  الهند   ، بيجوى 
االت�صال  عليه  ي��ج��ده  م��ن   )Z2927979(

بتليفون رقم  0563683962

فقدان جواز �سفر

امل�����دع�����و / ج���ل���ورى  ف���ق���د 
ن����ي����ج����ريي����ا      ، ج���������اب���������رى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A09550386( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0508761019

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل���غ���رب   اجلن�صية   ، ب�����ص��ام 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )Q S 8 5 8 3 7 9 0 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

 0551902613

فقدان جواز �سفر
كري�صنا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
مورثى بياريا �صامى ، الهند   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )6684232S( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0506909601

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / ماكائيل خان 
باك�صتان     ، خ���ان  م���ات  زار 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )HY4126352( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0545461955

فقدان جواز �سفر
ج���ف���رى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ب��������رون��������اى   ، ع���������ب���������داهلل 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0498749C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0585681235

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
فل�صطني     ، جلبوط  م��ه��اب 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)3165499(  من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم  

0562221752

فقدان جواز �سفر

ماميونه  �صيتى  امل��دع��و/  فقد 
اندوني�صيا    ، �صامبه  اونني  بت 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
جى  ير )1 7 3 3 8 6 9 B (
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة االندوني�صية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ����ص���ع���د اهلل 
باك�صتان     ، خ������ان  ع����ب����داهلل 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)AZ2743042(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
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•• ال�شارقة-الفجر: 

للكتاب  العاملية  العا�صمة  ال�صارقة  مكتب  اأط��ل��ق 
التي  ال�صاطئية  ال�صارقة  مكتبة  مبادرة   ،2019
تهدف اإىل ت�صجيع مرتادي ال�صواطئ يف ال�صارقة 
املطالعة  ح��ّب  نفو�صهم  يف  وت��ع��زز  ال���ق���راءة،  على 
الذي  ال��ع��امل��ي  باللقب  االح��ت��ف��اء  فعاليات  �صمن 
للرتبية  املتحدة  االأمم  عليه من منظمة  ح�صلت 

والعلم والثقافة اليون�صكو.
وجاء اإطالق املكتبة بالتعاون مع ثقافة بال حدود، 
�صروق،  وال��ت��ط��وي��ر  لال�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة 

وبلدية مدينة ال�صارقة، ونادي �صيدات ال�صارقة.
وجاءت املرحلة االأوىل من املبادرة بافتتاح مكتبة 
ب��ال�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث �صيفتتح  ���ص��اط��ئ اخل����ان  ع��ل��ى 
اأخ��رى يف  فروعاً  للكتاب  العاملية  العا�صمة  مكتب 
املقبلة،  امل��راح��ل  خ��الل  االإم����ارة  �صواطئ  خمتلف 
وت�صم املكتبة االأوىل اأكرث من 100 عنوان بلغات 
خمتلف  مع  تتنا�صب  منوعة،  وموا�صيع  خمتلفة 
الفئات العمرية، لتج�صد روؤية ال�صارقة يف اإي�صال 

الكتاب ملختلف فئات املجتمع والثقافات. 
ال�صاطئ  على  املوجودة  االإنقاذ  من�صات  وحتولت 
اإىل لوحات فنية، حيث تزينت بر�صومات خمتلفة 
م�صتوحاة من كتب وق�ص�س عاملية لالأطفال تدور 
اأحداثها يف البحر، اأ�صرف على تنفيذها 6 فنانون 

من جن�صيات خمتلفة.
و���ص��اح��ب اإط�����الق امل��ك��ت��ب��ة ال�����ص��اط��ئ��ي��ة جمموعة 
والرتفيهية  الثقافية  والفعاليات  االأن�صطة  من 
“ثقافة  نظمت  ح��ي��ث  ال��ف��ئ��ات.  جلميع  امل��ت��ن��وع��ة 
بال حدود” مبادرة “مع كاتب” التي هدفت اإىل 
الكّتاب  وح�����ص��ور  م��ن��ج��زات  على  ال�����ص��وء  ت�صليط 
حلوارهم  اجلمهور  اأم��ام  الباب  وفتحت  ال�صباب، 
ونقا�صهم، اإىل جانب اإتاحة الفر�صة اأمام مرتادي 
ال�صاطئ للم�صاركة يف عدٍد من االألعاب واملناف�صات 

الرتفيهّية املتنوّعة.
ال�صاطئية،  ال�صارقة  مكتبة  افتتاح  هام�س  وعلى 
“املكتبة  م���ب���ادرة  حدود”  ب���ال  “ثقافة  اأط��ل��ق��ت 
ال�صاطئية املتنقلة” التي تاأتي ا�صتكمااًل ملبادرتها 
عنوان  حت���ت   2010 ال���ع���ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال���ت���ي 
مكتبة  املبادرة  خ�ص�صت  حيث  املتنقلة”،  “املكتبة 
جت��ره��ا ع��رب��ة دف���ع رب���اع���ي ل��ل��ت��ن��ق��ل يف ع���دد من 

�صواطئ اإمارة ال�صارقة.
ال�صاطئية”،  ال�����ص��ارق��ة  مكتبة   “ اإط����الق  وح���ول 
ال�صارقة  م�صروع  مدير  العقروبي،  م��روة  اأ���ص��ارت 
جاءت  املكتبة  اأن  اإىل  للكتاب  العاملية  العا�صمة 
ن���ت���اج اجل���ه���ود امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا خمتلف 
حتقيق  بهدف  ال�صارقة،  يف  والهيئات  املوؤ�ص�صات 
قواعدها  اأر���ص��ى  التي  ل��الإم��ارة  الثقافية  ال��روؤي��ة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
عاملية  عا�صمة  تتوج  اأن  ب�صببها  ا�صتحقت  والتي 

للكتاب”.
واأ�صارت العقروبي اإىل اأن مكتبة ال�صارقة ال�صاطئية 
مت  التي  باللقب،  االحتفاء  فعاليات  اإح��دى  متثل 
امل�����ص��روع، وال��ت��ي تت�صمن  اأج��ن��دة  اإدراج��ه��ا �صمن 
القراءة  ثقافة  تعزيز  اأب��رزه��ا  رئي�صية  حم��اور   6
اأن  على  واأك���دت  باأهميتها،   املجتمعية  والتوعية 
املبادرة خطوة نحو تر�صيخ عادة القراءة وت�صهيل 

و�صول الكتاب اإىل خمتلف فئات املجتمع. 
من جهتها لفتت مرمي احلمادي، مدير ثقافة بال 
حدود اإىل اأن املبادرة حري�صة على مواكبة خمتلف 
االأح��داث الثقافية التي تقام يف ال�صارقة، م�صرية 
اإىل اأن نيل االإمارة لقب العا�صمة العاملية للكتاب 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ه��ات  جميع  يحفز   2019 للعام 
اأجل  الثقافية العاملة بها لت�صاعف جهودها من 
اأثر  من  لها  ملا  واملطالعة  ال��ق��راءة  ثقافة  تكري�س 

تنموّي اأ�صا�صّي يف بناء جمتمع املعرفة.
ب���ال حدود:” ن�����ص��ع��ى يف  ث��ق��اف��ة  وت��اب��ع��ت م���دي���ر 
املبادرة اإىل تو�صيع نطاق ح�صور الكتاب، واملكتبة 
ال�صاطئية املتنقلة  تعد ا�صتكمااًل ل�صل�صلة املبادرات 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا امل���ب���ادرة وه���ي دل��ي��ل ع��ل��ى تخطي 
نوؤمن  الأننا  والثقافة،  للقراءة  التقليدي  املفهوم 
باأن الكتاب البد واأن يكون رفيقاً للقراء اأينما كانوا 

ويف خمتلف االأوق���ات ملا له من ق��درة كبرية على 
تعزيز معارفهم واالرتقاء باأفكارهم نحو جماالت 
التي حت�صر  ال�صارقة  وا�صعة، وتاأكيداً على جهود 
كمدينة ترعى الثقافة واملثقفني وتقدم لهم �صتى 

اأ�صناف الدعم للنهو�س بفكرهم ومعارفهم”.
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ق�����ص��ري،  ع��ب��ي��د  اأح���م���د  واأك�����د 
والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  لهيئة  للعمليات 
“�صروق”، على اأن املكتبة تقدم �صورة م�صرقة عن 
الواقع الثقايف واملعريف يف اإمارة ال�صارقة، الفتاً اإىل 
يف  ا�صتثنائية  ب��ادرة  ال�صاطئية  ال�صارقة  مكتبة  اأن 
االإم��ارة وفكرة ت�صهم يف ت�صجيع خمتلف اجلهات 
وال����دوائ����ر ع��ل��ى ت��ب��ّن��ي م���ب���ادرات م���ن ه���ذا النوع 

وتقدميها للجمهور.
دعم  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  حت���ر����س  وتابع”: 
الرامية  وامل��ب��ادرات  واالأن�صطة  االأح���داث  خمتلف 
عربي  ثقايف  كمركز  االإم��ارة  مبكانة  االرتقاء  اإىل 
االإب�����داع واملبدعني،  امل��ن��ط��ق��ة، وح��ا���ص��ن��ة  رائ���د يف 
والتعاون  ال�����ص��راك��ة  اأط���ر  تفعيل  يف  مت�صي  ك��م��ا 
الثقافية يف  املوؤ�ص�صات  تربطها مع عدد من  التي 
االإمارة، الأن امل�صروع الثقايف الكبري الذي تاأ�ص�صت 
لي�س وليد  اأربعة عقود  دعائمه قبل ما يزيد عن 

�صدفة بل نتاج اجتهاد من اجلميع”. 
اأ���ص��ارت خ��ول��ة ال�����ص��رك��ال، م��دي��ر عام  م��ن جانبها 
بح�صولها  االإم���ارة  اأن  اإىل  ال�صارقة  �صيدات  ن��ادي 

على لقب العا�صمة العاملية للكتاب للعام 2019 
على  للتعّرف  العامل  اأم��ام ح�صارات  الباب  فتحت 
ثقافتنا وخ�صو�صيتنا العربية واالإماراتية، الفتة 
من  واح����دة  ال�صاطئية  ال�����ص��ارق��ة  مكتبة  اأن  اإىل 
الكتاب  اأه��م��ي��ة  ت��ك��ّر���س  ال��ت��ي  التنموية  امل���ب���ادرات 

وتدعم القراء بتنّوع كبري يف العناوين.
وتابعت مدير عام نادي �صيدات ال�صارقة:” ن�صعى 
الأن ت�صتفيد ال�صيدات ب�صكل كبري من هذه املبادرة 
املهمة، فهي توّفر اأمامهم فر�صة مثالية للتعرف 
وملء  واملطالعة  بها،  يرغنب  التي  العناوين  على 
اأوقات فراغهّن بكل ما يعزز من خمزونهّن املعريف 
واأن  �صيما  وق��ّي��م��ة،  ج��دي��دة  مبعلومات  وال��ف��ك��ري 
خمتلف  من  متنوعة  كتباً  للجمهور  تقّدم  املكتبة 

احلقول”.
اإدارة   من جهته قال علي عبيد احلمودي، مدير 
ال�صارقة:”  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ت��ف��اع��ل 
ت�صكل مكتبة ال�صارقة ال�صاطئية ملمحاً ا�صتثنائياً 
وحيوياً على �صواطئ االإمارة، تعك�س واقع املرافق 
االإب��داع��ي��ة امل��ت��وّف��رة ل��ل��زّوار وال��ق��اط��ن��ني يف �صتى 
مدن االإمارة، فهذه املبادرة بح�صورها متنح املكان 
مع  تن�صجم  جمالية  ع�صرية  ومل�صة  مغايرة  روؤي��ة 
مكانة ال�صارقة التي ت�صتهر عربياً وعاملياً بجمال 
هند�صتها املعمارية، وتنّوع الو�صائل اخلدمية التي 
تقدم للجميع اال�صتفادة منها �صواء على ال�صعيد 

املعريف اأو احلياتي بوجه عام”. 
جند  ال���ع���امل  ع��وا���ص��م  اإىل  ن��ظ��رن��ا  “اإن  وت���اب���ع: 
الكثري من املبادرات املهمة والالفتة للنظر، اأفكار 
فئات  ال��ف��ائ��دة جلميع  ت��ق��دمي  ت�صهم يف  اإب��داع��ي��ة 
التي  االأف��ك��ار  م��ن  واح���دة  املكتبة  وه���ذه  املجتمع، 
للثقافة  راع��ي��ة  كمدينة  ال�صارقة  مكانة  ترتجم 
والفعاليات  االأحداث  واملثقفني، وحا�صنة ملختلف 
التي من �صاأنها اأن تقّدم �صتى اأ�صكال الدعم املعريف 
والنهو�س  االإن�صان  بناء  م�صلحة  يف  ي�صّب  ال��ذي 

بفكر املجتمع”. 
ي�صار اإىل اأنه جاء اختيار اللجنة الدولية لعوا�صم 
عا�صمة  “ال�صارقة  اليون�صكو  يف  العاملية  الكتاب 
لدورها  ت��ق��دي��راً   ،”2019 ل��ع��ام  للكتاب  عاملية 
البارز يف دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، حيث 
 23 بتاريخ  باللقب  االحتفال  فعاليات  انطلقت 
يف  نوعه  م��ن  االأ�صخم  ه��و  بعر�س  املا�صي  اأب��ري��ل 
الف�صل  وليلة..  ليلة  “األف  عنوان  حمل  املنطقة 

االأخري”.
العوا�صم  مبادرة  جلنة  تقوم   ،2001 ع��ام  ومنذ 
العاملية للكتاب املوؤلفة من ممثلني عن اليون�صكو 
الدويل  واالحت����اد  للنا�صرين،  ال����دويل  واالحت����اد 
طلبات  با�صتقبال  املكتبات،  وموؤ�ص�صات  جلمعيات 
م�صاركة املدن �صنوياً من خمتلف اأنحاء العامل، ثم 

تقوم بتقييمها الختيار العا�صمة العاملية للكتاب.

�سمن فعاليات االحتفاء باللقب بالتعاون مع عدد من هيئات وموؤ�س�سات ال�سارقة

العا�سمة العاملية للكتاب 2019 تطلق مبادرة مكتبة ال�سارقة ال�ساطئية 

•• ابوظبي-الفجر:

م���ن جم��ل��ة )ليوا(   21 ال���ع���دد  اح��ت��ف��ى 
ال�صادرة عن االأر�صيف الوطني بالتعاي�س 
وذلك  االإم����ارات،  جمتمع  يف  والت�صامح 
رائعاً  اأمن��وذج��اً  االإم����ارات  دول���ة  بو�صف 
االجتماعي  ال�صلمي  وللتعاي�س  لالأمن 
وتوؤكد  املعا�صرة،  العامل  جمتمعات  بني 
فاطمة  الدكتورة  كتبتها  التي  الدرا�صة 
ال�صايغ اأن هذا االأمنوذج الرائد ي�صتقي 
االإم�������ارات  اإرث  م���ن  وم���ك���ون���ات���ه  ق��ي��م��ه 
واالجتماعي  واحل�������ص���اري  ال��ت��اري��خ��ي 

الذي يرجع اإىل اآالف ال�صنني.
جملة  ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  وت�����ص��ري 
اأن  اإىل  الت�صامح  عام  مع  تزامناً  )ليوا( 
مظاهر  يعك�س  االآث����اري  االإم����ارات  اإرث 
ع��ا���ص��ت يف منطقة  ف��ق��د  ال���ت���ن���وع،  ه����ذا 
االإم��ارات اأنواع الطوائف واالأع��راق منذ 

اأقدم الع�صور وحتى يومنا هذا.
الت�صامح  ج�������ذور  ال�����درا������ص�����ة  وت�������ربز 
االإمارات  منطقة  يف  ال�صلمي  والتعاي�س 
التي  املعا�صرة  واالإج���راءات  القدم.  منذ 
الدولة  جلعل  االإم����ارات  دول��ة  اتخذتها 
ال�صيخ  وروؤى  و�صيا�صة  للجميع.  اآم��ن��ة 

– طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �صلطان 
والداعية  الت�صامح  على  القائمة  ث��راه- 
اإىل ال��ت��ع��اي�����س ال�����ص��ل��م��ي ب���ني االأع�����راق، 
للدولة  را�صخة  اأ�صبحت  �صيا�صة  وه��ي 
ال���داخ���ل واخل������ارج، وج��ع��ل��ت��ه��ا واحة  يف 
واأو�صاع  املاليني.  ي�صتظل بظلها  ظليلة 
والقائمة على  االإم��ارات احلا�صرة  دولة 
الثقافية،  وال��ت��ع��ددي��ة  االإث���ن���ي  ال��ت��ن��وع 
الأهمية  حتليلية  بنظرة  املقال  ويختتم 
���ص��ي��ا���ص��ة ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����ص��ام��ح يف جعِل 
عاملنا املعا�صر خالياً من كل األوان العنف 

واالإرهاب.
)ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم واإن�صاء 
العناوين  اأه��م  من  اجلوية(  دبي  موانئ 
التي اأ�صاءت هذا العدد من )ليوا(، وقد 
الدكتورة علياء حممد  املادة  كتبت هذه 
تعّد  اأن��ه  اإىل  اأ���ص��ارت  التي  �صقر  جنيب 
فرتة نهاية خم�صينيات القرن الع�صرين 
ال�صيخ  دب��ي؛ الأن  التحول الإم��ارة  نقطة 
يوؤ�ص�س  ب��داأ  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  را���ص��د 
البنية التحتية لالإمارة، وقد بدا عليها 
توائم  ذات موؤ�ص�صات  اإم��ارة  اإىل  التحول 
حجم التطور الطارئ عليها يف املجالني 
االقت�صادي وال�صكاين، وهذا ما ا�صتدعى 

اإن�صاء مطار مدين لها.
مطار  دور  اإىل  ال��درا���ص��ة  ه���ذه  وت�����ص��ري 
دب����ي يف ج����ذب ����ص���رك���ات ال����ط����ريان من 
الوقت  ه����ذا  ال���ع���امل يف  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع 
وتربز  النامية،  االإم��ارة  عمر  املبكر من 
اأح�����د اأه�����م امل�������ص���روع���ات ال���ت���ي اأح�����رزت 
وتوثق  اإجن������ازه������ا،  جم�����ال  يف  ت���ق���دم���اً 
را�صد الإن�صاء مطار دبي  ال�صيخ  م�صاعي 
ال�صيخ  وجهود  الربيطانية،  واملعار�صة 
ثم  املطار،  افتتاح  قبل  التنفيذية  را�صد 
 ،1965 املدرج اال�صفلتي يف عام  افتتاح 
الرتويجية،  را���ص��د  ال�����ص��ي��خ  واإج������راءات 
اإىل  اأدى  دبي  مطار  اأن  الدرا�صة  وتوؤكد 
واأن  االإم�����ارة،  ال��ط��ف��رات يف  م��ن  �صل�صلة 
اإن�صاء املوانئ اجلوية يف اإمارة دبي كانت 
النتيجة احلتمية للحركة التجارية التي 
�صهدتها دبي، واأن ال�صيخ را�صد مل يرتك 
منهجاً خلدمة م�صالح دبي التجارية اإال 
وتقدمي  التجارة  دعائم  الإر�صاخ  انتهجه 
اخل���دم���ات ال�����ص��روري��ة ل��ل��ت��ج��ار ورج���ال 

االأعمال.
وي�صلط العدد اجلديد من )ليوا( املجلة 
باللغتني  وال�������ص���ادر  امل��ح��ك��م��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة واالإجن���ل���ي���زي���ة- ال�����ص��وء على 

مو�صوعات تخت�ّس بتاريخ وتراث واأثار 
ومنطقة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
هذا  درا���ص��ات  اأول  كتب  العربي.  اخلليج 
بعنوان:  ���ص��ال��ح  ح�����ص��ني  خ���ال���د  ال���ع���دد 
اجلزيرة  وجنوبي  مليحة  يف  )ال��ت��اري��خ 
العربية.. االت�صاالت والتاأثريات( وفيها 
يقع  ال��ذي  مليحة  موقع  ت��اري��خ  يتبدى 
و�صط اإمارة ال�صارقة، ولقد اكُت�صف فيه 
بينها  التوا�صل  االأدل��ة على  العديد من 
واأجنبية  ع��رب��ي��ة  م��راك��ز جت��اري��ة  وب���ني 
خ����الل ف����رتة ا���ص��ت��ي��ط��ان��ه��ا ب���ني اأواخ�����ر 
امل��ي��الد ومنت�صف  ق��ب��ل  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن 
ملوقعها  ونظراً  امليالدي.  الثالث  القرن 
���ص��ارك��ت مليحة يف  فقد  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
الو�صع الثقايف حينذاك، وكان لها دورها 
ال��ت��ج��اري��ة، وتعدد  امل���ب���ادالت  ال��ك��ب��ري يف 
واأدلة  مليحة،  خ�صائ�س  اأهم  الدرا�صات 
يف  العربية  اجل��زي��رة  بجنوبي  ات�صالها 

الع�صور القدمية.
)ليوا( يف عددها اجلديد  وتوثق جملة 
بن  زاي��د  ال�صيخ  اأي�صاً جوانب من حياة 
ال��ف��الح��ي، وي�صتمد  ب���ن حم��م��د  ���ص��ي��ف 
املعلومات  ال�����ص��وي��دي  ���ص��ع��ي��د  ال���ك���ات���ب 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة )1820- ال��وث��ائ��ق  م���ن 

ال�صفاهي  ال���ت���اري���خ  وم�����ن   ،)1825
بعامة  واأن�����ص��اب��ه��م  ب��وف��الح  اآل  لع�صرية 
زايد  ال�صيخ  وُع��رف  نهيان بخا�صة،  واآل 
وّقع  ال��ذي  هو  باأنه  الفالحي  �صيف  بن 
على معاهدة لل�صالم عام 1820 نيابة 
عن �صيخ دبي حممد بن هزاع بن زعل، 
وتتطرق الدرا�صة اإىل ن�صب ال�صيخ زايد 
ال��ف��الح��ي، واإىل ح��ك��م��ه دبي  ���ص��ي��ف  ب��ن 
بالنيابة، واإىل واقع دبي يف زمنه، وبع�س 
حكمه،  ف���رتة  �صهدتها  ال��ت��ي  االأح�����داث 
�صخبوط  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�صيخ  و���ص��ع��ود 
اإىل �صدة احلكم، وتر�صد الدرا�صة حياة 
حتى  ال��ف��الح��ي  �صيف  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
هذه  جوانب  خمتلف  وتتناول  نهايتها، 
حكمها  م���دة  ���ص��ه��دت  ال��ت��ي  ال�صخ�صية 

الكثري من اال�صطرابات والتحديات.
ليوا  تقدمه جملة  ال���ذي  اجل���زء  و���ص��ّم 
ب��ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة درا���ص��ت��ني؛ االأوىل 
ب��ع��ن��وان: )ث���الث وث��ائ��ق ب��رت��غ��ال��ي��ة عن 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، وم��ل��ح��ق ع��ن التجارة 
بعنوانLال�صيخ  والثانية  وال�صرائب(، 
زاي��د بن �صيف بن حممد الفالحي من 
خ���الل ال��وث��ائ��ق ال��ربي��ط��ان��ي��ة 1820-

.)1825

يف العدد 21 الذي اأ�سدره االأر�سيف الوطني حديثًا 

)ليوا( حتتفي بالتعاي�ض والت�سامح وت�سلط الأ�سواء على
 جهود ال�سيخ را�سد يف اإن�ساء موانئ دبي اجلوية 

•• دبي-الفجر:

ح��ان ال��وق��ت ال���ذي ان��ت��ظ��ره ُع�����ّص��اق �صخ�صيات 
)اأجنري بريدز(؛ اإذ �صي�صهد اجلزء الثاين من 
الفيلم حتول الطيور واخلنازير من اأعداء اإىل 
بهم  ُيحيق  م�صرتك  تهديد  ملواجهة  اأ���ص��دق��اء 

والتعاون الإنقاذ عاملهم.
 وكما ه��و احل��ال يف اجل��زء االأول، ال��ذي حقق 
�صيتم  ال��ت��ذاك��ر،  �صباك  يف  ا�صتثنائية  مبيعات 
اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  مدبلجة  ن�صخة  اإط����الق 
توؤدي  الفيلم،  من  االإجنليزية  الن�صخة  جانب 
ماتيلدا.  �صخ�صية  �صوت  را���ص��د  اأب��ي  ري��ا  فيها 
اأعلنت  اإنرتتينمنت( قد  وكانت �صركة )اإمباير 
ع��ن م��وع��د ط���رح اجل����زء ال��ث��اين امل��رت��ق��ب من 
الفيلم يف دور ال�صينما يف ال�صرق االأو�صط يف 8 

اأغ�صط�س املقبل.
ي�صهد فيلم )ذا اأجنري بريدز 2(، الذي اأخرجه 
ثوروب فان اأورمان، تطور العداوة بني الطيور 
ظهور  ظل  يف  كلياً،  جديد  بعد  اإىل  واخلنازير 

خ��ط��ر ج���دي���د ي��ت��ه��دد ج��زي��رت��ي��ه��م، م���ا يدفع 
)جو�س  و»ت�صاك«  �صوديكي�س(  »ريد«)جي�صون 
و»مايتي  م��اك��رباي��د(  )داين  و»ب���وم���ب«  ج���اد( 
خلدمات  اللجوء  اإىل  دينكالج(  )بيرت  اإي��ج��ل« 
»�صيلفر«، اأخت »ت�صاك« )رايت�صل بلوم( والتعاون 
مع اخلنازير »ليونارد« )بيل هايدر( وم�صاعدته 
)�صتريلينج  و»غ���اري«  )اأوكوافينا(   »كورتني« 

بالتكنول�������وجيا  اخل�����بري  اخل��ن��زي��ر  ب����راون( 
والتع������اون  م�صط�������ربة  هدنة  اإىل  للتو�ص������ل 

الإنق�����اذ مواطنه�����م.
عن  التغا�صي  على  واخلنازير  الطيور  وتتفق   
التهديد  ملواجهة  والتعاون  ال�صابقة  خالفاتها 
اأ�صدقاء  اإىل  اأع�����داء  م��ن  وال��ت��ح��ّول  امل�����ص��رتك 

للنجاح يف هذه املهمة.
االإجنليزية  الن�صخة  باإنتاج  كوهني  جون  وق��ام 
ت��ق��ن��ي��ة التحريك  ال����ذي اع��ت��م��د ع��ل��ى  ال��ف��ي��ل��م 
احل��ا���ص��وب��ي وال����ذي ي�����ص��م اأ����ص���وات ن��خ��ب��ة من 
�صوديكي�س وجو�س  املمثلني مثل جي�صون  اأب��رز 
بلوم  ورايت�صل  هايدر  وبيل  جونز  وليزيل  جاد 
واإيوجينيو  ب����راون  و���ص��ت��ريل��ي��ن��ج  واأوك��واف��ي��ن��ا 
وبيت  دينكالج  وبيرت  ماكربايد  وداين  ديربز 
ديفيد�صون وزاك وودز ومايا رودلف وليل ريل 
ه��ي��ل ونيكي  وت���وين  ك���ام���ريون  ه����اوري ودوف 
برين�س وجوجو  بينيت وبروكلني  ميناج وبيك 

�صيوا.
و�صت�صهد دبي العر�س االأّول لفيلم )ذا اأجنري 

اأغ�صط�س يف �صاالت   4 االأح���د  ي��وم   )2 ب���ريدز 
)فوك�س �صينما( يف مول االإمارات، 

بينما �صت�صت�صيف �صاالت �صينما جراند احلمرا 
العر�س االأول للفيلم يف الكويت يوم االإثنني 5 

اأغ�صط�س. وُي�صار اإىل اأن ريا اأبي را�صد �صتح�صر 
كال العر�صني. 

العر�س االأّول للفيلم �سي�سهد ح�سور ريا اأبي را�سد، التي اأّدت دور ماتيلدا يف الن�سخة العربية منه

الأعداء يتحولون اإىل اأ�سدقاء مع انطالق اجلزء الثاين من فيلم اأجنري بريدز يف �سالت ال�سينما
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با�سم مغنية: )اأَ�ْسَود( ا�ستطاع ال�سمود وحقق النجاح
عام  ب�صكل  )اأَ���ْص��َود(  لتجربة  تقييمك  ما   •
ْم����َت����ه م����ن خالل  وال���ت���ح���دي ال������ذي َق����دَّ

ال�صخ�صية التي َلِعْبَتها فيه؟
قّدمُتها  التي  االأدوار  ي�صبه  ال  دوري   -
على  حري�صاً  كنُت  ال�صابقة.  اأع��م��ايل  يف 
على  ج��ي��دة  ب��ط��ري��ق��ٍة  ال�صخ�صية  ت��ق��دمي 
ا�صتغلُت عليها  ال�صكل وامل�صمون.  م�صتوى 
بطريقة  تقدميها  م��ن  اأمت��ك��ن  ك��ي  وتعبُت 
يف  و)رام���ح(  )تانغو(  يف  )�صامي(  ت�صبه  ال 

)ثورة الفالحني(.
منذ  امل�صل�صل  له  ���َس  َت��َع��رَّ ما  تف�صر  كيف   •
وك����اأن����ه كان  ب����دا وا����ص���ح���اً  اإذ  ع���ر����ص���ه،  ب���داي���ة 

م�صتهَدفاً؟
باملئة  مئة  لبناين  م�صل�صل  اأن���ه  �َصَبُبها  احلملة   -
اأعمال  م��ع  ذات��ه  بالتوقيت  عر�صه  ومت  ون��اِج��ح 
رم�صان،  حلول  قبل  يتابعونها  النا�س  ك��ان 
يتابعه  ال��ذي  )الهْيبة(  و  )البا�صا(  مثل 
باإقبال  ويحظى  اأع���وام   3 منذ  النا�س 
بهذه  ����ص���ع���ي���داً  وك����ن����ُت  ج���م���اه���ريي. 
ُيعر�س  اأن  اأمتنى  اأكن  املناف�صة ومل 
الأنني  خمتلف،  توقيت  يف  )اأَ���ْص��َود( 
ك���ن���ُت اأح����ر�����س ع��ل��ى اأن ي���ك���ون يف 

مواجهة اأعمال قوية.
قام  َم����ن  اإن  ت���ق���ول  وك����اأن����ك   •
يْدعمون  ك��ان��وا  َم��ن  ه��م  باحلملة 

)الهيبة( و)البا�صا(؟
- كال مل اأق�صد ذلك. الأنه م�صل�صل 
َمن  هناك  كافة،  بعنا�صره  لبناين 
حاول اال�صتخفاف به، وذلك من 
قبل بع�س االإعالميني املاأجورين 
الذين يتقا�صون االأموال، وهذا 
وا�صح  ب�صكل  اكت�صفُته  االأم���ر 
ه����ذه ال�����ص��ن��ة، الأن���ن���ي مل اأك���ن 

اأفهم بهذه )اللعبة( �صابقاً.
������َود(  )اأَ�������صْ اأن  ت��ع��ت��رب  ه����ل   •

حمطة يف م�صريتك الفنية؟
- ط��ب��ع��اً. وع��ن��دم��ا ت��ت��م اإع����ادة 
الذي  النجاح  انتِظروا  عر�صه، 
جناحاً  و����ص���ي���ك���ون  ���ص��ي��ح��ق��ق��ه 
كبرياً، مع اأنه جنح يف رم�صان 
اخلام�صة  احللقة  بعد  اأي�����ص��اً. 
ب����داأ اجل��م��ي��ع ي��ت��ح��دث��ون عنه، 
لي�س الأنني �صاركُت فيه. ولكن 
خالل �صهر رم�صان جتّولُت يف 
كل املناطق اللبنانية وكان الكل 

يناديني )اأَ�ْصَود( ولي�س با�صم.

حتّدي  كممثل  عندك  يوّلد  هل  معينة،  �صخ�صية  تقدمي  يف  النجاح   •
تقدمي �صخ�صيات اأكرث تعقيداً و�صعوبة يف االأعمال املقبلة؟

اأنا �صخ�صياً  املقبل.  العمل  املمثل يعي�س هاج�س ماذا �صيقّدم يف  - طبعاً. 
اأ�صتغل على اأدوار خا�صة بي الأن �صركات االإنتاج ال تعر�س على املمثل دائماً 

اأدواراً ُمنا�ِصبة.
دائماً؟ متوافرة  لي�صت  االأدوار  هذه  • ولكن 

ا�صم  للممّثل  يكون  عندما  كتابتها.  تتم  م�صل�صالت  اأفكار  على  اأ�صتغل   -
ميكنه اأن يقّدم اأفكاراً ل�صركات االإنتاج.

كّتاب؟ اأزمة  من  اللبنانية  الدراما  تعاين  • هل 
- بل ال يوجد عندنا عدٌد من الكّتاب يكفي اجلميع.

�َس  َتَعرَّ اأنه  )الكاتب(، خ�صو�صاً  با�صل خياط يف م�صل�صل  • كيف وجدَت 
لالنتقادات؟

- با�صل قّدم هذه ال�صنة نوعاً جديداً من الدراما. دوره يف )الكاتب( كان 
�صعباً ومتقّلباً، ب�صرف النظر عن االآراء التي اأحّبت العمل اأو مل حتّبه. يف 
)اأَ�ْصَود( قّدمُت ال�صخ�صية املعّقدة، وهو دوٌر ال يقّل عن االأدوار التي قّدمها 
غريي. ق�صي خويل قّدم دوراً جمياًل يف )خم�صة ون�س(. وتيم ح�صن، مع 

اأن دوره معروف، ولكنهم قدموا �صيئاً جديداً يف )الهيبة(.
لنف�صه  النجاح  يتمنى  الكل  اأن  واعترب  ح�صل،  ما  فهمي  اأحمد  • انتقد 
النجاح لالآخرين، وهذا  يتمنى  نف�صه  الوقت  ولكنه يف  االأول،  يكون  واأن 
لنف�صه فقط.  النجاح  يتمنى  كان  الكل  بل  لبنان،  االأم��ر غري موجود يف 

هل توافقه الراأي؟

الفني.  الو�صط  العالقات يف  ال��ك��ذب يخّيم على  ك��الم��ه.  ���قٌّ يف  حُمِ ه��و   -
عندما يلتقون يتبادلون ال�صالم والقبل ولكنهم داخلياً يكرهون بع�صهم. 

مثاًل؟ بالنف�س  ثقة  قّلة  الت�صرف.  هذا  تف�ّصر  • وكيف 
- النهم اعتادوا مع الوقت اأن يعتربوا اأن التحدي يعني الكراهية، لالأ�صف 

كل واحد منهم يرمي التهمة على االآخر.
• َمن اأ�صادوا بك يف )ثورة الفالحني( األي�صوا هم اأنف�صهم َمن هاجموك 

يف )اأَ�ْصَود(؟
اأُه��اَج��م يف )اأَ���ْص��َود(، بل ك��ان هناك اإج��م��اٌع على ال�صخ�صية التي  اأن��ا مل   -
واأنا  �صابقاً.  قّدْمُتها  التي  ال�صخ�صيات  م��ن  اأي���اً  ت�صبه  ال  واأن��ه��ا  قّدمُتها 
كنت املمثل اللبناين الوحيد مبواجهة املمّثلني العرب، حتى اإننا �صمْدنا 
باملواجهة مع جنومية م�صل�صل )الهيبة( الذي يح�صد جماهريية عرب 3 

موا�صم متتالية.
النجاح  من  �صهولة  اأكرث  امل�صرَتكة  الدراما  يف  النجاح  اأن  توافق  • هل 

يف الدراما املحلية؟
عر�صاً  تلقيُت  �صخ�صياً،  ناجحة.  امل�صرَتكة  االأع��م��ال  ك��ل  لي�صت  ك��ال.   -
فاخرتُت  ���َود(،  و)اأَ����صْ م�صرياً  وع��م��اًل  اآراب(  )ب���ان  عملنْي  يف  للم�صاركة 
االأخري. ورمبا لو اخرتُت غريه مَلا كنُت جنحُت اأب��داً. ولكن يف حال جنح 
العمل امل�صرَتك، فاإنه ي�صاهم يف انت�صار املمثل وو�صوله اإىل كل اجلمهور 

العربي، متاماً كما ح�صل يف )تانغو(.
َتبْلَوَرْت؟ هل  م�صاريع.  ملجموعة  التح�صري  ب�صدد  • كنت 

- هناك فكرة لرم�صان املقبل ولكن كل �صيء ما زال يف اإطار الكالم.

هاجر ال�سرنوبي 
تك�سف مفاجاآت 
)راأ�ض ال�سنة(

توا�صل الفنانة امل�صرية هاجر ال�صرنوبي ت�صوير م�صاهدها يف الفيلم 
اجلديد )راأ�س ال�صنة(،

 الذي جت�صد فيه دور حبيبة الفنان اإياد ن�صار، كا�صفًة 
عن تعر�صها لبع�س املواقف خالل االأح��داث، التي 
ال���واح���د - ح��ي��ث يلتقي  ال��ي��وم  اإط����ار -  ت����دور يف 
الكثري  لتتك�صف  ال�صنة،  راأ���س  حفلة  يف  اجلميع 

من املفاجاآت واخلبايا خالل احلفل. 
���ص��ع��ادت��ه��ا بخطواتها  ع��ن  ع����رّبت  ال�����ص��رن��وب��ي، 
الفنية احلالية، مو�صحًة اأنها تعمل بداأب على 
ال�صخ�صيات  كل  )لتج�صيد  اأدواره���ا،  يف  التنوع 

ة وغري املاألوفة(، وفقاً لكالمها. املُحريِّ
وي�����ص��ارك يف )راأ�����س ال�����ص��ن��ة(، اإىل ج��ان��ب هاجر 
اإي���اد ن�صار واإجن���ي املقدم  ال�����ص��رن��وب��ي، ك��ل م��ن 
واأح���م���د م��ال��ك وب�����ص��م��ة و���ص��ريي��ن ر���ص��ا وعلي 
ق��ا���ص��م، وال��ف��ي��ل��م م���ن ت��األ��ي��ف حم��م��د حفظي 

واإخراج �صقر.

حممود عبداملغني... )بيت القبايل(
قال الفنان امل�صري ال�صاب حممود عبد املغني، اإنه يتح�صر حالياً لت�صوير 
با�صم �صمرة و�صمية اخل�صاب،  الفنانني  اإىل جانب  القبائل(،  م�صل�صل )بيت 

كا�صفاً عن اأن العمل تدور اأحداثه يف اإطار اجتماعي. 
)القائمة  بعنوان  اآخ��ر  م�صل�صل  يف  م�صاركته  عن  اأي�صاً  اأف�صح  عبداملغني، 
36(، مو�صحاً اأنه �صيقدم دوراً خمتلف كلياً يف العمل، الذي ينتمي اىل فئة 
لتنفيذه  الت�صوير  مواقع  اختيار  يف  ال�صروع  مت  )حيث  واملغامرة،  االأك�صن 

قريباً، وعر�صه خارج املو�صم الدرامي يف �صهر رم�صان(. 
يف خٍط مواٍز، اأعرب عبداملغني عن �صعادته بردود االأفعال االإيجابية، جتاه 
فيلم )حملة فرعون(، الذي يعر�س حالياً يف دور ال�صينما امل�صرية والعربية، 

وا�صفاً االأ�صداء باأنها مميزة للغاية وُتثلج ال�صدر. 
ُيذكر اأن )حملة فرعون( من تاأليف كرمي ح�صن، واإخراج روؤوف عبدالعزيز، 

واإنتاج حممد ال�صبكي.

بعد النجاح الكبري الذي حققه املمثل اللبناين با�سم مغنية يف م�سل�سل )اأَ�ْسَود(، 
بداأ التح�سري للمو�سم الرم�ساين 2020 من خالل امل�ساركة يف م�سل�سل م�سرَتك.

مغنية انتقد طريقة تعامل املمثلني يف ما بينهم، م�سريًا اإىل اأن التحدي بينهم 
عبارة عن كراهية، ومو�سحًا اأنهم يقّبلون بع�سهم علنًا )ولكنهم داخليًا يكرهون 

بع�سهم(.
واأ�سار اإىل اأن )اأَ�ْسَود( ا�ستطاع ال�سمود وحتقيق النجاح مع اأنه واَجَه م�سل�سالت 
كانت حت�سد جماهريية كبرية بينها )الهيبة( املعروف بجماهرييته على مدار 

موا�سمه الثالثة و)البا�سا( الذي كان ُيعر�س قبل رم�سان.
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احر�سوا عليه.. فيتامني »ك« �سديق للب�سرة
قالت خبرية التغذية االأملانية اإمكه ريزه اإن فيتامني )ك( �صديق للب�صرة، 
الأنه يعمل على تقوية احلاجز الطبيعي للجلد وي�صاعد يف ت�صريع وترية 
�صفاء اجلروح والندوب. وي�صاعد فيتامني )ك( يف تخفيف التهابات اجللد 
والتورمات واالإحمرار، مما يجعله مفيدا يف عالج االأمرا�س اجللدية مثل 
االلتهاب اجللدي ومر�س الوردية )التهاب جلدي مزمن ي�صيب ب�صيالت 
عرب  القلب  ل�صحة  مفيد  )ك(  فيتامني  اأن  كما  الدهنية(،  والغدد  ال�صعر 

منع جتلط الدم، ف�صال عن اأهميته يف تقوية العظام.
مثل  يف اخل�صراوات اخل�صراء  “ك”  لفيتامني  الغذائية  امل�صادر  وتتمثل 
الكرنب والربوكلي وال�صبانخ و�صفار البي�س ومنتجات االألبان، ويحتاجه 

ال�صخ�س البالغ مبعدل يرتاوح بني �صتني وثمانني ميكروغراما يوميا.

ا�ستعادة الذاكرة بالكهرباء.. 
تعرف على الطريقة!

ك�صفت درا�صة حديثة عن طريقة ب�صيطة ال�صتعادة الذاكرة قام بها علماء 
خمت�صون يف اأبحاث الدماغ يتوقع اأن متهد ال�صتعادة املعلومات يف عملية 

ت�صبه ا�صتعادتها يف احلا�صوب.
املتحدة  الواليات  كاليفورنيا يف  نف�س من جامعة  الدرا�صة علماء  واأج��رى 
 Journalنيورو�صاين�س كوغنيتف  اأوف  جورنال  يف  ون�صرت  االأمريكية، 

.of Cognitive Neuroscience
ووجد الباحثون اأن منطقة معينة يف الدماغ، ميكن اأن تلعب دورا مهما يف 
ا�صتعادة الذكريات املن�صية، وذلك بتحفيز تلك املنطقة يف الدماغ مب�صاعدة 
تلك  لتحفيز  كهربائيا  تيارا  الباحثون  وا�صتخدم  الكهربائية.  ال�صدمات 
املنطقة يف الف�س اجلبهوي االأي�صر، وهو ما اأظهر حت�صنا يف قدرة النا�س 

على ا�صتعادة ذكرياتهم ال�صابقة.
ونقل موقع “بيزني�س اإن�صايدر” عن امل�صرف على الدرا�صة جي�صي ري�صمان 
قوله “نعتقد اأن هذه املنطقة يف الدماغ لها اأهمية خا�صة يف الو�صول اإىل 
املعرفة، التي مت احل�صول عليها يف وقت �صابق، وكذلك يف اتخاذ القرارات 

املتعلقة بها”.
النتائج اعتمدت درا�صة  اأن  “�صاين�س ديلي”  واأ�صار املوقع العلمي املخت�س 
اأجريت على ثالث جمموعات من االأ�صخا�س، حيث ت�صم كل جمموعة 13 
�صل�صلة من ثمانني كلمة على  امل�صاركني  ام��راأة و11 رج��ال، وعر�س على 
�صا�صة احلا�صوب. ويف اليوم التايل للدرا�صة خ�صع امل�صاركون الإجراء ثالثة 
اأنه  واأردف  الب�صري(.  واالإدراك  التفكري  على  القدرة  )الذاكرة،  اختبارات 
مت و�صع جهاز على فروة راأ�س امل�صاركني )اجلانب االأي�صر(، اإذ ير�صل هذا 
اجلهاز تيارا كهربائيا �صعيفا. وقال امل�صرف على الدرا�صة جي�صي ري�صمان 
“لقد وجدنا حت�صنا كبريا يف اأداء الذاكرة، وذلك بعدما رفعنا من انفعالية 
واأ�صاف اأن تقنية حتفيز الدماغ بالكهرباء )تيار  هذه املنطقة يف الدماغ”. 
كهربائي �صعيف للغاية(، اأظهرت قدرة الذاكرة على ا�صرتجاع املعلومات، 

التي تعر�صت للن�صيان.
الذكريات، ال يقت�صر فقط على منطقة معينة يف  ا�صتعادة  ري�صمان  واأك��د 
ا�صتعادة  فاعال يف مهمة  دورا  تلعب  فيه  اأخ��رى  مناطق  بل هناك  الدماغ، 
الذكريات. ونوه باأن اأبحاث فريقه امل�صتقبلية �صتحاول معرفة اإ�صهام بقية 

مناطق الدماغ يف عملية ا�صرتجاع املعلومات.

• من هو اأف�سح العرب؟ 
الر�صول  �صلى اهلل عليه و�صلم

النحاة؟  �سيخ  • من 
�صيبويه 

�ساعر القطرين؟  هو  • من 
ال�صاعر اللبناين خليل مطران 

العرب يف اجلاهلية؟  اخلطباء  اأ�سهر  هو  • من 
ق�س بن �صاعدة االأيادي 

الذي لقب بال�ساعر الظريف؟  ال�ساعر  هو  • من 
�صم�س الدين حممد بن �صليمان التلم�صاين )ابن العفيف( 

• ان كل الكائنات حترك فكها ال�صفلي عند االأكل، عدا التم�صاح، الذي يحرك فكه العلوي 
• اأن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة 

• اأن اأ�صخم اأنواع العناكب تعي�س يف الربازيل، وي�صل وزنها اإىل 85 جراماً 
• اأن اأثقل حيوان يف العامل هو احلوت االأزرق 

• اأغلب االأ�صماك التي يف اأعماق عميقة جداً . . عمياء 
• الفر�س ي�صتطيع اأن يظل �صهراً كاماًل واقفاً على اأقدامه 
• اأن اأكرث احليوانات حدة يف ال�صمع هي الذئاب واحلمري 

• اأن اأول من عرف القمح، هم امل�صريون القدماء، عام 5400 قبل امليالد 
• عندما يفقد االأخطبوط اإحدى اأذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد..... 

• الكلب ي�صتطيع اأن ي�صمع دقات ال�صاعة وهو على بعد 40 قدماً. 
• الزرافة اإذا انزلقت ووقعت على االأر�س مع انفراج �صيقانها، فهي لن ت�صتطيع القيام مرة اأخرى وميكن اأن 

تظل هكذا اإىل اأن متوت.
• الفئران ال حتب رائحة النعناع. 

ال�سريك
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ع�سري الكرز 
 اأكدت درا�صة علمية 
اأج��������راه��������ا ف���ري���ق 
م�������ن ال����ب����اح����ث����ني 
االأم���ري���ك���ي���ني فى 
 ، كارولينا  جامعة 
اأن كوبا واحدا من 
ع�صري )الكرز( فى 
امل�صاء  و  ال�����ص��ب��اح 
مل��������دة اأ�����ص����ب����وع����ني 
ال�صخ�س  ي�صاعد 
االأرق  جتنب  على 
بل و يك�صبه �صاعة 
من  دق��ي��ق��ة  و20 

النوم الهادئ. 
الدرا�صة  و�صرحت 
ثمرة  ف����ى  ال�������ص���ر 
اأنها  اإذا  )ال���ك���رز( 
لهرمون  م�����ص��در 
الذى  امليالتونني 
ينظم عملية النوم، 

كما اأن الفالفونويد  )هو امل�صوؤول عن اللون املتنوع فى الزهور والفاكهه 
( امل�صاد لالأك�صدة مينع من تدهور الرتيبتوفان هو حم�س امينى متبلر 

ي�صبق هرمون ال�صريوتني الذى ي�صاعد على النوم .

املخرتع الفرن�سي فرانكي زاباتا ينجح خالل حماولته الثانية يف عبور القنال االإجنليزي م�ستقال لوحا طائرا 
نفاثا من ت�سميمه وذلك بعد اأن ف�سلت حماولته االأوىل. » رويرتز«.

خرج البهلوان من خيمته يتجول يف االأر�س الوا�صعه التى ن�صبت عليها خيمة ال�صريك، اخذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ال يعرف ماذا يريد، لفت نظره ب�صع اطفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيوانات ال�صريك 
ويبحثون اي�صاً عن البهلون، كم يحبون البهلوان وكم يحبون الدب والفيل، ح�صناً ليخرج لهم هو اي�صاً يحبهم 
.. ا�صرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �صحكاتهم .. دقائق وكان املكان يعج باالأطفال .. ق�صوا حوايل 

ال�صاعه يلعبون وميرحون مع البهلوان ثم ان�صرفوا ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول افطاره.
جل�س يحت�صي قهوته لكنه �صرد، تذكر اطفاله الثالثه او كما يقول مالئكته الثالثة كم هو معذب، انف�صل عن 
امهم وا�صتطاعت ان تاأخذهم وتعولهم الأنه ال ي�صلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى انه بهلوان وال ي�صلح لرعاية 
اطفاله لكنها ال ترى انه ان�صان يتعذب من اجلهم .. كم يحبهم وعندم اقرتب منه �صديقه تاكي اخذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو راآهم او يرونه، ال يطمع يف اكرث من ان يراهم ولكن 
امهم قوية وتعرف كيف ت�صيطر عليهم وحترمهم من والدهم الأنه بهلوان، عندما انهى كالمه جل�س يبكى ومل 

يراه غري تاكي انه االن يرى االأن�صان ولي�س البهلوان.
بقي على عيد ميالد البهلوان خم�صة ايام �صيتم عامة اخلام�س واالأربعني .. قرر ال�صريك ان يحتفل به وقرر 
تاكي ان يقدم ل�صديقه وحبيبه البهلوان هدية عمره، كانت االأيام متر ب�صرعه عندما حان موعد عيد امليالد، 
ان�صرف مبكراً ومل يرى  تاكي معهم ثم  رائ��ع، واحتفل  احتفال  البهلوان  بعيد ميالد  ال�صريك  اليوم يحتفل 
�صديقه البهلوان يجمع هداياه الكثرية ويبت�صم للنا�س ولالأطفال ومل يرى احد دموعه ومن راآها ظنها دموع 
الليل و�صلت �صيارة تاكي، ومل يهتم احد .. هذا �صئ عادي لكنهم عندما الحظوا نزوله من  اآخر  الفرح، ويف 
ال�صيارة ومعه ثالثة اطفال ي�صبهون املالئكة التفوا حوله ليت�صاءلوا من هوؤالء .. و�صرخ تاكي على �صديقه 
كامل  يف  البهلوان  خ��رج  كله،  العمر  تندم  �صاأجعلك  واال  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  البهلوان  ايها  اخ��رج  البهلوان 
زينته تقديراً ل�صديق عمره .. ومل يكد مي�صى خطوتني حتى راأى امامه مالئكته الثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�صمهم يف ح�صنه ويبكى بكاء الفرح وال�صعادة .. انه حقاً يف قمة �صعادته فال يوجد يف هذه الدنيا اجمل او 
احلى او اغلى من اطفاله .. يوماً لن ين�صاه وهدية لن ين�صاها وجمياًل لن ين�صاه ل�صديقه تاكي، ق�صى االأطفال 
الليل يف ح�صن والدهم البهلوان ثم اخذهم �صباحاً يف �صحبة تاكي ليعود بهم اإىل امهم .. يوماً ال ين�صى وكلما 

اجتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�س واالأربعني انه حقاً يوم مولده.

احلوامل الالتي يعانني من ت�سمم احلمل اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالف�سل الكلوي
ك�صفت درا�صة علمية حديثة اأ�صرف عليها باحثون 
بريطانيون عن اأن الن�صاء احلوامل الالئي يعانني 
لالإ�صابة  ع��ر���ص��ة  اأك����رث  احلمل”  “ت�صمم  م���ن 

بالف�صل الكلوي.
الربيطانية،  ميل”  “ديلى  �صحيفة  ملوقع  ووفًقا 
االأمهات  اأن  ام���راأة  مليون   1.3 بيانات  اأظ��ه��رت 
ال���الئ���ي ي��ع��ان��ني م���ن امل�����ص��اع��ف��ات اأك����رث عر�صة 
املرحلة بواقع  الكلى يف نهاية  باأمرا�س  لالإ�صابة 

4.96 مرة.
والحظ العلماء يف جامعة كوليدج كورك، الذين 
قادوا الدرا�صة، اأن كال ال�صرطني مرتبطان بانهيار 

اخلاليا التي ت�صطف داخل االأوعية الدموية.

ومن املعروف اأن ت�صمم احلمل هو اأحد م�صاعفات 
احلمل التي ت�صبب ارتفاع �صغط الدم والربوتني 
%6 من  اإىل  البول، وهو يوؤثر على ما ي�صل  يف 
ملوؤ�ص�صة  وف��ًق��ا  املتحدة،  اململكة  يف  احلمل  ح��االت 

تومي اخلريية.
%8 من  اإىل   5% ب��ني  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ويف 
االأمهات احلوامل ي�صنب باال�صطراب كما تظهر 

اإح�صائيات موؤ�ص�صة ت�صمم احلمل.
ت���ك���ون احل���ال���ة ق��ات��ل��ة ل��ك��ل م���ن االأم  اأن  ومي���ك���ن 
اإال عن طريق والدة  والطفل، وال ميكن عالجها 
حتى  كثب  ع��ن  امل�صابني  معاناة  وي��ج��ب  الطفل، 

يكون ذلك اآمًنا.

املرحلة  هو  الكلوي  الف�صل  اأن  الباحثون  واأ�صاف 
ذلك  ويحدث  املزمن،  الكلى  مر�س  من  االأخ��رية 
جيد  ب�صكل  العمل  ع��ن  الكليتان  تتوقف  عندما 
البقاء  املري�س من  الكفاية حتى يتمكن  مبا فيه 
على قيد احلياة دون اإجراء غ�صيل الكلى اأو عملية 

الزرع.
ت�صري اإح�صاءات رعاية االأطفال يف اململكة املتحدة 
العالج  يتلقون  �صخ�س   61000 ح��وايل  اأن  اإىل 
من الف�صل الكلوي يف اململكة املتحدة، ويوجد اأكرث 
احلالة،  بهذه  م�صابون  اأمريكي  األ��ف   660 من 
اجلهاز  واأمرا�س  لل�صكري  الوطني  للمعهد  وفًقا 

اله�صمي والكلى.


