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درا�ضة تك�ضف تاأثريا �ضلبيا خطريا للم�ضادات احليوية
طويل  لال�ستخدام  ال�سلبي  الت�أثري  عن  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 

الأمد للم�س�دات احليوية.
ال�سويدية،  "اأوميو"  ب�حثون يف ج�معة  اأجراه�  التي  الدرا�سة  ووفق 
ف����إن ال���س��ت��خ��دام ط��وي��ل الأم���د للم�س�دات احل��ي��وي��ة، ق��د ي��زي��د من 

خطر الإ�س�بة ب�سرط�ن القولون.
�سوفي�  ال��درا���س��ة  موؤلفة  على  ل��الأن��ب���ء  اآي"  ب��ي  "يو  وك���ل��ة  ونقلت 
�سروري�  احليوية  ب�مل�س�دات  ال��ع��الج  يكون  "بينم�  قوله�:  ه�رليد، 
اأنه ينبغي توخي احلذر مع  اإل  يف كثري من احل���لت وينقذ الأرواح، 

الأمرا�ض الأقل خطورة".
امل��ع��ه��د الوطني  ن�����س��رت نت�ئجه� يف جم��ل��ة  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  واأرج���ع���ت 
لل�سرط�ن، العالقة بني �سرط�ن القولون وامل�س�دات احليوية، لت�أثري 

الأخرية على امليكروبيوم املعوي اأو بكتريي� الأمع�ء.
األف مري�ض يف   40 بي�ن�ت  بتحليل  الب�حثون  ق�م  الدرا�سة،  وخالل 
ال�سجل ال�سويدي ل�سرط�ن القولون وامل�ستقيم، وق�رنوه� مبجموعة 
موؤلفة من 200 األف �سخ�ض خ�ٍل من ال�سرط�ن. ووجد الب�حثون اأن 
كال من الن�س�ء والرج�ل الذين تن�ولوا امل�س�دات احليوية لأكرث من 
�ستة اأ�سهر، ك�نوا اأكرث عر�سة لالإ�س�بة ب�سرط�ن القولون بن�سبة 17 

يف املئة، مق�رنة ب�أولئك الذين مل يفعلوا ذلك.

هل ي�ضبب التوتر حتول لون ال�ضعر ؟
العمر، وه��و عالمة  التقدم يف  ال��رم���دي مع  اإىل  ال�سعر  ل��ون  يتحول 
مبكرة على ال�سيخوخة، ويعتقد الب�حثون اأن التوتر ميكن اأن يعجل 

بظهور ال�سيب يف ال�سعر.
ويف حديث ل�سحيفة اإك�سربي�ض الربيط�نية، اأو�سح ريت�س�رد �سبن�سر 
اإم اآي تي ، ع�مل ال�سعر يف معهد علم�ء ال�سعر، ال�سبب العلمي لل�سيب 

الن�جم عن الإجه�د والتوتر.
وق�ل �سبن�سر "تظهر الدرا�س�ت اجلديدة اأن ت�أثريات اجله�ز الع�سبي 
مثل التوتر والقلق وال�سدم�ت النف�سية وغريه� ت�سبب اإنت�ج هرمون 
الكورتيزول املعروف بهرمون التوتر، وميكن اأن يوؤدي هذا بدوره اإىل 
اجلذعية  اخلالي�  على  الت�أثري  خالل  من  الأوان،  قبل  ال�سعر  �سيب 
اأو �سبه  اإنت�ج �سبغة ال�سعر". وال�سعر يف الواقع، اأبي�ض  امل�سوؤولة عن 
ال�سعر  يبدو  �سبن�سر،  لل�سيد  ووف��ًق���  م�سطبغ(،  )غ��ري  ال��ل��ون  ع��دمي 
رم�دي�ً فقط ب�سبب مزيج من ال�سعر الداكن والأبي�ض، واأ�س�ر اإىل اأنه 
بع�ض الأحي�ن، ولكن يف ح�لت ن�درة، ميكن لل�سعر غري امل�سطبغ  "يف 

اأن ي�ستعيد لونه الطبيعي بعد ال�سدمة".

تل�ضكوب هابل يوثق بال�ضورة ظاهرة فلكية نادرة
ن�درة، يطلق  "ه�بل"، موؤخرا، �سورة لظ�هرة فلكية  التقط تل�سكوب 

عليه� كثريون ا�سم "ال�سيف الأزرق".
وال�سم العلمي لهذه الظ�هرة هو "هريبيغ-ه�رو اإت�ض اإت�ض 111"، 

وتت�سكل عند توفر ظروف معينة ي�سعب توفره�.
بع�ض  ويف  للغ�ية،  ن�سطة  حديث�  املتكونة  النجوم  تكون  م���  وغ�لب� 
احل�لت تطرد كمي�ت من الغ�ز املت�أين �سريع احلركة، وهو غ�ز �سديد 
يجعل  اإلكرتون�ته�، مم�  فقدت  وذرات��ه  اأن جزيئ�ته  لدرجة  احل��رارة 

الغ�ز ع�يل ال�سحنة.
وت�سطدم تي�رات الغ�ز املوؤين ب�سحب الغ�ز والغب�ر املحيطة ب�لنجوم 
عنه�  لين�س�أ  الث�نية،  يف  الكيلومرتات  مئ�ت  ب�سرعة  التكوين  حديثة 

هذه الظ�هرة.
وينجم عن الظ�هرة الكثري من ال�سوء ب�أطوال موجية ب�سرية، من 
من  الكثري  ميت�ض  به�  املحيط  والغ�ز  الغب�ر  لأن  مراقبته�  ال�سعب 

ال�سوء املرئي.
يدور  مر�سد  "ه�بل" وهو  التقطه�  التي  ال�سورة  اأن  ب�لذكر  جدير 
الأر�ض  عن  تبعد  للفلكيني،  ومعلوم�ت  �سورا  ويقدم  الأر����ض  ح��ول 

�سوئية. �سنة   1300
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اأوروبا تك�ضف القائمة 
البيئة املهددة باالنقرا�ض 

ين�سر الحت�د الدويل حلفظ الطبيعة  اأم�ض ال�سبت خالل موؤمتره الع�ملي 
يف مر�سيلي� "الق�ئمة احلمراء لالأنواع املهددة ب�لنقرا�ض" املنتظرة برتقب 
للمرة  مرفقة  و�ستكون  لبيئتن�  امل�ستمر  الدم�ر  بتقييم  �ست�ستح  اإذ  �سديد 

الأوىل "ب�"ق�ئمة خ�سراء" تت�سمن النج�ح�ت يف جم�ل حفظ الطبيعية.
هذه  الطبيعة  ال���دويل حلفظ  الحت����د  خ��رباء  ين�سر   ،1964 ال��ع���م  منذ 
الالئحة التي ت�سّنف ع�سرات اآلف احليوان�ت والنب�ت�ت والك�ئن�ت احلية، 
كّل نوع بنوعه، على مقي��ض من ت�سع فئ�ت، من تلك التي ل تثري القلق اإىل 

تلك التي "�ستنقر�ض" نه�ئي�ً.
وق�م خرباء املنظمة على مّر ال�سنوات، بتقييم واإع�دة تقييم 135 األف نوع، 

قرابة %28 منه� ُتعترب اليوم مهددة.
و�سرح رئي�ض الق�سم الذي يدير الق�ئمة احلمراء يف الحت�د الدويل حلفظ 
الطبيعة كرايغ هيلتون-ت�يلور لوك�لة فران�ض بر�ض اأن "الجت�ه�ت ُتظهر 
اإذا   )...( الع�دية  النقرا�ض  معدلت  من  اأعلى  م��رة  واأل��ف  مئة  بني  اأنن� 

توا�سل الرتف�ع بهذه الوترية، �سنواجه قريب�ً اأزمة كبرية".
احلي�ة  م��وائ��ل  ح���د  ب�سكل  يقل�ض  ال��ذي  للطبيعة  الإن�����س���ن  تدمري  اأحل��ق 
والجت�ر،  وال�سيد  الأن���واع  بع�ض  ا�ستغالل  يف  الإف���راط  وكذلك  ال��ربي��ة، 
اأ�سراراً كبرية ب�لك�ئن�ت احلّية. اإل اأن علم�ء وخرباء النب�ت�ت واحليوان�ت 

يعربون اأكرث ف�أكرث عن قلقهم من ت�أثري الحرتار املن�خي.
اأزمة املن�خ، التي قد  وعزا العلم�ء �سبب تغيريات الفئ�ت ب�سكل جزئي اإىل 
توؤّثر ب�سكل مب��سر على ظروف حي�ة بع�ض الأنواع، وحتى على خ�س�ئ�سه� 

البيولوجية، مثل الإجن�ب.

نا�ضا تخترب التاك�ضي الطائر
"ن��س�"،  الف�س�ء الأمريكية  بداأت وك�لة 
اختب�راته� الر�سمية على مركبة الإقالع 
والهبوط العمودي الكهرب�ئية "الت�ك�سي 

الط�ئر"، من �سركة "جوبي اأفيي�سن".
جت�ربه�  ت�����س���ه��م  اأن  "ن��س�"  وت�����أم����ل 
الط�ئر" يف  "الت�ك�سي  على  واختب�راته� 
تعزيز التنقل ب�ملج�ل اجلوي يف الولي�ت 
�سي�رات  دم����ج  يف  وامل�������س����ع���دة  امل���ت���ح���دة، 
الأج���رة اجل��وي��ة وال��ط���ئ��رات  دون طي�ر 
املبتكرة  اجلديدة  املركب�ت  من  وغريه� 
وت�سمل  الوطنية.  التنقل  منظومة  يف 
اأداء  تقييم  الأول��ي��ة،  "ن��س�"  اختب�رات 
ال�ستج�بة  حيث  م��ن  ال��ط���ئ��رة  امل��رك��ب��ة 
م�  ووف��ق  ال�سوتية.  ول��الأوام��ر  للطي�ر 
املتخ�س�ض  "غيزمودو"  م���وق���ع  ذك����ر 
"جوبي  العلمية والتقنية، ف�إن  ب�لأخب�ر 
ب�إطالق �سي�رات الأجرة  اأفيي�سن" ت�أمل 
اجل��وي��ة اخل������س��ة ب��ه��� يف ع����م 2024، 
اإدارة  بعد ا�ستيف�ء املع�يري التي حددته� 
مركبة  وتعتمد  ال��ف��ي��درال��ي��ة.  ال��ط��ريان 
 6 ع��ل��ى  ال��ط���ئ��رات  اأفيي�سن"  "جوبي 
النبع�ث�ت،  عدمية  كهرب�ئية  حمرك�ت 
وتبلغ �سرعته� الق�سوى  321 كيلومرت 
مل�س�فة  التحليق  وت�ستطيع  ال�س�عة،  يف 

الواحدة ال�سحنة  يف  كيلومرتا   241

موانع احلمل الهرمونية قد ت�ضاعف 
خطر اإ�ضابة الن�ضاء بالغلوكوما �ص 23

حيلة با�ضتخدام زبدة الفول 
ال�ضوداين ت�ضاعد على النوم

النوم  ع��ل��ى  ت�����س���ع��د  ب�سيطة  حيلة  اأم��ري��ك��ي  جتميل  ج���راح  ���س���رك 
ب��ستخدام زبدة الفول ال�سوداين.

من  ي��ون،  اأن��ت��وين  ال��دك��ت��ور  نن�سره  ال��ذي  الفيديو  مقطع  ويعر�ض 
ديرتويت، على موقع التوا�سل الجتم�عي تيك توك جمموعة من 
الن�س�ئح، مب� يف ذلك كيفية التخل�ض من الغثي�ن وكيفية اإحي�ء ذراع 
يع�ين من اخلدر. ولكن رمب� يكون الأمر الأكرث اإث�رة لالهتم�م هو 

ن�سيحته الأوىل لأولئك الذين يك�فحون من اأجل النوم يف الليل.
وك��ل م� حتت�جه هو عن�سر موجود يف معظم  للغ�ية،  ب�سيط  احل��ل 

املن�زل، وهو زبدة الفول ال�سوداين.
ملعقة من  الليل، جرب  النوم يف  ت�ستطيع  ل  كنت  "اإذا  يون  ويقول 
الفرا�ض، فهي حتتوي على  اإىل  الذه�ب  ال�سوداين قبل  الفول  زبدة 

الرتبتوف�ن الذي �سي�س�عدك على النوم".
ع�مل  وه��و  ال�سريوتونني،  م���دة  اإن��ت���ج  يف  دوًرا  الرتبتوف�ن  ويلعب 

ا�ستقرار للمزاج، وامليالتونني الذي ي�س�عد يف تنظيم اأمن�ط النوم.

اتباع نظام غذائي �صحي
النظ�م الغذائي ال�سحي هو اأحد اأ�سرار الأ�سخ��ض الذين 
الأ�س��سية  الغذائية  املواد  اإل قلياًل. فتوفري  ل مير�سون 
للج�سم يحميه من الإ�س�بة ب�لأمرا�ض لأنه يقوي جه�ز 
ال�سيف، مع وجود  ت��زداد �سهولة يف  املهمة  املن�عة. وهذه 
العديد من الأطب�ق اخلفيفة، مثل ال�سلط�ت، على ق�ئمة 

الطع�م ب�لن�سبة لكثريين. 
وُين�سح ب�لرتكيز على تن�ول الفواكه واخل�س�ر يف ال�سيف، 
ملنع الإ�س�بة ب�لإنفلونزا، خ�سو�س�ً تلك التي حتتوي على 
وبع�ض  احلم�سي�ت  مثل  �سي،  فيت�مني  من  ع�لية  ن�سبة 

اخل�س�ر، مثل الفلفل احللو.

النوم ال�صحي
يحت�ج اجل�سم اإىل الراحة من اأجل احلف�ظ على اجله�ز 
ك���ٍف من  اإىل ق�سط  امل��رء  بذلك، يحت�ج  وللقي�م  املن�عي. 

النوم ال�سحي.
املقي��ض  ه��ي  ال��ن��وم  م��ن  �س�ع�ت  ثم�ين  اأن  اعتب�ر  ورغ��م   
�س�ع�ت  ب�ست  يكتفوا  اأن  الن��ض  لبع�ض  ميكن  ال�سحيح، 

لنيل الق�سط الك�يف من النوم. 
النوم،  ق��ل��ة  م��ن  ي��ع���ن��ون  ال��ذي��ن  ل��الأ���س��خ������ض  وب�لن�سبة 
مي��ك��ن��ه��م ال���ل���ج���وء اإىل ع���الج����ت ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ث��ل زي���وت 
الأحم��ض  من  العديد  على  حتتوي  "ك�ن�بيديول" التي 
اأن  مي��ك��ن  وامل���ع����دن.  والفيت�مين�ت  الأ���س������س��ي��ة  ال��ده��ن��ي��ة 
النوم  وتعزيز  ال�سرتخ�ء  يف  فقط  قطرات  ب�سع  ت�س�هم 

ال�سحي.

�صرب ماء كاف
ب�لإ�س�فة اإىل التغذية، من املهم اأي�س�ً �سم�ن توازن م�ئي 
يف اجل�سم. وهذا مهم ب�سكل خ��ض يف ال�سيف، حيث يفقد 
املرء الكثري من ال�سوائل ب�سبب التعرق املفرط. ويو�سي 
امل�ء  1.5 لرت من  ب�سرب م� ل يقل عن  الأطب�ء عموم�ً 
اأف�سل  ل��رتات  اإىل ثالثة  ف���إن لرتين  ذل��ك،  يومي�ً. وم��ع 

للب�لغني الأ�سح�ء.
واإذا كنت ل حتب �سرب امل�ء، ميكنك تن�ول �س�ي الأع�س�ب 

اأو اأي م�سروب�ت طبيعية �سحية اأخرى.

مترينات يف الهواء الطلق
تقوي جه�ز  اأن  اأي�س�ً  الك�فية  الري��سية  للتم�رين  ميكن 

الأف�سل.  هي  الطلق  الهواء  يف  التم�رين  وتكون  املن�عة. 
يف  مب�  خمتلفة،  هرمون�ت  اجل�سم  يفرز  التمرين،  اأثن�ء 
ال��دف���ع املن�عي.  ب���دوره ين�سط  ذل��ك الأدري��ن���ل��ني، وه���ذا 
تتك�ثر اخلالي� املن�عية يف الدم وهذا يجعل اجل�سم اأكرث 
التم�رين  من  �س�عة  ن�سف  الأم��را���ض.  مل�سبب�ت  مق�ومة 
ركوب  اأو  ال�سب�حة  اأو  ال�سريع  امل�سي  يومي�ً، مثل  املعتدلة 

الدراج�ت، ميكن اأن تكون ك�فية.

جتنب احلرارة الزائدة واأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة
ومع ذلك، ف�إن اخلروج من املنزل ل يعني اأنه يجب عليك 
تعري�ض نف�سك لأ�سعة ال�سم�ض املب��سرة اأو احلرارة الزائدة 
لفرتة طويلة. يجب عليك ب�لت�أكيد جتنب اأ�سعة ال�سم�ض 
احل�رقة يف منت�سف النه�ر. ل حت�ول اأن تكون حتت اأ�سعة 
ذلك،  بخالف  دقيقة.   15 من  لأك��رث  املب��سرة  ال�سم�ض 
اخلروج،  وعند  ال�سم�ض.  ب��ح��روق  ب�لإ�س�بة  تخ�طر  ق��د 
ال�سم�ض  اأ�سعة  م��ن  يقيك  م�ستح�سر  ا�ستخدام  ميكنك 

احل�رقة.

غ�صل اليدين بانتظام
ب�سكل مب��سر،  امل��ن���ع��ي  ي��ق��وي ج��ه���زك  الإج�����راء ل  ه���ذا 
يديك  تغ�سل  فعندم�  حم�يته.  يف  ي�س�هم  اأن  ميكن  لكنه 
وم�سبب�ت  اجل��راث��ي��م  اإزال�����ة  بب�س�طة  ميكنك  ب���ن��ت��ظ���م، 
به�  ينتهي  واإل فقد  وال�س�بون.  ب�مل�ء  املزعجة  الأمرا�ض 

الأمر يف ج�سدك.
 400 ال��ن������ض يلم�سون وج��وه��ه��م م��ن  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
اإىل 800 مرة يف اليوم، ثم ت�سق الفريو�س�ت والبكتريي� 
طريقه� عرب الأغ�سية املخ�طية يف العني اأو الأنف اأو الفم 
يديك،  تغ�سل  فعندم�  اجل�سم.  اأن��ح���ء  جميع  يف  وتنت�سر 

ف�إنك ت�سع حداً لذلك تلق�ئي�ً.

خ�صار مو�صمية لتقوية املناعة 
يحّل علين� اخلريف وال�ست�ء هذا الع�م وم� يرتافق معهم� 
من اإنفلونزا وزك�م يف ظل ج�ئحة كورون�، م� يحتم علين� 
اأهم  اإليكم  وامل��ع���دن.  ب�لفيت�مين�ت  املن�عي  جه�زن�  دع��م 
اأنواع من اخل�سروات املو�سمية للمح�فظة على �سحتكم.

الكرنب الأجعد
اأن���واع اخل�س�ر  اأك���رث  ال��ن��وع م��ن امللفوف م��ن  يعترب ه��ذا 

ال��غ��ذائ��ي��ة ك���ل��ك���ل�����س��ي��وم واحلديد  امل�����واد  اح���ت���واء ع��ل��ى 
الأك�سدة.  وم�����س���دات  �سي"  و"فيت�مني  ك"  و"فيت�مني 
ب��دي��اًل عن  بكمية كبرية يجعله  ال��ربوت��ني  وي��ح��وي على 

الربوتني احليواين ومن��سب�ً للراغبني ب�إنق��ض وزنهم.

ال�صبانخ
اأك����رث اخل�����س���ر اح���ت���واء ع��ل��ى الربوتني.  ال�����س��ب���ن��خ م���ن 
بي"  و"فيت�مني  واملغني�سيوم  ب�حلديد  كذلك  وهوغني 
امل��ن���ع��ي وامل��ف��ي��دة يف منع  امل��ق��وي��ة للجه�ز  وال��ك���روت��ي��ن���ت 

الإ�س�بة ب�ل�سرط�ن.

امللفوف الأحمر
"قنبلة" من  ال���ن���وع م���ن اخل�����س���ر اخل��ري��ف��ي��ة ه���و  ه����ذا 
اليومية  احل�جة  تغطي  منه  غ��رام   200 الفيت�مين�ت. 
للج�سم من "فيت�مني �سي". ويحوي كذلك معدن الزنك 
بكمية جيدة. وهو مث�يل ملن يتبع حمية بغية التخ�سي�ض؛ 

اإذ اأنه فقري ب�حلريرات.

خ�س ال�صاأن )النعجة(
ل يحوي اأي نوع من اأنواع النب�ت�ت التي تدخل يف اإعداد 
ال�سلطة كمية "فيت�مني �سي" التي يحويه� خ�ض ال�س�أن 
غني  وهو  �سغري.  ن�ردين  اأي�س�ً  ي�سمى  كم�  او  )النعجة( 
وحم�ض  والك�ل�سيوم  والفو�سفور  اأ"  "فيت�مني  ب�  اأي�س�ً 

الفوليك واليود.

ال�صمندر الأحمر
الذي  بيت�نني  الأك�سدة  م�س�د  الأح��م��ر  ال�سمندر  يحوي 
ي���ق���وي اجل���ه����ز امل��ن���ع��ي وي��ح��م��ي اجل�����س��م م���ن العدوى 
�سي" وب�لزنك  ب�"فيت�مني  كذلك  غني  وهو  ب�لأمرا�ض. 
ب�ل�سمندر  عليه  ب�لر�سح  كثرياً  ي�س�ب  من  وال�سلينيوم. 

الأحمر!

كرنب بروك�صل
هذا النوع من الكرنب غني جداً ب�لفيت�مين�ت ك� "فيت�مني 
يف  فع�لة  اأداة  يجعله  م�  وب�لزنك،  اأ"  �سي" و"فيت�مني 

تقوية املن�عة ومنع الإ�س�بة ب�لر�سح والإنفلونزا.
 وه���و م��ن اأف�����س��ل اخل�����س���ر ل��ت��زوي��د اجل�����س��م ب�لربوتني 

النب�تي.

�ضتيوارت: ال اأحد قادر 
على فهم ما قا�ضته ديانا 
ل �سّك يف اأن النجمة الهوليوودية 
كري�سنت �ستيوارت ع�نت م�س�يق�ت 
ت���أدي��ة دور  ال��ب���ب���رات��زي، لكن بعد 
�سينم�ئي  فيلم  يف  دي���ن���  الأم����رية 
م�  اإدراك  ح��ّق  ت��درك  ب�تت  جديد 

ك�بدته� الأمرية الراحلة.
املمّثالت  اآخ������ر  ه����ي  و����س���ت���ي���وارت 
اللواتي اأّدين دور دي�ن� التي انتهى 
ال��ع��ه��د الربيط�ين  ب���ويل  زواج��ه��� 
و�سل�سلة  ب��ط��الق  ت�س�رلز  الأم���ري 
من الف�س�ئح. وقد ق�ست الأمرية 
�سنة  ب����ري�������ض  يف  ���س��ري  ح������دث  يف 
1997 اإثر مط�ردة من م�سط�دي 
"�سبن�سر"  فيلم  وي��رّك��ز  ال�����س��ور. 
يف  اأّويل  ع���ر����ض  يف  ق������ّدم  ال������ذي 
ال�سينم�ئي  ال��ب��ن��دق��ي��ة  م��ه��رج���ن 
على قرار الليدي دي النعت�ق من 
والإم�س�ك  امللكية  الع�ئلة  �سغوط 
بزم�م حي�ته� يف مرحلة مف�سلية 
منه� يف مطلع الت�سعين�ت. وق�لت 
�ستيوارت لل�سح�فيني قبل العر�ض 
الأّول للفيلم "ك�نت اأ�سهر امراأة يف 
ا�ستقط�ب�  ال��ن�����س���ء  واأك����رث  ال��ع���مل 

للم�سورين يف امل�سكونة".
وت�بعت "اختربُت ال�سهرة اإىل حّد 
كبري لكنه بعيد كّل البعد عن هذه 
ل��ف��ئ���ت ك�ملة  ال��ك��ب��رية  الأي��ق��ون��ة 

وبلد بك�مله والع�مل برّمته".
اإ�����س�����رة اإىل  و����س���ّرح���ت امل��م��ث��ل��ة يف 
ال����رق�����ب����ة امل�����������س�����ّددة ع���ل���ى دي����ن���� 
تلتزم  اأن  منه�  ينتظر  ك����ن  ال��ت��ي 
الربوتوكول ومل يكن يف مقدوره� 
"ميكنني  اخل��سة  قرارته�  اّتخ�ذ 
التم�هي مع الأمر، لكنني اأظن اأن 

ل اأحد ق�در على فهم ذلك".

�ضتيلووتر يفتتح مهرجان 
دوفيل ال�ضينمائي 

ال����دورَة  "�ستيلووتر"  ف��ي��ل��م  اف��ت��ت��ح 
م��ن مهرج�ن  والأرب���ع���ني  ال�����س���ب��ع��ة 
التي  الأم���ريك���ي���ة  لل�سينم�  دوف���ي���ل 
���س���رل��وت غ���ن�����س��ب��ورغ رئ��سة  ت��ت��وىّل 
جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ف��ي��ه���، ب��ع��دم��� ك�ن 
ُع��ر���ض يف ك���ن. واأع��رب��ت غ�ن�سبورغ 
ف�ست�ن�  ل��ل��م��ن������س��ب��ة  ارت�������دت  ال���ت���ي 
وجهه�،  على  عري�سة  بب�سمة  اأ�سود، 
ع��ن فخره� ب��ت��ويّل ه��ذه امل��ه���م على 
اإىل �س�لة  املوؤّدية  ال�سّج�دة احلمراء 
ت�سريح�ت  يف  وك�����س��ف��ت  ال���ع���ر����ض. 
"هي مبث�بة  ب��ر���ض  ل��وك���ل��ة ف��ران�����ض 
لعبة! واأن� ل اآخذ الأمر على حممل 
اجل���ّد ك��ث��ريا، ف���أن��� ل�ست اأك��ي��دة من 
قدرتي على احلكم على فيلم م� حّتى 
منذ  ال�سينم�  غم�ر  خ�ست  اأنني  لو 
اأث��ق بحد�سي".  و���س��وف  بعيد.  زم��ن 
التي  الرابعة  امل��راأة  هي  وغ�ن�سبورغ 
تتوىّل رئ��سة جلنة حتكيم املهرج�ن 
 )2018( ك��ي��ربلن  �س�ندرين  بعد 
وك�ترين دونوف )2019( وف�ني�س� 

ب�رادي )2020(. 

هكذا حتمي نف�ضك من 
االإ�ضابة باإنفلونزا ال�ضيف!

بالف�صول  ال�صيف مقارنة  انت�صارًا يف  اأقل  اأن نزلت الربد والإنفلونزا  رغم 
الأخرى، اإل اأن اإنفلونزا ال�صيف اأكرث اإزعاجًا. هنا ملحة عن اأبرز العالجات 
املنزلية للوقاية من الإ�صابة باإنفلونزا ال�صيف املزعجة! يف ال�صيف اأي�صًا ل 
يكون الإن�صان مباأمن من الإ�صابة بالإنفلونزا، وذلك نتيجة تاأثريات خمتلفة 

يكون هو نف�صه م�صوؤوًل عنها غالبًا. ففي كثري من الأحيان، قد يوؤدي 
اإ�صعاف  اإىل  احل��رارة  درجات  يف  واملفاجئ  الكبري  الختالف 

واجلراثيم  للفريو�صات  ي�صمح  جو  وخلق  املناعة  جهاز 
بالتكاثر يف اجل�صم.

من  الوقاية  وبالتايل  املناعة،  جهاز  على  وللحفاظ 
ين�صح  ال�صيف،  باإنفلونزا  الإ�صابة 

موقع "نيوز دي اإي" باتباع 
ال���ع���الج���ات امل��ن��زل��ي��ة 

التالية:
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

املتحدة  العربية  الإم�����رات  ج�معة  اأعلنت 
جديدين  ف��رع��ي��ني  تخ�س�سني  ط���رح  ع��ن 
الإ�سب�نية،  وال��ل��غ��ة  ال�سينية،  ال��ل��غ��ة  ه��م��� 
مع  والجتم�عية  الإن�س�نية  العلوم  بكلية 
-2021 اجلديد  الأك���دمي��ي  الع�م  بداية 

 .2022

الأ�سبوع  ه��ذا  الإم����رات  ج�معة  وا�ستقبلت 
النظ�مني  يف  امل�������س���ت���ج���دي���ن،  ال���ط���ل���ب���ة 
الف��رتا���س��ي وال��ه��ج��ني. وال����ذي �سمل م� 
منهم  وط���ل��ب��ة  ط���ل��ب���ً   14500 ي���ق����رب 
اإ���س���ف��ة لطلبة  ج��دي��داً،  ط���ل��ب���ً    4132

برامج الدرا�س�ت العلي� . 
الطنيجي  م��وزة عبيد  ال��دك��ت��ورة  واأ���س���رت 
العلوم  بكلية  والآداب  اللغ�ت  ق�سم  -رئي�ض 

ا�ستحداث  اإن  والجتم�عية-"  الإن�س�نية 
ه��ذه ال��ل��غ���ت خ��ط��وة رائ���دة لإي��ج���د فر�ض 
عمل جديدة للخريجني مبه�رات وكف�ءات 
دعم  امل�س�همة يف  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  ع���ل��ي��ة 
اخل���ط���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��خ��م�����س��ني ع�م 
الق�دمة، اإىل ج�نب دعم العالق�ت الدولية 
ك�فة  يف  واإ�سب�ني�  وال�سني  الإم�����رات  ب��ني 

القط�ع�ت.

�سيعزز  ال��ل��غ���ت  ه��ذه  تعلم  "اأن  واأ���س���ف��ت: 
كثري  مع  والتوا�سل  الت�س�ل  مه�رات  من 
من الدول ب�عتب�ره� من اللغ�ت الر�سمية 
اأهداف  اإح���دى  اأن   كم�  املتحدة،  الأمم  يف 
�سفراء  اإع���داد  التخ�س�س�ت هو  ه��ذه  ط��رح 
املتعلمني  مه�رات  وتطوير  للدبلوم��سية، 
ب���ك���وادر وط��ن��ي��ة موؤهلة  ال���ع����مل  مل��خ���ط��ب��ة 

متتلك مه�رات ثق�فية متفردة. 

•• اأبوظبي-الفجر

اإدارة  اأج����رت����ه  ل����ل����راأي  ا���س��ت��ط��الع  ك�����س��ف 
القي�دة،  ���س��وؤون  بقط�ع  الأم��ن��ي،  الإع���الم 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة 
الجتم�عي، �سلوًك� خطرًيا، يرتكبه بع�ض 
ال�س�ئقني، وُي�سكل تهديًدا �س�رًخ� ل�سالمة 
احل�فالت  ي�����س��ت��ق��ل��ون  ال���ذي���ن  ال���ط���الب، 

املدر�سية، اإىل مدار�سهم يومًي�.
 17% امتث�ل  ع��دم  ال�ستطالع  واأظ��ه��ر 
وعدم  "قف"،  لإ�����س�����رة  ال�����س���ئ��ق��ني،  م���ن 
توقفهم، عن موا�سلة ال�سري مبركب�تهم، 
احلمراء،  املعدنية  لالإ�س�رة  روؤيتهم  رغم 
املدر�سية  احل���ف��الت  �س�ئقي  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

ب����إظ���ه����ره���� ل��ل�����س���ئ��ق��ني الآخ�����ري�����ن، عند 
ال��ت��وق��ف ب���حل���ف��ل��ة ون�����زول ال���ط���الب اأو 

ركوبهم. 
واأ�س�ر العميد حممد على املهريي، مدير 
�سوؤون  ب��ق��ط���ع  الأم����ن����ي،  الإع������الم  اإدارة 
ال�س�ئقني  بع�ض  جت�هل  اأن  اإىل  القي�دة، 
�سلوًك�  ُي��ع��د  "قف" ب���حل���ف��الت  لإ����س����رة 
ب�أرواح  ال�ستهت�ر  حد  اإىل  ي�سل  خطرًيا، 
امل����دار�����ض، معترًبا  م���ن ط����الب  الأب����ن�����ء، 
عنه�  ك�سف  ال��ت��ي  ال�"17%"  ن�سبة  اأن 
ال���س��ت��ط��الع، ُت��ع��د اأم�����ًرا ل ي�����س��ت��ه���ن به، 
ل�سيم� واأنه مي�ض �سالمة فلذات الأكب�د، 
امل���دار����ض، م��ن������س��ًدا ال�س�ئقني  م��ن ط��الب 
�سرورة احرتام القواعد املرورية املتعلقة 

ب�حل�فالت املدر�سية.
و���س��دد ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ه���ون م��ع م��ث��ل هذه 
اللتزام  �سرورة  على  موؤكًدا  ال�سلوكي�ت، 
"قف"،  ذراع  فتح  عند  الك�مل،  ب�لوقوف 
مب�س�فة ل تقل عن خم�سة اأمت�ر، ل�سم�ن 
تطبيق  اإىل  م�سرياً  ب���أم���ن،  الطلبة  عبور 
غرامة قدره� 1000 درهم، و 10 نق�ط 
م���روري���ة، ل��ع��دم ت��وق��ف ال�����س���ئ��ق��ني، عند 
م�س�هدة اإ�س�رة "قف"، اخل��سة بح�فالت 

نقل طلبة املدار�ض.
ولفت اإىل اأهمية ا�ستطالع�ت الراأي، التي 
مدى  ق��ي������ض  يف  دورًي������،  الإدارة  جُت��ري��ه��� 
ال���وع���ي الأم���ن���ي، وامل�������روري، ل���دى اأف����راد 
املجتمع، ودوره��� املهم يف تلم�ض الظواهر 

واملرورية من حني لآخر، موؤكًدا  الأمنية 
على ا�ستف�دة �سرطة اأبوظبي من عملي�ت 
الر�س�ئل  ت���وج���ي���ه  اإع���������دة  يف  ال���ق���ي��������ض، 
التوعوية  احلمالت  ت�سميم  الإعالمية، 
املوؤ�سرات  ���س��وء  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ب�����س��رط��ة 

احلقيقية الن�بعة من الواقع.
واأ�����س�����د ب���ل��ت��ف���ع��ل ال���وا����س���ع، م���ن ج�نب 
الجتم�عي،  ال��ت��وا���س��ل  مل��واق��ع  امل��ت���ب��ع��ني، 
ل�سرطة  امل���ب��������س���رة،  ال���س��ت��ط��الع���ت  م���ع 
طرح  اإىل  اجل���م���ه���ور  داع����ًي�����  اأب����وظ����ب����ي، 
احللول واملقرتح�ت، وامل�س�ركة ب�لراأي يف 
تطرُحه�  التي  وال�سلوكي�ت  املو�سوع�ت 
�سرطة اأبوظبي على ح�س�ب�ته� عرب مواقع 

التوا�سل الجتم�عي. 

•• العني-الفجر

�سمن اأن�سطة ال�سيخة د. �سم� بنت حممد 
بن خ�لد اآل نهي�ن اخل�رجية، فقد ق�مت 
بزي�رة ملدر�سة اإيجلون ال�سوي�سرية يف اإط�ر 
اهتم�م�ته� ب�لتعرف على اآخر امل�ستجدات 
املتميزة  املعرفية  التعليمية  التج�رب  يف 
والتي تقدم منوذج� خمتلف� وذلك لتب�دل 
اخل����ربات وامل���ع����رف ح���ول الأط����ر للنظم 
العربية  الإم��������رات  دول����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
يف  متقدمة  مك�نة  حتتل  والتي  املتحدة  
مب�  ال��ع���مل  م�ستوى  على  التعليم  ج���ودة 
ي�س�عد يف الرتاكم املعريف والتم�زج م� بني 
التج�رب التعليمية املختلفة، مم� �سيكون 
له املردود املعريف على التجربة التعليمية 
يف دولة الإم���رات العربية املتحدة ، وهذا 
ي�أتي �سمن عمل  ال�سيخة �سم� يف املج�ل 
ت��راأ���س��ه��� ملجل�ض  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن خ����الل 
نهي�ن  اآل  خ�لد  بن  حممد  مدر�سة  اإدارة 

لالأجي�ل مبدينة العني.
اأعرق  من  واح��دة  اإيجلون  مدر�سة  وتعد 
ت�أ�س�ست  والتي  �سوي�سرا  دولة  يف  املدار�ض 
نهجه�  يف  ت��ع��ت��م��د  ح��ي��ث  1949م،  ع����م 
التعليمي على الرتبية والتنمية املتوازنة 
مرتكزة  واجل�سد  وال���روح  العقل  ب��ني  م��� 
على تطوير العقل ب�لقدرة على التفكري 
والتعلم ال�ستك�س�يف وتنمية ا�سرتاتيجي�ت 

التفكري  ومه�رات  والبحث  النقد  ق��درات 
العلي� لدى طالبه� وحفز اآلي�ت الف�سول 
تركيز  على  حتر�ض  كم�  للتعلم،  العلمي 
اأنف�سهم وا�ستك�س�فه�  الأفراد على جوهر 
وال��ت��ع��رف على الأه����داف م��ن احل��ي���ة كل 

ذلك يف اإط�ر بنية ج�سدية مث�لية.
ك�نت  �سم�  ال�سيخة  اأن  ب�لذكر  واجلدير 
ق��د اأط��ل��ق��ت م��ب���درت��ه��� )اأك���دمي��ي��ة احللم 
وال�������س���ع����دة( مب��در���س��ة حم��م��د ب���ن خ�لد 
الدرا�سي  ال��ع���م  يف  ل��الأج��ي���ل  ن��ه��ي���ن  اآل 
2020-2021 والتي ق�مت على ركيزة 
بن�ء العقل الن�قد للطفل وتنمية مه�راته 
يف اكت�س�ف ذاته واأهدافه يف احلي�ة؛ فك�نت 
لتب�دل  فر�سة  اي��ج��ل��ون  مل��در���س��ة  ال��زي���رة 
اخل����ربات واك��ت�����س���ف اجل��دي��د يف نهجني 
نف�سه�   امل���ب����دئ   ع��ن��د  يلتقي�ن  ت��رب��وي��ني 
ثق�ف�ت  يف  التج�رب  تكون  حني  وخ��سة 
خم��ت��ل��ف��ة،ح��ي��ث ح��ر���س��ت ال�����س��ي��خ��ة �سم�  
والختالف  التب�ين  م��دى  اكت�س�ف  على 
ال��ت��ع���م��ل مع  املختلفة يف  ال��ث��ق���ف���ت  ب��ني 
يف  ت��ت�����س���ب��ه  ت��رب��وي��ة  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة 
املعريف  ال��رتاك��م  على  حلر�سه�  مب�دئه� 
من اأجل التطوير والبن�ء الفع�ل مل�ستقبل 
العملية التعليمية ومن اأجل اأجي�ل اأكرث 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق طموح�ت  اإب���داع���� وع��ط���ء 
الر�سيدة يف دولة  القي�دة  وا�سرتاتيجي�ت 

الإم�رات العربية املتحدة.

مع بداية العام الأكادميي اجلديد 2022-2021

جامعة االإمارات تطرح تخ�ض�ضني يف اللغة ال�ضينية واالإ�ضبانية

ا�ضتطالع ل�ضرطة اأبوظبي يك�ضف �ضلوكا خطريا يهدد �ضالمة طالب املدار�ض

�ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان 
تزور مدر�ضة اإيجلون ال�ضوي�ضرية

خ�صعت جلراحة ناجحة مت خاللها زراعة 
عد�صة وعالج الت�صاقات �صديدة

اأطباء م�ضت�ضفى مورفيلدز للعيون يف اأبوظبي ينجحون 
يف اإعادة الب�ضر اإىل مري�ضة من اأ�ضحاب الهمم

•• اأبوظبي- الفجر

الت�بع ملجموعة  اأبوظبي  الأطب�ء يف م�ست�سفى مورفيلدز للعيون يف  جنح 
ال�سحية، يف  للرع�ية  مب�دلة  و�سبكة  الطبية  للخدم�ت  املتحدة  ال�سرقية 
اإع�دة الب�سر اإىل مري�سة مواطنة من اأ�سح�ب الهمم، يف عينه� الي�سرى 
والوحيدة التي ترى من خالله� حيث متت اإزالة العني اليمنى يف طفولته� 

لإ�س�بته� مبر�ض اجللوكوم� وم�س�عف�ته�.
املري�سة التي تبلغ من العمر 40 ع�م�ً وتع�ين من متالزمة داون، ك�نت 
اإىل  متو�سطة  تعلم  و�سعوب�ت  النظر  يف  م�س�كل  من  ال�سغر  منذ  تع�ين 
�سديدة، وخ�سعت لعدة عملي�ت جراحية لعالج اجللوكوم� يف كلت� العينني 
قبل اأكرث من 15 ع�م�ً يف اأحد املراكز ال�سحية، ولكن لالأ�سف ع�نت من 
العديد من امل�س�عف�ت وفقدت الروؤية ب�لعني الي�سرى مت�م�ً حيث �سغر 
اأمل�ً ح�داً جراء خ�سوعه� لعدة عملي�ت �س�بقة، لذلك  حجمه� و�سببت له� 

متت اإزالة العني الي�سرى يف ذلك الوقت.  
وامل�سوؤول  العيون  وج��راح��ة  ط��ب  ا�ست�س�ري  ك���وزاك  اإي��غ��ور  الدكتور  وق���ل 
راجعت  املري�سة  اأن  اأبوظبي  يف  للعيون  مورفيلدز  م�ست�سفى  يف  الطبي 
الروؤية  تع�ين من �سعف يف  وك�نت  اأبوظبي  للعيون  م�ست�سفى مورفيلدز 
اليمنى  العني  يف  تدريجي�ً  ب�سره�  وف��ق��دت  اليمنى،  ال��وح��ي��دة  عينه�  يف 
اأثن�ء  اأخواته� كلي�ً ول ت�ستطيع حتى روؤية الطع�م  واأ�سبحت تعتمد على 
اأمراً  م�س�عدة  دون  ج��دي��دة  اأم���ك��ن  يف  له�  ب�لن�سبة  امل�سي  وك���ن  ت��ن���ول��ه، 
�سعب�ً جداً، وح�لته� معقدة للغ�ية لأنه� م�س�بة ب�جللوكوم� والك�ت�راكت 

والته�ب القزحية املزمن والت�س�ق�ت يف العد�سة.
اأبوظبي جمهز  اأن م�ست�سفى مورفيلدز للعيون يف  اإيغور  واأو�سح الدكتور 
معدات  اإىل ج�نب  وك��ف���ءات مميزة  خ��ربات  وي�سم  املوا�سف�ت  اأعلى  وف��ق 
ت�سخي�سية وعالجية متطورة توؤهله للتع�مل مع احل�لت ال�سعبة بن�سب 
الهمم وتوفري ك�فة  اأ�سح�ب  للتع�مل مع  اأنن� جمهزين  جن�ح ع�لية كم� 
مع  ي�أتي  وذل��ك  لهم  الالزمة  الرع�ية  وتقدمي  للعالج  لهم  الراحة  �سبل 
تدريب  يتم  حيث  الهمم  اأ�سح�ب  ودع��م  دم��ج  يف  املجموعة  ا�سرتاتيجية 
التخ�س�س�ت  خمتلف  يف  الهمم  اأ���س��ح���ب  م��ع  للتع�مل  موظفين�  جميع 

لدين�. 
م�ست�سفى  يف  العيون  وج��راح��ة  ط��ب  ا�ست�س�ري  علي  �سيد  الدكتور  وق���ل 
مورفيلدز للعيون يف اأبوظبي والذي اأجرى العملية للمري�سة وع�جله�، اأنه 
تبني اأنه� بح�جة اإىل "جراحة ال�س�د"، حيث اأنه نتيجة الت�س�ق�ت ح�دة يف 
العد�سة ومر�ض ال�س�د وت�أخر التع�مل مع احل�لة وعالجه� فقدت ب�سره� 
يف العني اليمنى الوحيدة عنده�، الأمر الذي تطلب اإجراء عملية معقدة 
لإنق�ذ العني اليمنى وحتى نتمكن ك�أطب�ء من مع�ينة اأع�س�ب العني من 
الداخل، وب�لفعل اأجريت له� العملية يف م�ست�سفى مورفيلدز اأبوظبي قبل 
وك���ن من  الهمم  اأ�سح�ب  لكونه� من  نظراً  الع�م  التخدير  �سهرين حتت 
الالزم تهدئته�، ومت خالل العملية التي ا�ستغرقت �س�عة واحدة ب��ستخدام 
اأحدث التقني�ت والأجهزة زراعة عد�سة �سن�عية وحت�سن ب�سره� يف العني 
اليمنى مت�م�ً، م�سرياً اإىل اأن العملية ك�نت معقدة ب�سبب الت�س�ق البوؤبوؤ 
والعد�سة كرد فعل لعملية جلوكوم� �س�بقة متت قبل اأكرث من 15 �سنة، 
حيث مت ف�سل البوؤبوؤ عن العد�سة ومن ثم ا�ستئ�س�ل العد�سة وزرع عد�سة 
م�س�د  ع��الج  اإىل  خ�سعت  كم�    6/6 وي�سبح  ب�سره�  لت�سرتجع  جديدة 
لاللته�ب�ت بعد اجلراحة، مو�سح�ً اأن اأفراد ع�ئلته� ك�نوا قلقني من اإجراء 
الي�سرى  العني  اإزال��ة  بعد  ب�سره�  الوحيد ل�ستع�دة  الأم��ل  العملية لأنه� 

قبل �سنوات طويلة واأنه� اذا مل تنجح لن ت�ستطيع الروؤية جمدداً. 
القزحية  الته�ب  ملر�سى  ال�س�د  جراحة  اإج���راء  اأن  �سيد  الدكتور  واأو���س��ح 
ممن خ�سعوا اإىل جراح�ت �س�بقة داخل العني ت�سببت يف الت�س�ق العد�سة 
دقيقني  رع�ية وتخطيط  اإىل  ويحت�ج  كبرياً  العني ميثل حتدي�ً  وقزحية 
مت�بعة  اإىل  يحت�جون  اأنهم  اإىل  م�سرياً  وبعده�  واأثن�ءه�  اجلراحة  قبل 
اأي  على  للتعرف  اجلراحة  بعد  الأوىل  الثم�نية  الأ�س�بيع  خالل  متكررة 
انتك��سة يف الته�ب القزحية وعالجه� مبكراً لتجنب امل�س�عف�ت التي تهدد 

الب�سر.
واأعربت �سقيقة املري�سة اأ�سم�ء اأحمد عن �سع�دته� بنج�ح العملية وعودة 
النظر اإىل �سقيقته� ومتكنه� من الروؤية بعينه� اليمنى ومم�ر�سة تف��سيل 
العملية  قبل  ك�نت  اأن  بعد  اأح��د،  م�س�عدة  دون  اليومية مبفرده�  حي�ته� 
بح�جة اإىل من مي�سك به� وم�س�عدته� يف اأب�سط حركة ممكن تقوم به� يف 

ال�سنتني امل��سيتني.
 واأ�س�رت اإىل اأن عودة النظر اإىل عني �سقيقته� اأ�سعدت املري�سة اأي�س�ً التي 
حت�سنت ح�لته� الع�مة، بعد مع�ن�ة ا�ستمرت ل�سنوات  ب�سبب عدم القدرة 
يف  والتمري�سي  والفني  الطبي  الك�در  اإىل  ال�سكر  موجهة  الإب�س�ر،  على 
م�ست�سفى مورفيلدز للعيون يف اأبوظبي على جهودهم واهتم�مهم بح�لة 

�سقيقته� منذ زي�رته� الأوىل للمركز. 
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تدار الكثري من ال�صركات واملوؤ�ص�صات احلكومية 
انت�صار  اأدى  اأن  بعد  امل��ن��زل  م��ن  واخل��ا���ص��ة 
فريو�س كورونا امل�صتجد اإىل فر�س احلظر يف 
اإدارات هذه  العامل، ولكن ما زالت  اأغلب دول 
املوؤ�ص�صات وال�صركات تبحث عن طرق ملراقبة 
اأداء العمل من املنزل، وذلك با�صتخدام برامج 

املراقبة والكامريات.

الهرمونية قد ت�س�عف  اأن موانع احلمل  حذر خ��رباء من 
خطر اإ�س�بة الن�س�ء ب�لغلوكوم�، وهو �سبب رئي�سي للعمى.

واأ�س�ف الفريق اأنه ب�لرغم من ذلك، ف�إن اخلطر الإجم�يل 
يظل "منخف�س�" ول ينبغي ت�أجيل ا�ستخدام الن�س�ء لو�س�ئل 

منع احلمل الهرمونية اإذا ك�نت هذه هي تف�سيالتهن.
"حمدودة"، وحثوا  البي�ن�ت  اأن  اإىل  اآخ��رون  خ��رباء  واأ���س���ر 
الكبرية  ال��ف���ئ��دة  مق�بل  خطر  اأي  "موازنة  ���س��رورة  على 

للغ�ية املتمثلة يف حتقيق منع احلمل الفع�ل".
جميع  يف  للعمى  الث�ين  الرئي�سي  ال�سبب  الغلوكوم�  وتعد 
اإذا مل يتم عالجه  اأنه ح�لة �س�ئعة،  الع�مل، يف حني  اأنح�ء 
ف�إنه ميكن اأن يوؤدي اإىل العمى. وهي ح�لة �س�ئعة يف العني 
العني  ال��ذي يربط  الب�سري  الع�سب  يتلف  اأن  حيث ميكن 

ب�لدم�غ.
 British Journal وفح�ض التحليل املن�سور يف جملة
ال�سجالت   of Clinical Pharmacology
الإلكرتونية للن�س�ء اللواتي ترتاوح اأعم�رهن بني 15 و45 

ع�م� من ع�م 2008 اإىل ع�م 2018.
ووجدت النت�ئج اأن الن�س�ء الالئي ي�ستخدمن موانع احلمل 
)الغلوكوم�(  ب���ل��زرق  الإ�س�بة  خطر  يواجهن  الهرمونية 

اأكرث من ال�سعف.
وت�سمنت العينة معلوم�ت لأكرث من خم�سة ماليني امراأة، 
الغلوكوم�  اأ�سنب مبر�ض  2366 امراأة  �سملت بي�ن�ت عن 

و9464 من الن�س�ء اخل��سع�ت للمراقبة.
الن�س�ء  املرتفع مل ُيالحظ لدى  اإن اخلطر  وق���ل اخل��رباء 

الالئي ا�ستخدمن احلبوب يف امل��سي.
وذكروا اأي�س� اأن الن�س�ء اللواتي ح�سلن على اأكرث من اأربع 
الع�مني  الهرمونية يف  لو�س�ئل منع احلمل  و�سف�ت طبية 
اأولئك  م��ن  ب�لغلوكوم�  لالإ�س�بة  عر�سة  اأك���رث  امل��سيني 

الالئي ح�سلن على و�سفة واحدة اأو و�سفتني.

ال�سيدلة  يف  الدكتورة  للدرا�سة،  الرئي�سية  املوؤلفة  وق�لت 
م��ن ج�معة  امل�ج�ستري  ع��ل��ى  واحل������س��ل��ة  اإمت��ي��ن���ن،  م��ه��ي���ر 
من  ت��ع���ين  ام����راأة  اأي  اإن  ك��ن��دا،  يف  الربيط�نية  كولومبي� 
رع�ية  ع��ل��ى  للح�سول  ت�سعى  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��ني  يف  م�س�كل 

طبية.
الإ�س�بة  "خطر  اأو�سحت:  البحثية،  الورقة  على  وتعليق� 
منخف�ض  الهرمونية  احلمل  موانع  ب��ستخدام  ب�لغلوكوم� 
الن�س�ء  الأدوي����ة.  ه��ذه  ت��ن���ول  ع��ن  الن�س�ء  يثني  األ  وي��ج��ب 
يع�نني  الهرمونية ممن  ي�ستخدمن موانع احلمل  اللواتي 
الأعرا�ض من  اأن يفح�سن هذه  من تغريات ب�سرية يجب 

قبل طبيب عيون".
واأو�سح اخلرباء اأن الدرا�سة ق�ئمة على املالحظة ومل تكن 
ق�درة على ا�ستخدام عوامل اأخرى، مثل م� اإذا ك�نت الن�س�ء 

مدخن�ت.
الفخري  الأ���س��ت���ذ  م���ك��ون��واي،  ال��ربوف��ي�����س��ور كيفني  وق����ل 
لالإح�س�ء التطبيقي ب�جل�معة املفتوحة، اإن خطر الإ�س�بة 
اأول���ئ���ك يف ه���ذه الدرا�سة  ب���ل��غ��ل��وك��وم��� ل���دى ال��ن�����س���ء م��ث��ل 

منخف�ض.
املت�بعة،  "على مدار ع�مني يف املتو�سط من فرتة  واأو�سح: 
فقط  ن�����س���ء  خم�ض  بنحو  ال��غ��ل��وك��وم���  ح���ل��ة  ت�سخي�ض  مت 
ت�أثري  يف  وللتحقيق  الدرا�سة.  يف  اآلف  ع�سرة  كل  بني  من 
ا���س��ت��خ��دام م���وان���ع احل��م��ل ال��ه��رم��ون��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا اخلطر 
املنخف�ض، افرت�ض الب�حثون موؤقت� اأن زي�دة خطر الإ�س�بة 
احلمل  موانع  ا�ستخدمن  الالئي  اأولئك  لدى  ب�لغلوكوم� 

الهرمونية �سببه ب�لك�مل موانع احلمل".
واأ�س�ر الربوفي�سور م�كونواي اإىل اأن هذا "افرتا�ض قوي" 
ق�ئال اإن الدرا�سة غري ق�درة على حتديد اأي �سبب للت�أثري.

ال��ت��ع��ر���ض لالإ�سرتوجني  ك����ن  اإذا  م���  ال��وا���س��ح  غ��ري  وم���ن 
دورا  يلعب  قد  كليهم�،  اأو  الربوج�سرتون،  اأو  ال�سطن�عي 

يف ظهور الغلوكوم�.
وكجزء من الدرا�سة، قدر الب�حثون اأن %2.6 من ح�لت 
الغلوكوم� ك�ن من املمكن الوق�ية منه� اإذا مت التخل�ض من 

موانع احلمل الهرمونية.
ف�إن  احل��م��ل،  منع  ح��ب��وب  �سببه�  الغلوكوم�  اأن  ثبت  واإذا 
التخل�ض  اإىل  �سيوؤدي  احلبوب  هذه  ا�ستخدام  عن  التوقف 
من حوايل 1 من كل 40 ح�لة من ح�لت الغلوكوم� لكل 

امراأة. األف   100
الفع�لية  وح��دة  مديرة  ه���ردم���ن،  �س�رة  الدكتورة  و�سلطت 

والإجن�بية،  اجلن�سية  ال�سحية  الرع�ية  بكلية  ال�سريرية 
ال�سوء على اأن الدرا�سة ك�نت "�سغرية جدا" لتكوين �سورة 
فقدان  اإىل  ت��وؤدي  احلمل  منع  حبوب  ك�نت  اإذا  عم�  ك�ملة 

الب�سر اأم ل.
وق�لت: "يف عينة قرابة 5 ماليني امراأة يف هذه الدرا�سة، 
وهذا  الغلوكوم�".  ح���لت  2366 ح�لة من  لوحظ فقط 

اأقل من %0.05 من ال�سك�ن.
وت�بعت: "هذا يعني اأنه حتى لو ت�س�عف اخلطر ب��ستخدام 
مبر�ض  الإ���س���ب��ة  احتم�ل  ف���إن  الهرمونية،  احلمل  م��وان��ع 
يف  طفيفة  زي����دة  واأي  للغ�ية.  �سئيال  �سيظل  الغلوكوم� 
الكبرية  الف�ئدة  الغلوكوم� يجب موازنته� مق�بل  خم�طر 
جدا املتمثلة يف حتقيق و�س�ئل منع احلمل الفع�لة لتجنب 
ل��ه وف��وائ��د غ��ري م��وان��ع احلمل مثل  احلمل غ��ري املخطط 

اإدارة نزيف احلي�ض الثقيل".

موانع احلمل الهرمونية قد ت�ضاعف 
خطر اإ�ضابة الن�ضاء بالغلوكوما

حذرت درا�سة جديدة من اأن اأكرث من ن�سف م�ستح�سرات 
التجميل ال�سعبية التي ُتب�ع يف الولي�ت املتحدة وكندا، قد 
ت�سمى  �س�مة  كيمي�ئية  م��واد  من  ع�لية  م�ستوي�ت  حتوي 

.)PFAS( بويل فلورو األكيل
واخترب ب�حثون من ج�معة نوتردام، اأكرث من 200 منتج 

الأ�س��ض  وك���رمي  الكون�سيلر  منتج�ت  ذل��ك  يف  مب��� 
ومنتج�ت  واحل��واج��ب  ال��ع��ي��ون  ومنتج�ت 
يف   PFAS على  اأدل���ة  ووج����دوا  ال�سف�ه، 

حوايل ن�سف )%52( منه�.
واملثري للقلق اأن الأبح�ث ال�س�بقة ربطت 

بع�ض PFAS مبجموعة من امل�سكالت 
ال�سحية،

و�سرط�ن  الكلى  �سرط�ن  ذل��ك  يف  مب���   
اخل�سية، وارتف�ع �سغط الدم، واأمرا�ض 
ال���غ���دة ال���درق���ي���ة، وان���خ���ف��������ض ال����وزن 
لدى  امل��ن���ع��ي��ة  وال�سمية  ال�����ولدة،  ع��ن��د 

الأطف�ل.
غراه�م  الربوفي�سور  وق���ل 

ب���ي�������س���ل���ي، ال�������ذي ق����د 
اإن  ال���������درا����������س���������ة، 
م��������دة   PFAS
ث�بتة  ك��ي��م��ي���ئ��ي��ة 
تدخل  ع���ن���دم����   -

جم��������������رى ال��������������دم، 
هن�ك  ت��ب��ق��ى  ف���إن��ه��� 

وترتاكم. وهن�ك 
خطر  اأي�������������س������� 

اإ����س����يف ي��ت��م��ث��ل يف 
البيئي  ال����ت����ل����وث 

هذه  بت�سنيع  املرتبط 
منه�،  والتخل�ض  املنتج�ت 

والذي ميكن اأن يوؤثر على العديد من الأ�سخ��ض.
ودائمة  ومعقدة  كبرية  جمموعة  ب�أنه�   PFAS وُتعرف 
التو�سع من املواد الكيمي�ئية امل�سنعة التي ت�ستخدم على 
اليومية،  املنتج�ت  اأن��واع خمتلفة من  ل�سنع  وا�سع  نط�ق 

وفق� للمعهد الوطني لعلوم ال�سحة البيئية.
املث�ل،  �سبيل  "على  ال��ب���ح��ث��ون:  واأو���س��ح 
ال������ط������ع�������م من  مت�����ن�����ع 

امل��الب�����ض وال�سج�د  ال��ط��ه��ي، وجت��ع��ل  ب������أدوات  الل��ت�����س���ق 
مق�ومة للبقع، وت�سنع رغوة اإطف�ء اأكرث فع�لية. 

وُت�ستخدم PFAS يف �سن�ع�ت مثل الطريان وال�سي�رات 
والبن�ء والإلكرتوني�ت".

م�ستح�سر   200 اأك��رث من  الفريق  اخترب  الدرا�سة،  ويف 
جتميل للفلور -

على  م�����وؤ������س�����ر  وه��������و   
يف   PFAS ا�ستخدام 

املنتج.
اأن  وك�������س���ف حت��ل��ي��ل��ه��م 
ك�����رمي  م�������ن   56%
ومنتج�ت  الأ�����س����������ض 
و48%  ال�����ع�����ي�����ون، 
ال�سف�ه  منتج�ت  م��ن 
م������ن  و47% 
حتتوي  امل����������س����ك�����را، 
ع�لية  م�ستوي�ت  على 

من الفلور.
وعلى وجه اخل�سو�ض، 
تبني اأن املنتج�ت التي 
"طويلة  اأنه�  اأعلن على 
و"مق�ومة  الأمد" 
على  حت����ت����وي  لالهرتاء"، 
غري  اأم���ر  وه���و  ع���ل��ي��ة،  م�ستوي�ت 
مف�جئ، وفق� للفريق، نظرا ل�ستخدام 

امل�ء. ملق�ومة  غ�لب�   PFAS
ب�سكل  منتج�   29 اخ��ُت��رب  للقلق،  مثري  وب�سكل 

اأكرب،
 - PFAS  13 اإىل  اأن��ه��� حت��ت��وي على م��� ي�سل   ووج���د 
 PFAS اأدرج  العن��سر فقط  اأح��د ه��ذه  ف����إن  ذل��ك  وم��ع 

كمكون.

ميكن اأن ت�صبب م�صاكل �صحية ت�صمل ال�صرطان!

م�ضتح�ضرات جتميل �ضائعة قد حتتوي على مواد �ضامة 

األحد   5  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13332  
Sunday    5   September   2021   -  Issue No   13332



24 األحد   5  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13332  
Sunday    5   September   2021   -  Issue No   13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 5 �شبتمرب 2021 �لعدد 13332

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7231(
املخطرة : �سك�ي كورت�ض )�ض.ذ.م.م(

بوك�لة املح�مي /احمد ح�سن امل�زمي
�سد / املخطر اإليه� : مطعم ام �سريف �ض.ذ.م.م 

جئن�� مبوج�ب ه�ذا الإخط��ر تخط�رك�م في�ه ب�وج�وب اإل�زامكم ب�س�داد القيم�ة الإيج�ري�ة 
الب��لغ ق�دره� )59،885،00( دره�م ع�ن ف�رتة الإيج��ر م�ن ت�ري�خ 2018/3/15 
 2،100 ب��واق�����ع  ال�س�ي�نة  ر���س�����وم  اإليه��  م�س��ف   ،2018/12/23 ت���ري�����خ  وح�تى 
واإل  الإخط��ر،  ه�ذا  ا�س�تالمكم  ت�ري�خ  م�ن  اأي���م   5 اق�س��ه�  م�دة  خ�الل  وذل�ك  دره�م، 
الق�نوني�ة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم  الإج�راءات  ك�ف�ة  اآ�س�فني لتخ��ذ  �س�وف ن�س�ط�ر 

ونفقتكم، حمتفظني بك�فة احلقوق الق�نونية الأخرى لأي جهة ك�نت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�عالن بالن�شر 

 207 / 2021 / 4213 تنفيذ جتاري
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر  - تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اإىل املنفذ �سده/1- �سعيد عبدالفت�ح حممد يو�سف - جمهول حمل الإق�مة
مب� اأن الط�لب التنفيذ/موؤ�س�سة الزبري للتج�رة الع�مة

قد اأق�م عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره        ) 136642.20 درهم  (    اىل ط�لب التنفيذاأو خلزينة املحكمة.

وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم اللتزام 
ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

�عالن بالن�شر 
 2021/6405 تنفيذ جتاري

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر  - تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اإىل املنفذ �سده/1_ حكيم ح�سن ح�سن احمدجمهول حمل الإق�مة

مب� اأن الط�لب التنفيذالك�سري للتج�رة الع�مة )�ض.ذ.م.م(
قد اأق�م عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره 1464743.50 درهم اىل ط�لب التنفيذاأو خزينة املحكمة  .
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:3174/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية الرابعة 14
مو�سوع الدعوى : اول بف�سخ اتف�قية املق�ولة املربمة بني املدعي واملدعي عليه� املوؤرخة 2020/12/12 والزام املدعي عليه� 
برد مبلغ قدره )56955( درهم �ستة وخم�سون الف وت�سعم�ئة خم�سة وخم�سون الف درهم قيمة املبلغ املرت�سد للمدعي يف 
ذمة املدعي عليه� - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )20( الف درهم تعوي�س� م�دي� واأدبي� عم� حلقه 

من ا�سرار نتيجة اخالل املدعي عليه� التع�قدي - ث�لث�:ب�لزام املدعي عليه� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
املدعي:علي ح�سني مال حممد املرزوقي

عنوانه:الم�رات - ام�رة را�ض اخليمة - النخيل - ابراج جلف�ر - الط�بق 401-4
املطلوب اإعالنه :  1- اون�ست توب لتنظيم املع�ر�ض وادارته�  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� اول بف�سخ اتف�قية املق�ولة املربمة بني املدعي واملدعي عليه� املوؤرخة 
2020/12/12 والزام املدعي عليه� برد مبلغ قدره )56955( درهم �ستة وخم�سون الف وت�سعم�ئة خم�سة وخم�سون الف درهم 
قيمة املبلغ املرت�سد للمدعي يف ذمة املدعي عليه� - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )20( الف 
درهم تعوي�س� م�دي� واأدبي� عم� حلقه من ا�سرار نتيجة اخالل املدعي عليه� التع�قدي - ث�لث�:ب�لزام املدعي عليه� ب�لر�سوم 
وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة - وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء  املوافق  2021/9/7  ال�س�عة 09.30 �ض يف ق�عة التق��سي 
عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

Date 5/ 9/ 2021  Issue No : 13332
Legal Notice by Publication

7173/2021
Document No. 145876/2021
The Notifying Party : Technical Parts FZCO
The Notified Parties : ELECTRO FOS ELECTROMECHANICAL (L.L.C),
2. Sureshkumar Maruthamalani Manian

Subject
I.The Notifying Party is a limited liability company carrying on its activity in the field of the parts and is 
headquartered in the Emirate of Dubai to carry on its commercial activity under the Business License No. 
201644 issued by the Department of Economic Development in the Emirate of Dubai.
II. The Notified Party is a limited liability company carrying on its activity in the field of the electromechanical 
equipment under the Business License No. 571077 issued by the Department of Economic Development 
in the Emirate of Dubai.
III. The Second Notified Party issued from the account of the First Notified Party the following cheques 
drawn on Abu Dhabi Commercial Bank in favor of the Notifying Party.
Cheque No Cheque Value (AED) Cheque Date 
000852 29,609.19  22/2/2020
000853 28,400.69  29/2/2020
000985 19,347.46  12/3/2020
000959 15,829.50  23/3/2020
000960 15,829.51  30/3/2020
001008 7,048.99  18/5/2020
001117 20,610.25  29/6/2020
Total 136,675.59  One hundred thirty six thousand,
   six hundred seventy five dirhams and fifty nine fils
IV. When the Cheques were presented on the due dates, they were bounced without being encashed for 
insufficient funds. The Notifying Party has amicably asked the Notified Parties to pay the amounts payable 
thereby but they have not paid the amount in full to date. Accordingly, they owe the Notifying Party a sum of 
AED 136,675.59 (One hundred thirty six thousand, six hundred seventy five dirhams and fifty nine fils).
Therefore, the Notifying Party sends this notice to notify the Notified Parties that they must pay the value 
of the above-mentioned Cheques amounting to AED 136,675.59 (One hundred thirty six thousand, six 
hundred seventy five dirhams and fifty nine fils) within five days from the date on which they receive this 
notice; considering any legal action that may be taken for claiming on this debt and its interest, judicial 
fees and expenses.
Notary Public  31 August 2021

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

برمييري انرتنا�صيونال لالإ�صتثمار  �صركة ال�صخ�س الواحد �س ذ  ا�سم ال�سركة : 
ال�سكل   - بردبي  القوز   - ال مكتوم  �سعيد  احمد  ال�سيخ  4 ملك  العنوان : حمل   - م م 
الق�نوين : �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�سة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1319646  : التج�ري  ب�ل�سجل  القيد  رقم   747738  :
ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�سجل  يف  الت�أ�سري  مت  ق��د  ب���أن��ه  بدبي  القت�س�دية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2021/2/8 واملوثق 
اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/2/8 بت�ريخ  دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  لدى 
مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون العنوان : 
مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التج�ري - ه�تف : 2762233-04 ف�ك�ض 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً   04-4221680  :

)45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : بيوتي باي - �س ذ م م  
ال�سكل   - دي��رة  امل��ردف -   - �سيتي �سنرت  العنوان : حمل رقم20.21.22.23 م��ردف 
ب�ل�سجل  القيد  رقم   635798  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : الق�نوين 
قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1055569 مبوجب هذا   : التج�ري 
مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2019/11/6 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/6
1502 ملك راجو مينون  العنوان : مكتب  كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون 
- اخلليج التج�ري - ه�تف : 2762233-04 ف�ك�ض : 4221680-04 م�سطحب�ً 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً   )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : لندمارك انفوتك �صي�صتم )�س ذ م م(  
العنوان : حمل رقم 12 ملك مركز �سنرت بوينت - بردبي - منخول - ال�سكل الق�نوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 524714 رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 
يف  الت�أ�سري  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   56160
ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي 
بت�ريخ 20219/11/6 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/11/6 
كري�صتون مينون  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مط�لبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
حما�صبون قانونيون العنوان : مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التج�ري - 
ه�تف : 2762233-04 ف�ك�ض : 4221680-04 م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب 1502 م��ل��ك راج����و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال���ت���ج����ري - ه���ت��ف : 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-4221680  : ف�ك�ض   04-2762233
برمييري  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب���أن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����س���دي��ة 
مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س  الواحد  ال�صخ�س  �صركة  لالإ�صتثمار  انرتنا�صيونال 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2021/2/8 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مط�لبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  2021/2/8 وعلى من 
اأعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات  يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : مكتب 1502 م��ل��ك راج���و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج���ري - ه���ت��ف : 
2762233-04 ف�ك�ض : 4221680-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
بيوتي  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية 
 2019/11/6 بت�ريخ   دب��ي  ق��رار حم�كم  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �س  باي 
واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/11/6 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على  اأو مط�لبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب 1502 م��ل��ك راج����و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج���ري - ه���ت��ف : 
2762233-04 ف�ك�ض : 4221680-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
لندمارك  اأعاله لت�سفية   ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  القت�س�دية بدبي 
بت�ريخ   دب����ي  حم���ك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م(  م  ذ  )���س  �صي�صتم  انفوتك 
 2019/11/6 بت�ريخ  دبي  العدل حم�كم  ك�تب  واملوثق لدى   2019/11/6
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005802 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ف�حت به�ء الدين ال�سح�د ح�ج جنيد - جمهول حمل الإق�مة : اإم�رة ال�س�رقة ال�سن�عية 3 �س�رع 
املليحة �سربة رقم 5 ملك عمران ح�سن عبدالعزيز - ه�تف 0552622073 

نعلمكم ان املدعي مع�ذ كردي - قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله ويط�لب فيه� ب�لتي : 
لال�سول.  وفف�  عليهم  املدعي  واعالن  لنظره�  جل�سة  اقرب  وحتديد  الدعوى  ت�سجيل   /1

ملكية  بتحويل  ال�س�رقة  ملرور  الع�مة  الإدارة  خم�طبة  وب�لنتيجة  ال�سي�رات  ملكية  بتحويل  عليهم  املدعي  الزام   /2
درهم   451،000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدوا  ب�ن  ب�لت�س�من  عليهم  املدعي  3/الزام  املدعي.  ا�سم  يف  ال�سي�رات 
)م�ئت�ن واحد وخم�سون الف درهم( عب�رة عن قيمة ال�سي�رات والعري�ض عن ال�سرر والف�ئدة بواقع %9 من ت�ريخ 
مكلف  انت  املح�م�ة.   واتع�ب  وامل�سروف�ت  ب�لر�سوم  عليهم  املدعي  الزام   /4 الت�م.  ال�سدادا  وحتى  الدعوى  رفع 
مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�س�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م    2021/9/9 بجل�سة  ب�حل�سور 
رقم  )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بت�ريخ  2021/8/31   
مكتب �خلدمات �لق�شائية      
حميد عبد�هلل �ل�شعيدي 

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

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005335 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جوزيف اوجو�ستني 
جمهول حمل الإق�مة : ال�س�رقة منطقة العزرة �س�رع ال�سيخ �س�مل بن �سلط�ن الق��سمي بن�ية �سكن �س�ئقي 

اجرة ال�س�رقة رقم اله�تف 0558676388  
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2021/9/12 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 6( �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )11599.09( اأحد ع�سر الف� وخم�سم�ئة وت�سعة وت�سعون وت�سعون 

فل�س� ، والف�ئدة الق�نونية بواقع %12 من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية وحتى ت�ريخ ال�سداد الت�م. 
الزام املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 

حرر بت�ريخ  2021/8/31 م  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      
عائ�شة �بر�هيم �لهرمودي 

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

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )7312/2021(

بن�ية  الدين -  �س�رع �سالح  اإم���رة دبي - ديرة -   / العنوان  اإم�راتية اجلن�سية -   - الغيث  مقدم من  املخطر )املوؤجر(/ع��سة خلف 
الي��سمني - مكتب 206 - وميثله� ب�لتوقيع ال�سيد / ه�ين �سعد حممد عبد احلليم ، هوية رقم 7٨41977٨4039733 مبوجب الوك�لة 

امل�سدقة حتت الرقم )2009/1/44226( - اله�تف / 0502729797 
�سد/املخطر اإليه )امل�ست�جر(/حممد را�سد حممد �س�مل - ام�راتي اجلن�سية - هوية رقم 784198282837214، ه�تف رقم 
العنوان / اإم�رة دبي - املرر - �س�رع عمر بن اخلط�ب - بجوار فندق فورت�سن - ار�ض رقم   - 0566028537  ،  0507799959

749-117 - حمل رقم 5 )اخل��سية لل�سي�حة( - اله�تف / 551606013.
املو�سوع / اإخط�ر ب�سداد بدل اإيج�ر - مبلغ 23200 در هم )ثالثة وع�سرون الف ومئت�ن درهم( و الإخالء

الوق�ئع /- مبوجب عقد اإيج�ر م�سدق ا�سول اإ�ست�أجر املخطر اإليه من املخطر املحل رقم )5( الك�ئن مبنطقة املرر - على الأر�ض 
درهم   70000 ق��دره  �سنوي  اإيج�ر  لق�ء   30/6/2020 وحتي   1/7/2019 من  الفرتة  عن  �سنة  مل��دة  وذل��ك   )117749( رق��م 
)�سبعون الف درهم( ق�م امل�ست�جر بدفع مبلغ 46٨00 )�ستة واربعون الف وثم�من�ئة درهم(. فيم�  امتنع عن دفع ب�قي القيمة مبلغ 
الرغم من املط�لب�ت الودية املتكررة من املخطر للمخطر اإليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته جتديد  وعلى  درهم،   23200
عقد اليج�ر اإل اأنه مل يحرك �س�كن�. لذلك ، يخطركم املخطر و ينبه عليكم �سرورة �سداد مبلغ 23200 )ثالثة وع�سرون الف 
ومنت�ن درهم( قيمة الإيج�ر امل�ستحقة عليكم و اإخالء الوحدة وت�سليمه� للمخطر خ�لية من ال�سواغل و ب�حل�لة التي ك�نت عليه� 
وقت ت�سلمكم له� مع �سداد جميع الفواتري الإ�ستهالكية حتى ت�ريخ الت�سليم و ذلك يف موعد اأق�س�ه ثالثون يوم� من ت�ريخ ت�سلمكم 
الإخط�ر و اإل �سي�سطر املخطر لإتخ�ذ الإجراءات الق�نونية �سدكم لتح�سيل املبلغ امل�ستحق و م� ي�ستجد من اإيج�ر حتي ت�ريخ اإخالء 

الوحدة و ت�سليمه� له مع حتميلكم ك�فة ر�سوم و م�س�ريف التق��سي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7325(

امل�نذر : ح�سني حممد بن مطلق الغفلي
املنذر اليه : �سمري كونهي بوراييل

درهم  وثم�نون  و�سته  وت�سعم�ئه  ال��ف  وواح���د  )م���ئ��ه   101،986،50 مببلغ  ب�لوف�ء  تكليف   : املو�سوع 
مبوجب  �سنوي�  امل�ستحقه  القيمه  10% م��ن  ب��واق��ع  التف�قيه  غ��رام��ه  م��ع  لغ��ري(  فقط  فل�س�  وخم�سون 
يف  احل��سل  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  9%من  بواقع  الق�نونيه  والف�ئده   2019/5/15 امل���وؤرخ  العقد  ملحق 

وحتى مت�م ال�سداد الخالء للعني مع املوؤجره.  اجره  من  ي�ستجد  وم�   2020/12/5
و ع��ل��ي��ه ، ف���إن��ن��� ن��ي���ب��ة ع��ن امل��وك��ل نكلفكم ون��ن��ذرك��م ب�����س��رورة ���س��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���س��د ب��ذم��ت��ك��م و الب�لغ 
101،986،50 )م�ئه وواحد الف وت�سعم�ئه و�سته وثم�نون درهم وخم�سون فل�س� فقط لغري( مع غرامه 
التف�قيه بواقع 10%من القيمه امل�ستحقه �سنوي� مبوجب ملحق العقد املوؤرخ 2019/5/15 والف�ئده 
الق�نونيه بواقع 9%من ت�ريخ ال�ستحق�ق احل��سل يف 2020/12/5 وم� ي�ستجد من اجره وحتى مت�م 
ال�سداد مع الخ��الء للعني املوؤجره.  وذلك خالل مدة ل تتج�وز ثالثون يوم� من ت�ريخ ا�ستالمكم لهذا 
الن�سر ، و اإل ف�إنه �سن�سطر اإىل اإتخ�ذ الإجراءات الق�نونية الالزمة بحقكم للحف�ظ على حقوق موكلتن� مع 

ت�سمينكم الر�سوم و امل�سروف�ت و ك�مل اتع�ب املح�م�ة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر قانوين بالن�شر
رقم )2021/7335(

املن��ذرة : ايه جي ئي �ستيل
املنذر اإليهم�: 1- �سركة ال�س� للهند�سة والإن�س�ءات منطقة حرة ذ.م.م

)جمهويل حمل الإق�مة( اجلن�سية  اأمريكي   - عربيد  �س�مي  غ�س�ن   -2
اإم�راتي�ً  اإليهم� وتكلفهم� ب�سداد مبلغ 149،٨32،6٨ درهم�ً  مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة - املنذر 
اإم�راتي�ً وثم�نية و�ستون فل�س�( خالل  )م�ئة وت�سعة اأربعون األف وثم�من�ئة واثن�ن وثالثون درهم�ً 
اأي�م بدءاً من ت�ريخ هذا الع��الن. خالف�ً لذلك، �ستتقدم املنذرة اإىل  مدة ل تزيد على خم�سة )5( 
ب�لك�مل  املذكور  املبلغ  واإلزامكم بدفع  الالزمة �سدكم  الق�نونية  الإج��راءات  الق�س�ء لتخ�ذ جميع 
الق�نونية وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  ب��دءاً من  �سنوي�ً  بن�سبة ٪12  الق�نوين  الت�أخري  )مب� يف ذلك ف�ئدة 
ب�ملنذرة  الذي حلق  وامل���دي  املعنوي  ال�سرر  املن��سب عن  التعوي�ض  اإىل  ب�لإ�س�فة  الك�ملة(  الت�سوية 
املبلغ يف ت�ريخ ال�ستحق�ق وكذلك دفع الر�سوم والنفق�ت الق�س�ئية )مب�  ب�سبب عدم �سدادكم هذا 

يف ذلك اأتع�ب املح�م�ة(.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7214(
املنذرة/ الدانوب لتج�رة مواد البن�ء �ض ذ م م

املنذر اإليه/ )1( رايز ادمريال لنقل البرتول ومنتج�تة بوا�سطة ن�قالت البرتول �ض ذم م
)2( ابراهيم حممد عب��ض حممد

طلب اعالن ب�لن�سر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/88886
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )87،570 �سبعة وثم�نون وخم�سم�ئة 
اأي�م من ت�ريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار، واإل ف�إنن�  اأق�س�ه خم�سة  و�سبعون درهم( يف موعد 
�سن�سطر اأ�سفني للجوء اإىل الق�س�ء للمط�لبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�سد بذمتكم والف�ئدة 
الق�نونية بواقع 9% منذ ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م، مع حتميلكم ك�فة الر�سوم 

وامل�س�ريف الن�جمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �ملحرر )2021/7319(
املنذر / ا�ض بي كيه للعق�رات

املنذر اليه : بلمونت ام�رت�ض �ض.ذ.م.م
ف�ن املنذر ينبه على املنذر اليه ب�لتي

43043 درهم للفرته من 01/6/2021 وحتى 05/08/2021  امل�ستحق مبلغ  �سداد   )1
وم� ي�ستجد من ايج�ر من ت�ريخ 06/08/2021 حتى ت�ريخ ال�سداد وذلك خالل 30 يوم� 

من ا�ستالمه هذا النذار.
2( اخالء العني امل�ست�جره يف ح�لة عدم دفع اليج�ر وت�سليم العني للمنذر خ�ليه من ال�سواغل 

مع �سداد فواتري الكهرب�ء وامل�ء وتزويدن� ب�ملخ�ل�سه.
3( وبخالف ذلك �سي�سطر املنذر لتخ�ذ ك�فة الجراءات الق�نونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر 
اليه جربا ب�سداد املبلغ املط�لب به والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ه مع الخالء الت�م. 

مع حفظ ك�فة احلقوق الأخرى للمنذر اي� ك�ن نوعه� ال�س�بقه واحل�ليه وامل�ستقبليه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7216(
املنذرة/ يو اي جي لتج�رة وا�سالح امل�سخ�ت واملك�ئن �ض ذ م م

املنذر اإليه / )1( ا�ستيف توم��ض ت ك توم��ض
)2( اونى كري�سن�ن �سرييده�ران �س�ندرا موه�ن�ن �س�ندرا

طلب اعالن ب�لن�سر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/132329 
الية  املنذر  ا�سدر  اليهم  وامل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  بني  تع�مل جت���ري  على  بن�ء  اإليهم  املنذر   / امل��ن��ذرة  تنذر 
الول والث�ين ب�سفتيهم� خمولني ب�لتوقيع عن املنذر اليه� الث�لثة ف��ست �سوليو�سونز للمق�ولت 
والهند�سة عدد �ست �سيك�ت مبلغ وقدره 222،652،35)م�ئتني واثن�ن وع�سرون الف و�ستم�ئة واثن�ن 
اأق�س�ه  املبلغ يف موعد  �سداد  ب�سرعة  املنذرة  تط�لب  لذا  فل�ض(  وثالثون  درهم وخم�سة  وخم�سون 
الق�س�ء  اإىل  للجوء  اأ�سفني  �سن�سطر  ف�إنن�  واإل  الإن���ذار،  لهذا  ا�ستالمكم  ت�ريخ  من  اأي���م  خم�سة 
للمط�لبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�سد بذمتكم والف�ئدة الق�نونية عنه منذ ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى 

ال�سداد الت�م، مع حتميلكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف الن�جمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر قانوين بالن�شر
رقم )2021/7333(

املن�ذرة : ايه جي ئي �ستيل
املنذر اإليه : اأبو غيط جم�ل اأبو الغيط �سيد اأحمد - م�سري اجلن�سية

)جمهول حمل الإق�مة(
مبلغ  ب�سداد  مبوجبه  الوف�ء  ب�سرورة  وتكلفه  اإليه  املنذر   - املنذرة  تنذر  الإن��ذار  هذا  مبوجب 
اإم�راتية  واأربعة دراهم  وت�سعم�ئة  األف�ً  اإم�راتية )م�ئت�ن وخم�سة وثم�نون  2٨5،904،32 دراهم 
واثن�ن وثالثون فل�س�ً( خالل خم�سة )5( اأي�م بحد اأق�سى من ت�ريخ هذا الإعالن واإل �سوف 
تلج�أ املنذرة للق�س�ء لتخ�ذ جميع الت�سرف�ت ال�سرورية �سدكم واإلزامكم بدفع املبلغ املذكور 
املط�لبة  ت�ريخ  من  9% �سنوي�ً  بن�سبة  الت�أخري  عن  الق�نونية  الف�ئدة  )�س�مالأ  ك�مال  اأع��اله 
الق�نونية وحتى الت�سوية الك�ملة( والتعوي�ض املن��سب عن ال�سرر املعنوي وامل�دي الذي حلق 
الق�س�ئية  الر�سوم  دف��ع  واأي�س�ً  ا�ستحق�قه  ت�ريخ  يف  املبلغ  �سداد  عن  تخلفكم  ب�سبب  ب�ملنذرة 

والنفق�ت )�س�ملة اأتع�ب املح�م�ة(.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/1/17118(
املنذرة : م�ن�سي�سرت للمق�ولت الفنية - ذ م م اجلن�سية 

  MANCHESTER TECH.CONT L.L.C
�سد / املنذر الي�هم : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمق�ولت ذ.م.م

FUJAIRAH NATIONAL CONSTRUCTION CO L.L.C
اجلن�سية لبن�ين   - زهرة  حن�  يو�سف   -2

YOUSSEF HANNA ZAHRA
)جمهول حمل الإق�مة(

يتوجه املندر ايل املندر اإليهم بهذا الإنذار للتنبيه عليهم ب�سداد مبلغ / 191،215،440 درهم امل�ستحقة للمنذر 
نتيجة تع�مالت بني الطرفني يف مهلة اأق�س�ه� )5 اأي�م( خم�سة اأي�م من ت�ريخ اعالنه ب�لإنذار ، ويف ح�لة امتن�عه 
عن ال�سداد ف�إن املنذر �سوف يتخذ الإجراءات الق�نونية الالزمة ل�سم�ن حقوقه وذلك ب��ست�سدار اأمر اأداء وفق ن�ض 
امل�دة )143( من ق�نون الإجراءات املدنية مع حتميل املنذر اإليه ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 

الق�نونية من ت�ريخ ا�ستحق�ق املبلغ يف 2020/9/3 ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن �جتماع �خلربة

يف �لدعوى رقم 1928-2021 جتاري جزئي - دبي
املق�مة من / موؤ�س�سة اأبو لنب للموا�سي

�سد /1- املدعى عليه�/ تي ايه ا�ض ل�ست�س�رات الطريان �ض.ذ.م.م
اأكرم. اهلل  عبد  املدخل/جم�ل  اخل�سم   -2

نعلنكم نحن اخلبري احل�س�بي / حممد حميد املري اأنه مت ندبن� من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة الواردة 
ا�ض  ايه  “تي  عليه�  املدعي  نعلن  كم�   - اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2021-08-26 بجل�سة  ال�س�در  املحكمة  بحكم 
ل�ست�س�رات الطريان �ض ذ م م” واخل�سم املدخل “جم�ل عبد اهلل اأكرم” حل�سور اجتم�ع اخلربة املقرر له جل�سة يوم 
الحد املوافق 12-09-2021 يف مت�م ال�س�عة 03:00 ع�سراً وذلك من خالل الت�س�ل املرئي بجميع اأطراف النزاع 

عرب تطبيق زووم )ZOOM( ب�لدخول على الرابط ادن�ه الت�يل.
Zoom Link
https://us04web.zoom.us/j/71487212908?pwd=O1l4N25Oelg2eHowNiN
rVzlyU21Odz09
Meeting ID : 714  8721  2908
Passcode: 19282021
info@ 042227585 ، والربيد الإلكرتوين  ويف ح�ل اي ا�ستف�س�رات ميكنكم الت�س�ل علي رقم مكتب اخلبري 

wisehouse.ae
خبري ح�شابي / حممد حميد �ملري

�إعالن �إجتماع خربة 

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
دعوة حل�شور �إجتماع �خلربة

يف �لنز�ع رقم 2021/413 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي
اعاله  الدعوى  يف  �سدهم  املتن�زع  فرح�ت  حممد   / احل�س�بي  اخلبري  يدعو 
 ، القحط�ين  بن مب�رك  بن فرح�ن  ، ع�ي�ض  زيد اخل�لدي  “في�سل عبداهلل 
تنمي�ت لالأ�ستثم�ر والتطوير العق�ري ذ م م “حل�سور اإجتم�ع اخلربة ب�ل�سوت 
وال�سورة “عن بعد” �سواء ب�سخ�سهم اأو بوا�سطة وكيال ق�نوني� عنهم واملقرر 
عقدة يوم الأربع�ء املوافق 2021/9/8 ال�س�عة الث�نية ظهرا "اأوفى غ�سون 
اأق��رب، ويف تلك احل�لة يطلب من  ا�سبوع من ت�ريخ ن�سر هذا العالن ايهم� 
املتن�زع �سدهم التوا�سل مع اأمينة �سر اخلربة الأن�سه/ من�ل على ه�تف رقم 

-04  او متحرك : 0507862887  وات�ض اب ،  2500251
suha@farahatco.com : او على المييل

�خلبري �حل�شابي/ حممد فرحات

�إجتماع خربة 

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن �ملتنازع �شدهم بالن�شر 

نز�ع 2021/83 تعيني خربة مدين  
اىل املتن�زع �سدهم:1: �سركة امي�رت�ض لوب اويل �ض ذ م م 

الإم�رات للزيوت �ض ذ م م �سركة   :3  ، املحدودة   للزيوت  الإم�رات  �سركة   :2
املحدودة فرع )1( 5 : �سركة الإم�رات للزيوت �ض م ح للزيوت  الإم�رات  �سركة   :  4

للت�أجري �ض.ذ.م.م الوطنية  اأبوظبي   :  7 م،  م  ذ  �ض  انرجي  هورايزون   :6
ام�م  م��دين  خ��ربة  تعيني   83/2021 رق��م  النزاع  اق�مت عليكم  ع قد  م  للت�أمني �ض  �سركة الحت���د   / املتن�زعة  ب���أن  نعلنكم  بهذا 
من  تعذراعالنكم  قد  ب�أنه  نفيدكم   ، الت�سوية  مركز  قبل  من  املكلف  الت�أميني  اخلبري  وب�سفتي   ، بدبي  ال��ودي��ة  الت�سوي�ت  مركز 
 29/08/2021 وت�ريخ   18/8/2021 بت�ريخ  خم�طبتكم  مت  حيث  ب�ملحكمة،  النزاع  مبلف  املدونة  الربيدية  العن�وين  خالل 
دون ا�ستالم م� يفيد ا�ستالمكم للخط�ب�ت اعاله، ومع تعذر التوا�سل معكم دون تلقي اج�بة عن طريق الهواتف املدونة لدين�، عليه 
نعلنكم بهذا العالن للتكرم ب�حل�سور اأوالتوا�سل مع مكتب اخلبري بدبي منطقة القرهود - بن�ية بو�سقر - بلوك بي - جوار حمطة 
ميرتو جي جي كو - �سركة مي ب�رترنز ل�ست�س�رات الت�أمني - مكتب رقم 205 - بوا�سطة وكيل ق�نوين معتمد خالل خم�سة اي�م 
من ت�ريخ ن�سر هذا العالن ب�ل�سحف للرد على لئحة النزاع وتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم، او ح�سور اجتم�ع اخلربة الذي �سوف 
ينعقد مع اطراف النزاع بت�ريخ الأحد 12/09/2021 ال�س�عة الواحدة بعد الظهر عرب تقنية الت�س�ل املرئي عن بعد وا�ستالم 

رابط الجتم�ع من مكتب اخلبري.
حممد مو�شى �ل�شو�هني
�خلبري �لتاأميني �ملكلف
تلفون : 6669449 052

musashawahin@yahoo.com :لربيد �للكرتوين للخبري�

�إجتماع خربة 

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
دعوة حل�شور �إجتماع �خلربة

يف �لدعوى رقم 2021/2501 جتاري جزئي - دبي

يدعو اخلبري احل�س�بى/ حممد فرح�ت املدعى عليهم� يف الدعوى اعاله “دانيل 
جوزيف فورت�دو ، جلوب�ل ميتلز م م ح ‘حل�سور اإجتم�ع اخلربة ب�ل�سوت وال�سورة 
“عن بعد“ �سواء ب�سخ�سهم� اأو بوا�سطة وكيال ق�نوني� عنهم� واملقرر عقدة يوم 
اخلمي�ض املوافق 2021/9/9 ال�س�عة الث�نية ظهرا "اأو يف غ�سون ا�سبوع من 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن اإيهم� اأقرب، ويف تلك - احل�لة يطلب من املدعى عليهم� 
التوا�سل مع اأمينة �سر اخلربة الأن�سه/من�ل على ه�تف رقم 2500251 -04 

او متحرك :0507862887 وات�ض اب ،
suha@farahatco.com : اوعلى المييل

�خلبري �حل�شابي/ حممد فرحات

�إجتماع خربة 

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7172(

املنذر : �سركة م�س�نع الأ�سب�غ الوطنية املحدودة 
املنذر اليه : جه�جنري ع�مل علي احمد - بنجالدي�سي اجلن�سية - م�لك موؤ�س�سة الزين لتج�رة عدد وادوات البن�ء 

اأول: املنذرة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مت�ر�ض ن�س�ط �سن�عة ال�سب�غ مبوجب الرخ�سة ال�سن�عية رقم )3103( ال�س�درة 
من دائرة التنمية القت�س�دية ب�ل�س�رقة.

ث�ني�ً : املنذر اإليه� م�لك موؤ�س�سة فردية مت�ر�ض ن�س�ط بيع عدد وادوات البن�ء مبوجب الرخ�سة التج�رية رقم )51154( ال�س�درة 
من دائرة التنمية القت�س�دية يف عجم�ن.

ث�لث�ً : اأ�سدر املنذر اليه الث�ين من ح�س�ب املوؤ�س�سة التي ميلكه� ال�سيك�ت الت�لية ل�س�لح املنذرة:
البنك امل�سحوب عليه  رقم ال�سيك   ت�ريخ ال�سيك  قيمة ال�سيك  

القيوين  اأم  بنك   000809  2021/2/4  100،000
القيوين  اأم  بنك   000002  2021/2/4  150،000
القيوين  اأم  بنك   000257  2021/2/4  50،000

درهم   الف  ثالثم�ئة  املجموع     300،000
ارتدت ال�سيك�ت دون �سرف لدى عر�سه� يف ميع�د ا�ستحق�قه� ب�سبب اغالق احل�س�ب. 

279،250،14 )م�ئت�ن  وق��دره  الذكر  �س�لفة  ال�سيك�ت  بقيمة  للوف�ء  اليهم�  املنذر  لتكليف  الإن��ذار  املنذرة توجه هذا  ، ف�ن  عليه 
وت�سعة و�سبعون الف وم�ئتني وخم�سيون درهم واربعة ع�سر فل�ض( خالل خم�سة اأي�م من ت�ريخ ت�سلمه هذا الإنذار حتت ط�ئلة اتخ�ذ 

الإجراءات الق�نونية للمط�لبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�س�ئية وامل�س�ريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7227(
مقدمة من

املخطرة : �سك�ي كورت�ض )�ض.ذ.م.م(  - بوك�لة املح�مي /احمد ح�سن امل�زمي
�سد - املخطر اإليه� : مطعم ام �سريف - �ض.ذ.م.م

جئن�� مبوج�ب ه�ذا الإخط��ر نخط�رك�م في�ه ب�وج�وب اإل�زامكم ب�إخ�الء الع�ي�ن امل�وؤجرة لإيج�ره�� 
م�����ن ال��ب������ط��ن عم�ال ب���أح��ك������م امل������دة 25 م�����ن ق������ن��ون الإي���ج����رات ب���لإ���س���ف��ة اإىل ���س�����داد مبل�غ 
)33،333( دره�م ع�ن الف�رتة الإيج�ري�ة م�ن 2018/3/15 وح�تى 2018/11/14 وم�� 
بواق�ع  الت��م  الإخ�الء  ت�ري�خ  ح�تى   2018/11/15 ت�ري�خ  م�ن  اإيج�ري�ة  قيم�ة  م�ن  ي��س�ت�ج�د 
قيم�ة اإيج��ر 50،000 دره�م �س�نوي�ً، وذل�ك خ�الل م�دة اق�س��ه� 30 يوم��ً م�ن ت�ري�خ ا�س�تالمكم 
وعل�ى  بحقك�م،  الق�نوني�ة  الإج�����راءات  ك��ف�ة  لتخ��ذ  اآ�س�فني  ن�س�ط�ر  �س�وف  واإل  الإخط��ر،  ه�ذا 

م�س�وؤوليتكم ونفق�تكم، حمتفظ�ي�ن بك��ف�ة احلق�وق الق�نوني�ة الأخ�رى لأي جهة ك�نت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7228(
مقدمة من 

املخطرة : �سك�ي كورت�ض )�ض.ذ.م.م( - بوك�لة املح�مي /احمد ح�سن امل�زمي
�سد - املخطر اإليه� : مطعم ام �سريف �ض.ذ.م.م

جئن�� مبوج�ب ه�ذا الإخط��ر نخط�رك�م في�ه ب�وج�وب اإل�زامكم ب�إخ�الء الع�ي�ن امل�وؤجرة لإيج�ره�� 
م�����ن ال��ب������ط��ن عم�ال ب���أح��ك������م امل������دة 25 م�����ن ق������ن��ون الإي���ج����رات ب���لإ���س���ف��ة اإىل ���س�����داد مبل�غ 
)33،333( دره�م ع�ن الف�رتة الإيج�ري�ة م�ن 2018/3/15 وح�تى 2018/11/14 وم�� 
بواق�ع  الت��م  الإخ�الء  ت�ري�خ  ح�تى   2018/11/15 ت�ري�خ  م�ن  اإيج�ري�ة  قيم�ة  م�ن  ي��س�ت�ج�د 
قيم�ة اإيج��ر 50،000 دره�م �س�نوي�ً، وذل�ك خ�الل م�دة اق�س��ه� 30 يوم��ً م�ن ت�ري�خ ا�س�تالمكم 
وعل�ى  بحقك�م،  الق�نوني�ة  الإج�����راءات  ك��ف�ة  لتخ��ذ  اآ�س�فني  ن�س�ط�ر  �س�وف  واإل  الإخط��ر،  ه�ذا 

م�س�وؤوليتكم ونفق�تكم، حمتفظ�ي�ن بك��ف�ة احلق�وق الق�نوني�ة الأخ�رى لأي جهة ك�نت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13332 بتاريخ 2021/9/5 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7226(
املخطرة : �سك�ي كورت�ض )�ض.ذ.م.م(

بوك�لة املح�مي /احمد ح�سن امل�زمي
�سد / املخطر اإليه� : مطعم ام �سريف �ض.ذ.م.م 

جئن�� مبوج�ب ه�ذا الإخط��ر تخط�رك�م في�ه ب�وج�وب اإل�زامكم ب�س�داد القيم�ة الإيج�ري�ة 
الب��لغ ق�دره� )72،522،00( دره�م ع�ن ف�رتة الإيج��ر م�ن ت�ري�خ 2018/3/15 
دره�م،   3،369 بواق�ع  ال�س�ي�نة  ر�س�وم  اإليه��  2019/3/28، م�س��ف  ت�ري�خ  وح�تى 
�س�وف  واإل  الإخط��ر،  ه�ذا  ا�س�تالمكم  ت�ري�خ  م�ن  اأي���م   5 اق�س��ه�  م�دة  خ�الل  وذل�ك 
ن�س�ط�ر اآ�س�فني لتخ��ذ ك�ف�ة الإج�راءات الق�نوني�ة بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم، 

حمتفظني بك�فة احلقوق الق�نونية الأخرى لأي جهة ك�نت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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•• ال�شارقة-الفجر:

لهيئة  الت�بع  الإع��الم��ي  للتدريب  ال�س�رقة  مركز  اأط��ل��ق 
ال�����س���رق��ة ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون، م���وؤخ���راً ، م��ب���درة “اأن� 
ت�أهيل  ت�ستهدف  والتي  الث�نية،  ن�سخته�  يف  اأ�ستطيع”، 
ال��ب���ح��ث��ني ع��ن ع��م��ل يف امل��ج���ل الإع���الم���ي م��ن خريجي 
الب�سرية  امل���وارد  دائ��رة  يف  امل�سجلني  والكلي�ت  اجل�مع�ت 
دي�سمرب   30 ل��غ���ي��ة  ت�ستمر  ح��ي��ث  ال�����س���رق��ة،  ب��ح��ك��وم��ة 

املقبل.
���س��ت��ة تخ�س�س�ت يف  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  امل���ب����درة،  وت��ت�����س��م��ن 
وذلك  الب�سرية  واملوؤثرات  املونت�ج  هي،  الإعالمي  املج�ل 
والتقدمي  �سبتمرب،  و16  اأغ�سط�ض   29 ب��ني  ال��ف��رتة  يف 
التلفزيوين بني 5 و23 �سبتمرب، والإع��الم الرقمي بني 

10 اأكتوبر و4 نوفمرب، 
وحتريك  توفمرب،  و4  اأكتوبر   10 ب��ني  الرقمي  واملنتج 
التلفزيوين  الت�سوير  و  نوفمرب،  و29   7 الغرافيك بني 

وال�سينم�ئي بني 5 و30 دي�سمرب.
وي�����س���رك يف ه���ذه امل���ب����درة 00 ب���ح��ث���ً وب���ح��ث��ة ع��ن عمل 
نه�ية  امل�����س���رك��ون يف  الإع��الم��ي، حيث يح�سل  امل��ج���ل  يف 
م��ن مركز  ك��ل تخ�س�ض  دب��ل��وم يف  �س�هدة  ال��ت��دري��ب على 

ال�س�رقة للتدريب الإعالمي. 
وح����ول ه���ذه امل���ب����درة ق����ل ح�����س��ني ���س���ه��ني م��دي��ر مركز 

ال�س�رقة للتدريب الإعالمي:
 “ي�ستهدف املركز من خالل هذه املب�درة تزويد اخلريجني 
الب�حثني عن عمل يف املج�ل الإعالمي مبختلف املع�رف 
والتلفزيوين  الإذاع�����ي  ال��ع��م��ل  يتطلبه�  ال��ت��ي  وامل���ه����رات 
على  ال��رتك��ي��ز  م���ع  وال��ت��ق��ن��ي��ة  الإع���الم���ي���ة  بتخ�س�س�ته 
دورات  عرب  وذل��ك  اخل�س�س�ت  ه��ذه  يف  العملية  اجلوانب 
امل�سوؤولية  �سمن  تندرج  التي  امل��ب���درة  تطرحه�  تدريبية 
عرب  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�س�رقة  لهيئة  الجتم�عية 
مركزه� التدريبي الذي يهدف اإىل ت�أهيل و�سقل املواهب 

الإم�راتية يف العمل الإعالمي«.

والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العربية  املنظمة  اأع��ل��ن��ت 
 ،)OIF( واملنظمة الدولية للفرنكوفونية )الألك�سو(
للرتجمة  �سنجور،  خلدون  ابن  ج�ئزة  حتكيم  وجلنة 
الفرن�سية  من   ، �سنجور   - الإن�س�نية  والعلوم  الأدبية 
للمرتجم  الفرن�سية،  اإىل  العربية  ومن  العربية  اإىل 
الفرن�سى ريت�س�رد ج�كوموند، لرتجمته من العربية 
اإىل الفرن�سية لكت�ب "فى اأثر عن�ي�ت الزي�ت" للموؤلفة 
العربية  ن�سخته  وال��ف���ئ��زة  م��ر���س���ل،  اإمي����ن  امل�سرية 

بج�ئزة ال�سيخ زايد للكت�ب فرع الآداب لع�م 2021.
 وق�لت رئي�سة جلنة التحكيم، ال�سيدة ف�يزة الق��سم، 
"لقد ط��رح الن�ض الأ���س��ل��ي عدة  ع��ن ه��ذا الخ��ت��ي���ر: 
حت��دي���ت م��ن ح��ي��ث ال�����س��ك��ل وامل�����س��م��ون. ي���أخ��ذ �سكل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، ومي���زج ب��ني ال��ت���ري��خ اجل��م���ع��ي والت�ريخ 
الفردي ويعيد تف�سري م�سر يف اأي�م الن��سرية. اأدرك 
املرتجم، ريت�س�رد ج�كيموند، اإبداع الن�ض، وا�ستوعب 
اأجل التق�ط م� يق�ل  الفروق الدقيقة يف املوقف من 
للغة  امل��ت��ع��ددة  ال�سجالت  اإن��ت���ج  واأع����د  الكلم�ت  خ���رج 
ب��ن��ج���ح، وه��و ب��ذل��ك ي��وؤك��د على دور ال��رتج��م��ة كعمل 

ق��راءة عمل متّيز يف  لن�  ويتيح  الثق�ف�ت  توا�سل بني 
الع�مل العربي ".

العربية  للغة   )CE( اأ�ست�ذ  هو  ج�كمون،  وريت�س�رد   
الأو�سط،  ال�����س��رق  درا����س����ت  ق�سم  واآداب���ه����،  احل��دي��ث��ة 
الإن�س�نية،  والعلوم  واللغ�ت  الآداب  الآداب،   UFR
 � اأي�سً اإيك�ض مر�سيلي�، ريت�س�رد ج�كيموند هو  ج�معة 
مدير معهد الدرا�س�ت والبحوث حول الع�مل العربي 
املتو�سط    الأبي�ض  البحر  وبيت  الإ���س��الم��ي  وال��ع���مل 

للعلوم الإن�س�نية.
 وتقدر اجل�ئزة ممنوحة ب� 10000 يورو ، ومينحه� 
والألك�سو،  للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  ب�لت�س�وي 
تون�ض  يف   2021 �سبتمرب   23 يف  للف�ئز  و�ستمنح 
ب�للغة  للكت�ب  ال��ع���م��ة  ال��دول��ة  مبن��سبة  الع��سمة، 
للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  تعد  التي  الفرن�سية 

�سريكة له�. 
 وت�أ�س�ست ج�ئزة ابن خلدون - ليوبولد �سيدار �سنغور 
املنظمة  ب��ني  للتع�ون  نتيجة  وه��ي   ،  2007 ع���م  يف 
تعزيز  اإىل  وتهدف  والألك�سو  للفرنكوفونية  الدولية 

اأ�سك�ل  ال��ث��ق���يف وال���ل���غ���وي وت�����س��ج��ي��ع ج��م��ي��ع  ال��ت��ن��وع 
الن�طق  وال��ع���مل  العربي  الع�مل  بني  الثق�يف  التب�دل 
ب�لفرن�سية. يك�فئ ترجمة عمل اأدبي اأو اإن�س�ين عربي 
ومع�هد  واجل���م��ع���ت  املرتجمني  وت�ستهدف  فرن�سي 
الدرا�سة والبحث واجلمعي�ت  الع�يل ومراكز  التعليم 
الع�مل  يف  الن�سر  دور  وك��ذل��ك  الوطنية،  والحت�����دات 

العربي والع�مل الن�طق ب�لفرن�سية.
اأم��ني ع�م  ب��راك،  التحكيم من: ب�س�م    وت�ألفت جلنة 
احت�د املرتجمني العرب )لبن�ن(، زاهدة دروي�ض جبور 
ف�يزة  )ل��ب��ن���ن(،  وامل��رتج��م  الفرن�سي  الأدب  اأ���س��ت���ذ   ،
للمرتجمني  العلي�  املدر�سة  ف��خ��ري،  اأ�ست�ذ  الق��سم، 
حمجوب،  حممد  )فرن�س�(،  ال��ف��وري��ني.  واملرتجمني 
 ، هن� �سبحي   ، )ت��ون�����ض(  وك���ت��ب  وم��رتج��م  فيل�سوف 
ب�ري�ض  ج�معة  يف  الفرن�سي  الأدب  واأ�ست�ذة  مرتجمة 

ال�سوربون يف اأبو ظبي )فرن�س� والعراق(.
دولة   88 للفرنكوفونية  ال��دول��ي��ة  املنظمة  وت�سم   
 27 و  منت�سبني  اأع�����س���ء   7 و  54 ع�سوا  وح��ك��وم��ة: 

مراقب�.

وت��ع��ل��م امل�����س���رك��ون م��ه���رات تنظيم 
واملفردات  امل�����س��ط���ت  واأه����م  ال��ع��م��ل 
اعتمد  �سهل،  ب�أ�سلوب  ال�سينم�ئية 
ع��ل��ى تب�سيط  امل�����درب م���ن خ��الل��ه 
الفهم  ل�سم�ن  واملف�هيم  املعلوم�ت 
املتعمق له�، والتي يتم من خالله� 
للم�س�ركني  وق����دم  ال��ع��م��ل،  اإجن�����ز 
والعلوم�ت  الن�س�ئح  جمموعة من 
الت�سوير  ب��زواي���  اخل��سة  القّيمة 

واأنواع اللقط�ت. 
الفكرة  “من  ال��ك��ت���ب��ة  ور����س���ة  ويف 
�سمن  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الن�ض”  اإىل 
للفنون  ال�����س���رق��ة  ن������س��ئ��ة  ب��رن���م��ج 
امل�سرحية، وقدمه� املخرج امل�سرحي 
وائل املغربي، تعرف امل�س�ركون اإىل 
والفرق  امل�سرحي،  الن�ض  عن��سر 
اإ�س�فة  وامل�����س��رح��ي��ة،  ال��ق�����س��ة  ب���ني 
واأ�سك�له،  امل�����س��رح��ي  احل�����وار  اإىل 
وال�سراع  واحل��ب��ك��ة  وال�����س��خ�����س��ي��ة 
امل�سرحي،  ال��ن�����ض  ت��ن��ف��ي��ذ  وك��ي��ف��ي��ة 
ال��ب��ح��ث عن  كيفية  ع��ل��ى  وت���درب���وا 
ن�ض  اإيل  وحتويله�  خ��الق��ة  اأف��ك���ر 
م�سرحي، اإ�س�فة اإىل طريقة كت�بة 
ال�سخ�سي�ت  ب��ني  م�����س��رح��ي  ح����وار 
امل�سرحية  ال�������س���خ�������س���ي���ة  وب�����ن������ء 

م����ن خ�����الل ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأب���ع����د 
واملونولوج  واأن��واع��ه���.  ال�سخ�سية 
تطبيق  م�����ع  ك���ت����ب���ت���ه  و�������س������روط 
عملي�ً.وج�ءت  املكت�سبة  مه�راتهم 
حر�ض  م��ن  انطالق�ً  الور�سة  ه��ذه 
قدرات  دع��م  على  ال�����س���رق��ة  ن��سئة 
ال�����س��ب���ب وت���أه��ي��ل��ه��م ل��ل��م�����س���رك��ة يف 
م�س�بقة الكت�بة مل�سرح الن��سئة التي 
اأط��ل��ق��ت��ه��� م���وؤخ���راً وت�����س��ت��ه��دف من 
وامل��ب��دع��ني من  امل��وه��وب��ني  خالله� 
ُكّت�ب امل�سرح يف الأعم�ر من 10 اإىل 
اإط���ر حر�سه�  35 ع�م�ً، وذل��ك يف 
للم�س�ركة  لهم  فر�سة  توفري  على 
م�سرحية  ن�سو�ض  يف  ب�إبداع�تهم 
الن��سئة،  ف��ئ��ة  اه��ت��م���م���ت  ت��ن���ق�����ض 
حتى  امل�سرحية  الأع��م���ل  وت�ستقبل 

30 اأكتوبر 2021.
برن�مج  يف  امل���������س�����رك����ون  وت��������درب 
م�ستقبل   –  EV3 “الروبوت�ت 
ي��سر  ي��ق��دم��ه  ال�����ذي  الط�قة”، 
من�سط�  �سعد  واأح��م��د  املطلب  عبد 
ن��سئة  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ال��ع��ل��وم 
ق�ئمة  ا�ستخدام�ت  على  ال�س�رقة، 
 EV3 ب���رن����م���ج  واج����ه����ة  اأدوات 
وخ�����س���ئ�����ض �سفحة  الف��رتا���س��ي، 

على  ب�لتف�سيل  وتعرفوا  امل�سروع، 
امل�س�حة  حيث  م��ن  الأدوات  ق�ئمة 
م�سروع  اإ�س�فة  وكيفية  التعليمية، 
جديد واإعدادات امل�سروع، اإىل ج�نب 
وجمموعة  ال�����ربجم�����ة،  م�������س����ح���ة 
الإدارة  واأدوات  الأوام��ر الربجمية، 
اإدارة  واأدوات  املع�لج،  مع  والتع�مل 
اإىل  التعرف  ع��ن  ف�ساًل  امل��ح��ت��وى، 
البداية  وق���ئ��م��ة  الت�سغيل،  ق�ئمة 
وق�ئمة  ال�������س���رط���ي���ة،  واحل����ل����ق�����ت 
برجمته�،  احل���������س����������س�����ت����واأوام����ر 

وق�ئمتي البي�ن�ت واإجن�زاتي.
برن�مج  يف  امل�������س����رك���ون  وخ����������ض 
جت����رب����ة  الري��سة”  “وقت 
التدريب�ت  م��ن  جمموعة  مم�ر�سة 
ب�ملح��سرات  وا�ستمتعوا  الري��سية، 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي اأه��ل��ت��ه��م جلعل 
مم�ر�سة الأن�سطة الري��سية منهج 
���س���رك��ت جمموعة من  ح��ي���ة،  كم� 
منت�سبي ن��سئة ال�س�رقة ومنت�سب�ت 
جل�سة  يف  ال�����س���رق��ة  ف��ت��ي���ت  �سج�ي� 
“ن�دي  ب���رن����م���ج  ����س���م���ن  خ��������س���ة 
مع  ب���ل��ت��ع���ون  اقراأ”،   - ال���ك���ت����ب 
الي�فعني،  لكتب  الإم�راتي  املجل�ض 
ال�سب�ب  ال����ُق����راء  ت�����س��ج��ي��ع  ب���ه���دف 

لإعداد  ال���ق���راءة،  ا���س��ت��م��راري��ة  على 
ج��ي��ل م��ث��ق��ف م��ّط��ل��ع، م��ل��م بثق�فة 
الآخرين، ق�دراً على احلوار واإبداء 

الراأي وتقبل الآخر.
من�ل  الك�تبة   اجلل�سة  ا�ست�س�فت 
مل��ن���ق�����س��ة ق�سة  ف��ه��م��ي حم���ج���وب 
“�سجرة الأم�ين” للموؤلفة ك�ثرين 
اآب��ل��غ��ي��ت، ال��ت��ي ت���روي م��ن خالله� 
التي  “حمراء”،  ال�����س��ج��رة  ق�����س��ة 
اأحالمهم  احل��ي  اأه���ل  عليه�  يعلق 
م�،  ي���وم����ً  ت��ت��ح��ق��ق  اأن  وي��ت��م��ن��ون 
ملنت�سبي  الفر�سة  اجلل�سة  واأت�حت 

و���س��ج���ي��� فتي�ت  ال�����س���رق��ة  ن������س��ئ��ة 
اآرائهم يف الكت�ب  اإب��داء  ال�س�رقة يف 
تعبريية  ����س���ور  م���ن  ي�����س��م��ل��ه  مب���� 
امل�س�ركون  منوعة.وتدرب  وبالغية 
نف�سك  لتبهر  “حتدث  برن�مج  يف 
عبري  ق��دم��ت��ه  ال����ذي  والآخرين” 
الذات  اكت�س�ف  م��درب��ة  املطرو�سي 
التغلب  ط������رق  ع���ل���ى  وامل������واه������ب، 
اأثن�ء  الطبيعي  غ��ري  اخل���وف  على 
اأ�ض علمية مدرو�سة،  التحدث وفق 
اإ�س�فة اإىل كيف تتهي�أ نف�سي�ً  لتوؤثر 
اهتزاز  وم���راح���ل  اوًل،  ن��ف�����س��ك  يف 

التغلب  وم��ه���رات  النف�ض  يف  الثقة 
عليه�، اإىل ج�نب اأهم الدوات التي 
دون  التحدث من  الفرد يف  ت�س�عد 

خوف وارتب�ك، وم�هية الإلق�ء.
واأط������ل������ق������ت ن����������س����ئ����ة ال���������س�����رق����ة 
 - امل�����س��ت��ق��ب��ل  برن�مج”مهند�سو 
الذي  القي�دة”،  ذات���ي���ة  امل��رك��ب���ت 
متقدمة  ت��دري��ب��ي��ة  ور������ض  ي�����س��م��ل 
لت�أهيل منت�سبيه� واإك�س�بهم امله�رات 
الالزمة لإنت�ج م�س�ريعهم اخل��سة 
ب�ي،  الرازبريي  �سرائح  ب��ستخدام 

وبرجمته�.

�صمل ور�س عمل افرتا�صية منوعة يف ال�صينما وامل�صرح والنقد الأدبي والإلقاء

نا�ضئة ال�ضارقة تختتم برامج اأغ�ضط�ض وُتطلق )مهند�ضو امل�ضتقبل(

ال�ضارقة للتدريب االإعالمي يطلق مبادرة )اأنا اأ�ضتطيع( لتاأهيل املواهب االإعالمية االإماراتية

الرتجمة الفرن�ضية لكتاب "فى اأثر عنايات الزيات" تفوز بجائزة ابن خلدون للرتجمة 2021

•• ال�شارقة-الفجر:
اختتمت »نا�صئة ال�صارقة« التابعة ملوؤ�ص�صة »ربع قرن« 
�صهر  وفعاليات  برامج  واملبتكرين،  القادة  ل�صناعة 
اأغ�صط�س، الذي كان حافاًل بالربامج التعليمية املمتعة 

يف خمتلف املجالت الفنية والتقنية والثقافية.
 – الفيلم  »�صناعة  برنامج  يف  امل�صاركون  وت��ع��رف 
�صانع  حممود،  طالل  قدمه  الذي  الفنية«،  العمليات 
تنظيم  خالل  من  الفيلم  �صناعة  كيفية  اإىل  اأف��الم، 
واأثناء،  “قبل،  الثالثة  املراحل  يف  الفنية  العمليات 
اختيار  كيفية  اإىل  تعرفوا  كما  الت�صوير”،  وبعد 
من  العمل  فريق  وحتديد  لالإخراج،  املنا�صب  الفيلم 
للت�صوير،  املطلوبة  وامل��ع��دات  والإج��ه��زة  الفنيني 
واأهم متطلبات ما بعد الت�صوير والتي ت�صمل عمليات 

املونتاج واملو�صيقا واملوؤثرات ال�صوتية.
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عودة )اأبو العربي( يف املهمة امل�صتحيلة

هاين رمزي: امل�ضرح ي�ضلح ما اأف�ضدته )كورونا(
طويل؟ غي�ب  بعد  جديد  من  للم�سرح  عودتك  بعد  �سعورك  ك�ن  • كيف 

- �سعرت وك�أننى اأمثل للمرة الأوىل، ف�لوقوف على خ�سبة امل�سرح يخيف اأى ممثل حتى واإن 
�سجعنى، فقد  لكن وج��ودى و�سط زمالئى وفريق عمل  يومي�،  ك�ن يقدم عر�س� م�سرحية 
النه�ية  فى  التحية  ك�نت  ع�م�،   18 قبل  وعر�ست  اأوكيه"،  "كده  م�سرحي�تى  اآخ��ر  ك�نت 
حتية جم�عية للجمهور من قبل فريق العمل، والكل ك�ن �سعيدا لهذا الأمر، وهو م� فعلته 
جمددا مع اأبط�ل "اأبو العربى"، حيث اإنن� خرجن� يدا واحدة فى نه�ية العر�ض، واحلقيقة 

املق�سود هو حتية اجلمهور للعمل ككل ولي�ض للنجم اأو البطل.
ذلك؟ تفعل  اأن  تعمدت  • مل�ذا 

- دائم� م� اأريد اأن يكون كل عن�سر فى العمل �س�حب امل�سرحية، يهتم بكل تف��سيله� ويخل�ض 
له�، تربيت على امل�سرح وهو �سعب لأنه يحت�ج التزام� وجمهودا كبريا، كونى خريج معهد 
فنون م�سرحية، وقبله� ابن م�سرح كلية التج�رة بج�معة الق�هرة، تربيت على يد اأ�س�تذة كب�ر 

علمون� احرتام امل�سرح وتقدير قيمة الفن واحرتام اجلمهور.
حممد  ال��ق��دي��ر  ال��ف��ن���ن  م���ع  ع��م��ل��ك  ب���داي����ت  م���ن  ا���س��ت��ف��دت  • م�����ذا 

�سبحى؟
مدر�سة  �سبحى،  حممد  ال��رائ��ع  الكبري  الفن�ن   -
اأحد تالميذه  واأن�  خ��سة فى الفن ب�سكل ع�م 
وعلمنى  جيدا  اأ�س�سنى  لأنه  بذلك،  واأفتخر 

كيف اأواجه الن��ض، 
ب�حرتافية  امل�سرح  خ�سبة  على  اأق��ف  وكيف 
�سديدة، واأن� مدين له ب�لف�سل فى اأ�سي�ء 
اأوج���ه ل��ه حتية  ع��دي��دة، وم��ن خاللكم 

خ��سة،
 واأمتنى اأن ت�ستمر مدر�سته الرائعة 
تخدم  تقدمي مواهب جديدة  فى 

ال�س�حة الفنية.
م�سرحية  مل�سمون  روؤيتك  • م� 
تخوفت  وه��ل  العربى"،  "اأبو 
م������ن اإع���������������دة ت�����ق�����دمي ه����ذه 

ال�سخ�سية؟
كوميدية،  امل�������س���رح���ي���ة   -

اجتم�عية،
مو�سوع  به�  ا�ستعرا�سية،   
درامي�  ���س��راع���  ي��ت�����س��م��ن 
ممتع� من الدقيقة الأوىل، 
عن��سر  ك���ل  ي�����س��م  وال��ع��م��ل 
امل��ت��ع��ة، م��ن م��واق��ف م�سحكة 
ق�لب  ف��ى  توظيفه�  مت  و�س�خرة 
اجلمهور  ويجعل  امللل  يك�سر  �سريع 
م��ت��وا���س��ال ب�����س��دة م���ع ك���ل الأح�������داث، 
كنت  العربى"،  "اأبو  ل�سخ�سية  وب�لن�سبة 
م�سرحي�،  تقدميه�  من  البداية  فى  متخوف� 
بعد  بقوة  �سجع�نى  العمل  وم��وؤل��ف  خم��رج  لكن 
اأن  ت�ستحق  العربى"،  "اأبو  �سخ�سية  اأن  تو�سيح 

تقدم فى اإط�ر م�سرحى، وهى لي�ست له� عالقة مب� ت�سمنه اأحداث فيلم "ال�سيد اأبو العربى و�سل"، واأن� مل اأقبل 
تقدمي واحدة من اأجنح ال�سخ�سي�ت التى قدمته� فى ال�سينم� فى عمل م�سرحى، اإل بعد قراءة الن�ض والت�أكد 

من قدرته على اإمت�ع الن��ض.
امل��سية؟ ال�سنوات  خالل  م�سرحية  عرو�ض  تقدمي  عن  جيلك  اأبن�ء  معظم  ابتع�د  �سر  • م� 

القط�عني  فى  م�سرحية  نه�سة  ت�سهد  التى  احل�لية  الفرتة  عك�ض  لظهورن�،  مهي�أة  امل�سرح  ظ��روف  تكن  مل   -
احلكومى واخل��ض، وبرغم ظروف "الكورون�" وانت�س�ر و�س�ئل التوا�سل الجتم�عى التى خطفت الأنظ�ر اأخريا، 

ف�إن الفن اجليد يفر�ض نف�سه دائم�.
احل�ىل؟ التوقيت  فى  عودتك  ك�نت  • مل�ذا 

- اأن� طوال الوقت اأعي�ض ح�لة ا�ستي�ق كبرية خل�سبة امل�سرح، وعر�ض على كثري من الن�سو�ض خالل ال�سنوات 
ع��ودة قوية، حتى  اأبحث عن  لأن��ى كنت  واعتذرت عنه�،  الفنية  ل�سخ�سيتى  ك�نت غري من��سبة  لكنه�  الأخ��رية، 

التقيت املخرج ت�مر كرم،
 وال�سين�ري�ست حم�سن رزق، وتقدميهم� لرواية "اأبو العربى"، وطلبت منهم� ت�أجيل التوقيع حتى النته�ء من 

كت�بة الن�ض ك�مال، حتى اأقراأه برتكيز واأبدى راأيى فيه، 
وك�ن ذلك منذ م� يقرب من ع�م، وبعد اأن قراأت الرواية حتم�ست له� كثريا، حيث اإنه� تعد عودة موفقة ىل فى 

امل�سرح، خ�سو�س� اأننى اأحب �سخ�سية "اأبو العربى"، 
واأعتز به� لأبعد احلدود، وثقتى فى ت�مر كرم كمخرج، وحم�سن رزق كموؤلف، وهو فى الأ�سل خمرج م�سرحى، 
عمال  واأعتربه�  املهمة،  ب�لر�س�ئل  مليئة  امل�سرحية  لكون  كبرية  �سع�دتى  اأن  كم�  الأم���ور،  بح�سم  كفيلة  ك�نت 
كوميدي� يت�سمن مو�سوع�ت ه�دفة ذات قيمة، والإقب�ل اجلم�هريى الكبري على م�سرحية "اأبو العربى" يوؤكد 

اأن اجلمهور مت�سوق ومقبل بقوة على امل�سرح.
واخلوف  التوتر  دائرة  من  اخلروج  فى  الن��ض  لرغبة  �سبب�  الع�مل،  "كورون�" فى  فريو�ض  تف�سى  ك�ن  • هل 

والذه�ب اإىل امل�سرح؟
- اجلمهور ك�ن بح�جة اإىل الكوميدي�، وملن ير�سم البت�س�مة على وجهه ون�سي�ن توتر وقلق "الكورون�" واإ�سالح 

م� اأف�سدته، لذلك اأقول اإن الفن�ن الكوميدى له دور مهم ليمنح الط�قة ورفع معنوي�ت اجلمهور.
م�سرحيتك؟ فى  امل�س�ركني  الأبط�ل  اختي�ر  فى  دور  لك  ك�ن  • هل 

- راأيى ك�ن ا�ست�س�ري� فقط، الختي�ر ك�ن من ج�نب ت�مر كرم كمخرج �س�حب روؤية رائعة، وفى النه�ية اأعترب اأن 
املخرج هو الق�ئد الذى يدير الأمور، 

و�س�حب ال�سكل النه�ئى الذى يظهر للجمهور، وثقتى فيه ل حدود له�، وك�ن قد قدم اأعم�ل م�سرحية مهمة 
للغ�ية، و�س�هدت له اأكرث من عمل تراجيدى ولي�ض كوميدي�، وهو الآن يوؤ�س�ض م�سرح� حتت عنوان "تي�ترو" 
ب�لفعل  ميتلكون  لأنهم  امل�سرى  الفن  �ستخدم  جديدة،  �س�عدة  وج��وه  ويقدم  �سغرية،  م�سرحية  اأعم�ل  يقدم 

مواهب حقيقية، 
واأن� اأ�سكر كل من اأ�سهم فى جن�ح امل�سرحية، و�سكرا لكل الزمالء املوهوبني الذين ك�ن لهم ف�سل كبري فى اإقب�ل 

الن��ض على امل�سرحية.
امل�سرحية؟ فى  ال�ستعرا�س�ت  تقدمي  مت  • كيف 

والبداية  ا�ستعرا�ض،  لديه�  البحريى  دالي�  اجلميلة  والفن�نة  راق�سة،  غن�ئية  ا�ستعرا�س�ت  ثالثة  قدمت   -
والنه�ية،

 وبذلن� جمهودا بدني� كبريا وجنحن� من خالل الربوف�ت املكثفة فى الو�سول للم�ستوى امل�أمول.
جنيه؟ ال�200  حي�ة  "ق�سة  فيلم  فى  م�س�ركتك  عن  • حدثن� 

- العمل جديد وخمتلف مت�م� عم� يقدم ح�لي� من اأعم�ل �سينم�ئية واأن� اأردت تغيري منط الأدوار التى اأقدمه� 
من خالل هذا العمل، 

حيث �س�أتخلى عن الكوميدي�، وال�سين�ريو الذى ق�م بكت�بته املوؤلف اأحمد عبد اهلل، متميز جدا و�سيكون مف�ج�أة 
للجمهور الذى �سيت�بع فيلم� رائع� بلم�س�ت املخرج حممد اأمني، ودورى اإن�س�نى جدا، ويت�سمن م�س�عر جميلة 
وعالقة اأبوية رائعة بني اأب وابنته، وال�سخ�سية اأعجبتنى ب�سكل غري ع�دى، واأتوقع اأن يكون الفيلم من الأعم�ل 

املهمة فى ت�ريخ ال�سينم� امل�سرية.

املونت�ج  اأمني  امل�سري حممد  املخرج           فيم� يوا�سل 
داخ���ل اأح���د ال���س��ت��ودي��وه���ت يف ال��ق���ه��رة، طرحت 
ترويجية  واأغنية  دع�ئي(  )اأفي�ض  املنتجة  ال�سركة 
ب�سوت الفن�ن اأحمد �سعد، للفيلم امل�سري اجلديد 
ق�ع�ت  يف  ع��ر���س��ه  مت  وال������ذي  ج���ن���ي���ه(،   200(
 25 ي���وم  م��ن  ب����دءاً  امل�����س��ري��ة وال��ع��رب��ي��ة،  ال�سينم� 
م�س�در  ك�سفته  م���  اجل���ري.وب��ح�����س��ب  اأغ�����س��ط�����ض 
 8 ع��ن  ع��ب���رة  ل����)ال���راي(، فهو  املنتجة  ال�سركة  يف 
مع  اأ���س��ح���ب��ه���،  م��واق��ف  حت��ك��ي  خمتلفة،  ق�س�ض 

ورقة )البنكنوت( امل�سرية الأعلى، وهي ال�)200 
ت�س�رك  ال��ت��ي  �س�برين،  الفن�نة  ج��ن��ي��ه(.واأع��رب��ت 
هذا  م��ع  ب�مل�س�ركة  �سع�دته�  ع��ن  ���س��رف،  ك�سيفة 
تراه  ال���ذي  الفيلم  يف  ال��ن��ج��وم  م��ن  الكبري  ال��ع��دد 
يوم  )يف  م�س�هده�  ���س��ورت  اأن��ه���  اإىل  لفتة  ق��وي���ً، 
اأمني(.ومن  الرائع حممد  املخرج  واحد فقط مع 
)اأنتظر عر�ض  ع���دل:  الفن�نة غ�دة  ج�نبه�، ق�لت 
الفيلم يف الق�ع�ت، واإقب�ل اجلمهور عليه، ومعرفة 
راأيه به، واألعب دور راق�سة �سعبية، تتعر�ض لكثري 

من املواقف يف احلي�ة(.
وبدوره�، حتدثت الفن�نة مي �سليم ق�ئلة: )دوري 
نقلة  واأراه  احل��ب��ي��ب،  جل��م��ه��وري  م��ف���ج���أة  �سيكون 
فنية جديدة ب�لن�سبة اإيّل، يف فيلم �سيكون عالمة 
فنية �سينم�ئية(.يذكر اأن الفيلم يجمع عدداً كبرياً 
اآدم،  اأحمد  يون�ض،  اإ�سع�د  بينهم  من  النجوم،  من 
وليلى  ف���وؤاد  بيومى  ال�����س���وي،  خ���ل��د  رزق،  اأح��م��د 
ال�سق�،  اأحمد  ال�سرف  �سيوف  اإىل  اإ�س�فة  علوي، 

اآ�سر ي��سني وه�ين رمزي.

على  ال��وق��وف  اأن  �سليم�ن  ك���رم��ن  الفن�نة   اأك���دت 
عليه  الوقوف  امل�سرح كمطربة خمتلف مت�م� عن 
، ف�لوقوف على امل�سرح كمطربة له متعة  كممثلة 
اعت�دت  لأن��ه���  ج��دا  �سهال  اأ���س��ب��ح  و  لديه�  خ��سة 
عليه منذ �سغره� ، على عك�ض الوقوف على امل�سرح 
ي�  اجل��راب  "ي�م� يف  كممثلة من خ��الل م�سرحية 
ح�وي مع النجم يحيي الفخراين ، حيث اإنه� ث�ين 
كممثلة  له�  جتربة  واأول  التمثيل  يف  له�  جتربة 

م�سرح .
له�  ب�لن�سبة  امل�سرح  جتربة  اأن  ك���رم��ن  اأ�س�فت  و 
م��ن جعله�  ولكن   ، ج��دا  ك�نت مرعبة  ال��ب��داي��ة  يف 
و  الفخراين  يحيي  الفن�ن  الإح�س��ض  تتج�وز هذا 
املخرج جمدي الهواري ب�لإ�س�فة اإيل الفن�نة لبنى 

ون�ض حيث اإن م�س�هده� الأ�س��سية ك�نت معه� .
من  ب�لكثري  مرت  امل�سرحية  اأن  ك�رمن  واأو�سحت 
ولكنه�  ج��دا  ب�" املتعبة  و�سفته�  التي  ال��ربوف���ت، 
" اأن��� بحب  اأ���س���رت ق�ئلة  و   ، " ك�نت مفيدة ج��دا 
اأن  ف��ال يجوز   ، الغن�ء ج��دا  اأح��ب  و  التمثيل ج��دا 
، ول��ك��ن ممكن جم�ل  اإح��ده��� على الآخ���ر  اأف�����س��ل 
ي�أخذ من وقت الآخر ، وذلك على ح�سب الظروف 
ب��ه يف الوقت  ال��ت��زم  ال���ذي  امل�����س��روع  و ع��ل��ى ح�سب 
احل�يل ، ولكنني اأنوي اأن ي�سري الثن�ن يف خط�ن 

متوازيني �سوي� ".
ق�لت  الفخراين  يحيي  النجم  اأم���م  وقوفه�  وع��ن 
ال��دك��ت��ور يحيي الفخراين  اأم����م  " وق���ويف  ك���رم��ن 
ح�جة اأن� فخور به� جدا ، فقد  اأ�سعت هذه الفر�سة 

مرة  لكن هذه املرة �سممت على انته�زه� ".

و ع��ن ج��دي��ده��� ���س��رح��ت ك����رم���ن: ع��ن��دي اأغنية 
�سرور  اأحمد  " كلم�ت  "ملعلوم�تك  بعنوان  جديدة 

على  ت�سويره�  �سيتم  و  ج���د  م�سطفى  اأحل����ن  و 
طريقة الفيديو كليب قريب� ". 

بعد  رمزى،  هانى  الكوميدى  الفنان  يعي�صها  ال�صعادة  من  حالة 
)اأبو  م�صرحية  خالل  من  امل�صرح  خ�صبة  اإىل  القوية  عودته 
ردود  حققت  التى   ))Mission impossible فى  العربى 
فعل قوية على امل�صتويني، اجلماهريى والنقدي، وبرغم ظروف 
)كورونا(، فاإنها حققت النجاح الذى يتنا�صب مع جنومية هانى 
رمزي، بعد اأن جنح املخرج تامر كرم، واملوؤلف حم�صن رزق، فى 
اإقناعه بتقدمي �صخ�صية )اأبو العربى( التى قدمها قبل ذلك 
فى فيلمه ال�صهري، وحقق من خاللها جناحا لفتا للنظر ل يزال 
م�صتمرا حتى الآن، ومن خالل ال�صطور التالية نتطرق مع هانى 

رمزى لكوالي�س امل�صرحية و�صبب اقتناعه بها و�صر جناحها.

   ال�صقا ورمزي و�صابرين �صيوف �صرف

)200 جنيه(... 8 ق�ض�ض يف فيلم
كارمن �ضليمان: الوقوف على 

امل�ضرح كمطربة له متعة خا�ضة
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اكت�ضاف علمي قد يق�ضي 
على ال�ضرطان نهائيا!

تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن هن�ك نوع� يف جمموعة اأحم��ض "اأوميغ� 3" 
ي�س�عد على انخف��ض معدل الإ�س�بة ب�ل�سرط�ن.

اأو�سح فريق متعدد التخ�س�س�ت من الب�حثني يف ج�معة لوف�ن البلجيكية، 
الآلية   "Seal Metabolism" جم��ل��ة  يف  امل��ن�����س��ورة  درا���س��ت��ه��م  يف 
 )DHA( اأو  دوكو�س�هيك�س�نويك"  حلم�ض  ت�سمح  التي  البيوكيمي�ئية 

ب�إبط�ء تطور الأورام.
فريون،  اأوليفييه  ب��ق��ي���دة  ل��وف���ن  ج�معة  ف��ري��ق  اكت�سف   ،2016 ع���م  يف 
بيئة غنية  املوجودة يف  ال�سرط�نية  اأن اخلالي�  الأورام،  املتخ�س�ض يف علم 
ب�لدهون ت�ستبدل الغلوكوز اأو ال�سكر بتلك الدهون ل�ستخدامه� كم�سدر 

للط�قة من اأجل التك�ثر.
واقرتح الب�حثون يف تلك الفرتة تقييم �سلوك اخلالي� ال�سرط�نية بوجود 
الفريق  قيم  امل��سية،  اأع��وام  اخلم�سة  خالل  ويف  خمتلفة،  دهنية  اأحم��ض 
البحثي �سلوك اخلالي� ال�سرط�نية يف كل اأنواع الأحم��ض الدهنية ال�20، 
بطرق  ا�ستج�بت  ال�سرط�نية  اخل��الي���  اأن  اإىل  العلمي  ال��ف��ري��ق  وت��و���س��ل 
بع�ض  تعزز  التي متت�سه�، فيم�  الدهنية  خمتلفة مت�م� وفق� لالأحم��ض 

الأحم��ض الدهنية اخلالي� ال�سرط�نية وت�س�عده� على النت�س�ر.
دوكو�س�هيك�س�نويك"  حم�ض  اأن  الب�حثون  اكت�سف  اأن  امل��ف���ج���أة  وك���ن��ت 
)DHA( ينجح يف ت�سميم اخلالي� ال�سرط�نية ب�سكل ك�مل وقتله� خالل 

اأ�س�بيع قليلة.
ويعمل ال�سم املوجودة يف حم�ض )DHA( على اخلالي� ال�سرط�نية من 
م��وت اخلالي�  م��ن  ن��وع  وه��و   ،"ferroptosis" ت�سمى  ظ���ه��رة  خ��الل 
يرتبط ببريوك�سيد بع�ض الأحم��ض الدهنية، وكلم� زادت كمية الأحم��ض 

الدهنية غري امل�سبعة يف اخللية زادت خم�طر ت�أك�سده�.
ت���خ���زن هذه  اخل���الي����  ف������إن  الأورام،  داخ�����ل  احل��م�����س��ي  احل���ي���ز  وع������دة يف 
الأحم��ض الدهنية يف قطرات دهنية، وهو نوع من احلزم التي حتمي فيه� 
الأك�سدة، ويف ظل وج��ود كمية كبرية من حم�ض  الدهنية من  الأحم��ض 
ول  تغرق،  ال�سرط�نية  اخلالي�  ف���إن   ،)DHA( الدوكو�س�هيك�س�نويك 
ت�ستطيع تخزين حم�ض الدوكو�س�هيك�س�نويك، الذي يت�أك�سد ويوؤدي اإىل 

موت اخلالي�.
وب��ستخدام مثبط ا�ستقالب الدهون الذي مينع تكوين قطرات الدهون يف 
اجل�سم، متكن معدو الدرا�سة من مالحظة ت�سخم ظ�هرة ت�سمم اخلالي� 
الأم��ل يف  ب�ب  اأك��رب، وهو م� يفتح  ب�سكل   )DHA( ال�سرط�نية بحم�ض

اإيج�د عالج ملر�سى الأورام ال�سرط�نية.
الإن�س�ن، ويطلبه�  "الأحم��ض الدهنية اجليدة" �سرورية ل�سحة  وتعترب 
�سرورية  اأنه�  كم�  ال�سحي،  الطع�م  تن�ول  يح�ولون  الذين  اأولئك  كثريا 

لوظيفة املخ والروؤية وتنظيم الظواهر اللته�بية.

-ما هي اأكرب ثالث حميطات يف العامل من حيث الت�صاع؟
املحيط اله�دي - املحيط الأطل�سي - املحيط الهندي

- من هو مكت�صف النيرتوجني؟
ع�م  النيرتوجني  اكت�سف  ا�سكتلندي  كيمي�ئي  رذرف����ورد  دان��ي���ل  ه��و 

.  1772
-مما ي�صنع الفلني ؟

الفلني ي�سنع من حل�ء نوع من ا�سج�ر البلوط وهوبلوط الفلني حيث 
يتم تق�سريه و�سن�عة الفلني منه وهو يتميز ب�نه خفيف جدا ومق�وم 

للم�ء اي ان امل�ء لينفذ منه

البط�ط�ض. رق�ئق  على  دولر  ماليني   10 حوايل  يومي�  ينفقون  • الأمريكيني 
ال�سني. يف  ا�ستخدامه�  مت  ورقية  عملة  • اأول 

الإن�س�ن. ج�سم  من   90% ي�سكلون  والنيرتوجني  والهيدروجني  والكربون  • الك�سجني 
مغن�طي�سية. موجة  عن  عب�رة  هو  • ال�سوء 

والكربيت. ال�سخري  وامللح  الفحم،  بخلط  ي�سنع  الب�رود  اأن  تعلم  • هل 
�سوتية. حب�ل  لديه�  لي�ض  • الزرافة 

يومي�. الطع�م  من  وزنه�  �سعفي  ت�أكل  الطيور  • معظم 
ري�سه�. من  اأقل  تزن  احلم�مة  • عظ�م 

رقبته. بتمديد  اإل  ي�سيح  اأن  ميكنه  ل  • الديك 
كيلومرت.  24 بعد  عن  امل�ء  حتت  الأ�سوات  �سم�ع  ميكنه�  • الدلفني 

ترجيح. اأقرب  على  القدمية  م�سر  يف  اخرتع  • املق�ض 
امل�ء. يف  ال�سب�حة  ميكنه  ال�سيهم  • حيوان 
حرقه. عند  اأخ�سر  لونه  ي�سبح  • اللفت 

ع�م. كل  واملهرتئة  الب�لية  العملة  من  طن   7000 تتلف  املتحدة  • الولي�ت 

احلمامات وال�صياد
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اخليار
اأف�������������دت درا������س�����ة 
ع�سري  اأن  علمية 
اأف�سل  اخلي�ر هو 
للح�سول  و�سيلة 
الفيت�مين�ت  على 
وامل�������������������ع��������������������دن، 
اجليد  وال���ب���دي���ل 
ل����ل����م���������س����روب�����ت 
لغن�ه  امل�����ح�����الة؛ 
 ، ت مين� لفيت� ب�

ت�س�عد على احلف�ظ  التي  النب�تية  واملغذي�ت  الغذائية  والألي�ف  واملع�دن، 
على �سحة اجل�سم والعقل.

ال�س�رة عن  ال�سموم  تكمن يف طرد  اخلي�ر  فوائد  اأن  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 
– ويحتوي  الكلى  ح�سى  اإذاب��ة  ميكنه  ب�نتظ�م  ا�ستخدامه  وعند  اجل�سم، 
احتي�ج�ته  من  كبري  بجزء  اجل�سم  متد  التي  وامل��ع���دن  الفيت�مين�ت  على 

الغذائية.
ب�لإ�سرتوجني  املرتبطة  ال�سرط�ن�ت  حم�ربة  يف  اخلي�ر  ق�سر  ي�س�عد  كم� 

مثل �سرط�ن الثدي، املبي�ض، الرحم، و�سرط�ن الربو�ست�ت.
الع�دية، ويح�فظ  املي�ه  �سرب  رت�بة  وي�س�عد �سرب ع�سري اخلي�ر يف ك�سر 
على رطوبة اجل�سم التي ت�س�عد على اإبق�ء خالي� اجل�سم ن�سيطة، اإ�س�فة 
ي�س�عد  واملي�ه؛ وب�لت�يل  الغذائية  ب�ملواد  الوزن، ف�خلي�ر غني  اإنق��ض  اإىل 

على كبح ال�سهية وال�سعور ب�ل�سبع.
العديد  وي��ع���ل��ج  اله�سمي،  اجل��ه���ز  و�سحة  اله�سم  م��ن  اخل��ي���ر  ويح�سن 
ب�سبب  وهذا  املعدة(؛  والته�ب  اله�سم،  )ع�سر  مثل:  ال�سحية  امل�س�كل  من 

حمتواه الع�يل من الألي�ف الغذائية.

وقفت جمموعة كبرية من احلم�م للتق�ط احلب من على الر�ض وقد ان�سغلن مت�م� بذلك فج�ءت حم�مة 
بي�س�ء جميلة ت�سرخ عليهم وتقول ي� ويلكن لقد وقفنت على �سبكة ال�سي�د امل�كر فلو ج�ء الآن و�سحبه� لوقعنت 
كلكن فيه� ف�أ�سرعت احلم�م�ت وط�رت من ط�رت وا�ستبكت خيوط ال�سبكة مع ارجل بع�سهن وقد اخذن فرتة 
حتى ا�ستطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حت�ول الهروب من ال�سبكة لكن ل حم�ل، حتى ج�ء ال�سي�د 
امل�كرات وم�ذا �س�أفعل بواحدة.. فرتكه�  ايته�  ال�سبكة وق���ل.. حم�مة واحدة فقط  فنظر فوجده� وحده� يف 

وذهب رمب� ي�أتي غريه� فواحدة ل تكفي.
عندم� ذهب ال�سي�د ق�لت احلم�مة لزميالته� ل تقفن هكذا هي� فلنحمل ال�سبكة ونطري به� ملك�ن اآخر حتى 
نزلن يف  الخ��رى حتى  اطرافه� وفيه� احلم�مة  ال�سبكة من  ننقذ �سديقتن�، فنزلت احلم�م�ت وقمن بحمل 
مك�ن اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �سديق لهن ون�دين عليه فخرج وق�م بواجبه واطلق �سراح احلم�مة 
ال�سرية.. بعده� وقفن ي�سحكن فق�لت احداهن اعرف اين يوجد ال�سي�د الن هي� فلنحمل ال�سبكة ونطري به� 
ونلقيه� عليه .. �سحك اجلميع وقمن بحمل ال�سبكة والطريان به� وعلى اطراف البحرية القني ال�سبكة لتنزل 
فوق راأ�ض ال�سي�د الذي فوجيء بنف�سه ا�سري �سبكته واحلم�م�ت تطري فوق راأ�سه يهدلن ويغنني فغ�سب وه�ج 

وق�ل ان� املخطىء لو اخذت ال�سبكة و�سديقتكن فيه� لكننت الآن ب�كي�ت ايه� احلم�م�ت امل�كرات . 

من  ملجموعة  ع���م  ب���أن��ه  املف��سل  ال��ت��ه���ب  م�سطلح  ُي��ع��رف 
احل�لت التي توؤثر على املف��سل. وميكن اأن تكون الأعرا�ض 

منهكة للغ�ية، م� يجعل من ال�سعب اأداء امله�م الب�سيطة.
ف�إن  املف��سل،  للته�ب  ع��الج  وج��ود  ع��دم  من  الرغم  وعلى 
بع�ض  يحد من  اأن  تعديل جوانب من منط حي�تك ميكن 

الأعرا�ض الأكرث حدة.
ووفق� ل�Physicians Committee، وهي منظمة 
غ���ري رب��ح��ي��ة م��ق��ره��� ال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة ت�����س��م اأك����رث من 
"م�سبب�ت  الفواكه  بع�ض  تكون  اأن  17000 طبيب، ميكن 

اأمل �س�ئعة" للته�ب املف��سل، وت�سمل:
• احلم�سي�ت.

• التف�ح.
• املوز.

اأثبتت  الف�كهة  م��ن  اأخ���رى  اأن���واع  هن�ك  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
قدرته� على تخفيف اأعرا�ض الته�ب املف��سل.

الدرا�س�ت  اأن   ،)AF( املف��سل  الته�ب  موؤ�س�سة  وك�سفت 
 ،CRP تظهر اأن تن�ول البطيخ يقلل من موؤ�سر اللته�ب
املعروف اأي�س� ب��سم بروتني �سي التف�علي، هو عالمة على 
اللته�ب اجله�زي يف الته�ب املف��سل الروم�تويدي، ال�سكل 

ال�س�ئع من الته�ب املف��سل اللته�بي.
للوق�ية من  �سروري�  اأم��را  وزن �سحي  على  احلف�ظ  ويعد 
اأي�س� فوائد  ال�سحية، ولكنه يوفر  امل�سكالت  جمموعة من 

مب��سرة للته�ب املف��سل.
اأن  ال��غ��ذائ��ي، ميكن  نظ�مك  الع��ت��دال يف  اإىل  وب���لإ���س���ف��ة 
الته�ب  ت�أثري  تقليل  يف  ب�نتظ�م  الري��سة  مم�ر�سة  ت�س�عد 

املف��سل.

ثالث فواكه ينبغي جتنبها لدرء املخاطرة باأعرا�ض موؤملة يف املفا�ضل!

املمثلة الأمريكية داكوتا جون�صون لدى ح�صورها عر�س فيلم »البنة املفقودة« �صمن مهرجان البندقية ال�صينمائي.ا ف ب


