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الوظائف ال�ساقة تزيد وزن الن�ساء
�أماكن عمل ال تنطوي  �أوقاتهن يف  �لن�ساء معظم  تق�سي �لكثري من 
�سحتهن،  على  عديدة  �أ���س��ر�ر  �إىل  ي��وؤدي  وه��ذ�  بدنية،  �أن�سطة  على 

�أهمها زيادة �لوزن. 
بجامعة  �ساهلجرين�سكا  �أكادميية  يف  باحثون  �أجر�ها  لدر��سة  ووفقاً 
بالرجال  مقارنة  �ل��وزن  ل��زي��ادة  عر�سة  �أك��ر  �لن�ساء  ف��اإن  فوتنربغ، 

عندما يفرطن يف �لعمل �ملكتبي. 
وقالت �لباحثة يف �لطب �ملجتمعي و�ل�سحة �لعامة �سوفيا كيليتجربغ 
�لوظائف �لتي تتطلب وقتاً طوياًل للعمل تلعب دور�ً يف  باأن  "الحظنا 

زيادة �لوزن لدى �لن�ساء".
وجد  عاماً،  ع�سرين  مل��دة  موظفة   3872 على  �أجريت  در��سة  وبعد 
زيادة  �إىل  �أدى  �ل�ساقة  للوظائف  �لطويل  �لتعر�ض  ب��اأن  �لباحثون 
ذو�ت  �لن�ساء  م��ع  مقارنة   20% مبعدل  �لن�ساء،  وزن  يف  ملحوظة 

�لوظائف �الأقل �إرهاقاً. 
ومل يتمكن �لباحثون من معرفة �ل�سبب �لذي يجعل �لوظائف �ل�ساقة 
توؤدي �إىل زيادة �لوزن لدى �لن�ساء فقط، �إال �أن �الأبحاث م�ستمرة يف 

هذ� �خل�سو�ض، بح�سب ما نقلت �سحيفة تاميز �أوف �إنديا �أونالين.

ما هو عالج الكرياتني لل�سعر؟
�سعرنا،  يف  طبيعي  ب�سكل  �ملوجود  �لرئي�سي  �لربوتني  هو  �لكري�تني 
من  �أي�����س��اً  يتكون  ب��ل  فح�سب،  �ل��ك��ري�ت��ني  على  �ل�سعر  يحتوي  وال 

�لربوتينات �ملرتبطة به. 
ويعترب �لكري�تني مبثابة بروتني هيكلي و�قي خارجي حلماية �سعرك 
و�حلفاظ عليه ب�سحة جيدة. وب�سبب �لتعر�ض لعو�مل خارجية مثل 
�لتغري�ت يف منط حياتك،  �أو  �لكيماوية،  �ملو�د  �أو  �لتلوث  �أو  �ل�سم�ض 
يتناق�ض �لكري�تني �ملوجود يف �ل�سعر. وهذه �خل�سارة هي �لتي توؤدي 

�إىل تلف وجفاف �ل�سعر، بح�سب �سحيفة تاميز �أوف �إنديا.
م��ا ه��و ع��الج �ل��ك��ري�ت��ني؟: �أث��ن��اء �ل��ع��الج، ي�ساف �ل��ك��ري�ت��ني ب�سكل 
م�سطنع �إىل �ل�سعر لي�سفي مظهر�ً ناعماً والمعاً، مما يجعله �سائعاً 
�مل�سامية يف  �لبقع  �لعالجات متالأ  و�لرجال. وهذه  �لن�ساء  بني  جد�ً 
�سعرك و�لتي حتدث ب�سبب فقد�ن �لكري�تني. ويقوم عالج �لكري�تني 

باإعادة بناء �ل�سعر من خالل �إعادة �لربوتني �ملفقود.
ناعم  �سعر  �لعالج  ينتج عن  �لكري�تني؟:  توقعه من عالج  ما ميكن 
يتال�سى تدريجياً بعد ب�سعة �أ�سهر. وال ي�سبه عالج �لكري�تني عملية 
يف  �الأ�سا�سي  و�ملكون  متاماً،  م�سطحاً  �سعر�ً  يجعل  ال  حيث  �لت�سبيل، 

عالج �لكري�تني ي�سبه يف �الأ�سا�ض مكيف عميق قوي للغاية.
�الأ�سا�ض  يف  ويعمل  الآخ���ر،  �سخ�ض  م��ن  �أي�ساً  تختلف  �ل��ع��الج  نتائج 
على �إعادة بناء تلك �الأجز�ء من �ل�سعر �لتي تعر�ست للتلف. ما قبل 
�لعالج  كان  �إذ�  �ل�سالون، حتققي مما  �إىل  تتوجهي  �أن  �لعالج: قبل 
بالكري�تني �سيكون منا�سباً ل�سعرك. ووفقاً مل�سففي �ل�سعر �لبارزين، 
فاإن �ل�سعر ذي �لقو�م �ملجعد هو �الأن�سب للخ�سوع لعالج �لكري�تني، 
يف حني يجب على �أ�سحاب �ل�سعر �لناعم جتنب �لعالج. بعد �لعالج: 
بعد �لعالج، يو�سى باال�ستثمار يف �سامبو جاف جيد حيث ال ي�سمح 
على  �ساعة   48 مل��دة  مطاطي  ب�سريط  رب��ط��ه  �أو  �سعرك  بغ�سل  ل��ك 
�أكر �سهولة  �لتعامل مع �سعرك ي�سبح  �أن  �لرغم من  �الأق��ل. وعلى 

بعد �لعالج، لن يكون هناك تغيري كبري يف نظام �لعناية بال�سعر. 

العالقة بني املبالغة يف التفكري وطول العمر
ك�سفت در��سة طبية حديثة �سادرة عن كلية �لطب بجامعة هارفارد، 

ر �لعمر. �أن �ملبالغة يف �لتفكري من �ساأنه �أن يق�سّ
ويف �لدر��سة، قام �لباحثون بتحليل �أن�سجة �لدماغ �خلا�سة باأ�سخا�ض 
ماتو� تر�وحت �أعمارهم بني 60 و70 عام، وقارنوها بتلك �خلا�سة 

باأ�سخا�ض عا�سو� ملا يقارب �ملئة عام.
كانت  مبكرة  �سن  يف  توفو�  �لذين  �أولئك  �أن  �إىل  �لباحثون  وتو�سل 
على  يعمل  و�ل���ذي   ،"REST" ب��روت��ني  م��ن  �أق��ل  م�ستويات  لديهم 

تهدئة ن�ساط �لدماغ وفق ما ذكر موقع "ما�سابل".
من  و�الإك��ث��ار  �ملبالغة  �أن  �لدر��سة  يف  �مل�ساركون  �الأخ�سائيون  وذك��ر 
�لتفكري يجهد �لدماغ، ويقود �إىل ت�ساوؤل م�ستوى �لربوتني �ملذكور.
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لهذا ال�سبب ت�سعر باأمل 
من لقاح الإنفلونزا

�حتمال  من  للتخفيف  �الإنفلونز�  �سد  لقاح  على  للح�سول  �لبع�ض  يلجاأ 
�الإ�سابة بنوبات �لربد وخا�سة خالل �ل�ستاء. 

وغالباً ما يرت�فق لقاح �الإنفلونز� مع �أمل يف مكان �للقاح، وهناك عدد من 
بعدم  �سعور�ً  ي�سبب  �ل��ذي  �الإنفلونز�،  لقاح  فاعلية  على  �مل��وؤث��رة  �لعو�مل 

�لر�حة ملدة يوم �أو يومني بعد �حلقنة.
"�إن  �الأمريكية  بو�ست  هافينغتون  ل�سحيفة  فافيني  نات  �لطبيب  ويقول 
هو  �لناجت  �الأمل  ف��اإن  لذ�  مناعية،  ��ستجابة  الإنتاج  ي�سنع  �الإنفلونز�  لقاح 
مينحك  ما  وهذ�  �لتهابية،  ��ستجابة  لديه  وج�سمك  جناحه.  على  عالمة 

�ملناعة �سد �النفلونز�".
��ستجابة  م�سادة  �أج�ساماً  ي�سنع  �ملناعة  جهاز  �أن  �أي�ساً  �الأمل  هذ�  ويعني 
�إذ�  للفريو�ض �لذي مت حقنه للتو، و�لذي يحميك من �الإنفلونز� �لفعلية 

تعر�ست لها. 
يعني  فهذ� ال  �الإنفلونز�،  بعد حقنك �سد  ب��االأمل  ت�سعر  كنت ال  �إذ�  ولكن 
�أعلى مما  �أمل  بال�سرورة لقاح �الأنفلونز� ال يعمل، فقد يكون لديك عتبة 

تدرك، �أو رمبا كنت م�سرتخياً �أثناء �حل�سول على �حلقنة.
لل�سعور  د�ع��ي  فال  �الإنفلونز�،  لقاح  على  �حل�سول  بعد  ب��اأمل  �سعرت  و�إذ� 
�حلقنة  �ست�ساعد  �لعمل، حيث  يوم عطلة من  على  �حل�سول  بالذنب من 

على �لتخفيف من نوبات �ملر�ض على �ملدى �لطويل.

تدمري رافعتني باملتفجرات 
بعد انهيار مبنى

�ملتفجر�ت  �إىل  �ملحلية  �ل�سلطات  جل��اأت 
ملبنى  مال�سقتني  بناء  ر�فعتي  لتدمري 
�إج���ر�ء�ت  �إط���ار  يف  منهار جزئيا،  ف��ن��دق 
�سالمة �سرورية �تخذتها والية لويزيانا 

�الأمريكية.
و�أظ����ه����رت �ل��ل��ق��ط��ات �ل���ت���ي ����س���ورت يف 
�لر�فعتني  ت��ه��اوي  �أورل��ي��ن��ز،  نيو  مدينة 
وو�سطهما،  �أعالهما  قنابل  تفجري  بعد 

بح�سب "رويرتز".
�ل�سكان  �إخ��الء  �إىل  �ل�سلطات  و��سطرت 
�لتي  �لتفجري  عملية  قبيل  �جل���و�ر  يف 
�ل�سيطرة. وجتمع مو�طنون  متت حتت 
�أمريكيون على م�سافة بعيدة من مكان 
هو�تفهم  بكامري�ت  ووث��ق��وه  �لتفجري، 
ن�سرت  لقطات  �أظ��ه��رت  وفقما  �ل��ذك��ي��ة، 
�الجتماعي.  �ل��ت��و����س��ل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى 
و�الأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي، �ن��ه��ار م��ب��ن��ى فندق 
�الإن�ساء  قيد  كان  �ل��ذي  رووك"  "هارد 
 3 م��ق��ت��ل  �إىل  �أدى  ب�����س��ك��ل ج���زئ���ي، مم���ا 
ع���م���ال. وق����ال الت���وي���ا ك��ان��رتي��ل رئي�سة 
�أ�سبحت  �ملدينة  �إن  �أورلينز،  نيو  بلدية 
�لر�فعتني،  تدمري  بعد  �أمانا"  "�أكر 
�لتي  �مل��ا���س��ي��ة  �لثمانية  �الأي����ام  م��ق��ارن��ة 

�أعقبت �نهيار مبنى �لفندق.
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اإجناب الأطفال يطيل 
�سبابية دماغ الن�ساء

ن�ساء  لدماغ  در��ستهم  من  �لعلماء  �كت�سف 
�أجننب  �لالتي  دم��اغ  �أن  �لعمر،  متو�سطات 
�أطفاال، وهذ� يعني  �أف�سل ممن مل ينجنب 
�أن �الآلية �لدفاعية �لتي تظهر لدى �حلامل 

تبقى مدى �حلياة.
 Proceedings of جم���ل���ة  وت���ف���ي���د 
 the National Academy
نتائج  ن�����س��رت  �ل���ت���ي   of Sciences
ه���ذه �ل��در����س��ة ، ب��اأن��ه خ���الل ف���رتة �حلمل 
�الأوىل بعد و�سع �لطفل حتدث  و�الأ�سابيع 
حتى  ت�سمل  جدية،  تغري�ت  �مل��ر�أة  ج�سم  يف 
ب�سورة حادة،  ت��زد�د مرونته  �ل��دم��اغ، حيث 

وتعمل  �لع�سبية،  �الت�����س��االت  بنية  وت��ع��اد 
�الأم  ���س��ح��ة  ل�����س��م��ان  للتكيف  ق��وي��ة  �آل���ي���ات 

و�لطفل.
وكما هو معلوم، خالل فرتة �حلمل يتقل�ض 
بعد  �أ�سهر  �ستة  وخ��الل  �مل����ر�أة،  دم��اغ  حجم 

و�سع �ملولود يعود �إىل حجمه �لطبيعي.
وت�سري فر�سيات ن�سرت يف �الأدبيات �لعلمية، 
�لتي  �لع�سبية  �لتغري�ت يف �خلاليا  �أن  �إىل 
حت�����س��ل خ�����الل ف�����رتة �حل����م����ل، ق����د تبقى 
�ل���والدة، ما يوفر حماية  بعد  ف��رتة طويلة 
�إبطاء  ط��ري��ق  ع��ن  �حل��ي��اة،  م��دى  لدماغها 

عملية �سيخوخته.

وميكن لفقد�ن �لوزن بنهاية مرحلة �ل�سباب �أو مبنت�سف 
يتعلق  فيما  خا�سة  �ملبكر،  �مل��وت  خماطر  يرفع  �أن  �لعمر 
�الأ���س��ت��اذ يف ق�سم �الأوبئة  ي��ق��ول  �ل��ق��ل��ب، ح��ي��ث  ب��اأم��ر����ض 
�ل�سينية،  للطب  "تونغجي"  بكلية  �حل��ي��وي  و�الإح�����س��اء 
"�أن بان": "خل�سنا �إىل �أنه من �الأف�سل منع زيادة �لوزن 
خالل �ملر�حل �الأوىل من �لعمر لتقليل خطر �ملوت �ملبكر 

فيما بعد".
�ل�سمنة  ت�ستمر  �ل���ذي  �الأ���س��خ��ا���ض  �أن  �ل��در����س��ة  ووج���دت 
لديهم خالل فرتة �ل�سباب تزيد �حتماالت وفاتهم �ملبكرة، 
�لع�سرينات وحتى  �ل��وزن يف  �ملزيد من  �كت�ساب  �إذ يرتبط 
�ل���وف���اة م��ق��ارن��ة مبن  ب��ارت��ف��اع خم��اط��ر  �ل��ع��م��ر  منت�سف 

يحافظ على وزن طبيعي على مد�ر حياته.
و�سملت �لدر��سة �أكر من 36 �ألف �سخ�ض تبد�أ �أعمارهم 
�لقومي  �مل��ع��ه��د  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  �ع��ت��م��دت  �إذ  ع��ام��ا،  ب��� 40 
��ستطالع  �إج���ر�ء  يتم  حيث  �مل��ت��ح��دة،  ب��ال��والي��ات  لل�سحة 
لدى  �ل�سحية  �حل��ال��ة  لقيا�ض  ممثلة  عينة  على  �سنوي 

�ملو�طن �الأمريكي.
�إال �أن �لباحث �أ�سار �إىل نقطة �سعف بالدر��سة وهي عدم 
�لوزن مبر�حل  �إىل فقد�ن  �لتي توؤدي  �لو�سول لالأ�سباب 
"�لفقد�ن غري �ملق�سود  متقدمة من �لعمر حيث يقول:  
بالوزن قد يكون بفعل عو�مل �أخرى كاالإ�سابة بال�سكر �أو 

�ل�سرطان"، وفقا ملوقع �سي �ن �ن �الأمريكي.
وين�سح "�أن بان" مبحاولة عدم �كت�ساب مزيد من �لوزن 
لالأكرب  بالن�سبة  بينما  �لعمر،  من  �الأوىل  �ملر�حل  خالل 
�أ�سلوب  �ت��ب��اع  "حماولة  على  �لرتكيز  �الأف�سل  م��ن  �سنا، 

حياة �سحي".
على  �ملتحدة  باململكة  �إج��ر�ئ��ه��ا  مت  �سابقة  در����س��ة  وك��ان��ت 
حو�يل 3 ماليني �سخ�ض قد �أكدت على نتيجة مقاربة ملا 
تو�سلت له �لدر��سة �ل�سينية، حيث وجدت �أن �الأ�سخا�ض 
�لذين يعانون من �ل�سمنة مبنت�سف �لعمر تزيد �حتماالت 
وف���ات���ه���م م��ب��ك��ر� مب���ع���دل %50 م���ق���ارن���ة ب��غ��ريه��م من 
�أ�سحاب �الأوز�ن �لطبيعية، وفقا ملوقع �سحيفة �لغارديان 

�لربيطانية. 

وتعد �ل�سمنة من �مل�ساكل �ل�سحية �لرئي�سية يف �لعامل، 
فبالواليات �ملتحدة �الأمريكية على �سبيل �ملثال، �رتفعت 
معدالت �ل�سمنة من %14 لدى �لن�ساء و%11 لدى 
�لن�ساء  ل��دى   38% �إىل  لت�سل   1975 ع��ام  �ل��رج��ال 

 .2016 عام  يف  �لرجال  لدى  و36% 

هل توؤثر زيادة �لوزن على �ملخ؟
ور�ء  �سبباً  تكون  ق��د  �ل���وزن  زي���ادة  �أن  فيه  �سك  مم��ا ال 
�ملفا�سل،  و�آالم  �ل�سكري،  مثل  �الأم��ر����ض  من  �لعديد 
و�أمر��ض �لدورة �لدموية، وم�ساعب �لتنف�ض وغريها. 
مخ  �سحة  على  خطر�ً  ت�سكل  �أن  �ملمكن  من  هل  ولكن 

�الإن�سان ب�سكل من �الأ�سكال؟
مخ  م��ن  بعينها  �أج���ز�ء  �إن  بريطانيا  م��ن  باحثون  ق��ال 
�الإن�سان ميكن �أن تتقل�ض عند زيادة وزنه ب�سكل كبري. 
ن�سرو�  �ل��ت��ي  در����س��ت��ه��م،  �لباحثون م��ن خ��الل  وب��ره��ن 
على  يناير"  �ل��ث��اين-  ك��ان��ون   11" �خلمي�ض  نتائجها 
�ملوقع �الإلكرتوين ملجلة "نيورولوجي" �ملتخ�س�سة يف 

�أبحاث علم �الأع�ساب، على �أن هذ� �لتاأثري موجود 
لديهم  ترت�كم  �لذين  �لنا�ض،  ل��دى  خا�ض  ب�سكل 

دهون يف منطقة و�سط �جل�سم.
�أن���ه لي�ض من  �ل��وق��ت نف�سه،  �أك����دو� يف  �أن��ه��م  غ��ري 

�لو��سح حتى �الآن ما �إذ� كانت زي��ادة �ل��وزن هي �لتي 
�لذي  ه��و  �مل��خ  �أن تغري  �أم  �مل���خ،  �ل��ت��غ��ري�ت يف  ت�سبب ه��ذه 
�ل��وزن. ومل يحاول �لباحثون من خالل  ي�ساعد يف زي��ادة 
�لتي  �ملخ  تغري�ت  عن  �لناجمة  �لعو�قب  معرفة  �لدر��سة 

�أثبتو� وجودها لدى �أ�سحاب �لوزن �لز�ئد.
زيادة  �أن  يف  �ملتخ�س�سني  �لعلماء  لدى  �سك  هناك  ولي�ض 
�لوزن ميكن �أن تكون �سبباً ور�ء �لعديد من �الأمر��ض �لتي 
ت�سمل �ل�سكري، و�آالم �ملفا�سل، و�أمر��ض �لدورة �لدموية، 
�إذ�  ما  �الآن  حتى  �لو��سح  من  ولي�ض  �لتنف�ض.  وم�ساعب 
�أي�ساً، وما حجم  كانت هذه �لزيادة متثل خطر�ً على �ملخ 

هذ� �خلطر.
�ملا�سي على  �سابقة يف  در����س��ات  باحثون من خ��الل  وع��ر 

على  م����وؤ�����س����ر�ت 
وج�����ود م��ث��ل هذ� 
�خل�����ط�����ر. ودر�������ض 
ب��������اح��������ث��������ون حت����ت 
�إ���س��ر�ف م��ارك هامر، 
�لطب  يف  �مل��ت��خ�����س�����ض 
بجامعة  �ل�����ري�����ا������س�����ي 
ل�����وب�����ورو �ل���ربي���ط���ان���ي���ة، 
�لز�ئد  �ل��وزن  تاأثري  كيفية 
ع���ل���ى م�����ا ي����ع����رف ب����امل����ادة 
ب�سكل  �مل����خ،  يف  �ل��رم��ادي��ة 

خا�ض.
�سبيل  �ل��ب��اح��ث��ون يف  وق��ي��م 
بحو�يل  خا�سة  بيانات  ذلك 
متو�سط  ���س��خ�����ض،  �آالف   9
وح�سل  ع���ام���اً.   55 �أع��م��اره��م 
�ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى م��وؤ���س��ر كتلة 
بهوؤالء  �خل��ا���س��ة  �جل�����س��م 
�الأ�������س������خ������ا�������ض، وه�����و 
ير�سد  �ل�����ذي  �مل���وؤ����س���ر 
بالن�سبة  �جل�����س��م  وزن 
ن�سبة  وك���ذل���ك  ل��ل��ط��ول، 
و�عترب  �ل����ورك.  �إىل  �خل�سر 
19 يف �ملئة من هوؤالء �الأ�سخا�ض بدناء، حيث بلغ موؤ�سر 

�لكتلة لديهم 30 فاأكر.
ث��م ح���دد �ل��ب��اح��ث��ون ح��ج��م �مل���خ ل���دى ه����وؤالء �الأ�سخا�ض 
حجم  ملعرفة  وذلك  �ملغناطي�سي،  �لرنني  �أ�سعة  با�ستخد�م 
خالل  من  �لباحثون  وخل�ض  و�لبي�ساء.  �لرمادية  �مل��ادة 
�الأ�سخا�ض،  ل��دى  �لرمادية  �مل��ادة  حجم  �أن  �إىل  �لدر��سة 
�لذين يرتفع لديهم موؤ�سر �لكتلة، وكذلك �لذين ترتفع 
لدى  حجمه  م��ن  �أق��ل  �ل���ورك،  �إىل  �خل�سر  ن�سبة  لديهم 
�خل�سر  لن�سبة  طبيعي  موؤ�سر  لديهم  �لذين  �الأ�سخا�ض 

�إىل �لورك.

درا�سة خميفة عن م�ستقبل 
لعبي كرة القدم

�إىل  �حل�سد  بعني  �لكثريون  ينظر 
العبي كرة �لقدم �ملحرتفني، فهم 
ويجمعون  يحبونها  مهنة  ي���وؤدون 
�مل���ال، لكن رمب��ا يغري  �لكثري م��ن 
در��سة  بعد  هوؤالء وجهات نظرهم 

حديثة �أجريت يف �إ�سكتلند�.
�أجرتها  �لتي  فقد ك�سفت �لدر��سة 
�الثنني،  ون�سرت  غال�سكو  جامعة 
�أك��ر عر�سة  �أن العبي كرة �لقدم 
�لتي  �لع�سبية  باالأمر��ض  للوفاة 
�أ�سعاف   3 مبقد�ر  �لر�أ�ض  ت�سيب 

ون�سف من بقية �لنا�ض.
و�����س����در �ل���ت���ق���ري���ر ب��ت��ك��ل��ي��ف من 
�الحت����اد �الإجن��ل��ي��زي ل��ك��رة �لقدم 
ور�ب�������ط�������ة الع�����ب�����ي ك��������رة �ل����ق����دم 
�ل�سجالت  ل��ت��ق��ي��ي��م  �مل���ح���رتف���ني، 
�ساركو�  الع��ب��ا  ل�7676  �لطبية 
عامي  بني  ��سكتلند�  يف  �حرت�فيا 

و1976.  1900
ومتت مطابقة �سجالت �لالعبني 
�أل����ف �سخ�ض   23 م���ن  �أك����ر  م���ع 
�لدر��سة  يف  �ل�����س��ك��ان،  ع��م��وم  م��ن 
�الأمر��ض  ��ست�ساري  تر�أ�سها  �لتي 
�ستيو�رت  ويلي  �لدكتور  �لع�سبية 

من جامعة غال�سكو.
تو�سل  �ل���ت���ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  و�أ������س�����ارت 
"خماطر  �أن  �إىل  �ستيو�رت  �إليها 
�زد�دت  �ألزهامير  �الإ�سابة مبر�ض 
�أ�سعاف يف مر�ض  و4  �أ�سعاف،   5
�خل����الي����ا �ل��ع�����س��ب��ي��ة �حل���رك���ي���ة، 
و�سعفني يف مر�ض �ل�سلل �لرعا�ض 
لدى العبي كرة �لقدم �ملحرتفني 
�لدر��سة  و�أظ���ه���رت  �ل�سابقني". 
�لقدم  ك���رة  الع��ب��ي  �أن  "رغم  �أن����ه 
ب�سبب  للوفاة  عر�سة  �أك��ر  ك��ان��و� 
�أقل  ف��اإن��ه��م  �لع�سبية،  �الأم���ر�����ض 
ع��ر���س��ة ل��ل��م��وت ب�����س��ب��ب �أم���ر�����ض 
�سائعة �أخرى، مثل �أمر��ض �لقلب 
وب��ع�����ض �أن�����و�ع �ل�����س��رط��ان، مب��ا يف 

ذلك �سرطان �لرئة".

الأغنام تغزو مدريد
�لعا�سمة  ���س��و�رع  �الأغ��ن��ام  �حتلت 
�الإ�سبانية مدريد، حيث �ساق �لرعاة 
قطعانهم م��ن �الأغ��ن��ام و�مل��اع��ز يف 
مب�سار�ت  م���اري���ن  �مل���دي���ن���ة،  ق��ل��ب 

قدمية للهجرة �ل�سنوية.
�ل�سنوي،  �حل�����دث  ه����ذ�  وي�����س��م��ح 
للرعاة   ،1994 ع���ام  ب����د�أ  �ل����ذي 
تقليدية  م�������س���ار�ت  ب���ا����س���ت���خ���د�م 
�سمال  م���ن  ح��ي��و�ن��ات��ه��م  ل��ه��ج��رة 
جنوب  يف  �ل�ستاء  مل��ر�ع��ي  �إ�سبانيا 

�لبالد.
يتيح  م�سى  فيما  �ل��ط��ري��ق  وك���ان 
مبناطق  �مل��رور  و�أغنامهم  للرعاة 
ريفية مل تكن متطورة قبل ب�سعة 
و�سط  �الآن  �أ�سبحت  لكنها  ق��رون، 
م��دي��ن��ة م��دري��د �ل�����س��اخ��ب، �لذي 
ي�سم بع�ض �أ�سهر �سو�رعها، ح�سب 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

عواقب خطرية قد تطال 
البع�ض لدى فقدان الوزن!

ما  ال�صحية،  امل�صاكل  من  بالعديد  ال��وزن  زي��ادة  ترتبط 
اأف�صل حل لتجنبها، لكن الأمر لي�س  يجعل فقدان بع�صه 
بهذه ال�صهولة ففقدان الوزن مبراحل معينة من العمر قد 

يرتتب عليه نتيجة غري متوقعة، وفقا لدرا�صات حديثة، فما 
هي؟

املبكرة  الوفاة  وخماطر  الوزن  فقدان  اأو  زيادة  بني  العالقة  تتوقف 
خاللها  يفقد  اأو  يكت�صب  التي  العمرية  املرحلة  على  كبري  ب�صكل 
ال�صخ�س الوزن. فوفقا لدرا�صة �صينية حديثة، ل توؤدي زيادة الوزن 
مع تقدم العمر بال�صرورة اإىل ارتفاع احتمالت الوفاة، بل اأن فقدان 

الوزن بتلك املرحلة العمرية يرتبط ب�صكل ملحوظ بالوفاة.

خلطات 
الة  فعَّ

ُت�ساهم يف 
تنحيف 

البطن يف 
ام اأيَّ  5
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�ش�ؤون حملية

�صمن فعاليات املوؤمتر العاملي اخلام�س للجيوفيزياء الهند�صية 

تكرمي البحوث الطالبية الثالثة احلا�سلة على املراكز الأوىل من بينهم  الإماراتية فاطمة حاجي
•• العني – الفجر

ت�صوير – حممد معني

�لعني  بلدية  مع  باال�سرت�ك  �الإم��ار�ت  �أقامت جامعة 
�لعاملي  �حتفالية �سمن �لفعاليات �مل�ساحبة للموؤمتر 
تكرمي  خاللها  مت  �لهند�سية  للجيوفيزياء  �خلام�ض 
�ل��ط��الب �ل��ف��ائ��زي��ني ب��ج��و�ئ��ز �أح�����س��ن ب��ح��وث طالبية 
�لعني  وب��ل��دي��ة  �الإم����ار�ت  جامعة  م��ن  ت�سجيعا  وذل���ك 
للطالب وحثهم علي �ملناف�سة و�لبحث و�البتكار حيث 
�سمل �لتكرمي �لبحوث �لثالثة �حلا�سلة على �ملر�كز 
�الأوىل ليكون �ملركز �الأول  للطالبة �سارة مرتون من 
جامعة كن�سا�ض عن �لبحث �ملقدم بعنو�ن  �آثار �رتفاع 
با�ستخد�م  �ل�سطحية  �ملوجة  �سلوك  على  �لتوتر  قبة 
للطالب  �لثاين  و�ملركز  �لعددية  �لزلز�لية  �لنمذجة 
زيبنج عن بحثه بعنو�ن �لت�سوير �لرد�ري للك�سف عن 
�الأه��د�ف  من خالل �الإدخ��االت �ملتعددة و�الإخر�جات 
مدى  �جل��دي��د  �لت�سميم  ه���ذ�  يعطي  ح��ي��ث  �مل��ت��ع��ددة 
مع  لالأج�سام  للجودة  عالية  �لر�د�رية  لل�سور  و�سوح 
خ���الل م�سهد  م��ن  �لب�سرية  �الأه�����د�ف  ه��وي��ة  و���س��وح 
�الإمار�تية  للطالبة  �لثالث  و�ملركز  للجد�ر،  �لت�سوير 
فاطمة حاجي الأف�سل بو�سرت "لوحة بحثية جد�رية" 
ح��ي��ث ك���ان �ل��ب��ح��ث ي����دور ح���ول ����س��ت��خ��د�م �لطريقة 

�الأبعاد  ث��ن��ائ��ي  �ل��ك��ه��رب��ي  و�ل��ت�����س��وي��ر  �مل��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة 
جنوب  �لق�سي�ض  بحرية  ظاهرة  ودر��سة  ال�ستك�ساف 
غرب مدينة �لعني حيث و�سحت �لدر��سة وجود �سدع 
يف �جتاه �سمال �سمال �سرق – جنوب جنوب غرب و�أنه 
جتمعات  ظهور  يف  رئي�ض  دور  �ل�سدع  لهذ�  يكون  قد 

للمياه �جلوفية بالبحرية و�ختالطها ببع�ض �مل�سادر 
�الأخرى للمياه.

�ملويجعى مبدينة  ��ست�سافه ق�سر  وكان �حلفل �لذى 
�ل��ع��ني ق��د ب���د�أ ب��ت��ق��دمي م��ن �الأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور حيدر 
علي  �أثنى  حيث  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  رئي�ض  بكر 

�ل��ع��ل��م��ي��ة يف مر�جعة  ب��ذت��ت��ه��ا�ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��ى  �مل��ج��ه��ود 
قدم  كما  باملوؤمتر  �مل�ساركة  �لبحوث  وتقييم  و�ختيار 
�الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد مر�د عميد كلية �لعلوم ورئي�ض 
�مل�ساركيني  و�سكر  باحل�سور  فيها  رحب  كلمة  �ملوؤمتر 
وبلدية �لعني �ل�سريك �ال�سرت�تيجي للموؤمتر وكذلك 
ج��م��ع��ي��ة �جل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ني �ال���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة ح��ي��ث قام 
�لبيانات  �إد�رة  �لها�سمى مدير  �لدكتور مر�د وعدنان 
�ملكانية بلدية �لعني بتوزيع دروع �لتكرمي و�ل�سهاد�ت 
�جليوفيزيائيني  جلمعية  �لتنظيم  جلنة  �أع�ساء  على 
وفى  �لعلمية  �للجنة  ت��ك��رمي  مت  كما  �ال�ستك�سافية. 
مقدمتهم �الأ�ستاذ �لدكتور رت�سارد ميلر رئي�ض جمعية 
�جليوفيزيائيني �ال�ستك�سافية و�الأ�ستاذ �لدكتور حيدر 
و�لدكتور  �لدهان  �لدكتور عالء  �للجنة  و�أع�ساء  بكر 
�أمان مو�يف و�لدكتور هيتو�سي ميكاد� و�لدكتور جون 
ريدين  نل�ض  و�لدكتور  الن  جون  و�لدكتور  ب��ر�دف��ورد 
�سايبي  حكيم  و�لدكتور  لي�ض  كري�ستوفر  و�لدكتور 
و�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ب��ل��و���س��ي و�ل��دك��ت��ور �سيه ب��ن��ج لني 

و�لدكتور �ستيف �سلو�ن.
وفى نهاية �الحتفالية �لتى ت�سمنت دعوة على �لع�ساء 
�ال�ستك�سافية  �جل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ني  جمعية  رئ��ي�����ض  ق���ام 
�الأ�ستاذ  تكرمي  جانب  �إىل  �الإم����ار�ت  جامعة  بتكرمي 

�لدكتور �أحمد مر�د و�الأ�ستاذ �لدكتور حيدر بكر 

م�ست�سفى توام ينظم الندوة 
الثانية لإدارة احلالت

•• العني - الفجر

�إحدى  �ل��ذي يعد  و  �لطبية  باال�سرت�ك مع جونز هوبكنز  ت��و�م  م�ست�سفى 
�إد�رة  "ندوة  نظم  )�سحة(  �ل�سحية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت 

�حلاالت �لثانية" حتت �سعار: "و�سع 
معايري جديدة للرعاية".

ت��ع��د ه���ذه �ل��ن��دوة ه��ي �ل��وح��ي��دة من 
و  نوعها على م�ستوى من�ساآت �سحة 
�لتي �أقيمت بناء على تو�سيات هيئة 
تو�م حيث   �إد�رة م�ست�سفى  و  �ل�سحة 
باأعلى م�ستويات  �الرتقاء  �إىل  تهدف 
ذويهم  و  للمر�سى  �خلدمات  تقدمي 
ت��ق��دمي رع��اي��ة ذ�ت ج���ودة عالية و  و 
توفري بيئة عمل �سحية مالئمة من 
و  �ملر�سى  �حتياجات  م��ر�ع��اة  خ��الل 
�خلطة  تطبيق  م��ن  �لتاأكد  و  �ل���زو�ر 
�ل��ع��الج��ي��ة يف �ل���وق���ت �مل��ن��ا���س��ب من 

�إىل  �الإ�ستجابة  و  �ل�سحية  �ملري�ض  يتما�سى مع حالة  خالل و�سع جدول 
�لعالج و تبد�أ �خلطة من حلظة دخول �ملري�ض للم�ست�سفى و ت�ستمر حتى 
يتم �لتاأكد من ح�سول �ملري�ض على �لر�ية �ملنا�سبة بالتعاون مع �لطبيب 

�ملعالج و ما يتنا�سب مع خطة �لعالج.
 �سارك يف �لندوة ما يقارب 400 م�سارك كما و �سملت �جلل�سات �ملو��سيع 
للحاالت،  ذكية  �إد�رة  حتقيق  نحو  �لعمل  �لتمري�ض،  يف  �لتوطني  �لتالية 

�إد�رة �حلاالت يف �أق�سام �لطو�رئ وغريها.

يف معر�س فرانكفورت للكتاب
نادي كلمة للقراءة ينّظم جل�سة 

نقا�سية حول اأدب ال�سرية الذاتية
•• فرانكفورت - الفجر

 يف �إطار م�ساركة د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي يف معر�ض فر�نكفورت 
بعنو�ن  نقا�سية  ندوة  نادي"كلمة" للقر�ءة  نّظم   ،2019 للكتاب  �ل��دويل 
"مقارنة �ل�سرية �لذ�تية يف �الأدب �لعربي و�الأملاين: �لت�سابه و�الختالف"، 
حتّدث فيها كل من �سعادة �لدكتور علي بن متيم، رئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة 
و�ستيفان  للكتاب،  ز�يد  �ل�سيخ  �لعام جلائزة  �الأمني  �لعربية  للغة  �أبوظبي 
�أ�ستاذ  فايدنري، كاتب و�سحفي ومرتجم، وبروف�سور د. كالو�ض ر�ي�سرت، 
�الأدب �الإجنليزي و�الأمريكي يف جامعة يوهان فولفغانغ غوته بفر�نكفورت، 

و�أد�رها �لناقد �الأدبي �إجوما مانغولد.
وتطرق د. علي بن متيم  �إىل كتاب »ترجمة �لنف�ض: �ل�سرية �لذ�تية يف �الأدب 
�لعربي« �ل�سادر عن م�سروع كلمة للرتجمة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - 
�أبوظبي، ملجموعة من �أ�ساتذة �الأدب يف �أمريكا، ومن حترير دريت ر�ينولد، 
حيث ترجمه �إىل �لعربية، �سعيد �لغامني. يعنى �لكتاب بالرتجمة �لذ�تية 

يف �الأدب �لعربي �لقدمي ما قبل طه ح�سني.
يبد�أ  �ال�ست�سر�قي،  باملنظور  �ملتاأثرة  �لعربية  �ل��ق��ر�ء�ت  من  �لعك�ض  على 
وحديثاً،  قدمياً  �لعلماء،  ز�ل  »م��ا  فيها:  يقول  لل�سيوطي،  بكلمة  �لكتاب 
تدل  ال  �لكلمة  ه��ذه  ف��اإن  �ملوؤلفني،  ت�سور  ويف  ت��ر�ج��م«.  الأنف�سهم  يكتبون 
على وجود �سنف �أو نوع �أدبي هو نوع »ترجمة �لنف�ض« �أو »�ل�سرية �لذ�تية« 
�الأدبي  �لتقليد  يف  �أع��ر�ف��ه  ور���س��وخ  �ل��ن��وع،  ه��ذ�  ��ستقر�ر  على  بل  وح�سب، 

�لعربي طو�ل ما يزيد على ع�سرة قرون.
يف  �ساعت  �ل��ت��ي  �ملغالطة  بتبديد  �الأول  ُيعنى  ق�سمني،  �إىل  �لكتاب  ق�سم 
�لثقافة �لغربية حول كون �ل�سرية �لذ�تية نوعاً غربياً خال�ساً، مل تعرفه، 
ورمبا ال ميكن �أن تعرفه، �لثقافات �الأخرى. ويف �لق�سم �لثاين منه، يرتجم 
ويختتم  �الإجنليزية.  �للغة  �إىل  عربية  ذ�تية  �سرية  ع�سرة  ثالث  �ملوؤلفون 
�لكتاب بتقدمي ك�ساف �إح�سائي لل�سري �لذ�تية �لعربية، ي�سم ما يزيد على 
�أو توجد �أخبار متد�ولة يف  مئة و�أربعني �سرية ذ�تية ُعر على ن�سو�سها، 

�لكتب عنها.

يف اإطار فعاليات املوؤمتر العاملي للجيوفيزياء الهند�صية

اتفاقية تعاون بني جامعة الإمارات واجلامعات ال�سينية لتبادل التكنولوجيا 
والأفكار واخلربات والتجارب املتعلقة بتطبيق الأ�ساليب اجليوفيزيائية

•• العني الفجر

�لهند�سية  �لعاملي للجيوفيزياء  �ملوؤمتر  �تفق كل من 
�الإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  يف  ح��ال��ي��ا  �مل��ن��ع��ق��د   )ICEG(
و�لبيئية  �لهند�سية  للجيوفيزياء  �لعاملي  و�مل��وؤمت��ر 
عقد  على  �ل�سينية(  )�جل��ام��ع��ات  يف   )ICEEG(
�ت��ف��اق��ي��ة ب���ني �مل���وؤمت���ري���ن �ل���دول���ي���ني، ح��ي��ث تهدف 
وتبادل  ت���ع���اون  �إن�����س��اء جم���ال  �إىل  �الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 
�ملتعلقة  و�لتجارب  و�خل��رب�ت  و�الأفكار  �لتكنولوجيا 
�ملتعلقة  للم�ساكل  �جليوفيزيائية  �الأ�ساليب  بتطبيق 
بالهند�سة و�ملياه �جلوفية و�لبيئة و�لطاقة و�ملر�قبة 
�مل�ستمرة للطبقات و�لرت�كيب �الأر�سية �لقريبة من 

�سطح �الأر�ض.
يف �لوقت �حلا�سر ، تقوم كل جلنة موؤمتر بالرتويج 
�الأم؛  مناطقها  د�خ���ل  بها  �خل��ا���ض  �مل��وؤمت��ر  وتفعيل 
 ICEG ففي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يقام �ملوؤمتر
ي�سعى  ICEEG حيث  �ل  يقام  �ل�سني  د�خ��ل  و يف 
�لتطبيقات  تعليم   لت�سجيع  كبري  بجهد  منهما   كل 
�جل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة ب�����س��ك��ل و�����س���ع مل��ع��رف��ة �ل��ع��دي��د من 

�مل�ساكل �ملتعلقة باملن�ساآت �لهند�سية. 
�ملوؤمترين خرب�ت كبرية  �لتعاون بني هذين  �سيوفر 
باأكملها  و�جل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة  �لهند�سية  للمجتمعات 
تطبيق  يف  �ل�سريع  �لتقدم  ت�سهيل  على  و�سي�ساعد 
�حلالية  �جليولوجية  للم�ساكل  �الأ�سا�سية  �لتقنيات 
�ل�سعبة.  وقال �الأ�ستاذ �لدكتور �حمد مر�د عميد كلية 
�لعلوم بجامعة �المار�ت ورئي�ض �ملوؤمتر �ملنعقد حاليا 

باجلامعة �إن �ملحاور �لرئي�سة لالتفاق ت�سمل تنظيم 
 ICEEG جل�سة خا�سة ُتعّرف باأنها "�أف�سل ما يف
�أو �أف�سل من ICEG" يف �جتماع كل من �ل�سريكني. 
ويتم حتديد موعد هذه �جلل�سة �ال�ستثنائية بحيث ال 
تتز�من مع �جلل�سات �الأخرى. وتقوم كل جلنة فنية 
باختيار 6-8 بحوث ليكونو� من �سمن �أف�سل جائزة 
على  للموؤمتر  تنظيمية  كل جلنة  تعمل  كما  بحوث. 
ت�سجيع و�الإع��الن عن عقد موؤمتر �الآخر من خالل 
�لن�سر�ت �الإخبارية، و�الإعالنات يف �سفحات �لويب ، 

وت�سجيع علماء �جليوفيزيائيني و�ملهند�سني �ملحليني 
حل�����س��ور �مل��وؤمت��ر �الآخ����ر. �إ���س��اف��ة �ىل ع��ر���ض �سعار 
�ملوؤمتر �خلا�سة باملجموعتني ب�سكل بارز على جميع 
لكل  تطويرها  ويتم  �خلا�سة  و�لن�سر�ت  �الإع��الن��ات 
موؤمتر. ويكون �ل�سعار �ملهيمن هو للموؤمتر �حلايل. 
 3 ل�  ا  فر�سً موؤمتر  لكل  �ملنظمة  �للجنة  وتوفر  ه��ذ� 
�إىل 4 ممثلني من �للجنة �لتنظيمية �حل�سور حيث 
و�الإقامة  �ل�سفر  نفقات  جميع  تغطية  ذل��ك  ي�سمل 

و�لت�سجيل.

على  و�ح��د  ممثل  علمية  جلنة  لكل  �سيكون   ، كذلك 
�الأقل �أوممثالن من �ملوؤمتر �لثاين، ويف�سل �أن يكون 
رئي�ض �للجنة �لعلمية �لذي ميثل �مل�سالح �لفنية يف 

هذه �حلالة.
لتبادل  ممكن  جهد  ك��ل  ب��ذل  على  �التفاقية  و�أك���دت 
كل  م��ن  �ل��ن��اجت��ة  و�ل��ف��و�ئ��د  �مل�ستخرجة  �مل��ع��ل��وم��ات 

جمموعة من قبل �ملجموعة �الأخرى .
وعلى �أن تكون حلقات �لعمل �ملنظمة ب�سكل م�سرتك، 

قبل �أو بعد �ملوؤمتر، هدًفا م�سرتكا لكال �ملوؤمترين.
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يعد زيت الورد من الزيوت الرائعة التي لها العديد من الفوائد للب�صرة وال�صعر وال�صحة. ي�صتخرج 
زيت الورد من تقطري الورد الطازج بطريقة معينة، ويحتوي زيت الورد على الكثري من الفيتامينات 
والعنا�صر املهمة جدًا للب�صرة واجل�صم وال�صعر، فيحتوي زيت الورد على م�صادات اك�صدة بالإ�صافة 
اىل انه يحتوي على جمموعة من الفيتامينات واهمها فيتامني A.B.D.K وكل هذه الفيتامينات 
مهمة جدا للج�صم ووجودها جمتمعة يف زيت الورد جتعل فائدته كبرية جدا لل�صحة، و�صوف نعر�س 
�صوف  الرائعة  الورد  زيت  ففوائد  وال�صحة،  وال�صعر  للب�صرة  الورد  زيت  اهمية  املقال  لكي يف هذا 

جتعلك ت�صتخدميه دائما ولن تتخلي عن ا�صتخدامه ابدًا يف حياتك.

فوائد زيت الورد لالأع�صاب
ي�����س��اع��د زي���ت �ل�����ورد ع��ل��ى �ال����س���رتخ���اء وت��ه��دئ��ه �الع�ساب 
و�الكتئاب،  بالتوتر  �ل�سعور  من  ويقلل  للغاية  كبري  ب�سكل 
يتم مالء حو�ض  �الع�ساب  لتهدئه  �ل��ورد  زيت  وال�ستخد�م 
�ال�ستحمام باملاء �لد�فئ وو�سع ب�سع قطر�ت من زيت �لورد 
يف حو�ض �ال�ستحمام، و�ال�سرتخاء د�خل حو�ض �ال�ستحمام 
بالر�حة و�لهدوء و�لتخل�ض  ن�سر  �ساعة، و�سوف  ملدة ن�سف 

من �ل�سغط و�لتوتر.

فوائد زيت الورد للج�صم
ي�ساعد يف  �ن��خ  �ل��ورد على ترطيب �جللد، كما  زي��ت  ي�ساعد 
�لطفح  م��ن  وي��ق��ل��ل  ج��ر�ث��ي��م  �و  ب��ك��رتي��ا  �ي  م��ن  �لتخل�ض 
�أي  من  �لتخل�ض  على  وي�ساعد  �جللد  وح�سا�سية  �جللدي 
باالإ�سافة �ىل ذلك  �للون قد تظهر على �جللد،  د�كنة  بقع 
فهو ي�ساعد على �لتخل�ض من ترهالت �جل�سم ب�سكل كبري 
ر�ئحة  �جل�سم  يعطي  وبالتاأكيد  �جل�سم،  �سد  على  وي�ساعد 
��ا يف  �أي�����سً منع�سة ت���دوم ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة. ي�ساعد زي��ت �ل���ورد 
�ل��ق�����س��اء ع��ل��ى �ل��ب��ك��رتي��ا وب��ال��ت��ايل ف��ه��و م��ف��ي��د ج���د� ملعظم 
�ل��ب��ك��رتي��ا و�جل��ر�ث��ي��م كاالإ�سهال  �ل��ن��اجت��ة ع��ن  �الم���ر�����ض 

و�لت�سمم �لغذ�ئي وغريها من �المر��ض

فوائد زيت الورد للمعدة واآلم الدورة ال�صهرية
على  وي�ساعد  ج��د�  كبري  ب�سكل  �مل��ع��دة  تهدئة  على  ي�ساعد 
�لتخل�ض من �مل �ملعدة، وي�ساهم يف تهدئة �لقولون �لع�سبي 
�لتهاب و�مل  �لتي قد ت�سبب  �ن��ه يقلل من �الف���ر�ز�ت  حيث 
�لقولون وعند زيادتها ب�سورة مفرطة قد تت�سبب يف حدوث 
قرح يف �ملعدة. تعاين �ملر�أة �ثناء �لدورة �ل�سهرية من �لكثري 
من �العر��ض كاملغ�ض و�لتقل�سات �حلادة يف �لبطن و�ل�سعور 
على  �ل�سيطرة  على  �ل��ق��درة  وع���دم  و�لع�سابية  ب��ال�����س��د�ع، 
�الع�ساب، وزيت �لورد ي�ساعد على �لتخل�ض من �العر��ض 
�ملغ�ض  من  �لتقليل  على  ي�ساعد  �نه  حيث  للطمث  �ملزعجة 
و�لتقل�سات وي�ساعد على �لتخل�ض من �ل�سد�ع و�مل �لر��ض 
�لتي ت�ساحب �لطمث باالإ�سافة �ىل �نه ي�ساعد على تهدئه 

�الع�ساب و�ل�سعور باال�سرتخاء.

فوائد زيت الورد للب�صرة
يعمل  �ن��ه  للب�سرة حيث  �لعديدة  بفو�ئد  �ل��ورد  زي��ت  يعرف 
�ل�سود�ء  �ل���ه���االت  �ل��ب�����س��رة و�ل��ت��خ��ل�����ض م���ن  ت��ب��ي�����ض  ع��ل��ى 
و�لبثور،  �حلبوب  ظهور  من  و�لتقليل  �لتجاعيد  ومكافحة 
باالإ�سافة �ىل �نه ي�ساعد عل تبي�ض �لب�سرة و�عطائها ر�ئحة 

�ل�سم�ض،  ح��روق  �لتخفيف من  ي�ساعد على  �نه  كما  جميلة 
لذ� �حر�سي د�ئما �سيدتي على ��ستخد�م زيت �لورد لب�سرتك 
للتخل�ض من �مل�ساكل �ملختلفة، وميكنك ��ستخد�م زيت �لورد 
�لو�سفات  ك��اف��ة  �دخ��ال��ه يف  �و  م��ب��ا���س��رة  ب��ه  �ل��ب�����س��رة  مب�سح 

�لطبيعية للب�سرة.

فوائد زيت الورد لل�صعر
ل��زي��ت �ل���ورد �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ف��و�ئ��د على �ل�سعر وي��دخ��ل يف 
لر�ئحته  بال�سعر  �خل��ا���س��ة  �مل�ستح�سر�ت  معظم  �سناعة 
�لق�سرة  م��ن  �لتخل�ض  على  ي�ساعد  �ل���ورد  فزيت  �جلميلة، 
ويعطي �ل�سعر لعومة وملعان، كما �نه يعمل على تغذيه �ل�سعر 
بكرتيا موجودة يف  �أي  �لتخل�ض من  على  ويعمل  وتقويته، 
�لر��ض قد ت�سبب ت�ساقط لل�سعر، باالإ�سافة �ىل ذلك  فروة 
لفرت�ت  ت���دوم  منع�سه  جميلة  ر�ئ��ح��ة  �ل�سعر  يعطى  ف��ه��و 
��ستخد�مه كدهان لل�سعر بعد �ال�ستحمام  طويلة، وميكنك 

�و خلطة مع �نو�ع �خرى من �لزيوت.

فوائد زيت الورد لالأظافر واليدين
وي�ساعد  �ل�سعيفة  �الظافر  تقوية  على  �ل��ورد  زيت  ي�ساعد 
باالأظافر،  يحيط  �ل��ذي  �ل��ز�ئ��د  �جللد  م��ن  �لتخل�ض  على 

�الظافر  وت��غ��ذي��ه  تطويل  على  ي�ساعد  �ن��ه  �ىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�نه  حيث  �ليدين  جلمال  �ي�سا  مفيد  وه��و  ملعان،  ويعطيها 

يزيد من نعومة �ليدين ومينحهم ترطيب وملعان وي�ساعد 
على تبي�ض �ليدين.

زيت الورد.. فوائد مهمة للب�سرة واجل�سم وال�سعر

تنحيف البطن ب�4 خلطات طبيعّية
واخلّل الزجنبيل  خلطة   .1

من  ك��ب��رية  وم��ل��ع��ق��ة  �مل����اء،  م��ن  ك���وب  ن��ات:  • �مل��ك��وِّ
من  �سغريتان  وملعقتان  �ل��ط��ازج،  �ملب�سور  �لزجنبيل 

اح �الأبي�ض. ماء �لورد، وملعقتان كبريتان من خلِّ �لتفَّ
وُي�ساف  �لنار،  على  قدر  يف  �ملاء  ُي�سبُّ  �لتح�سري:  • طريقة 
�لزجنبيل. وبعد �نق�ساء �سبع دقائق، يو�سع �خلليط جانًبا كي 
، ُي�ساف ماء �لورد وخّل �لتفاح �إليه،  ى بعد ذلك. ثمَّ يربد، فُي�سفَّ
جة. يدهن  مع �لتحريك جيًِّد�. ويحفظ �ملزيج يف �لثالَّ

كمٌّ منه على منطقة �لبطن، يوميًّا.

خلطة   .2
جنبيل  لز ا

والقرفة
نات:  • �ملكوِّ
ك�������������وب م����ن 
وملعقة  �مل����اء، 
ك��������������ب��������������رية م������ن 
�ملب�سور،  �ل��ط��ازج  �لزجنبيل 

وملعقة �سغرية من �لقرفة.
قدر  يف  �ملاء  ُي�سبُّ  �لتح�سري:  • طريقة 
ُي�ساف  ع��ن��دئ��ذ،  يغلي.  ��ى  ح��تَّ �ل��ن��ار،  على 
ك���لٌّ م��ن �ل��زجن��ب��ي��ل و�ل��ق��رف��ة، م��ع �إي����د�ع 
���ى يطهيا.  دق���ائ���ق، ح���تَّ ن���ني خل��م�����ض  �مل���ك���وِّ
��ى ي���ربد. ُي�سرب  ��ى �مل��زي��ج، وُي����دع ح��تَّ ُي�����س��فَّ
�لوجبات  بعد  يوميًّا،  �ملزيج،  ه��ذ�  من  ك��وٌب 

�لرئي�سة.

الزيتون وزيت  الزجنبيل  خلطة   .3
�لبكر،  �ل��زي��ت��ون  زي��ت  م��ن  ك��وب  ن��ات:  • �مل��ك��وِّ
وم���ل���ع���ق���ة ك����ب����رية م�����ن �ل���زجن���ب���ي���ل �ل����ط����ازج 

�ملب�سور.
�لزيتون  زي���ت  ُي�����س��اف  �ل��ت��ح�����س��ري:  ط��ري��ق��ة   •

�إىل ق���در ���س��غ��رية على  �مل��ب�����س��ور  و�ل��زجن��ب��ي��ل 
 ، ��ى ن�����س��وج �ل��زجن��ب��ي��ل. ثمَّ �ل��ن��ار، وذل���ك ح��تَّ
ُي��ده��ن �جل�سم به،  ُي��دع �مل��زي��ج حتَّى ي��ربد. 

ا. يوميًّ

والنعناع الزجنبيل  خلطة   .4
وخم�ض  �مل���اء،  م��ن  ك��وب  ن��ات:  • �مل��ك��وِّ
وخم�ض  �الأخ�سر،  �لنعناع  من  �أور�ق 
وملعقة  �الأخ�سر،  �ل�ساي  من  �أور�ق 
ك����ب����رية م�����ن �ل���زجن���ب���ي���ل �ل����ط����ازج 
ق�سر  م��ن  ك��ب��رية  وملعقة  �مل��ب�����س��ور، 

ان �ملطحون. �لرمَّ
كوب  ُي�سبُّ  �لتح�سري:  طريقة   •
�لنار، وذلك حتَّى  �ملاء يف قدر على 
نات، مع  يغلي. عندئذ، ُت�ساف �ملكوِّ

على  دق��ائ��ق  خلم�ض  �خلليط  �إي���د�ع 
��ى جيًِّد�.  ُي�����س��فَّ ي���ربد،  �ل��ن��ار. وع��ن��دم��ا 

ُي�سرب كوب من �خلليط، يوميًّا، وحتديًد� 
�ملزيج  ب���اأنَّ  �ل��ف��ط��ور. علًما  ت��ن��اول وج��ب��ة  قبل 

�سموم  و�لتخلُّ�ض من  �لبطن،  ُي�ساعد يف تنحيف 
ا. �جل�سم �أي�سً

 فوائد الزجنبيل يف التنحيف
لغر�ض  ��ستخد�ًما  �الأك���ر  �ل��ت��و�ب��ل  م��ن  �لزجنبيل  ُي��ع��دُّ 
ق  وُيحقِّ �جل�سم،  ده��ون  �إح��رق  يف  ُي�ساهم  وه��و  �لتنحيف، 
ا ُيقلِّل من كمِّ �لطعام �ملُ�ستهلك،  ملُتناوله �ل�سبع طوياًل، ممَّ
ا �أنَّه فقري يف �ل�سعر�ت �حلر�ريَّة. علًما باأنَّ �سرب  خ�سو�سً
�لزجنبيل �ل�ساخن بعد �لوجبة مبا�سرًة، يزيد من فعاليَّة 

هذ� �لتابل يف �إحر�ق �لدهون.

ام الة ُت�ساهم يف تنحيف البطن يف 5 اأيَّ خلطات فعَّ
با�صتخدام  يق�صي  فيه  املرتاكمة  الدهون  من  والتخلُّ�س  البطن  تنحيف 

ه �صكل  ُت�صوِّ باأنَّ بروز البطن م�صكلة �صائعة  خلطات طبيعيَّة، علًما 
�صليم،  غري  غذائي  ريجيم  اتباع  اإىل  ترجع  وهي  اجل�صم، 
والمتناع عن احلركة اأو البعد عن املداومة يف ممار�صة 
الة  فعَّ خلطات  الآت��ي،  ويف  الوقت.  ل�صيق  الريا�صة 

ام. ُت�صاهم يف تنحيف البطن يف 5 اأيَّ
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العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1201
�إمار�تي �جلن�سية   ، ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �حمد عبيد ر��سد �لهفوف �ل�سام�سي 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف )مولتي ت�سوي�ض لتجارة �الأبو�ب 
�التوماتيك( مبوجب رخ�سة رقم )124903( �ىل�ل�سيد/ توما�ض �سيبا�ستيان بوثيابار�مبيل ، 
�لقانوين  �ل�سكل  �لرخ�سة �ىل �خر تغيري  تنازل �ساحب   : هندي �جلن�سية تعديالت �خرى 

للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( �ىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1203

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/حممد يو�سف �مد�د �حلق ، بنغالدي�ض  �جلن�سية ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/منري ح�سني مبارك 
باإمارة  تاأ�س�ست  �جلزيرة(  باب  )كافترييا  با�سم  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  بنغالدي�ض   - �هلل 

�ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741869(  تعديالت �خرى : ال يوجد. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 1202

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ف�سيلت غالم م�سطفى - باك�ستان �جلن�سية 
�جلميل  )�لفجر  يف    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
لت�سميم �الزياء( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )729981( وذلك 
�ل�سكل  تغري  �جلن�سية   �الإمار�ت   - عبد�هلل  حممد  دروي�ض  �ساره  �ل�سيدة/  �ىل 

�لقانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية. 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم 

�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 يف الدعوى رقم 2019/3350 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعى عليه : فاليات كونهي بافا حممد كوتي  )�لعنو�ن : �أبوظبي - �سارع �ملطار 
- بناية مبارك �سميدر - �سقة 2 - هاتف متحرك رقم 0527631231(   يرجى 
�حل�سور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�سريف  �ملدون �دناه وذلك يف 
متام �ل�ساعة �حلادية ع�سرة من �سباح يوم �الإثنني �ملو�فق 2019/10/28 وذلك 
بيت  �لتجاري.  دب��ي  بنك  قبل  من  عليكم  �ملرفوعة  �لدعوى  يف  دفوعكم  لبيان 
�الأول مكتب رقم  �ل��دور   - �مل�سيئة  �ل�سم�ض  بناية   - �ملعرفة لتدقيق �حل�سابات 
112،  هاتف رقم 042830100 ، فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092  بجانب �لطاير لل�سيار�ت - �لقرهود / دبي
اخلبري امل�صريف

حممد كامل عريان 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�صر 

�أنا /وليد خمي�ض بن �سويد�ن خبري� ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي  ب�سفتي 
باجر�ء �خلربة �حل�سابية يف �لدعوى رقم )2019/2504( جتاري جزئي - فاإننا 
قد قررنا دعوة �ل�سادة / نيو الين للت�سميم �لد�خلي )�ض ذ م م( ، وذلك من �أجل 
�حل�سور �ىل مقر مكتبنا ب�سفتها �ل�سخ�سية �و من ميثلها قانونا ب�سفتها �ملدعي 
�أعاله. و�ملقامة من قبل �ملدعي / �سركة �لد�نوب  عليها بالدعوى �ملذكورة بالرقم 
لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م - وذلك للح�سور �إىل مقر مكتبنا �لكائن يف بناية مركز 
�الأعمال �لذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة �لني�سان مكتب رقم 604 - ت : 
�ملو�فق  �لقادم  �الإثنني  يوم  وذلك   04-2208804  : ف   ،  04-2208803

.)am 11.00( يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا )2019/10/28(
اخلبرياملحا�صبي / وليد خمي�س بن �صويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان: �ل�سيد/ 
عبد�هلل ر��سد حممد �خلوري ، �جلن�سية : �الإمار�ت  وطلب �لت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ال�سم �لتجاري بقالة �لكويد ، ن�ساط 
�لتنمية �القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة  د�ئ��رة  ، و�ملرخ�ض من  �لرخ�سة بقالة 
�لتنمية �الإقت�سادية  جتارية رقم 538894 �ل�سادر بتاريخ 2005/10/11 يف د�ئرة 
 : �جلن�سية   ، علي  روي�����ض  حممد  م��ي��اه  باي�ض  حممد  �ل�سيد/  �ىل  ب��خ��ورف��ك��ان. 
بنغالدي�ض. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان  و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  ت��ق��دم 
�لت�سديق على  ، وطلب  �الإم���ار�ت   : ، �جلن�سية  بن عبود  ر��سد علي  �ل�سيد/علي 
بقالة  �ل��ت��ج��اري  �ال���س��م  يف   %100 �ل��ب��ال��غ��ة  ح�سته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�سمن  حم���رر 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�ض   ، بقالة  �لرخ�سة  ن�ساط   ، �لر��سدية 
د�ئرة  بتاريخ 1988/10/30 يف  �ل�سادر  يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 141031 
، �جلن�سية  �ليار  �ل�سيدة /�سالم موالنثيكال  �الإقت�سادية بخورفكان �ىل  �لتنمية 
�سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �لهند.    :
بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعـــــــالن       

خورفكان   - و�لت�سديقات  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�الإمار�ت   : �جلن�سية   ، �حلو�سني  علي  ع��ب��د�هلل  عبد�لرحمن  �ل�سيد/جا�سم   :
يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على  �لت�سديق  وط��ل��ب 
�ال�سم �لتجاري مطعم وكافترييا �لنجم �لعربي ، ن�ساط �لرخ�سة �الإقت�سادية 
يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 569129 �ل�سادر بتاريخ 2008/11/6 يف د�ئرة 
 ، ك��ون��ان  ب��اروت��ي   �ل��دي��ن  �ل�سيد/حمي  ب��خ��ورف��ك��ان. �ىل  �الإق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
�جلن�سية : �لهند. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�نق�ساء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7650(

�ملنذر : �ملنذرة / بيت �الإبتكار لل�سقاالت - �ض ذ م م 
بوكالة �ملحامي / عبد�هلل �لكعبي 

�ملنذر �ليها : جرين مودلينج للمقاوالت - �ض ذ م م 
نلتم�ض من �سيادتكم �لرتكم باملو�فقة على �عالن �ملنذر �ليه بالن�سر يف �الإنذ�ر �ملرفق 
 250.000 مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  ننذركم  �ملنذرة  عن  وك��الء  وب�سفتنا  )فاإننا  مو�سوعه 
، وذل��ك خالل مدة خم�سة  دره��م )مائتان وخم�سون �لف دره��م( �ملرت�سدة يف ذمتكم 
�يام عمل تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لن�سر ، و�إال �سن�سطر التخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لقانونية قبلكم وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية عن �لتاأخري 
�ل�سد�د باالإ�سافة �ىل �تعاب �ملحاماة مع �لتعوي�ض عن كافة �الأ�سر�ر �لتي حلقت  يف 

مبوكلتنا �ملنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7628(

�ملنذرة / �ت�ض �ند �ت�ض لال�ستثمار و�لتطوير - �ض ذ م م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
�ملنذر �ليه : مركز مار�سال �لطبي �لتخ�س�سي - ذ م م 

وثمانون  و�سبعة  )ت�سعمائة  دره��م   987.398 مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  على  �ملنذرة  تنبه 
وحتى   2018/12/15 من  �لفرتة  عن  �اليجار  قيمة  دره��م(  وت�سعون  وثمانية  وثالثمائة  �ل��ف 

2019/9/30 وما ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �الإخالء. 
يوما من   30 �ق�ساها  �مل�ستحقة عليكم خالل مدة  �اليجار  ب�سد�د قيمة  قيامكم  ويف حال عدم 
تاريخ �الإخطار يحق للمخطرة �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �مام �جلهات �ملخت�سة و�تخاذ 
�لالزم قانونا نحوكم للح�سول على �مل�ستحق يف ذمتكم ل�سالح �ملخطرة و�ملطالبة باإخالء �لعني 
وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل �لقانونية و�ملادية بعد �سد�د كافة �لر�سوم و�مل�ستحقات وت�سفية 

كافة �ملطالبات �الأخرى. للعلم ونفاذ مفعوله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2019/1313  تنفيذ عمايل  
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 301/2018 عمايل كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)451180 درهم( ل�سالح �لعامل �حلكم ومبلغ )10200 درهم( ر�سوم �لدعوى �الإبتد�ئية ل�سالح �ملحكمة.
طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : زياد حممد عبد�ملهدي �لعكا�سي   �ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سده : 1- فا�ست تيليكوم 
للتجارة �لعامة - ذ م م - جمهول حمل �القامة. مو�سوع �الإع��الن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة 
وهي عبارة عن مركبات �ملبينة �و�سافها �دناه : - در�جة نارية لوحة رقم : 51346 / دبي - تويوتا با�ض / �بي�ض + 
�زرق - رقم �للوحة : 39212/ دبي  - در�جة نارية - رقم �للوحة : 41227/ دبي  - ميت�سوبي�سي / بيك �ب - �بي�ض 
و �زرق - رقم �للوحة : 43714 / دبي  - تويوتا / فان - �للون : �بي�ض و�زرق - رقم �للوحة : 10484 / دبي  - در�جة 
نارية - �للون : �زرق و ��سود - رقم �للوحة : دبي  55794  - در�ج��ة نارية - �للون : �حمر - رقم �للوحة : 15901 
/ دبي  - با�ض هيوند�ي - �للون : �زرق / �بي�ض - رقم �للوحة : 80820 / دبي  - ميت�سوبي�سي / بيك �ب - �للون 
: �زرق / �بي�ض - رقم �للوحة : 26719 / دبي  - هيوند�ي با�ض - �للون : �زرق/ �بي�ض - رقم �للوحة : 44093 / 
دبي  - ر�فعة �سوكية - �للون : ��سفر - رقم �للوحة : 96535 / دبي - ني�سان - �للون : �بي�ض - رقم �للوحة : 72510/ 
دبي  - تويوتا كامري - �للون : �زرق - رقم �للوحة : 39829 / دبي وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1951  تنفيذ مدين  
�الق��ام��ة مبا  د�فيد يو جمهول حمل  ���س��ده/1- جونتان  �ملنفذ  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد علي بدر �لدين  قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)623300( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “نور نايف للتجارة �ض ذ م م " 
رقم �لرخ�س��ة : 628867  عن�و�نها : حمل رقم 5 ملك م�سطفى حممد عبد�لنور 
- ديرة نايف  �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
1048252 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري 
�لقر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف 
لدى  و�مل�سدق   )2019/10/14( بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/14( وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301 - 302 - 303 - 304 - 305  ملك 
حممد �لزبري علي �خلليج �لتجاري - ��ستد�مة A - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن����ه : مكتب رقم 301 - 302 - 303 - 304 - 305  ملك حممد �لزبري علي 
�خلليج �لتجاري - ��ستد�مة A  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، 
بت�سفية  للقيام  �عاله  �ملذكور  �مل�سفي  بتعيني   �لتجاري لديها  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  قد مت 
5 ملك م�سطفى حممد عبد�لنور  ، وعنو�نها : حمل رقم  » نور نايف للتجارة �ض ذ م م 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  ن��اي��ف   دي���رة   -
  )2019/10/14( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�سيد  ل��دى  و�مل�سدق   )2019/10/14(
وعلى من لديه �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301 - 302 
- 303 - 304 - 305 ملك حممد �لزبري علي �خلليج �لتجاري - ��ستد�مة A - هاتف 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : فمينن اليجان�س لتجارة املالب�س الن�صائية - �س ذ م م  
�خلليج  معرب   - بردبي   - جوبيندر�م  �سندير�ين  �نيل  ملك   107 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
: 738075 رقم  �لرخ�سة  ،  رقم  ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين  �ل�سكل   - �لتجاري 
�لقيد بال�سجل �لتجاري : 1180391 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/9/19 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�سفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  بتاريخ 2018/8/14 وعلى من لديه 
�لزبري  علي  : مكتب 301 �ىل 305 حممد  �لعنو�ن  من�صور مال ملراجعة احل�صابات 
 04  -  3617679  : فاك�ض   04  -2838562  : هاتف    B ��ستد�مة   /- �ل��ت��ج��اري  �خلليج   -
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : من�سور مال ملر�جعة �حل�سابات
 /- �لتجاري  - �خلليج  �ل��زب��ري  علي  : مكتب 301 �ىل 305 حممد  �لعنو�ن 
��ستد�مة B هاتف : 2838562- 04 فاك�ض : 3617679 - 04 مبوجب هذ� تعلن 
�أعاله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
لت�سفية فمينن �ليجان�ض لتجارة �ملالب�ض �لن�سائية - �ض ذ م م وذلك مبوجب 
�لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/9/19 بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2018/8/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه 

ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : ريتيل ديفيلومبينت كومباين - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل )TDM-GF-310( ملك جمموعة �عمار مولز - دبي مول - بردبي 
- برج خليفة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 684783 رقم 
�لقيد بال�سجل �لتجاري : 1111254 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/9/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�صجاد  �إىل �مل�سفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��ض  2019/10/4 وعلى من لديه 
O-08A-005 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون   حما�صبون  و�صركاهم   حيدر 
ملك �سمو �ل�سيخ �حمد بن ر��سد بن �سعيد �ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني - �لهاتف : 
2222126 -04 فاك�ض : 2238881 - 04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : �صجاد حيدر و�صركاهم حما�صبون قانونيون
ملك �سمو �ل�سيخ �حمد بن ر��سد بن �سعيد   O-08A-005 لعنو�ن : مكتب رقم�
�ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني - �لهاتف : 2222126 -04 فاك�ض : 2238881 - 04 
�مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
�ملذكور �أعاله لت�سفية ريتيل ديفيلومبينت كومباين - �س ذ م م وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/9/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى   2019/9/4
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
بالدعوى رقم 2019/379 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي  

�ىل �ملتنازع �سدهما / 1- �سركة / �ركبيالجو للتجارة �لعامة - ذ م م وميثلها / بيرت ويليام د�فيد فليت�سر 
2- بيرت ويليام د�فيد فليت�سر ب�سفته �سريك و�ملدير �مل�سوؤول وع�سو منتدب ل�سركة �ركبيالجو للتجارة 
�لعامة ذ م م )�جلن�سية �ململكة �ملتحدة( نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�سابيا بالق�سية �ملذكورة 
�أعاله �ملقامة �سدكم من قبل / بريدجيت ترييز� ليتيل ب�سفتها �سريك يف �سركة / �أركبيالجو للتجارة 
�لعامة - ذ م م )�جلن�سية : جنوب �أفريقيا( ومو�سوعها / �ملطالبة بندب خبري ح�سابي لتحديد �الأرباح 
�مل�ستحقة للمتنازعة عن ح�ستها يف �سركة " �ركبيالجو للتجارة �لعامة - ذ م م" و�لتي تعادل ن�سبة %40 
وذلك عن �لفرتة من تاريخ 2013/8/28 حتى �الأن.  وعليه فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا 
�إجتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/10/31 �ل�ساعة )12.30( �لثانية ع�سر و�لن�سف 
ظهر� - مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر برج و�ن �منيات - برج بري�سم 
�لثامن - مكتب 805 - �حمد �حلو�سني لتدقيق �حل�سابات.  يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان  - �لطابق 
�ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة 

�ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
خبريح�صابي / اأ�صامة اأحمد مالك - رقم القيد 145

مذكرة اإعالن املتنازع �صدهما بالن�صر 
للح�صور اأمام اخلربة  

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
بالدعوى رقم 2019/828 جتاري كلي - دبي 

م م(  2- حممد هاين  �ل تي )ذ  �ستارز تريدنغ جي  �ل�سادة /1- �سركة هاي  �ملدعي عليهم  �ىل 
كخبري  �نتد�بنا  مت  �أن��ه  علما  نحيطكم   - ق�ساب  ه�سام  حممد  �سامر   -3 ق�ساب  ه�سام  حممد 
�إ�ض  بي  كابيتال  ت�سامن  �سركة   / قبل  �ملقامة �سدكم من   - �أع��اله   �ملذكورة  بالق�سية  ح�سابي 
�لز�مكم  مع  تي  �ل  جي  تريدنغ  �ستارز  ه��اي  �سركة  وت�سفية  بحل  �ملطالبة   / ومو�سوعها  �سي 
�إجتماع  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلفون  فانتم  وعليه  و�التعاب.   و�مل�ساريف  بالر�سوم 
�خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2019/10/31 �ل�ساعة )11.30( �حلادية ع�سر و�لن�سف 
�سباحا مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر برج و�ن �منيات - برج 
بري�سم - �لطابق �لثامن - مكتب 805 - �حمد �حلو�سني لتدقيق �حل�سابات.   يرجى �حل�سور 
باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم 

عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
خبريح�صابي / اأ�صامة اأحمد مالك
رقم القيد 145

مذكرة اإعالن املدعي عليهم بالن�صر 
للح�صور اأمام اخلربة  

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
يف الدعوى  رقم  )2019/3168( جتاري جزئي   

�ملدعي عليه / د�مان علي �ساهاين عطا حممد �ساهاين 
�عاله  �ملذكورة  بالدعوى  م�سريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني  فاأنتم  وعليه   ، م�سر  بنك  من  �سدكم  و�ملرفوعة 
بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/10/31 يف متام 
�ل�ساعة 11.00 �سباحا، وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن دبي - �لهناء �سنرت 
رقم  مكتب   - ت�سيل�سي  فندق  بجانب   - كارفور  مقابل   - �ل�سطوة  دو�ر  بجو�ر   -
)229/228( - نطلب �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر 

�عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�صن املرزوقي / خبري م�صريف  

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة 
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

 الإعالن بالن�صر باللغتني العربية والإجنليزية 
�ىل �ملدعى عليه / ريد بوك�ض للتجارة �لعامة - ذ م م 

�جلزئية  �لد�ئرة   2019/4168 رقم  �لدعوى  يف  م   م  ذ  لل�سيار�ت  �ملدعي/�ل�سرقية  بان  نعلمكم 
�لتجارية و�ملدنية قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : - �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
�لفائدة  للمدعية  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  �لز�م   - درهم    )556.692.96( وقدره  مبلغ  للمدعية 
�الإتفاقية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام  - �لز�م �ملدعي عليها �لر�سوم 

و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
مبحكمة   )152( رقم  �لقاعة  و�لتجارية  �ملدنية  �جلزئية  �لد�ئرة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
وتقدمي  �لدعوى  على  وذلك لالجابة   ، معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �الحتادية  �ل�سارقة 
ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/11/6 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة 
�ر�سال وكيل عنك فانه  ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم  �رقامها بو�سفك مدعي عليه 

�سيتم ��ستكمال �الجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

ق�صم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 1371 ل�صنة 2019    

�ىل �ملحكوم عليه / حممد عبد�لكرمي حممد عبد�هلل 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �الإبتد�ئية قد ��سدرت 

بحقكم حكما بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )215868( درهم.
ل�سالح �ملحكوم له/ بنك دبي �الإ�سالمي 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه 
�عاله، لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل 
للن�سر. ويف حال تخلفك عن �حل�سور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة 

�ستبا�سر �لنظر �لق�سية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

اعـالن تنازل عن رخ�صة
يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة 
علياء   : �الأول  �لطرف   : من   : �دناه  ��سماوؤهم  �ملذكورة  �الأطر�ف  بني 
عمري عبيد �لكتبي - �جلن�سية : �الإمار�ت  �ىل : �لطرف �لثاين : �سامل 
عبد�هلل �سلطان غليطة �لغفلي - �جلن�سية : �الإمار�ت - باال�سم �لتجاري 
)خياط �ال�سر�ف( موؤ�س�سة فردية �سادرة لها رخ�سة من د�ئرة �لتنمية 
و�سناعة  جتارة  بغرفة  و�مل�سجلة   )37847( رقم  بعجمان  �الإقت�سادية 
عجمان. وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل بالت�سديق على �لتنازل بعد �نق�ساء 

14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
الكاتب العدل / مبكتب ت�صهيل  - عجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  
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العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/7649 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه : - �رزو خلدمات �لتنظيف - �ض ذ م م
     2-بودهو ر�م بار�ى  

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�اليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك �اليجار بتاريخ 
2019/9/15 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�الإ 
�الخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض 

�ملنازغات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/7523 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م 

�لثقيلة  بال�ساحنات  �لعامة  �مل���و�د  لنقل  قا�سم  حممد   : �ليه  �مل��ن��ذر 
و�خلفيفة - �ض ذ م م - ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت 
��ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  �الي��ج��ار  عقد  بح�سب  مدفوعة  �لغري 
 )30( مدتها  مبهلة   2019/9/10 بتاريخ  �اليجار  �سيك  رج��وع  ب�سبب 
يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�الإ �الخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك 

ح�سب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/7524 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م 

�ملنذر �ليه : �يفنت�ض بالنت - ذ م م  
ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����س��د�د قيمة �مل��ت��اأخ��ر�ت �ل��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�سبب  ��ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  �الي��ج��ار  عقد  بح�سب 
من  يوما   )30( مدتها  مبهلة   2019/9/10 بتاريخ  �الي��ج��ار  �سيك 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�الإ �الخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب 

�الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/7648 
�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   

�ملنذر �ليه 1- د�ميوند �ساين للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-ر�مانربيت 
�لغري  �مل��ت��اأخ��ر�ت  ب�سد�د قيمة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر    - و�ري�����ض  �سينغ 
مدفوعة بح�سب عقد �اليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب �نتهاء 
�يجارية  ملدة  نف�سه  تلقاء  بتاريخ 2019/9/4 وجت��دده من  �اليجار  عقد 
ن�سر هذ�  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   )30( ���س��د�د ومبهلة مدتها  ب���دون  ج��دي��دة 
�ملتبعة  �ملاأجور ذلك ح�سب �الج��ر�ء�ت  �الع��الن و�الإ �الخ��الء وت�سليمنا 

لدى مركز ف�ض �ملنازغات �اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2019/191 اإ�صتئناف جتاري      
�ىل �خل�سم �ملدخل/1-مركز جنمة �طل�ض �لطبي - �ض ذ م م  ، �خل�سم 
�ملدخل /2-�رون كومار ناير جاجنادهار�ن جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف /د�تا �سنرت تكنوليجي�ض )�ض ذ م م( وميثله / ريا�ض عبد�ملجيد 
��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/1916  حممود �لكبان - قد 
�ملو�فق  �الأح��د  يوم  لها جل�سه  بتاريخ 2019/2/5 وح��ددت  جت��اري جزئي 
ch2.D.19 وعليه  �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم   2019/11/10
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2019/1942 مدين جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- مدحت يحيى طا�سو�يل جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2019/9/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
 / مديره  وميثله  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون  و�ملطرو�سي  �لقرق  ل�سالح/ 
ي��وؤدي للمدعي  بان  بالز�م �ملدعي عليه   : �حمد �سيف ماجد بن �سامل �ملطرو�سي 
مبلغ 48.600 درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
�تعاب �ملحاماة.  حكما  �لز�مه �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 500 درهم  ، مع  �ل�سد�د 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1933 تنفيذ مدين  
�القامة  حمل  جمهول  ه��ومل  جوي�ض  جي�سيكا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثله/حممد  حممد  �سعيد  �حمد  �لتنفيذ/�سلطان  طالب  �ن  مبا 
عبد�هلل حممد �لعامري - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )58405( درهم �ىل طالب 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1924 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- في�سل �سالمت 2-ت�سليمة بيبي �سالمتي جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/وليد ر��سد �بر�هيم �لبكر �لزعابي 
ومي��ث��ل��ه / حم��م��د ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �ل��ر���س��ة �ل�����س��وي��دي - ق��د �أق����ام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )29225.88(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4864 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- بيديرز �ل�سرق �الو�سط دي دبليو �سي - �ض ذ م م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�أر�مك�ض �الإمار�ت - �ض ذ 
م م وميثله / �أمل عمري �ل�سبيعي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )143424( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4757 تنفيذ جتاري  
م  2-�سليم  م  ذ   - �لتجارية  �سركة ميجا�ستار  �ملنفذ �سدهما/1-  �ىل 
�القامة  حم��ل  جمهول  كا�سماين  عبد�ل�ستار  كا�سماين  عبد�ل�ستار 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/فاينرتيد ليمتد وميثله / عبد�لرحمن ح�سن 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  - قد  �ملطوع  حممد 
طالب  �ىل  دره��م   )134640( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3290   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- قا�سي جافيد �سافعي جمهول حمل �القامة 
�كرب  �سر�ج �حلق على  زكريا  مياه  �لتنفيذ/حامد  �ن طالب  مبا 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   -
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )323215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  �مل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  �و 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4587   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - �حلديدية  �مل���و�د  ل�سناعة  �خلليج  م�سنع  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/دي ��ض ��ض للحديد )�ض ذ 
م م( وميثله / عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع -  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )22160( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4475 تنفيذ جتاري  
�ض   - �لد�خلي  للت�سميم  �لد�خلية  �خل��ط��وط  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب  �ل�سيد  جمهويل حمل �القامة مبا  م 2-�سينمار عبد�هلل  م  ذ 
�أق��ام عليك  قد   - م  م  ذ   - و�مل��ق��اوالت  للهند�سة  �ل�سم�ض  �لتنفيذ/�سركة 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )202244(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4805   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- حولو�سي حكان قا�سم �وجوال ري جمهول حمل 
 / وميثله  حمد  �حمد  عبد�لكرمي  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )888040( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4538   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  �ملنفذ �سده/1- كل جديد ملنتجات �جلب�ض و�لرخام - �ض  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/من�سور �خو�ن - ذ م م 
�أقام عليك �لدعوى  وميثله/عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع - قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)308237.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4401   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �حلر �البي�ض لالن�ساء�ت و�العمال �ملعدنية - ذ م م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/دي ��ض ��ض للحديد )�ض ذ 
م م( وميثله / عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )170966( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

اعـالن تغيري ا�صـم
�سقر�ن  مبارك  نا�سر  �لدين  )�سالح  �ملو�طنة  تقدمت 
ق�سم  �البتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب  �حلارثي( 

�لتوثيقات بتغيري ��سمه من )�سالح �لدين( �ىل)�سالح(
�ملذكور خالل 15  �لق�سم  فمن لديه �عرت��ض يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�سر �العالن
منى على املروي - موثق اأول

عبدالإله املتني - قا�صي اإبتدائي  

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

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7634(

�ملنذر : جمال فو�ز جمال �لنابل�سي - ب�سفته )�ملوؤجر( 
�ملنذر �ليه : ماروين للتجارة �لعامة ب�سفته )�مل�ستاأجر( 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �إخالئه للعني �ملذكورة و�سد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ستحقة 
على �سغله للعني وت�سليمها للمنذر خالية من �ل�سو�غل باحلالة �لتي ��ستلمها ، مع ��سالح 
ما قد يكون حلق بها من تلف وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء و�ي ��ستهالكات �خرى عن 
�ق�ساها )30 يوما( من  �لتام وذل��ك يف خالل مدة  �الإخ��الء  تاريخ  �سغله للعني حتى  مدة 
تاريخ �لن�سر ، وذلك طبقا للمهلة �ملن�سو�ض عليها يف قانون تنظيم �لعالقة بني �ملوؤجرين 
�لق�سائية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �آ�سفا  �ملنذر  ي�سطر  �سوف  و�إال   ، دب��ي  ب��اإم��ارة  و�مل�ستاأجرين 
�لالزمة ملا ذكر وما ي�ستجد من قيمة �يجارية مع حتميل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم �لدعوى 

و�لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7651(

�ملنذر : �وتو ��سي�ست لتاأجري �ل�سيار�ت / وميثلها - حممد توفيق علي �بر�هيم 
�ملنذر �ليه : ر��سد عبيد علي عبيد �جلالف - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملو�سوع : �ملطالبة ب�سد�د مبلغ 20.915 درهما 
لذلك ، ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه باالآتي : �وال : بان ي�سارع ب�سد�د �ملديونية �لعالقة يف ذمته ل�سالح 
�ملاثل و�لبالغ قيمته مبلغ وقدره )20.915  بالوفاء  �لتكليف  �لو�رد ب�سلب  �ل�سيك  �ملنذر وهي قيمة 
درهما( )ع�سرين �لف وت�سع مائة وخم�سة ع�سر درهما ال غري( وذلك خالل مدة �ق�ساها )5( خم�سة 
�يام من تاريخ �عالنه لهذ� �لن�سر.  ثانيا : �ذ� مل يقم �ملنذر �ليه بتنفيذ ما جاء بالبند �ل�سابق يف هذ� 
�الإنذ�ر ف�سوف يقوم �ملنذر باتخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية حياله ومنها �قامة �لدعوى �لق�سائية 
�لتي  و�ملعنوية  �ملادية  �الأ�سر�ر  كافة  عن  بالتعوي�ض  عليه  و�لرجوع  �ملذكور  باملبلغ  للمطالبة  �سده 
�لق�سائية  �لر�سوم  به قانونا مع حتميله كافة  �لوفاء  و�إرغ��ام��ه على  باملنذر من ج��ر�ء  فعله  حلقت 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7631(

�ملنذر : حممود حممد �سالح علي �جل�سمي - بوكالة �ملحامي / �حمد �نوهي 
�ملنذر �ليه �الأول / فا�سل ح�سن للمقاوالت - �ض ذ م م 

�ملنذر �ليها �لثانية / فريده خاتون توفيق �حمد - هندية �جلن�سية 
�لبالغ  �ملالية  �ملبالغ  �سد�د  �سرورة  �ىل  لتنبيهما   ، و�لثاين  �الأول  �ليهما  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر  بهذ� 
قدرها 83.000 درهم ، �ملرت�سدة بذمتكم مبوجب �سيك رقم 000487 م�سحوب على �لبنك �لعربي 
�سد�دها  �و  للمنذر  مبا�سرة  وذل��ك   2019/5/9 تاريخ  �ل�سد�د يف  م�ستحق  ز�ي��د  �ل�سيخ  فرع  �ملتحد 
، و�إال �ست�سطر  ت��اري��خ ن�سر ه��ذ� �الإن���ذ�ر  ��سبوع م��ن  �مل��ن��ذر وذل��ك خ��الل  لنا ب�سفتنا وك��الء ع��ن 
�ل�سيك رقم 000487 و�لبالغ قيمته 83.000 درهم  ب�سد�د قيمة  �ملنذرة ملطالبتكم ق�سائيا  �جلهة 
�لنقدية و�ملنقولة وفقا للقانون  �لتحظفي على �مو�لكم  �إج��ر�ء�ت �حلجز  �تخاذ  ، باالإ�سافة �ىل 

و�الإجر�ء�ت ، مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7637(

�ملنذر : عقارت�ض للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  
�ملنذر �ليه : موديرن فور �سكوير للتجارة �لعامة -  )جمهول حمل �الإقامة( 

��ستناد� الحكام �لقانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سد�د م�ستحقات موكلنا لديكم حيث �نه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 199212 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة ملوكلنا 
�إال �نكم  �ملتكررة وقد مت توجيه �كر من مطالبة ل�سركتكم  ومل تلتزمو� بال�سد�د رغم وعودكم 

مل تقومو� بال�سد�د. 
وحر�سا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 199212 درهم خالل خم�سة �يام من تاريخه ما مل فان موكلنا و�حلق بجانبه �سيقوم باتخاذ 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعوي�سات �ملقررة 

عن تاأخركم يف �ل�سد�د. مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7638(

�ملنذر : عقارت�ض للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : �سركة هاي ر�يز لالن�ساء�ت  - ذ م م   )جمهول حمل �الإقامة( 

��ستناد� الحكام �لقانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�سد�د م�ستحقات موكلنا لديكم حيث �نه 
تر�سد بذمتكم مبلغ وقدره =/ 194429 درهم ل�سالح موكلنا عن قيمة �ل�سيكات �ملرجتعة ملوكلنا 
�إال �نكم  �ملتكررة وقد مت توجيه �كر من مطالبة ل�سركتكم  ومل تلتزمو� بال�سد�د رغم وعودكم 

مل تقومو� بال�سد�د. 
وحر�سا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة بذمتكم وقدرها 
=/ 194429 درهم خالل خم�سة �يام من تاريخه ما مل فان موكلنا و�حلق بجانبه �سيقوم باتخاذ 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعوي�سات �ملقررة 

عن تاأخركم يف �ل�سد�د. مع حفظ كافة �حلقوق �الخرى من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة : تاك لينك - �س ذ م م    
�لعنو�ن : حمل رقم 4 ملك �حمد نور حممد �لزرعوين ديرة - عيال نا�سر -�ل�سكل 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 744138 رقم �لقيد بال�سجل 
�لتجاري : 1194709 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
دبي  �ل��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/10/15 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
بتاريخ 2019/10/15 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي  
ملك   3 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  الكتبي  �ملعني 
 مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   04-3215356 فاك�ض:   04-3215355 هاتف    - �الوىل 
�لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  
تاك لينك - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/10/15 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/10/15 وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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•• اأبوظبي - الفجر

�لفائزة  �لكتب  للكتاب ترجمات  ز�يد  �ل�سيخ  �أطلقت جائزة   
لغات،  �أرب��ع��ة  �إىل  م��رة  الأول  و�الآد�ب  �لطفل  �أدب  فرعي  يف 
وذلك �سمن ندوة حو�رية للنا�سرين يف معر�ض فر�نكفورت 

�لدويل للكتاب 2019. 
�لن�سر  دور  و�أ�سحاب  �ملوؤلفني  من  جمموعة  �لندوة  ح�سر 
�لفائز  �ل��ك��ت��اب  ت��رج��م��ة  �إط����الق  ت�سمن  ح��ي��ث  �الأج��ن��ب��ي��ة، 
للكاتبة  “�لدينور�ف«   2018 لعام  �لطفل  �أدب  ف��رع  ع��ن 
�الإمار�تية ح�سة �ملهريي، �إىل �للغات �الإيطالية و�لفرن�سية 
جي  ماركو�ض  �الإيطالية  �لن�سر  د�ر  قبل  من  و�الإجنليزية 

ماركو�ض؛
لعام  �الآد�ب  فرع  عن  �لفائز  �لكتاب  ترجمة  �إىل  باالإ�سافة   
�أ�سامة  �لفل�سطيني  للرو�ئي  حلم«  بيت  »جمانني   2015
�لعي�سة �إىل �للغة �الأوكر�نية بالتعاون مع د�ر �أنيتا �أنتونينكو 

للن�سر من �أوكر�نيا.
وب��ه��ذ� �ل�����س��دد ق��ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور علي ب��ن مت��ي��م، رئي�ض 
�لعام  و�الأم���ني  �لعربية  للغة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �إد�رة  جمل�ض 
�لرتجمة  مبادرة  �إط��الق  »مت  للكتاب:  ز�ي��د  �ل�سيخ  جلائزة 

�لعربية  �الإ����س���د�ر�ت  ب��اأه��م  �لتعريف  ب��ه��دف  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام 
و�لفائزة بجائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب للثقافات �الأخرى، وذلك 
و�إي�سال  �لعربية  �لثقافة  ن�سر  يف  �جلائزة  �أه��د�ف  لتحقيق 
�سوت �لكاتب �لعربي �إىل �لعامل«. و�أ�ساف: »وي�سرنا �ليوم 
�الإعالن عن ن�سر �أول عملني فائزين باجلائزة بلغات عاملية 

بدعم من �أهم دور �لن�سر �الإيطالية و�الأوكر�نية.« 
ومن جهتها قالت ح�سة �ملهريي: »فخورة جد�ً �أن �أرى عملي 
مرتجماً �إىل ثالثة لغات وذلك بدعم من جائزة �ل�سيخ ز�يد 
بتوفري هذه  و�ساهمت  �حللم  و�لتي حققت يل هذ�  للكتاب 
�ل��دي��ن��ور�ف الأك���رب ع���دد مم��ك��ن من  �ل��ف��ر���س��ة لن�سر ق�سة 

�الأطفال حول �لعامل ». 
ومن جهته، قال ماركو�ض جي ماركو�ض، �ساحب د�ر ماركو�ض 
»�لدينور�ف«  ك��ت��اب  ع��ل��ى  �خ��ت��ي��ارن��ا  »وق����ع  م��ارك��و���ض:  ج��ي 
�مل��ه��م خا�سة  �إىل مو�سوعه  ن��ظ��ر�ً  ل��غ��ات  ب��ث��الث  الإ����س���د�ره 
وقبول  �لتعاي�ض  م��ب��ادئ  تو�سل  و�ل��ت��ي  �حل��ا���س��ر،  زمننا  يف 
مب�ّسطة جت�ّسد  وتعابري  �الأط��ف��ال عرب مفرد�ت  �إىل  �الآخ��ر 
�حليو�ن.  عامل  �سياق  �سمن  وذل��ك  �ملختلفة  و�الآر�ء  �للغات 
»�لدينور�ف«  كتاب  عن  ق�سري  فيلم  باإخر�ج  قمنا  وقد  كما 
وقررنا  بالعربية.  وقريباً  و�الإيطالية  �الإجنليزية  باللغات 

ن�سر �لكتاب مت�سمناً �للغات �الأربعة جنباً �إىل جنب، لنمّكن 
�لقّر�ء �ل�سغار من مقارنة �للغات ببع�سها �لبع�ض، ال �سيما 
يف  �الأطفال  من  كبري  عدد  يتحدثها  و�لتي  �لعربية  باللغة 

�إيطاليا.«
للن�سر:  �أنتونينكو  �أن��ي��ت��ا  د�ر  م��ن  �أنتونينكو  �أن��ي��ت��ا  وق��ال��ت 
“�خرتنا كتاب “جمانني بيت حلم” للكاتب �أ�سامة �لعي�سة 
الإ�سد�ره باللغة �الأوكر�نية ب�سبب �لت�سابه �لكبري �لذي نر�ه 
بني �لق�سية �لف�سلطينية وما مّرت به �أوكر�نيا من �سعوبات 
باإقبال  يحظى  ب��اأن  ونتوقع  ما�سيها.  يف  �سيا�سية  وحتديات 
وم�ساعر  �أفكار  من  يحمله  ملا  �أوكر�نيا  يف  �لقّر�ء  من  كبري 

متماثلة بني �ل�سعبني”. 
مت تنظيم �لندوة �حلو�رية بهدف �لتعريف بجهود �لفائزين 
�لنتاج  على  �ل�سوء  وت�سليط  للكتاب  ز�ي��د  �ل�سيخ  بجائزة 
�الأدبي �لعربي ودفع عجلة �لرتجمة من �للغة �لعربية �إىل 
�أطلقتها  �لتي  �لرتجمة  منحة  خ��الل  م��ن  �لعاملية  �للغات 
ز�يد  �ل�سيخ  ج��ائ��زة  مهمة  �سمن   ،2018 ع��ام  يف  �جل��ائ��زة 
للكتاب لرت�سيخ ج�سور �لتو��سل و�النفتاح على �الآخر ونقل 
�لكتاب �لعربي �الإبد�عي من �لرو�يات وق�س�ض �الأطفال �إىل 

�لعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ع�سو �ملجل�ض �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي رئي�ض 
�حلادية  �ل��دورة  تنطلق  �لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب 
ع�سرة من معر�ض »فن �أبوظبي« يف منارة �ل�سعديات 
 49 مب�ساركة  �ل��ق��ادم،  نوفمرب   23 �إىل   21 من 
�سالة عر�ض ر�ئدة من 21 مدينة من كافة �أنحاء 

�لعامل. 
ت�سهد هذه �لدورة �إطالق �أق�سام جديدة �إىل جانب 
»�أبعاد  ق�سم  فيها  مب��ا  �ل��ق��ائ��م،   « ف�����س��اء�ت   « ق�سم 
على  �ل�سوء  ي�سلط  و�ل��ذي  �ليوم«  �ل�سني  جديدة: 
جديدة:  »�أب��ع��اد  وق�سم  �ملعا�سرة،  �ل�سينية  �لفنون 
�ل��ه��ن��د« �ل���ذي ي��ت��م��ح��ور ح���ول �ل��ف��ن��ون �حل��دي��ث��ة يف 

�أخ��رى، �ستحظى �ساالت �لعر�ض  �لهند. ومن جهة 
ب��ف��ر���س��ة �لتقدم  �مل�����س��ارك��ة يف ه���ذه �الأق�������س���ام  غ���ري 
يفتح  �ل��ذي  �خلا�سة«  »�مل�ساريع  ق�سم  يف  للم�ساركة 

�أبو�به �أمام جميع �ساالت �لعر�ض للم�ساركة. 
معر�ض  مديرة  ن�سيبة،  دياال  قالت  �ملنا�سبة،  وبهذه 
كونه  �أبوظبي  فن  معر�ض  »ينفرد  �أب��وظ��ب��ي«:  »ف��ن 
ت�ساحبها  مرموقة  فنية  �أع��م��ال  عر�ض  بني  يجمع 
��ستثنائية  جتربة  ت�سمن  مميزة  وفعاليات  بر�مج 
�ملعار�ض  �أك��ر  �أح��د  �ل����زو�ر، مم��ا يجعل منه  لكافة 
�لفنية �بتكار�ً على �سعيد �ملنطقة. ون�سعى يف ن�سخة 
�الأ�سو�ت ووجهات  �ملزيد من  �إىل تقدمي  �لعام  هذ� 
عامل  �أ�سقاع  خمتلف  من  لالهتمام  �ملثرية  �لنظر 
�لفن و�ملختارة بعناية للجماهري ومقتنيي �لفنون، 
وذلك من خالل �إ�سافة �أق�سام جديدة من �ملعار�ض 
خالل  وم��ن  �ملخت�ّض.  �مل��ح��ت��وى  ذ�ت 
�لتعاون مع هذه �ل�سخ�سيات �لر�ئدة 

نهدف  �ل�����ف�����ن،  ع�������امل  يف 
لالرتقاء  �الآخ�����ر  ت��ل��و  ع���ام 
م��ن خالل  �ل���زو�ر  بتجربة 
تقدميية  ع���رو����ض  ت��وف��ري 
�لعر�ض  ل�����س��االت  قيا�سية 
�مل�ساركة، �إ�سافة �إىل متكني 
�لفنية  �الأع����م����ال  ج��ام��ع��ي 
��ستك�ساف  م��و����س��ل��ة  م���ن 
�لفنانني �لعامليني �لنا�سئني 

و�ملرموقني يف �ملعر�ض«. 
عمر  �ل�����دك�����ت�����ور  ي���������س����رف 
خليف على ق�سم » ف�ساء�ت 
�ل��ذي ت�سارك فيه ثماين   «
�لعام.  ه��ذ�  عر�ض  ���س��االت 
�ساالت  ق��ائ��م��ة  وت�����س��ت��م��ل 
كل  على  �مل�ساركة  �لعر�ض 
و’جالريي�ست‘  ’�أثر‘  م��ن 

�آرت  و’جرين  �إيندي‘  دين  فان  �إيز�بيل  و’جالريي 
هيلر  كونتيمبور�ري‘ و’ليلى  جالريي‘ و’جافريي 
�لثالث‘. وتعليقاً  جالريي‘ و’�سالون 94‘ و’�خلط 
�الإم����ار�ت  »لعبت  �ل��دك��ت��ور خليف:  ق��ال  ذل���ك،  على 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  �م��ت��د�د  على  ري��ادي��اً  دور�ً 
وجنوب �آ�سيا، فقد حتّولت �إىل نقطة �لتقاء مركزية 
من  ت��ام  �ن�سجام  يف  �لثقافات  ه��ذه  مو�طني  جتمع 

خالل �لفنون �لب�سرية.
و�أ����س���اف ق���ائ���اًل: »ت�����س��ّك��ل �الإم������ار�ت م��ك��ان��اً مثالياً 
ال�ستعر��ض �إمكانات �لفنانني ومناق�سة �أ�سول �لفن 
�إظ��ه��ار �خل�سو�سيات  ب��ك��ل ح��ي��ادي��ة. م��ع  وت��اري��خ��ه 
�لغني  �ل�سياق  �أو�سح عرب  ب�سكل  للفنانني  �لثقافية 
و�أب��وظ��ب��ي خ�سو�ساً.  �ل��دول��ة عموماً  ت��وّف��ره  �ل��ذي 
�أبوظبي‘  ’فن  معر�ض  مع  �لتعاون  ي�سعدين  لذلك 
بفنانني من  للتعريف  �ملا�سيني  �لعامني  على مد�ر 
�أ���س��ال��ي��ب ج��دي��دة ي��وّف��ره��ا ق�سم  ه��ذه �ملنطقة وف��ق 

»ف�������س���اء�ت« ، و�ل����ذي ق��م��ت ب��ت��ط��وي��ره، م��ا منحني 
جتربًة قّيمًة تتمّثل يف روؤية هذ� �للقاء بني �لفنانني 
وم��ق��ت��ن��ي �الأع���م���ال و�ل��ق��ّي��م��ني ع��ل��ى �مل��ع��ار���ض وكل 
حول  تتمحور  ف��ّع��ال��ي��ة  �سمن  و�حل��امل��ني  �مل��ب��دع��ني 
�لفن و�الأفكار �ملبتكرة«.وي�سلط ق�سم »�أبعاد جديدة: 
�لقيم  ب��االإ���س��ر�ف عليه  �ل��ذي يقوم  �ل��ي��وم«،  �ل�سني 
على  �ل�سوء  �سان�ض،  ج��ريوم  �ل�سهري  �لعاملي  �لفني 
9 �ساالت عر�ض تقدم �أعمااًل مميزة الأهم �لفنانني 
�ل�سينيني �ملعا�سرين. ويعّد �سان�ض �ملوؤ�س�ض �ل�سريك 
و�ملدير �ل�سابق ملتحف ق�سر طوكيو يف باري�ض. و�نتقل 
توىل  �ملتحدة حيث  �ململكة  �إىل  جريوم عام 2006 
للفنون  �لبلطيق  مركز  يف  �ل��رب�م��ج  مدير  من�سب 
2008 حتى  عام  بلدة جيت�سيد، ومن  �ملعا�سرة يف 
�ملعا�سرة  للفنون  �أولينز  �إد�رة مركز  2012، توىل 
�لعمل  على  �حل��اف��ل��ة  م�سريته  و��ستملت  ب��ك��ني.  يف 
�مل�ساريع  �أب��رز  ع��دد من  �لفنية يف  �الإد�رة  يف جم��ال 
مويف‘  ’ريفر  م�سروع  مثل  �حل�سرية 
يف  �ل�ساون  نهر  �سفاف  تاأهيل  الإع���ادة 
مدينة ليون، و�مل�سروع �لثقايف ’جر�ند 
باري�ض �إك�سربي�ض‘ بني عامي 2015 
و2017. ومت تعيني �سان�ض موؤخر�ً يف 
�لفنون  ملوؤ�س�سة  �لفني  �ملدير  من�سب 
�سيجان‘،  ’�إل  يف  �مل�ستقبلية  �ملعا�سرة 
’�إميرييج‘  م��وؤ���س�����س��ة  ط��ورت��ه��ا  و�ل��ت��ي 
���س��ارك ج��ريوم يف تاأ�سي�ض  ب��اري�����ض.  يف 
’بريفكت كرو�ض �أوفر‘ �ملحدودة، وهي 
وكالة ��ست�سارية تتخذ من بكني مقر�ً 
لها، وتتخ�س�ض يف تقدمي �ال�ست�سار�ت 
بني  �مل�سرتكة  �لثقافية  للم�سروعات 

�ل�سني و�لدول �الأخرى.
�سيقدم �لفنانون �لذين �ختارهم �سان�ض 
م�سهد�ً جديد�ً للفن �ل�سيني �ملعا�سر، 
يف  و�لتنوع  �لغنى  م��ف��رد�ت  ميثلون  �إذ 

لعامل  نظرتهم  ت��رتج��م  �ل��ت��ي  �لتعبريية  �أعمالهم 
�ل�سهريون يف  �لفنانون  ه��وؤالء  �ليوم. وجنح معظم 
�ل�سنو�ت  خ��الل  و��سع  دويّل  �هتماٍم  نيل  يف  �ل�سني 

�الأخرية. 
2019 م��ن »فن  ع���ام  �إط����ار ح��دي��ث��ه ع��ن دورة  ويف 
’�أبعاد  ق�سم  »ي�سلط  �سان�ض:  جريوم  قال  �أبوظبي«، 
فنانني  ع�سر  على  �ل�سوء  �ليوم‘  �ل�سني  ج��دي��دة: 
ولو  وي،  وليو  ���س��وروي،  ويل  ت�سينج،  )يل  �سينيني 
و�سو  ي��و،  وبينج  ي��و�ن،  و�سون  زيجي،  وت�سيو  ت�ساو، 
�سبعينات  م��و�ل��ي��د  م��ن  ز�و(  وز�و  زن،  و���س��و  ت�����س��و، 
بابتكار  جن��ح��و�  �ل��ذي��ن  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن  وثمانينات 
�لفني  �جل��م��ه��ور  تخاطب  معا�سرة  فنية  م��ف��رد�ت 
�لعاملي. وباعتبار �أنهم عا�سو� خالل ذ�ت �لفرتة من 
�أ�سئلًة  �لفنانني  ه��وؤالء  �أعمال  �ل�سني، تطرح  تاريخ 
�أن  ميكن  �ل��ذي  و�مل���دى  �مل�ستقبلي  بالتطور  تتعلق 
جماالت  جميع  يف  �مل�ستمرة  �ل��ت��ح��والت  �إل��ي��ه  ت�سل 

�ملجتمع �ل�سيني. ويف ذ�ت �لوقت، 
هذ�  يف  �ل��ف��ن��ان��ون  ي�سكل  ال 

�ل����ق���������س����م جم����م����وع����ًة 
وال  م����ت����ج����ان���������س����ًة 

مي���ث���ل���ون ح���رك���ًة 
فنياً  �جت��اه��اً  �أو 
ولكنهم  معيناً. 
ي������ج�������������س������دون 
ت  ميكيا ينا د

ح������ال������ة ت����ن����وع 
�مل�����������ق�����������ارب�����������ات 

تعترب  و�الأ�ساليب 
�الإطالق  على  �الأك��رب 

ومن  �ل�����س��ني.  يف 
خ�������������الل ح�����ال�����ة 
�لتنوع هذه بحد 
يج�سد  ذ�ت�����ه�����ا، 

هوؤالء �لفنانون حالة �ملجتمع �ل�سيني �ليوم«.
كل  على  �مل�ساركة  �لعر�ض  ���س��االت  قائمة  وت�ستمل 
�جلميلة‘  للفنون  و’ت�ساميربز  ريك‘  ’�أملاين  م��ن 
جالريي‘  زد  ت��ي  و’هانارت  كونتينو�‘  و’جالرييا 
و’�إت�ض دي �إم جالريي’ و’ليمان موبن‘ و’�سانغ �آرت 
جالريي‘ و’تانغ كونتيمبور�ري �آرت‘ و’و�يت �سبي�ض 

بكني‘.
»�أبعاد  ق�سم  �أي�ساً   2019 �أبوظبي«  ويحت�سن »فن 
�لذي  ث��اد�ين،  �أ�سوين  تن�سيق  من  �لهند«،  جديدة: 
�لتي  �لهندية  �لعر�ض  �ساالت  على  �ل�سوء  ي�سلط 
وت�ستمل  �الأوىل.  للمرة  �أبوظبي  �إىل  ياأتي معظمها 
تقدم  و�لتي  �مل��دع��وة،  �ل�ست  �لعر�ض  �ساالت  قائمة 
ك��ل من  ع��ل��ى  �ل��ه��ن��د،  م��ن  نا�سئني  لفنانني  �أع���م���ااًل 
�إي�سا‘ و’جالريي  كونتيمبور�ري‘ و’جالريي  ’�أيكن 
مورتي‘  و’نيت�سر  جالريي‘  و’غروفينور  ��سبي�ض‘ 

و’فاديهر� �آرت جالريي‘.
وقال ثاد�ين �لذي �ساهم يف تقدمي �ملعار�ض 
من  »�ن��ط��الق��اً  �أب��وظ��ب��ي:  �لهندية يف 
على  م�سرف  فني  كقيم  موقعي 
�لهند‘  جديدة:  ’�أبعاد  ق�سم 
 ،2019 �أبوظبي«  »فن  يف 
باجلمع  ر�سالتي  تتمثل 
ب����ني ب���ع�������ض م����ن �أب������رز 
�لفنية  �لعر�ض  ���س��االت 
يف �ملنطقة وعر�ض �أعمال 
�لفنانني  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ملعروفني  غ��ري  �ل��ر�ئ��ع��ني 

يف �أبوظبي.
 ول����ع����ب����ت �������س������االت �ل����ع����ر�����ض 
�ملتعاونة يف هذ� �مل�سروع �لفني 
�مل�سهد  يف  ر�ئ��دًة  �أدو�ر�ً  �ملميز 
�آ�سيا  ج���ن���وب  مل��ن��ط��ق��ة  �ل��ف��ن��ي 

وخارجها«.

حتت رعاية خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 

فن اأبوظبي ي�ستعد لإطالق فعاليات دورته احلادية ع�سرة
املعر�س الفني ال�صنوي يرتقي بتجربة الزوار من خالل اأق�صام جديدة ت�صتك�صف الفنون يف ال�صني والهند 

•• فرانكفورت – الفجر 

كتاب  م��ن  �لعربية  �لن�سخة  للرتجمة  »كلمة«  م�سروع  �أط��ل��ق   
�أبوظبي«، �سمن م�ساركة  �ملاأكوالت يف  – عامل  »حكايات مائدة 
فر�نكفورت  معر�ض  يف  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة 
عمل  ور�سة  �لكتاب  تد�سني  و�ساحب   .2019 للكتاب  �ل��دويل 
�سيد  ح��ن��ان  و�ملهند�سة  �لكاتبة  م��ع  ح��و�ري��ة  وجل�سة  تفاعلية 

وريل. 
تخللت ور�سة �لعمل عر�ض و�سفات من كتاب »حكايات مائدة« 
�لكاتبة  ب����اإد�رة  �مل��ع��ر���ض  يف  �ملتخ�س�سة  �الأط��ع��م��ة  ة  من�سّ ع��رب 
�سرحاً  وري��ل  فيها  قّدمت  فوغت،  جاكلني  �ل�سحفية  و�مل��ح��ررة 
وفري�ً للمقادير و�ملكونات �الأ�سا�سية ملختلف �لطبخات �ملت�سمنة 

يف كتابها. 
ويف �ليوم �لتايل، قّدم نادي »كلمة« للقر�ءة جل�سة حو�رية باإد�رة 
��ست�ساف فيها كٌل من وري��ل، و�مل�سمم �جلر�فيكي  �ألني عبود، 
نيكوال�ض  مارتن  �لفوتوغر�يف  و�مل�سور  و�الإعالمي  ويترن،  بن 

كونز. �نطلقت �جلل�سة بعر�ض فيلم ق�سري حول تنوع وتد�خل 
ومقيمني،  �إم��ار�ت��ي��ني  م��ن  �ملحلي  �أب��وظ��ب��ي  جمتمع  م��اأك��والت 
مو�سحاً رحلة ويرل يف عامل �لطبخ و�لطعام �لتي �أّدت �إىل �إنتاج 

»حكايات �ملائدة« بت�سميم ويترن و�سور من كونز. 
ويف هذ� �ل�سدد، قالت حنان �ل�سيد وريل: »بد�أ �سغفي يف جمع 
و�سفات �لطعام منذ �أيام در��ستي �جلامعية، حيث كنت �حتفظ 
فيها ب�سندوق �سغري عرب �ل�سنني، و�لتي جمعتها من خمتلف 
�الأ���س��خ��ا���ض، مب��ن فيهم �أق��رب��ائ��ي و�أ���س��دق��اء �ل��در����س��ة وزمالء 
�لعمل وغريهم ممن �سادفتهم يف حياتي. �آمل من خالل هذ� 
�أبوظبي،  يف  �حل��ي��اة  خ�سو�سية  تعك�ض  ر�سالة  ت��ق��دمي  �لكتاب 
�مل�ستمدة من تنوع �جلن�سيات �لتي تعي�ض فيها و�لفر�ض �ملتاحة 
للجميع«.ومن جهته حتدث بني ويترن حول دور �لطعام �لكبري 
يف تر�بط �الأفر�د و�لعائالت �ملختلفة يف �ملجتمع �لو�حد، »نظر�ً 
لطبيعة عملي يف وكالة للت�سميم �جلر�فيكي، تنقلت كثري�ً بني 
دول �ل�سرق �الأو�سط، وما �سّدين يف �لثقافة �لغذ�ئية يف �لوطن 
مائدة  على  و�لتجّمع  �لعائلة  مبفهوم  �رتباطها  م��دى  �لعربي 

�لكتاب  ويج�ّسد  متنوعة.  خلفيات  من  م��اأك��والت  جتمع  و�ح��دة 
بني  و�لرت�بط  باحلميمية  مليئة  �سورة  �أف�سل  يف  �مل�سهد  هذ� 

عائالت خمتلفة يف �إمارة و�حدة«.
وق����ال م��ارت��ن ن��ي��ك��وال���ض ك��ون��ز: »�أح��ب��ب��ت ت���و�ج���دي يف مدينة 
�أب��وظ��ب��ي خ���الل ف���رتة ع��م��ل��ي ع��ل��ى ك��ت��اب »ح��ك��اي��ات م���ائ���دة« ملا 
�سهدته فيها من تنوع و�نفتاح ثقايف مبهر، ميّثل جمتمعاً عاملياً 
�ل�سيد  حنان  �ختيار  و�أ���س��ع��دين  �الآخ���ر.  وق��ب��ول  بال�سلم  يت�سم 
�إنتاج هذ� �لكتاب �لر�ئع وما يقّدمه من ر�سالة  للعمل معي يف 
 40 �لكتاب  و�لت�سامح«.يت�سمن  باالإيجابية  مفعمة  حتفيزية 
و�سفة تقليدية تتوزع على �أق�سام ح�سب �لعقود، تظهر �لتغري�ت 
و�الختالفات و�ملدخالت �لتي ياأتي بها مرور �لوقت يف ت�سكيل 
يف  �لو�سفات  �ختالف  ويعك�ض  جديدة،  طعام  و�سفات  وتكوين 
�أب��وظ��ب��ي وتد�خلهم  ت��ن��وع �جل��ال��ي��ات يف جمتمع  �ل��ك��ت��اب م��دى 
وتاأثرهم ببع�سهم �لبع�ض، لريوي بذلك تو�جد ثقافة عاملية يف 
�أبوظبي. ومن �ملقرر �أن يتم �إ�سد�ر �لن�سخة �الأملانية من �لكتاب 

�لعام �لقادم.

فى جل�صة حوارية 

م�سروع »كلمة« للرتجمة يطلق الن�سخة العربية لكتاب »حكايات مائدة« للكاتبة حنان ال�سيد وريل

�صمن معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 2019

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تطلق اأوىل ترجمات لأعمالها الفائزة
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اأحاول تقدمي الأمناط املالئمة لطبقات �صوتي

ربيع بارود: التجارة الفنية تغرّيت كثريًا

• �أ�سد�ء �إيجابية جد�ً حققتها �أغنية 
جناحها؟ مقّومات  ما  فوقة"،  "َع 

�لالفت،  كالمها  �إىل  �إ���س��اف��ة   -
بلحنها  �الأغ�����ن�����ي�����ة  مت�����ّي�����زت 
�ملو�سيقي  وت��وزي��ع��ه��ا  �ل�سهل 
�ل���ع�������س���ري، ف��ح��ق��ق��ت رغ���م 
�سدورها منذ �سهرين فقط 
بلغ  �إذ  و����س��ع��ة،  جماهريية 
ماليني   4 متابعيها  ع���دد 
م�ساهٍد، ويرّددها �جلمهور 
يف �ل�سهر�ت ويطالبون بها 

يف �الأعر��ض.

كليب  ع��ل��ى  غ��ل��ب   •
�الأغ������ن������ي������ة 

�الأ�سلوب �لع�سري �أي�ساً، ما �سبب �ختياركم لهذ� �لنمط؟
�ل�animation �لع�سرية بعيد�ً من �لتعقيد�ت  �أحببت تقدمي كليب يعتمد على   -

�لتقنية، الأنني مل �أرغب يف �سيطرة �ل�سورة على ماهية �الأغنية.

�لتكنولوجيا؟ ع�سر  يف  خ�سو�ساً  �لفنية  �أعمالكم  ت�سويق  يف  �لتقنيات  �أهمية  • ما 
�إذ بات من �ل�سروري �لتحديث يف �لتقنيات و�لتوزيع  - تغرّيت �لتجارة �لفنية كثري�ً، 
و�عتماد �أفكار جديدة، خ�سو�ساً بعد رو�ج "�ل�سو�سيال ميديا" �لذي هو يف متناول كل 

�لنا�ض ويف كل مكان.

�سابقاً؟ حت�سريه  �أعلنت  �لذي  �جلديد  �ألبومك  م�سري  • ما 
منفردة  �أغنية  �إط���الق  طريقة  �ت��ب��اع  ق��ررت  �أغ��ان��ي��ه،  وتكامل  �ألبومي  جاهزية  رغ��م   -
�أغنية عر�قية وم�سرية وخليجية  تباعاً  �ساأطلق  لذ�  منها حّقها،  كل  الإيفاء  �سهر،  كل 
جماهريية  �الأغنيات  �إح��دى  حققت  ف��اإذ�  �ملنفردة،  �الأغنية  ل  يف�سّ �جلمهور  ولبنانية. 

�سبيهة ب� "َع فوقة"، �ساأمنحها �ملزيد من �لوقت قبل �إطالق �أغنية �أخرى.

و�خلليجية؟ و�مل�سرية  �لعر�قية  �الأغنية  ميزة  • ما 
- مادمت �أغني يف عامل عربي �سا�سع، فمن �ل�سروري �أد�ء �أمناط غنائية خمتلفة 
حتاكي �جلمهور �لذي �أتّوجه �إليه. لكل منط مو�سيقي �أ�سلوبه �خلا�ض، فالر�ي 
باللهجة �جلز�ئرية  �ل�سب عقيل  للر�حل  �أديتها  �لتي  �الأغنية  جميل، مثل 
وقد �أحبها �جلمهور، �أما �لنمط �خلليجي فهو طربي، و�مل�سري منّوع ما 
بني �الإيقاعي و�لطربي �جلميل. لذ� لكل منط جمهوره �خلا�ض، و�أنا 

�أحاول تقدمي �الأمناط �ملالئمة لطبقات �سوتي.

جتري  ك��ي��ف  الف���ت���اً،  جن���اح���اً  م��ع��ي��ن��ة  �أغ��ن��ي��ة  حت��ق��ق  • ع��ن��دم��ا 
�لتح�سري�ت لعمل �أجنح؟

- ت�سبح �الأم��ور �أ�سعب بكثري، و�الأمثلة يف هذ� �الإط��ار كثرية. 
عندما يقّدم فنان �أغنية حققت جماهريية و��سعة، يجد �سعوبة 
�ملحافظة  �ل�سعب  من  نف�سه.  �لنجاح  حتقق  �أغنية  �إيجاد  يف 
على جناح �سابق، لهذ� �ل�سبب نتاأنى يف خيار�تنا �لتي ترتكز 
على ماهية �الأغنية، الأي مو�سم والأي جمهور، وهنا �سرورة �أن 

يكون مدير �أعمال �لفنان ذكياً.

خيار�تك؟ يف  �جلمهور  ذوق  �العتبار  عني  يف  تاأخذ  • هل 
- �نطلقت باالأغاين �لرومان�سية "�نت حياتي" و"�أّول فر�سة" 
�لنا�ض  له  يف�سّ �للون  وه��ذ�  �الأع��ر����ض،  يف  رو�ج���اً  �لتي حققت 
"َع فوقة"  �أغنية  ب�سوتي، لكنني �عتمدت �لتنويع و�سواًل �إىل 
باأ�سلوب توزيٍع ع�سري جديد، بر�أيي عندما يحفظ �جلمهور 
�لنمط �لغنائي لكل فنان وما يقّدمه، عندها ميكن �حلديث عن 

هوية فنية.

هوية  لتحقيق  �ل�سحيحة  �لفنية  �ل�سكة  على  �سرت  هل  بر�أيك،   •
فنية خا�سة بك؟

- ي�ستغرق �لفنان وقتاً طويال حتى يحقق هوية فنية خا�سة به. بعدما قدمُت 
عدد�ً كبري�ً من �الأعمال �أعترب �أنني على �ل�سكة �ل�سحيحة.

• در�ست �لغناء و�لعزف على �لعود يف �لكون�سرفتو�ر ونلت �مليد�لية �لذهبية 
يف برنامج ��ستديو �لفّن، ما ر�أيك مبن يعترب �ملوهبة كافية يف �لفن؟

- يحتاج �لفّن �إىل رزمة و�حدة، �ملوهبة �أواًل و�لدر��سة ثانياً. كما يجب بر�أيي �أن 
يتعّلم �لفنان �لعزف على �آلة مو�سيقية و�حدة على �الأقل، حتى يكت�سف طبقات 

�سوته. �إىل ذلك يجب �أن يهتم باإطاللته ور�ساقته فيكون كاماًل متكاماًل.

• يف بد�ياتك �لفنية حلّنت لفنانني كثريين مثل جو �أ�سقر و�إلي�سا وغريهما، 
هل من م�ساريع يف هذ� �الإطار؟

- �سحيح �أنني حلّنت �لكثري من �الأغنيات �لناجحة لكنني منذ 5 �سنو�ت متفّرغ مل�سريتي 
�لفنية كمغٍن. �أحلن �أعمايل فقط، الأنه مل يعد لدي �لوقت �لكايف للرتكيز على �أعمال 

فنانني �آخرين. قّدمت من �أحلاين "�نت حياتي" وجمنونك" و"عيونك حلوين".

الأعمالك؟ �ختيارك  نوعية  يف  يوؤثر  �ملو�سيقي  تخ�س�سك  • هل 
- �لدر��سة �ملو�سيقية و�لعزف مهّمان جد�ً الأنهما ي�ساهمان يف �كت�ساف �لفنان لقدر�ته 
�أي�ساً يف هذ� �الإطار،  �ل�سوتية وطبقات �سوته وما يليق به، ف�ساًل عن �خلربة �ملهمة 
وقد �كت�سب بع�ض �لفنانني خربة مع �لوقت وتثّقف مو�سيقياً. �سخ�سياً تخ�س�ست يف 

�لغناء �ل�سرقي و�أعزف �لعود.

�ل�سهرة  و�أ�����س����و�ء  ب�����االإغ�����ر�ء�ت  م��ل��يء  و���س��ط  يف  ن��ف�����س��ه  �ل��ف��ن��ان  ��ن  ي��ح�����سّ • ك��ي��ف 
و�لنجومية؟

- ثمة حتديات و�سعوبات، خ�سو�ساً لدى �لفنانني �ل�ساعدين، �سو�ء على �سعيد �الإنتاج 
�أو �النت�سار، هذ� �ملجال �ملهني �سعب جد�ً يحتاج �إىل متابعة كثيفة  �أو �ختيار �الأعمال 

يومياً. بر�أيي، �لفنان كاأي موظّف يجب �أن يف�سل حياته �ل�سخ�سية عن �ملهنية.

عنها؟ �أخربنا  باملهرجانات،  حافاًل  كان  �للبناين  • �سيفك 
- عادة �أ�سافر الإحياء حفالت خارج لبنان، ولكن �سيفي هذ� �لعام كان حافاًل يف لبنان، 
و�ل�سمال  �جلنوب  يف  من �حلفالت  ع��دد�ً  �أحييت  �إذ  �الأخريين،  �ل�سهرين  يف  خ�سو�ساً 
�أملانيا  �أوروب��ا، هولند�،  �ملرتقب بدء جولة يف  �الأعر��ض. ومن  �إىل  �إ�سافة  لبنان،  وجبل 

وبلجيكا �أو�خر هذ� �لعام.

�حلفالت؟ يف  و�ملغرتبني  �لعربي  �جلمهور  يتفاعل  • كيف 
جن�سيات  من  جمهور  بح�سور  و�الأوروب��ي��ة  �لعربية  �ل��دول  يف  حفالت  �أحيي  عندما   -
عربية عّدة يرّدد �أغايّن ويتفاعل معي كثري�ً، �أ�سعر بالنجاح �حلقيقي، الأن �لفنان يلم�ض 

حمبة �جلمهور من نظر�ته وتفاعله وفرحه يف �حلفالت.

�الإطار؟ هذ�  يف  م�ساريع  من  هل  و�لتمثيل،  و�الإعالم  �لفن  بني  تد�خل  • ثمة 
نعومة  منذ  �هلل.  من  �أعطّية  معينة،  موهبة  �إن�سان  ولكل  و��سع،  �لفن  جمال  بر�أيي   -
�أظفاري �أغني، ولكن �إن ُعر�ض علّي دور متثيلي ي�سبهني فال مانع، خ�سو�ساً �أنني بعد 
"كليب" تقريباً وجت��ارب تلفزيونية ع��ّدة، �كت�سبت خربة معّينة يف كيفية   15 ت�سوير 

�لتعامل مع وجود �لكامري�. لكن تركيزي �الأول هو على �لغناء.

�الإنتاج؟ يتاأمن  كيف  �ل�سعبة،  و�ملعي�سية  �القت�سادية  �لظروف  ظّل  • يف 
ينعك�ض  �إذ  �أواًل،  و�ملعي�سية  �القت�سادية  �لظروف  وفق  و�سلباً  �إيجاباً  �لفنانون  يتاأثر   -
ه��ذ� �الأم��ر على ع��دد �ملهرجانات و�حل��ف��الت. يف ظ��ّل �ل��ظ��روف �ل�سعبة �لتي مي��ّر بها 
�لوطن �لعربي، تقّل�ض عدد �سركات �الإنتاج، فاأ�سبح �لفنان يتّكل على �إنتاجه �خلا�ض. 
باآخر  �أو  �لتي توؤثر ب�سكل  �أعمايل، رغم رد�ءة �الأو�ساع  �أنا م�ستمّر يف تقدمي  �سخ�سياً، 

على نف�سياتنا.

�ألبوم  �إنتاج  من  ب��داًل  �ملنفردة  �الأغنية  طريقة  �تباع  يف  دور�ً  �لظروف  تلعب  �أمل   •
كامل؟

- �سحيح. �إن تلك �لظروف �أّدت ب�سكل �أو باآخر �إىل رو�ج �الأغنية �ملنفردة بداًل من �الألبوم، 
�إال �أنه يف وجود �لكم �لكبري من �لفنانني، مل يعد �أي �ألبوم يحقق �لنجاح، خ�سو�ساً مع 
فكيف  كلها،  متابعتها  �جلمهور  ي�ستطيع  فال  متز�منة،  �الأغ��اين  من  كبري  كّم  �سدور 

باإ�سد�ر �ألبوم غنائي، لذ� من �ملهم ترك م�ساحة للجمهور بني �الأغنية و�الأخرى.

�لفنانني؟ من  �لكم  هذ�  تو�فر  تف�ّسر  • كيف 
- �أرى "�ل�سو�سيال ميديا" �سيفاً ذ� حدين، الأنه �سّهل �الإ�سد�ر �لفني من جهة و�إعطاء 

كل �إن�سان فر�سته، 
�أ�سبح لكل مّنا قناته �خلا�سة يف منزله، فيمكن من خالل �سغطة زر �النتقال �إىل  �إذ 
�لنقل �ملبا�سر و�لتوجه �إىل ماليني �جلماهري، لكن من جهة �أخرى بات من �ل�سعب �أن 

يثبت �الإن�سان �ملوهوب �ملتمايز نف�سه يف ظّل هذه �لزحمة.

يا�سمني عبد 
العزيز تختار 

�سامح عبد العزيز 
لفيلمها اجلديد

يا�سمني  �مل�سرية  �ملمثلة  �ن  �إعالمية  م�سادر  ذك��رت 
عبد  �سامح  �مل�سري  �ملخرج  �خ��ت��ارت  �لعزيز  عبد 

�إخ������ر�ج فيلمها  م�����س��وؤول��ي��ة  ل��ي��ت��وىل  �ل��ع��زي��ز 
�جلديد، �لذي تعمل على �لتح�سري له

�لفرتة  خ��الل  بت�سويره  �ل��ب��دء  و�مل��ق��رر 
من  �لعزيز  عبد  �نتهاء  بعد  �ملقبلة، 

�رتباطاتها �ل�سينمائية خالل �الأيام 
�سامح  يا�سمني  مع  �ملقبلة.وقّدمت 

عبد �لعزيز جتربة �سينمائية وحيدة 
يف فيلم "�أبو �سنب" عام 2016، و�سارك 

ف���وؤ�د،  ب��ي��وم��ي  �ل��ع��اب��دي��ن،  يف بطولته ظ��اف��ر 
لطفي لبيب، رجاء �جل��د�وي، �سيماء �سيف، بدرية 

�ل�سينما  يا�سمني غابت عن  �أن  �سيد.ُيذكر  و�إمي��ان  طلبة، 
"الآخر نف�ض"،  �إن�سغالها مب�سل�سلها �الأخري  هذ� �لعام، ب�سبب 

وكان �آخر �أفالمها "�الأبلة طمطم" يف عام 2018.

جنالء بدر ت�ستاأنف 
ت�سوير )�سرب مية(

"�سرب مية" بعد  �لفنانة جنالء بدر ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل  ت�ستاأنف 
�الإجازة �لتي ح�سلت عليها حل�سور ختام مهرجان �جلونة �ل�سينمائي، 
20 حلقة من  خ��الل  �لعمل  م�ساهدها يف  ن�سف  نحو  �إذ �سورت 

�إجمايل 50 حلقة هي مدة عر�ض �مل�سل�سل.
دور  تقدمي  تخ�ض  مل  �إن��ه��ا  �سحايف،  ت�سريح  يف  ب��در،  وق��ال��ت 
م�سل�سل  يف  �أم  �سخ�سية  ج�سدت  �إذ  �مل�سل�سل،  يف  البنتني  �أم 
"رم�سان كرمي" و"فوق م�ستوى �ل�سبهات" مع ي�سر� �لعام 
قبل �ملا�سي، ولي�ست لديها ُعقد �خلوف من هذه �الأدو�ر 
و�أ�سبحن  �أجن���نب  عمرها  يف  َم��ن  ت��رى  �أن��ه��ا  خ�سو�ساً 

�أمهات.
ق��ري��ب��اً، من  ع��ر���س��ه  مية" م��ق��رر  "�سرب  وم�����س��ل�����س��ل 
بطولة �أحمد �ل�سعدين، وجنالء بدر، ونهى عابدين، 
كتابة  ور���س��ة  وح���و�ر  و�سيناريو  ط��اه��رة،  و�ملغربية 
�لدين،  ب��در  �سريف  �ل�سيناري�ست  �إ���س��ر�ف  حت��ت 
و�إخر�ج طارق رفعت و�إنتاج �سركة �سيرنجي ومها 
حول  �جتماعي  �إط���ار  يف  �أح��د�ث��ه  �سليم.وتدور 
رجل �أعمال يو�جه �أزمات ب�سبب تعدد عالقاته 
�لناحية  ويف  �ل�سعدين  �أحمد  وه��و  �لن�سائية 
�الأخ��رى جنالء بدر يف دور ناظرة مدر�سة 

مطلقة ولديها �بنتان، 
ويذهب طليقها للزو�ج من نهى 
�ملفارقات بعد  عابدين وحتدث 

ذلك.

بعد �صيف حافل بالأعرا�س واملهرجانات، ي�صتعّد الفنان ربيع بارود جلولته الأوروبية اأواخر هذا العام، 
ف�صاًل عن اإطالق �صل�صلة اأغاٍن منفردة بلهجات عربية عّدة، بعدما فاقت اأغنيته )ع فوقة( )كلمات اأحمد 
عبدالنبي، اأحلان حممد عي�صى، توزيع عمر �صّباغ( كل التوقعات بت�صجيلها 4 ماليني متابٍع، خالل �صهرين 

فقط. عن جناح )ع فوقة( وم�صريته وم�صاريعه حتّدث  كان مع بارود هذا احلوار:
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احذر.. تلفزيونك الذكي 
يتج�س�ض عليك حتى وهو مطفاأ

�أكدت در��ستان منف�سلتان �أن �جليل �جلديد من �لتلفزيونات �لذكية ملختلف 
�لعالمات �لتجارية تنقل �لبيانات �حل�سا�سة للم�ستخدمني �إىل �سركات مثل 
خدمة  �أي  يف  م�سرتكا  �مل�ستخدم  يكن  مل  ولو  وفي�سبوك،  وغوغل  نتفليك�ض 
ول���و ك���ان �جل��ه��از م��ط��ف��اأ .ف��ق��د ك�سف ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ن���ورث �إي�سرتن 
باالإنرتنت، مبا  �ملت�سلة  �لتلفزيونات  �أن  �إمربيال كوليدج يف لندن،  وجامعة 
يف ذلك تلفزيونات �سام�سونغ و�أل جي و�أجهزة مثل �أمازون فاير تي يف، تر�سل 
�سبيل  على  نتفليك�ض،  حالة  وموقعه .ويف  �مل�ستخدم  �جلهاز  عن  معلومات 
�ملثال، فاإنه يتم �إر�سال �لبيانات حتى عندما ال يكون �لتطبيق ن�سطا، ولو مل 
يكن �مل�ستخدم م�سجال يف �خلدمة. ولهذ� فاإنها قد تعرف متى تكون يف �ملنزل 
ومتى ال تكون، وفقما يو�سح ديفد ت�سوفينز �أحد موؤلفي �لدر��سة ل�سحيفة 
فاينن�سال تاميز .كما وجد �لباحثون �أن �أجهزة �أخرى مت�سلة باالإنرتنت، مبا 
يف ذلك مكرب�ت �ل�سوت �لذكية و�لكامري�ت، تر�سل معلومات �إىل “ع�سر�ت” 

�ل�سركات، مبا فيها �سبوتيفاي ومايكرو�سوفت.
ويف �لدر��سة �لثانية على �لتلفزيونات �لذكية من جامعة برين�ستون، الحظ 
قد  يف  تي  وفاير  روك��و  جهاز  من  �ملدعومة  �لتطبيقات  بع�ض  �أن  �لباحثون 
�أر�سلت بيانات �إىل �أطر�ف ثالثة، مبا يف ذلك غوغل .و�لدر��سة �لتي �أجرتها 
�إي�سرتن، على وجه �خل�سو�ض، هي �الأكرب على �الإطالق على  جامعة نورث 
�ملتحدة  �ململكة  من  كل  يف  خمتلفا  جهاز�   81 و�سملت  �لذكية،  �لتلفزيونات 
و�لواليات �ملتحدة، ووجدت “حاالت �نك�ساف معلومات مهمة. وكانت �أمازون 
ومايكرو�سوفت وغوغل و�أكامي هي �ل�سركات �لتي ُتر�سُل �إليها �لبيانات غالبا، 
تقدم خدمات  �ل�سركات  تلك  �أن  �إىل  �لباحثني-  ذلك جزئيا -ح�سب  ويرجع 
�ل�سحاب و�ل�سبكات �لتي تعمل عليها �الأجهزة �لذكية. وظهر �أثر �أمازون، على 
وجه �خل�سو�ض، “تقريبا يف ن�سف �الأجهزة �لتي مت حتليلها .“ويعني هذ�، 
�ملعلومات حول ما يفعله  �لكثري من  “��ستنتاج  باإمكانها  �أن  وفقا لت�سوفينز، 
�مل�ستخدمون مع �أجهزة خمتلفة يف �ملنزل ذ�ته، مبا يف ذلك �الأجهزة �لتي مل 
مبا ميكن �أن ميثل عينا على �مل�ستخدمني، وكذلك  تنتجها �سركة �أمازون”، 
�الإيطايل .ومعظم  �آج��ي )agi( �الإخباري  ملوقع  وفقا  �ملناف�سني،  على  عينا 
�لبيانات �لتي يتم �إر�سالها كانت م�سفرة لذلك مل ي�ستطع �لباحثون معرفة 
ما �إذ� مت �إر�سال معلومات �أخرى �إىل جانب عنو�ن بروتوكول �الإنرتنت )�آي 
بي( و�ملوقع. لكن عامل �حلا�سوب يف �لكلية �مللكية حامد حد�دي قال �إنه ميكن 

�لتقاط بع�ض ما يبثه �لتلفزيون.
رد ال�صركات

�لتلفزيونات  من  �ل��و�ردة  �ملعلومات  �أن  نتفليك�ض  �أو�سحت  �آج��ي،  ملوقع  وفقا 
�لذكية عندما ال يكون �لتطبيق ن�سطا تقت�سر على �لطريقة �لتي تظهر فيها 
�أي�سا معلومات من غري �الأع�ساء.  �أنها تتلقى  �أي  �ل�سا�سة”،  نتفليك�ض على 
“بالن�سبة  �أنه  �آج��ي-  ملوقع  �أو�سحت -وفقا  �أي�سا هذ�، حيث  �أك��دت  في�سبوك 
لالأجهزة و�لتطبيقات، فمن �ل�سائع �إر�سال �لبيانات �إىل خدمات �أطر�ف ثالثة 
مدجمة .�أما غوغل فقالت: مثل �لنا�سرين �الآخرين ميكن ملطوري تطبيقات 
�أد�ئهم،  وقيا�ض  �الإع��الن��ات  لعر�ض  خدماتنا  ��ستخد�م  �لذكية  �لتلفزيونات 
وهذ� �أمر م�سابه ملا يحدث مع �ل�سركة يف �لتطبيق وعلى �لويب، لكن غوغل 
تقول �إن هذ� �الأمر ي�ستند د�ئما �إىل �لتف�سيالت �لتي يختارها �مل�ستخدم على 
�جلهاز، ولذلك فاإنه بناء على �ل�سركة �مل�سنعة للجهاز �أو مالك �لتطبيق، فاإن 
عنه  يبحث  وما  �جلهاز  ون��وع  �مل�ستخدم  موقع  تت�سمن  قد  �ملر�سلة  �لبيانات 

�مل�ستخدم يف تطبيق معني، بحيث ميكن ��ستهد�فه باإعالنات خم�س�سة.

معناها؟ فما  الأ�صل،  يونانية  اأثيوبيا  • كلمة 
- �لوجه �ملحرتق

ال�صي�صان؟ عا�صمة  • ما 
- كروزين

اآخر؟ يف  ويغزو  عام  يحج  كان  الذي  اخلليفة  هو  • من 
- هارون �لر�سيد

ل� النقدية  العملة  هي  • الزلوتي 
- بولند�

الكرمي؟ القراآن  اآيات  عدد  • كم 
- 6200 �آية

يتكلم؟ عندما  الإن�صان  ي�صتخدم  ع�صلة  • كم 
- 44 ع�سلة

ذاكرة؟ احليوانات  اأقوى  • ما 
- �جلمل

�لتمام  وظ��الل  �لظالل  ��ستخدم  من  و�أول  �لفلك  علم  عن  �ملثلثات  علم  ف�سل  من  �أول  �إن  تعلم  هل   •
و�لقو�طع وقو�طع �لتمام و�جليوب وجيوب �لتمام يف قيا�ض �لزو�يا و�ملثلثات هم �لريا�سيون �لعرب وياأتي 

على ر�أ�سهم يف هذ� �ملجال ن�سري �لدين �لطو�سي �ملتويف عام 672 ه�/1274 م.
• هل تعلم �أن خمرتع رقا�ض �ل�ساعة )�لبندول( هو �بن يون�ض علي بن عبد �لرحمن بن �أحمد بن يون�ض 
ب�سحبة  �خت�ض  �لعرب.  عند  و�مليكانيك  �لفلك  علماء  من  وه��و  م.  ه�/1009   399 �سنة  �ملتويف  �مل�سري 
�حلاكم باأمر �هلل �لفاطمي. وهو �أول من �خرتع رقا�ض �ل�ساعة وقد ��ستعمله لقيا�ض �لزمن الأنه متحرك 
حول حمور ثابت ذبذباته متو�قتة نظرياً وقد ن�سب هذ� �الخرت�ع من بعده لالإيطايل غاليلو �ملتويف �سنة 

يون�ض. �بن  بعد  ��ستعماله  د�ئرة  و�سع  الأنه  م   1643
�لتجمد!! من  �لطعام  ملنع  �لثالجات  �ال�سكيمو  رجال  • ي�ستخدم 

ملاذ�؟! يعلم  �حد  وال  له  �سدى  ال  �لبطة  • �سوت 
تنزل �ن  �مل�ستحيل  من  ولكن  �لدرج  �لبقرة  ت�سعد  �ن  �ملمكن  • من 

�سبعة هو  عددهما  جمموع  �لرند  يف  متقابلتني  جهتني  • كل 

الفتى الذكي 
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النعناع
مطّيب  ن��ب��ات  �ل��ن��ع��ن��اع 
����س��ت��ع��م��االت كثرية  ل��ه 
و�ل�سكاكر  )�ل���ع���ل���ك���ة 
تنظيف  وم�����ع�����ج�����ون 
�الأ�������س������ن������ان و�ل���������س����اي 
و�مل����ث����ل����ج����ات وغ���ريه���ا 
وفو�ئد  �الأطعمة(  من 

طبية جمة.
مفيد ل�ستى �الأ�سقام

- يهدئ ع�سالت �ملعدة 
ويح�سن تدفق �ل�سفر�ء 
�لتي  �مل���ر�رة(  )ع�سارة 

ُت�ستخدم يف ه�سم �لدهون. كذلك يفيد عملية �له�سم و�لغاز�ت ومتالزمة 
�الأمعاء �مل�سطربة )جتنبه �إن كنت تعاين �الرجتاع �ملعدي �ملريئي(.

- ي�ساعد يف �لتخل�ض من �لبلغم، ويخفف من حدة �ل�سعال �مل�ساحب للزكام 
و�آالم �حلنجرة.

�ل�سام  و�ل��ل��ب��الب   )Hives( �ل�����س��رى  ب�سبب  �ملتهيجة  �ل��ب�����س��رة  يفيد   -
و�لبلوط �ل�سام.

املمثلة جي�صيكا األبا خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز InStyle ال�صنوي اخلام�س يف مركز جيتي يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا.  رويرتز

فقال  �ل�سمكات  هذه  بكم  و�ساأله  �حدهم  عليه  ومر  كبري�ت  �سمكات  ثالث  ي�سطاد  �ن  مهر�ن  �لفتى  ��ستطاع 
�لو�حد بخم�سة دنانري فهي تزن �لكثري فقال �حملهم وتعاىل معي وذهب به �إىل �حد �لبيوت �لكبرية �لفاخرة 

ثم �خذهم منه وقال �نتظر هنا �ساأر�سل �ليك نقودك وزيادة ف�سكره مهر�ن وجل�ض ي�سرتيح على باب �لبيت .
تاأخر �لرجل يف �خلروج فدق مهر�ن �لباب كثري� وال جميب فاأخذ يدور حول �لبيت ف�سم ر�ئحة �ل�سمك وهو 
ي�سوى عرف �ن �لرجل �لدينء �سحك عليه فغ�سب وجرى حول �لبيت ونظر من �حد �لنو�فذ ف�سم ر�ئحة 
�ل�سمك �لقوية وعرف �ن �ملطبخ قريب من �ل�سباك فقام بالت�سلل من �ل�سباك و�سار خلف �لر�ئحة و�سمع �حدى 
�لن�ساء وهي تقول لقد �نتهيت من حت�سري �لطعام وغطيته هل �أتي �إليك به؟ فقال �لرجل: دعيه �الن وحينما 
ننتهي �سنطلبه وتركت �ملر�أة �ل�سمك فت�سلل مهر�ن �إىل �ملطبخ ورفع �لغطاء ف�سره �ل�سمك �مل�سوي فقرر �مر� 
و�خرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�ض �لرياحني كان قد ��سرت�هم من �ل�سوق المه فقطع �لليمون وو�سع يف 
بطن كل �سمكة قطع �لليمون وبع�ض �لرياحني ثم ت�سلل من �ل�سباك م�سرعا �إىل ق�سر �لو�يل ووقف بني يديه 
وقال كنت �أحمل �سحنا كبري� به ثالث �سمكات م�سويات هدية من �مي لك.. لكن هناك رجال �خد مني �ل�سمك 
وقال �نه �حق به فجن �لو�يل ونادي �ساحب �ل�سرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي بالرجل و�ل�سمك معا.. عاد 
�ساحب �ل�سرطة ومعه �ساحب �لبيت و�سحن �ل�سمك وقد وقف �لغالم و�لرجل بني يدي �لو�يل فقال للرجل 
كيف تاأخذ �سمك ملكا يل فقال له �نا مل �آخذه بل ��سرتيته من هذ� �لفتى فقال مهر�ن م�سرعا ال �نه كاذب لقد 
�سوته �مي لك ياموالي فقال �لرجل �نه فتى كاذب فقال مهر�ن ل�ست بكاذب و�لدليل على ذلك لقد و�سعت �مي 
به �لليمون و�لرياحني �كر�ما للو�يل ف�سحك �لرجل وقال وها هو �ل�سمك اليوجد به ليمون وال رياحني وفتح 
بطن �ل�سمك و�ذ� به يرى �لليمون و�لرياحني فاأ�سقط يف يده وحمله �ساحب �ل�سرطة �إىل �ل�سجن يف �لوقت 

�لذي ��ستمتع فيه مهر�ن مبكفاأة كبرية جد� ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�سحك عليه �حد.

اأ�سباب لرائحة الفم الكريهة غري الأمرا�ض التنف�سية !
�الأ�سباب  م��ن  �لتنف�سي  �جل��ه��از  ت�سيب  �ل��ت��ي  �ل���ع���دوى 
�ملعروفة لر�ئحة �لفم �لكريهة، وكذلك �مل�ساكل �لتنف�سية 
�الأخرى مثل �لتهاب �جليوب �الأنفية. لكن قد يكون �سبب 
�أخرى،  و�أمر��ض  �سحية  ظ��روف  �لكريهة،  �لر�ئحة  هذه 

�إليك ما حتتاج معرفته عنها:
م��ن �أع���ر�����ض ت��ر�ج��ع وظ��ائ��ف �ل��ك��ب��د و�ل��ك��ل��ي��ت��ني ر�ئحة 
ال  �لرئة  يف  كيميائية  م��و�د  وج��ود  نتيجة  �لكريهة،  �لفم 
�لغدد  �إىل  �مل�سكلة  �لفم. ترجع هذه  تنظيفها جفاف  يتم 

�للعابية �أو �إىل �لتنف�ض عن طريق �لفم.
�ل�سكري : �رتفاع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم دون �سابط ب�سبب 
ما  �إىل  �لنف�ض  ر�ئ��ح��ة  حت��ّول  �إىل  ي���وؤدي  �ل�سكري  مر�ض 

ي�سبه �لفاكهة.

ل���و����ض �جنلو�ض  ل���در�����س���ة م���ن م���رك���ز  �ل�����س��م��ن��ة : وف���ق���اً 
�مليثان  ترّكز  زي��ادة كمية دهون �جل�سم يف  تت�سبب  �لطبي 
و�لهيدروجني يف �جل�سم، وينتج عن ذلك �لر�ئحة �لقوية 

للبول، ور�ئحة �لفم �لكريهة.
لرت�جع  ك��ث��رية  �أع��ر����ض  ه��ن��اك   : �لكلية  �أو  �لكبد  ف�سل 
وظائف �لكبد و�لكليتني، ومنها ر�ئحة �لفم �لكريهة، �لتي 
�لرئة ال يتم تنظيفها  تنتج عن وج��ود م��و�د كيميائية يف 

و�لتخل�ض منها.
�لر�ئحة  ب��ني  ب�سهولة  �لتمييز  مي��ك��ن  �ل��رئ��ة:  ���س��رط��ان 
�لكريهة �لتي ي�سببها �سرطان �لرئة وبني �حلاالت �الأخرى 
لر�ئحة �لفم. �إىل جانب قوة �لر�ئحة �لكريهة تنت�سر يف 

�ملكان حول مري�ض �سرطان �لرئة نتيجة تنف�سه.


