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امللح البديل.. و�ضفة �ضحرية تقي اجل�ضم �ضر ا�ضطرابني خطريين
الأخرى  البدائل  ب�أحد  امللح  تعوي�ض  اأن  درا�سة طبية حديثة  ك�سفت 
التي ت�سفي نكهة اإىل الطع�م، ي�س�عد ب�سكل ملحوظ على الوق�ية من 

النوب�ت القلبية وال�سكتة الدم�غية.
الطع�م  امللوحة على  نكهة  التي ت�سفي  امل��واد  امللح،  ببدائل  واملق�سود 
البوت��سيوم،  من  اأعلى  وق��درا  ال�سوديوم  من  اأق��ل  ن�سبة  ت�سم  لكنه� 

ويجري و�سفه� يف الغ�لب ملن يع�نون م�سكلة ارتف�ع �سغط الدم.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيط�نية، ف�إن اإجراء هذا التعديل 
وال�سكت�ت  النوب�ت  خطر  الآلف  مئ�ت  يجنب  اأن  �س�أنه  من  الغذائي 

القلبية والدم�غية �سنوي�.
و�سملت الدرا�سة 20 األف �سخ�ض يف ال�سني ممن �سبق لهم اأن ع�نوا 

ال�سكتة، اأو تخطوا ع�مهم ال�ستني ويع�نون ارتف�ع� يف �سغط الدم.
وطلب العلم�ء من ن�سف امل�س�ركني يف الدرا�سة اأن ي�ستخدموا بديال 
للملح، ت�سم تركيبته 70 ب�ملئة من كلوريد ال�سوديوم و30 ب�ملئة من 

كلوريد البوت��سيوم، على مدى 5 �سنوات.
ا�ستخدام  فوا�سلوا  الربيط�نية  الدرا�سة  يف  املتبقون  امل�س�ركون  اأم��� 

امللح الع�دي، الذي يتكون من كلوريد ال�سوديوم بن�سبة 100 ب�ملئة.
اأوف  اإن��غ��ل��ن��د ج���ورن����ل  "نيو  امل��ن�����س��ورة يف جم��ل��ة  ال��ن��ت���ئ��ج  وك�����س��ف��ت 
ميدي�سني"، اأن من ا�ستخدموا بدائل امللح ك�نوا اأقل عر�سة لالإ�س�بة 

ب�ل�سكتة والنوبة القلبية بن�سبة 14 ب�ملئة.

 دموع العني امل�ضتمرة.. ما ال�ضر؟ ما احللول؟
تدمع عيون بع�ض الأ�سخ��ض ب�سكل م�ستمر ملجموعة من الأ�سب�ب. 

ويف بع�ض الأحي�ن قد يكون الأمر موؤ�سرا على مر�ض م�.
العينني  تدميع  ف�إن  "ال�سن" الربيط�نية،  �سحيفة  ذكرت  م�  ووفق 

ي�سبح مزعج� يف ح�ل توا�سل ملدة زمنية طويلة، دون اأي حت�سن.
ومن بني اأ�سب�ب تدميع العينني، التواجد يف بيئة مليئة ب�لدخ�ن اأو 
اقتحمته�  الدموع يف ح�ل  العيون  وت��ذرف  القوية.  يف الربد والري�ح 

ح�سرة اأو رم�ض اأو جزيئ�ت �سغرية.
اأو  ح�س��سية  مثل:  ح���لت  عن  ن�جتة  الدامعة  العيون  تكون  قد  كم� 
متالزمة  اأو  الدمعية  القنوات  ان�سداد  اأو  امللتحمة(  )الته�ب  ع��دوى 
جف�ف العني. اإذا ك�نت الدموع تظهر لفرتة حمدودة ثم تختفي، فال 
تهتم به�. اأم� اإذا ك�نت مزعجة، فقد ت�س�عدك قطرات العني، يف ح�ل 

ك�نت عين�ك ج�فة اأو م�س�بة.
هن�ك اأي�س� بع�ض الأدوية، التي ميكن اأن ت�س�عد يف ح�ل ك�ن ال�سخ�ض 
يع�ين من ح�س��سية. وقد تكون هن�ك ح�جة لعملية جراحية �سغرية 
الدمعية  القنوات  ك�نت  اإذا  اأو  اإذا كنت تع�ين من م�سكلة يف جفونك 
امل�ستمر،  العينني  تدميع  وراء  ال�سبب  تعرف  مل  ح���ل  ويف  م�سدودة. 

فين�سح بزي�رة اأقرب �سيدلية اأو طبيب.

ما ق�ضة الأغنية التي توقف وزير م�ضري ل�ضماعها؟
اأنهت م�سر ا�ستعداداته� ل�ست�س�فة بطولة الع�مل للن��سئني لدراج�ت 
املقبل،  �سبتمرب   5 1 وحتى  اإق�مته� من  واملقرر  م��رة،  امل�سم�ر لأول 

حتت رع�ية الرئي�ض عبد الفت�ح ال�سي�سي.
نيوز عربية" على مقطع فيديو جلولة وزير  "�سك�ي  وح�سل موقع 
امل�سم�ر  لتفقد  الق�هرة،  ب��ست�د  �سبحي  اأ�سرف  والري��سة  ال�سب�ب 

الدويل للدراج�ت الذي �سي�سهد من�ف�س�ت البطولة.
وظ��ه��ر وزي����ر ال��ري������س��ة امل�����س��ري يف م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و وه���و ي�ستمع 
نور،  امل�����س��ري حممد  امل��ط��رب  ال��ت��ي يقدمه�  الف��ت��ت���ح  لأغ��ن��ي��ة حفل 
اإعج�به  �سبحي  واأب��دى  ال�سهري.  الغن�ئي  وام���  فريق  موؤ�س�سي  اأح��د 
ب�لأغنية احلم��سية التي ا�ستمع اإليه� من �سي�رة املطرب اأثن�ء تواجده 
ب��ست�د الق�هرة. وتقول الأغنية يف اأحد مق�طعه�: "مع بع�سن� خطوة 
خليك  وحت���دى..  ج�مد  خليك  �سعوب�ت..  تق�بلك  مهم�  بخطوة.. 
بيدور..  الزمن  عجل  نف�سك..  من  واث��ق  خليك  حلمك..  ورا  دامي��� 
�سدين� حيلن�  ون�سبقه�..  نلحقه�  اآخر.. حلفن�  �سب�ق م�لو�ض  داخلني 
على الآخر.. واللى عنده طموح بيو�سل حللمه وبيع�فر". ويف مقطع 
اآخر تقول الأغنية: " م��سيني يف �سكتن� وعنين� على املراكز الأوىل.. 
وطول م� النية خري تالقيه� م��سيه معدوله.. عينيك على طريقك.. 
ل تب�ض ميني.. ل تب�ض �سم�ل .. مكملني طريقن� .. واإحن� الأبط�ل 
.. اإحن� الت�ريخ لن� فيه حك�ي�ت.. واحلم دامي� تف�سل �س�بق.. خليك 

فى فريق الأبط�ل".
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حتذير من متحور جديد 
.. �ضرب 8 دول حتى الآن

"متحورا جديدا  اأنهم ر�سدوا  اأفريقي�  اأعلن ب�حثو علم الوراثة يف جنوب 
األف�  ال�س�بقة، مثل  املتحورات  العديد من �سم�ت  ومقلق�" لكورون�، يحمل 

وبيت� وغ�م�.
ووفق م� ذكر موقع "�سي اإن اإن" الأمريكي، ف�إن الب�حثون يراقبون املتحور 
اأفريقي�  جنوب  اأنح�ء  جميع  يف  ظهر  اأن��ه  اإىل  م�سريا   ،"C.1.2" امل�سمى 

وكذلك يف 7 دول اأخرى يف اأفريقي� واآ�سي� واملحيط اله�دئ.
الفريو�س�ت  املتحور اجلديد فريق، ي�سم ع�ملة  ويعمل ح�لي� على مراقبة 

بيني مور من املعهد الوطني لالأمرا�ض املعدية يف جنوب اأفريقي�.
�سيجعل  املتحور اجلديد  ك�ن  اإذا  اأنهم غري مت�أكدين مم�  الب�حثون  وذكر 
يحمل   "C.1.2" اإن  ق���ل��وا  لكنهم  خطورة"،  "اأكرث  ك���ورون����  ف��ريو���ض 
اجله�ز  ا�ستج�بة  من  والتهرب  ال�سريع  النت�س�ر  ق�بلية  متنحه  متغريات 

املن�عي اإىل حد م�.
وك�سف "�سي اإن اإن" اأن وجود املزيد من الطفرات "ل يعني ب�ل�سرورة املزيد 

من اخلطر - فبع�ض الطفرات ميكن اأن ت�سعف الفريو�ض".
وق�ل فريق الب�حثني: "نقوم ح�لي� بتقييم ت�أثري هذا املتحور على حتييد 

الأج�س�م امل�س�دة بعد الإ�س�بة بكوفيد19- اأو التطعيم �سده".
واأو�سحوا "مت اكت�س�ف هذا املتحور خالل املوجة الث�لثة من الإ�س�ب�ت يف 
جنوب اأفريقي� اعتب�را من م�يو 2021، ومت اكت�س�فه يف 7 بلدان اأخرى 

داخل اأوروب� واآ�سي� واأفريقي� واأوقي�نو�سي�".

اأف�ضل طريقة لإزالة الو�ضم
ق����ل ال��ربوف��ي�����س��ور ب��ي��رت اأرن����ه غ��رب��ر اإن 
اأف�سل طريقة لإزالة الو�سم هي املع�جلة 

ب�لليزر، لأنه� ل ترتك ندب�ت غ�لب�ً.
الأمل�نية  الأم�����را������ض  ط��ب��ي��ب  واأو�����س����ح 
الو�سم  اإزال�����ة  اأن  ال��ل��ي��زر  واخ��ت�����س������س��ي 
اإىل  ي�سل  طوياًل  وقت�ً  ت�ستغرق  ب�لليزر 
والو�سم  اجللد  طبيعة  وفق  واأك��رث،  ع�م 

ذاته، اأي عمقه واألوانه.
واأ�����س�����ف غ���رب���ر اأن م���ن ال�����س��ه��ل اإزال�����ة 
يف  والأزرق،  والأحمر  والأخ�سر  الأ�سود 
والرم�دي  الأب��ي�����ض  اإزال���ة  ت�سعب  ح��ني 

والبنف�سجي.
واإذا تعذر الليزر ب�سبب احل�س��سية مثاًل، 
اأنه�  غ��ري  اجل��راح��ة،  اإىل  اللجوء  ميكن 

طريقة ترتك ندب�ت.
وح����ذر ال��ربوف��ي�����س��ور م���ن ال��ل��ج��وء اإىل 
والتق�سري  ال����و�����س����م،  اإزال���������ة  ك����رمي�����ت 
اللبنيك،  بحم�ض  اأو  الف�كهة  ب�أحم��ض 
اإ���س���ب��ة اجل��ل��د بجروح  لأن��ه��� ت���وؤدي اإىل 
م�  اكتوائه،  الأح��ي���ن  بع�ض  ويف  �سديدة 

يوؤدي اإىل الته�ب�ت وندب�ت.
وب�سكل ع�م، اأو�سى غربر ب�لتفكري جيداً 
ال�سروع يف  قبل  واملخ�طر  ال�سعوب�ت  يف 

الو�سم من الأ�س��ض.

 ما مقدار النوم
�ص 23 الذي حتتاجه حقا؟

ا�ضتهالك اجلوز يطيل 
العمر ويقلل خطر الوفاة

وزي�دة  الوف�ة  خطر  ب�نخف��ض  ب�نتظ�م  اجل��وز  تن�ول  يرتبط  قد 
ي�أكلونه،  ل  مبن  مق�رنة  ال�سن  كب�ر  بني  املتوقع  العمر  متو�سط 

وفًق� لدرا�سة اأجرته� ج�معة ه�رف�رد.
"نيوترينت�ض" اأن خم�ض ح�س�ض  ُن�سر يف جملة  ال��ذي  البحث  وجد 
اأو اأكرث من اجلوز اأ�سبوعًي� قد توفر اأكرب ف�ئدة لتقليل خم�طر الوفي�ت 

وزي�دة متو�سط العمر املتوقع.
تعلمن�ه من هذه  "م�  ه���رف���رد:  الب�حثني يف ج�معة  "ي�نبينج يل" كبري  وق���ل 
الدرا�سة هو اأنه حتى ب�سع حفن�ت من اجلوز اأ�سبوعًي� قد ت�س�عد يف تعزيز طول 

العمر، خ��سة بني اأولئك الذين ل تكون جودة نظ�مهم الغذائي مرتفعة"
وميكن اأن يكون ل�ستهالك اجلوز مرتني اإىل اأربع مرات يف الأ�سبوع فوائده حيث 
%13 يف خطر الوف�ة ب�سكل ع�م، و انخف��ض  � بن�سبة  وجد الب�حثون انخف��سً
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  ب�سبب  ال��وف���ة  خم���ط��ر  يف   14% بن�سبة 

وزي�دة م� يقرب من ع�م واحد من العمر مق�رنة مع الذين ل يتن�ولون اجلوز.
الغذائي كل  املدخول  تقريب�ً، حيث مت تقييم  20 ع�م�ً  ملدة  الدرا�سة  وقد متت 
عدد  ذل��ك  يف  مب�  الع�م،  الغذائي  مدخولهم  عن  امل�س�ركون  واأبلغ  �سنوات،  اأرب��ع 
املرات التي تن�ولوا فيه� اجلوز والبذور الأخرى والفول ال�سوداين، ب�لإ�س�فة اإىل 

عوامل منط احلي�ة مثل التمرين�ت الري��سية والتدخني.

موؤلف الدرا�سة الرئي�سي "الدكتور رائد جندي" والب�حث 
الإكلينيكي يف ج�معة م�كم��سرت يف اأونت�ريو بكندا ق�ل اإّن 
الذي  ال�سري�ن  ين�سد  عندم�  حتدث  الدم�غية  ال�سكت�ت 

ميد الدم�غ ب�لدم.
ب�سرعة،  الدم�غية  ال�سكتة  عالج  يتم  مل  اإذا  اأن��ه  واأ�س�ف 
فقد تبداأ خالي� املخ يف تلك املنطقة يف املوت ب�سبب نق�ض 

الأوك�سجني.
تف�عل  اأّن هن�ك  اأو�سحت  الدرا�سة  اأّن  اإىل  الإ�س�رة  جتدر 
ثالثي بني الوقت امل�ستغرق للجلو�ض ومم�ر�سة الري��سة 
الدم�غية  ال�سكتة  اإ���س���ب���ت  اأك��رث  �سجلت  حيث  والعمر، 
لالأ�سخ��ض الذين يجل�سون 8 �س�ع�ت ف�أكرث ول مي�ر�سون 

ن�س�ًط� بدنيًّ�.
كم� اأ�س�رت جمعية القلب الأمريكية اإىل �سرورة ح�سول 
معتدل  البدين  الن�س�ط  دقيقة من   150 على  الب�لغني 

ال�سدة.
الن�س�ط  ه��ذا  يكون  اأن  املث�يل  "جندي":" اإن��ه من  وق���ل 
10 دق�ئق يف املرة الواحدة. وتعترب  يف فرتات تزيد عن 
مب�  الري��سة  مت���ر���ض  عندم�  ال�سدة  معتدلة  الأن�سطة 
امل�سي  مثل:  والتعرق،  القلب  �سرب�ت  معدل  لرفع  يكفي 

ال�سريع، اأو مم�ر�سة ري��سة، الدراج�ت الهوائية".
اأبح�ًث�  ف���إّن  درا�سته  "اجلندي" يف  اإليه  اأ�س�ر  م�  وبح�سب 
�س�بقة اأظهرت اأّن هن�ك 10 عوامل مرتبطة بن�سبة 90 
الن�حية  م��ن  ميكن  ل��ذل��ك  ال��دم���غ��ي��ة،  ب�ل�سكت�ت  ب�ملئة 
اإذا  الدم�غية  ال�سكت�ت  م��ن  ب�ملئة   90 جتنب  النظرية 

العوامل  الإن�س�ن  جت���وز 
املوؤدية لتلك الإ�س�ب�ت.

وق�ل جندي اإن "حت�سني 
ال���ن�������س����ط ال����ب����دين هو 

واحد  عن�سر 
فقط  م���ه���م 
ل���������ل���������ح���������د 

م������ن خم����ط���ر 
الدم�غية،  ال�����س��ك��ت��ة 

نظ�م  ات���ب����ع  ج���ن��ب  اإىل 
غذائي �سحي، والإقالع عن التدخني، وت�سخي�ض وعالج 

ح�لت ارتف�ع �سغط الدم وال�سكري".

اجل��ل��و���ض لفرتات  ب�����س��ب��ب  جل�����س��م��ك  حت���دث  اأ���س��ي���ء   6
طويلة

والقلق الكتئ�ب   1-
العمل  ف��رتات جلو�سك يف  زادت  اإذا  اأن��ه  الأب��ح���ث  ك�سفت 
ازدادت  وكلم�  ب���لك��ت��ئ���ب،  اإ���س���ب��ت��ك  خم���ط��ر  زادت  كلم� 

حركتك ون�س�طك طوال اليوم، اأ�سبحت اأكرث �سع�دة.
-2 اآلم الظهر والرقبة

الرئي�سي  القر�ض  على  ي�سغط  اجللو�ض  من  �س�ع�ت   4  
يف اأ�سفل ظهرك، م� يوؤدي اإىل عدم قدرتك على الوقوف 
يف  ب�لقر�ض  م�سكالت  وح��دوث  اأي�س�ً  �سحيحة  بطريقة 

رقبتك، واآلم�ً يف الظهر والرقبة.

ب�ل�سرط�ن الإ�س�بة  خطر  زي�دة   3-
 يزداد خطر الإ�س�بة ب�سرط�ن القولون و�سرط�ن بط�نة 
اإحدى  ال����وزن، وذك����رت  ال��رح��م ب�سبب الل��ت��ه���ب وزي�����دة 
كل  مق�بل  ال�سرط�ن" اأن���ه  "معهد  دوري���ة  يف  امل��راج��ع���ت 
ف�إن  ي��وم��ي���ً،  اجل��ل��و���ض  يف  تق�سيه�  اإ���س���ف��ي��ت��ني  �س�عتني 
القولون  ل�سرط�ن   10% و   8% بن�سبة  ي��زداد  اخلطر 

و�سرط�ن بط�نة الرحم على التوايل.
القلب وم�س�كل  وال�سكري  ال�سمنة    4-

 اجل��ل��و���ض ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة ي��ج��ع��ل��ك حت����رق ع�����دًدا اأقل 
ق���درة هرمون  ال�����س��ع��رات احل���راري���ة، وق���د تنخف�ض  م��ن 
الأن�����س��ول��ني ع��ل��ى ن��ق��ل اجل��ل��وك��وز م��ن ال���دم اإىل اخلالي� 
م�ستوى  يرتفع  ق��د  كم�  طويلة،  ل��ف��رتات  اجللو�ض  عند 

الكول�سرتول وعالم�ت اللته�ب.
العظ�م �سعف   5-

الأن�سجة  جت��دد  لأن��ه���  ال��ع��ظ���م،  ل�سحة  مفيدة  احل��رك��ة 
العظمية القدمية ب�أخرى جديدة، وعندم� جتل�ض كثرًيا، 
ي�ستبدل اجل�سم كمية اأقل مم� يخ�سره من الأن�سجة، مم� 
يوؤدي اإىل عظ�م ه�سة وخطر اأكرب حلدوث ه�س��سة العظ�م 

، خ��سة مع تقدمك يف ال�سن.
جلط�ت الدم  6-

 اإن ت��دف��ق ال���دم ال��ب��ط��يء يف ال�����س���ق��ني م��ن من��ط احلي�ة 
اخل���م��ل واجل��ل��و���ض ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، م��ع م�����س��ت��وي���ت اأقل 
ال��دم، يزيد من خطر  التي متنع جتلط  من الربوتين�ت 

الإ�س�بة ب�جللط�ت الدموية.

فيديو مل�ضاهد حقيقية 
لتحرير طفل املحلة

ن�����س��ر احل�������س����ب ال��ر���س��م��ي ل�����وزارة 
الثالث�ء  اأم�����ض  امل�سرية  الداخلية 
طفل،  ل��ت��ح��ري��ر  حقيقية  م�����س���ه��د 
الع�م و�س�رت  الراأي  �سغلت ق�سيته 
وك�ن  املحلة".  "طفل  ب��سم  تعرف 
اأعلن يف وقت �س�بق  الأم��ن امل�سري 
الطفل  حت����ري����ر  م����ن  مت���ك���ن  اأن�������ه 
زي�����د ال��ب��ح��ريي ال����ذي اخ��ت��ط��ف��ه 3 
اأ����س���خ��������ض م���ن ب���ني ي����دي اأم�����ه يف 
الت�بعة  املحلة  مدينة  ق��رى  اإح��دى 

ملح�فظة الغربية �سم�ل الق�هرة.
وج�����ء حت��ري��ر ال��ط��ف��ل خ����الل 24 
�س�عة من وقوع عملية اخلطف التي 
واأظهرت  مراقبة.  ك���م��ريا  وثقته� 
ن�سرته�  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  ال��ل��ق��ط���ت 
وزارة الداخلية امل�سرية حترك عدد 
من مركب�ت قوات الأمن نحو املنزل 
املهجور، حيث ك�ن الطفل املخطوف 
حمتجزا هن�ك، ثم تقدمت عن��سر 
قبل  امل��ن��زل  ���س��وب  امل�سلحة  الأم����ن 
ظهر  حل��ظ���ت،  وب��ع��د  تقتحمه.  اأن 
الطفل واخل�طفون يف داخل املنزل 
وق����د اأح�������ط ب��ه��م ع��ن������س��ر الأم����ن 
الداخلية  وزارة  واأك����دت  امل�����س��ري.  
امل�����س��ري��ة اأن���ه���� مت��ك��ن��ت م���ن اإع�����دة 
�س�مل، وهو  اأ�سرته  اإىل  زي�د  الطفل 

م� بدا وا�سح� يف �سريط الفيديو.
ملثم�ن  اخلطف  عملية  يف  و�س�رك 
�سي�رة ع�ونهم يف اجلرمية،  و�س�ئق 
امل�����س��ري��ة متكنت  ال�����س��ل��ط���ت  ل��ك��ن 
ا�ستخدام  عرب  اإليهم  الو�سول  من 

التقني�ت احلديثة.

ثبتت كامريات يف 
منزلها فوثقت مقتلها 

اأن  تتوقع  اأم��ري��ك��ي��ة  �سيدة  تكن  مل 
ال��ت��ي ركبته� يف  امل��راق��ب��ة  ك���م��ريات 
�سد  الإدان����ة  دل��ي��ل  �ستكون  منزله� 
�س�ع�ت  ب��ع��د  ق��ت��ل��ه���  ال����ذي  حبيبه� 
من تثبيت الك�مريات. وك�نت ك�نت 
م�ريلو �سركي�سي�ن )50 ع�م�ً( على 
عالقة مع جي�سون بي�سر ملدة خم�ض 
����س���ن���وات، وك����ن���ت م����ري���ل���و وه����ي اأم 
لثالثة اأطف�ل وتعي�ض يف هنتنغتون 
تعرف  ك���ل��ي��ف��ورن��ي���،  ب��ولي��ة  بيت�ض 
املحب  ال��رج��ل  تكن  مل  جي�سون  اأن 
ظل  م���  �سيئ�ً  لكن  ت�ستحقه،  ال���ذي 
يجمعهم�، ويف كل مرة ك�نت الأمور 
للمواعدة  يعودان  بينهم�، ثم  ت�سوء 

من جديد.
تكون  اأن  ع��ل��ى  م����ري���ل���و  واع����ت�����دت 
ال������ذي يحمي  ال�����داف�����ىء  احل�������س���ن 
اجل���م���ي���ع، ل��ك��ن��ه��� مل ت���ك���ن ق�������درة 
جي�سون.  م��ن  نف�سه�  ح��م���ي��ة  ع��ل��ى 
ك�سيدلنية،  م�ريلو  عملت  وبينم� 
امل�ريجوان�  ب���زراع���ة  ج��ي�����س��ون  ق�����م 
ب�����س��ك��ل غ���ري ق����ن���وين وب��ي��ع��ه���، مم� 
امل���ل، وك�ن  جعله يجني الكثري من 
منزل  يف  امل�������ل  ب��ب��ع�����ض  ي��ح��ت��ف��ظ 
�سندوق  لديه�  ك���ن  حيث  م���ري��ل��و، 

درا�ضة جديدة: اجللو�س 8 �ضاعات 
ي�ضاعف خطر الإ�ضابة بال�ضكتة الدماغية

بع�س االأعمال تتطلب من القائمني بها ممار�ستها وهم جلو�س، اإال اأّن هذا ال 
خطرية،  �سحية  م�ساكل  له  ي�سبب  قد  العك�س  على  بل  للموظف  راحة  يعد 
ا،  يوميًّ �ساعات  حيث اأظهرت درا�سة جديدة اأّن االأ�سخا�س الذين يجل�سون 8 
والذين تقل اأعمارهم عن 60 عاًما معر�سون اأكرث ملخاطر االإ�سابة بال�سكتة 
الدماغية. وتو�سلت الدرا�سة ال�سادرة عن جمعية القلب االأمريكية ون�سرتها 
ا فاأكرث  �سبكة "�سي اإن اإن" اإىل اأّن االأ�سخا�س الذين يجل�سون 8 �ساعات يوميًّ

دون ممار�سة ن�ساط بدين كانوا اأكرث عر�سة للإ�سابة بال�سكتة 
الن�سيطني  االأ�سخا�س  اأول��ئ��ك  من  م��رات  ب�سبع  الدماغية 

ا. بدنيًّ
يذكر اأّن 143 األف �سخ�س بالغ ال يعانون من اأي اأمرا�س 

�سابقة قد �ساركوا يف الدرا�سة اإذ مت ت�سمني معلوماتهم 
ال�سحية خلل الفرتة بني عامي 2000 و2012.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

لنخيل  الدولية  خليفة  جل�ئزة  الع�مة  الأم���ن��ة  َمت  َنظَّ
افرتا�سية  علمية  حم��سرة  ال��زراع��ي  والب��ت��ك���ر  التمر 
اإن���ت����ج م�ستدامة  ن��ظ��م  ال���زراع���ي���ة،  " ال��ب��ي��ئ���ت  ب��ع��ن��وان 
را�سد  الدكتور  قدمه�  �سلطنة عم�ن"،  التمر يف  لنخيل 
اليحي�ئي، اأ�ست�ذ ق�سم علوم النب�ت، كلية العلوم الزراعية 
من   50 بح�سور  ق�بو�ض،  ال�سلط�ن  ج�معة  والبحرية، 
واإنت�ج  النخيل  ب��زراع��ة  واملهتمني  واملخت�سني  اخل��رباء 
التمور ب�سكل ع�م، ميثلون 13 دولة. واأ�س�ر الدكتور عبد 
الوه�ب زايد، اأمني ع�م اجل�ئزة، ب�أن هذه املح��سرة ت�أتي 
نهي�ن،  اآل  نهي�ن مب�رك  ال�سيخ  �سمن توجيه�ت مع�يل 
وزير الت�س�مح والتع�ي�ض، رئي�ض جمل�ض اأمن�ء اجل�ئزة، 
يف اإط�ر التزام اجل�ئزة بن�سر املعرفة العلمية املتخ�س�سة 

بزراعة النخيل واإنت�ج التمور والبتك�ر الزراعي. 
حيث و�سح الدكتور را�سد اليحي�ئي يف بداية املح��سرة 
النب�ت  ب��ني  التف�عل  ي��در���ض  ال��زراع��ي��ة  البيئ�ت  علم  اأن 
وينطبق  الزراعية  النظم  يف  والبيئة  والب�سر  واحليوان 
ال��زراع��ي��ة، يف حني  البيئية  الأن��ظ��م��ة  ال��ع��دي��د م��ن  على 
الطبيعية يف  امل��وارد  ب���إدارة  يتلخ�ض  البيئي  اأن اجل�نب 
احليوي.  والتنوع  واملي�ه  الرتبة  مثل  الزراعية،  النظم 
الإنت�ج  ال���زراع���ي���ة وه���ي  ال��ب��ي��ئ���ت  اأن��ظ��م��ة يف   4 وح����دد 
)الزراعي، الكلي(، والثب�ت )التغري عرب الزمن، التنوع 
والإنت�جية(،  التنوع  )دمي��وم��ة  وال�ستدامة  احل��ي��وي(، 

والتع�دل )يف التوزيع، الت�س�وي(. واأ�س�ر اإىل �سرورة فهم 
عن��سر البيئ�ت الزراعية من خالل 4 علوم خمتلفة هي 
النب�ت�ت  تف�عل  الرتبة،  خوا�ض  اأي  الطبيعية:  العلوم 
واحل�������س���رات، ال��ن��ب���ت امل��ف��ي��د وال�������س����ر، ال���ط���ي���ور، الخ. 
على  الزراعية  املم�ر�سة  ت�أثري  اإدراك  الجتم�ع:  وعلم 
القت�س�د:  وعلم  العم�ل(،  )امل���راأة،  الريفية  املجتمع�ت 
معيق�ت تنمية طرق الإنت�ج الزراعي )التكلفة، الدخل، 
املم�ر�س�ت  على  ت��وؤث��ر  ع��وام��ل  الثق�فة:  وعلم  ال�����س��وق(، 
الزراعية )دينية، معرفة تقليدية، املوارد الوراثية(. ويف 
الدكتور  الزراعية ق�ل  البيئ�ت  اأه��داف علم  حديثه عن 
تطوير  ه��ي:  اأ�س��سية  اأه���داف   5 ه��ن���ك  ب����أن  اليحي�ئي 

نظ�م زراعي متجدد وم�ستدام ويح�سن من دخل وحي�ة 
اأكرث  ال��غ��ذاء  انت�ج  يجعل  تنوع  وخلق  امل��زارع��ني،  �سغ�ر 
مق�ومة للتغريات املن�خية الغري متوقعة، واإنت�ج الغذاء 
املوارد  التنوع احليوي، واحلف�ظ على  تعزيز  الك�يف مع 
كم�  الزراعة.  لع�سرنة  البيئية  الأث���ر  وتقليل  احليوية، 
ا�ستعر�ض اأهمية �سجرة نخيل التمر يف النظم الزراعية 
م�س�ح�ت  يحتل  اأ�س��سي  كمح�سول  النخيل  زراع��ة  ب���أن 
�س��سعة يف من�طق �سحراوية من الع�مل، واإنت�ج التمور 
ويتزايد  ع�ملي�ً  الأك���رب  يعترب  الأو���س��ط  ال�سرق  دول  يف 
التمور  على  الطلب  زي���دة  اإىل  ب�لإ�س�فة  �سنوي،  ب�سكل 
ومنتج�ته� يتزايد ع�ملي�ً، حيث متثل التمور عن�سراً مهم� 

لالأمن الغذائي يف من�طق زراعته� وذلك ل�سح املنتج�ت 
الأخ��رى، واأن زراع��ة النخيل م�سدر مهمة للعديد من 
زراعة  اأن  كم�  النخيل،  متبقي�ت  من  الث�نوية  املنتج�ت 
نخيل التمر والزراع�ت املرتبطة به� تعد م�سدراً مهم�ً 
لنخيل  القت�س�دية  الأهمية  ورغ��م  العم�لة،  لتوظيف 
التمر، اإل اأن اأغلب املزارع يف من�طق زراعته� تتبع اأنظمة 
زراعة  يف  التقليدية  ف�ملم�ر�س�ت  ال��زراع��ة،  يف  تقليدية 
حتى  لإن��ت���ج  ا  دول  معظم  يف  ال�س�ئدة  ت��زال  ل  النخيل 
الأولية  امل���واد  يف  الت�سنيع  اأن  كم�  احلديثة،  امل���زارع  يف 
النظم  اأن  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  تقليدي�ً،  ي���زال  ل  وال��ث���ن��وي��ة 
– الواح�ت  الزراعية يف من�طق زراعة النخيل املعزولة 
املن�خية  ب���ل��ت��غ��ريات  م��ه��ددة  واجلبلية–  ال�����س��ح��راوي��ة 
وال�سك�نية وهو م� ميثل خطراً على الأمن الغذائي لهذه 
را�سد  الدكتور  اأ�س�د  فقد  املح��سرة  خت�م  ويف  الواح�ت. 
اليحي�ئي  من ج�معة ال�سلط�ن ق�بو�ض، ب�لدور الكبري 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج���ئ��زة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 
والبتك�ر الزراعي يف دعم وتطوير قط�ع زراعة النخيل 
ال��ع���مل، من خ��الل تنظيم  التمور على م�ستوى  واإن��ت���ج 
الدويل  وامل��ه��رج���ن  الأردن��ي��ة  للتمور  ال���دويل  املهرج�ن 
امل�سرية  للتمور  ال��دويل  واملهرج�ن  ال�سودانية  للتمور 
ب�سكل  �س�همت  التي  وفع�لي�ت،  اأن�سطة  من  رافقه�  وم� 
ف�عل يف زي�دة ال�سمعة للتمور العربية وارتف�ع يف حجم 
ال�س�درات، ب�لإ�س�فة اإىل �سل�سلة املوؤمترات الدولية التي 

تنظمه� الأم�نة الع�مة للج�ئزة.

•• العني - الفجر

اأع���ل���ن م��ه��رج���ن »ال���ع���ني ال�����س��ي��ن��م���ئ��ي« ع���ن ف��ت��ح ب�ب 
والتي  ال��راب��ع��ة  دورت����ه  امل�����س���رك��ة يف  الأف����الم  ت�سجيل 
�ستنطلق يف مدينة العني 21 ين�ير اإىل غ�ية 26 ين�ير 
لل�سينم�ئيني  املهرج�ن دعوته  اإدارة  ووجهة   ،2022
الإم�رات  دول��ة  يف  واملقيمني  واخلليجني  الإم�راتيني 
وتقدمي  لكت�س�ف  من�سة  ليكون  اأف��الم��ه��م،  لتقدمي 
املنطقة، و�سيبداأ  ال�سينم� يف  اإنت�ج�ت ومواهب  اأف�سل 
املهرج�ن تلقي طلب�ت الأفالم املن�ف�سة على اجلوائز يف 
فئ�ت الأفالم الروائية والوث�ئقية الطويلة والق�سرية 
�سمن م�س�بق�ته الر�سمية: »ال�سقر الإم�راتي الق�سري« 
و»ال�����س��ق��ر اخل��ل��ي��ج��ي ال��ط��وي��ل« و»ال�����س��ق��ر اخلليجي 
الق�سري« و»ال�سقر لأفالم املقيمني« و»ال�سقر لأفالم 

الطلبة«.  
 ،2021 نوفمرب   25 الأف����الم  ت��ق��دمي  ب���ب  و�سُيغلق 

التقدمي،  من��وذج  على  العثور  للم�س�ركني  ميكن  كم� 
واللوائح  وال��ق��واع��د  التف��سيل  ك���ف��ة  على  والط���الع 
خالل  من  الرابعة  للدورة  الطلب�ت  بتقدمي  اخل��سة 
www.alainfilmfest. الإل���ك���رتوين:  امل��وق��ع 
comوحول ال�ستعداد ل�ستقب�ل واختي�ر عدد الأفالم 
امل�س�ركة، ق�ل ع�مر �س�ملني املري، موؤ�س�ض ومدير ع�م 
املهرج�ن: ي�ستمر »العني ال�سينم�ئي« يف تقدمي كل م� 
هو مميز وخمتلف من مب�درات وم�س�بق�ت يف خدمة 
ول  واخلليجي،  املحلي  الفيلم  ودع��م  ال�س�بع«،  »الفن 
اأعم�لهم  واإب���راز  ال�سب�ب  دع��م  يف  اأي�س�ً  م�ستمراً  ي��زال 
ال�سينم�ئية عرب �س��س�ت املهرج�ن، لفت�ً اإىل اأن »العني 
الع�م  ا�ستثن�ئية  دورة  اإق����م���ة  يف  جن��ح  ال�����س��ي��ن��م���ئ��ي« 
ب�سبب  نع�نيه�  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  رغ��م  امل��سي 
ت��وؤث��ر ب�سكل م�  ت��زال  التي ل  »ك��ورون���«  اأزم���ة ج�ئحة 
على �سن�عة ال�سينم� والفن عموم�ً، لكن مع التدابري 
الوق�ئية التي تتخذه� دولة الإم�رات يف احلف�ظ على 

بتوفري  ك��ورون���  انت�س�ر  م��ن  واحل���د  الع�مة  ال�سالمة 
امل�ستمرة  الفح�ض  بعملي�ت  الت�م  واللتزام  اللق�ح�ت 
ق���د ���س���ه��م��ت يف ع����ودة احل���ي����ة م���ن ج��دي��د يف جم�ل 
الفن، الأمر الذي دفعن� للمزيد من الدعم والتواجد 
وح�سور �سن�عة ال�سينم� املحلية واخلليجية والع�ملية 
ال��راب��ع��ة م��ن مهرج�ن  ل��ل��دورة  التح�سري  م��ن خ��الل 
اأن تق�م يف ين�ير  »العني ال�سينم�ئي« والتي من املقرر 
الحرتازية  الإج�����راءات  بك�فة  الل��ت��زام  م��ع   2022

واأف�سل ال�سروط ال�سحية والوق�ئية.
الفتت�ح  حفلي  الث�لثة  دورت��ه  يف  املهرج�ن  �سهد  وق��د 
واخلت�م يف املعلم الت�ريخي »قلعة اجل�هلي« يف مدينة 
والعر�ض  وع��رب،  اأوروب��ي��ني  �سفراء   5 بح�سور  العني 
»هيليوبولي�ض«  اجل����زائ����ري  ل��ل��ف��ي��ل��م  الأول  ال��ع���مل��ي 

للمخرج جعفر ق��سم يف الفتت�ح.
ويذكر اأن »العني ال�سينم�ئي« عر�ض 87 فيلم�ً، منه� 
ك�نت  اأف��الم  و5  الأول  الع�ملي  عر�سه  يف  فيلم�ً   54

الإم�رات،  من  فيلم�ً  و40  الأو�سك�ر  جل�ئزة  مر�سحة 
 75 للمهرج�ن  الر�سمية  امل�س�بق�ت  �سمن  و���س���رك 
فيلم�ً، مثلت الإم�رات وال�سعودية والبحرين والكويت 
 13 ال��ف���ئ��زة ع��ل��ى  و�سلطنة ع��م���ن، وح�����زت الأف�����الم 
اأي�س�  وعر�ض  املتعددة،  املهرج�ن  م�س�بق�ت  يف  ج�ئزة 
اجلوائز  من  العديد  ح���زوا  طوياًل  روائي�ً  فيلم�ً   12
كرم  كم�  الع�مل.  �سينم�  اأف��الم  برن�مج  �سمن  الع�ملية 
ب�رزين  �سينم�ئيني   3 ال�س�بقة  دورت���ه  يف  امل��ه��رج���ن، 
الراحل  البحريني  الك�تب  هم  وخليجيني  اإم�راتيني 
الي�زية  ال�سيخة  الإم�راتية  واملخرجة  رم�س�ن  فريد 
ب��ن��ت ن��ه��ي���ن ال ن��ه��ي���ن وامل��خ��رج��ة الإم����رات���ي���ة جنوم 
�سهده�  التي  ال�سعبة  الظروف  من  وب�لرغم  الغ�من، 
املهرج�ن  لق��ى  فقد  ك��ورون���  بج�ئحة  املتعلقة  الع�مل 
جن���ح���ً ك��ب��رياً يف دورت����ه ال��ث���ل��ث��ة م��ن ح��ي��ث التنظيم 
وجودة الأفالم امل�س�ركة ب�سه�دة ال�سيوف اخلليجيني 

والعرب والأج�نب.   

•• العني - الفجر

يف اإط���������ر الح����ت����ف�����ل ب�������إجن�������زات امل������راأة 
الإم���رات��ي��ة وت���أك��ي��داً على دوره��� الري�دي 
امل�ستقبل، عقدت كلية الرتبية  يف �سن�عة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������رات  ج���م��ع��ة  يف 
" الحتف�ل  ب���ع���ن���وان  اف��رتا���س��ي��ة  ن�����دوة 
 A  - ال��ع���مل  ح��ول  الن�س�ء  م��ن  ب�ملوؤلف�ت 
 Celebration of Women
 Authors from Around
جنوى  د.  مب�س�ركة    ،"the World
احلو�سني - عميد كلية الرتبية ب�لإن�بة، 
ق�سم  رئ��ي�����ض   - احل��وي��ر���ض  ه���ل��ة  اأ.د.  و 
ب�ك�س�ل  م����ي���را  د.  و  اخل������س��ة،  ال��رتب��ي��ة 
م�س�عد العميد ل�سوؤون البحث والدرا�س�ت 
العلي�، وح�سور اأع�س�ء الهيئة التدري�سية 
وال��ط��ل��ب��ة واجل��م��ه��ور م��ن داخ���ل املجتمع 

اجل�معي وخ�رجه .
عميد   - احلو�سني  جن��وى  د.  واأو���س��ح��ت 
اليوم  نحتفي   " ب���لإن���ب��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية 
ب���مل��وؤل��ف���ت وال��ك���ت��ب���ت م��ن ال��ن�����س���ء حول 
الع�مل انطالق� من اأدب الأطف�ل وانته�ء 

امل�س�ركة  وي�����س��رف��ن��ي   ، ال��ب���ل��غ��ني  ب�������أدب 
يف ه���ذه ال���ن���دوة  وال��ت��ي ت���أت��ي ت��زام��ن��� مع 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة  احتف�ل 
ب��ي��وم امل����راأة الإم����رات���ي���ة، ح��ي��ث اأع��ل��ن عن 
يوم امل��راأة الإم�راتية لأول مرة يف الدولة 
 ،  2015 ال���ع����م  م���ن  اأغ�����س��ط�����ض   15 يف 
مبب�درة كرمية من �سمو ال�سيخة ف�طمة 
بنت مب�رك-حفظه� اهلل- رئي�سة الحت�د 
ال��ن�����س���ئ��ي ال��ع���م رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ض الأعلى 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الإم�رات«،  »اأم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
الع�م  الن�س�ئي  ت�أ�سي�ض الحت�د  مع ذكرى 
1975. ووجهت  ال��ي��وم م��ن ع���م  يف ه��ذا 
���س��م��وه��� ب����إط���الق ���س��ع���ر الح��ت��ف���ل بيوم 
ليكون   2021 ل��ع���م  الإم����رات���ي���ة  امل�����راأة 
للخم�سني".  واإ���س��راق��ة  ط��م��وح  امل�����راأة   "
املراأة  لدعم  الكرمية  املب�درة  وج�ءت هذه 
الإم�����رات����ي����ة ومت��ك��ي��ن��ه��� وت��ع��زي��ز دوره������، 
واإمي�ن� من �سموه� بقدرات ومه�رات بن�ت 
وطنهن  خدمة  على  وقدرتهن  الإم�����رات 
يف  بف�علية  وامل�س�همة  ك�فة،  امل��ج���لت  يف 
وحتقيق  ورف��ع��ت��ه  املجتمع  ت��ق��دم  حتقيق 

الأم�����ن وال����س���ت���ق���رار والزده���������ر، ونحن 
ف��خ��ورون بكل اجل��ه��ود ال��ت��ي ق���م��ت به� " 
بنت  ف�طمة  ال�سيخة  �سمو  الإم�رات"  اأم 
مب�رك -حفظه� اهلل -و�سعداء ب�أن نحتفل 
ك��ل ع���م ب��ه��ذا ال��ي��وم امل��م��ي��ز.  وت���أت��ي هذه 
ودوره��� يف  ال��ق��راءة  لتعزيز مك�نة  الندوة 
وفكره،  �سخ�سيته  وتطوير  الإن�س�ن  بن�ء 
الك�تب�ت  اإبداع�ت   ولت�سليط ال�سوء على 
التج�رب  نقل  على  وقدرتهن  الت�أليف  يف 
الإن�س�نية للق�رئ ، وبذر حب الأدب وجعله 
العمل واحلي�ة،  جزء ل يتجزاأ من ثق�فة 
والق�س�ئد  املقولت  مقتطف�ت  وم�س�ركة 

والكتب  وال��ر���س���ئ��ل 
القراءة  اأن  على  ت���أك��ي��دا  يعترب  امل�����س��ورة  
هي اأداة للتطور وزي�دة املعرفة وهي اأي�س� 
خمتلف  يف  الأف���راد  م��ع  للتوا�سل  و�سيلة 
ب�لوحدة  ال�سعور  ح��دة  لتخفيف  ال��ق���رات 
قرائية  وفرق  تكوين جم�ع�ت  من خالل 
ل��ت��ب���دل امل��ع��ل��وم���ت وامل��ع��رف��ة م���ن خالل 
ق��راءة الكتب. وج���ءت هذه الندوة لتكون 
مبث�بة الدعوة املوجهة للطالب واملعلمني 
الكتب  ���س��ن���ع��ة  وال��ع���م��ل��ني يف  وال����ق����راء 
حبهم  ع��ن  للتعبري  املكتبية   واخل��دم���ت 
للقراءة وت�سجيعهم على امل�س�ركة يف ن�سر 

الر�س�ئل الإيج�بية مع الآخرين  يف دولة 
الإم�رات واملنطقة والع�مل.

الندوة   ه���ذه  امل��ت��ح��دث��ون يف  وا���س��ت��ع��ر���ض 
العديد من الكتب واملوؤلف�ت املتنوعة عن 
وموؤلف�ت  ل��ك���ت��ب���ت  ال��ط��ف��ل  واأدب  ث��ق���ف��ة 
وا�ستعر�سن   ، ال��ع���مل  دول  خمتلف  م��ن 
جت���رب��ه��ن يف ال��ك��ت���ب��ة وق����درة امل�����راأة على 
الإبداع والبتك�ر ، ف�لكتب بو�سفه� نوافذ 
على الع�مل، م� هي اإل نوافذ ع�ملية لتقوية 
ال���رواب���ط الإن�����س���ن��ي��ة، وت��و���س��ي��ع الآف������ق، 
والإبداعية  ال��ذه��ن��ي��ة  ال���ق���درات  وحت��ف��ي��ز 

لدى الأطف�ل والب�لغني.   

بح�سور 50 خبريًا وفنيًا ميثلون 13 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�ضت�ضيف  حما�ضرة 
افرتا�ضية عن البيئات الزراعية، نظم اإنتاج م�ضتدامة لنخيل التمر يف �ضلطنة عمان

تنطلق دورته الرابعة يف 21 يناير 2022

»العني ال�ضينمائي« يعلن عن فتح باب ت�ضجيل الأفالم

تعزيزا لدور املراأة االإماراتية

كلية الرتبية يف جامعة الإمارات تعقد ندوة عرب الإنرتنت بعنوان الحتفال باملوؤلِّفات من الن�ضاء حول العامل

الطفلة البالغة من العمر عامًا واحدًا بداأت ت�سمع وتنطق
م�ضت�ضفى توام يجري جراحة ناجحة لزراعة القوقعة يف اأذين 

طفلة اإماراتية مما مكنها من ال�ضمع والتعرف على ما يجري حولها
•• العني: الفجر

ال�سحية  للخدم�ت  اأبوظبي  �سركة  من�س�آت  اأح��د  ت��وام،  م�ست�سفى  ُيوا�سل 
اأكرب �سبكة للرع�ية ال�سحية يف دولة الإم�رات العربية املتحدة،  "�سحة"، 
برن�جمه الن�جح لزراعة قوقعة الأذن، والذي اأجنز من خالله حتى الآن 
دي�سمرب ع�م 2018، مت اإجراء اآخره�  يف  اإطالقه  منذ  زراعة  عملي�ت   9

اإم�راتية اأم�ست ع�مه� الأول  لطفلة 
يف �سمت ت�م.

واأجرى فريق طبي يف م�ست�سفى توام 
يف  القوقعة  ل��زراع��ة  ن�جحة  ج��راح��ة 
اأذين الطفلة، مم� مكنه� من ال�سمع 
ي���ج���ري حوله�،  م����  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 

والتنبه لالأ�سوات اخل�رجية.
ال�س�م�سي،  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  وق������ل 
ب����لإن����ب���ة لق�سم  م���دي���ر ق�����س��م ط��ب��ي 
الأنف والأذن واحلنجرة يف م�ست�سفى 
توام: "حُتقق طريقة العالج املعتمدة 
لزراعة قوقعة الأذن منذ الثم�نيني�ت 
ن��ت���ئ��ج ج���ي���دة ل����دى الأط����ف�����ل عند 

الإج���راء من خالل  ه��ذا  ا�ستكم�ل  يتم  م�  وع���دة  مبكرة.  �سن  اإجرائه� يف 
الت�أهيل والعالج الطبيعي  ال�سمعي بعد اجلراحة يف مركز  الت�أهيل  اإع���دة 

يف م�ست�سفى العني".
وزراعة  والتوازن  ال�سمع  لعي�دة  الت�بع  القوقعة  زراعة  برن�مج  اأن  واأ�س�ف 
القوقعة يف ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة، يف م�ست�سفى توام، ُيوفر اأ�س�ليب 
العميق  ال�سمع  �سعف  م��ن  يع�نون  ال��ذي��ن  املر�سى  لعالج  مبتكرة  ع�ملية 
للبع�ض،  وب�لن�سبة  خمتلف،  اأ�سم  طفل  فكل  الع�سبي؛  واحل�سي  والثن�ئي 
ميكن اأن تكون التكنولوجي� مثل زراعة قوقعة الأذن هي اخلي�ر ال�سحيح 

وميكن اأن حُتدث فرق� كبريا يف حي�تهم.
ابنته تع�ين �سمم�ً  اأن  اأخ��ربوه  الأطب�ء  اإن  الطفلة،  ومن ج�نبه ق�ل والد 
اإج��راء فح�ض طبي �س�مل، ق�د الدكتور  نتيجة ت�سوه خلقي، وبعد  �سديداً 
اأحمد ال�س�م�سي فريق�ً طبي�ً متك�ماًل لزراعة القوقعة يف اأذين الطفلة، ثم 
ت�سغيله� بعد 20 يوم�ً، لتقليل تعر�ض الطفلة للتخدير وحتفيز الع�سب 
ُي�س�عد يف ت�سريع  ال�سمعي يف الأذن��ني يف وقت واح��د يف اليوم نف�سه ، مب� 

عملية الت�أقلم وتعلم النطق. 
واأ�س�ف اأن ابنته اأبدت ا�ستج�بة �سمعية وا�سحة عند ت�سغيل القوقعة، مب� 
يوؤكد على جن�ح العملية، وبحمد اهلل بداأت الطفلة تتعلم اأ�سي�ء اأكرث ف�أكرث 
ول تتخلف كثريا عن اأقرانه�، م�سرياً اإىل اأنه �سعيد جداً هو وزوجته ل�سم�ع 

�سوت طفلتهم�، ونطقه� كلمة ب�ب�، وم�م�.

�ضامل الق�ضري... اإن�ضاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�ضان 
يعزز املكانة الدولية لالإمارات يف جمال حقوق العمال

•• ال�شارقة- الفجر

العمل  مع�يري  تطوير  هيئة  رئي�ض  الق�سري،  يو�سف  ���س���مل  ���س��ع���دة  اأك���د 
مك�نة  يعزز  الإن�س�ن  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اإن�س�ء  ق�نون  اأن  ب�ل�س�رقة، 
والتي كفلته�  العم�ل  الدولية يف جم�ل حقوق  املح�فل  الإم����رات يف  دول��ة 

لهم قوانني وت�سريع�ت الدولة.
اإن�س�ء دولة الإم�رات لهذه  وق�ل ب�أن 
الآلية اله�مة يج�سد تن�مي الهتم�م 
واحل����ر�����ض ع���ل���ى حت��ق��ي��ق امل����ب�����دىء 
املم�ر�س�ت  اأف�����س��ل  وف���ق  الإن�����س���ن��ي��ة 
الإ���س��ه���م يف  وم���ن �سمنه�  ال��ع���مل��ي��ة، 
ب�عتب�ره�  ال��ع��م��ل  م��ع���ي��ري  ت��ط��ب��ي��ق 

اأدوات ه�مة لتعزيز حقوق العم�ل.
مع�يري  ت���ط���وي���ر  ه��ي��ئ��ة  يف  ون���ح���ن 
اجلهة  ب�عتب�ره�  ب�ل�س�رقة  العمل 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأن�س�أه�  التي 
الدكتور �سلط�ن بن حممد الق��سمي 
ع�سو املجل�ض الأعلى ح�كم ال�س�رقة 
حقوق  راأ�سه�  وعلى  ال�س�رقة  يف  العمل  مع�يري  تطوير  مهمة  له�  واأوك���ل 
الهيئة  اإن�����س���ء  ق���ن��ون  ع�لي�ً  نثمن  لهم،  الكرمية  احل��ي���ة  وت��وف��ري  العم�ل 
الوطنية حلقوق الإن�س�ن، التي ج�ءت انطالق�ً من اإمي�ن القي�دة الر�سيدة 
مبب�دئ العدالة وامل�س�وة بني اجلميع يف جمتمع الإم�رات الذي ي�سم اأكرث 

من 200 جن�سية تنعم ب�حلي�ة الكرمية والأمن والأم�ن. 
كم� ت�سعى هيئة تطوير مع�يري العمل اإىل توفري بيئة عمل متمّيزة جلميع 
احتي�ج�تهم،  ويواكب  تطلع�تهم،  ين�سجم مع  ب�سكل  الإم���رة،  الع�ملني يف 
ويعزز معنوايتهم، ونعقد املح��سرات والندوات بغر�ض تعريفهم بحقوقهم 
تلك  ل�سم�ن  اتب�عه�  ال��الزم  الق�نونية  الإج���راءات  وم�هية  والتزام�تهم 
احلقوق والنهو�ض ب�للتزام�ت  ب�لتع�ون مع جميع اجله�ت املعنية. نتمنى 

التوفيق وال�سداد للهيئة الوطنية حلقوق الإن�س�ن.
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يجب اأن يكون النوم اأولوية بالن�سبة للجميع الأنه يوؤثر ب�سكل كبري على 
كيفية عمل الفرد، ولكن ما مقدار النوم الذي يجب اأن حت�سل عليه كل 
اأ�سا�سيا لنمو وتطور الر�سع واالأطفال ال�سغار  اأمرا  ليلة؟.ويعد النوم 
واملراهقني. كما اأنه مهم الأنه ميّكن ج�سمك وعقلك من اإعادة ال�سحن، 
ال�سحي  النوم  وي�سمن  اال�ستيقاظ.  عند  ومتنبها  منتع�سا  يجعلك  ما 
جل�سمك اأن يتمتع ب�سحة جيدة وميكنه الدفاع عن نف�سه من االأمرا�س، 

و بدون ذلك، فاإن عقلك غري قادر على العمل ب�سكل �سحيح.
االختلالت  من  امل�ساكل،  من  جمموعة  النوم  قلة  ت�سبب  اأن  وميكن 

املزاجية اإىل اعتلالت اأكرث خطورة.

النوم مع  اأ�سخ��ض من قلة  ويع�ين واح��د من كل ثالثة 
الإجه�د،

 وغ�لب� م� ُيلقى ب�للوم على اأجهزة الكمبيوتر واأخذ العمل 
اإىل املنزل على اأنه� اأ�سب�ب ا�سط��������راب النوم.

الإ�س�بة  خل��ط��ر  امل��ن��ت��ظ��م��ة  الأرق  ل��ي���يل  ت��ع��ر���س��ك  وق���د 
ب���ل��ع��دي��د م��ن احل�����لت ال��ط��ب��ي��ة اخل���ط���رية، مب��� يف ذلك 

ال�سمنة واأمرا�ض القلب وال�سكري.
بق�سر  النوم  قلة  الطبيون  واملهنيون  الأط��ب���ء  رب��ط  كم� 

متو�سط العمر املتوقع للفرد.
كيف تعرف اإذا كنت ت�أخذ ق�سط� ك�في� من النوم؟

يحت�ج معظم الن��ض اإىل ثم�ين �س�ع�ت من النوم كل ليلة 
ليعملوا ب�سكل �سحيح.

 ومع ذلك،
 يختلف كل فرد عن الآخر ويحت�ج البع�ض اإىل املزيد اأو 

القليل منه.
يف  كله  اليوم  وق�سيت  متعب�  ا�ستيقظت  اإذا  ع���م،  وب�سكل 
ل  اأن��ك  املحتمل  فمن  قيلولة،  على  احل�سول  يف  التفكري 

حت�سل على ق�سط ك�ف من النوم.
 ،NHS �ووفق� ل

ال���ن���وم وفق�  ال���ت����يل م���ن  ال���ق���در  اإىل  ي��ح��ت���ج الأط����ف�����ل 
لأعم�رهم:

اإىل   12 من   - �سهرا   12 اإىل   4 عمر  من  • الأطف�ل 
القيلولة. �س�ملة  �س�عة   16

 11 - من  �سنتني  اإىل  �سنة  ال�سغ�ر من عمر  • الأطف�ل 
اإىل 14 �س�عة مب� يف ذلك القيلولة.

 13 10 اإىل  5 �سنوات - من  3 اإىل  • الأطف�ل من �سن 
�س�عة �س�ملة القيلولة.

 12 اإىل   9 من   - �سنة   12 اإىل   6 �سن  من  • الأطف�ل 
�س�عة.

 10 اإىل   8  - ���س��ن��ة   18 اإىل   13 م���ن  امل���راه���ق���ون   •
�س�ع�ت.

وت�سري مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوق�ية منه� اإىل 
النوم  من  خمتلف  قدر  اإىل  اأي�س�  يحت�جون  الب�لغني  اأن 

اعتم�دا على عمر الفرد.
وب�لن�سبة لأولئك الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 18 و60 

ع�م�،
منه�  والوق�ية  الأم��را���ض  على  ال�سيطرة  مراكز  تو�سي   
النوم  اأك��رث من  اأو  �س�ع�ت  �سبع  على  ب�حل�سول  الب�لغني 

كل ليلة.
61 و64 ع�م�،  اأعم�رهم بني  ت��رتاوح  الذين  اأولئك  اأم��� 

يو�سى ب�لنوم من �سبع اإىل ت�سع �س�ع�ت كل ليلة.
ملن  ليلة  كل  �س�ع�ت  ثم�ين  اإىل  �سبع  من  ب�لنوم  ويو�سى 

يبلغ من العمر 65 ع�م� اأو اأكرث.
ن�س�ئح للح�سول على نوم ه�نئ ليال

نوم  �س�ع�ت  مع  منتظم  روتني  لديك  يكون  اأن  • ح�ول 
منتظمة.

اأن�سطة  خ��الل  من  النوم  قبل  لال�سرتخ�ء  وقت�  خذ   •
مهدئة مثل ال�ستحم�م مب�ء دافئ اأو مت�رين ال�سرتخ�ء 

اأو قراءة كت�ب.
• جتنب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكرتونية الأخرى 
على  قدرتك  على  �سلبي  ت�أثري  له�  يكون  اأن  ميكن  التي 

النوم ال�سليم.
• ت�أكد من اأن غرفة نومك بيئة مريحة - ت�أكد من اأنه� 
18 و24  مظلمة وه���دئ��ة وم��رت��ب��ة ودرج����ة ح����رارة ب��ني 

درجة مئوية.
لزم  اإذا  وقلله�  تتن�وله�  التي  الك�فيني  كمية  راق��ب   •

الأمر - خ��سة يف وقت لحق من اليوم.

النوم ح�سب خمطط العمر

 ما مقدار النوم الذي حتتاجه حقا؟

ال�سكري  م��ر���ض  ُي�سّخ�ض  ل  م���  غ���ل��ب��� 
2 ل�سنوات عديدة، لأن م�ستوي�ت  النوع 
وقت�  ت�ستغرق  ال��دم  يف  املرتفعة  ال�سكر 

حتى تنك�سف.
ال�سكر  ن�سبة  ع����دة  الأن�����س��ول��ني  وينظم 
يف ال��دم. وم��ع ذل��ك، ف���إن ه��ذه الوظيفة 
مر�ض  م����ن  ت���ع����ين  ك���ن���ت  اإذا  ت�����س��ع��ف 

ال�سكري.
العالم�ت  العديد من  اأن تظهر  وميكن 
على تف�سي م�ستوي�ت ال�سكر يف الدم، يف 

قدميك.

Diabetes. م���وق���ع  ي��و���س��ح  وك���م���� 
ارتف�ع  ي��ت�����س��ب��ب  اأن  مي��ك��ن   ،co.uk
تلف  يف  ال������دم  يف  ال�������س���ك���ر  م�������س���ت���وي����ت 
الدموية،  ال�����دورة  وخ��ف�����ض  الأع�����س���ب 
م��� ق��د ي��ع��ن��ي ان��خ��ف������ض ال��وع��ي ب����لأمل 

)العتالل الع�سبي( وبطء ال�سف�ء.
اإىل  ال��ت��ع��ق��ي��د  ه����ذا  ي������وؤدي  اأن  ومي���ك���ن 

تغيريات عديدة يف قدميك.
القدمني  "فح�ض  اأن  امل��وق��ع  وي��ك�����س��ف 
ي��وم��ي��� ي��ع��ن��ي اأن�����ه مي��ك��ن م��ع���جل��ة اأي 
مبكرة،  م��رح��ل��ة  يف  ل��ل�����س��رر  ع���الم����ت 

وب�لت�يل قبل اأن ت�سكل اأي م�سكلة خطرا 
ج�سيم� على ال�سحة".

ووفًق� للموقع ال�سحي، ينبغي اأن تبحث 
عن عالم�ت التلف الت�لية:

• اجلروح.
• القروح.
• كدم�ت.

• بثور.
• احلروق.

اجللد. • فقدان 
وت�سمل العالم�ت الأخرى:

املث�ل  �سبيل  على   - اللون  يف  • تغريات 
اأو  ا���س��ف��رار  اأو  اح���م���رار  اأو  اب��ي�����س������ض 

�سواد اأو �سحوب اجللد.
منطقة  يف  اإم���   - ال�سكل  يف  تغريات   •

معينة اأو يف ح�لة تورم القدم ب�أكمله�.
رائحة  يف  ع�������دي  غ����ري  ت���غ���ري  اأي   •

قدميك.
الفطري�ت. • منو 

الق��سي. اأو  اجل�ف  • اجللد 
مل�سه. عند  �س�خن  اأو  دافئ  • جلد 

القدمني. • برودة 

مب�س�كل  الإ�س�بة  خم�طر  تقليل  كيفية 
القدم

قد يكون العتن�ء بقدميك ب�سكل يومي 
�سعب�، 

خ��سة اإذا فقدت اأي اإح�س��ض بداخلهم�.
ومع ذلك، 

ميكنك تقليل خم�طر الإ�س�بة مب�س�كل 
القدم عن طريق احلف�ظ على م�ستوي�ت 
ن��ط���ق �سحي،  ال����دم ���س��م��ن  ال�����س��ك��ر يف 
اململكة  يف  ال�سكري  منظمة  تن�سح  كم� 

املتحدة.

تغريات يف قدميك قد تدل على 
ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم!
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6507/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 3950/2021 
وقدره )58.963( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.

ط�لب التنفيذ : العن�قيد ل�سي�نة املب�ين - موؤ�س�سة فردية مل�لكه�/�سعيد م�سبح ربيع م�سبح العليلي 
وميثله� مديره�/كل كرمي م�سته خ�ن

عنوانه:ام�رة دبي - منطقة الكرامة - �س�رع زعبيل - بن�ية مونت�ن� - الط�بق اخل�م�ض مكتب رقم 503 
- ه�تف:043963739

املطلوب اإعالنه : 1- �سعد �س�لح �سعد الدين عوي�سه - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)58963( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1782/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الوىل رقم 400

مو�سوع الدعوى : املط�لبة الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املط�لبة مبقدار 
)44.800.76( درهم اربعه واربعون الف وثم�من�ئة درهم� و�سته و�سبعون فل�س� - الزام املدعي عليه ب�لر�سوم 

وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
املدعي:�سركة جمموعة الم�رات لالت�س�لت )جمموعة ات�س�لت( �ض.م.ع

عنوانه:الم�رات - ام�رة ابوظبي - �س�رع حمدان بن حممد - مبنى ات�س�لت - بج�نب م�رك�ض �سبن�سر
وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي 

املطلوب اإعالنه :  1- مروان عي�سى علي ابراهيم حممد عبداهلل  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة الزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية قيمة 
الفواتري مو�سوع املط�لبة مبقدار )44.800.76( درهم اربعه واربعون الف وثم�من�ئة درهم� و�سته و�سبعون 
ت�سجيل  قد مت  ان��ه  اعالمكم  ن��ود   - املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام   - فل�س� 
الدعوى املذكور بي�ن�ته� اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم ب�لعلم واحل�سور عرب برن�مج الت�س�ل املرئي تطبيق 
BOTIM ام�م ادارة الدعوى البتدائية الوىل على ه�تف رقم:00971566037085 يوم 2021/9/6 وذلك 
من ال�س�عة 9:00 �ض ولغ�ية ال�س�عة 12.30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد 

)الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفق�ته� وم� يفيد امك�نية الت�سوية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  563/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�نية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 1380/2020 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )69373( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.

ط�لب التنفيذ : ور�سة الفريد للحدادة واللح�م �ض.ذ.م.م وميثله� امل�سفي الق�نوين/ميث�ء �س�مل 
علي �س�مل الزع�بي لتدقيق احل�س�ب�ت

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - دبي
 وميثله:فريد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العو�سي

املطلوب اإعالنه : 1- ج�ميى اجبو ك�بوج�س� - �سفته : منفذ �سده
الدعوى  ال�����س���در يف  احل��ك��م  تنفيذ  ال��دع��وى ومو�سوعه�  اأق����م عليك  ق��د   : الإع����الن  م��و���س��وع 
املنفذ به وق��دره )69373( درهم �س�مال للر�سوم  املبلغ  ، ب�سداد  رق���م:1380/2020 مدين جزئي 

وامل�س�ريف.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:1872/2021/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئن�ف التج�رية الوىل رقم 84
والر�سوم  ج��زئ��ي  جت����ري  رق�������م:2020/3912  ال��دع��وى  يف  ال�����س���در  احل��ك��م  اإ�ستئن�ف   : ال�ستئن�ف  م��و���س��وع 

وامل�س�ريف. 
امل�ست�أنف:مركز ريفريا الطبي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ال�سيد عو�ض  الث�ين ع�سر مبنى   12  - الزعفران   - - اخلبي�سي  العني   - اأبوظبي  ام���رة   - عنوانه:الم�رات 
حممد احمد خلف الزعفران اخلبي�سي العني

وميثله:عبداهلل احمد احمد غنيم ال�سحي 
املطلوب اإعالنهم :  1- مركز ح�سن العن�يه احلديثه الطبي ذ.م.م 2- مركز �سن رايز كري للت�سخي�ض الطبي 
�ض.ذ.م.م 3- �سن رايز هيلت كريانرت برايزي�ض �ض.ذ.م.م 4- حفيظ رحمن ب�دي�ث عبدول 5- مركز �سن رايز 

الطبي ذ.م.م  -  �سفتهم : م�ست�أنف �سدهم    
ال�س�در ب�لدعوى رق���م:2020/3912 جت�ري جزئي. وحددت  القرار/احلكم  اأ�ست�أنف  :  قد  مو�سوع الإع��الن 
له� جل�سة يوم الثالث�ء  املوافق  2021/10/5  ال�س�عة 10.00 �ض بق�عة التق��سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                   يف  اال�شتئناف رقم:1050/2021/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث 
املنظورة يف:دائرة الحوال ال�سخ�سية الث�نية ا�ستئن�ف رقم 100

ال�سرائط  ل�س�ئر  ول�ستيف�ئه  ق�نون�  امل��ح��دد  امليع�د  يف  لرفعه  �سكال  ال�ستئن�ف  بقبول  ال�ستئن�ف:1-  مو�سوع 
املتوف�ة/اجنيال  و�سية  ونف�ذ  ب�سحة  جمددا  والق�س�ء  امل�ست�أنف  احلكم  ب�لغ�ء  املو�سوع  ويف   -2 الخ��رى  ال�سكلية 
ع�سر  وت�سعة  ت�سعم�ئة  درهم  قيمته )919.565(  والب�لغة  الدعوى  افتت�ح  ب�سحيفة  املبني  للعق�ر  تويل  م�رجريت 
املح�م�ة  اتع�ب  ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل  امل�ست�نف �سدهم�  الف� وخم�سم�ئة وخم�سة و�ستون درهم� 3- حتميل 

عن درجتي التق��سي. 
امل�ست�أنف:م�ك�سني اورفورد

عنوانه:خ�رج الدولة ا�سرتالي� - وعنوانه� املخت�ر مكتب املح�مي د.علي ا�سم�عيل اجلرمن الك�ئن ب�م�رة دبي
وميثله:ف�طمة احمد �س�مل �سعيد 

املطلوب اإعالنهم� :  1- �سوزيت وايتنج 2- دونك�ن جورج  -  �سفتهم� : م�ست�أنف �سدهم�    
اأ�ست�أنف/احلكم ال�س�در ب�لدعوى رق���م:2020/145 /5 اح��وال م�ل م�سلمني. وح��ددت له�  مو�سوع الإع��الن :  قد 
جل�سة يوم الثالث�ء  املوافق  2021/9/14  ال�س�عة 10.00 �ض بق�عة التق��سي عن بعد يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف 

منطقة القرهود ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

 1868/2021/11 مدين جزئي 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ام�دو دمي  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :نهيب ا�سم�عيل الي��ض الي��ض 

وميثله : حممد عيد ج��سم حممد ال�سويدي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��زام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه���  ال��دع��وى  اأق�����م عليك  ق��د 
)219.000( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة 

وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 
ال�س�عة 09:00 �سب�ح� يف مكتب  املوافق 2021/9/2  يوم اخلمي�ض  له� جل�سة  وح��ددت 
م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا  الدعوى  ادارة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

 3084/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اتالنت�ض لل�سرافة  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :ي��سر عبدالكرمي حممد �س�تى 

املبلغ املرت�سد  ب�ن تدفع للمدعي  املدعي عليه�  ال��زام  الدعوى ومو�سوعه�  اأق���م عليك  قد 
بذمته� وهو مبلغ )1.939.389.50( درهم مليون وت�سعم�ئة ت�سعة وثالثني الف وثالثم�ئة 
درهم� وخم�سني فل�س� مع الف�ئدة التج�رية بواقع 12% اعتب�را من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى 

مت�م ال�سداد الزام املدعي عليه� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق 2021/9/7 ال�س�عة 09:30 �سب�ح� يف ق�عة التق��سي 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4343/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانف�ذ العقود التج�رية رقم 203

والتك�فل  والت�س�مم  ب�لت�س�من  الم��ر �سدهم�  ا�سدار  املطلوب  اداء لل��زام  اأم��ر  ا�سدار  : طلب  الدعوى  مو�سوع 
ب�سداد مبلغ وقدره )140.343( درهم م�ئة واربعون الف وثالثم�ئة وثالثة واربعون درهم - ب�ل�س�فة اىل الف�ئدة 

الق�نونية بواقع 12% �سنوي� من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى مت�م ال�سداد الفعلي والر�سوم وامل�س�ريف. 
املدعي:ال يو زد للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م

ا�سبكت  ابراج رج�ل العم�ل  ال�سع�دة مبنى  �س�رع  التج�ري - دبي  ام�رة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:الم�رات - 
ت�ور - �سقة 3401 رقم مك�ين:2527587343

اإعالنهم� :  1- افرو�سي� لتج�رة املواد الغذائية ���ض.ذ.م.م 2- ف�بري�ض اندري�ني�ني�  -  �سفتهم� : مدعي  املطلوب 
عليهم�

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2021/6/30 - ب�لزام املدعي 
والف�ئدة   ، دره��م  وارب��ع��ني  وث��الث��ة  وثالثم�ئة  ال��ف  وارب��ع��ني  م�ئة  مبلغ  للمدعية  ب�لت�س�من  ي��وؤدي���  ب���ن  عليهم� 
ب�مل�سروف�ت  والزامهم�  ال�سداد  مت�م  وحتى   2020/11/25 يف  احل��سل  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %5 بواقع  الق�نونية 
اليوم  الم��ر خالل 15 يوم من  ا�ستئن�ف  .ولكم احلق يف  له  او موجب�  النف�ذ لعدم وج��ود مقت�سى  وبرف�ض طلب 

رئي�س الق�شمالت�يل لن�سر هذا العالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بالن�شر        
                     يف الدعوى رقم:258/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

اإىل املدعي عليه : 1- اقب�ل ابراهيم بيب�ل  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :دمي للتمويل ذ.م.م - دني� للتمويل ذ.م.م �س�بق�

وميثله:يو�سف ح�سني حممد �س�لح ال�سهالوي
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة مببلغ اجم�يل وقدره مع الزام )90.427.65( 
الت�م  ال�سداد  ت�ريخ  وحتى  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %39.99 وقدره�  اتف�قية  وف�ئدة  دره��م 
الحد  يوم  له� جل�سة  وح��ددت  املح�م�ة.   اتع�ب  وامل�س�ريف ومق�بل  ب�لر�سوم  عليه  املدعي 
مكلف  ف�أنت  لذا   ، بعد  عن  التق��سي  ق�عة  يف  �سب�ح�   08:30 ال�س�عة   2021/9/12 املوافق 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

 4950/2019/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر  - تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  اتيت �سودهري ج�ندي - ب�سفته كفيل �سخ�سي
جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/البنك التج�ري الدويل �ض.م.ع 
وميثله / حممد عي�سى �سلط�ن ال�سويدي 

ب�����س��داد املبلغ املنفذ  ب���ت����ري���خ:2021/4/22 اخ��ط���رك��م  ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة 
العق�ر  بيع  وال  التبليغ  ت���ري��خ  م��ن  ي��وم   15 دره��م خ��الل  وق���دره )60716530.84(  ب��ه 
الر�ض  رق��م   -  3 وادي �سف�  C41+3 مبنطقة   -  2-C41 ال��وح��دات  ع��ن  )ع��ب���رة 
1041 ، والع�ئدة لكم بطريق املزايدة وفق� ملقت�سي�ت للم�دة رقم 152/2 من الالئحة 

التنظيمية لق�نون الجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعديالته. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بالن�شر 
 75/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل 

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  فولت فلو لالعم�ل الكهروميك�نيكية �ض.ذ.م.م
جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/�سينتور للتج�رة الكهرب�ئي�ت �ض.ذ.م.م 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)33340.34( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بالن�شر 
 6563/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سيفيلد هولدينجز ليمتد
جمهول حمل الق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/�سركة روميو انترييورز ذ.م.م 
قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1011120.85( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر 

 965/2021/445 طعن جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
�ست�را   -2 �����ض.ذ.م.م  التج�رية  للو�س�طة  دك�سرت  ���س��ده��م���/1-   املطعون  اىل 

انرتن��سيون�ل للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م - جمهويل حمل الق�مة
مب� ان الط�عن/�سريين عب��ض نوروزي

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم 
نعلنكم ب�ن الط�عن اق�م عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1222/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم 227
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/2332 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )206453.84( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : �سركة عم�ن للت�أمني �ض.م.ع

وعنوانه:ام�رة دبي - ديرة - �س�رع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 ب�لقرب من دوار ال�س�عة - مق�بل 
Email:maliklaw@emirates.net.ae - مركز الدانة

املطلوب اإعالنه : 1- ادف�ن�سد لدارة املرافق ذ.م.م فرع دبي ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )206453.84( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1241/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�س�د�سة رقم 227
املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/47 مدين كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

وقدره )581722.37( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : رام�دا لل�سقق الفندقية - و�سط مدينة برج دبي

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - ديرة - �س�رع بني ي��ض - برج امل�سرف - �سقة الرابع ع�سر مكتب 1407 - 
بجوار بلدية دبي - وميثله:علي ابراهيم حممد احلم�دي

املطلوب اإعالنه : 1- �سولتبوك�ض لت�أجري بيوت العطالت �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق���م عليكم  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )581722.37( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 4726/2021/207 تنفيذ جتاري 
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر

اإىل املنفذ �سده / 1- ال�سع�دة الكربى للمواد الغذائية
جمهول حمل الإق�مة

مب� اأن الط�لب التنفيذ / هيتندرا براهالد به�ى ميف�دا
قد اأق�م عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره  )419697( درهم     اىل ط�لب التنفيذاأو خزينة املحكمة.
التنفيذية بحقك� يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ستب��سر  املحكمة  وعليه ف�ن 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل15يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Notification by Publication of a Defendant

Before the Case Management Office, 
 Court, Federal Civil Court of First Instance.

In Lawsuit No. AJCFICIPOR2021/0002994 Commercial (Partial)
To the Defendant: Best Building Contracting LLC
Residence Unknown: Ajman Emirate -Al Rashidiya District 3- Building of 
Omar Rabea Salem Bin Nashwan and Muhammad Salem Ahmed Bafadel 
and Barghash Saeed Baqtian- Apartment No. 109- mobile: 0526667748- 
Makani No. 4360210904
You are summoned to attend the hearing on 09/09/2021 before the Case
Management Office Ajman Court Federal Civil Court of First Instance, 
Office No. (Case Manager Office No. 8) personally or through a legal 
proxy, and submit an answer note to the Lawsuit, attached all documents 
within not exceeding ten days as from the date of the publication to 
consider the above mentioned Lawsuit- in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Court, Federal Civil Court of 
First Instance.In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0006129/ Civil (partial)
To Defendant : Riaz Ahmed Ahmed Hassan Arshad
Residence unknown: Dubai - Arjan - Vincitore Boulevard Building - Apartment 
No. 226 - 0527437175-0506760077
Upon the appellant request / Caesar Mahmoud Rahmat Ali
Has filed a lawsuit against you and requests: Obligating the Defendant to 
pay an amount of AED 23250 (twenty-three thousand two hundred and fifty 
dirhams only) Obligating the defendant to return all rental installment cheques, 
in addition to the 6 security cheques. Obligating the defendant to pay the fees 
and expenses. You are required to attend the hearing on 12/09/2021, before the 
Case Management Office Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance 
at 09:00 am - Office No. (Case Manager Office No. 5) personally or through 
a legal proxy, and submit an answer note to the Lawsuit, accompanied with 
all documents within a period not exceeding ten days from the date of the 
publication to consider the above mentioned Lawsuit - in your capacity as a 
Defendant. Notification by publication of a defendant in Arabic and English.
Judicial Services Office /Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0003288 civil (partial)

To the defendant: Derrick Ssekajja
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street, Sharjah Taxi Drivers residence building
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC
You are assigned to attend the hearing 14/09/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication in both Arabic and English language, in order to hear and 
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Notice of Judgement by Publication

Case No. 2158/2021/16, Commercial, Partial.
Considered in : The Eight Commercial Partial Circuit No. 137 
Subject of the Case : Requesting to obligate the Defendant to pay an amount of (AED 
241,500.00) and an amount of AED 20,000 as compensation, in addition, fees, expenses 
and attorney's fees and the legal interest at 9% from the date of claim until full payment.
Plaintiff : ANDARAKIS ADVISORY SERVICES DMCC
Address : UAE - Dubai Emirate - Riggat Al Buteen - Deira - Dubai - Al Maktoum Street - 
MM Towers Building - Apartment 1203 
Notified Party : M B F COMPANIES & ESTABLISHMENTS MANAGEMENT L.L.C - 
Its Capacity: Defendant
Subject of the Notification : We notify you that the Court, in its session held on 29/06/2021, 
ruled as in presence by obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 
241,500.00 ( two hundred and forty one thousand five hundred dirhams) and the legal 
interest at 5% from the date of 25/05/2021 until full payment. As well, obligating it to pay 
fees and expenses and the amount of one thousand dirhams as attorney's fees. Judgment as 
in presence and subject to appeal within thirty days from the day following the publication 
of this notice. Issued in the name of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and recited publicly. 
Prepared by: FATIMA JAMAL SHAMBEH BILAL AHMED AL BALUSHI 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Notification by Publication

In lawsuit No. 258/2021/38 Commercial Banking Partial
To the Defendant: 1- IQBAL EBRAHIM PEPAL
Residence unknown
As the Claimant: Deem Finance LLC (Previously Dunia Finance LLC)
Represented by: Youssef Hussain Mohamedd Salih Al Sahlawi
has filed a lawsuit against you. Its subject is claim to pay an 
amount of AED 90.427.65 and 39.99 % as an agreed upon 
interest as from the due date until full payment as well as the 
fees, expenses and attorney's fees. A hearing is set on Sunday 
corresponding 12/09/2021 at 08:30 am at the Remote Litigation 
Hall & BUILDING-DESC. Therefore, you are required to attend 
or whoever represents you legally, and you must submit what you 
have of notes or documents to the court at least three days before 
the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Case File

Real Estate Summary 982/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Abu Zaid Imran Ahmad Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 519,360), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment and to order the urgent execution of the verdict 
with no bail. The hearing of Thursday 09-09-2021 at 08:30 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, you 
are ordered to attend by yourself or your legal attorney has to attend 
and you have to submit the memos or documents you have to the 
court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
60/2021/4844, Payment Order

Details of the Declaration by Publication
To the defendants:
1-Zabeel Car cleaning, 2 - Afsal Ali Kunhirayan Puliyalt puliy
of unknown residence
Whereas the plaintiff / Dubai Real Estate Investment LLC
represented by / Mohamed Thamer Yaqoub Yousef Al Serkal
requested to issue a payment order, so Dubai court of the first instance 
decided on 31-07-2021: First: to enforce the commercial contract 
concluded between the plaintiff and the first defendant. Second: To oblige 
the two defendants to jointly pay the plaintiff an amount of thirty thousand 
and six hundred fifty-six dirhams and a legal interest at 5% from the due 
date on 30/09/2019 till full payment and oblige them to pay the expenses 
and an amount of five hundred dirhams against lawyers' fees and that the 
order shall be self-executing immediately without bail. You shall have 
the right to appeal against this order within 15 days from the next day of 
publishing this declaration.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 9/ 2021  Issue No : 13329
Case File

Real Estate Summary 1002/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Muhammad Azeem Soomro Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by / Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 218,572), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim 
until the full payment and to order the urgent execution of the verdict 
with no bail. The hearing of Thursday 09-09-2021 at 08:30 AM on 
the online court hearing was determined for the same. Therefore, you 
are ordered to attend by yourself or your legal attorney has to attend 
and you have to submit the memos or documents you have to the 
court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

األربعاء   1  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13329  
Wednesday    1   September   2021   -  Issue No   13329
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العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1666/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2759/2020 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 446130 درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 
ط�لب الإعالن : ج�نو�ض كون�س�لتنغ �ض.م.ح - ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

وميثله:امي�ن ح�سن علي حممد اآل علي - �سفته ب�لق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- متعب الوح�سي ملراجعة احل�س�ب�ت - �سفته ب�لق�سية : منفذ �سده- 

جمهول حمل الإق�مة 
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )446130( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور خالل )15(  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم  الج��راءات  �ستب��سر 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر 

 5790/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  الحت�د ال�سرقي لنقل املواد ب�ل�س�حن�ت �ض.ذ.م.م 

جمهول حمل الق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/قرق��ض لل�سي�رات والتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م 

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )40167.25( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بالن�شر        
 4518/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهم� : 1- بي اأي بي اأيه لعم�ل الت�سميم الداخلي ذ.م.م 2- لال نبيلة علوى   
-  جمهويل حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :تريفي فرينت�سر وردة �ض.ذ.م.م 
طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2021/7/11 ب�لزام املدعي 
عليهم� ب�لت�س�من والتك�فل ب�أن يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )94000( درهم اربع وت�سعون 
ال�سداد مع  ت���ري��خ:2021/2/28 وحتى مت�م  الق�نونية بواقع 5% من  ، والف�ئدة  الف دره��م 
الزامهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست طلب النف�ذ 

املعجل ،  ولكم احلق يف ا�ستئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        
 4844/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهم� : 1- زعبيل لغ�سيل ال�سي�رات 2- اأف�سل علي كونهرياي�ن بوليي�يل

  جمهويل حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :دبي لال�ستثم�ر العق�ري ذ.م.م
وميثله:حممد ث�مر يعقوب يو�سف ال�سرك�ل 

طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ:2021/7/31 اول:ب�نف�ذ 
العقد التج�ري املربم بني املدعية واملدعي عليه� الوىل - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه� ب�ن يوؤدي� 
ب�لت�س�من للمدعية مبلغ ثالثني الف و�ستم�ئة و�ستة وخم�سني درهم والف�ئدة الق�نونية 
وب�لزامهم�  ال�سداد  مت�م  وحتى   2019/9/30 يف  احل��سل  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   %5 بواقع 
ب�مل�سروف�ت ومببلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة وب�سمول المر ب�لنف�ذ املعجل بال 

كف�لة ،  ولكم احلق يف ا�ستئن�ف المر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/1002 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد عظيم �سومرو  - جمهول حمل الإق�مة 
مب� ان املدعي :موؤ�س�سة عق�ر 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��زام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه���  ال��دع��وى  اأق�����م عليك  ق��د 
املط�لبة  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )218.572(

وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 
ق�عة  يف  �سب�ح�   08:30 ال�س�عة   2021/9/9 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سة  له�  وح��ددت 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بالن�شر        
 18/2021/982 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ابوزيد عمران احمد  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :موؤ�س�سة عق�ر 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��زام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه���  ال��دع��وى  اأق�����م عليك  ق��د 
املط�لبة  من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )519.360(

وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 
ق�عة  يف  �سب�ح�   08:30 ال�س�عة   2021/9/9 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سة  له�  وح��ددت 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

 6147/2021/13 عمايل جزئي 
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سركة الندل�ض لعم�ل التمديدات ال�سحية والكهرب�ئية ذ.م.م
 جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :احمد حميد احمد بي�ن 
 )243750( وقدره�  عم�ليه  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق�م  قد 

درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�س�ريف رقم ال�سكوى
 2021/06/LAD/LD/3036 

ق�عة  يف  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة   2021/9/8 امل��واف��ق  الرب��ع���ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2491/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية الوىل رقم 11
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي���  ب���ن  والت�س�مم  ب�لت�س�من  عليهم�  امل��دع��ي  ب���ل��زام  املط�لبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
)491294.89( درهم والفوائد الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ ال�ستحق�ق احل��سل يف 2020/12/31 وحتى مت�م 

ال�سداد ت�سمني املدعي عليهم� الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
املدعي:النور�ض لطالء املع�دن �ض.ذ.م.م

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - ديرة - دبي - �س�رع ابوبكر ال�سديق - مبنى القرن - 21 - �سقة 403
وميثله:�سيخة احمد عبداهلل �سلط�ن 

املطلوب اإعالنه :  1- مرياكي ف��س�د اند جالزينج �سي�ستمز �ض.ذ.م.م -  �سفته : مدعي عليه
عليهم�  املدعي  ب�لزام  ب��ت���ري��خ:2021/7/13  املنعقدة  بجل�سته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ب�لت�س�من ان يوؤدي� للمدعية مبلغ� وقدره )491.294.89( درهم اربعم�ئة وواحد وت�سعون الف وم�ئت�ن واربعة 
وت�سعون درهم� وت�سعة وثم�نون فل�س� - م�س�ف� اليه ف�ئدة ق�نونية ب�سيطة قدره� 5% �سنوي� اعتب�را من ت�ريخ 
رفع الدعوى احل��سل يف 2021/6/24 وحتى ال�سداد الت�م والزمت املدعي عليهم� ب�مل�س�ريف وخم�سم�ئة درهم 
مق�بل اتع�ب املح�م�ة  ، حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 

لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 229
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ورثة املرحوم ن��سر على حممد يعقوب وميثلهم مدثر نظر بن 
حممد يعقوب اجلن�سية ب�ك�ست�ن يرغب�ن يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�س�سهم الب�لغه 
100% و ذلك اىل ال�سيد : حممد ج��سم ابراهيم اجلن�سية الإم�رات العربية املتحدة 
يف الرخ�سة )�س�لون �سريوكي للحالقة( والتي ت�أ�س�ست ب�أم��رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة 
: وتغري  اخ��رى  تعديالت  القت�س�دية.   التنميه  دائ��رة  ال�س�درة من  رقم )502457( 
�سكل الق�نوين وكيل خدم�ت اىل موؤ�س�سة فردية. وعمالبن�ض امل�دة )14( فقرة )5( من 
احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من 
ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 904

يرغب  اجلن�سية  الم�رات   - الكثريي  عبدالعزيز  علي  �سالح  ال�سيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
العراق   - �سعود  ح�فظ  ال�سيد/حربي  اإىل  ح�سة   %100 الب�لغة  ح�سته  ك�مل  وبيع  ب�لتن�زل 
اجلن�سية يف الرخ�سة ال�س�درة م�ن دان�رة التنمي�ة القت�س��دية ب�ل�س��رقة )الن�قل�ة لتج��رة ال�سي�رات 

امل�ستعملة( مبوج�ب الرخ�س�ة رق�م )625277( 
تع�ديالت اخ�ري: حي�ث ت�م تن��زل �س��حب الرخ�س�ة لخ�ر وحتوي�ل ال�س�ك�ل الق��نون�ي م�ن موؤ�س�س�ة 
ال�سم  وتغيري  عليه�  جديد  خدم�ت  وكيل  ودخول  خدم�ت  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  اىل  فردي�ة  
لتج�رة  احل�فظ  ايل:  امل�ستعملة  ال�سي�رات  لتج�رة  الن�قلة   : من  التج�ري  ال�سم  من   التج�ري 

ال�سي�رات امل�ستعملة.
وعمالبن�ض امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �س�ن 
الك�تب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�س�ر 
اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب 

الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
  مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

انذار عديل بالن�شر
رقم )6893/2021(

املنذر/ م�س�عد عبداهلل يو�سف عبداهلل العبد اله�دي- اجلن�سية الكويت
�سد املنذر اليه الول / حممدظ�هرحمبوب �سفته امل�ست�أجر   - اجلن�سية ب�ك�ست�ن

املنذر الية الث�ين / حممد ظ�هر للتج�رة )�ض.ذ.م.م( ب�سفته� حمررة ال�سيك�ت حتمل رخ�سة جت�رية 
رقم )563208(

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهم� لإنذارهم ب�لآتي:
مت  ال��ذي   285778  /= املرجتعة  ال�سيك  قيمة  دره��م  وقدره/=12500  مبلغ  ب�سداد  ب�����س��رورة 
حتريره من املنذر اليه� الث�نية امل�ستحق الدفع بت�ريخ 2020/12/15 امل�سحوبة على بنك حبيب 
بنك املحدود الذي ارتد من البنك امل�سحوب عليه دون �سرف هذا ال�سيك ميثل قيمة بدل الإيج�ر عن 
الفرتة من ت�ريخ 2020/10/1 وحتى ت�ريخ 2020/12/31 وذلك خالل خم�سة اي�م من ت�ريخ 
ا�ستالمكم هذا الإخط�ر واإل �سوف نلج�أ اإىل اتخ�ذ الإجراءات الق�نونية �سدكم مع املنذرة يف املط�لبة 

ببدل الإيج�ر عن فرتة �سغل امل�أجور و �سداد املرت�سدة يف ذمتكم و الر�سوم و حفظ حق و امل�س�ريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7170(

املنذر: حممد عبداهلل �سعيد املظلوم ال�سويدي 
املنذر اليه: حممد م�سطفى ح�جى �سراج احلق.

جمهول حمل الق�مة
دره��م يف موعد غ�يته   352،000 �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  ف���إن 
العديل رقم  املبينة و�سف� و تف�سيال ب�لنذار  ب�ل�سيك�ت  التي تتمثل  و  ا�سبوع 
ال  و  ب�جلريدة  الن���ذار  بهذا  الع��الن  ت�ريخ  من   2020/1/182379
املقرر له� ق�نون� و ك�فة م�  الق�نونية  اتخ�ذ ك�فة الج��راءات  املنذر  �سي�سطر 
و  املم�طلة  عن  الت�أخريية  ب�لفوائد  ط�لبتكم  و  حقه  لأقت�س�وؤ  من��سب�  ي��راه 

الت�أخري يف ال�سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/7119(

املنذر: حممد �سغري مب�رك حممد مب�رك - ام�راتي اجلن�سية
املنذر اليه� : خديجة الطهيجي – مغربية اجلن�سية

 )10،000( وق�����دره  مبلغ  �س�داد  ب�سرورة  اإليه�  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر/  يكل�ف 
ع�س�رة الف دره�م ، وذل�ك خ�الل مدة اأق�س�ه� خم�س�ة اي��م م�ن الن�س�ر، 
التي حتفظ  الق�نونية  الإج��راءات  اتخ�ذ ك�فة  اإىل  املنذر  واإل �سي�سطر 
الأداء  اأم�ر  وا�س�ت��س�دار  الق��س��ئية  ال�دع�وي  اإق���م��ة  فيه�  مب�  حقه  له 
والف�ئدة  التق��سي  وم�س�ريف  الر�سوم  بك�ف�ة  اليه��  املن�ذر  حتمي�ل  م�ع 

الق�نونية واأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اإعالن بالن�شر 

لدى حمكمة دبي االإبتدائية 
رق��م )435 /2021( - نزاع تعيني خربة جت�رى - دبى 

املرفوعة من : مركز مودرن ك��ستو مز خلدم�ت اإ�سالح ال�سي�رات �ض.ذ.م.م
�سد / اأرون �سونيل كوم�ر ن�ير

املتن�زع �سده : اأرون �سونيل كوم�ر ن�ير
مدعوا للح�سور لإجتم�ع اخلربة احل�س�بيه املقرر عقده الواحدة بعد الظهر )01.00( ظ - وذلك يوم الأحد املوافق 

بعد )مك�ملة فيديو(. عن  اإجتم�ع   zoom برن�مج  عرب  وذلك  م   05/09/2021
للتوا�سل مع مكتب اخلبري لإر�س�ل رابط الأجتم�ع :0589796038 
salemoffice123@gmail.com : اأو عرب الربيد الإلكرتوين

رابط الجتم�ع :

MeetingID3034372242
Passcode: 5ATNyv
اخلبري احل�شابي وامل�شريف
�شامل حممد �شامل بالعمى 
رقم القيد: 210

اإجتماع خربة 
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0004420 اأمر على  عري�شة 

اىل املدعي عليه : ن�ديه كم�ل راغب - ب�ك�ست�ين اجلن�سية 
نعلمكم ب�ن املدعي دورين ن�يكيو - اأوغندي اجلن�سية 

قد اق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة و�سدر احلكم التي : 
ن�أمر ب�لزام املدعي عليه� ان ت�سلم املدعية جواز ال�سفر اخل��ض به�.  

حرر بت�ريخ 2021/8/31
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سع�دة املتع�ملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6390/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�س�بعة رقم 228

ب�سداد   ، رقم 2020/11054 عم�يل جزئي  الدعوى  ال�س�در يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
املب�لغ املنفذ به� وقدره� )235519.5( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.

ط�لب التنفيذ : اف�سل عبدالعزيز ب�لك�ب�ىل عبدالعزيز
عنوانه:ام�رة دبي - ديرة �س�رع ابوبكر ال�سديق - بن�ية القرن 21 مكتب 403 - ه�تف 042388763 

- متحرك:0501659169 - رقم مك�ين:3182695395 - وميثله:�سيخة احمد عبداهلل �سلط�ن
املطلوب اإعالنه : 1- دريك اند �سكل اجنينريجن �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )235519.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5713/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الوىل رقم 183
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2021/951 عم�يل جزئي ، ب�سداد املب�لغ 

املنفذ به وقدره )63406( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف.
ط�لب التنفيذ : �س�بو جورج اوم�ن ج�كوب

عنوانه:ام�رة دبي - بردبي - �س�رع ال�سيخ زايد ب�لقرب من مزاي� �سنرت بن�ية الو�سل �سقة رقم 303 
ه�تف رقم:043307771 - �ض.ب:414145 - حممول 0508845402 - رقم مك�ين:2925094172

وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلم�دي
املطلوب اإعالنه : 1- �سبيكون �ض.ذ.م.م )ح�لي�( - احلبتور �سبيكون �ض.ذ.م.م )�س�بق�( - �سفته 

: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )63406( درهم اىل ط�لب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:1315/2021/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئن�ف املدنية الث�نية رقم 82
مو�سوع ال�ستئن�ف : اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم:893/2021 مدين جزئي 

والر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب. 
امل�ست�أنف:خ�لد حممد ه��سم العرى

عنوانه:الم�رات - ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - دبي - �س�رع امل�ستقبل - مبنى 
ا�سبيكت ت�ور - �سقة 20/2002 

املطلوب اإعالنه :  1- حممود غالم حممد  -  �سفته : م�ست�أنف �سده  
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ست�أنف احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم:893-2021 مدين جزئي 
ب��ت���ري��خ:2021/7/12. وح��ددت له� جل�سة ي��وم الث��ن��ني  امل��واف��ق  2021/9/13  ال�س�عة 
10.00 �ض بق�عة التق��سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� 

ويف ح�لة تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

 اعالن بالن�شر
  322/2021/1202 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن ب�لن�سر )اإ�ستئن�ف(
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

حمل  جمهول   - احلق�ن  علي  حممد  ج��سم  �سلم�ن   -1/ �سده  امل�ست�أنف  اىل 
الق�مة مب� ان امل�ست�أنف / موؤ�س�سة عق�ر وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
 2021/884 رق��م  ب���ل��دع��وى  ال�����س���در  ا�ست�أنف/احلكم  ق��د   - املطرو�سي  بخيت 
ال�س�عة  املوافق 2020/9/15  عق�ري جزئي -  وحددت له� جل�سه يوم الربع�ء 
10.00 �سب�ح� بق�عة التق��سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 اعالن بالن�شر

1182/2021/322 ا�شتئناف عقاري  
مذكرة اإعالن ب�لن�سر )اإ�ستئن�ف(

تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 
اىل امل�ست�أنف �سده /1- اأ�سيت�ض بل�ض للعق�رات �ض.ذ.م.م - جمهول حمل الق�مة 
وميثله:حمد  ذ.م.م  لال�ستثم�ر  دبي  جممع  تطوير  �سركة   / امل�ست�أنف  ان  مب� 
ال�س�در ب�لدعوى رقم 66/2021  ا�ست�أنف/احلكم  العي�سى - قد  عي�سى حممد 
ال�س�عة  امل��واف��ق 2021/9/15  الرب��ع���ء  ي��وم  له� جل�سه  -  وح��ددت  عق�ري كلي 
10.00 �سب�ح� بق�عة التق��سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

 اعالن بالن�شر
1194/2021/322 ا�شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن ب�لن�سر )اإ�ستئن�ف(
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

جمهول   - دب��ي  -ف���رع  ذ.م.م  امل��راف��ق  لدارة  ادف�ن�سد   -1/ ���س��ده  امل�ست�أنف  اىل 
ذ.م.م  لال�ستثم�ر  دب��ي  جممع  تطوير  �سركة   / امل�ست�أنف  ان  مب�  الق���م��ة  حمل 
ال�س�در  ا���س��ت���أن��ف/احل��ك��م  ق��د   - الرئي�سي  حممد  ح�سن  جمعة  وميثله:احمد 
ب�لدعوى رقم 2021/317 عق�ري جزئي -  وحددت له� جل�سه يوم الربع�ء املوافق 
يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التق��سي  بق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة   2020/9/15

ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 

اعالن بالن�شر        
 3027/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد احمد عتيق املهريي  - جمهول حمل الإق�مة 

مب� ان املدعي :ان ايه بي �سي ملق�ولت البن�ء �ض.ذ.م.م 
مواجهة  ويف  الول  عليه  املدعي  ب���ل��زام  الق�س�ء  ومو�سوعه�  ال��دع��وى  عليك  اأق���م  قد 
والر�سوم  دره��م   )612.599.76( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب���أن  الث�ين  عليه  املدعي 
املط�لبة  ت�ريخ  من   %12 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  املح�م�ة  اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف 
الق�س�ئية.  وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق 2021/9/7 ال�س�عة 09:30 �سب�ح� يف 
ق�عة التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 41/2021/39 جتاري م�شارف كلي 
مو�سوع الدعوى :  

ط�لب الإعالن / 1-م�سرف الم�رات ال�سالمي �ض.م.ع - �سفته ب�لق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  حممد عمر جمعه ث�ين الدليل الرميثي -  �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل الق�مة 
املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ض من عدالة  الدعوى ومو�سوعه�  اأق���م عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
اأقرب جل�سة واعالن املدعي به� واحلكم بعد الثبوت ب�لزامه ب�ن يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره 
)12.522.509( درهم اثني ع�سر مليون� وخم�سم�ئة واثن�ن وع�سرون الف� وخم�سم�ئة وت�سعة دراهم ، 
والرب�ح الت�خريية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى مت�م ال�سداد مع الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل 
امل��واف��ق  2021/9/12  ال�س�عة 11.00 ���ض يف ق�عة  ي��وم الح���د   امل��ح���م���ة. وح���ددت له� جل�سة  ات��ع���ب 
التق��سي عن بعد &BUILDING - DESCلذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 

وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13329 بتاريخ 2021/9/1 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/14029
املنذر :  بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ع�س�م ح�سن حممد ر�س�د احلنبلي .
نتيجة  دره��م   )44،780.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه�  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع ب�لتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من ت�ريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخ�ذ الإج��راءات التنفيذية على 
 _  520 BMW ( من نوع ) دبي /  P /ال�سي�رة رقم) 11317 / خ�سو�سى
�س�لون ( موديل )2013 ( _ لون ) بيج(_ واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• ال�شارقة-الفجر:

اإىل  ال�����ع�����ودة  اح����ت����ف�����ًء مب���و����س���م 
ات�س�لت  ج�ئزة  اأعلنت  امل��دار���ض، 
ينظمه�  ال���ت���ي  ال���ط���ف���ل،  ل��ك��ت���ب 
املجل�ض الإم�راتي لكتب الي�فعني، 
بدعم من �سركة “ات�س�لت”، عن 
اإهداء عدد من املدار�ض احلكومية 
واخل����������س����ة يف دول������ة الإم����������رات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة جم��م��وع��ة من 
بدوراته�  ال���ف����ئ���زة  الإ������س�����دارات 
حمتوي�ت  اإث��راء  بهدف  ال�س�بقة، 
مكتب�ته�، وت�سجيع الطالب على 
والتعرف  القراءة،  متعة  اكت�س�ف 
ع���ل���ى اأه������م الإن����ت�����ج�����ت الأدب����ي����ة 

العربية املوّجهة لهم.

ثراء فكري ومعريف

متنوعة  عن�وين  الكتب  و�سملت 
مت������ّي������زت ب������ج������ودة امل���������س����م����ون، 
والإخراج، األفه� ور�سمه� و�سممه� 
مبدعون عرب واأج�نب، وا�ستحقت 
الفوز ب�إحدى فئ�ت اجل�ئزة التي 
ع�م  يف  انطالقته�  منذ  اأ�سهمت 
�سن�عة  واق���ع  اإث����راء  يف   ،2009
الكتب يف الوطن العربي، وتكرمي 
الأع���م����ل امل��م��ّي��زة وامل��ب��ت��ك��رة التي 
ترفد  مع��سرة  موا�سيع  تتن�ول 
مبعلوم�ت  اجل����دي����دة  الأج����ي�����ل 
خمزونهم  ت������رثي  وم�������س����م���ني 

الفكري، واملعريف.
ال��ع��زي��ز ترمي،  ���س��ع���دة عبد  واأك���د 
م��دي��ر ع�����م ات�������س����لت الإم�������رات 
الرئي�ض  وم�����س��ت�����س���ر  ال�����س��م���ل��ي��ة 
العن�وين  اإه����داء  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
املكتب�ت  اإىل  ب���جل���ئ��زة  ال��ف���ئ��زة 

امل��در���س��ي��ة وال���ع����م���ة، ع�����دة داأب���ت 
عليه� القي�دة الإم�راتية احلكيمة 
واملح�فل  ال���ك���ت���ب  م���ع����ر����ض  يف 
حر�سه�  م��ن  انطالق�ً  الثق�فية، 
وحتويل  الإن���������س�����ن،  ب���ن����ء  ع���ل���ى 
ل���الإب���داع  م����ن�����رات  اإىل  امل��ك��ت��ب���ت 
وامل����ع����رف����ة والب�����ت�����ك������ر، ول���ذل���ك 
ع��ل��ى موا�سلة  اجل���ئ��زة  ح��ر���س��ت 
حت��ق��ي��ق ه����ذه ال��غ���ي��ة م���ن خالل 
من  مبزيد  املدار�ض  مكتب�ت  رفد 

الكتب املتمّيزة.
اأن وجود هذه  اإىل  �سع�دته  واأ�س�ر 
يتيح  املدر�سية  املكتب�ت  يف  الكتب 
ل��ل��م��در���س��ني وال���ط���الب الط���الع 
م�ستوى  يف  النوعي  التطور  على 
ويتم��سى  العربي،  الطفل  كت�ب 
يف الوقت نف�سه مع اهتم�م �سركة 
ودع����م  ب������إط�����الق  “ات�س�لت” 

املب�درات التي تهدف اإىل حت�سني 
حي�ة الأطف�ل والي�فعني وتطوير 
اخلدم�ت املقدمة لهم، ب�عتب�رهم 
بن�ة امل�ستقبل، مو�سح�ً اأن اأي دعم 
يعترب  لهم  يقدم  وف��ك��ري  معريف 
اأف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ل  يف  ا���س��ت��ث��م���راً 

لالأجي�ل احل�لية واملقبلة.
م������ن ن�����ح����ي����ت����ه�����، ق������ل�����ت م������روة 
املجل�ض  رئ����ي���������ض  ال����ع����ق����روب����ي، 
الإم�راتي لكتب الي�فعني: “هدية 
ج�ئزة ات�س�لت لكت�ب الطفل، هي 
اإىل  وب��ع��ودت��ه��م  ب�لطلبة  اح��ت��ف���ء 
من  ف��رتة  بعد  الدرا�سية  املق�عد 
الدرا�سة )عن بعد(، اأردن� اأن نعزز 
فيهم احلم��ض للقراءة واملط�لعة 
وا�سعة من  اأم�مهم عوامل  ونفتح 
متعة الأدب واملعرفة، مت اختي�ره� 
من بني مئ�ت العن�وين املتن�ف�سة 

على اجل�ئزة«.
الكتب  ه���ذه  “تتمّيز  واأ���س���ف��ت: 
وجذابة  مهمة  موا�سيع  بتن�وله� 
ل��ل��ط��الب، م��ن��ه��� م���� ه���و م�ستمد 
من واقعهم الجتم�عي، وبع�سه� 
فيم�  تربوية،  قيم�ً  فيهم  يغر�ض 
ي��ح���ول ج���زء منه� ب��ث الأم����ل يف 
بكّل  تذكريهم  واإع����دة  نفو�سهم، 
ونتمنى  قيمة،  وذو  جميل  هو  م� 
ب�لنفع  ال��ع��ن���وي��ن  ه���ذه  ت��ع��ود  اأن 
الأطف�ل  وخم����زون  خميلة  ع��ل��ى 
الفكري واملعريف ومتّدهم بكّل م� 
يكونوا عن��سر  اأن  اأج��ل  يلزم من 

ف�علة يف جمتمعهم م�ستقباًل«. 
واأرف��ق��ت ج���ئ��زة ات�����س���لت لكت�ب 
ال���ط���ف���ل م����ع ه�����ذه الإ������س�����دارات 
ب��ط���ق��ة اإه�������داء ح��م��ل��ت ع���ب����رات 
درا�سي  بع�م  والأمني�ت  التحفيز 

ح���ف��ل ب���ل��ن��ج���ح، داع��ي��ة الطالب 
الذين  الأم��ور  واأولي�ء  واملدر�سني 
ق���د ت���ت����ح ل��ه��م ف��ر���س��ة الط����الع 
ب�أي  ت��زوي��ده���  اإىل  ال��ك��ت��ب،  ع��ل��ى 
اأفك�ر  اأو  اقرتاح�ت  اأو  مالحظ�ت 
اجل�ئزة  اإث����راء م�سرية  اأج���ل  م��ن 
وت��ط��وي��ره��� مل��وا���س��ل��ة دوره������� يف 
ن�سو�ض  ج��ودة  م�ستوى  حت�سني 

والي�فعني  الأطف�ل  واإخ��راج كتب 
يف الع�مل العربي.

واأعلنت اجل�ئزة عن اإت�حة املج�ل 
اأم�م املدار�ض الراغبة ب�ل�ستف�دة 
عرب  معه�  التوا�سل  احلملة  من 
اخل��ض  الإل������ك������رتوين  ال����ربي����د 
info@uaebby .org .
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جنيب  �سرية  على  ال�سوء  ال�س�مي  زينة  واأل��ق��ت 
حم��ف��وظ ال���روائ���ي ال��ع��رب��ي وه���و اأ���س��ه��ر روائ���ي 
عربي ولد يف دي�سمرب ع�م 1911، وتويف يف 30 
عنه�  وتخلى  الفل�سفة  در���ض   ،2006 اأغ�سط�ض 
والق�سة،  ل��ل��رواي��ة  حي�ته  وك��ر���ض  الأدب  ل�س�لح 
وهو الأديب العربي الوحيد احل��سل على ج�ئزة 

نوبل.
واأك�����دت اأن����ه م��ن م��الم��ح ال��ع��ب��ق��ري��ة ع��ن��د جنيب 
وكل  قبل اجلميع  تقراأ من  رواي���ت��ه  اأّن  حمفوظ 
يجد فيه� م� ين�سد ف�لإن�س�ن الب�سيط يرى فيه� 

ح�رته وذاته والفيل�سوف يرى فيه� اأفك�را حية.
اأن جنيب  امل�سري  الن�قد  دوم��ة  د. خ��ريي  وذك��ر 
حم��ف��وظ ي��ع��ت��رب اأك����رب ك���ت��ب ع��رب��ي ك��ت��ب��ت عنه 
ذك���ر د. ج�بر  ال��ن��ق��د، وق���د  اأ���س��ك���ل خمتلفة م��ن 
ع�سفور اأن هن�ك عدد كبري من الكتب واملق�لت 
عن جنيب حمفوظ، وكذلك هن�ك ببليوجرافي� 
ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د فتحي ع��ب��دال��ه���دي ع��ن جنيب 

حمفوظ وم� كتب عنه.
واأك����د دوم���ة اأن ه��ن���ك م��ن ك��ت��ب اح��ت��ج���ج���ً على 
جنيب حمفوظ، اإل اأنه ميثل عالمة مهمة تغطي 
فقد  احلديث،  العربي  الفكر  من  كبرية  م�س�حة 
اأجنز حمفوظ اإجن�ز وا�سح�ً يف الرواية ال�سردية 
العربية، وظل العالمة الأهم رغم م� �سبقه من 
فنجيب  ي�سبقه.  قد  وم�  كبرية  وق�م�ت  عالم�ت 
النقدي  والهتم�م  ب�سمته�  له  ظ�هرة  حمفوظ 
ب�أعم�له م�س�ألة طبيعية، ولتميز جتربته ب�لداأب 

وال�ستمرارية.
حمفوظ  جنيب  م�سروع  ميز  ال���ذي  اأن  واأ���س���ف 
ك��ل��ه، ع��ن غ���ريه اأن����ه ان��ط��ل��ق م��ن ف��ك��رة فل�سفية 
اأ�س��سية مل يكن من املمكن التق�طه� ول التعبري 
عنه� اإل ببن�ء فن الرواية. ك�ن حمفوظ يريد اأن 
يكتب ت�ريخ بلده، ت�ريخ الإن�س�ن، وت�ريخ الكون، 
الذي  ب�ملنطق  اإل  اأن تتحقق  وهي فكرة ل ميكن 

ج�ء به فن الرواية.
واأكد الن�قد اإيه�ب املالح اأنن� ب�إزاء ثالث موج�ت 

تقريًب� من الأجي�ل )من حيث ال�سن( اأحدثه� مل 
يكون  اأن  الغريب  لكن  ي�س�هده  يَر حمفوظ ومل 
اأدبه و�سريته وقيمة م� قدمه للوطن  حمفوظ؛ 
اهتم�م�ت هذا اجليل وتطلع�ته  اأحد  والإن�س�نية 
ي�سم�ن  اآخ��ران  جيالن  وثمة  واملعرفية،  الأدب��ي��ة 
�سرائح ل ب�أ�ض به� يعتربون حمفوظ ق�مة اأدبية 
ومعرفية واإن�س�نية ل تقل يف اأثره� ول ر�سوخه� 
»دانتي«  اأو  م��ث��ال،  ل���الأمل����ن  »ج���وت���ه«  ع��م��� مي��ث��ل��ه 
الإجنليز  اأي��ق��ون��ة  »�سك�سبري«  اأو  ل��الإي��ط���ل��ي��ني، 

الكربى..
واأ���س���ف امل���الح رغ��م ال��غ��ي���ب والإه���م����ل املتعمد، 
ورغم حمالت الت�سويه والكذب، والق�سور الف�دح 
الأك���رب يف  الأدب���ي  برمزه�  الع��ت��ن���ء  الر�سمي يف 
م���� زال حمفوظ  وامل��ع������س��ر،  ال��ت���ري��خ احل���دي���ث 
»ح���ًي����«، »ب����ق���ًي����«، »ح��������س���ًرا«، ي��ق��ب��ل ع��ل��ى ق���راءة 
اأجي�ل جديدة ويعيد اكت�س�فه يف م�سر  اإبداع�ته 

والع�مل العربي ع�سرات الآلف.
واأك������د امل�����الح اأن�����ه ح��ي��ن��م��� ظ��ه��ر حم���ف���وظ على 
ك�ن  امل��سي  القرن  اأربعيني�ت  يف  الأدبية  ال�س�حة 
قبله�.  م�  اأكلت  التي  مو�سى  بع�س�  مي�سك  كمن 
الإخف�ء.  ول  ال��ت��دم��ري  ول  الإق�����س���ء  مبنطق  ل 
اأبدا. لكن ك�نت قراءة اأعم�له تعني حدوث تغري 
قراء  الأدبية واجلم�لية لدى  الذائقة  ج��ذري يف 
وقط�ع�ت  ���س��رائ��ح  ب��ني  اإج��م���ع  ثمة  الأدب.  ه��ذا 
والثق�فة  ال��ت��ع��ل��ي��م  درج����ة  ي��ت��ف���وت��ون يف  واأف������راد 
قد  ق���راءة جنيب حمفوظ  ب���أن  والعمر  وال��وع��ي 
البع�ض  ي�سميه  م���  واأح���دث���ت  ���س��يء،  ك��ل  غ���ريت 
حتول يف تراتب الوعي اجلم�يل لديهم.       يقول 
الن�قد حممد بدوي، وهو من اأكرث النق�د اقرتاًب� 
اإن  ل��ع���مل جن��ي��ب حم��ف��وظ،  واإن�����س���ًت���  ومع�ي�سة 
�س�حب الثالثية ب�لن�سبة اإليه هو »�س�ئغ الهوية 
روزن�مة  �سنع  تعددي،  دميوقراطي  منظور  من 

خ��سة به، ومل يكتب اأحد مثله«.
واأكد الك�تب امل�سري اأحمد عبداملجيد اأن جنيب 
حمفوظ ميثل له ولكثري من اأبن�ء جيله ظ�هرة 

ومنوذج يقتدى به، وخ��سة واأنه ك�ن حمل جدال 
ونقد ومعظم م� كتب عنه مل يغو�ض يف اأعم�ق م� 
كتبه جنيب حمفوظ، فنجيب مل يتن�ول احل�رة 
امل�����س��ري��ة ك��م��� ي��ظ��ن ال��ب��ع�����ض ول��ك��ن��ه ك����ن ي�سرح 
املجتمع ويتن�ول مراحل اجتم�عية ويلقي ال�سوء 
على م�سكالت وق�س�ي� جمتمعية حقيقية، وخ��سة 
اأنه ج�ء بعد حم�ولت كثرية لكت�بة الرواية من 
وطه  وامل����زين  والرافعي  احلكيم  وتوفيق  العق�د 
ح�سني وغ��ريه��م، وع��ن��دم��� ج���ء جنيب حمفوظ 
الكت�ب  ال��رواي��ة ف��ن بكر وم��ع��ه نخبة م��ن  ك���ن��ت 
ال�سب�عي  وي��و���س��ف  ال�سح�ر  ج���ودة  كعبداحلميد 
وعلي اأحمد ب�كثري، اإل اأن جنيب حمفوظ �سنع 
م��ن ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ن���ًء ه���ئ��اًل ح��ت��ى اليوم، 
الرواية  �سي�ق  م��ن  حمفوظ  جنيب  انتزعن�  فلو 
العربية مل� و�سلم� مل� نحن عليه الآن وخ��سة اأنه 
كتب الرواية الت�ريخية وال�سي��سية والجتم�عية 
اأن  اأبوالري�ض  علي  الك�تب  والروم�ن�سية.وذكر 
العق�د وتوفيق احلكيم ويحيى  م�سر ولدة فيه� 
حقي وطه ح�سني وغريهم، اإل اأن جنيب حمفوظ 
و�سل اإىل قمة الهرم الإبداعي يف الرواية العربية 
امل�سرية  احل����رة  جلب�ب  م��ن  ي��خ��رج  اأن  ا�ستط�ع 
وعرفه  الب�سيط  الإن�����س���ن  تف��سيل  يف  وي��دخ��ل 
وال�سينم�،  الدرام�  عرب  اأو  ب�لقراءة  �سواء  الن��ض 
ف���ل��رواي��ة ج���ءت م��ن �سلب اخل��راف��ة، واخلرافة 

وليدة الفل�سفة.
واأ����س����ف اأن���ه اإذا ك���ن��ت ال���رواي���ة ق��د خ��رج��ت من 
لي�ض  الغر�ض من اخلرافة  ف���إن  اخل��راف��ة،  �سلب 
بل  هو  كم�  الع�مل  عن  مو�سوعية  �سورة  تقدمي 
الع�مل  يف  لنف�سه  الإن�س�ن  فهم  عن  التعبري  هي 
الق�عدة  هو  الب�سري  واخلي�ل  فيه،  نعي�ض  ال��ذي 
التي  اخلرافة  �سن�عة  منه�  تنطلق  التي  الأوىل 
الإن�س�ن  اأو رواي��ة. ولأن ح�جة  اإىل ق�سة  تتحول 
الب�سيط اأكرث من �سواه اإىل الق�سة فقد ا�ستط�ع 
جنيب حمفوظ عن وعي ح�د الق��رتاب من هذا 
امل�سري  ال��وج��دان  يف  انت�س�ره  وحتقيق  الإن�����س���ن 

والعربي وم��ن ث��م الإن�����س���ين ال��ذي حقق ل��ه نيل 
ج�ئزة نوبل.

ك�هن  لأن���ه  �سردي�ته  يف  ت��ف��رد  حم��ف��وظ  فنجيب 
التالوة والرتاتيل  الرواية، فنجيب هو  يف معبد 

التي نذكره� كل يوم وكل �س�عة.
وق�ل الإعالمي والك�تب حممد �سعري اإن جنيب 
حم��ف��وظ يف ب��داي���ت��ه مل ي��ك��ن ح�����س��م م��وق��ف��ه يف 
الفل�سفة اأو الرواية وظل م�ستت� بينهم�، حتى ع�م 
1934 اأنه ل ي�سلح اإل للكت�بة الأدبية واأخل�ض 
الكت�بة  له يف  له�، وك�نت درا�سته للفل�سفة معين�ً 

الرواية.
جنيب  اأن  ال�س�بي  لطفي  التون�سي  الك�تب  وذك��ر 

جنيب  اأدب  واأن  م��ه��م��ة  ع��رب��ي��ة  ق���م��ة  حم��ف��وظ 
الدرا�سية  املن�هج  �سمن  يدر�ض  زال  ل  حمفوظ 
فهن�ك  م��رات  ع��دة  املن�هج  تغري  رغ��م  التون�سية 
كت�ب�ته  يف  يالم�ض  لأن��ه  حمفوظ  لنجيب  ع�سق 

اأبع�داً خمتلفة لالإن�س�ن.
وذك����رت ال��ك���ت��ب��ة والإع���الم���ي���ة رمي ال��ك��م���يل اأن 
على  م�سريتهم  يف  م��روا  والكت�ب  القراء  غ�لبية 
جت��رب��ة جن��ي��ب حم��ف��وظ الإب���داع���ي���ة، وق���د ت�أثر 
ال�سردية  بطريقته  ت���أث��رت  واأن��ه���  الكثريون،  به� 
و���س��ن���ع��ت��ه ل��ل��واق��ع وال�����س��خ�����س��ي��ة ب�����س��ك��ل ب�سيط 
و�سل�سل ولكن خلفه روؤية فل�سفية عميقة، و�سحر 

يف ال�سرد.

واأكدت د. مرمي اله��سمي اأن واقعية اأعم�ل جنيب 
والختالط  الت�س�بك  فيه�  جند  والتي  حمفوظ 
والن����ت����م�����ء وط������رق ت��ع��ب��ري خم��ت��ل��ف��ة، ورم���زي���ة 
املجتمع�ت  ب��ت���أث��ريات  امل��ت���أث��ر  ل��ل��واق��ع  ت�ستجيب 

احلديثة احل�دة.
وت��ن���ق�����ض احل�����س��ور ح���ول اأه��م��ي��ة ���س��م��ول املن�هج 
املدر�سية العربية لبع�ض الأعم�ل الأدبية العربية 
ك��ن��ج��ي��ب وحمفوظ  م��ن��ه��م  ل��ل��ق���م���ت  وخ��������س���ة 
وغ��ريه��م م��ن ال��ك��ت���ب وال���ذي���ن ت��ع��ت��رب جت�ربهم 
ال�س�بة  ل���الأج���ي����ل  ف���ك���ري����ً  م����ن�����راً  و���س��ردي���ت��ه��م 
والقدرة  والتطور  الفكر  اإعم�ل  على  وت�س�عدهم 

على البحث.

يف ندوة الثقافة والعلوم و�سالون املنتدى 

هل خرجت الرواية العربية من معطف جنيب حمفوظ؟

اأول واأكرب مدر�سة لتعليم  اأعلنت “ميوزك زون” - 
والت�بعة  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم��������رات  دول����ة  يف  امل��و���س��ي��ق��ى 
– ق��ب��ول دف��ع��ة ج��دي��دة من  حلكومة راأ����ض اخليمة 
لنحو  ا�ستقب�له�  مع  ب�ملو�سيقى  ال�سغوفني  الطلبة 
ت�أ�سي�سه�  على  ع���م  م��رور  بعد  ال���زوار  م��ن   1000
يف الإم���رة، وذل��ك يف اإط���ر �سعيه� املتوا�سل لت�سبح 
امل�ستويني  على  املو�سيقية  املواهب  وجه�ت  اأه��م  من 
املحلي والإق��ل��ي��م��ي.و مت اإن�����س���ء امل��در���س��ة، ب��ن���ًء على 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  وروؤي���ة  توجيه�ت 
راأ�ض  ح�كم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  الق��سمي  �سقر 
اإثراء  يف  املو�سيقى  دور  اإح��ي���ء  اأج���ل  م��ن   ، اخليمة 
ودولة  الإم������رة  يف  والج��ت��م���ع��ي��ة  الثق�فية  احل��ي���ة 
الإم��������رات، ب���ع��ت��ب���ره��� ع��ن�����س��راً ه���م���ً م��ن عن��سر 
اأبوابه�  افتت�ح  منذ  املجتمعية.و  والتنمية  النه�سة 
اأكرث  “ميوزك زون”  اأم���م الطلبة قبل ع���م، درب��ت 
من 240 ط�لب� وط�لبة للعزف على خمتلف اأنواع 
البيئة  من  ج��زءاً  املدر�سة،  وتعد  املو�سيقية..  الآلت 
املكونة للتنوع الثق�يف يف الإم�رة فهي توفر للطلبة 
�سنوات - جمموعة   6 – بداية من عمر  املنت�سبني 
متنوعة من الدورات والدرو�ض التي توؤهلهم لتعلم 
املو�سيقى العربية الأ�سيلة وخمتلف اأنواع املو�سيقى 

الع�ملية.
واأكد جون روبن�سون، املدير الع�م ل� “ميوزك زون” 
- بهذه املن��سبة - اأن املو�سيقى و�سيلة مميزة لتعزيز 
الرتابط املجتمعي، وعن�سر ه�م لبن�ء الإن�س�ن، واأداة 
على  وت�سجعهم  الأف���راد  �سخ�سية  �سقل  يف  ت�س�هم 

امل�س�ركة ب�إيج�بية.
و ق����ل روب��ن�����س��ون: “ ك���ن��ت رح��ل��ة امل��در���س��ة مميزة 
حتقيق  موا�سلة  اإىل  ونتطلع  الأول،  ع�مه�  خ��الل 
من  الأع��م���ر،  جميع  م��ن  املو�سيقية  الطلبة  اأح���الم 
خ���الل ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ال��ع��زف ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اأن����واع 
الآلت املو�سيقية«.و اأ�س�ف: “ت�سم املدر�سة مرافق 
الآلت  خمتلف  على  العزف  لتعليم  امل�ستوى  ع�ملية 
املو�سيقية، والتدريب على الغن�ء، وت�سجيل الأغ�ين 
اخلربة  ذوي  من  مدر�سني   6 ومنتلك  والأ���س��وات، 
والكف�ءة الذين نعتز بكونهم جزءا من ق�سة جن�ح 

املدر�سة وم�ستقبله� املزدهر«.
وتهدف مدر�سة “ميوزك زون” لتعليم املو�سيقى، اإىل 
امل�س�همة يف تعزيز احلي�ة الثق�فية يف راأ�ض اخليمة، 
امل�����س��ت��وى لالأحداث  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع���مل��ي��ة  وت���وف���ري 
واملهرج�ن�ت املو�سيقية واحلفالت الغن�ئية امل�ستقبلية 
م�س�حة  تبلغ  الإم������رة.و  يف  ال�سي�حة  ق��ط���ع  �سمن 

املدر�سة 1700 قدم مربعة، وتت�ألف من 35 غرفة 
املو�سيقية  ب�آلته�  وتتميز  لل�سوت،  ع���زل��ة  ت��دري��ب 
الع�ملية، وت�سم ق�عة خم�س�سة لالأداء  ذات اجلودة 
ب�أحداث تقني�ت الإ�س�ءة وال�سوت، وحتتوي  مزودة 
ا�ستوديوهني  اإىل  ب�لإ�س�فة  مو�سيقية،  مكتبة  على 

ع�مليني لت�سجيل الأغ�ين والأ�سوات.
ع�م  يف  زون”،  “ميوزك  اإن�����س���ء  على  العمل  ب���داأ  و 
2017، وا���س��ت��غ��رق ب��ن���وؤه��� اأك���رث م��ن ع���م��ني ومت 
تطبيق تقنية عزل ال�سوت يف جميع مرافقه� وفق�ً 

لأعلى مع�يري اجلودة الع�ملية.
و خالل ع�م من ت�أ�سي�سه� قدمت املدر�سة اأكرث من 
6000 ح�سة درا�سية للعزف على الآلت املو�سيقية، 
اأداء  م��ن  ل��ه���  املنت�سبني  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن   45 ومت��ك��ن 
مدر�سي  مب�س�عدة  امل�سرح  خ�سبة  على  حية  عرو�ض 
اإىل م�ستوي�ت  النتق�ل  10 منهم  وا�ستط�ع  املركز، 

تدريبية متقدمة.
امل�ستجدين  ال��ط��ل��ب��ة  ا���س��ت��ق��ب���ل  يف  امل��در���س��ة  ب�����داأت 
خدم�ته�  على  التعرف  للجمهور  وميكن  م��وؤخ��راً، 
على  الر�سمي  ح�س�به�  خ��الل  من  املت�حة  ودورات��ه��� 
واإن�ستغرام  في�سبوك  الجتم�عي  التوا�سل  من�ستي 

.»MusicZone.ae@«

ميوزك زون تقبل دفعة جديدة و ت�ضتقبل األف زائر بعد عام من تاأ�ضي�ضها براأ�س اخليمة

مبنا�سبة انطلق املو�سم الدرا�سي اجلديد

»ات�ضالت لكتاب الطفل« تهدي مدار�س الدولة نخبة من الكتب الفائزة بدوراتها ال�ضابقة

••  دبي - د.حممود علياء

�سالون  مع  بالتعاون  والعلوم  الثقافة  ندوة  يف  الثقافة  اللجنة  نظمت 
املنتدى ندوة فكرية بعنوان “هل خرجت الرواية العربية من معطف 
جنيب حمفوظ؟” مب�ساركة نخبة من الكتاب والناقد علي اأبو الري�س، 
الكمايل، ولطفي  �سعري، ورمي  امللح، ود. خريي دومة، وحممد  واإيهاب 

ال�سابي وزينة ال�سامي وح�سور م�سهود من املثقفني واملهتمني.
الو�سط  غالبية  اأن  اإىل  منوهة  �سلطان  عائ�سة  الكاتبة  الندوة  اأدارت 
الثقايف العربي يحيي ذكرى وفاة االأديب جنيب حمفوظ يف هذه الفرتة، 
والذي ترك اأرثًا اأدبيًا �سيبقى قابل للقراءة والدرا�سة والنقد والكثري 

من االأ�سئلة والطروحات، باعتباره مدر�سة للرواية العربية.
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عادت واختارت اأن تكون العودة من خلل امل�سرح

�ضريهان: )كوكو �ضانيل( جتربة ا�ضتثنائية يف تاريخ امل�ضرح امل�ضري
ال�سيدة  لوالدته�  الأوىل  الطفلة  هى  تكن  مل  ال�سلق�نى،  الفت�ح  عبد  اأحمد  �سريه�ن  ول��دت  عندم� 
عواطف حممود ه��سم، بل الث�لثة بعد اأخويه� "جيه�ن وعمر"، من الزواج الأول لوالدته� من مدير 
اإحدى  تكون  اأن  الزوجة فى  تبدد حلم  اأن  بعد  ي�ستمر طويال،  ال��ذى مل  اأحمد خور�سيد،  الت�سوير 
جنم�ت ال�سينم�، عرب الزواج من اأحد اأكرب مديرى الت�سوير، ليحدث النف�س�ل وتتزوج بعد ذلك من 
اأحمد عبد الفت�ح ال�سلق�نى، اأحد اأثري�ء الق�هرة، وابن عبد الفت�ح ال�سلق�نى نقيب املح�مني اآنذاك، 
وتنجب منه طفلته� �سريه�ن، التى م� اإن بلغت اخل�م�سة من عمره�، واأ�سبحت تدرك م� حوله�، حتى 
�سعرت ب�جلين�ت الفنية تتدفق فى عروقه�، فراحت متالأ الدني� رق�س� وغن�ء ومتثيال، لتكون والدته� 
واملقربون هم جمهوره� الأول، غري اأن املحطة الأهم ك�نت عند �سقيقه� الأكرب عمر خور�سيد، الذى 

اأ�سبح اأحد اأهم واأكرب ع�زفى اجليت�ر فى م�سر والوطن العربي، للدرجة 
التى مكنته من الوقوف خلف اأم كلثوم، وعبد احلليم ح�فظ، وغريهم� 

من كب�ر مطربى ومطرب�ت م�سر والوطن العربى.
ت��ت��ج���وز خم�ض  ال��ت��ى مل  ال�����س��غ��رية  اآم���ن ع��م��ر مب��وه��ب��ة �سقيقته 
والعندليب  ال�سرق،  كوكب  اأم���م  موهبته�  يخترب  وراح  �سنوات، 
اأم  اأم���م  وتغنى  لرتق�ض  ب�سحبته،  منزليهم�  فدخلت  الأ�سمر، 

للجميع  ليت�أكد  حليم،  منزل  ف��ى  ال��ربوف���ت  وحت�سر  كلثوم، 
اأنهم اأم�م موهبة من نوع خ��ض، وقبلهم ك�نت والدته� التى 

له�  تنتج  اأن  ق���ررت  اأن��ه���  ل��درج��ة  مبوهبته�،  اآم��ن��ت 
اأن تكمل ع�مه� الت��سع، وق�مت  عمال فني�، قبل 
بتكليف ال�سين�ري�ست في�سل ندا بكت�بة م�سل�سل 
"املعجزة"  م�سل�سل  له�  فكتب  له�،  تليفزيونى 

 ،1973 اأح��م��د طنط�وى ع���م  اأخ��رج��ه  ال��ذى 
و�����س�����رك ب���ل��ت��م��ث��ي��ل ف��ي��ه م��ع��ه��� ك���ب����ر جنوم 

وجن��م���ت امل��رح��ل��ة: ع��م��ر احل���ري���رى، ليلى 
ال�سعدنى،  ���س��الح  �سلبى،  ي��ون�����ض  ط���ه��ر، 

وعلى ال�سريف.
ف�تن  اأن  "املعجزة"  م�����س��ل�����س��ل  اأك�����د 

حم�مة وفريوز ونيللى، مل يكن 
الفنية،  امل��ع��ج��زات  اآخ���ر 

معجزة  ه��ن���ك  ب��ل 
ج�����دي�����دة ول�����دت 

ا�سمه�  جن�����م�����ة، 
اأول  ت��������رت  ت�����������س�����در 

النجوم  ك��ب���ر  لي�سبق  ل��ه���،  ع��م��ل 
وال��ن��ج��م���ت، وب��ع��د اأق���ل م��ن �سبع 
�سنوات ت�أتى النطالقة احلقيقية 

والدته�  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ل��ل��م��ع��ج��زة 
اخت�ره�  ع��ن��دم���  و���س��ق��ي��ق��ه���، 

الراحل  ال��ك��وم��ي��دي���  جن���م 
لتكون  امل���ه���ن���د����ض،  ف�������وؤاد 
اإحدى بن�ته فى امل�سرحية 
على  "�سك  ال���������س����ه����رية 
لينني  ل��ل��ك���ت��ب  بن�تك" 
الرملى فى الع�م 1980، 

لتحقق امل�سرحية و�سريه�ن 
به�  لي�ستعني  م���دوي����،  جن���ح��� 

املوؤلف نف�سه فى الع�م الت�ىل لتكون 
ومن  �سبحى  حممد  اأم����م  الأوىل  البطلة 

لدى  احل��ل��م  اأن  غ��ري  حر"،  "اأنت  م�سرحية  ف��ى  اإخ��راج��ه 
التلفزيون  بني  تتنقل  فراحت  بعد،  اكتمل  قد  يكن  مل  �سريه�ن 

اأن ي�س�عده� على  وامل�سرح وال�سينم�، بحث� عن العمل الذى ميكن 
والغن�ء  التمثيل  ف��ى  امل��ت��ع��ددة  ومواهبه�  الفنية  ط�ق�ته�  تفجري 

للتليفزيون  فقدمت  والروم�ن�سية،  والرتاجيدي�  الكوميدي�  بني  والتنقل  ال�ستعرا�سى،  والرق�ض 
اجلالد  والقمر،  الليل  اأعي�ض،  دعونى  المتح�ن،  الأي����م،  وع���دت  اأرزاق،  الغريبة،  "�سر  م�سل�سالت 

واحلب، األوان، بالغ للن�ئب الع�م: ق�سة حب، رحمه، ن�ر ودخ�ن، ودمى ودموعى وابت�س�متى".
ب�لإ�س�فة اإىل املحطة التليفزيونية الأهم من خالل تقدمي "الفوازير" وحلق�ت "األف ليلة وليلة"، 
والوطن  اأه��م خمرجى م�سر  قليل من  ال�سينم�ئية مع عدد غري  وج��دت �س�لته�  نف�سه  الوقت  فى 
"اأ�سرف فهمى، ح�سني كم�ل، حممد عبد العزيز، خريى ب�س�رة، حممد خ�ن، راأفت امليهى،  العربى، 
"اخلبز  اأفالمه�:  اأهم  واآخرين  معهم  فقدمت  فري�سو،  ر�سيد  للتون�سى  ب�لإ�س�فة  الطيب"،  ع�طف 
ب�لك من عقلك، مدام �سالطة، قف�ض  اللب�نة، خلى  الأبي�ض، درب  العذراء وال�سعر  املت�سردان،  املر، 
احلرمي، �س�رع ال�سد، الطوق والإ�سورة، املراأة والق�نون، ف�سيحة العمر، العقرب، احلب والرعب، يوم 
والع�سق  البلح،  مل��سة، عرق  الن�س�ء، ميت فل، جرب اخلواطر،  �سوق  ح�ر جدا، كري�ست�ل، ك�ض ملك، 
له�،  الالحق  اأم  ال�س�بق عليه�  اأم اجليل  �سواء من جيله�  �س�ركت فيه� كب�ر جنوم ع�سره�،  والدم"، 
املهند�ض و�سبحى، ع�دت لتقدم مع  اأم���م  ت�ألقه�  للم�سرح مك�نة خ��سة جدا فى قلبه�، فبعد  ليظل 
لتكون م�سرحية  "عل�س�ن خ�طر عيونك"،  املهند�ض  فوؤاد  "املهزوز، ثم مع  حممد �سبحى م�سرحية 
"�س�رع حممد على" اأم�م فريد �سوقى، املحطة امل�سرحية الأخرية قبل البتع�د، ليتم ت�أجيل ا�ستكم�ل 
"الع�سق  الأخ��ري  فيلمه�  بعد  ب�لك�مل  امل�سهد  من  والختف�ء  البتع�د  �سريه�ن  فتقرر  ق�سرا،  احللم 
والدم" فى الع�م 2002، لتعي�ض اأكرث من 17 ع�م� بني الأمل والأمل، وحم�ولت للك�سر والإثن�ء، 

وال�سمود والرج�ء، واحللم ب��ستكم�ل احللم.. اإىل اأن عرثت على �س�لته� فى "كوكو �س�نيل".
بني  امل��زج  الكبرية،  وخربته�  الفنية  بروؤيته�  �سريه�ن  ح�ولت  اأعم�له�،  اأغلب  فى  كع�دته� 
ال��رتاج��ي��دي��� وال��ك��وم��ي��دي��� وال���س��ت��ع��را���ض وال��غ��ن���ء، ف��ى امل�سرحية ال��ت��ى ت��ن���ول��ت حي�ة 
املختلفة  حي�ته�  ومراحل  �س�نيل"،  "كوكو  ال�سهرية  الفرن�سية  الأزي���ء  م�سممة 
بينهم� من ق�سة �سعود  وم�  والت�ألق،  النجومية  اإىل  والفقر،  الطفولة  من 
و�سهرة، لتقدم "كوكو �س�نيل" بب�سمته� اخل��سة، التى عرفه� اجلمهور 
من خالله�، معتمدًة على الإيق�ع ال�سريع حلي�ته� وعالق�ته� مَبن 
حوله�، �سواء ق�س�ض احلب التى ع��سته� اأم عالق�ته� بزمالئه� 
يعتربونه�  حوله�  من  كل  ك���ن  التى  واأفك�ره�  واأ�سدق�ئه�، 
نوع�ً من اجلنون، وكيف ك�نت قراراته� اجلريئة، �سبب�ً 
العقب�ت  من  العديد  وجت���وزه���  �سهرته�  فى 
عن  تعرب  اأن  ف��ستط�عت  حي�ته�،  ف��ى 
بحي�ته�،  م��رت  التى  املختلفة  امل��راح��ل 
ف����ى م�����زج ب�������رع م����� ب����ني ح���ي����ة "كوكو 

�س�نيل" و"�سريه�ن".
امل�����س��رح��ي��ة م���ن خ���الل م�س�هد  ت��ن��ط��ل��ق 
خ�سبة  فوق  تعر�ض  �سينم�ئي�  م�سورة 
امل�سرح، ل�سيدة تقرر اأن حتكى حك�ية 
حلفيدته� قبل اأن تن�م، وتروى له� 
لتنتقل  �س�نيل"،  "كوكو  ق�����س��ة 
امل�سرح،  خ�سبة  اإىل  الأح�����داث 
حي�ة  م�����ن  م�������س����ه���د  ل������رى 
وهى  بداي�ته�،  "كوكو" فى 
�سوارع  ف���ى  ق��ب��ع���ت  ت��ب��ي��ع 
�سديق�ته�  م��ع  ب���ري�����ض 
ال����ت����ى  "�سي�سيل" 
�سمر مر�سي،  قدمته 
ج�سدته�  و"م�ري" 
اإجن��������ى وج��������دان، 
 " بيل ا يز اإ " و
ج�سدته� اأ�سم� 
�����س����ل����ي����م�����ن، 
ل�����ت�����ت�����ن�����ق�����ل 
امل�سرحية م� 
امل��سى  ب��ني 

واحل��سر وامل�ستقبل، مع عودة بني احلني والآخر اإىل اجلدة وحفيدته�، مرورا بق�سة احلب الأوىل 
من الرثى الذى اكت�سف موهبته� "ك�بيل" الذى ج�سد دوره ه�نى ع�دل، ثم ق�سة حبه� من �س�بط 
جي�ض الن�زى الذى ج�سده اأمين القي�سونى، خالل غزو اأمل�ني� لفرن�س�، وحم�كمته� وقراره� ب�لهجرة، 
ثم العودة لفرن�س� وا�ستقب�ل ردود الفعل على قراره� ب�سج�عة، وقدرته� على ال�سعود جمدداً اإىل قمة 

املجد، برغم م� واجهته من �سعوب�ت.
م�  جيد،  ب�سكل  للعر�ض  اأُتيحت  التى  الكبرية  الإمك�ن�ت  توظيف  الب�جوري،  ه�دى  املخرج  ا�ستط�ع 
الديكورات  اأو  اجلرافيك  بتقني�ت  يتعلق  فيم�  ���س��واء  للم�سرحية،  النه�ئية  ال�سورة  على  انعك�ض 
الع�سرين،  القرن  مطلع  فى  الفرن�سية  وللطرز  الزمنية  للحقبة  كبري  حد  اإىل  املالئمة  ال�سخمة 
اأثن�ء تغيري  التبديل  اأم  امل�سرح،  اأعلى خ�سبة  الكوالي�ض ومن  �سواء من  ب�سهولة،  مع براعة تغيريه� 
امل�س�هد، لالنتق�ل ب�سال�سة من م�سهد لآخر، واملالب�ض التى ق�مت بت�سميمه� رمي العدل لكل اأبط�ل 

امل�سرحية، مع احتف�ظ �سريه�ن بت�سميم مالب�ض �سخ�سيته�.
ا�ستخدم املخرج ه�دى الب�جورى عرب الإ�س�ءة وك�مريا الب�رع اأحمد املر�سى، م�س�هد �سينم�ئية فوق 
التع�رف بينه� وبني  امل�سرح وال�سينم�، مثل رق�سة م�سهد  امل�سرح، فى ح�لة مزج فريدة، بني  خ�سبة 
اإىل  العودة  ثم  الرحب،  الف�س�ء  اإىل  بروحيهم�  واخل��روج  بينهم�،  احل��ب  وولدة  الأمل���ن��ى،  ال�س�بط 
اأر�ض الواقع، وك�أنهم� مل يغ�درا مك�نهم�، كذلك م�سهد اته�مه� ب�خلي�نة ون�سب املح�كمة ال�سعبية 
له� من قبل الفرن�سيني، فى ا�ستعرا�ض مبهر، من بني ال�ستعرا�س�ت العديدة التى و�سعه� ب�إتق�ن 
ه�نى اأب�ظة، اأي�س� م�سهد زي�رة طيف حبيبه� ال�س�بط الأمل�نى له�، ليقدم� مع� ا�ستعرا�س� ق�سريا، 
العديد  ال�ستعرا�ض  ليحمل  "�سبح�"،  تراق�ض  اأنه�  فبدا  والواقع،  الطيف  واخلي�ل،  احلقيقة  بني 
م�س�هد  كبقية  �سديدة  برباعة  الب�جورى  ه���دى  نفذه  ح��وار،  جملة  دون  والأح��سي�ض  امل�س�عر  من 

امل�سرحية.
كم� جل�أ فى بع�ض امل�س�هد اإىل تق�سيم خ�سبة امل�سرح، �سواء اأفقي� اأو راأ�سي�، للمزج بني الواقع واخلي�ل، 
كم� فى امل�س�هد التى جتمعه� بحبيبه� ال�س�بط الأمل�نى، اأم فى م�س�هد الفال�ض ب�ك، كم�سهد تذكره� 
كيف تخلى عنه� والده� فى طفولته� عندم� اأودعه� فى ملج�أ، اأو م�سهد تذكره� كيف خدعه� حبيبه� 
الأول "ك�بيل"، وم�سهد ف�سل عودته� لالأ�سواء، والنتق�ل من امل�سرح لل�س�رع اإىل بيته� فى ا�ستعرا�ض 
واحد، لعبت فيه الإ�س�ءة و�سرعة تغيري الديكور الدور الأهم، لتكون ال�سينوغرافي� من ديكور واإ�س�ءة 
واإك�س�سوارات، التى �سممه� حممد عطية، اأحد اأبط�ل العر�ض، مع اأحل�ن مميزة و�سعه� اإيه�ب عبد 
الواحد، ومونت�ج اأحمد ح�فظ الذى لعب دورا ب�رزا، وهو م� يتجلى بو�سوح فى كل م�س�هد العر�ض، 
املجد فى ف�س�ء  �سم�ء  اإىل  م�كينة اخلي�طة  فوق  فيه من  ت�سعد  ال��ذى  النه�ية  اإىل م�سهد  و�سول 
امل�سرح، لتوؤكد �سريه�ن اأنه� لتزال على قمة الأداء امل�سرحى وال�ستعرا�سي، ومل ت�ستطع فن�نة اأخرى، 

برغم البتع�د ثالثني ع�م�، اأن تزحزحه� عن مك�نته�.
جتلى ذك�ء �سريه�ن لي�ض فقط فى امل�س�ركة فى الروؤية الفنية وت�سميم مالب�ض �سخ�سيته�، ومت�بعة 
كل مفردات العر�ض، بل امتد اأي�س� للم�س�ركة فى اختي�ر الأبط�ل امل�س�ركني له� فى العر�ض، حيث 
حر�ست على اختي�ر ممثلني رغم اأدائهم الب�رع، اإل اأنهم لي�سوا ممن يتمتعون بوهج النجومية، حتى 
ي�ستطيع اجلمهور اأن يرى �سريه�ن بو�سوح، دون اأن يتداخل معه� اأ�سواء جنوم اآخرين، �سواء ه�نى 
ع�دل اأم �سمر مر�سي، واإجنى وجدان، واأمين القي�سوين، وحن�ن يو�سف، كم� بدا وا�سح� اأن م�س�ركة كل 

من اآ�سر ي��سني وت�مر حبيب ك�سيفى �سرف، ج�ء للمج�ملة، فلم ي�سف كالهم� اأى متيز للعمل.
مل يتح الن�ض فر�سة من��سبة لتقدمي م�س�هد كوميدية تظهر روح �سريه�ن املرحة، كم� مل ي�ستطع 
املخرج اأن يوظف لي�قة �سريه�ن وط�قته� احلركية لتفجري مواقف كوميدية، اعت�د عليه� جمهوره� 
فى امل�سرح، بل مل ي�ستطع اأن يوظف وجود الكوميدي�نة الوحيدة فى العر�ض، الفن�نة اإجنى وجدان.

اأي�س� مل يكن هن�ك اهتم�م ب�مل�كي�ج؛ حيث ظهرت كوكو فى جميع مراحل حي�ته� ب�لإطاللة نف�سه�، 
مع الرتكيز على اختالف املالب�ض املالئمة لكل مرحلة فقط، وك�أن الأحداث تدور فى فرتة زمنية 
املر�سى،  اأحمد  به� ك�مريات  التى متيزت  ال�سديدة  الرباعة  واح��دة، ولي�ض على مدار عقود، وبرغم 
قريبة  لقط�ت  يقدم  ومل  امل�سرحية،  م�س�هد  اأغلب  فى  الع�مة  اللقط�ت  ا�ستخدام  على  اأ�سر  ف�إنه 
وقد  جمهور،  دون  وت�سويره  تنفيذه  مت  العر�ض  اأن  ب��دا  كم�  العر�ض،  اأبط�ل  بقية  اأو  �سريه�ن  من 
ظهر ذلك بو�سوح فى م�س�هد دخول بع�ض املمثلني، وحلظ�ت الذروة فى الأداء، لت�أتى ردود الفعل 
مت�أخرة اأو متقدمة من �سحك وت�سفيق.�ستظل "كوكو �س�نيل" جتربة ا�ستثن�ئية فى ت�ريخ امل�سرح 
امل�سري، �سجلت ب��سم �سريه�ن، فى ظل حر�سه� على الإ�سراف على جميع التف��سيل، بدءا من الكت�بة 
واأ�سلوب  ال�ستعرا�س�ت  اختي�ر  فى  وم�س�ركته�  الدرامية،  الروؤية  على  والإ�سراف  الفكرة  واختي�ره� 
و�سكل لقط�ت الت�سوير، واختي�ر املن�ظر والديكور واأ�سلوب حتريكه واملالب�ض التى اخت�رته� بنف�سه�، 
ل�سخ�سية "كوكو" ورفيق�ته�، مثلم� �س�ركت بن�سبة كبرية فى اختي�ر فريق العمل، م� يجعل التجربة 

تخرج بب�سمة �سريه�ن اخل��سة.

مطلع  ���س��ع��ب���ن  م�سطفى  ال��ف��ن���ن  ي��ب��داأ 
ال�سهر املقبل التح�سريات وجل�س�ت عمل 
م�سل�سله اجل��دي��د )ه��و وه��ي وه��م( من 
ال��ق���دم يف  العر�ض خ��الل رم�س�ن  اأج��ل 
الأعم�ل  اجتم�عي خمتلف عن  م�سل�سل 

التي قدمه� خالل الفرتة امل��سية.
اأن يح�سر م�سطفى �سعب�ن  ومن املقرر 
مع  عمل  جل�س�ت  الق�دمة  الأي����م  خ��الل 
امل���خ���رج خ���ل��د دي�����ب وامل���وؤل���ف���ة �سريين 
العمل  تف��سيل  كل  من  لالنته�ء  دي���ب 
يف  للعمل  املنتجة  ال�سركة  ترغب  حيث 
الت�سوير مبكراً من خالل خطة مبدئية 
من  لالنته�ء  الق�دم  اأكتوبر  خالل  تبداأ 

الت�سوير قبل �سهر رم�س�ن الق�دم.
ويفكر ط�قم العمل يف تغيري ا�سم العمل 
اأك�����رث ج�ذبية  ا����س���م  واخ���ت���ي����ر  اجل���دي���د 
الفرتة  خ��الل  ال�سم  اختي�ر  اإرج����ء  من 
علي  اأب��و  ك�مل  املنتج  وي��ح���ول  احل�لية، 
الن�جحة  الإن����ت�����ج  ع��ن������س��ر  ك���ل  ت��وف��ري 
للعمل، ومن املقرر عر�ض امل�سل�سل على 
الإعالمية  ل��ل��خ��دم���ت  امل��ت��ح��دة  ق��ن��وات 

خالل رم�س�ن الق�دم.

ت��ع���ق��د ال��ف��ن���ن ع��م��رو ���س��ع��د، اأخ����ريا، 
تقدمي  على  ال�سّب�ح  �س�دق  املنتج  مع 
رم�س�ن  خ������الل  ج����دي����د  م�����س��ل�����س��ل 
الذي  الكبري  النج�ح  بعد   ،2022
امل������س��ي، عرب  رم�����س���ن  حققه معه يف 
م�سل�سل "ملوك اجلدعنة"، مب�س�ركة 
والراحلة  �سعب�ن  م�سطفى  ال��ف��ن���ن 

دلل عبدالعزيز.
اأحمد  امل���خ���رج  ال��ع��م��ل  ور����س���ح م��ن��ت��ج 
العمل  اإدارة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  م��و���س��ى 
رم�س�ن  ُي��ع��ر���ض يف  ال����ذي  اجل���دي���د، 

املقبل عرب قنوات "اإم بي �سي".
املنتجة  ال�سركة  اأو  ي�ستقر عمرو  ومل 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ن���ري��و ال����ذي ي��ق��دم خالل 
املو�سم الق�دم، بعد اإلغ�ء فكرة تقدمي 
"ملوك  م�سل�سل  م��ن  ال��ث���ين  اجل���زء 

اجلدعنة".
وك�ن �سعد ميتلك حقوق رواي�ت، مثل: 
والكالب"،  و"الل�ض  ح�رتن�"  "اأولد 
ل فكرة تقدميه� ح�لي�، ومن  اأجَّ لكنه 
قريب�  الفكرة  على  ال�ستقرار  امل��ق��رر 

من اأجل الت�سوير مبكرا.

مل يكن اأمرا �سهل اإقناع �سريهان بالعودة، لكنها عادت واختارت اأن تكون العودة 
من خلل امل�سرح، عادت كاأنها مل تغب عنه ثلثني عاما، مل تفقد لياقتها اأو 
ر�ساقتها، لتقف على خ�سبة امل�سرح اأكرث من �ساعتني، امتزجت فيهما الكوميديا 
بالرتاجيديا مع الغناء وا�ستعرا�ساتها ال�سيقة ال�سقية، لت�ستعيد جزءا كبريا 
من جمدها الذى مل يغب عن ذهن اجلمهور، ومل يخب ظنه فى انتظارها طيلة 
ثلثني عاما، منذ م�سرحية )�سارع حممد على( فى العام 1991، التى كانت 
املحطة االأهم قبل االبتعاد، لفنانة حلمت بكل خطوات وحمطات م�سوارها 

الذى بداأته ومل تكن قد بلغت عامها الثامن.

م�ضطفى �ضعبان يبداأ 
حت�ضريات م�ضل�ضله اجلديد

عمرو �ضعد يف م�ضل�ضل رم�ضاين 
ويوؤجل الروايات
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طبيب يك�ضف عدم فائدة الع�ضائر الطازجة!
الع�س�ئر  جتلب  ل  مل���ذا  مي��سنيكوف،  األك�سندر  ال��رو���س��ي  الطبيب  ك�سف 

الط�زجة اأي ف�ئدة لالإن�س�ن.
وي�سري مي��سنيكوف يف حديث تلفزيوين، اإىل اأنه عند تن�ول الفواكه ك�ملة 
يح�سل اجل�سم على مواد مغذية ومعينة مفيدة من لقمة طع�م متك�ملة، 

يف حني عند تن�ول ع�سري هذه الفواكه ل يح�سل اجل�سم على هذه املواد.
املن��سب(  املك�ن  يف  حقنة  )مثل  امل��وزع  مبث�بة  الغذائية  "الألي�ف  ويقول، 
تعطي اجل�سم املواد املفيدة. اأم� الع�س�ئر فال ت�سكل لقمة طع�م متك�ملة، 

ومتت�ض ب�سرعة. اأي ل تقدم اأي ف�ئدة للج�سم لعدم وجود "املوزع".
اأمل� يف  وي�سيف، اأحين� ي�سبب الع�سري الأمل. فمثال ع�سري امللفوف ي�سبب 

املعدة.
جميع  عملي�  تفقد  لأن��ه���  املع�جلة،  الأطعمة  ت��ن���ول  م��ن  الطبيب  وي��ح��ذر 

اخل�س�ئ�ض املفيدة. كم� ت�س�ف له� الدهون ال�س�رة وامللح وال�سكر.
من  العديد  على  حتتوي  املجففة  ال��ف��واك��ه  اأن  اإىل  مي��سنيكوف،  وي�سري 
العن��سر املعدنية، ولكن ل ينبغي اأن نن�سى احتواءه� على ن�سبة ع�لية من 

ال�سعرات احلرارية.

مواد غذائية تغريرّ لون الأ�ضنان
اأعلنت الدكتورة م�رين� م�كي�س�، ع�سو اجلمعية الوطنية الرو�سية خلرباء 

التغذية، اأن �سبب تغري لون الأ�سن�ن يعود اإىل بع�ض املواد الغذائية.
داكن�  ي�سبح  الأ�سن�ن  ل��ون  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  اخل��ب��رية،  وت�سري 

ب�سبب م�سكالت يف املين�.
ون�سوء  الأ���س��ن���ن  مين�  كث�فة  تتغري  عندم�  امل�سكلة  ه��ذه  "تظهر  وت��ق��ول، 
م�س�م�ت على �سطحه�، تدخل فيه� خمتلف املواد امللونة، م�سببة تغري لون 

ال�سن".
البكتريي�  ن�س�ط  ب�سبب  الأ�سن�ن  على  تر�سب�ت  تظهر  م�  غ�لب�  وت�سيف، 
املوجودة يف جتويف الفم، واأحي�ن� ت�سبح هذه الرت�سب�ت �سبب� يف تغري لون 

الأ�سن�ن، ولكن بعد تنظيفه� تعود اإىل لونه� الطبيعي.
لأنه�  الأ���س��ن���ن،  ل��ون  تغري  ان  ميكن  ال�سل�س�ت  اأن  اإىل  اخل��ب��رية  وت�سري 
حتتوي على حم�ض النرتيك وال�سكر ومعجون الطم�طم واأحي�ن� �سبغ�ت 
ال�سل�سة،  الطم�طم بدل من  ب��ستخدام معجون  كيمي�ئية. لذلك تن�سح 

لأنه خ�ل من معظم هذه املكون�ت.
هو  كم�  والكركم  ال�سبغية.  الكركم  خ�س�ئ�ض  نن�سى  األ  يجب  وت�سيف، 
الأوعية  يحمي  ف��ه��و  لل�سحة،  ج���دا  م��ف��ي��دة  بخ�س�ئ�ض  يتميز  م��ع��روف 
يجب  لذلك  ال�سيخوخة.  عملية  ويبطئ  لالأك�سدة  قوي  وم�س�د  الدموية 
عدم المتن�ع عن ا�ستخدامه. ل �سيم� مع الفجل واخلي�ر والكرف�ض وحتى 
مع التف�ح. لأن هذه املواد تنظف الأ�سن�ن من امل�دة ال�سبغية، اأو ا�ستخدام 

معجون الأ�سن�ن بعد تن�ول الطع�م املحتوي على الكركم.
لون  تغري  ال�سوي�  ف��ول  �سل�سة  ت�سبب  اأن  ميكن  ه���ذا،  اإىل  وب���لإ���س���ف��ة 
الأ�سن�ن  مين�  يف  توؤثر  خ��سة(  )الأحم��ض  مكون�ته�  بع�ض  لأن  الأ�سن�ن. 
وال�سبغ�ت الكيمي�ئية تغري لونه�، يف حني لي�ض لل�سبغ�ت الطبيعية ت�أثري 
خطري يف هذا املج�ل. وتن�سح اخلبرية، بعدم ق�سم الثلج وم�سروب الفواكه 
تف�وت احلرارة  يوؤثر  ال�سديد. لأنه يف هذه احل�لة  املجمد، حتى يف احلر 
املف�جئ احل�د يف مين� الأ�سن�ن، م� ي�سمح لل�سبغ�ت الكيمي�ئية ب�لتوغل يف 

املن�طق املت�سررة منه�.

الرام�س؟ الغ�ساء  عن  تعرف  • ماذا 
الغ�س�ء الرام�ض هو اجلفن الث�لث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجف�ن جفن�ن ك�لإن�س�ن وجفن ث�لث يحمي العني من الهواء وال�سوء 
ال�سديد وي�سمى اجلفن الرام�ض ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�س�ر ويف العني الي�سرى اإىل اليمني.
؟ اإلينا  ي�سل  حتى  القمر  �سوء  ي�ستغرق  الوقت  من  • كم 

- ث�نية واحدة .
؟ جبال  �سل�سلة  وكاأنها  تبدو  التي  ال�سوداء  الغابة  توجد  • اأين 

- توجد يف اأمل�ني� .
؟ العرب  فتحها  اندل�سية  مدينه  اول  • ما 

- اجلزيرة اخل�سراء .

يف  النح��ض  من  �سلك  مت�نة  ومت�نته  قوته  يف  ويع�دل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �سعر  اأن  تعلم  • هل 
نف�ض قطر �سعره

القمر  عن  الأر�ض  بعد  من  385�سعف�  يع�دل  والأر�ض  ال�سم�ض  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملك�   18 لوي�ض  ا�سم  حملوا  الذين  فرن�س�  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  لنه�  ال�سم  بهذا  �سميت  املعلق�ت  اأن  تعلم  • هل 
 86 على  اإ�سرائيل  ت�سيطر  فيم�  امل�ئة  يف   10 تتج�وز  ل  القد�ض  يف  الفل�سطينية  الأمالك  اأن  تعلم  • هل 

يف امل�ئة من م�س�حة القد�ض!! 
اإىل  ت�أ�سي�سه  ت�ريخ  يعود  اإذ  الف�تيك�ن  ال�سوي�سري يف  اأوربي هو احلر�ض  اأقدم جي�ض نظ�مي  اأن  تعلم  • هل 

ع�م 1400م
بني  املتو�سط  البحر  يف  وقعت  التي   - ال�سواري  ذات   - هي  اإ�سالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

امل�سلمني والبيزنطيني يف عهد عثم�ن بن عف�ن �سنة 34ه� وانت�سر فيه� امل�سلمون
م   1884 ع�م  جرينت�ض  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 

الزيتون اإنت�ج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ض  اأن  تعلم  • هل 
و�ستني  اإثنني  من  اأكرث  طوله  يتج�وز  ل  اأنه  اإذ  جول  الهندي  هو  الع�مل  يف  رجل  اأق�سر  اأن  تعلم  • هل 

�سنتيمرتا

حار�س الغابة 
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الربقوق

ميكنه�  م��واد  على  يحتوي  الربقوق  اأن  املتحدة  الولي�ت  من  علم�ء  اأعلن 
.The Health Site مك�فحة ال�سرط�ن والوق�ية منه، بح�سب

ويفيد املوقع ب�أن الب�حثة ك�ترين كولينز تن�سح ب�لتعود على تن�ول 3-2 
من ثم�ر الربقوق )العنج��ض( يومي�، حتى يت�سبع اجل�سم ب�ملواد امل�س�دة 

لالأك�سدة الالزمة للوق�ية من خمتلف الأمرا�ض.
املوجودة  العطرية  الع�سوية  البوليفينولت  مركب�ت  اإن  كولينز:  وتقول 
والأوعية  القلب  واأم��را���ض  ال�سكري  مر�ض  �سد  ج��دا  فع�لة  ال��ربق��وق  يف 
الدموية وال�سرط�ن. لأنه� ق�درة على حتويل الن�س�ء اإىل ط�قة واحلف�ظ 
على م�ستوى ال�سكر يف الدم. كم� اأن الربقوق فع�ل �سد ال�سمنة ولع�سريه 

القدرة على حت�سني �سحة الفم.

اإىل الغ�بة جمموعة من  اأح��د الي���م و�سل  اأح��دا مل يره .. ويف  الغ�بة لكن  ك�ن اجلميع ي�سمعون عن ح�ر�ض 
املختلفة  وا�سلحة وذخرية وقد قرروا �سيد جمموعة كبرية من احليوان�ت  �سب�ك� كثرية  ال�سي�دين يحملون 
وذلك للربح امل�دي من فرائه� او اني�به� فن�سبوا خي�مهم على م�س�رف الغ�بة ودخل ثالثة منهم ي�ستك�سفون 
الغ�بة واعم�قه� وم� يوجد به� من حيوان�ت ن�درة وغ�لية.. وعند عودتهم ق�بلهم ال�سي�د من نف�ض املنطقة 
فق�ل لهم ممنوع ال�سيد هن� و�ستجدون مم�نعة �سديدة من ح�ر�ض الغ�بة، ارحلوا قبل ان يقتلعكم من هن�.. 

لكنه مل يجد منهم غري ال�ستهزاء بكالمه .
مل ي�سيع ال�سي�دون وقت� فنزلوا اإىل الغ�بة للبحث عن مرادهم وب�لفعل ا�ستط�عوا ا�س�بة احد النمور الن�درة 
ورغم ذلك فقد هرب منهم ب��س�بته ف�نهمكوا يف البحث عنه وانق�سى اليوم بدون الو�سول اإىل النمر اجلريح.. 

كذلك لحظ ال�سي�دون فرار اغلب احليوان�ت عن اعينهم..
يف امل�س�ء وحول الن�ر اله�دئة اخذوا يتن�ولون طع�مهم وهم يت�س�حكون وي�ستمعون للمو�سيقي على ا�ستعداد 
ال�سي�طني  وك���أن  الهند  عليهم حب�ت جوز  انه�لت  وفج�أة  لرحلة �سيد جديدة  ي�ستيقظوا �سب�ح�  للنوم حتى 
تتق�ذفه� على روؤو�سهم واهتزت الر�ض بفعل خطوات �سريعة ثقيلة بفعل اقدام قطيع كبري من الفي�ل وقفزات 
مت�س�رعة من القرود هطلت من فوق ال�سج�ر وك�نه� زخ�ت مطر قوية افزعت ال�سي�دين ومل ي�ستطع بع�سهم 
ان ينجو بحي�ته ف�س�ع حتت اق��دام الفي�ل ،ام��� من جرى منهم يف كل اجت���ه فلم يخرج من الغ�بة �س�مل� بل 
اح��د منهم من وراء كل م�حدث هل هي احليوان�ت  ذل��ك مل ير  الكثري وم��ع كل  حمل من اجل��روح والك�سور 
ان يخرج منه�  التي مل ي�ستطع اي �سي�د  الغ�بة  ال�سوؤال م�ذا يرتدد يف تلك  الغ�بة.. ذلك  اوح�ر�ض  الغ��سبة 

ب�سيد ير�سيه.

اأمرا�ض  اأخ�س�ئية  خ������س��ريوف���،  اأ���س��ي���ت  ال��دك��ت��ورة  اأعلنت 
ال��ق��ل��ب وخ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة ال��رو���س��ي��ة، اأن ���س��رب ال��ق��ه��وة يف 
ل  لكي  معينة  احتي�ط�ت  م��راع���ة  يتطلب  احل���ر  الطق�ض 

ت�سر ب�ل�سحة.
وت�سري الأخ�س�ئية يف حديث لراديو "�سبوتنيك"، اإىل اأنه 
اأن للقهوة ت�أثري  قبل �سرب القهوة يجب الأخذ ب�لعتب�ر 
مدر للبول، اأي اخراج ال�سوائل من اجل�سم.، واحلف�ظ يف 
له  اجل�سم  يف  امللحي  املحلول  ت���وازن  على  احل���ر  الطق�ض 

اأهمية كبرية.
وتقول، "ت�سبب القهوة جف�ف اجل�سم. لذلك من الأف�سل 

�سرب كوب من امل�ء مع كل كوب من القهوة".
وت�سيف، اأم� عن كمية القهوة التي ميكن �سربه� يف الطق�ض 
احل�ر، ف�إن امل�س�ألة �سخ�سية، وعلى كل فرد حتديده� وفق 

ح�لته. ف�إذا �سعر ال�سخ�ض ب�لقلق بعد تن�ول كوب القهوة 
وعدم انتظ�م �سرب�ت القلب، فهذا يعني اأن ال�سخ�ض اأفرط 

يف تن�ول القهوة.
وت�����س��ري الأخ�����س���ئ��ي��ة، اإىل اأن���ه ي��ج��ب احل���ذر م��ن خلط�ت 
القهوة  فمثال  ال�سهرية.  ال�سيفية  امل�سروب�ت  مع  القهوة 

من م�سروب�ت الط�قة، تزيد من اأعب�ء القلب.
وتقول، "خليط القهوة وم�سروب الط�قة- هو عبء اإ�س�يف 
هذه  مثل  يف  القلب  لأن  احل����ر.  الطق�ض  يف  القلب  على 
الظروف يعمل ب�سورة مكثفة جدا، لذلك قد يوؤدي �سرب 

اخلليط اإىل عواقب �سيئة للج�سم".
وت�سيف، كم� اأن خلليط القهوة وع�سري الربتق�ل �سعرات 
حرارية ع�لية. لذلك يجب اخذ احلذر من �سرب القهوة 

مع م�سروب�ت ال�سيف ال�س�ئعة.

هل �ضرب القهوة يف اجلو احلار ممكن؟

جوليا �سينينج تعرب عن �سعادتها بعد فوزها يف نهائي م�سابقة ملكة جمال هولندا يف هيلفر�سوم. ا ف ب


