
�ص 22

�ص 27

انطالق الأ�سبوع الثقايف 
الإماراتي برتكمان�ستان و�سط 

حفاوة بالغة من اجلمهور

نادين �صعب: 

يف جعبتي 8 اأغنيات جاهزة،  
و�ساأطرح واحدة منها كل 3 اأ�سهر

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اكت�شاف بروتني يحمي من ت�شلب ال�شرايني
تطور  ع��ن  امل�سوؤولة  املزمنة،  الأم��را���ض  اأح��د  ال�سرايني  ت�سلب  يعد 
الأكرث  ال�سبب  فهو  وبالتايل  الدماغية،  وال�سكتات  القلبية  النوبات 
�سيوًعا للوفاة يف جميع اأنحاء العامل. يحدث ت�سلب ال�سرايني يف املقام 
الأول، ب�سبب تر�سب الكولي�سرتول ال�سار، وتراكم اخلاليا اللتهابية 
لويحات  تراكم  اإىل  لحًقا  ي��وؤدي  مما  لالأوعية،  الداخلي  اجل��دار  يف 
نيت�سر،  جملة  يف  ن�سرت  جديدة  درا���س��ة  وبح�سب  ال�سرايني.  ت�سلب 
مع  بالتعاون  ول��وزان  فيينا  جامعتي  من  ب�سوي�سرا  باحثون  اكت�سف 
زمالئهم من جامعة كامربيدج باإجنلرتا، اأن الربوتني الذي ي�سمى 
 -  A Prolacing Inducing Ligand "APRIL"
اأبريل" يوفر حماية اأ�سا�سية �سد ت�سكيل لويحات ت�سلب ال�سرايني. 
بروتني  ا�ستئ�سال  اأن  الباحثون  وج��د  حيوانية،  من���اذج  با�ستخدام 
الفئران، كما متكنوا  ال�سرايني يف  اإىل تفاقم ت�سلب  "اأبريل" ي��وؤدي 
"اأبريل" مينح  ل�  املعادلة  امل�سادة  الأج�سام  اأن حقن  اإظهار  ا من  اأي�سً
الأول  املوؤلف  يقول  ال�سياق  هذا  ويف  ال�سرايني.  ت�سلب  من  احلماية 
قدرة  اأن  هي  الأ�سلية  فر�سيتنا  "كانت  ت�سيانتول�ض:  دمييرتو�ض 
التي  البائية-  الليمفاوية  اخلاليا  خ�سائ�ض  تنظيم  على  "اأبريل" 
اأ�سا�سًيا يف ت�سلب ال�سرايني - حتمي من تكوين لويحات  تلعب دوًرا 
ت�سلب ال�سرايني، لكن تبني اأن هذه الفر�سية خطاأ. لذلك جلاأنا اإىل 
"اأبريل ، وهي خا�سية  اأقل �سهرة - غري مناعية ل�  اأخ��رى -  خا�سية 

ارتباطه مبا ي�سمى بروتني )بريليكان(".

هذه العوامل تزيد من احتمالت الإ�شابة باخلرف
ك�سفت درا�سة طبية حديثة، عن ثالثة اأ�سباب مرتبطة بنمط احلياة 

الذي نعي�سه، تزيد من خطر الإ�سابة باخلرف.
ت�سري تقديرات اإىل اأن واحدا من بني كل 14 �سخ�سا فوق �سن ال�65 
عاما يعاين من اخلرف، وترتفع هذه الن�سبة لت�سل اإىل واحد تقريبا 
حتى  العلم  يكت�سف  ومل  الثمانني.  عمر  فوق  اأ�سخا�ض  �ستة  كل  من 
يزال  ل  حيث  باخلرف،  الإ�سابة  دون  يحول  عالجا  اأو  طريقة  الآن 
درا���س��ة علمية  وح���ددت  امل��ر���ض.  ه��ذا  ف��ك غمو�ض  العلماء يحاولون 
يف  ت�ساهم  ع��ادات  ث��الث   Neurology جملة  يف  نتائجها  ن�سرت 
زيادة احتمال خطر الإ�سابة باخلرف. واأ�سارت الدرا�سة التي �سملت 
الثالثة،  العوامل  اأن  اإىل  59 عاما،  �سخ�سا مبتو�سط عمر   4164
وبروز  ال��ذاك��رة،  قوة  وتراجع  الإدراك���ي،  ال�سعف  رفعت من معدلت 
الدرا�سة لختبارات  امل�ساركون يف  الدماغ. وخ�سع  عالمات لنكما�ض 
املعلومات  �سرعة معاجلة  مثل  الأخ���رى،  التفكري  وم��ه��ارات  ال��ذاك��رة 
والنتباه. وخل�ست الدرا�سة اإىل حتديد ثالثة عوامل يف منط احلياة 
امل��ع��ريف ح�سبما نقلت  ب��اخل��رف وال��ت��ده��ور  زادت م��ن خطر الإ���س��اب��ة 
هذه  طليعة  يف  التدخني  وج��اء  الربيطانية".  "اإك�سربي�ض  �سحيفة 
العوامل وهو ما يتوافق مع الأرقام املعلنة من جانب منظمة ال�سحة 
العاملية، والتي اأ�سارت اإىل اأن املدخنني اأكرث عر�سة لالإ�سابة باخلرف 

بن�سبة 45 يف املئة مقارنة بغري املدخنني.

نيتفليك�س تطلق تغيريًا هامًا يف بث حمتواها
وال��ت��ل��ف��زي��ون، وقد  ال��ب��ث  ���س��وق  ث���ورة يف  ���س��رك��ة نيتفليك�ض  اأح��دث��ت 
اإطالق  اأك��رب تغيرياتها على الإط��الق مع  اأح��د  الآن  ال�سركة  اأطلقت 
نيتفليك�ض  الأ�سا�سي. و�سيتم منح بع�ض ع�ساق  الألعاب على نظامها 
املحظوظني الفر�سة لتجربة �سيء جديد متاماً، واأعلنت �سركة البث 
ال�سهرية للتو اأنها بداأت يف اختبار خدمة الألعاب اخلا�سة بها، والتي 
واأجهزتهم  هواتفهم  على  الألعاب  مبمار�سة  للم�ستخدمني  �ست�سمح 

اللوحية كجزء من خطة ا�سرتاكهم ال�سهرية.
يوليو  يف  الأل��ع��اب  �سوق  �ستدخل  اأن��ه��ا  اأعلنت  ق��د  نيتفليك�ض  وك��ان��ت 
الألعاب  توفري  فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة  ولكنها  املا�سي،  )مت��وز( 
من�سات  من  للتخل�ض  تتحم�ض  اأن  وقبل  امل�سرتكني.  جلمهور  فعلياً 
يزال  ل  حيث  ال��وق��ت،  لبع�ض  النتظار  عليك  ل��دي��ك،  التي  الأل��ع��اب 
امل�سروع طور التجريب ومتاح حالياً فقط يف بولندا، وهناك لعبتان 
 Stranger Things :فقط متاحتان يف املرحلة التجريبة، وهما
جنحت  اإذا  ذل���ك،  وم���ع   Stranger Things 3 و   1984
لألعاب  اأو�سع  انت�ساًرا  نرى  اأن  نتوقع  اأن  ميكننا  التجريبية،  املرحلة 
نيتفليك�ض يف الأ�سابيع والأ�سهر القادمة، مع توفر مكتبة كاملة من 

العناوين بدون املزيد من التكلفة للم�سرتكني.
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م�شرع 4 اأ�شقاء ب�شعقة 
كهربائية

عندما  م��روع��ة،  حادثة  م��وؤخ��را،  ال��ع��راق،  جنوبي  الب�سرة،  مدينة  �سهدت 
اأ�سقاء حتفهم على مراأى من والدتهم، بعد تعر�سهم ل�سعقة  اأربعة  لقي 

كهربائية على �سطح املنزل.
وذكرت تقارير �سحفية يف العراق، اأن هذه الفاجعة وقعت عندما كانت امراأة 
تقوم بغ�سل �سجاد على �سطح البيت، ثم طلبت من اأبنائها اأن ي�ساعدوها يف 

فرده كي ين�سف.
بال�سعقة  الأرب��ع��ة  الأ���س��ق��اء  اأ�سيب  فقد  مبللة،  ك��ان��ت  ال�سجادة  اأن  ومب��ا 
العايل  ال�سغط  اأ�سالك  من  ال�سطح  لقرب  نظرا  الفور،  على  الكهربائية 

التي ت�سل قوتها اإىل 11 األف فولت.
وبح�سب �سهود عيان، فاإن الأ�سقاء الأربعة لقوا م�سرعهم على الفور، فيما 

تهاوى ال�سجاد من ال�سطح وهو يحرتق.
و�سارع اجلريان اإىل الت�سال بدائرة الكهرباء يف مدينة الب�سرة من اأجل 

قطع التيار عن البيت واإنزال جثث الأ�سقاء.
اأثرا  الب�سرة،  التي وقعت يف حي الأ�سدقاء مبدينة  وخلفت هذه احلادثة 
اإذ تعاطف معلقون مع الأم التي خ�سرت  وا�سعا على املن�سات الجتماعية، 
اأبناء يف حلظة واحدة. ويعد املاء مو�سال كبريا للكهرباء، ويف حال  اأربعة 
عدم اإبعاد ما هو مبلل عن م�سادر  التيار، فاإن ال�سعقة قد توؤدي اإىل وخز 

وحروق، اأو اأنها قد حت�سد روح ال�سحية، عرب اإ�سابته ب�سكتة قلبية.

اأول �شفينة بدون طاقم 
تبداأ رحلتها الأوىل 

�سحن  �سفينة  اأول  تبحر  اأن  املتوقع  من 
كهربائية بالكامل وم�ستقلة  دون طاقم 

يف الرنويج بحلول نهاية عام 2021.
 Yara Birkeland و�ست�سافر �سفينة
من هريويا اإىل بريفيك يف الرنويج مع 
ثالثة مراكز حتكم عن بعد فقط تراقب 

الرحلة.
 Yara �����������س����������رك����������ة  وط����������������������������ورت 
International املفهوم لأول مرة 
2017 وخ��ط��ط��ت ل��الإب��ح��ار يف  يف ع���ام 
عام 2020، لكن جائحة كورونا اأخرت 
بدون  �سفينة  اأول  لي�ست  وهذه  الرحلة. 
مت  فنلندية  ع��ب��ارة  �سبقتها  فقد  ط��اق��م، 
اأول  لكنها   ،)2018 ع���ام  يف  اإط��الق��ه��ا 

منوذج يعمل بالكهرباء بالكامل.
ال�سفينة بطيئة ذات �سرعة ق�سوى تبلغ 
13 عقدة من نظامي دفع بقدرة 900 
كيلو وات )عادة ما ت�سافر �سفن احلاويات 
املنطقي  25 عقدة(، ومن  اإىل   16 من 
اإن البطارية العمالقة التي تبلغ  القول 
ال�ساعة  يف  م���ي���ج���اوات   7 ا���س��ت��ط��اع��ت��ه��ا 
ومع  ل�سحنها.  الوقت  بع�ض  �ست�ستغرق 
اأن ذلك �سيكون مفيًدا  ذلك، تعتقد يارا 

لتحقيق مكا�سب بيئية كبرية.

مواد غذائية 
ل�شتعادة �شحة الكبد �ص 23

درا�شة جديدة حتدد اأف�شل حمية 
لتقليل خطر الإ�شابة بنوبة قلبية

اأن  الأمريكية  القلب  جمعية  جملة  يف  ن�سرها  مت  جديدة  بحثية  درا�سة  وج��دت 
تناول املزيد من الأطعمة املغذية والنباتية هو الأف�سل ل�سحة القلب وخف�ض 

م�ستويات الكولي�سرتول.
ووجد الباحثون اأن كاًل من ال�سباب والن�ساء بعد انقطاع الطمث يعانون من عدد 
اأقل من النوبات القلبية، وكانوا اأقل عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية عندما ياأكلون املزيد من الأطعمة النباتية ال�سحية.
ون�سحت تو�سيات النظام الغذائي ومنط احلياة جلمعية القلب الأمريكية باتباع 
منط غذائي �سحي �سامل يركز على جمموعة متنوعة من الفواكه واخل�سروات 
واحلبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الد�سم والدواجن والأ�سماك منزوعة 

اجللد واملك�سرات والبقوليات والزيوت النباتية غري ال�ستوائية.
كما ين�سح بال�ستهالك املحدود للدهون امل�سبعة والدهون املتحولة وال�سوديوم 

واللحوم احلمراء واحللويات وامل�سروبات ال�سكرية.
وخالل 32 عاًما من املتابعة، اأ�سيب 289 من امل�ساركني يف الدرا�سة باأمرا�ض 
الدماغية  وال�سكتات  القلبية  النوبات  ذل��ك  يف  "مبا  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
وف�سل القلب واآلم ال�سدر املرتبطة بالقلب اأو ان�سداد ال�سرايني يف اأي مكان يف 

اجل�سم".

اإىل ال�سداع. لذلك  ت��وؤدي  ال�سكر يف الدم  انخفا�ض ن�سبة 
يجب تناول الطعام ب�سكل دوري دون انتظار اأعرا�ض اجلوع. 
وين�سح باأكل اأغذية حتتوي على املغني�سيوم، مثل الأ�سماك 
يجب  كما  والأع�ساب.  الع�سالت  تهدئ  لأنها  واملك�سرات، 
والدهنيات  ال�سكر  على  حتتوي  اأطعمة  جتنب  املقابل  يف 
والنبيذ وال�سوكولتة والقمح واأي غذاء يحتوي على مادة 
، فيمكن لقدح  بال�سداع  املرء  اأ�سيب  واإذا ما  الغلوتامات. 
اجل�سم  يكون  األ  على  اأع��را���س��ه،  يخف�ض  اأن  القهوة  م��ن 

يحتوي بالفعل على مادة الكافيني.
�سرير الأ�سنان قد يكون اأحد اأ�سباب ال�سداع. لذلك، لبد 
ميكن  اإذ  امل�سكلة،  ه��ذه  ملعاجلة  الطبيب  اإىل  ال��ذه��اب  من 
ت�سميم تقومي خا�ض للفك يتم ارتداوؤه للحد من ال�سغط 

على الفك.
اآلم  اإىل  ي���وؤدي  احلا�سوب  اأم���ام  طويلة  ل��ف��رتات  اجللو�ض 
يف الرقبة، والتي ت�سبب بدورها ال�سداع. يف هذه احلالة، 
ُين�سح با�ستخدام جمفف ال�سعر، الذي يطلق هواًء �ساخناً، 

وت�سويبه على العنق والأكتاف وموؤخرة الراأ�ض.
اأو يف  اأي���ام الإج����ازات  امل��رء خ��الل  اإذا ك��ان ال�سداع ي�سيب 
�سباح اأول يوم عمل يف الأ�سبوع، ينبغي التدقيق يف انتظام 
زي��ادت��ه��ا تت�سبب يف  اأو  ال��ن��وم  ال��ن��وم. فقلة  ���س��اع��ات  وع���دد 
يف  حتى  الأمل��اين  املوقع  ين�سح  لذلك،  بال�سداع.  الإ�سابة 

العطالت بال�ستيقاظ مبكراً وعدم الإطالة يف النوم.
ق�سر  اأو  طول  لديهم  اأنهم  يعرفون  ل  الذين  الأ�سخا�ض 
ن��ظ��ر وي��ع��ان��ون يف ذات ال��وق��ت م��ن ال�����س��داع، خ��ا���س��ة بعد 
الذهاب  الكتابة، عليهم  اأو  القراءة  تتطلب  باأعمال  القيام 

اإىل طبيب العيون لفح�ض حدة النظر.
تعلم  يجب  لذلك  ال�سداع.  اأ�سباب  من  بالطبع  التوتر   -

تقنيات وتدريبات ت�ساعد على ال�سرتخاء.
�سرب املاء من اأهم عوامل تفادي الإ�سابة بال�سداع. لذلك، 
ين�سح ب�سرب ما ل يقل عن لرتين اإىل ثالثة لرتات من 

املاء يومياً.
بكمية  اجل�سم  ت��زود  الطلق  ال��ه��واء  يف  الريا�سة  ممار�سة 
 30 الريا�سة  مبمار�سة  وين�سح  الأك�سجني.  م��ن  كبرية 
دقيقة يف الأ�سبوع على الأقل للحد من الإ�سابة بال�سداع.
ت��دل��ي��ك م��ن��ط��ق��ة ال�����س��دغ وال���رق���ب���ة ب���زي���وت ع��ط��ري��ة اأو 
على  التغلب  على  ت�ساعد  ال��ب��ارد  اجليل  كي�ض  با�ستخدام 

ال�سداع.
واأخرياً، اإذا مل تنجح هذه الطرق يف الق�ساء على ال�سداع، 
فال يوجد مفر من الذهاب اإىل ال�سيدلية و�سراء الأدوية 

التي قد تتغلب على ذلك.

ن�صائح للحيلولة دون الإ�صابة بال�صداع:
- انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم توؤدي اإىل ال�سداع. لذلك 
يجب تناول الطعام ب�سكل دوري دون انتظار اأعرا�ض اجلوع. 
وين�سح باأكل اأغذية حتتوي على املغني�سيوم، مثل الأ�سماك 
يجب  كما  والأع�ساب.  الع�سالت  تهدئ  لأنها  واملك�سرات، 
والدهنيات  ال�سكر  على  حتتوي  اأطعمة  جتنب  املقابل  يف 
والنبيذ وال�سوكولتة والقمح واأي غذاء يحتوي على مادة 
لقدح  فيمكن  بال�سداع،  امل��رء  اأ�سيب  ما  واإذا  الغلوتامات. 
اجل�سم  يكون  األ  على  اأع��را���س��ه،  يخف�ض  اأن  القهوة  م��ن 

يحتوي بالفعل على مادة الكافيني.
اأ�سباب  اأح���د  ي��ك��ون  ق��د  الأ���س��ن��ان  على  امل��ت��وا���س��ل  ال�سغط 
ال�����س��داع. ل��ذل��ك، لب��د م��ن ال��ذه��اب اإىل الطبيب ملعاجلة 
ارتداوؤه  يتم  اإذ ميكن ت�سميم تقومي خا�ض  امل�سكلة،  هذه 

للحد من ال�سغط على الفك.
اآلم  اإىل  ي��وؤدي  اأم��ام احلا�سوب  - اجللو�ض لفرتات طويلة 
يف الرقبة، والتي ت�سبب بدورها ال�سداع. يف هذه احلالة، 
ُين�سح با�ستخدام جمفف ال�سعر، الذي يطلق هواًء �ساخناً، 

وت�سويبه على العنق والأكتاف وموؤخرة الراأ�ض.
اأي��ام الإج��ازات اأو يف  - اإذا كان ال�سداع ي�سيب املرء خالل 
�سباح اأول يوم عمل يف الأ�سبوع، ينبغي التدقيق يف انتظام 
زي��ادت��ه��ا تت�سبب يف  اأو  ال��ن��وم  ال��ن��وم. فقلة  ���س��اع��ات  وع���دد 
يف  حتى  الأمل��اين  املوقع  ين�سح  لذلك،  بال�سداع.  الإ�سابة 

العطالت بال�ستيقاظ مبكراً وعدم الإطالة يف النوم.
- الأ�سخا�ض الذين ل يعرفون اأنهم لديهم طول اأو ق�سر 
ن��ظ��ر وي��ع��ان��ون يف ذات ال��وق��ت م��ن ال�����س��داع، خ��ا���س��ة بعد 
الذهاب  الكتابة، عليهم  اأو  القراءة  تتطلب  باأعمال  القيام 

اإىل طبيب العيون لفح�ض حدة النظر.
يجب  لذلك  ال�سداع،  اأ�سباب  من  واح��د  بالطبع  -التوتر 

تعلم تقنيات وتدريبات ت�ساعد على ال�سرتخاء.
- �سرب امل��اء م��ن اأه��م ع��وام��ل ت��ف��ادي الإ���س��اب��ة بال�سداع. 
لذلك، ين�سح ب�سرب ما ل يقل عن لرتين من املاء يومياً.

الطلق تزود اجل�سم بكمية  الهواء  الريا�سة يف  - ممار�سة 
 30 الريا�سة  مبمار�سة  وين�سح  الأك�سجني.  م��ن  كبرية 
دقيقة يف الأ�سبوع على الأقل للحد من الإ�سابة بال�سداع.

اأو  ب��زي��وت ع��ط��ري��ة  ال�����س��دغ وال��رق��ب��ة  ت��دل��ي��ك منطقة   -
على  التغلب  على  ت�ساعد  ال��ب��ارد  اجليل  كي�ض  با�ستخدام 

ال�سداع.
واأخرياً، اإذا مل تنجح هذه الطرق يف الق�ساء على ل�سداع، 
فال يوجد مفر من الذهاب اإىل ال�سيدلية و�سراء الأدوية 

التي قد تتغلب على ذلك.

اأخبار غري �شارة ملنتظري 
هاتف اآيفون 13

اخلا�سة  ال��ت�����س��ري��ب��ات  ت��ت��وا���س��ل 
"اآيفون  امل��رت��ق��ب  "اأبل"  ب��ه��ات��ف 
اأن��ب��اء قد ل ت�سعد  13"، واآخ��ره��ا 
ك����ث����ريي����ن م������ن م����ن����ت����ظ����ري ه����ذا 

اجلهاز.
واأ�سار تقرير ملوقع "ديجي تاميز" 
اأن  التقنية،  ب��الأخ��ب��ار  املتخ�س�ض 
هاتفها  ���س��ع��ر  م��ن  ���س��ت��زي��د  "اأبل" 
"اآيفون 13" مقارنة بالإ�سدارات 
ن��ق��ل موقع  ال�����س��اب��ق��ة. وح�����س��ب��م��ا 
فاإن  الأم��ريك��ي��ة  "فورب�ض"  جملة 
�سركة  م��ن  اإخ��ط��ارا  تلقت  "اأبل" 
اأكرب  تعد  التي  �سي"،  اإم  اإ�ض  "تي 
مّورد للرقائق، يفيد باأنها �سرتفع 
الإن��ت��اج، الأم���ر الذي  م��ن تكاليف 
 "13 "اآيفون  ث��م��ن  م���ن  ���س��ي��زي��د 

املنتظر.
املئة  5 يف  بن�سبة  الزيادة  و�ستكون 
على معاجلات 7 نانومرت، يف حني 
�ست�سل ن�سبة الزيادة ل�20 يف املئة 

بالن�سبة لتقنيات املعاجلة.
اأ�سعار  على  ال��زي��ادات  تقت�سر  ولن 
ولكن  اآي����ف����ون،  م���ن   13 ال���ط���راز 
اأجهزة اأخرى مثل 11 و12 واإ�ض 
 7 ع��ل��ى م��ع��اجل��ات  امل�����س��ت��ن��دة  اإي، 
و�ست�سهد  اأي�سا،  �ستتاأثر  نانومرت 

اأ�سعارها ارتفاعات اأي�سا.
وك�����ان�����ت ت�������س���ري���ب���ات ����س���اب���ق���ة قد 
ك�����س��ف��ت ع����ن م����زاي����ا ���س��ت��ت��وف��ر يف 
ال���ط���راز ال���ق���ادم م���ن اآي���ف���ون مثل 
اعتماد ت�سوير جديد يطلق عليه 
 ،Cinematic Video
كامريا  مب��ق��دور  ���س��ي��ك��ون  اأن����ه  اأي 
توازي  ب��ج��ودة  الت�سوير  ال��ه��ات��ف 
ومتنح  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي.  ال��ت�����س��وي��ر 
القدرة  امل�����س��ت��خ��دم��ني  امل���ي���زة  ه���ذ 
م�ساحة  م���ق���دار  ال��ت��ح��ك��م يف  ع��ل��ى 
ال�������س���ب���اب���ي���ة ب���ع���د الن����ت����ه����اء من 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الفيديو،  ت�سجيل 
الإ�ساءة  ت��اأث��ريات  �سبط  اإمكانية 

واخللفية.

بريانكا �شوبرا تتعر�س 
حلادث اأثناء الت�شوير

اأثناء ت�سوير م�ساهدها من فيلمها 
تعر�ست   ،"Citadel" اجلديد 
�سوبرا   الهندية  بريانكا  النجمة 

حلادث �سغري.
ون���������س����رت �����س����وب����را ������س�����ورة عرب 
���س��ف��ح��ت��ه��ا اخل���ا����س���ة ع��ل��ى موقع 
يظهر  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����س���ل 
متوجهة  وجهها،  على  ال��دم  فيها 
اجل����روح  "اأي  ب�������س���وؤال  مل��ت��اب��ع��ي��ه��ا 

حقيقة واأيها مزيفة".
تتواجد  التي  �سوبرا  اأظهرت  وقد 
حالياً يف لندن، اجلروح احلقيقية 
ت�سويرها  اأثناء  لها  تعر�ست  التي 

م�سهد لإطالق النار.

ن�شائح ذهبية من اأجل حياة خالية من ال�شداع

خا�صة  الكثريين،  ت��وؤرق  م�صكلة  ال�صداع 
من  ويعانون  طويلة  اأوق��ات��ًا  يعملون  من 
من  وبالرغم  ال�صحية.  وامل�صاكل  التوتر 
اأنواع  لل�صداع  اأن  اإىل  ت�صري  الأبحاث  اأن 
خمتلفة، بيد اأن التخل�س منه لي�س �صعبا 
لعقاقري  ب��ال�����ص��رورة  يحتاج  ول  دائ��م��ا، 

طبية.
املع�صلة يف ال�صداع اأنه يعيقنا عن ممار�صة 
اأن  اإىل  الأبحاث  وت�صري  اليومية.  حياتنا 
ال�صداع،  من  نوعًا   200 من  اأك��ر  هناك 
طرقًا  هناك  اأن  ه��و  امل��ف��رح  اخل��ر  ولكن 
احلاجة  دون  ال�صداع  من  للتخل�س  و�صباًل 
اإىل تناول العقاقري الطبية. موقع "فيم" 
الأملاين الإلكرتوين يورد ن�صائح للحيلولة 

دون الإ�صابة بال�صداع.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي- الفجر

ال�سحية  اأبوظبي للخدمات  وجهت �سركة 
لأول���ي���اء  واإر������س�����ادات  ن�����س��ائ��ح  "�سحة"، 
الأمور والهيئة التدري�سية مع بداية العام 
ملقاعد  للعودة  الطالب  لتهيئة  ال��درا���س��ي، 
ال�سيفية،  العطلة  ق�����س��اء  ب��ع��د  ال��درا���س��ة 
وبعد عامني من الدرا�سة عن بعد، ب�سبب 
انت�سار  الناجمة عن  ال�ستثنائية  الظروف 
ف���ريو����ض ك����ورون����ا، ب��الإ���س��اف��ة لإر�����س����ادات 
الطالب  ب�سحة  لالهتمام  طبية  ون�سائح 
خا�سة مع تغيري نظام احلياة اليومية من 
تناول  واأوق����ات  وال�ستيقاظ  ال��ن��وم  اأوق���ات 

الوجبات وغريها من الأمور احلياتية.
التزام  اأه��م��ي��ة  "�سحة"  ���س��رك��ة  واأك������دت 
اجلميع بالإجراءات الوقائية والحرتازية 
ب��دول��ة الإم�����ارات م��ن لب�ض  امل��ع��م��ول فيها 
املدر�سة،  التواجد يف  اأوقات  الكمامة طيلة 
وخالل انتقال الطالب من واإىل املدر�سة، 
اليدين  وغ�������س���ل  اجل���������س����دي،  وال���ت���ب���اع���د 
ب��ا���س��ت��م��رار، وي��ن��ط��ب��ق الأم�����ر ك��ذل��ك على 
و�سرورة  ال��ت��دري�����س��ي��ة،  وال��ه��ي��ئ��ة  الأه�����ايل 
خا�سة  الأوىل  امل��راح��ل  يف  ال��ط��الب  تعليم 
ري��ا���ض الأط���ف���ال ب��اأه��م��ي��ة الل���ت���زام بهذه 

الإجراءات.
ا�ست�سارية  ب��رك��ات،  دع��اء  الدكتورة  وقالت 
وامل��راه��ق��ني يف  ل��الأط��ف��ال  النف�سي  ال��ط��ب 
�سركة  م��ن�����س��اآت  اإح����دى  ال��ع��ني  م�ست�سفى 
اإن  "�سحة"،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
ملقاعد  ل��ل��ع��ودة  الأوىل  والأ���س��اب��ي��ع  الأي����ام 
الدرا�سة حتتاج للتحلي بال�سرب، والتحمل 
قبل  من  التاأقلم  يتم  اأن  اإىل  اجلميع  من 
اأولياء  على  واإن  الأم���ور،  واأول��ي��اء  الطالب 
الأمور اللتزام مبواعيد املدر�سة، واملتابعة 

امل�ستمرة مع املدر�سيني.
العامني  خ����الل  ال���ط���الب  اأن  واأ����س���اف���ت 
ال��درا���س��ي��ني امل��ا���س��ي��ني ت��ع��ودوا ع��ل��ى نظام 
ال��درا���س��ة الف��رتا���س��ي وال��ب��ق��اء يف البيت 
وتلقي الدرو�ض عرب الأجهزة الإلكرتونية، 
وم���ا ���س��اح��ب ذل���ك م��ن ت��غ��ي��ريات يف منط 
ال���درا����س���ة، ف����اإن الأم������ور م���ع ب���داي���ة العام 
ت��ت��غ��ري، و����س���وف يلتزم  ����س���وف  ال���درا����س���ي 
وال�ستماع  للمدر�سة،  باحل�سور  الطالب 

مع  بالتعاون  والإل��ت��زام  برتكيز،  للدرو�ض 
املدر�سني، ومع زمالئهم الطالب يف اثناء 
�ساعات الدوام املدر�سي مع تنظيم الوقت، 
والروتني ومواعيد النوم والدرا�سة، وهذه 
الأم��ور حتتاج اإىل تعاون من قبل اجلميع 
حتى تعود الأمور اإىل ما كانت عليه خالل 

اأيام الدرا�سة قبل جائحة كورونا.
واأو�سحت اأن الطالب يف املراحل الإعدادية 
امل�ساعب،  بع�ض  يواجهون  رمبا  والثانوية 
اإىل اأن يتم التاأقلم على والعودة اإىل النظام 
اأخ�����رى، ول��ك��ن فيما يخ�ض  ال��ق��دمي م���رة 
الأطفال يف مرحلتي الرو�سة والإبتدائي، 
للدوام  �سيح�سرون  الذين  اأولئك  خا�سة 
يواجهون  ف�����س��وف  م�����رة؛  اأول  امل���در����س���ي 
نظام  على  اع��ت��ادوا  اأن  بعد  اأك���رب  �سعوبة 
متتاليني،  ل��ع��ام��ي��ني  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��دري�����ض 
ب�سكل  معهم  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ت��م  اأن  وامل��ط��ل��وب 
اأويل  ب�سكل  النظام  تعليمهم  مثل  خا�ض، 
لهذه  املدر�سني  عاتق  على  ويقع  واأ�سا�سي، 
ي��ت��ع��ام��ل��وا معهم  اأن  ال���ط���الب  م���ن  ال��ف��ئ��ة 
الأوىل،  للمرة  للمدر�سة  يح�سرون  كاأنهم 
وتقبل ن�ساطاتهم احلركية الدائمة، وعدم 
اأن يعتادوا  اأثناء الدرو�ض اإىل  تركيزهم يف 

على النظام الدرا�سي احل�سوري.
اأهمية  اإىل  بركات  دع��اء  الدكتورة  واأ�سارت 
خالل  م��ن  وم�ساعدتهم  الأط��ف��ال  توجيه 
تق�سيم املحتوى الدرا�سي، واعطائم الوقت 
ا�ستغالل  مع  ال��در���ض،  خ��الل  لال�سرتاحة 
هذه الفر�سة باأي ن�ساط حركي لهم �سمن 

والكتب  الأوراق  توزيع  مثل  الدر�ض  نطاق 
ومكافئتهم  ال��ف�����س��ل،  زم����الء  ب��اق��ي  ع��ل��ى 
الزمالء  م��ع  بالقواعد  التزامهم  ح��ال  يف 

واملدر�سيني.
م���ن ج��ان��ب��ه��م وج����ه ع����دد م���ن الأط����ب����اء يف 
عيادة الطوية التابعة للخدمات العالجية 
�سحة،  �سركة  من�ساآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة، 
ب�سحة  لالإهتمام  طبية  ون�سائح  اإر�سادات 
الطالب مع العودة ملقاعد الدرا�سة، خا�سة 
مع تغيري نظام احلياة اليومية من اأوقات 
النوم وال�ستيقاظ واأوقات تناول الوجبات 

وغريها من الأمور احلياتية.
اأخ�سائي  زي�����دان،  ه�����س��ام  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
الطوية  م���رك���ز  يف  وح���ن���ج���رة  واأذن  اأن�����ف 
للخدمات  ال��ت��اب��ع  ل��الأط��ف��ال  التخ�س�سي 
اأهمية  على  –�سحة،  اخلارجية  العالجية 
لالأنف  ال�سامل  ال���دوري  الفح�ض  اإج���راء 
قبل  خا�سة  ل��الأط��ف��ال  واحل��ن��ج��رة  والأذن 
العودة للمدار�ض لالإطمئنان على �سحتهم، 
خا�ض  ب�سكل  ال�سمع  �سالمة  من  وللتاأكد 
حيث كان النظام الدرا�سي افرتا�سياً خالل 
الكثري من  ا�سطر  املا�سيني وقد  العامني 
الأطفال ل�ستخدام �سماعات الأذن لفرتات 
�سلباً  يوؤثر  قد  ال��در���ض مما  خ��الل  طويلة 

على ال�سمع.
بع�ض  م���ن  احل�����ذر  �����س����روره  اإىل  واأ�����س����ار 
ب�سوت  الطفل  و منها: حت��دث  الأع��را���ض 
مرتفع، ميله لرفع �سوت التلفاز اأو الهاتف 
و تاأخر النطق عند الأطفال و خا�سة الذين 

تقل اأعمارهم عن ثالث �سنوات، ويف حالة 
وجود اأي من هذه الأعرا�ض يجب التوجه 
واحلنجرة  والأذن  الأن���ف  ع��ي��ادة  اإىل  ف���وراً 
لتقييم �سمع الطفل حتى ل يتاأثر بال�سلب 
م�����س��ت��واه ال����درا�����س����ي. اأم�����ا ال���دك���ت���ور بكر 
اأ�سنان الأطفال يف  اأخ�سائي طب  الألو�سي 
مركز الطوية التخ�س�سي لالأطفال التابع 
–�سحة؛   اخلارجية  العالجية  للخدمات 
ف��ن�����س��ح مب��راج��ع��ة ط��ب��ي��ب الأ����س���ن���ان قبل 
لأنهم  لالأطفال  خا�سة  للمدار�ض،  العودة 
ال��ك��ث��ري م���ن الأغ���ذي���ة امل�سرة  ي��ت��ن��اول��ون 
مثل  ال�سيفية  الإج�����ازة  خ���الل  ب��الأ���س��ن��ان 
احللويات وامل�سروبات الغازية التي حتتوي 
والأحما�ض  ال�����س��ك��ري��ات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى �سحة الأ���س��ن��ان، ك��م��ا اأن 
تركيز  على  �سلباً  ت��وث��ر  الأ���س��ن��ان  م�ساكل 
وق����د ت�سطره  ال����در�����ض،  ال��ط��ال��ب خ����الل 
اأهمية  ع��ل��ى  واأك����د  امل��در���س��ة.  ع��ن  للتغيب 
غ�����س��ل الأ����س���ن���ان ب��ا���س��ت��م��رار خ��ا���س��ة بعد 
معجون  وا�ستخدام  الطعام  وجبات  تناول 
الأ����س���ن���ان امل��ن��ا���س��ب ب��ع��د وج���ب���ة الإف���ط���ار 
ال��ن��وم، وع��دم تناول  ال��غ��داء و قبل  ووجبة 
امل�����س��روب��ات والأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ال�سكريات وا�ستبدالها باملاأكولت ال�سحية 
مثل الفواكه واخل�سروات واحلليب، وعدم 
الليل،  من  متاأخر  وق��ت  يف  احلليب  تناول 
من  اخلالية  العلكة  ل�ستخدام  بالإ�سافة 
ال�سكر لأنها تزيد من اللعاب يف الفم الذي 

يحافظ على الأ�سنان.

با�ستمرار  الأ����س���ن���ان  غ�����س��ل  اأه��م��ي��ة  واأك�����د 
الطعام  وج�����ب�����ات  ت�����ن�����اول  ب���ع���د  خ���ا����س���ة 
بعد  املنا�سب  الأ�سنان  معجون  وا�ستخدام 
وجبة الإفطار ووجبة الغداء، وعدم تناول 
امل�����س��روب��ات والأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ال�سكريات وا�ستبدالها باملاأكولت ال�سحية 
مثل الفواكه واخل�سروات واحلليب، وعدم 
الليل،  من  متاأخر  وق��ت  يف  احلليب  تناول 
من  اخلالية  العلكة  ل�ستخدام  بالإ�سافة 
ال�سكر لأنها تزيد من اللعاب يف الفم الذي 

يحافظ على الأ�سنان.
اأخ�سائية  العلوي  اأكدت نورة  ومن جانبها 
التخ�س�سي  ال��ط��وي��ة  م��رك��ز  يف  ال��ت��غ��ذي��ة 
العالجية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��اب��ع  ل���الأط���ف���ال 
متابعة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  –�سحة،  اخل��ارج��ي��ة 
معدل منو الطفل �سنوياً، من حيث الطول 

والوزن واإجراء فحو�سات الدم الالزمة.
وقالت اأن الإجازة ال�سيفية توؤثر �سلباً على 
والنظام  الأط��ف��ال من حيث قلة احل��رك��ة، 
يتبعون  الأطفال  اأن  اإىل  م�سرية  الغذائي، 
عادات اآبائهم، فعلى الآباء اأن يكونوا قدوة 
ال���غ���ذاء ال�سحي،  ت���ن���اول  ل��ه��م م���ن ح��ي��ث 
على  الأط��ف��ال  وت�سجيع  ال�سحي،  وال���وزن 
ال���ب���دين وع����دم اجبارهم  ال��ن�����س��اط  زي�����ادة 
وتقدمي   ، يرغبونها  ل  اأغذية  تناول  على 
ومراعاة  منزلياً،  املعدة  ال�سحية  الأغذية 
وا�ستبدال  ال���غ���ذائ���ي���ة،  احل�����س�����ض  ح��ج��م 
ال�سحية  ب��ال��وج��ب��ات  اجل���اه���زة  ال��وج��ب��ات 

املعدة منزلياً.

•• دبي – الفجر

تكّللت ال�سراكة بني جامعة زايد وموؤ�س�سة 
عبد اهلل الغرير للتعليم بالنجاح يف عامها 
1،000 طالب  من  اأكرث  بت�سجيل  الأول، 
التدريبية،  دورات��ه��ا  يف  اإماراتيني  وطالبة 
تهدف  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  عقب  وذل��ك 
الإم��ارات��ي يف م�سريتهم  ال�سباب  دع��م  اإىل 
التعليمية والعملية، واأنتجت هذه ال�سراكة 
عن توثيق تفاعل ا�ستثنائي لطلبة جامعة 
للمفكرين  ال���غ���ري���ر  ب���رن���ام���ج  م����ع  زاي������د 
للتعليم  من�سة  عن  عبارة  وه��و  اليافعني، 
قبل  م��ن  ا�ستحداثها  مت  الإن���رتن���ت،  ع��رب 
لتهيئة  للتعليم  الغرير  ع��ب��داهلل  موؤ�س�سة 

ال�سباب ل�سوق العمل. 
وتهدف التفاقية التي متتد لثالثة اأعوام 
املوؤ�س�ستني  بني  ر�سمياً  ال�سراكة  بلورة  اإىل 
وطالبة  ط��ال��ب   6،000 اإىل  ب��ال��و���س��ول 
برنامج  يف  ودجمهم   ،2023 ع��ام  بحلول 
يقّدم  ال���ذي  اليافعني  للمفكرين  الغرير 
اأداة ل�ستك�ساف امل�سار الوظيفي، وم�ساقات 
وال�سخ�سية،  امل��ه��ن��ي��ة  امل����ه����ارات  ل�����س��ق��ل 
التعليم  ح�����ول  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  وم���������س����دراً 

والتوظيف.
الكعبي،  ن��ورة بنت حممد   وع��ربت معايل 
جامعة  رئي�سة  وال�����س��ب��اب،  الثقافة  وزي���رة 
التي  الباهرة  بالنتائج  �سعادتها  عن  زاي��د، 
بني  ال�سراكة  م��ن  الأول  ال��ع��ام  يف  حتققت 
ج��ام��ع��ة زاي���د وم��وؤ���س�����س��ة ع��ب��د اهلل الغرير 
اأهمية  على  دليل  "هذا  وق��ال��ت:  للتعليم، 

القطاع  م��ع  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ع��اون 
امل���ج���الت الأك���ادمي���ي���ة، ومنها  اخل��ا���ض يف 
الإماراتيني  امل���واه���ب  اأ���س��ح��اب  اإر����س���اد  يف 
الربامج  وبف�سل  امل�ستقبلية.  امل��ه��ن  اإىل 
الال�سفية  والأن���������س����ط����ة  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
الطلبة  م���ه���ارات  ت��ع��زي��ز  ت�����س��ّب يف  ال���ت���ي 
وحت�سريهم للوظائف امل�ستقبلية، ت�سيف 
هذه ال�سراكة املزيد من القيمة اإىل هدفنا 
من  اجلديدة  الأجيال  متكني  اإىل  الرامي 
امل��وه��وب��ني، وتعزز  امل��ه��ن��ي��ني  الإم���ارات���ي���ني 
اإرادتنا لتغيري وجه التعليم، واإيجاد فر�ض 

جديدة خلدمة الطلبة".
من جانبه، قال معايل عبد العزيز الغرير، 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة ع��ب��د اهلل 
الغرير للتعليم: »لقد عقدنا هذه ال�سراكة 
مع جامعة زايد يف وقت ات�سم بالعديد من 
التحديات يف زمن اجلائحة العاملية، بهدف 
ب���رام���ج م��ت��ع��ددة ل��ت��ن��م��ي��ة مواهب  اب��ت��ك��ار 
ال�����س��ب��اب ودع�����م ال��ك��ل��ي��ات، اآخ����ذي����ن بعني 
�سرور  ويغمرنا  اجل��دي��د.  واقعنا  العتبار 
ع���ارم ب��ال��ن��ج��اح ال���ذي حققه ال��ربن��ام��ج يف 
اأننا على م�سار  يوؤكد  الأول، وهو ما  عامه 
لأننا  الكبرية،  اأهدافنا  �سريع نحو حتقيق 
ن��وؤم��ن ب��ال��دور احل��ي��وي ال��ذي ي�سطلع به 
متكني �سبابنا عندما يتعّلق الأمر بتحقيق 

اأهداف التنمية التي و�سعتها قيادتنا«.
التي مت حتقيقها  البارزة  الإجن��ازات  ومن 
طالب   400 اأن  ي���ذك���ر  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام 
الوظيفي »مي  التقييم  اأداة  اأمّت��وا  وطالبة 
طالباً   650 م��ن  اأك���رث  ���س��ّج��ل  فيما   ،»3

وط��ال��ب��ة اإم��ارات��ي��ني يف م�����س��اق واح���د على 
الغرير  ب���رن���ام���ج  م��ن�����س��ة  ت���ق���ّدم���ه  الأق������ل 
 90% تفاعل  وق��د  اليافعني.  للمفكرين 
جناح  م�ست�سار  م��ع  امل�سجلني  الطلبة  م��ن 
م���ن ال���ربن���ام���ج، وح�����س��ل��وا ب���ال���ت���ايل على 
اجلامعية  احل���ي���اة  ح����ول  ق��ّي��م��ة  م�������س���ورة 
ومتعّمق يف  واملهنية من مهني متخ�س�ض 
احتياجات ال�سباب الإماراتيني واأحالمهم 
 300 من  اأكرث  وتفاعل  هذا  وتطّلعاتهم. 
ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�ض يف جامعة 
للمفكرين  الغرير  برنامج  با�ستعمال  زايد 

اليافعني ودجمه يف اأن�سطتهم التعليمية. 
موؤ�س�سة  تعمل  ال�سراكة،  هذه  من  وكجزء 
عبد اهلل الغرير للتعليم عن كثب مع اإدارة 
يف  واخل��ري��ج��ني  للطلبة  املهنية  ال�����س��وؤون 
جامعة زايد، لتهيئة ال�سباب ل�سوق العمل 
وتنمية مهاراتهم من خالل برامج تدريب 
التدريب  ب���رام���ج  وت���ه���دف  اف���رتا����س���ي���ة. 
وتقوية  ت��ع��زي��ز  اإىل  ه����ذه  الف���رتا����س���ي���ة 
الوظيفية  للفر�ض  الإم��ارات��ي��ني  م��ه��ارات 

وم�ساعدتهم على تو�سيع �سبكتهم املهنية.
الغرير  اهلل  ع��ب��د  م��وؤ���س�����س��ة  واأج�����رت  ه���ذا 
من�ّسقي  مع  توعية  جل�سات  اأي�ساً  للتعليم 
الطلبة  وم��ع  الكليات  ال��ت��دري��ب يف  ب��رام��ج 
تلقي  مت  وبالنتيجة،  بالربنامج.  املهتّمني 
43 طلباً لالنت�ساب اإىل برنامج التدريب، 
الغرير  اهلل  ع��ب��د  م��وؤ���س�����س��ة  منها  اخ��ت��ارت 
للتعليم 12 �ساباً و�سابة اإماراتيني موؤهلني 

لدخول الربنامج. 
ال�سام�سي،  را�سد  اأ���س��اف  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 

واخلريجني  الطلبة  ���س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
ب��الإن��اب��ة: »ه��ذا من��وذج ق��وي للتعاون بني 
ال��ق��ط��اع��ني الأك���ادمي���ي واخل���ا����ض، بهدف 
بامل�سورة  وتزويدهم  �سبابنا  مهارات  تنمية 
ح�سولهم  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  ومتهيد  املهنية 
برنامج  وم���ع  ن��اج��ح��ة.  مهنية  ح��ي��اة  ع��ل��ى 
يتمّكن  ال���ي���اف���ع���ني،  ل��ل��م��ف��ك��ري��ن  ال���غ���ري���ر 
الطالب الإماراتيون من ال�ستعداد ل�سوق 
العمل واختيار مهنتهم للم�ستقبل، اإ�سافة 
لالنتقال  ال�سخ�سية  مهاراتهم  تعزيز  اإىل 
يريدونها.  ال��ت��ي  ال��وظ��ي��ف��ة  اإىل  ب�سهولة 
ومت���ّث���ل ه���ذه ال�����س��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة زايد 
منوذجاً ُيحتذى به من اأجل تعزيز وتو�سيع 
اآفاق برنامج الغرير للمفكرين اليافعني«.

مرمي  الطالبة  تقول  التجربة،  هذه  وعن 
عبد النا�سر لر�سي من كلية اإدارة الأعمال 
ب��ج��ام��ع��ة زاي����د: »ل��ق��د ���س��ارك��ت يف خم�سة 
للمفكرين  ال��غ��ري��ر  ب��رن��ام��ج  م��ن  م�ساقات 
ال���ي���اف���ع���ني وت���ع���ّل���م���ت ال���ك���ث���ري م���ن���ه���ا، مما 
املهني.  مل�ساري  ال���س��ت��ع��داد  على  �ساعدين 
برنامج  يف  التثقيفية  الناحية  جانب  واإىل 
الغرير للمفكرين اليافعني، تعّلمنا كيفية 
من  العملية  احلياة  يف  در�سناه  ما  تطبيق 
���س��ي��ن��اري��وه��ات من  اإىل  خ���الل ال���س��ت��م��اع 
واق��ع احل��ي��اة وق���راءة بع�ض احل���الت. اأما 
على ال�سعيد ال�سخ�سي، وب�سفتي متعلمة 
بفاعلية  ت��ع��ّل��م��ت  ف��ق��د  و���س��م��ع��ي��اً،  ب�����س��ري��اً 
وم�ساهدة  البيانات  روؤية  اأكرب، عن طريق 
تفاعل  يف  ���س��اه��م��ت  ال���ت���ي  ال���ف���ي���دي���وه���ات 
الطالب مع الربنامج، لأن كل م�ساق، وكل 

�سفحة منه على الأقل، زّودتنا بفيديوهات 
ملهمة لأ�سخا�ض يروون جتاربهم«. 

300 ط��ال��ب وطالبة  اأك���رث م��ن  اأن  ي��ذك��ر 
من جامعة زايد ا�ستثمروا وقتهم بح�سور 
�سة على �سبكة الإنرتنت ملدة  ندوات متخ�سّ
اأ�سبوع يف برنامج مكثف، لتنمية مهاراتهم 
النجاح  لهم  يحقق  مم��ا  املطلوب  بال�سكل 
الرتويج  وب���ه���دف  ال��ع��م��ل��ي��ة.  ح��ي��ات��ه��م  يف 
"�سفراء  م��ب��ادرة  اإط���الق  مت  املن�سة،  لهذه 
برنامج الغرير للمفكرين اليافعني" الذي 
ا�ستقطب 25 �سفرياً اإماراتياً، مت تدريبهم 
الربنامج  لو�سول  التوعية  ج��ه��ود  ل��دع��م 
وزيادة  والطالبات  الطالب  من  مزيد  اإىل 

اأعداد املنت�سبني اإىل املن�سة. 
هو  اليافعني،  للمفكرين  الغرير  برنامج 
باللغتني  متاحة  رقمية  من�سة  عن  عبارة 
اإعداد  �ساأنها  م��ن  وال��ع��رب��ي��ة،  الإجن��ل��ي��زي��ة 
وال���ع���رب ودعمهم  الإم���ارات���ي���ني  ال��ط��الب 
لت����خ����اذ ق���������رارات م����درو�����س����ة ا����س���ت���ع���داداً 
مهاراتهم  ولتطوير  باجلامعة،  لاللتحاق 
ال�سخ�سية من اأجل حتقيق النجاح، اإ�سافة 
اإىل تقدمي امل�سورة لهم قبيل انتقالهم من 
بد  ول  العمل.  �سوق  اإىل  الدرا�سة  مقاعد 
بكامله  الربنامج  اأن  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  من 
متوافر على �سبكة الإنرتنت جماناً، وي�سم 
وي�ساعد  م�ستخدم   37،000 م��ن  اأك���رث 
املهارات  ���س��ق��ل  يف  واخل��ري��ج��ني  ال��ط��الب 
ال��ت��ي ي��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا اأرب�����اب ال��ع��م��ل، ويقدم 
اجلامعية  احل��ي��اة  ح��ول  املعلومات  اأح���دث 

و�سوق العمل. 

•• العني - الفجر

خالل م�سريتها التي امتدت اإىل 53 عاماً 
ح��ق��ق��ت ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني نقلة 
نادرة  ن�سائية  وظ��ائ��ف  ت��وط��ني  يف  ن��وع��ي��ة 
تدريب  مثل  العربي  الوطن  م�ستوى  على 
الطيور اجلارحة والطب البيطري واإر�ساد 
وال��ت�����س��ري��ح ورعاية  وال��ب�����س��ت��ن��ة  ال�����س��ف��اري 
بالنقرا�ض،  واملهددة  اخلطرة  احليوانات 

 58% بلغت  ن�سائي  توطني  بن�سبة  وذلك 
الوظيفي  ال�����ك�����ادر  ن�������س���ف  ي����ف����وق  ومب������ا 

الإماراتي يف احلديقة.
و اأكد �سعادة غامن مبارك الهاجري مدير 
ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة حل��دي��ق��ة احليوان 
" لقد كانت  والأحياء املائية بالعني قائاًل 
املوؤ�س�سات  من  بالعني  احليوانات  حديقة 
احلكومية ال�سباقة يف دعم املراأة وت�سجعها 
على العمل يف جمالت ميدانية فريدة من 

نوعها قلما جندها يف عاملنا العربي، فنحن 
لدينا اأول مدربة طيور اإماراتية وطبيبات 
تغذية  واخ�سائيات  بيطريات  وممر�سات 
وت�سريح،  خم����ت����ربات  وف���ن���ي���ات  وب�����س��ت��ن��ة 
وم���ر����س���دات ���س��ي��اح��ة و���س��ف��اري وغ���ريه���ا ، 
والإ�سرافية  الإداري��ة  للوظائف  بالإ�سافة 
يف جمال �سون الطبيعة ورعاية احليوانات 

مبعدل )202( موظفة ".
واأ�ساف �سعادة الهاجري " اإن اإطالق �سعار 

ليوم  للخم�سني(  واإ���س��راق��ة  طموح  )امل���راأة 
ا�ستكماًل  ي��اأت��ي   2021 الم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
حديقة  اإن�ساء  على  م�ست  عاماً  خلم�سني 
احليوانات بالعني على يد املغفور له ال�سيخ 
ل��ن��وا���س��ل يف  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اخلم�سني القادمة ما بداأناه من دعم املراأة 
الوطنية  التنمية  جم���الت  يف  ومتكينها 
مع  املا�سية  اخلم�سون  ك��ان��ت  وك��م��ا  ك��اف��ة. 
فكر ونهج ال�سيخ زايد  بن �سلطان اآل نهيان 

اخلم�سني  اأي�ساً  �ستكون   ، ث��راه  اهلل  طيب 
الإماراتية،  امل��راأة  لطموح  جت�سيداً  التالية 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  الرعاية  ظل  يف 
رئ��ي�����ض ال����دول����ة وال����دع����م امل���ت���وا����س���ل لأم 
الإمارات حفظهما اهلل، ما هياأ كل مقومات 
النجاح والإبداع للمراأة الإماراتية يف جميع 
وفاعلية،  ب��ج��دارة  ومنا�سبها،  موا�سعها 
حم��ق��ق��ة اإجن�������ازات وجن���اح���ات ع��ل��ى مدار 

العقود املا�سية من عمر الدولة".

مع بداية العام الدرا�صي

»�شحة« توجه ن�شائح واإر�شادات لتهيئة الطالب للعودة اإىل مقاعد الدرا�شة والهتمام ب�شحتهم مع تغيري نظام احلياة اليومية

احتفاًء مبرور عام على ال�صراكة بني جامعة زايد وموؤ�ص�صة عبد اهلل الغرير للتعليم

ت�شجيل اأكرث من 1,000 طالب وطالبة يف دورات برنامج الغرير للمفكرين اليافعني ا�شتعدادًا لتوظيفهم 
و688 ي�شّجلون يف م�شاق واحد على الأقل يف برنامج الغرير للمفكرين اليافعني الوظيفي  التقييم  ي�شتكملون  طالب   409 •

حديقة احليوانات بالعني ت�شتعر�س اإجنازاتها يف توطني الوظائف الن�شائية النادرة 

برنامج الرتبية اخلا�شة لأول مرة يف 
»AUE« اجلامعة الأمريكية يف الإمارات

•• دبي – الفجر

درجة  م����وؤخ����راً   )AUE( الإم��������ارات  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ط��رح��ت 
التخ�س�ض  بهذا  الدرا�سة  تبداأ  و�سوف  اخلا�سة،  الرتبية  يف  البكالويو�ض 
مدة  وتكون   2022-2021 اجلامعي  للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف 
الدرا�سة يف هذا الربنامج اأربع �سنوات يح�سل بعدها على درجة بكالوريو�ض 
الرتبية يف الرتبية اخلا�سة، ويهدف الربنامج اإىل اإعداد الكوادر الوطنية 
املوهلة من الناحية النظرية والعملية التطبيقية على التعامل مع الطلبة 
ا�سحاب الهمم والطلبة املوهوبني واملتفوقني يف خمتلف املراحل الدرا�سية 
وبالذات يف مرحلة الرو�سة واملرحلة البتدائية �سواء كان ذلك يف مدار�ض 
القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�ض اأو يف مراكز الأطفال اأ�سحاب الهمم 
يف خمتلف املدار�ض واملراكز احلكومية واخلا�سة، وي�سمل كذلك املوؤ�س�سات 
العمل على  اأجل  الرتبوية من  تقدم اخلدمات  التي  واجلمعيات اخلريية 
تلبية الحتياجات الرتبوية كافة للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة مبن 

فيهم ذوي املوهبة والتفوق. 
الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  الربنامج  هذا  ا�ستحداث  فكرة  وتاتي 
والتي تركز على تقدمي اخلدمات ذات اجلودة العالية ح�سب اأف�سل املعايري 
يف  الهمم  اأ�سحاب  الأف��راد  حياة  نوعية  حت�سني  اإىل  تهدف  والتي  العاملية 
خمتلف مراحل احلياة، والتاأكيد على اأهمية التعليم املتطور والذي يهدف 
متمثل  واح��د  �سقف  حت��ت  اأق��ران��ه��م  م��ع  الهمم  اأ�سحاب  الطلبة  دم��ج  اإىل 
ب�سفوف الدمج ال�سامل، م�ستخدماً يف ذلك التعديالت التدري�سية املختلفة 

لتلبية الحتياجات الرتبوية كافة جلميع الطلبة.
ممار�سني  ليكونوا  الوطنية  ال��ك��وادر  اإع���داد  اإىل  اأي�سا  الربنامج  وي��ه��دف 
ولديهم القدرة يف اإبراز معارفهم وخرباتهم مع التميز يف جمال الرتبية 
والتدري�ض وتوافر اخلربة يف جمال التخ�س�ض، وذلك من خالل تزويدهم 
عالية  تعليمة  لعملية  ال��الزم��ة  التنظيمية  وال��ق��درات  وامل��ه��ارات  باملعرفة 
�سناع  اإي��ج��اد  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي�سعى  والتعلم.  التعليم  حيث  م��ن  اجل���ودة 
والتعلم  التعليم  جمال  يف  عالية  اأخالقيات  ذوي  ومرنني  متميزين  ق��رار 
ين�سطون يف البحث عن فر�ض النمو املهني من خالل بيئة تعليمية حمفزة 
وتفاعلية ت�ستند على البحوث ومتزج ما بني النظرية واملمار�سة الواقعية 

والتكنولوجيا. 
الإم����ارات )AUE( م��ن خ��الل هذا  الأم��ري��ك��ي��ة يف  كما ت�سعى اجل��ام��ع��ة 
الربامج اىل العمل على تفعيل ال�سراكة مع اجلهات احلكومية واخلا�سة 
واملوهبني  واملتفوقني  الهمم  تعمل على تقدمي اخلدمات لأ�سحاب  والتي 

من خالل تقدمي الربامج التدريبية وال�ست�سارات الرتبوية والنف�سية.
باجلامعة  الرتبية  كلية  عميد  ال��زي��ودي  حممد  الدكتور  ال�ستاذ  وح�سب 
الأمريكية يف الإم��ارات )AUE(  فاإن هذا الربنامج هو الأول من نوعه 

والذي مينح درجة البكالوريو�ض يف الرتبية اخلا�سة يف املنطقة.

حتت رعاية نهيان بن مبارك اآل نهيان
اأبوظبي ت�شت�شيف معر�س املجوهرات 

وال�شاعات خالل اأكتوبر املقبل
•• اأبوظبي - الفجر 

تعود الن�سخة الثامنة والع�سرون من معر�ض املجوهرات وال�ساعات لتقام يف 
اأبوظبي يف الفرتة بني 26 و 30 اأكتوبر، وذلك يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ض واملوؤمترات )اأدنيك(.
نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت  الفعالية  تعقد 
عالمة   140 فيها  وت�سارك  الإم����ارات،  بدولة  والتعاي�ض  الت�سامح  وزي��ر 
جمموعاتها  اأح��دث  لت�ستعر�ض  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  فريدة  جتارية 
وت�ساميمها املميزة. ويذكر اأن معر�ض املجوهرات وال�ساعات ي�ستهر بعر�ض 
قطع مذهلة وفريدة ل توجد عادة يف املتاجر، مما ي�سفي مزيًدا من التميز 

اإىل الفعالية املنتظرة.
يتاح الت�سجيل جماًنا للزوار الذين يح�سرون الفعالية، ليكت�سفوا ت�سكيلة 
رائعة من املجموعات احل�سرية التي تتنوع من القطع العملية اإىل القطع 
املقبلة  املجوهرات وال�ساعات يف ن�سخته  والنادرة. ويقدم معر�ض  الفاخرة 
لع�ساق الفخامة ت�سكيلة مبهرة من الت�ساميم التي ميكنهم الختيار من 

بينها. 
وال�ساعات:  املجوهرات  املعر�ض يف معر�ض  اأبو لطيف، مدير  وقال فرا�ض 
كامل، ي�سرنا اأن ن�سهد عودة معر�ض املجوهرات  لعام  املعر�ض  توقف  "بعد 
وال�ساعات املحبوب اإىل اأبوظبي، حيث حر�سنا على اختيار اأكرث العالمات 
ال��ت��ج��اري��ة ت��ن��وًع��ا م��ن خم��ت��ل��ف اأرج�����اء ال��ع��امل ل��الرت��ق��اء ب��ت��ج��رب��ة زوارن����ا 
يف ال��ت�����س��وق. ل��ط��امل��ا ك���ان م��ع��ر���ض امل��ج��وه��رات وال�����س��اع��ات املن�سة الأرق���ى 
للمجوهرات القّيمة والعالمات الفاخرة لل�ساعات، لتتمكن من ا�ستعرا�ض 

ابتكاراتها الفريدة والقطع التي تعر�ض لأول مرة." 
للم�سرتين  املف�سلة  التجارية  العالمات  العام عودة  "ي�سهد هذا  واأ�ساف: 
بعناية  انتقيناها  التي  الأ�سماء اجلديدة  العديد من  اإىل ظهور  بالإ�سافة 
للم�ساركة، فهدفنا هو تقدمي جمموعة منوعة من الت�ساميم التي تنا�سب 
القطع  من  ع��دًدا  العام  لهذا  الفعالية  وتعر�ض  ال��راق��ي.  جمهورنا  اأذواق 
وال�ساعات، ف�ساًل عن  املجوهرات  بعامل  املهتمني حديًثا  �ست�ستقطب  التي 

جمموعات تروق للخرباء."
امل�سممني  اب��ت��ك��ارات  ع��ن  الباحثني  امل�سرتين  رغ��ب��ات  امل��ع��ر���ض  يلبي  كما 
امل�سممني  باإبداعات  ا  خا�سً ا  معر�سً يقدم  حيث  ال�ساعدين،  الإماراتيني 
الإماراتيني وعالماتهم التجارية يف �سالة الت�ساميم الإماراتية بالفعالية. 
امل�سغولة بدقة  ميكن للزوار الطالع على ت�سكيلة مذهلة من املجوهرات 
للعرائ�ض،  ا  خ�سي�سً �سممت  وال��ت��ي  املر�سعة  الذهبية  والقطع  وحرفية 
التي  الأنيق  الع�سري  الطابع  ذات  املجوهرات  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة 
اإب��داع وتقدم دولة الإم���ارات.  وملزيد من التنوع يف الفعالية، يقدم  تعك�ض 
معر�ض املجوهرات وال�ساعات كذلك جمموعة وا�سعة من امل�سممني ذوي 
ال�سهرة العاملية ليتيح للم�سرتين فر�سة التعرف اإىل جمموعة مبهرة من 
املجوهرات  من  مقتنياتهم  اإىل  واإ�سافتها  الفريدة  والطرازات  الت�ساميم 
الدوليني  امل�سممني  كافة  تواجد  املعر�ض  مالمح  اأب��رز  وم��ن  وال�ساعات. 
ال�ساعدين  املجوهرات  م�سممي  ولت�سجيع  العاملية.  الت�ساميم  �سالة  يف 
وال�ساعات  املجوهرات  معر�ض  يقدم  املحلية،  والفنون  امل��واه��ب  وت�سجيع 
جوائز الإبداع التي تقام باإ�سراف امل�سممة املتميزة عزة القبي�سي. ويدعى 
الفائزين  الإع��الن عن  ليتم  املعر�ض،  قبل  ت�ساميمهم  لتقدمي  امل�ساركون 

خالل فعاليات معر�ض املجوهرات وال�ساعات. 
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ولكن  الأذن،  �صمع  منتلك  جتعلنا  التي  الأ�صباب  من  العديد  هناك 
وظيفته يف النهاية هي حماية الأذن وتنظيفها.

اإىل  النتقال  من  البكترييا واجلراثيم  اللزج  ال�صمع  ومينع قوام 
الأذن والت�صبب يف اللتهابات وي�صاعد على منع اأي �صيوف غري 
اجللد  تليني  على  اأي�صا  الأذن  �صمع  وي�صاعد  بهم.  مرحب 
الطبيعي  احلمو�صة  درج��ة  ت��وازن  على  ويحافظ 

لالأذن ملنع التهيج واجلفاف.

امللكية  ال��ك��ل��ي��ة  زم��ي��ل  ف���ريك���ريك،  م��ي�����س��ا  لل�سيد  ووف���ق���ا 
 Auris Earملركز ال�����س��ري��ري  وامل���دي���ر  ل��ل��ج��راح��ني، 
Care ، فاإن لون �سمع الأذن لي�ض طريقة جيدة ملعرفة 

ما اإذا كنت ب�سحة جيدة اأم ل.
ال�سحي  الأذن  �سمع  لون  يختلف  اأن  "ميكن  ن�سح:  لكنه 
من الأبي�ض اأو الأ�سفر اأو البني اأو الأ�سود. و�سمع الأذن 
اأي�����س��ا، وه���ذا ���س��يء ت��رث��ه عن  اأو اجل���اف مفيد  ال��رط��ب 

والديك".
كريه  اأو  اأخ�سر  اأذن  �سمع  لديك  ك��ان  "اإذا  اأ���س��اف:  لكنه 

اأذنك تنزف، فقد ي�سري ذلك اإىل  اإذا كانت  اأو  الرائحة، 
وجود عدوى ويجب عليك طلب ا�ست�سارة طبية على 

وجه ال�سرعة".
وع��ادة ما ينتج ج�سمك ما يكفي من �سمع الأذن 

بع�ض  يف  ول���ك���ن  الأذن  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
اأو  ال�سمع �سلبا  اأن ي�سبح هذا  الأحيان ميكن 

اأو  اإىل م�ساكل مثل فقدان ال�سمع  ي��وؤدي  يتاأثر ب�سكل قد 
عدم الراحة.

اأك��رث من  ومنذ  الأذن.  �سمع  م��ن  اأن���واع خمتلفة  وه��ن��اك 
لديهم  الب�سر  اأن  اليابان  يف  باحثون  اكت�سف  عام،   100

نوعان رئي�سيان من �سمع الأذن:
- �سمع الأذن اجلاف املتق�سر، املوجود ب�سكل �سائع يف �سرق 

اآ�سيا
اأخرى  جمتمعات  يف  املوجود  واللزج  املبلل  الأذن  �سمع   -

مثل الأوروبيني
فريكريك  وي���ق���ول 
الأذن  �سمع  اإن 
اجل������������اف 

املتق�سر مييل اإىل اأن يكون اأفتح يف اللون من �سمع الأذن 
الرطب اللزج.

 ،Specsavers يف  ال�سمعيات  اخت�سا�سي  كبري  وق��ال 
جوردون هاري�سون: "اإذا كانت اأذناك م�سدودتني بال�سمع، 
فقد ت�سعر اأحيانا كما لو كنت فقدت �سمعك حيث ميكن اأن 
ت�سبح ال�سو�ساء اأكرث كتما. وقد تواجه رنينا اأو اإح�سا�سا 
اإح�سا�ض  اإنه  اأذن��ك.  اأو امتالء يف  باأمل  ت�سعر  اأو  بطقطقة 

غريب وميكن اأن يكون مقلقا اإذا مل تختربه من قبل".
كيف ميكنك منع تراكم �سمع الأذن؟

اأو�سح هاري�سون اأن اأف�سل ما ميكنك فعله هو جتنب و�سع 
داخل  اإىل  الأذن  �سمع  يدفع  اأن  اأذنيك ميكن  �سيء يف  اأي 
اأو حتى  العدوى  اأو  ال�سمع  تاأثري  اإىل  وي��وؤدي  اأذن��ك  قناة 

ثقب طبلة الأذن.
اأعواد  اأ���س��ي��اء مثل  و���س��ع  ع��دم  للغاية  امل��ه��م  "من  وت��اب��ع: 
القطن وعيدان الثقاب ومقاب�ض ال�سعر واأقالم الر�سا�ض 
يف اأذنيك لتخلي�سهما من اأي تراكم. ومن املهم اأي�سا اأن 
اأذنك  اأن مت�سح حول  اأذنيك. ويجب  حتافظ على نظافة 
غ�سل  اأو  ال�ستحمام  بعد  خا�سة  ب��ان��ت��ظ��ام،  اخل���ارج  م��ن 

وجهك".
اإذن ماذا يجب اأن تفعل اإذا ان�سدت اأذنيك؟

عادة ما يت�ساقط �سمع الأذن من تلقاء نف�سه. واإذا مل 
يحدث ذلك وت�سبب يف ان�سداد م�ستمر، فمن الأف�سل 

طلب امل�سورة الطبية.
الزيتون  زي��ت  اأو  الأذن  "قطرات  هاري�سون:  واأو���س��ى 
ذلك  اإج���راء  ويتم  ال�سمع.  تليني  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 
ب�سكل عام ملدة ثالثة اإىل خم�سة اأيام قبل موعد اإزالة 

ال�سمع.
ال��ق��ط��رات يف متدد  اأن تت�سبب ه��ذه   وم��ع ذل��ك، ميكن 
يف  يت�سبب  ورمب��ا  اأ���س��واأ  الن�سداد  يجعل  ما  الأذن،  �سمع 

مزيد من التهيج".
واإذا ظهر لديك طعم كريه يف فمك، يجب اأن تتوقف عن 
ا�ستخدام القطرات على الفور.واأ�سار هاري�سون: "اإذا كان 
لديك اأي خماوف ب�ساأن ا�ستخدام هذه املنتجات، 
ال�سيديل  ا�ست�سارة  دائما  عليك  يجب 
ال�سحية.  بالرعاية  العمل  اأو 
الأذن  ���س��م��ع  ك�����ان  واإذا 
م�ستمرة  م�سكلة  ميثل 
وبقي الن�سداد، فمن 
التحدث  الأف�����س��ل 
اأخ���������س����ائ����ي  اإىل 

ال�سمعيات".

متى يجب زيارة الطبيب؟

لون �شمع الأذن هل ي�شري اإىل م�شكلة �شحية!

الثوم
رائحته  تعطيه  التي  الألي�سني،  م��ادة  الثوم على   يحتوي 
ونكهته املميزة. وهذه املادة تعمل كعامل وقائي للكبد، 
م�ستوى  يرتفع  اجل�سم  اإىل  ال��ث��وم  دخ��ول  بعد  حيث 
التي  اإنزميات اجللوتاثيون بريوك�سيديز والكتالز، 
متنع تلف جدران واأن�سجة الكبد مبكرا، بالإ�سافة 
اإىل اأنها م�سادات اأك�سدة قوية. وعالوة على هذا، 

مينع الثوم تكون احل�سى يف كي�ض املرارة.
على  الأخ�����س��ر  ال�ساي  ي�ساعد  الأخ�����س��ر-  ال�ساي 
ال�سموم  واإخ����راج  التالفة،  الكبد  خاليا  اإ���س��الح 
يحتويه  ال��ذي  الكافيني  ويح�سن  اجل�سم،  م��ن 
اإفراز ال�سفراء وعملية التبادل 
مدر  انه  كما  الغذائي. 

جيد للبول.

اخل�صروات 
 حت���ت���وي اخل�������س���روات 
من  �سغرية  كمية  على 
ال�����س��ع��رات احل����راري����ة، 
ول�����ك�����ن م����ق����اب����ل ه����ذا 
ن�سبة  ع���ل���ى  حت���ت���وي 
ع����ال����ي����ة م������ن امل�������واد 
املغذية والفيتامينات 
وكذلك  وامل�����ع�����ادن. 
ع������ل������ى الأل��������ي��������اف 

الأمعاء. لأنها ت�ساعد  ال�سرورية ل�سحة وعمل  الغذائية 
وتعترب  وال��ف�����س��الت.  ال�سموم  م��ن  اجل�سم  تطهري  على 
اخل��الي��ا ال��ك��ب��دي��ة امل���وج���ودة يف معظم اخل�����س��روات، من 
اأف�سل مواد البناء خلاليا الكبد، حيث ت�ساهم يف جتديدها 

وا�سالحها.

اليقطني والبنجر
والبيتا  والريبوفالفني  البكتني  على  اليقطني  يحتوي   
اأغ�سية  جتديد  عملية  ت�سرع  التي  والنيا�سني،  ك��اروت��ني 
غذائية  األياف  على  فيحتوي  البنجر  واأم��ا  الكبد.  خاليا 

الألياف  وهذه  احلرارية.  باملعاجلة  تتاأثر  ل 
ت�ساعد على تخفي�ض م�ستوى الكولي�سرتول 
فيتامني  جمموعة  على  "ال�سار" وحتتوي 

الكبد. يحتاجها  التي   B

اخلر�صوف
ي�������س���اع���د اخل����ر�����س����وف   

قنوات  ت��ن��ظ��ي��ف  ع��ل��ى 
ال�������س���ف���راء وت���دف���ق 
ويح�سن  ال�����س��ف��راء 

ال������ع������م������ل������ي������ات 
لبيولوجية  ا
ئية  لكيميا ا
ال����ك����ب����د  يف 

وك��������ذل��������ك   ،

اله�سمي  اجل��ه��از  اأع�ساء  وظ��ائ��ف 
الأخرى.

اأهتماما  الأ���س��ف��ر  البطيخ  اإي���الء  فيجب  ال��ف��واك��ه،  واأم���ا 
خا�سا. لأن البطيخ الأ�سفر ي�ساعد على وقف تطور داء 

تليف الكبد الدهني وعالجه.
والتفاح  الأف��وك��ادو  اإه��م��ال  ع��دم  كما يجب  وت�سيف، 
والطماطم  وال��ب��اذجن��ان  وامل��ك�����س��رات  واحلم�سيات 
تناولها  اأن  حيث  والربوكلي،  الورقية  واخل�سروات 
على  واحل��ف��اظ  الكبد  وق��اي��ة  على  ي�ساعد  بانتظام 

خالياه من التلف.
ل  جيدة،  بحالة  الكبد  على  احلفاظ  اأج��ل  من  ولكن 

بنظام  الل����ت����زام  ي��ك��ف��ي 
ب��ل يجب  غ��ذائ��ي �سحي، 
مم���ار����س���ة  ت����راف����ق����ه  اأن 

ال����ن���������س����اط ال�����ب�����دين، 
عن  وال�����ت�����خ�����ل�����ي 

ت��������������ن��������������اول 
امل���ق���ل���ي���ات 

واملاأكولت 
يعة  ل�سر ا

لتقليل  ا و
املوالح  م��ن 

واحل�����ل�����وي�����ات 
الدهنية  وامل�������واد 
والتدخني والكحول.

مواد غذائية ل�شتعادة �شحة الكبد
يحمي الكبد اجل�صم من ال�صموم واملواد ال�صارة، ويحول املواد املغذية اإىل طاقة، وي�صفي املواد غري ال�صرورية. لذلك يعتر اأحد 

اأهم اأع�صاء اجلهاز اله�صمي.
وت�صري الدكتورة ميال ميكاتيوك، خبرية التغذية الرو�صية، يف حديث لوكالة نوفو�صتي الرو�صية لالأنباء، اإىل اأنه ب�صبب اإيقاع 

احلياة املعا�صرة، وعدم التزام الإن�صان بنظام غذائي �صحي ولديه عادات �صيئة، ي�صبح الكبد �صعيفا. ولكن هناك مواد 
غذائية ت�صاعد على الحتفاظ ب�صحته وتطبيع وظائفه.

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
�سركة /دافين�سي ديفيلومبنت منطقة حرة )�ض ذ م م( )رخ�سة رقم 95689(  والكائنة ب���� املقر 
، املبنى : مبنى املختربات - جممع دبي للعلوم ، دب��ي. دولة  2-12 ، الطابق : 02  رقم ا�ض دي 
الإمارات العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف 
اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 23 
بالمر  باأى طرف معنى  ال�سركة  تهيب   ، لذلك  وفقا  ال�سركة.  اغالق وحل  ب�ساأن   2021 يوليو 
هذا  تاريخ  من  يوما   45 خ��الل  املطالبات  ه��ذه  تقدمي  عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه 

العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : 
ال�سيد/ طارق حممود 

ا�سم ال�سركة : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية  
�ض ب : 91153 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 045821333
info@mazca.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد �سهاب احمد يو�سف   
مدين  SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001209/ 

اإىل املحكوم عليه : اأحمد �سهاب احمد يو�سف 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ احمد ح�سن حممد ح�سن البلو�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12997  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    SHCFICICPL2021 /0003894 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سيخة حممد علي املجر ال ميهال - العنوان : 9277885  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�سالح / احمد ح�سن حممد ح�سن البلو�سي - بالتايل :
ن�ض احلكم - اأنه بتاريخ 2021/5/8 

بعد الإطالع على الوراق 
امر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )6400( درهم )فقط �ستة 
الف واربعمائة درهم( والزمتها بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى 
املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  والزمتها  ال�سداد  متام   وحتى 

القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    SHCFICICPL2021 /0005987 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه خالد حممد �سيد احمد بيومي
العنوان : 9332712

املحكمة  يوجد قد حكمت عليك هذه  بتاريخ ل  باأنه  علما  نحيطكم 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح حممد عبدالروؤوف حامد 
باأن يوؤدي للمدعي مبلغ  باإلزام املدعي عليه  حممد، بالتايل : نامر 
قابال  حكما  وامل�سروفات.  بالر�سوم  والزمته  درهم  اآلف  ثمانية 

لال�ستثناف خالل املدة القانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
�سركة /دافين�سي ديفيلومبنت منطقة حرة )�ض ذ م م( )رخ�سة رقم 95689(  والكائنة ب���� املقر 
، املبنى : مبنى املختربات - جممع دبي للعلوم ، دب��ي. دولة  2-12 ، الطابق : 02  رقم ا�ض دي 
الإمارات العربية املتحدة، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف 
اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 23 
بالمر  باأى طرف معنى  ال�سركة  تهيب   ، لذلك  وفقا  ال�سركة.  اغالق وحل  ب�ساأن   2021 يوليو 
هذا  تاريخ  من  يوما   45 خ��الل  املطالبات  ه��ذه  تقدمي  عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه 

العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : 
ال�سيد/ طارق حممود 

ا�سم ال�سركة : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية  
�ض ب : 91153 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 045821333
info@mazca.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 900
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد: دافي�د �س�رييان �سرييان توم�ا�ض - اجلن�سية : الهن�د، يرغ�ب 
: كيزهاكايي�ل  ال�س�يد  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح��س�ته  والتن�ازل ع�ن  البي�ع  ف�ي 
ار�س�اد احم�د - اجلن�سية : الهن�د، ف�ي الرخ�س�ة امل�سماه )الرعاي�ة الرائع�ة لتج�اره قط�ع غي�ار 
دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة  رق�م )784938(  ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة  باأم��ارة  تاأ�س�س�ت  املكيف�ات( 
من   )5( فقرة   )14( امل��ادة  وعمالبن�ض  اخ��رى:  تعديالت  بال�سارقة.   القت�س�ادية  التنمي�ة 
احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 898

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ حممد ر�ساء الكرمي مولفي حممد امني احلق - اجلن�سية 
:بنغالدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�سيد/ طفيل حممود ريزفى كمال الدين - اجلن�سية:بنغالدي�ض  وال�سيد/ حممد ر�ساء 
الكرمي مولفي حممد امني احلق - اجلن�سية : بنغالدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن )%50( 
 - رحمن  غ��الم  حاجى  الدين  كمال  ال�سيد/  اإىل  وذل��ك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من 
اجلن�سية:بنغالدي�ض يف الرخ�سة امل�سماه )مطحنة بامبو للبهارات( ال�سادرة من دائرة التنمية 

الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )211161( تعديالت اأخرى:- ليوجد.
2013 يف  وعمالبن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 899

اجلن�سية:   - الطنيج�ي  خلي�ف  ب�ن  را�س�د  �س�امل  �س�لطان  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: 
�س�يف �س�امل را�س�د ب�ن خلي�ف الطنيج�ي - اجلن�سية: الإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )ال�سيف 
خلدم�ة رج�ال العم�ال( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )781697( ال�س�ادرة 
املادة )14( فقرة  اآخرى: وعمالبن�ض  بال�سارقة.  تعديالت  التنمي�ة القت�س�ادية  دائ�رة  م�ن 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  فمن  الع��الن  هذا  تاريخ 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 897

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / تايفالبيل حممد كونهى - اجلن�سية الهند - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )�سوبر ماركت 
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة  الن�ساف( 
)14045( اإىل ال�سيد/عاتقه بيبى جار عبدول كونهى - اجلن�سية الهند. تعديالت 
اخرى : ليوجد. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الج��راء  �سوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

جتاري تنفيذ   1911/2020/207 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

مت�سامن  �سخ�سي  كفيل  ب�سفته   - ح�سن  احمد  عاطف  حم�سن   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
للت�سهيالت املمنوحة ل�سركة ايه اأو اإ�ض تريدجن م د م �ض - جمهول حمل الإقامة  

مبا ان املدعي / بنك م�سر - فرع دبي  
و  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   2021-8-23 بتاريخ  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
قدره 95311710 درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ و ال بيع العقار رقم الر�ض 
 714.712.113 A رقم الوحدات  املبنى جولف فيوز بلوك  ا�سم  267 مدينة املطار، 
التنظيمية  الالئحة  من   152 امل��ادة  ن�ض  ملقت�سيات  وفقاً  العلنية  باملزايدة  لكم  والعائدة 
اإ�ستئناف  يف  احل��ق  ولكم  وتعديالته.   2018 ل�سنة   75 رق��م  املدنية  الإج����راءات  لقانون 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/007808

اخطار عديل للوفاء مببلغ 15000 درهم
املخط�ر/ بابول رانا جليل - اجلن�سية بنغالدي�ض واأحمل بطاقة هوية رقم 784197283204861

العن�وان / ال�سارقة - القاد�سية - هاتف رقم / 0559256444
املخطر اإليه / حممد راجل حممدي عبداجلوين هولدر - اجلن�سية بنغالدي�ض 

 BB0295272 ويحمل جواز �سفر رقم
العن�وان/ ال�سارقة - النا�سرية - هاتف رقم / 0565880797

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 15000 درهم
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 15000 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد  اأنه  اإل  ال�سيك  املدعي ل�سرف  ال�سيك توجه  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  عليه حيث 
كايف قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق وبيانه كالتايل: ال�سيك رقم000123 مببلغ 15000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 
قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم  عليه  املدعي  اإن  وحيث   ، الوطني  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب   2020/10/11
م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد 
مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�سيد 

الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/0011920
املخط�ر : حممد �سامي حممد يو�سف اآل علي - اجلن�سية الإمارات ويحمل هوية اماراتية رقم )784199925813851(

العن�وان : ال�سارقة - ال�سيوح 3 - فيال رقم 1 - هاتف رقم 0501844804
املخطر اإليه : البطل ل�سناعة الثاث �ض ذ م م

العن�وان : ال�سارقة - ال�سناعية 13 خلف �سارع فايرك�ض - هاتف رقم : 0565266722
مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )4500( درهم وا�سرتجاع ا�سل �سيك �سمان بقيمة )7500 درهم(

الوق�ائ�ع :- املخطر اليها �سركة تعمل ب�سناعة الثاث
حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )4500( درهم مقابل معاملة جتارية على ان يقوم املخطر اليه �سناعة جل�سة بالفيال 
نقدا وقام  املخطر بدفع مبلغ )4500 درهم(  قام  اخلا�سة باملخطر على ان يقوم املخطر بدفع مبلغ اجمايل وقدرة )14737( درهم 

بتحرير �سيك �سمان ال ان املخطر اليه قام بتقدمي �سيك ال�سمان اىل البنك ومت الرجاع وبيانات ال�سيك كالتي :
�سيك رقم )000095( بقيمة )7500( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2021/05/01 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي.  -1

وب�سورة ودية ا�سرتجاع املبلغ وارجاع ا�سل �سيك ال�سمان وتكرارا  مرارا  اليه  املخطر  • طالب 
املخطر اليه ممتنع عن ا�ستكمال العمال املتفق عليها او ا�سرتجاع املبلغ املدفوع مع اأ�سل �سيك ال�سمان املذكور ان  • وحيث 

• لذلك، فاأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر بالإ�سافة اىل اإرجاع اأ�سل ال�سيك وذلك 
يف موع�د اق�ساه )5( ايام من تاري�خ يبلغك�م ه�ذا الإخطار وال �سوف ي�س�طر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق ، فاملخطر تخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان 

كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 227
البيع  يف  يرغب  م�سر،  اجلن�سية  ال�سطالوي،  حجاب  العظيم  عبد  ف��رج   : ال�سيد  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
الكتبي  خ�سوين  عبيد  حممد  ال�سيد:  اىل  100% وذل��ك  البالغة  ح�سته  كامل  51% م��ن  ع��ن  وال��ت��ن��ازل 
100%، وذلك  البالغة  24% من كامل ح�سته  ن�سبة  البيع والتنازل عن  ، ويرغب يف  ، اجلن�سية الم��ارات 
ن�سبة  التنازل عن  و  البيع  ال��روب��ي، اجلن�سية م�سر ويرغب يف  ال��رزاق م��ربوك  �سامي عبد  : دع��اء  ال�سيد  اىل 
كامل ح�سته البالغة %100 و ذلك اىل ال�سيد : فرج عبد العظيم حجاب ال�سطالوي ، اجلن�سية  25% من 
م�سر ، يف الرخ�سة امل�سماه )ح�سن املدينة للمقاولت الفنية( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
، تعديالت اخرى : خروج وكيل اخلدمات دخول  التنميه القت�سادية  دائ��رة  ال�سادرة من  رقم )546235( 
�سركاء، تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل ذ م م ، تغري ال�سم التجاري لل�سركة / املوؤ�س�سة و الن�ساط 
التجاري. وعمالبن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
امل�سار اليه بعد  الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا الع��الن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الج��راء 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/6986(
املنذر : مركز بارك للت�سوق - وعنوانه - الإم��ارات العربية املتحدة - اإم��ارة ال�سارقة - اأبو �سغارة – بودانق - خلف ال�سارقة ميغا مول 
065983350 - فاك�ض رقم ٠٦٥٧٥٩٤٢٢- هاتف متحرك رقم  5 - مكاتب ميجا مول - هاتف رقم  اإل - الطابق  اإك�ض  تو  بناية   –

. deyaaeldin@mbsinvestments.ae ٠٥٨٥٦٥٢٦٦٤ -  الربيد الإلكرتوين
– �سارع ٢٦ ب  – م��ردف  – اإم��ارة دبي  املتحدة  العربية  الإم���ارات   : ايلوميني�سنز لال�سرتخاء والتاأمل - وعنوانها  اإليها : مركز  املنذر 
اإف   (  F21-F20-F19( اأرق��ام – حم��الت  للت�سوق  ب��ارك  – مببنى مركز  �سارع اجلزائر  – املتفرع من   15 �سارع  من  املتفرع   –
21 – رقم البلدية ) ٣٠٥٨ – ٢٥١( رقم مكاين 90007 40697 - هاتف رقم 042880774 - فاك�ض رقم  اإف   -20 19-اإف 
املنذر ينذر املنذر   -  0585652664 الإر�ساد  رقم   0503880696  0506366166 رقم  متحرك  هاتف   -  065384446
القيمة  درهما(  وثالثون  وثالثة  وخم�سمائة  األ��ف  ع�سر  وت�سعة  )اأربعمائة  دره��م   419،533 مبلغ   - اأ  اأداء:-  ب�سرورة   : اأوًل   / اإليها 
الإيجارية املتاأخرة للفرتة من 2020/5/1 حتى 2021/8/31 ، ب - مبلغ 29،605 درهم )ت�سعة وع�سرون األف و�ستمائة وخم�ض 
دراهم( قيمة ر�سوم اخلدمات والتربيد والتكييف للفرتة من 2020/5/1 حتى 2021/8/31 ، ت - بالإ�سافة اإىل ما ي�ستجد من 
قيمة اإيجارية من تاريخ 2021/9/1 وحتى متام الإخالء بواقع قيمة اإيجارية �سنوية قدرها 314،650 درهم �سنويا. ث - بالإ�سافة 
1،75%�سهريا من تاريخ الإنذار وحتى ال�سداد التام. ج - بالإ�سافة اإىل اإلزامها ب�سداد املياة والكهرباء.  اإىل الفوائد القانونية بواقع 
ثاني�اً :- كم�ا ين�ذرها ب�س�رورة اإخ�الء املاأجور وت�سليمه خالي�ا م�ن ال�س�واغل والأ�سخا�ض ، وين�ذرها ب��س�رورة �س�داد املي�اة والكه�رباء ، وذل�ك 
خ�الل املدة القانوني�ة املق�درة ب� 30 ي�وم م�ن ت�اري�خ ه�ذا الإنذار الع�ديل ، واإل �سيتم اإتخاذ كافة الإج�راءات القانوني�ة حفاظاً على حق�وق 

املن�ذر ، م�ع �س�ائر التحفظات.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7099(

�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - )ذ م م (
�سد / املنذر اإليها:- اوزي اوبورينيتيز للو�ساطة العقارية

لذلك، فاإننا مبوجب هذا ننذركم ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره مبلغ 1،674،719،26 
)واحد مليون �س�تمائة اربعة و�سبعون الف �س�بعمائة وت�س�عة ع�س�ر درهم�ا �س�تة وع�س�رون فل�س�ا( 
مقابل القيمة الإيجارية ور�سوم اخلدمات مع الغرامات ا�سافة اإىل �سريبة القيمة امل�سافة اإىل 
موكلنا ، وذلك خالل ثالثون )30( يوم من تاريخ هذا الإنذار العديل ، ويف حال عدم ال�س�داد 
خالل املدة املذكورة �س�يتم اتخاذ جميع الإجراءت القانونية ال�س�رورية لإنهاء اتفاقية الإيجار 
واتفاقية التنازل وذلك عند مرور )6( اأ�س�هر من تاريخ ا�س�تالمكم لهذا النذار مبوجب البند 
بالتعوي�ض  واملطالبة   ، املوؤجرة  العني  حيازة  وا�س�تعادة  الدخول  واإع��ادة  التفاقية  من   )6/1(
التعاقدي�ة  بالتزاماتكم  الإخ��الل  م�س�وؤولية  حتميلكم  مع  مبوكلنا  اأمل��ت  التي  لالأ�س�رار  اجلابر 

اإ�س��رارا مبوكلنا ، واإلزامكم بك�اف�ة الر�س�وم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/7100(
املخطر : الفداء لل�سناعات املعدنية والتربيد ذ.م.م.

�س�د / املخطر اليها : ا�ض اي ام اي ايه للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م
املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف الإخطار العدىل حمرررقم 

الطوار بتاريخ 2021/8/18   2021/1/176725
ال�سيكات مبلغ  ب�����س��داد قيمة  اإل��ي��ه��ا  امل��خ��ط��ر  ي��ن��ذر  امل��خ��ط��ر  ف���اإن  ب��ن��اءا ع��ل��ي��ه، 
163،800،00 )مائة وثالثة و�ستون األفا وثمامنائة درهم( خالل 5 خم�سة 
ايام من تاريخ اإ�ستالم الإخطار واإل �سوف ن�سطر لإتخاذ الإجراءات القانونية 

لتح�سيل املبلغ وحتميل املخطر اإليها كافة الر�سوم وامل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0003445 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ار�ض الفراعنة ملقاولت النجارة امل�سلحة
العنوان : ٩٢٧١٣٤٣

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ٢٠٢١/٥/١٦ بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح / �سادق ابراهيم الد�سوقي على ، بالتايل :

حكمت املحكمة: ن�ض احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )اأربعة الف 
نهاية اخلدمة  �ستة الف وثمامنائة درهم مكافاة  و  اأجور متاخرة  وثمامنائة درهما 
باجماىل احد ع�سر الف و�ستمائة درهم( والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واإعفاء املدعي 
من باقي الر�سوم وامل�سروفات ورف�ض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. حكما 

قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:969/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم ٢٠١

مو�سوع ال�ستئناف : ا�ستئناف القرار ال�سادر يف اأمر الداء رقم ٤١٣٦/٢٠٢١ والر�سوم وامل�ساريف 
والتعاب.

امل�ستاأنف:فيوجن فايف لالعالنات �ض.ذ.م.م
ابراج  امل�ستقبل - مبنى  عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع 

رجال العمال ا�سبكت تاور - �سقة ٣٤٠١ رقم مكاين:٢٥٢٧٥٨٧٣٤٣ 
املطلوب اإعالنه :  ١- فادي �سمري كرمي  -  �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف اأمر الأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢١/٩/٦  ال�ساعة ١٠.٠٠ 
�ض بقاعة التقا�سي عن بعد، وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5432/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  ٢٠٢٠/٦٥٩ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)١٢٠٥٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : خيول لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - هور العنز �سرق - ديره - دبي - �سارع ابوهيل 
 AE760500000000016034549:اأيبان 

املطلوب اإعالنه : ١- عبدالعزيز حمد احلماد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١٢٠٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن قرار بالتنفيذ
                      يف التنفيذ رقم  1515/2019/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر من جمعية مالك مبنى )دبي جيت ١( بخ�سو�ض ر�سوم 
اخلدمة على الوحدة العقارية رقم ٣٧٠٤ القا�سي الزامكم ب�سداد مبلغ )٢٢٧٩٨٣.٧٦( درهم �سامل 

الر�سوم وامل�ساريف.
املكلف بخدمة عامة المارات للمزادات

عنوانه:المارات - امارة دبي - مدينة دبي - ديرة 
املطلوب اإعالنه : ١- وي قني - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

ل�سداد ر�سوم  ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/٨/١٥ خماطبتكم  الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�سوع 
ونفقات المارات للمزادات والبالغة )٢٦٢٥٠( درهم حتت طائلة اعادة طرح العقار باملزاد العلني.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8413/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم ٢٢٧

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/٢٦٠٩ 
وقدره )١٥٩٨٧٥( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �ستار كيم م.م.ح
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع كورني�ض اخلان - بجانب م�سرف ال�سارقة 

ال�سالمي - برج ا�سا�ض - طابق ٥ - �سقة ٥٠٤ 
املطلوب اإعالنه : ١- كيو مك�ض ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

الكائنة  ال��وح��دات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
مبنطقة الثنية اخلام�سة رقم الر�ض ٩٦٦ رقم الفرعي )٠( رقم الوحدة ٢٨٠٢ م�ساحة الوحدة ٧٨.٠١ 
منطقة معي�سم الول رقم الر�ض ١٠ م�ساحة الر�ض ٧٠٠ رقم البلدية ٦٨٥٥٩٥٥ وفاء للمبلغ املطالب 

به يف امللف )١٥١٨٦٨.٦٧( درهم اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 16/2021/1177 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )٩٢٤.٩٤٩.٨٦( 

درهم ت�سعمائة واربعة وع�سرون الف وت�سعمائة وت�سعة واربعون درهم و�ستة وثمانون فل�ض - ل�سالح 
امل�سرف املدعي مع الزامهم باأداء فائدة قانونية بواقع ١٢% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد 

التام لكامل مبلغ املديونية 
طالب الإعالن :  م�سرف الهالل  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : ١- موؤ�س�سة �سن ماك�ض تكنولوجيز اليك�ض ا�سريف - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥ يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/م�سرف الهالل بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
 ، فل�ض  وثمانون  و�ستة  دره��م  وارب��ع��ون  وت�سعة  وت�سعمائة  ال��ف  وع�سرون  واربعة  ت�سعمائة   )٩٢٤.٩٤٩.٨٦(
والفائدة بواقع ٩% �سنويا من ٢٠٢١/٣/٢٣ وحتى متام ال�سداد والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم 
اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة   حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل 
حاكم  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1453/2021/11 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى :  
طالب الإعالن :  �سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اأهلي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : ١- عرفان غالم احمد ٢- �سباب املرر لزينة ال�سيارات �ض.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : 

مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢ يف الدعوى املذكورة 
مبلغ )١٨٩.٣٨٩(  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  للتاأمني  ل�سالح/�سركة عمان  اأعاله 
درهم والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ �سريورة هذا القرار وحتى متام ال�سداد والزمتهما الر�سوم 
وامل�ساريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1703/2021/11 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى :  
طالب الإعالن :  �سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما : ١- كيلي للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�سالح/�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع بالزام املدعي عليها مبلغ )٤٢١.٦٤٤.٦٥( 
درهم والفائدة ٥% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
)٥٠٠( درهم اأتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر 
 238/2021/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/١-  عبا�ض يو�سف احمد البلو�سي ٢- عي�سى علي احمد 
جمهول حمل القامة

حممد  م��راد  املتويف  ورث��ة  من  حممد/ب�سفتها  ك��رم  التنفيذ/فاطمة  الطالب  ان  مبا 
ح�سن )زوجة( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٤٦٢١٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن حكم بالن�سر

18/2021/735 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته للعقار املبني تف�سيال ب�سهادة امللكية املرفقة بحافظة الدعوى 

وهو عبارة عن ال�سقة رقم A٢١٠  ، رقم الر�ض ١٢٢١ ، رقم البلدية ١٥٣٢-٦٨١ املبنى رقم ١ ، ا�سم املبنى داميوند فيوز ٣ ، مبنطقة 
الرب�ساء جنوب الرابعة ، بامارة دبي ، و�سطب ا�سم املدعي عليه ، والعبارة الواردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة الرا�سي 

والمالك وهي )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة واملربم بني املالك �سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل وامل�ستاأجر )كرمي بن حمده ميالد( )اجارة متويلية( ومن �سجالت دائرة 

الرا�سي والمالك ومن �سجالت املطور العقاري واي قيد يخ�ض الجارة باأي جهة كانت وحتديث بياناتها ب�ساأن مالك العقار كاأثر لنهاء 
عقد الجارة ورد حيازة العقار مو�سوع الدعوى اىل املدعية والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  �سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل )م�ساهمة خا�سة( )حاليا( للتمويل ال�سالمي )م�ساهمة خا�سة( )�سابقا(  - �سفته 
بالق�سية : مدعي - املطلوب اإعالنه : ١- كرمي بن حمده ميالد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

امل�سرق  ل�سالح/�سركة  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠٢١/٧/٢٨ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
ال�سالمي للتمويل )م�ساهمة خا�سة( )حاليا( البدر للتمويل ال�سالمي )م�ساهمة خا�سة( )�سابقا( ١/بف�سخ عقد الجارة املنتهية بالتملك 
وملحقاته للعقار املبني تف�سيال ب�سهادة امللكية املرفقة بحافظة الدعوى وهو عبارة عن ال�سقة رقم رقم A٢١٠  ، رقم الر�ض ١٢٢١ ، رقم 
البلدية ١٥٣٢-٦٨١ املبنى رقم ١ ، ا�سم املبنى داميوند فيوز ٣ ، مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة ، بامارة دبي ، و�سطب ا�سم املدعي عليه ، 
والعبارة ال��واردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والم��الك وهي )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الج��ارة املنتهية 
بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم بني املالك �سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل وامل�ستاأجر 
)كرمي بن حمده ميالد( )اجارة متويلية( ومن �سجالت دائرة الرا�سي والمالك ومن �سجالت املطور العقاري واي قيد يخ�ض الجارة باأي 
جهة كانت وحتديث بياناتها ب�ساأن مالك العقار كاأثر لنهاء عقد الجارة ورد حيازة العقار مو�سوع الدعوى اىل املدعية ٢/والزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ٥٠٠ درهم اتعاب املحاماة  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 511/2021/18 عقاري جزئي  

مو�سوع الدعوى :  
طالب الإعالن :  اأمالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : ١- �ساجنيثا اومني ٢- برديب جم�ض بي ايه بول - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

ل�سالح/اأمالك  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠٢١/٧/١٢ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ عقد التاأجري لأجل )اتفاقية اجارة مو�سوفة يف الذمة( املربم ببني طريف التداعي واملوؤرخ 
يف ٢٦ اأغ�سط�ض ٢٠٠٨م ومالحقه وتعديله املوؤرخ يف ٤ يونيو ٢٠١٣م ومالحقه والزام املدعي عليهما برد حيازة العقار مو�سوع العقد 
وت�سليمه للمدعية واملبني احلدود والو�ساف ب�سند امللكية كالتي:الوحدة رقم ٥٠٩ الطابق اخلام�ض ا�سم املبنى الثمام ٥٣ ، رقم املبنى 
٣١ ، رقم الر�ض ٤٣ ، رقم البلدية ٨٤٧ - ٦٨٣ منطقة احلبية اخلام�سة رمرام ، م�سروع مزن خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل 
املدعية و�سطب عبارة الجارة الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليهما والتي جاء فيها )تخ�سع ملكية العقار لرتتيبات الجارة 
املنتيهة بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة الرا�سي والمالك لتنفيذ ذلك 
وبالزام املدعي عليهما باداء مبلغ وقدره )٣٠.٣٧٤.٢١( درهم ميثل مبلغ املتاأخرات حتى تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ وما ي�ستجد من بعد هذا 
اتعاب املحاماة  اأجرة �سنوية مقدارها )٢٠.٠٠٠( درهم �سنويا والزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل  التاريخ وفق 
ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات ،  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن حكم بالن�سر        
4571/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه ١- لوكافورى للخدمات الفنية ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :�سركة املا الكرتوميكانيكال ذ.م.م 
وميثله : حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠٢١/٧/٧  بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغا وقدره )٢.٤٨٢.٠٤٩.٥٥( درهم اثنان مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف وت�سعة واربعون درهما وخم�سة 
احلا�سل  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %٥ قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة  اليها  م�سافا   - فل�سا  وخم�سون 
اتعاب حماماة  درهم مقابل  بامل�ساريف وخم�سمائة  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  يف ٢٠٢٠/١١/٢٢ وحتى متام 

ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5283/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم ٢٢٧
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/١٤٤١ جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )٣٣١٤٩.٣٣( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : كابارول للدهانات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي -  مدينة دبي ال�سناعية - قطعة الر�ض رقم ١٥١-٣٦٩ مقابل مكتب 
الرخاء

املطلوب اإعالنه : ١- بلو لنترين للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣٣١٤٩.٣٣( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بالن�سر        

 366/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : ١- مرمي عبا�ض عبداهلل عبا�ض احلتاوي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :دار التمويل �ض.م.ع 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)٦٤.٥٢٤.٨٦( درهم اربعة و�ستون الفا وخم�سمائة اربعة وع�سرين درهم و�ستة وثمانون 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  �سنويا   %١٩ بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة   - فل�سا 

وحتى متام ال�سداد. 
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:٣٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٩/٧ املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:4628/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعيه مبلغ )١٦.٠٢٠.٥١٧.٦٥( درهم �ستة ع�سر 
مليونا وع�سرون األفا وخم�سمائة و�سبعة ع�سر درهما وخم�سة و�ستون فل�سا - مع الفائدة بواقع ٩% من تاريخ 

ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام ال�سداد الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:ثروة لال�ستثمار �ض.ذ.م.م

معر�ض  خلف  ال�سركال  -بناية  مكتوم  اآل  �سارع  مع  را�سد  ال�سيخ  �سارع  تقاطع   - دي��رة   - دب��ي  عنوانه:امارة 
الفطيم لل�سيارات - مكتب رقم ٧٠٣ - الطابق ال�سابع - هاتف:٠٥٠٥٥٢٢٥٠٢ - فاك�ض:٠٤٢٦٩٣٦٦١

امييل:aalkarmy@yahoo.com - وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار
املطلوب اإعالنه :  ١- راأفت طه احمد الورد  -  �سفته : مدعي عليه

بالزام   - بتاريخ:٢٠٢١/٨/٢  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )١٦.٠٢٠.٥١٧.٦٥( درهم �ستة ع�سر مليونا وع�سرون الفا وخم�سمائة 
و�سبعة ع�سر درهما وخم�سة و�ستون فل�سا والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام 
ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر 

خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بالن�سر        
 2960/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : ١- دي تي �سي كوموديتي م.د.م.���ض ٢- اأ�سوين ناريندرا لودها ٣- بو�سكو )مكتب 
متثيل(   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك م�سر - فرع دبي 
وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

املدعي  ب��ال��زام  ب���ت���اري���خ:٢٠٢١/٦/٩  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  اأم���ر  ا�ست�سدار  طلب 
مبلغا  ب�سداد  منفردين  او  جمتمعني  بينهم  فيما  الت�سامن  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��ان  بالت�سامن  عليها 
)١.١١٧.٢٢٨.٠٠( اماراتي مليون ومئة و�سبعة ع�سر الف ومئتان وثماين وع�سرون درهم - والفائدة 
بالر�سوم  الزامهم  مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %٥ بواقع  القانونية 

وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست النفاذ املعجل
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:5975/2021/13 عمايل جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثالثة رقم ٢٥
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٤٠٨.٤٩٩( درهم وتذكرة عوده مببلغ )٥٠٠٠( درهم رواتب 
متاخرة )٧٣.٤٩٩( درهم ف�سل تع�سفي )١٠٥.٠٠٠( درهم بدل اجازة �سنوية )٣٠.٠٠٠( درهم مكافاأة نهاية اخلدمة 
)١٩٥.٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٩% من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام 

 .MB215950181AE و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة رقم ال�سكوى
املدعي:مارتن اآ�سلي ويل�ض

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - تاون �سكوير - فلل هيا - فيال رقم ٥٩ 
املطلوب اإعالنه :  ١- كيت فور كيدز للتجارة �ض.ذ.م.م -  �سفته : مدعي عليه 

درهم  وقدرها )٤٠٨.٤٩٩(  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
اجازة  بدل  دره��م  تع�سفي )١٠٥.٠٠٠(  دره��م ف�سل  روات��ب متاخرة )٧٣.٤٩٩(  دره��م  ع��وده مببلغ )٥٠٠٠(  وتذكرة 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )١٩٥.٠٠٠( اخلدمة  نهاية  مكافاأة  دره��م   )٣٠.٠٠٠( �سنوية 
ال�سكوى  رق��م  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�سمول  ال��ت��ام  ال�����س��داد  حتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %٩
قاعة  ١٠.٠٠ �ض يف  ال�ساعة    ٢٠٢١/٩/٧ املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت   .MB215950181AE
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ، بعد  عن  التقا�سي 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5392/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم ١٨٦

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٤٧/٢٠٢٠ جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣٠٣٩٣٢٨.٩٦( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �ستار وود لل�سناعات �ض.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع اخلليج التجاري ٢ فيجن تارو كامل ط ١٧ 

مكتب املحامي ح�سني لوتاه
املطلوب اإعالنه : ١- �سركة �سيدكو للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م - فرع دبي - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٣٠٣٩٣٢٨.٩٦( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف الدعوى رقم  130/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم ١٨٧

مو�سوع الدعوى : تزييل عقد الرهن مرجع رقم ٢٠١٥/٠٨/AJBK/MTGA املربم بتاريخ :٢٠١٥/١/٢١ بال�سيغة 
التنفيذية وتوقيع احلجز على العقار املرهون الكائن بامارة دبي - من نوع �سقة �سكنية - يف املنطقة برج خليفة - رقم الر�ض 
١٩٠ - رقم البلدية ٨٢٥-٣٤٥ رقم املبنى ١ - ا�سم املبنى ٢٩ بوليفارد تي ١ - رقم العقار ٣١٠٦ - رقم الطابق ٣١ - امل�ساحة 
بها  املعمول  لالجراءات  وفقا  العلني  باملزاد  عليه  واملحجوز  املرهون  العقار  هذا  بيع  ثم  ومن   ١٣٨.١٢ املربع  باملرت  الكلية 

لدى دائرتكم .
طالب التنفيذ : م�سرف عجمان/�ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة عجمان - الب�ستان - عجمان - �سارع امليناء - مبنى امليناء
وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل املال

املطلوب اإعالنه : ١- علي روؤف ع�سريان - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية - املنطقة برج خليفة - رقم 
الر�ض ١٩٠ - رقم املبنى ١ - ا�سم املبنى ٢٩ بوليفارد تي ١ - رقم العقار ٣١٠٦ - رقم الطابق ٣١ كما نعلنكم ل�سداد قيمة 
املطالبة وقدرها )٢٣٨٩٢٨٣.٣٠( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة ٢٩٥ من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد 

بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5330/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم ٢٢٨

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/١٣٧١ جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )٢٧٢٧٣.٦١( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : كابارول للدهانات �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - اإمارة دبي - مدينة دبي ال�سناعية - قطعة الر�ض رقم ١٥١-٣٦٩ مقابل مكتب 

الرخاء
املطلوب اإعالنه : ١- الطائر الذهبي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٢٧٢٧٣.٦١( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر 
 6120/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/١-  بريك�ض ويل ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م 
  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد الد�سوقى للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )٣١٤٧٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:2245/2021/305 ا�ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم ٨٤
مو�سوع ال�ستئناف : ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى التجاري جزئي رقم ٥١٦٢ ل�سنة ٢٠٢٠ 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
امل�ستاأنف:احمد كرم عبدالكرمي عبدالرحمن )ب�سفته �سامن(

علي  بناية   - املطار  �سارع   - ابوظبي   - الريا�سية  املدينة   - اأبوظبي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:الم��ارات 
واولده - �سقة الثالث ٣٠١ - وميثله:عبري فار�ض غافان الدهماين 

املطلوب اإعالنه :  ١- في�سل �سليمان للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
جزئي.  جت��اري  رق�����م:٢٠٢٠/٥١٦٢  بالدعوى  ال�سادر  اأ�ستاأنف/احلكم  قد    : الإع���الن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  ٢٠٢١/١٠/٢٤  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد، 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:5882/2021/13 عمايل جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثانية ع�سر رقم ١٥٨

مو�سوع الدعوى : اول:قبول قيد الدعوى وت�سجيلها وحتديد اقرب جل�سة لنظرها - ثانيا:ا�سدار ت�سريح عمل موؤقت 
فرتة  منذ  تعمل  ومل  اطفالها  وعلى  نف�سها  على  النفاق  ولت�ستطيع  اطفال  لديها  املدعيه  ان  حيث  تعمل  لكي  للمدعية 
طويله خوفا من خمالفة القوانني - ثالثا:الغاء ت�سريح العمل وبطاقة العمل ال�سادرة من وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
- رابعا:الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )٢٠٤٥٠( درهم وهو املبلغ الذي دفعته املدعي عليها بال�سافة اىل الفوائد القانونية 
١٢% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠٢٠/١٢/١٩ وحتى ال�سداد التام - خام�سا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:ديالرا �ساكوفا

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - ور�سان الرابعة - ميدلوك�ض تاور - الطابق ٥ - �سقة رقم ٥٠٩ 
املطلوب اإعالنه :  ١- الرمال ال�سبع للخدمات الفنية -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول:قبول قيد الدعوى وت�سجيلها وحتديد اقرب جل�سة لنظرها - 
ثانيا:ا�سدار ت�سريح عمل موؤقت للمدعية لكي تعمل حيث ان املدعيه لديها اطفال ولت�ستطيع النفاق على نف�سها وعلى 
اطفالها ومل تعمل منذ فرتة طويله خوفا من خمالفة القوانني - ثالثا:الغاء ت�سريح العمل وبطاقة العمل ال�سادرة من 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني - رابعا:الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )٢٠٤٥٠( درهم وهو املبلغ الذي دفعته املدعي عليها 
بال�سافة اىل الفوائد القانونية ١٢% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف ٢٠٢٠/١٢/١٩ وحتى ال�سداد التام - خام�سا:الزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢١/٩/٧  ال�ساعة ١٠.٠٠ 
�ض يف قاعة التقا�سي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/976 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : ١- هودان نور عبداهلل  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )٥٠٢.٦٣٦(

وحتى ال�سداد التام. 
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:٣٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٩/١٢ امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر        
 18/2021/978 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : ١- �سيماء ح�سني ح�سني حممد  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )٦٦٦.٣٧٢(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:٣٠ ال�ساعة   ٢٠٢١/٩/٥ امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بالن�سر        

     2021 / 270 جتاري كلي
اإىل املدعى عليهما/١_ عبا�ض احمد عبا�ض البحرواي،  ٢_ خالد وجدى اأبو املعاطي عبده 

  جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/ جوزيف كليندين�ست

و ميثله /بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي و املدعي عليه�ما ١- بف�سخ عقد التفاق 
املوؤرخ ٢٠١٧/٩/٢٧ املربم  فيما بني املدعي ب�سخ�سه وب�سفته و املدعى عليهما وامل�سدق لدى كاتب العدل حتت 
رقم ٢٠١٧/١/٢١٠٤٠٧ بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٧. ٢- برد قيمة ال�سيكني رقما ) ٥٠٣٠٠٢ ? ٥٠٣٠٠٤ ( امل�سحوبة على 
ح�ساب �سركة املدعى مب�سرف اأبو ظبي الإ�سالمي ? و امل�سلمة للمدعى عليهما ابان توقيع على عقد التفاق 
بقيمة اجمالية قدرها  )٦.٠٠٠.٠٠٠( درهم ) �سته ماليني درهماً (. ٣- يف جميع الأحوال الزام املدعى عليهما 
بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة . مت كتابه عناوين جميع الط��راف مع رقم مكاين مع وكالة 

املحامي للخ�سوم نرجو تو�سيح اي طرف لي�ض له عنوان
وحددت لها جل�سة يوم الحد    املوافق ٠٥-٠٩-٢٠٢١ ال�ساعة ٠٩:٣٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا 
اأو م�ستندات للمحكمة  اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل..
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر        
    2021 / 2769 جتاري جزئي

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املدعى عليه/ ١_ �سولتبو ك�ض لتاأجري بيوت العطالت )�ض.ذ.م.م( 

 جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/ بهافنا ماتور

 ( وق��دره  علي�هما مببلغ  املدعي  ب��اإل��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك�   اأق��ام  قد 
٧١٢٥٠درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة القانونية ٩% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د    املوافق ٠٥-٠٩-٢٠٢١ ال�ساعة ١٠:٣٠ �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 

اعالن بالن�سر 
 250 / 2021 / 7 بيع عقار مرهون

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املنفذ �سده/١_ جاوراف دهاوان- جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/ بنك امل�سرق �ض م ع
و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة 
- رقم الر���ض : ٨٤٦ - رقم البلدية : ٥٨١٢-٣٩٣ - رقم املبنى : ١ - ا�سم امللنى : مزايا بزن�ض 
افينيوا ايه ايه ١ - رقم العقار : ٢٣٠٤ - رقم الطابق : ٢٣ - امل�ساحة : ١١٧.٧٦ مرت مربع  ( كما 
نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )  ٣٥٢٣٠٠.٠٧  ( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة ٢٩٥ 
من قانون الجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة 

اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بالن�سر 

 250 / 2020 / 310 بيع عقار مرهون
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سده/١_ جاوراف دهافان مامنوهان لل دهافان - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�س���رق �ض م ع

و ميثله /عائ�سة عبدال�سالم حممد اجلزيري
نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم 
الول - رقم الر���ض : ٣ - رقم املبنى :  ٢ - ا�سم املبنى : لجو في�ستا بي - رقم العقار : ٨٠٨ 
امل�ساحة : ١١٦،٦٩ مرت مربع ( كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها  - رقم الطابق : ٨ - 
اأع��اله واإل  ) ٥٧٩٧٥٦.٩٩(  درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ 
بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة ٢٩٥ من قانون الجراءات املدنية  مع 

مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
اعالن بالن�سر 

 6425/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  �سم�سه دروي�ض علي �سعيد املزروعي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جامعة اجلزيرة �ض.م.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )١٧٣٢٢.٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 30/ 8/ 2021  Issue No : 13327
Defendant's Notification by publication

Before Ajman Federal Court 
the Federal Civil Court of First Instance

Case No. AJCFICIREA2021/0002947- Civil (Partial)
To the defendant : Umar Din Nekam Din
Unknown Place of residence : New Industrial Ajman, building 
No 3 , opposite to Industrial Police station, Ground floor, Flat 
No. 10, Makani No. 4801607363, mobile No. 0505492840
You are assigned to attend the hearing 07/09/2021 in front of 
the Case Management Office of Ajman Federal Court - the 
Federal Civil Court of First Instance - Office No. (Case Manager 
Office No.8) 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 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 30/ 8/ 2021  Issue No : 13327
Case File

Real Estate Summary 976/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Hodan Nur Abdulle
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 502,636), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the 
claim until the full payment. The hearing of Sunday 12-09-2021 
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

العدد 13327 بتاريخ 2021/8/30 
�سركة/وايكو كوربوري�سن ميا �ض م ح، )رخ�سة رقم: 2974( والكائنة ب� مدينة دبى املنطقة 
واملرخ�سة لدى  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  دبي،   ،372035 دبي �ض.ب  احلرة ملطار 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي 
ب�ساأن   2021/06/29 بتاريخ  الذي عقد  اإجتماعه  الإدارة يف  بوا�سطة جمل�ض  اإتخاذه  مت 
اإغالق وحل ال�سركة. وفقاً لذلك، تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات 
فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 

الربيد امل�سجل اأو الإت�سال ب� : ال�سادة/ وايكو كوربوري�سن ميا �ض م ح
�ض.ب :  372035دبى

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
  +971  4 هاتف رقم : 2146580 

schirammal@wikomobile.com :الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  15 يوماً. 

ا�سعار ت�سفية

االثنني   30  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13327  
Monday    30   August   2021   -  Issue No   13327
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���س��در ح��دي��ًث��ا ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ت��اب برئا�سة 
الدكتور هيثم احلاج علي كتاب “يف النقد املو�سيقي” تاأليف د. 
فتحي اخلمي�سي، امللحن واملوؤلف املو�سيقي و�ساحب �سيمفونية 
املو�سيقى  ع��ل��وم  لق�سم  ال�����س��اب��ق  وال��رئ��ي�����ض  النيل”  “غ�سب 
يف  الكاتب  من  م�ساهمًة  العمل  ه��ذا  الفنون.ياأتي  باأكادميية 
اإر�ساء دعائم النقد املو�سيقي املعا�سر؛ حيث يعتقد اخلمي�سي اأن 
النقد املو�سيقي غائب متاًما يف م�سر املعا�سرة؛ فالنقد الذي 
جنده على �سفحات اجلرائد واملجالت اإما يف ال�سعر والأدب اأو 
يف ال�سينما والدراما، بالإ�سافة اإىل عدم وجود مطبوعة دورية 
متخ�س�سة يف املو�سيقى، رغم اأن م�سر عرفت يف ال�سابق نوًعا 
من النقد املو�سيقي اجلاد يف “جملة املو�سيقى” و”جملة اآفاق 
م�سرية” وكتابات الدكتور “ح�سني فوزي” والدكتور “فوؤاد 
يف القاهرة  “جملة املو�سيقى”  زكريا”.ظهر العدد الأول من 
مايو   16 بتاريخ  اأحمد احلفني”  “حممود  الدكتور  يد  على 
1935 ثم توقفت املجلة بعد 13 عدًدا، وُحِفَظت اأعدادها يف 

اأر�سيف املعهد امللكي للمو�سيقى العربية.
الأوروبي  املحتوى  اأن  املو�سيقى”  “جملة  الكاتب على  وياأخذ 
غلب على �سفحاتها، وحني ن�سرت املجلة مقالت عن املو�سيقى 
العربية ات�سمت مو�سوعاتها بعمومية �سديدة، وكانت اإذا قدمت 
مطرًبا م�سرًيا اكتفت بذكر ا�سمه وا�سم ملحن الأغنية وكاتب 
مو�سيقية  ج��وان��ب  لأي��ة  التطرق  دون  اللحن،  ون��وع  الكلمات 

خا�سة بالنمط الذي ينتمي اإليه اللحن.
وقد حاولت “ د. رتيبة حفني “ اأن تعيد اإ�سدار جملة املو�سيقى 
يف الفرتة التي تلت حرب اأكتوبر 1973 غري اأن هذه املحاولة 

ا، و�سرعان ما توقفت املجلة عن ال�سدور. مل ت�ستمر اأي�سً
“اآفاق م�سرية”  جملة  امل�سرية”  الأوب���را  “دار  اأ���س��درت  كما 
وك���ان ���س��ع��اره��ا امل��ك��ت��وب ع��ل��ى ال��غ��الف الأم���ام���ي “ مو�سيقى- 
اأوبرا- باليه “ وبهذا بدا اأنها ل تتوجه اإىل اجلمهور امل�سري، 
الذي ل يقبل منه على الأوبرا والباليه اإل اأقلية من الطبقة 
اأثناء  وال��ب��ال��ي��ه  الأوب�����را  ت�ساهد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة 
الأوبرا  تنتج  ل  م�سر  بينما  الأوروب���ي���ة؛  ال���دول  يف  ال�سياحة 
اآخر  اأن املجلة كانت تكتب عن عامل  اأ�ساًل! ما يعني  والباليه 
بها كما يقول  الأوىل  امل�سري، وك��ان  مل يكن يعرفه اجلمهور 
“ م��وال- ق�سيد- دور...”ثم  اأن جتعل �سعارها مثاًل:  املوؤلف 
اأية دورية  اآفاق م�سرية، ومل ت�سدر من بعدها  توقفت جملة 
املوؤلفات  م�ستوى  على  اأن��ه  امل��وؤل��ف  اأخرى.وي�سيف  مو�سيقية 
الفكرية والنقدية املو�سيقية املعا�سرة، ل ميلك العرب ُموؤَلًَّفا 
كتاًبا  م�سر  يف  املو�سيقيني  كبار  من  اأح��د  ي�سدر  ومل  واح���دا! 
اخُللَِعي”  كامل  “ حممد  با�ستثناء  املو�سيقي  النقد  واح��ًدا يف 

الذي اأ�سدر كتابني كالهما مدر�سي تعليمي بحت.
�سدرت  التي  القليلة  املو�سيقية  الكتب  اإن  ال��ق��ول  ميكن  كما 
التعليمي،  بالطابع  ات�سمت  م�سر،  يف  الع�سرين  القرن  ط��وال 

امل��و���س��ي��ق��ى، وك��ر���س��ت عملها جلمع  وك��ان��ت م��وج��ه��ة ل��دار���س��ي 
ور�سد املقامات وال�سروب والنغمات، بعيًدا عن النقد والفكر 

املو�سيقي.
ونفى املوؤلف اأن يكون كتاب “تعال معي اإىل الكون�سري” لالأديب 
الكبري “يحيى حقي” كتاًبا يف النقد املو�سيقي؛ فهو يتحدث 
فيه عن “جو حفلة الكون�سري” الذي هياأ له ا�سرتجاع ذكرياته 
العاملية  احل���رب  قبل  ي���زوره  ك��ان  ال���ذي  روما”  “كون�سري  يف 
اإيطاليا، ويف اجلزء الثاين من الكتاب يتحدث عن  الثانية يف 
املجتمع  “فقدان  ق�سية  على  ال�سوء  ويلقي  الكاريكاتري،  فن 

للوعي اجلمايل باملو�سيقى”.
اأن���ه لي�ض مم��ن ي��رف�����س��ون الم��ت��ث��ال للتقدم  واأو����س���ح امل��وؤل��ف 
اإج��م��اًل؛ فقد ح�سل على  ب��ه  والأخ���ذ  املو�سيقى  الأوروب����ي يف 
درجة الدكتوراه من “كون�سرفتوار مو�سكو” يف نظريات وعلوم 
النهائية  للنتائج  اجلاهز  التطبيق  يرف�ض  اأن��ه  اإل  املو�سيقى؛ 
للتطور الأوروبي، ويدعو يف املقابل اإىل الأخذ برتكيب الأحلان 
مع الحتفاظ  “ال�سيمفونية”  اأبدعت  اأوروب��ا حني  كما فعلت 

بروح املو�سيقى ال�سرقية وهويتها.
ولفت املوؤلف نظر القارئ اإىل اأن كل الت�سنيفات والتق�سيمات 
اجلديدة  واملفاهيم  م�سر،  يف  املعا�سرة  املو�سيقية  للمدار�ض 
الواردة يف الكتاب، والأ�سئلة الكربى التي يطرحها، كل هذا من 

اجتهاد الكاتب ال�سخ�سي وروؤيته للمو�سيقى امل�سرية.

يف  الإماراتيني”  ال��ن��ا���س��ري��ن  “جمعية  ���س��ارك��ت 
الدويل  غانا  “معر�ض  الثامنة ع�سرة من  الن�سخة 
للكتاب” الذي اختتم اأم�ض يف العا�سمة الغانية اأكرا 
و ذلك يف اإطار التزامها بت�سهيل و�سول النا�سرين 

الإماراتيني اإىل اأ�سواق كتب عاملية وجديدة.
من  واح���داً  للكتاب”  ال��دويل  غانا  “معر�ض  ويعد 
الأح����داث  اأك����رب  وم���ن  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ض  اأب����رز 
يف  م�ساركة اجلمعية  �ساأن  ومن  اإفريقيا  الأدبية يف 
الإم��ارات��ي��ني على  النا�سرين  احل��دث م�ساعدة  ه��ذا 
م��ن جميع  نا�سرين  م��ع  و���س��راك��ات  اتفاقيات  اإب���رام 

را�سد  برئا�سة  اجلمعية  فريق  العامل.وعقد  اأنحاء 
مدير  العبيديل  وم��رمي  التنفيذي  امل��دي��ر  الكو�ض 
الت�سال املوؤ�س�سي �سل�سلة اجتماعات خالل املعر�ض 
جديدة  ف��ر���ض  ا�ستك�ساف  على  جمملها  يف  رك���زت 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  اجلمعية  اأع��م��ال  لتو�سيع 
غانا. نا�سري  م��ع  ال�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  وتعزيز 

الإم���ارات  دول��ة  �سفارة  اجلمعية  وف��د  اأع�ساء  وزار 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال��ع��ا���س��م��ة اأك����را ح��ي��ث التقى 
دولة  �سفري  الزعابي  يو�سف  خليفة  ب�سعادة  الوفد 
اإجن��ازات اجلمعية  وا�ستعر�ض  غانا  لدى  الإم���ارات 

يف ظل النجاحات الثقافية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة على م�ستوى العامل من خالل امل�ساركة يف 
ناق�ض  حيث  الثقافية  والفعاليات  الكتاب  معار�ض 
العربية  الإم����ارات  ب��ني  الثقايف  التبادل  ب��دء  اآل��ي��ات 
الأدب  لتقدمي  امل�ستقبلية  واخلطط  وغانا  املتحدة 
الإم����ارات����ي يف امل��ك��ت��ب��ات ال��غ��ان��ي��ة.ك��م��ا ال��ت��ق��ى وفد 
غانا”  ن��ا���س��ري  “جمعية  م���ن  وف���د  م���ع  اجل��م��ع��ي��ة 
املكتبات  وجمعية  غانا  يف  الكتب  تطوير  وجمل�ض 
اأ�ساي كونادو يامواه رئي�ض جمعية  اأبرزهم  الغانية 
نا�سري غانا واإدوارد ياو اأودزو نائب رئي�ض اجلمعية 

واإرنيت  التنفيذي  الأم���ني  كلو  ت��اوي��اه  وبنجامني 
اأوبوجن م�ساعد الأمني التنفيذي واملدير التنفيذي 
حيث  الأفريقيني”  النا�سرين  ل�”�سبكة  ب��الإن��اب��ة 
ناق�ض اجلانبان �سبل تعزيز التعاون بني النا�سرين 

يف اإفريقيا والوطن العربي.
حتقيق  على  اجلمعية  حر�ض  الكو�ض  را���س��د  واأك���د 
لدولة  الثقايف  امل�سروع  مع  تتما�سى  التي  اأهدافها 
���س��ع��ي اجل��م��ع��ي��ة مل�ساعدة  ع��ل��ى  الإم�������ارات م�����س��دداً 
النا�سرين الإماراتيني على متثيل دولة الإمارات يف 
والتعريف  والدولية  الإقليمية  الثقافية  الفعاليات 

الثقايف.واأ�ساف  التبادل  وتعزيز  الإماراتية  بالكتب 
على  ال�����س��وء  احل���دث  ه���ذا  يف  م�ساركتنا  ت�سلط   :
الذي  الإف��ري��ق��ي  الن�سر  بقطاع  الوثيقة  ال��ع��الق��ة 
خطوة  م�ساركتنا  يجعل  ما  ملحوظاً  ت��ط��وراً  �سهد 
اأخرى نحو تعزيز التن�سيق والتعاون امل�سرتك بني 
اأ�سواق الن�سر يف دولة الإم��ارات وجمهورية غانا يف 
ظل العالقات التجارية والقت�سادية املتنامية بني 

الدولتني.
عن  النا�سرين الإماراتيني”  “جمعية  واأع��رب وفد 
هذه  ل��ت��وف��ري  غانا”  ن��ا���س��ري  ل�”جمعية  ام��ت��ن��ان��ه 

�سناعة  جتربة  عر�ض  على  �ساعدت  التي  الفر�سة 
“معر�ض  الإم��ارات �سمن فعاليات  الكتاب يف دولة 
غانا الدويل للكتاب” 2021 بالإ�سافة اإىل بحث 

�سبل الرتقاء بقطاع الن�سر يف كال البلدين.
الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  م�ساركة  و�سملت 
الثقافية  للموؤ�س�سات  ال���زي���ارات  م��ن  ع���دداً  ك��ذل��ك 
وع��دد من  الوطنية”  غانا  “مكتبة  اأبرزها  الغانية 
دور الن�سر منها “ميثودي�ست بوك ديبو” و”�ستيب 
و”اأدوين�سا  ببلي�سرز”،  و”وينمات  ببلي�سرز” 

ببلي�سرز«.

جمعية النا�شرين الإماراتيني تنقل الكتاب املحلي اإىل حراك الن�شر الإفريقي

اأع���رب ع���ازف اجل��ي��ت��ار امل�����س��رى ال��ع��امل��ى “عماد 
ال��ب��ال��غ��ة مب��ن��ح��ه لقب  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  حمدي” 
منظمة  ق��ب��ل  م���ن  العاملى”  ال�����س��الم  “�سفري 
التابعة  والأخوة”  لل�سداقة  العاملى  “ال�سالم 
لالأمم املتحدة ، وهو لقب ر�سمى رفيع امل�ستوى 
التي  العاملية  القانونية  املوؤ�س�سة  ه��ذه  متنحه 
ت��ع��م��ل يف ب���ل���دان خم��ت��ل��ف��ة ح���ول ال���ع���امل نظرا 
التنوع يف  املكثف لي�ض فقط يف جمال  لن�ساطه 
العرو�ض الفنية املتخ�س�سة التى قدمها باأ�سعار 
 ، زهيدة مل�سر والعامل  لأكرث من ثالثة عقود 
ال��ال حم���دود ف��ى املجال  اأي�����س��ا لعطائه  ول��ك��ن 
اأهم  م�سر  يف  م��رة  لأول  اأن�����س��اأ  حيث  التعليمى 
بدار  اأك��ادمي��ى  ب�سكل  اجليتار  لتعليم  م��دار���ض 
الأوبرا امل�سرية واجلامعة الأمريكية بالقاهرة 
تخرج فيها كعازفني مهرة العديد من ال�سباب 

املحب لهذه الآلة ذات ال�سعبية الوا�سعة.
ك��م��ا اأع����رب ال��ف��ن��ان امل�����س��ري ال��ع��امل��ي ع��ن بالغ 

�سكره وامتنانه لرئي�ض املنظمة ، �ساحب ال�سمو 
عماد  لتو�سيته  ي��زدي«  »من�سور  الأم��ري  امللكي 
حمدى رئي�سا ملنظمة »ال�سالم العاملي لل�سداقة 

والأخوة« بجمهورية م�سر العربية.
»اأف�سل  الأوىل  ب��اجل��ائ��زة  ح��م��دى  ع��م��اد  ف���از   
ال�سنوى  امل��ه��رج��ان  ف��ى  ت�����س��وي��ري��ة«  مو�سيقى 
 - واملو�سيقى«  لالأفالم  ميونخ  »جوائز  الكبري 
بناء  اإختياره  مت  وق��د   ،  2021 يوليو   - اأملانيا 
الآراء  ب��اإج��م��اع  التحكيم  جلنة  تو�سيات  على 
 ، م�ستحقا  ج��دي��دا  انت�سارا  التاريخ  لي�سطر   ،
واإجنازا جديدا ي�ساف حلائط ال�سرف اخلا�ض 
جلوائز  ات�سع  وال��ذي  العاملى  امل�سرى  بالفنان 
اأنحاء العامل مل  واأو�سمة وتكرميات من جميع 
ي�سبقه لها اأحد مثل: اأملانيا ، اليابان ، اأمريكا ، 
اإجنلرتا ، النم�سا ، بولندا ، الدمنارك ، تركيا ، 
الهند ، املك�سيك ، الدومينيكان ، بريو ، الربتغال 

، �سوريا وم�سر.

اجليتار  ع�����امل  ا����س���م لم�����ع يف  ح���م���دى  ع���م���اد 
�سنفته  كما  ك��ب��رية  عاملية  ب�سمعة  يتمتع  وه��و 
اأح�����س��ن عازفى  ال�����س��ح��اف��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة ���س��م��ن 

اجليتار فى العامل. 
الربيطانية  امل��ل��ك��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة  ف���ى  ت���خ���رج 
للمو�سيقى فيما خرجت معزوفاته للجيتار من 
املر�سح  ك��ان  و  ال��ع��امل  اإىل  امل�سرية  الأوب���را  دار 
الوحيد من م�سر للم�ساركة فى م�سابقة اأف�سل 
عازف جيتار يف العامل فى جورجيا. كما اأنه اأول 
م�سرى يعزف مع الأورك�سرتا ال�سيمفوين منذ 
١٩٨٨ واإىل الآن. من اأبرز ما قدمه »كون�سريتو 
ارانخويز« للموؤلف الإ�سباين ال�سهري رودريجو. 
و عزف مع الأورك�سرتا ال�سيمفونى حتت قيادة 
العديد من كبار قادة الأورك�سرتا اأهمهم يو�سف 
توما�ض  ال�سوي�سري  و  ن��اج��ى  ط��ه  و  ال�سي�سى 
امل�سري  و  �سيلال  ارن�ست  الأمل���اين  و  ه��ريت��زوج 

ح�سن �سراره و طارق مهران.

جتربة فنية جديدة للفنانة  “املاوراء”.. 
وا�ست�سافها  ���س��ع��د،  ���س��وزان  الت�سكيلية 
مبنطقة  ب��ي��ك��ا���س��و  ج����ال����ريى  م�����وؤخ�����راً 
القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  يف  الزمالك 

ك��م��ا ع��ر���س��ت ب��ع�����ض ل��وح��ات��ه��ا مبعر�ض 
جماعي للجالريي ذاته مبرا�سي.

عددا كبريا  “املا وراء”،  ت�سمن معر�ض 
م��ن ال��ل��وح��ات ال��ت��ي ت��ب��اي��ن��ت يف احلجم 

عليها  ط��غ��ت  واإن  والأل������وان  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
الألوان الدافئة مع اإخفاء ملالمح الوجه  
بع�ض  على  الأع��م��ال  تلك  اأ�ستملت  كما 
اأرادت  وكاأنها  الفل�سفية  وال��روؤى  الأفكار 

اأن ت�سحبنا فى رحلة خارج حدود الواقع، 
بحد و�سف الناقد عز الدين جنيب.

ح���ول م��اه��ي��ة م��ع��ر���س��ه��ا اجل���دي���د قالت 
املاوراء  الأه����رام«:  ل�«بوابة  �سعد  ���س��وزان 

هو البحث عن احلقيقية..
 احلقيقية وال�سراب.

احلقيقية  عن  يبحثون  جميعاً  فالب�سر   
ع����ل����ى ت�����ن�����وع واخ�������ت�������الف اأط����ي����اف����ه����م 
اأو  �ساعر  اأو   دينكان  »رجل  وم�ستوياتهم 
عامل .. الخ«. والفنان �ساأنه �ساأنهم يبحث 
الألوان  ي�ستخدم  ولكنه  احلقيقية  ع��ن 

والفر�ساة.
وتوا�سل �سرح فكرة معر�سها قائلة: فى 
اأن��ن��ا ل نعرف  كثري م��ن الأح��اي��ني جن��د 
منا  القريبة  الأ�سخا�ض  ج��ي��دة   ب�سورة 

والذين نندمج معهم، 
ب����ل ن��ل��ح��ظ اأن����ه����م ي���ظ���ه���رون ع��ك�����ض ما 

يبطون، بالتاىل ننخدع فيهم. 
ومن ثم عملية البحث عن احلقيقية اأمر 
فى غاية ال�سعوبة لكن هذا ل مينع من 

البحث عنها.
ل��وح��ات��ي �سعيت  وت��وا���س��ل ح��دي��ث��ه��ا: يف 
ل��ع��م��ل م���زج ب���ني الأل������وان وف���ى البع�ض 
ك��ب��ريا بداخله  ���س��خ�����س��ا  الأخ�����ر ر���س��م��ت 

اأ�سخا�ض،
 اأو اأ�سخا�ض قريبة من بع�ض ومندجمني 
والذين  ب��ن��ا  املحيطة  للنا�ض  كانعكا�ض 

تربطنا بهم عالقات طيبة.
على ج��ان��ب اأخ���ر ج���اءت ال��وج��وه بحجم 
خم��ت��ل��ف وط��ري��ق��ة غ���ري وا���س��ح��ة حيث 
الب�سر  ه���وؤلء  اأع���رف  اإن���ى  ال��ق��ول  اأرادت 
اأن  األ  بهم  منهم،  اقرتبت  مهما  ولكنى 
الو�سول  ا�ستطيع  ل  خفياً  ج���زءاأ  هناك 
بالإيجاب  الختفاء  ه��ذا  ك��ان  �سواء  اإليه 

اأو ال�سلب.
العنا�سر  بع�ض  اأدخ��ل��ت  كما  وت�ستكمل: 
مثل  للوحة  املحيطة  بالبيئة  امل��وج��ودة 
الأليفة،  واحل��ي��وان��ات  والطيور  ال�سمك 
ال��داف��ئ��ة فذلك  ب���الأل���وان  يتعلق  وف��ي��م��ا 
لإي�ساله  ا�سعى  الذى  الإح�سا�ض  لتاأكيد 

من خاللها.
والأكريليك  ال��زي��ت  ا�ستخدمت  بينما   
ف��ى ط��ب��ق��ات لأن����ه ���س��ري��ع اجل��ف��اف ومن 
الإح�سا�ض  و���س��ول  �سرعة  ف��ى  �ساهم  ث��م 
وال��ت��ف��اع��ل واإي�����س��ال م��ا اأري����ده بطريقة 

�سهله.
 فيما ف��ر���س��ت احل��ال��ة وامل��و���س��وع  تنوع 

الأحجام.

عماد حمدي: �شعيد باختياري »�شفريا لل�شالم العاملي«

الت�شكيلية �شوزان �شعد: »املاوراء«.. حماولة للك�شف عن احلقيقة

فتحي اخلمي�شي: النقد املو�شيقي غائب يف م�شر املعا�شرة
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فــن عــربـــي

27
متفائلة جدًا بالأ�صداء الإيجابية جدًا ل� )يا �صبي( وجناحها الكبري

نادين �شعب: يف جعبتي 8 اأغنيات جاهزة,
 و�شاأطرح واحدة منها كل 3 اأ�شهر

اأنها املرة الأوىل التي  • كيف جاء اختيار كالم اأغنيتك اجلديدة )يا �سبي(، خ�سو�ساً 
تغنني فيها مثل هذا الكالم؟

امللحن جهاد  توقيع  وه��ي من  ع��ام��اً،   17 م��وج��ودة عندي منذ  الأغنية   -
 15 اأكرث من  حد�سيتي الذي حققُت معه جناحاتي وتعاونُت معه يف 
مرحلة  اإىل  وتعود  ل��دّي  اأغنيات  جمموعة  من  واح��دة  وه��ي  حلناً، 

بداياتي الفنية.
الأغنية لذيذة، فيها �سيء من الكوميديا، وعنوانها مل يقّدم 

اأحد مثله قبلي.
يحتاج  الأغنيات  من  النوع  ه��ذا  ولكن  ب�سيطة،  الأغنية 
ح�سل  كما  وخمتلف،  مميز  اأداء  اإىل 

يف اأغنية )يا ل للي(.
القف�سة هي يف التوزيع املو�سيقى 
لروبري اأ�سعد، وهو �ساب موهوب 
و�سيكون له م�ستقبل كبري جداً، 
واأع��ت��ق��د اأن ه��ذه الأغ��ن��ي��ة من 
الأع����م����ال ال��ت��ي ���س��ت�����س��ع��ه يف 

مكان خا�ض ومميز.
جعلك  ال��ذي  ال�سبب  وم��ا   •
هذا  يف  الأغ���ن���ي���ة  ت���ط���رح���ني 

التوقيت وبعد 17 عاماً؟
جاهزة،  اأغ��ن��ي��ات   8 جعبتي  يف   -

و�ساأطرح واحدة منها كل 3 اأ�سهر.
الإنتاج،  يف  م�سكلة  اأع��اين  كنت  �سابقاً، 

ولكن الأمور �ُسّويت.
اأع��م��اًل ع��ادي��ة، بل  اأط���رح  اأن  ل ميكنني 
رة بطريقة �سخمة  اأن تكون ُم�سوَّ يجب 
ومغطاة م��ن ك��ل الإذاع����ات واأغ��ن��ي��ة �سف 

اأول كي تليق ب�سوتي.
بهذه  اإل  اأع����م����ل  اأن  مي��ك��ن��ن��ي  ل 
اأن  واأرف�����������ض  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأ���س��ور اأغ��ن��ي��ة واأط��رح��ه��ا على 
عادية،  بطريقة  )يوتيوب( 
بل يجب اأن اأغدق عليها 

املال كي تنت�سر.
مي���ك���ن  وه�����������ل   •
اإن  ال��ق��ول اأي�����س��اً 
طرحها  ت��وق��ي��ت 
تكون  اأن  يفر�ض 
م�����ن ن���ف�������ض ن���وع 
ال�سائد  ال���ك���الم 
يف هذه املرحلة؟

التي  الأغنيات   -

تت�سدر اليوم هي تلك التي يكون كالمها ب�سيطاً، وبع�ض ال�سعراء كفار�ض اإ�سكندر ومنري بو ع�ساف وغريهما 
خاطبوا النا�ض بلغتهم.

الفنان الذي ميلك اأ�سهماً كبرية، ي�ساعد ا�سمه يف انت�سار الغنية، واأنا متفائلة جداً بالأ�سداء الإيجابية جداً 
ل� )يا �سبي( وجناحها الكبري.

واأ�سبحت  الأغ��ن��ي��ة  ت�����س��ّدرت  ل��و  حتى  الكلمة،  م�ستوى  يف  تدنياً  البع�ض  ي��راه  الب�سيط  ال��ك��الم  لكن   •
)ترند(؟

- َمن يقول هذا الكالم يكون بعيداً عن الذوق الفني و)البزن�ض( الفني وال�ساحة الفنية.
بعد 3 اأ�سهر، �ساأطرح اأغنية م�سرية خارقة تهّز جبال لبنان و�سوًل اإىل الأهرامات وكالمها عميق وراٍق جداً، 

ولكن ل اأعرف اإذا كانت �ستحقق نف�ض جناح )يا �سبي( اأو العك�ض.
اأن فناناً غريي غّنى )يا �سبي( كنت �ساأزعل كثرياً، لأن حلنها ي�سبهني وحلن الكوبليه يف الأغنية ي�سبه  لو 

قدراتي واإمكاناتي الفنية حتى لو كان الكالم ب�سيطاً.
)المرباطور( الإماراتي ح�سني اجل�سمي لديه 10 اأغنيات م�سرية، هي الأكرث انت�ساراً يف العامل العربي، من 

بينها )�ستة ال�سبح( و)طبطبة(.
واأغنية زياد برجي )�سو حلو( اجتاحت العامل العربي، مع اأنها اأب�سط اأغنية يف م�سر ولبنان.

، ولكن ل اأ�سمح باأن يقال عن )يا �سبي( اإنها دون امل�ستوى، وهي ُنفذت بكوبليه واحد وا�ستطاعت  َ اجليل َتَغريَّ
املخرجة رندىل قديح اأن ُتْظِهَرين يف الكليب، بطريقة خمتلفة عن تلك التي اعتاد النا�ض علّي فيها.

م�ستوى  على  فيه،  عليك  النا�ض  اعتاد  الذي  )ال�ستايل(  يف  تغرّيي  اأن  العمل  هذا  خالل  من  حاولِت  • هل 
الكلمة كما الكليب؟

- بل يف كل �سيء. ال�سيدة اأم كلثوم، غنت )غنيلي �سوي �سوي( التي ُتعرف بالطقطوقة، وال�سيدة فريوز غنت 
)�ساق خلقي يا �سبي(، واأنا حاولُت من خالل هذه الأغنية اأن اأك�سب اجليل اجلديد الذي يرتاوح عمره بني 

الد�سمة. الأغنيات  يحب  ل  والذي  عاماً،  و35   18
قناعاتك؟ ولي�ض  اجلمهور  قناعات  اإر�ساء  تريدين  اأنك  يعني  • وهذا 

- اأبداً. 
اأغنية )يا �سبي( تر�سيني اأنا اأكرث مما تر�سي اجلمهور. الأغنية التي ل اأقتنع بها ل ميكن لأحد اأن يجربين 

على غنائها، ويجب اأن اأقتنع اأنا بالأغنية اأوًل كي ي�سّدقني اجلمهور.
حلن الأغنية اأكرب من كالمها، وهذا ما يجعلها قريبة مني. ولو مل يعجبني اللحن والتوزيع، رمبا ما كنت 
واإمكاناتي  ينا�سبني  ما  ويعرف  جيداً  يعرفني  ولأن��ه  امللحن،  نف�سه  هو  الأغنية  كتب  ال��ذي  ال�ساعر  غّنيتها. 

ال�سوتية، فهو اختار حلناً ي�ستفّزين، و)خّيط الأغنية( خ�سي�ساً يل.
القوية(؟ )البنت  اأغنية  اأعجبتك  • هل 

- رائعة واأداها وائل كفوري بب�ساطة واإح�سا�ض.
�سليم ع�ساف اأعطاه اأغنية خفيفة ومه�سومة.

هناك َمن قال اإن هناك مقطعاً ماأخوذاً يف اللحن من اأغنية زياد الرحباين للطيفة، وهذا غري �سحيح، بل هو 
َتواُرد اأفكار.

بالتمثيل؟ تفّكرين  • هل 
- طبعاً، كما ُعر�ض علّي غناء 4 �سارات م�سل�سالت لبنانية وم�سرية.

رندىل قديح اأُعجبت كثرياً بتمثيلي.
ولكن اإذا مل اأجنح يف التمثيل بقوة جناحي نف�سها يف الغناء فلن اأدخل املجال.

لن اأخو�ض جتربة التمثيل اإل بدور بطولة يليق بي ويكون فيه غناء.
اأفكر بعمل يحكي ق�سة حياتي مع مدير اأعمايل روجيه جمرب، منذ اأن فزت بربنامج )�ستديو الفن( وحتى 

هذه اللحظة.
زوجك؟ هو  • والذي 

- وبكل فخر.

درامي  ن�ض  على  للعثور  ع��زال��دي��ن  م��ي  الفنانة  ت�سعى 
ميكنها من خالله العودة اإىل ال�سباق الرم�ساين،

 بعد غياب 3 اأعوام،
املقبل ما مل  للظهور يف رم�سان   حيث تخطط 

تواجهها اأي عقبات اإنتاجية اأو فنية.
وت���ق���راأ م��ي يف ���س��ري��ة ت��ام��ة ع���دة معاجلات 

درام���ي���ة مل�����س��اري��ع ج���دي���دة، ل��ك��ن��ه��ا تتكتم 
التفا�سيل يف الوقت احلايل، 

على  وال�ستقرار  النتهاء  اأج��ل  من 
عنها،  الإع�����الن  ق��ب��ل  اأول  ال��ف��ك��رة 
ع���ل���م���اً ب�������اأن جن������اح جت���رب���ت���ه���ا يف 

فكرة  على  حرير" �سجعها  "خيط 
ال�سباق  درامية خارج  اأعمال  تقدمي 

الرم�ساين.

و����س���ف ال��ف��ن��ان ه����اين رم�����زي، اجل���ي���ل اجل���دي���د من 
اإنهم  ب�)املمتاز جدا(، وقال  الكوميديني  الفنانني 

ميتلكون اإمكانات كبرية، ويتميزون بخفة الدم.
واأ�ساف خالل لقائه بربنامج )ليايل ten( على 
�سا�سة )ten(، اأن فنايّن اجليل اجلديد ظهروا 
بعينه،  لنموذج  امتدادا  ولي�ض  خمتلف،  ب�سكل 
وهو ما حقق لهم النجاح - وفق تقييمه، لكنه 

اأ�سار اإىل اأن هذا اجليل تنق�سه الكتابة.
يلزمهم  احل��ال��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
العمل، واأكد اأن اجليل الذي ينتمي اإليه مل 
ُيقّدم اأعمال مميزة يف بداية امل�سوار، وقدموا 
الفرتة،  ه��ذه  يف  ب�)التافهة(  و�سفها  اأعمال 

من اأجل اإ�سحاك اجلمهور.
اجلمهور  فينا  وث���ق  )ح��ي��ن��م��ا  واأك���م���ل: 

نقدمها،  التي  الأع��م��ال  ننتقي  بداأنا 
اجل��ي��ل احلايل،  ينق�ض  م��ا  وه���ذا 

لكنهم مظلومون(.

مي عزالدين 
تبحث 

عن عمل رم�شاين

هاين رمزي: 
قدمنا اأعماًل 

تافهة يف بداية 
امل�شوار

طرحت الفنانة اللبنانية نادين �صعب اأخريًا كليب اأغنيتها اجلديدة بعنوان )يا �صبي(، 
وهي من كلمات واأحلان جهاد حد�صيتي و�صّورْتها حتت اإدارة املخرجة رندىل قديح.

واأ�صارت �صعب اإىل اأنها تريد من خالل هذه الأغنية الو�صول اإىل اجليل اجلديد، م�صيدة 
بتعاونها مع جهاد حد�صيتي واملوزع املو�صيقي روبري اأ�صعد.

كما لفتت اإىل اأنها تفكر بخو�س جتربة التمثيل، �صرط اأن يكون العمل من بطولتها 
اأنها تفكر بتحويل ق�صة حياتها مع مدير اأعمالها  اأغنيات، مو�صحة  ويت�صّمن 

روجيه جمر الذي اأ�صبح زوجها اإىل عمل فني، مو�صحة يف الوقت ذاته اأنها 
�صتغني �صارات 4 م�صل�صالت م�صرية ولبنانية.
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كيف نت�شرف عند اإ�شابة اجللد بحرقة ال�شم�س؟
اأعلنت الدكتورة رجاين كاتان اأخ�سائية الأمرا�ض اجللدية الأمريكية، اأن 
حرقة ال�سم�ض، ت�سبب اإزعاجات كثرية مبا فيها ال�ستحمام والنوم وغريها. 
اأنه لتخفيف تاأثري  focus.de، اإىل  وت�سري الأخ�سائية يف حديث ملوقع 
هذه احلرقة واآلمها، يجب و�سع كمادات باردة على مو�سع احلرقة، وبعد 
ذلك ترطيب الب�سرة بكرمي ملطف. وتقول، "يجب نقع الكمادة باملاء البارد 
وو�سعها على مكان احلرقة مدة 10-15 دقيقة. وبعد ذلك ترفع الكمادة 
توفر احلماية  العملية  وه��ذه  دون جتفيفه.  بكرمي مرطب  املكان  ويدهن 
وال�ستلقاء  ناعمة  بيجامة  ارت��داء  املريح يجب  للنوم  الالزمة". وت�سيف، 
ع��ل��ى ف��را���ض ن��اع��م. ك��م��ا ي��ج��ب تخفي�ض درج���ة احل����رارة يف غ��رف��ة النوم 

ل�ستبعاد العوامل املهيجة مثل التعرق.

 ال�شتحمام باملاء ال�شاخن يف ال�شباح 
هو اأ�شواأ طريقة لبدء اليوم!

ي��ب��داأ ال��ك��ث��ريون ي��وم��ه��م ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ح��م��ام ���س��اخ��ن لع��ت��ق��اده��م اأنه 
خرباء  اأن  اإل  الن�ساط،  م��ن  كامل  ي��وم  متاعب  تخطي  على  �سي�ساعدهم 

ال�سحة يحذرون من اأن هذه املمار�سة جتعلهم اأكرث اإرهاقا.
اأن اخلروج من احلمام   ،Self ويدعي من�سور حديث على املوقع ال�سحي 
البخاري يف الهواء البارد ي�سبب انخفا�سا مفاجئا يف درجة حرارة اجل�سم، 

ما ير�سل اجل�سم اإىل حالة من النعا�ض وال�سرتخاء.
يف حني اأن هذا يبدو مثاليا قبل الذهاب اإىل ال�سرير مبا�سرة، اإل اأنه يكون 

غري مرغوب فيه يف ال�سباح عندما يكون اأمامك يوم كامل من الن�ساط.
باإنهاء ال�ستحمام بدفق  ال��الاإرادي، ين�سح اخلرباء  ولتجنب هذا النعا�ض 
ثم  الوقت،  من  القدر  بنف�ض  ال�ساخن  املاء  ثم  البارد،  املاء  من  ثانية   30

البارد مرة اأخرى قبل اخلروج مبا�سرة.
ويوؤدي التغيري املفاجئ بني الربودة واحلرارة املرتفعة اإىل فتح ال�سعريات 
الدموية حتت اجللد، ما يزيد من الدورة الدموية ويجعلك ت�سعر مبزيد 

من اليقظة.
لبدء  جاذبية  الأك��رث  الطريقة  يبدو  ل  ال��ب��ارد  باملاء  ال�ستحمام  ك��ان  واإذا 
اليوم، فهناك الكثري من البدائل التي �ستجعلك ت�سعر بال�ستيقاظ متاما، 
حيث �سيوؤدي اجلري يف ال�سباح اأو التمرين اأو جل�سة اليوغا اإىل تدفق الدم 

اإىل جميع الأماكن ال�سحيحة، ما يجعلك ن�سيطا لليوم التايل.
لكن ال�ستحمام باملاء البارد اأف�سل بكثري يف معاجلة التعب. ولطاملا ارتبطت 
ال�سباحة وال�ستحمام يف املاء البارد بالعديد من الفوائد ال�سحية، مبا يف 
عملية  وت�سريع  لالإجهاد  الأع��ل��ى  والتحمل  الأق���وى  املناعي  النظام  ذل��ك 

التمثيل الغذائي، ما يعني حرق الدهون ب�سكل اأ�سرع.
واأظهرت الدرا�سات اأن املاء البارد له اأي�سا تاأثريات م�سادة لالكتئاب، حيث 
متت مقارنة احلمام البارد ب�سكل من اأ�سكال العالج بال�سدمات الكهربائية 
اإىل  البارد نب�سات كهربائية  املاء  لالأ�سخا�ض امل�سابني بالكتئاب. وير�سل 
التحفيز  وي��وؤدي  اليقظة والطاقة والو�سوح.  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  الدماغ، ما 

اأي�سا اإىل اإطالق الإندورفني الذي مينح ال�سعور بالراحة والر�سا.

-مما ي�صنع الفلني ؟
الفلني ي�سنع من حلاء نوع من ا�سجار البلوط وهو بلوط الفلني حيث 
يتم تق�سريه و�سناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء لينفذ منه
- من هو املو�صيقي اليطايل الذي برع وابنه يف و�صع الوبرا

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  ال��ذي  �سكارلتي  ال�سندرو  هو 
اوب���را ث��م اكمل ابنه   100 اك��رث م��ن  اي��ط��ايل و�سع  م��وؤل��ف مو�سيقي 

دومينيقوا امل�سوار حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
- من هو مكت�صف النيرتوجني؟

عام  النيرتوجني  اكت�سف  ا�سكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 
.  1772

• هل تعلم اأن الفواكه كافة وبالأخ�ض احلم�سيات والطماطم )البندورة( حتوي كمّية كبرية من فيتامني 
ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�سّ

يرتاوح  النا�ض  من  باملائة    95 واأن  درجة   130 ذكائه  حا�سل  يتجاوز  املوهوب  ال�سخ�ض  اأن  تعلم  • هل 
حا�سل ذكائهم بني 70 – 130 درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 70 درجة والبله ما بني 

درجة.  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  الذي  املعتوه  واأخريا  درجة   50  -  20
الت�سمم. اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 

والق�سدة  والزبدة  البي�ض  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  •هل 
النمو  عملية  يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�����س��روات 

والفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف 
الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل.

يوؤّدي  ونق�سه  الدموية  الدورة  وتنظيم  الكل�ض  وي�ساهم يف  للج�سم  عنه  : حيوي ول غنى   2 ج  • فيتامني 
اىل مر�ض ال�سقربوط والنزلت ال�سدرية على اأنواعها.

احلمامة البي�ضاء
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م�صروبات التوت
حديثة  درا����س���ة  ك�����س��ف��ت 
اأعدها باحثون يف جامعة 
الربيطانية؛  ري������دجن 
امل���رح���ل���ة  اأط������ف������ال  اإن 
الب�����ت�����دائ�����ي�����ة ي����������وؤدون 
و�سرعة  بدقة  الواجبات 
اأكرب تناهز %10 حني 
م�سروبات  ي���ت���ن���اول���ون 

التوت.
واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة اأن 
على  ي����ح����ت����وي  ال�����ت�����وت 
الفالفونويد،  مركبات 
على  فوائد  بعدة  ويعود 

اجلانب  يف  اإيجابي  تاأثري  له  ا  اأي�سً لكنه  الأك�سدة،  مقاومة  مثل  اجل�سم، 
املعريف للطفل، بح�سب قناة "�سكاي نيوز" العربية.

اإىل عدد من  ينتبهوا  اأن  ُطلب منهم  الأطفال  ع��دًدا من  الدرا�سة  و�سملت 
الإ�سارات على �سا�سة احلا�سوب وال�سغط على الزر الذي يدل على اجتاهها، 
اأف�سل من  ب��اأداء  التوت امتازوا  الذين �سربوا ع�سري  اأن الأطفال  ووجدت 

غريهم.
ويقول الربوفي�سور كلري وليامز اأحد معدي الدرا�سة اإنه بذلك جرى لأول 

مرة اكت�ساف تاأثري مركبات الفالفونويد يف الإدراك املعريف لالأطفال.

وقفت جمموعة كبرية من احلمام للتقاط احلب من على الر�ض وقد ان�سغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�ساء جميلة ت�سرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �سبكة ال�سياد املاكر فلو جاء الآن و�سحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�سرعت احلمامات وطارت من طارت وا�ستبكت خيوط ال�سبكة مع ارجل بع�سهن وقد اخذن فرتة 
حتى ا�ستطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حتاول الهروب من ال�سبكة لكن ل حمال، حتى جاء ال�سياد 
فنظر فوجدها وحدها يف ال�سبكة وقال .. حمامة واحدة فقط ايتها املاكرات وماذا �ساأفعل بواحدة .. فرتكها 

وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ل تكفي .
عندما ذهب ال�سياد قالت احلمامة لزميالتها ل تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها ملكان اآخر حتى 
نزلن يف  الخ��رى حتى  اطرافها وفيها احلمامة  ال�سبكة من  ننقذ �سديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل 
مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �سديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بواجبه واطلق �سراح احلمامة 
ال�سرية .. بعدها وقفن ي�سحكن فقالت احداهن اعرف اين يوجد ال�سياد الن هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �سحك اجلميع وقمن بحمل ال�سبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القني ال�سبكة لتنزل 
فوق راأ�ض ال�سياد الذي فوجيء بنف�سه ا�سري �سبكته واحلمامات تطري فوق راأ�سه يهدلن ويغنني فغ�سب وهاج 

وقال انا املخطىء لو اخذت ال�سبكة و�سديقتكن فيها لكننت الآن باكيات ايها احلمامات املخادعات . 

ميكن اأن توؤدي نوبة �سيئة من التهاب املفا�سل الروماتويدي، اأحد اأكرث اأنواع 
التهاب املفا�سل �سيوعا، اإىل �سعوبة اأداء املهام الأ�سا�سية، ولكن هناك طرقا 

مثبتة لتخفيف الأعرا�ض.
وت��دع��م ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات ���س��رب ال�����س��اي الأخ�����س��ر للوقاية م��ن حالة 
 Physical اللتهاب املوؤملة. وهدفت اإحدى الدرا�سات، التي ُن�سرت يف جملة
وتدخالت  الأخ�����س��ر  ال�����س��اي  اآث���ار  تقييم  اإىل   ،Therapy Science
مر�سى  لدى  املر�ض  اأعرا�ض  لتح�سني  الإ�سراف  حتت  الريا�سية  التمارين 
بالتهاب  اإ�سابتهم  �ُسّخ�ست  ف��ردا  وع�سرون  مائة  و�سارك  املفا�سل.  التهاب 
املفا�سل الروماتويدي قبل ع�سر �سنوات على الأقل، ب�سكل ع�سوائي يف هذه 
برنامج  اأو  الأخ�سر  ال�ساي  اأو  عقار  با�ستخدام  املر�سى  وع��ول��ج  ال��درا���س��ة. 

متارين حتت الإ�سراف ملدة �ستة اأ�سهر.
واأظهر مر�سى التهاب املفا�سل الروماتويدي الذين عوجلوا بال�ساي الأخ�سر 
ملدة �ستة اأ�سهر مبفرده، اأو بال�سرتاك مع الدواء، اأو برنامج متارين، حت�سنا 

ملحوظا يف معايري ن�ساط املر�ض.

التح�سن  م��ن  مزيد  ع��ن  الإ�سافية  الخ��ت��ب��ارات  ك�سفت  ذل��ك،  على  وع���الوة 
الذين  الروماتويدي  املفا�سل  التهاب  املر�سي ملر�سى  الن�ساط  ال�سريري يف 
عوجلوا بال�ساي الأخ�سر، اإىل جانب التمارين الريا�سية، مقارنة مبر�سى 
ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل ال��روم��ات��وي��دي ال��ذي��ن ع��وجل��وا ب��ال��ع��ق��اق��ري ال��ط��ب��ي��ة اأو 

جمموعات التمارين الريا�سية.
وكتب الباحثون يف الدرا�سة "قد يكون هذا ب�سبب الن�ساط امل�ساد لالأك�سدة 

املرتفع لل�ساي الأخ�سر".
البوليفينول  م��ادة  هو  مفيد  ن�سط  عن�سر  على  الأخ�سر  ال�ساي  ويحتوي 

.epigallocatechin 3-gallate EGCG   املعروفة با�سم
م�سادات  ن�ساط  يف  م��رة   100 اإىل  ي�سل  مب��ا  اأق���وى   EGCG اأن  وث��ب��ت 

.Eو C الأك�سدة من الفيتامينات
والعظام،  الغ�ساريف  اأي�سا يف احلفاظ على  ي�ساعد  اأنه  الدرا�سات  واأظهرت 
على الرغم من عدم وجود جتارب على نطاق وا�سع للرقابة على الأ�سخا�ض 

امل�سابني بالتهاب املفا�سل.

ال�شاي الأخ�شر للوقاية من التهاب املفا�شل!

الفيلم  مهرجان  خالل   Les jeunes amants املخرجة الفرن�صية كارين تارديو لدى جل�صة ت�صوير لفيلم
الفرنكوفوين الرابع ع�صر يف اأنغوليم ، غرب فرن�صا  ا ف ب 


