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جلد �شناعي ي�شت�شعر الأمل مثل الب�شر
ال�صناعي  اجللد  من  نوعية  اأ�صرتاليا  يف  الباحثني  من  فريق  ط��ور 
على  ال��ب��اب  يفتح  مم��ا  الب�صر،  غ��رار  على  الأمل  م��ع  التفاعل  ميكنها 
وبدائل  وروب��وت��ات  اأف�صل  �صناعية  اأط���راف  ابتكار  اأم���ام  م�صراعيه 
للجلد الب�صري. واأفاد املوقع الإلكرتوين "�صاين�ص ديلي" املتخ�ص�ص 
يف التكنولوجيا اأن فريق بحثي من جامعة "اأر.اإم.اأي.تي" يف مدينة 
اجللد  بها  ي�صعر  التي  الطريقة  تقليد  ا�صتطاع  الأ�صرتالية  ملبورن 
اأن  بها�صكاران  مادهو  الدرا�صة  فريق  رئي�ص  واأك��د  ب���الأمل.  الب�صري 
اجليل  نحو  ملمو�صاً  تطوراً  متثل  ال�صناعي  للجلد  الأويل  النموذج 
امل��ق��ب��ل م��ن ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ب احل��ي��وي وال���روب���وت���ات ال��ذك��ي��ة، واأو�صح 
ويتميز  ال��ب�����ص��ري،  اجل�صم  يف  ا�صت�صعار  ع�صو  اأك���ر  ه��و  "اجللد  اأن 
مبوا�صفات مركبة تعمل كوحدات ا�صت�صعار �صريع لإر�صال حتذيرات 

يف حالت العر�ص للنار اأو الإ�صابة باجلروح".
فوري  ب�صكل  التفاعل  "ميكنه  اجلديد  ال�صناعي  اجللد  اأن  واأ���ص��اف 

مبجرد ال�صعور بال�صغط واحلرارة والرد".
ويحتوي النموذج الأويل من اجللد ال�صناعي على �صرائح اإلكرتونية 
قابلة للتمدد مت�صلة بوحدات ذاكرة طويلة املدى، ف�صاًل عن وحدات 

ل�صت�صعار احلرارة والرودة.
ويقول الباحث اأطوار رحمن ع�صو فريق الدرا�صة: "يف حني اأن بع�ص 
التقنيات احلالية ت�صتخدم الإ�صارات الكهربائية لتقليد درجات الأمل 
املختلفة، فاإن التقنية اجلديدة ميكنها التفاعل مع ال�صغط امليكانيكي 

واحلرارة والأمل، وتقدمي رد فعل اإلكرتوين �صحيح".

حرير اللوت�س.. ن�شيج نادر ومراع للبيئة 
ن�صيج مراع  ل�صناعة  اللوت�ص  نبات  على  ت��وان  تي  بان  احلائكة  تعّول 
للبيئة نادر ومطلوب يف مهمة ت�صمح لها بحماية البيئة وا�صتحداث 
فر�ص عمل. مت�صي املراأة البالغة من العمر 65 عاما �صاعات طويلة 
وهي تلّم �صيقان الزهرة الذابلة التي توؤذي الرتبة وجتلب عددا كبريا 
من احل�صرات ال�صارة اإىل حقلها الذي تغمره املياه يف �صاحية هانوي. 
منها  وت�صتخرج  ال��ع��ي��دان  فتك�صر  ال�صغري،  م�صغلها  اإىل  ت��ع��ود  ث��ّم 
اخليوط بدّقة قبل لّفها ون�صجها. واملهّمة �صاقة وم�صنية، اإذ يتطّلب 
ب�"حرير اللوت�ص"  مثال �صنع و�صاح طويل من هذا الن�صيج املعروف 

اأكرث من 9 اآلف �صاق للزهرة و�صهرين من العمل.
"حرير  تن�صج  ال��ت��ي  ت���وان  اإىل  بالن�صبة  ال��ع��ن��اء  ي�صتحّق  الأم���ر  ل��ك��ّن 

اللوت�ص" منذ ال�صاد�صة من العمر.
وهي تخر "ي�صمح يل ذلك با�صتحداث فر�ص للعمل واحلفاظ على 

البيئة"، من خالل تنظيف احلقول.
وهي تتعاون يف الأحوال العادية مع نحو 20 عاملة. لكن يف فرتات 
معّينة من ال�صنة، ل �صّيما خالل املو�صم ال�صياحي الذي كان ي�صتقطب 
احلائكات  مبئات  ت�صتعني  ال���زوار،  ماليني  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�ّصي  قبل 

اللواتي يحكن الن�صيج يف منازلهن.
اأرباح ل ي�صتهان بها، فاإذا كان و�صاح  وت�صمح لها هذه املهمة بتحقيق 
و���ص��اح حرير  ف��اإن  دولرا،  بنحو ع�صرين  ع��ادة  يباع  ال��ع��ادي  احل��ري��ر 

اللوت�ص قد يكّلف اأكرث من ذلك بع�صر مرات.

تعرف على تكلفة جرعة لقاح كورونا
من  اإنه  الطبية  للم�صتح�صرات  الفرن�صية  �صانويف  �صركة  رئي�ص  قال 
كورونا  ف��ريو���ص  �صد  املحتمل  اللقاح  جرعة  تكلفة  تبلغ  اأن  املتوقع 
امل�صتجد )كوفيد-19( اأقل من 10 يورو )ما يعادل 11.80 دولر 

اأمريكي(.
اإنرت"  "فران�ص  مل��ح��ط��ة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  ب��وج��ي��و  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  واأ����ص���اف 
بعد،  يتم حتديدها  اللقاح مل  النهائي جلرعة  ال�صعر  :اأن  الإذاع��ي��ة  
م�صرياً بالقول:" يحتاج ماليني الأ�صخا�ص، اإن مل يكن املليارات، اإىل 

احل�صول على اللقاح".
وكان الرئي�ص الفرن�صي اإميانويل ماكرون قد زار يف يونيو )حزيران( 
حيث  الفرن�صية،  الطبية  امل�صتح�صرات  �صركة  م�صانع  اأح��د  املا�صي 
الأبحاث  يف  يورو  ماليني  ذكرت �صانويف حينها اأنها �صت�صتثمر 610 
)متوز(  يوليو  ويف  ال��ب��الد.  يف  واإنتاجها  اللقاحات  بتطوير  املتعلقة 
الريطانية  ومناف�صتها  الفرن�صية  �صانويف  �صركة  اأعلنت  امل��ا���ص��ي، 
جالك�صو �صميثكالين اأنهما اتفقتا على �صفقة بقيمة مليار يورو مع 

احلكومة الأمريكية لتطوير لقاح حمتمل �صد فريو�ص كورونا.
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تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
للحفاظ على ال�شحة الإجنابية 
بفح�ص  اأح��ي��ان��اً  الأط��ب��اء  ي��ق��وم بع�ص  ال����ولدة،  م��ن عملية  الن��ت��ه��اء  بعد 
بعد  وي��خ��رج  باجلنني  مت�صال  ي��ك��ون  ال��رح��م  داخ���ل  ع�صو  وه��ي  امل�صيمة، 
الولدة، لالطمئنان من عدم وجود اأي خماطر تهدد الأم يف حالة حدوث 

حمل اآخر يف امل�صتقبل.
وقتاً  وت�صتغرق  خمت�ص�صون  اأطباء  بها  يقوم  اأن  لبد  العملية  هذه  ولكن 
طوياًل، وبالتايل يف كثري من الأحيان تهمل الأطقم الطبية القيام بهذه 

اخلطوة بعد النتهاء من الولدة.
التابع  الطبي  وامل��رك��ز  ميلون  كارنيجي  جامعة  م��ن  بحثي  ف��ري��ق  ول��ك��ن 
جلامعة بيت�صرج يف الوليات املتحدة ابتكروا تقنية جديدة تعمل بالذكاء 
ال�صطناعي ميكنها فح�ص �صرائح معملية حتتوي على اأن�صجة من امل�صيمة، 

من اأجل حتديد اأي م�صكالت �صحية ميكن اأن تتعر�ص لها الأم.
التكنولوجيا عن  اأورج" املتخ�ص�ص يف  "فيز دوت  الإلكرتوين  املوقع  ونقل 
ابتكارها  مت  التي  اخلوارزمية  املعادلة  "اإن  قوله  كالمير  دانيال  الباحث 
ت�صاعد الأطباء يف فح�ص ال�صرائح املعملية بعد ت�صويرها وتخزين ال�صور 

على الكمبيوتر، بحيث ميكنها حتديد احلالة ال�صحية للم�صيمة".
ونظراً لأنه من ال�صعب على الكمبيوتر اأن يقوم بفح�ص ال�صورة الكاملة 
الرنامج  قيام  على  تعتمد  اجل��دي��دة  التقنية  ف��اإن  وتقييمها،  للم�صيمة 
بتحديد جميع الوعية الدموية داخل امل�صيمة اأول ثم اإجراء عملية فح�ص 
اإذا كانت يف حالة  لكل من هذه الأوعية ب�صكل منفرد من اأجل حتديد ما 

�صحية جيدة اأو ل.
اإجراء عملية تقييم للحالة ال�صحية لالأم بعد  اأي�صا  وي�صتطيع الرنامج 

الولدة، وما اإذا كانت م�صابة باأي اأمرا�ص اأو م�صكالت �صحية.

جريتا تونربي: فيلمي 
الوثائقي �شورين بدقة 

ال�صابة  ال�����ص��وي��دي��ة  ال��ن��ا���ص��ط��ة  و���ص��ف��ت 
الوثائقي  ال���ف���ي���ل���م  ت����ون����ري  ج���ري���ت���ا 
اإىل  تلميذة  م��ن  رحلتها  يعر�ص  ال���ذي 
باأنه  امل��ن��اخ  ع��ن  م��داف��ع��ة  عاملية  نا�صطة 
"خجولة غري  باعتبارها  بدقة  ي�صورها 
تعليقها  معر�ص  يف  وذل���ك  اجتماعية" 
مبهرجان  للفيلم  الأول  ال��ع��ر���ص  على 

البندقية ال�صينمائي.
وت��ن��اول امل��خ��رج ن��اث��ان ج��رو���ص��م��ان حياة 
تونري اليومية على مدى عام م�صجال 
زمني  ت�صل�صل  يف  ال�صهرة  اإىل  �صعودها 
ال�صويدي  ال��رمل��ان  اأم���ام  اإ�صرابها  منذ 
يف اأغ�صط�ص اآب 2018 وحتى رحالتها 
ال�صيا�صيني  القادة  ملطالبة  العامل  حول 

باتخاذ اإجراءات ملكافحة تغري املناخ.
وع��ن��دم��ا ب����داأ ال��ت�����ص��وي��ر، مل ي��ك��ن لدى 
تونري،  اأن  ع��ن  ف��ك��رة  اأي  ج��رو���ص��م��ان 
بداأت  حني  عاما   15 ك��ان عمرها  التي 
اح���ت���ج���اج���ه���ا، ���ص��ت�����ص��ب��ح خ������الل ف���رتة 
ق�صرية رمزا حلملة اأزمة املناخ العاملية.

رويرتز  مع  مقابلة  يف  جرو�صمان  وق��ال 
يف  ع��ن��ه��ا  ال��ك��ث��ري  راأي���ن���ا  اأن���ن���ا  "اأعتقد 
و�صائل الإع��الم، لقد اأج��رت العديد من 
منها.  امل�صاهد  تقريب  واأردت  املقابالت 

الفالفل.. اأبرز فوائدها 
والطريقة ال�شحية لتح�شريها �ص 23

ما الفواكه املنا�شبة 
ملري�س ال�شكري؟

الفواكه،  باختيار  املر�صى  لل�صكري  الأملانية  اجلمعية  اأو���ص��ت 
التي حتتوي على �صكر قليل مثل التفاح، والتوت، والإقالل من 
الفواكه كثرية ال�صكر مثل املوز، والعنب، لتجنب ارتفاع م�صتوى 

ال�صكر بالدم.
واأ�صافت اجلمعية اأنه يجب اأي�صاً التخفيف من الفواكه املجففة 
لحتوائها على ال�صكر بن�صبة عالية، �صاأنها يف ذلك �صاأن مربى 

الفواكه، واأنه يجب النظر اإليها باعتبارها حلويات.
وب�����ص��ك��ل ع����ام، ع��ل��ى َم���ن ي��رغ��ب يف ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي 
ومتوازن، تناول ثالث ح�ص�ص من اخل�صروات، وح�صتني من 
بكمية  احل�صة  حجم  تقدير  ميكن  اأن��ه  علماً  ي��وم��ي��اً،  ال��ف��واك��ه 
من  كمية  اأو  احلجم،  متو�صطة  تفاح  ثمرة  مثل  لليد  منا�صبة 

التوت تكفي مللء اليدين.

فقدان الوزن ميكن اأن يق�شي على م�شكلة البدانة
ال��وزن يلعب دوًرا مهًما يف التغلب على  اأن فقدان  �صحيح 
م�صكلة ال�صمنة. اإل اأن ال�صمنة ميكن اأن تعود مرة اأخرى 
وممار�صة  ال��غ��ذائ��ي  نظامه  ع��ن  امل���رء  يتخلى  اأن  مب��ج��رد 
الريا�صة. ومن ثم فمن املهم اتباع نظام خ�صارة وزن مت�صق 

ومتوازن ميكن للمرء اتباعه طوال حياته.

ال�شبب اجلذري للبدانة هو اأ�شلوب احلياة ال�شيء
البدانة تنتج عن عدة عوامل، ول ميكن اإلقاء اللوم دائًما 
ف��اإن عوامل عديدة  اخل��راء  فبح�صب  احلياة.  على منط 
ت�صاهم يف البدانة مثل الوراثة والهرمونات والأدوية، لذا 
اجلذري  ال�صبب  ال�صيء  احل��ي��اة  من��ط  اعتبار  اخل��ط��اأ  م��ن 

للبدانة.

على  ي�شاعد  واخل�شار  الفاكهة  تناول  يف  الإفراط 
التغلب على البدانة

الفواكه  ت���ن���اول  ف�����اإن جم����رد  ال���ت���غ���ذي���ة،  وف���ق���اً خل�����راء 
واخل�����ص��روات ق��د ل يعزز ف��ق��دان ال���وزن. م��ن املهم اتباع 
ن���ظ���ام غ���ذائ���ي م����ت����وازن غ��ن��ي ب���ال���روت���ني ول��ي�����ص عايل 

الكربوهيدرات.

قد يوؤدي فقدان الوزن ال�شريع اإىل زيادة الوزن لحًقا
الأي�ص  م��ع��دل  ع��ل��ى  كليا  يعتمد  ال����وزن  اإن��ق��ا���ص  م��ع��دل 
اجليد،  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  ل��دي��ك  ك���ان  اإذا  ب���ك.  اخل��ا���ص 
ف�صوف تقلل الوزن ب�صكل اأ�صرع ولن ت�صتعيده مرة اأخرى 

يف اأي وقت يف حياتك.

ب�شبب البدانة.. قد تتدهور وظائف الكلى عندك
الكلى تتدهور مع زيادة  اأن وظائف  ك�صفت درا�صة حديثة 
بدانة ال�صخ�ص. الدرا�صة اأ�صارت اإىل فئات عمرية ميكنها 
الكلى.  وظ��ائ��ف  ب�صعف  لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  تكون  اأن 

فمن هي هذه الفئة؟

ت�صري درا�صة حديثة اإىل اأنه من الأرجح اأن تتدهور وظائف 
الكلي مع زيادة بدانة ال�صخ�ص بغ�ص النظر عن معاناته 

من م�صكالت يف الكلى اأو ل.
ال�صمنة  يعانون من  الذين  البالغني  اأن  الدرا�صة  ووج��دت 
وظائف  ب�صعف  لالإ�صابة  مرتني  عر�صة  اأك��رث  املفرطة 
ال��ك��ل��ى م��ق��ارن��ة م��ع ال��ب��ال��غ��ني ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن جمرد 

الزيادة يف الوزن.
الدرا�صة  باحثي  كبري  ت�صاجن"   "األيك�ص  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
"الوزن الزائد خا�صة حول منطقة البطن ي�صبب العديد 

من التاأثريات الأي�صية ال�صلبية التي توؤثر على الكلى".
وقال ت�صاجن عر الريد الإلكرتوين اإن هذا الوزن الزائد 
الع�صبي  اجلهاز  اأو  ال�صمبثاوى  اجلهاز  ين�صط  اأن  ميكن 
من  تزيد  اأن  ميكن  التي  الهرمونات  يفرز  ال��ذي  ال���ودى 
اأن هذا يجعل  احتبا�ص ال�صوديوم ورفع �صغط الدم. كما 
من ال�صعب على اجل�صم التخل�ص من ال�صكريات الإ�صافية 

يف الدم مما يوؤدي اإىل الإ�صابة بال�صكري.
واأ�صاف ت�صاجن اأن كل هذه الأمور �صيئة بالن�صبة للكلى كما 
املفرطة  البطن  وده��ون  بالبدانة  املرتبطة  اللتهابات  اأن 

ت�صعف اأي�صا وظائف الكلى.
وتابع "اأول، زيادة الوزن تزيد من ن�صاط اجلهاز الع�صبي 
احتبا�ص  زي�����ادة  اإىل  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  وال���ه���رم���ون���ات  ال�����ودي 
الوزن  ي�صعف  وثانيا،  ال��دم...  �صغط  وارتفاع  ال�صوديوم 
اإىل  ال���دم  ق���درة اجل�صم على نقل اجل��ل��وك��وز م��ن  ال��زائ��د 

اخلاليا وميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�صابة بال�صكري".
وهناك 1.9 مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن اأو البدانة 
على م�صتوى العامل وفقا لبيانات منظمة ال�صحة العاملية. 
اأربعة من كل ع�صرة بالغني من زيادة الوزن  ويعاين نحو 
فيما يعاين نحو واحد من كل ع�صرة بالغني من البدانة 
اأن تزيد من خماطر الإ�صابة باأمرا�ص  وهي حالة ميكن 
القلب وال�صكري وم�صاكل املفا�صل وبع�ص اأنواع ال�صرطان 

بالإ�صافة اإىل متاعب الكلى.
جمعها  مت  بيانات  الباحثون  فح�ص  ال��درا���ص��ة،  ولإج����راء 

2017 ملا يزيد  اإىل ع��ام   1970 خ��الل الفرتة من ع��ام 
اآ�صيا  دول���ة خمتلفة يف   40 م��ن  ب��ال��غ  م��ل��ي��ون   5.4 ع��ل��ى 
وفح�صوا  ال�صمالية.  واأمريكا  الأو���ص��ط  وال�صرق  واأوروب���ا 
األ��ف �صخ�ص يواجهون خطر   84 اأك��رث من  بيانات  اأي�صا 
الإ�صابة باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية واأكرث من 19 

األف بالغ يعانون من اأمرا�ص مزمنة يف الكلى.

هل توؤثر زيادة الوزن على املخ؟
مما ل �صك فيه اأن زيادة الوزن قد تكون �صبباً وراء العديد 
واأمرا�ص  املفا�صل،  واآلم  ال�صكري،  مثل  الأم��را���ص  م��ن 
هل  ولكن  وغريها.  التنف�ص  وم�صاعب  الدموية،  ال��دورة 
من املمكن اأن ت�صكل خطراً على �صحة مخ الإن�صان ب�صكل 

من الأ�صكال؟
قال باحثون من بريطانيا اإن اأجزاء بعينها من مخ الإن�صان 
وبرهن  كبري.  ب�صكل  وزن��ه  زي���ادة  عند  تتقل�ص  اأن  ميكن 
نتائجها على  ن�صروا  التي  درا�صتهم،  الباحثون من خالل 
يف  املتخ�ص�صة  "نيورولوجي"  ملجلة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
اأبحاث علم الأع�صاب، على اأن هذا التاأثري موجود ب�صكل 
خا�ص لدى النا�ص، الذين ترتاكم لديهم دهون يف منطقة 

و�صط اجل�صم.
الوا�صح  من  لي�ص  اأن��ه  نف�صه،  الوقت  يف  اأك���دوا  اأنهم  غري 
ت�صبب هذه  التي  ال��وزن هي  زي��ادة  اإذا كانت  الآن ما  حتى 
التغريات يف املخ، اأم اأن تغري املخ هو الذي ي�صاعد يف زيادة 
الباحثون من خالل الدرا�صة معرفة  ال��وزن. ومل يحاول 
وجودها  اأثبتوا  التي  امل��خ  تغريات  عن  الناجمة  العواقب 

لدى اأ�صحاب الوزن الزائد.
زيادة  اأن  يف  املتخ�ص�صني  العلماء  لدى  �صك  هناك  ولي�ص 
الوزن ميكن اأن تكون �صبباً وراء العديد من الأمرا�ص التي 
ت�صمل ال�صكري، واآلم املفا�صل، واأمرا�ص الدورة الدموية، 
اإذا  ما  الآن  حتى  الوا�صح  من  ولي�ص  التنف�ص.  وم�صاعب 
اأي�صاً، وما حجم  كانت هذه الزيادة متثل خطراً على املخ 

هذا اخلطر.

اأ�شاطري عن البدانة يجب عدم ت�شديقها.. ماهي؟

يعاين  التي  امل�شكالت  اإح��دى  البدانة  تعدُّ 

وقتنا  يف  الأ���ش��خ��ا���ص  م��ن  ال��ك��ث��ر  م��ن��ه��ا 

عن  للبحث  يدفعهم  الذي  الأم��ر  احلا�شر، 

على  البحث  عرب  ال��وزن  لتخفي�ص  حلول 

للمعلومات  يعر�شهم  وه���ذا  الإن���رن���ت، 

ل  التي  والأ���ش��اط��ر  املغلوطة 

متت للواقع ب�شلة.

�شحيفة  اأوردت  وق��د 

اإن���دي���ا  اأوف  ت���امي���ز 

اأون�����الي�����ن، ق���ائ���م���ة ب���اأه���م 

بالبدانة  املتعلقة  الأ�شاطر 

على النحو التايل:

زمن  يف  املدار�س 
ك�����ورون�����ا... 
الفقراء  مع�شلة 
كثرية  متوا�صعة  ع��ائ��الت  ت��واج��ه 
يف ن���ي���وي���ورك م��ع�����ص��ل��ة ت��ت��م��ث��ل يف 
�صرورة الختيار بني اإر�صال الأبناء 
خلطر  وتعري�صهم  امل��در���ص��ة  اإىل 
الإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد 
ونقل العدوى لعائلة ل حتظى باأي 
تاأمني �صحي، اأو اإبقائهم يف املنزل 
قد  ما  اإلكرتونيا  ال��درو���ص  ملتابعة 
ال��ع��م��ل ويهدد  مي��ن��ع الأه������ل م���ن 

م�صتقبلهم الدرا�صي.
ونيويورك هي الوحيدة بني املدن 
الأم���ريك���ي���ة ال���ك���رى ال��ت��ي قررت 
ت����دري���������ص هجني  ن����ظ����ام  اع����ت����م����اد 
يتطلب ح�صور التالمذة جزئيا يف 
اإىل املدار�ص خالل العام الدرا�صي 
وباء  تف�صي  ا�صتمرار  رغ��م  املقبل 

كوفيد19-.
ب��ل��دي��ة املدينة  اأرج�����اأ رئ��ي�����ص  وق���د 
بالزيو  دي  ب��ي��ل  ال���دمي���وق���راط���ي 
ال��ث��الث��اء اإع����ادة فتح امل��دار���ص من 
اإىل  اأيلول/�صبتمر  م��ن  العا�صر 
م�صعى لإر�صاء نقابة  يف  منه،   21
اأع�صاوؤها  يطالب  ال��ت��ي  املعّلمني 

بتدابري �صحية اإ�صافية.
وتو�صح العاملة املنزلية املك�صيكية 
ك�صف  ع���دم  ال��ت��ي طلبت  ر.  م��اري��ا 
لعدم حيازتها  كامل هويتها نظرا 
قررت  اأنها  قانونية،  اإق��ام��ة  اأوراق 
7 �صنوات  اإر�صال طفليها البالغني 
القلق  رغ����م  امل���در����ص���ة  اإىل  و14 

الكبري لديها.
عاما   35 البالغة  امل���راأة  وتت�صاءل 
خالل انتظارها يف طابور للح�صول 
على ط��ع��ام جم��اين يف ح��ي كوينز 
"هل �صتتوافر التجهيزات الالزمة 
اآمنة؟  ب�صورة  الأطفال  ل�صتقبال 

يف اأي اأيام �صريتادون املدر�صة؟"
ويتعذر على العائالت الأكرث فقرا، 
وال�صود  املهاجرين  وبغالبيتها من 
ت��ك��ب��د تكاليف  ع��ل��ى غ����رار م���اري���ا، 
لتقدمي  مب���دّر����ص���ني  ال����ص���ت���ع���ان���ة 
درو�ص خ�صو�صية مل�صاعدة اأبنائهم 
الإلكرتونية،  التعليم  ح�ص�ص  يف 

خالفا للعائالت املي�صورة.
املتوا�صعي  لالأهايل  ميكن  ل  كما 
جيد  ات�صال  على  التعويل  احل��ال 
م�صاعدة  اأو  الإن����رتن����ت  ب�����ص��ب��ك��ة 
عدم  ظ��ل  يف  باأنف�صهم،  اأط��ف��ال��ه��م 
التقنية  امل�������ص���ائ���ل  يف  دراي����ت����ه����م 
ال�صعيف  التعليمي  وم�����ص��ت��واه��م 
اللغوية  امل�����ه�����ارات  يف  وال���ن���ق�������ص 

الإنكليزية يف اأحيان كثرية.
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�ش�ؤون حملية

عقٌد من البتكار والكت�شاف يف عامل الطبيعة بجامعة نيويورك اأبوظبي

وطلبة اجلامعات وموظفي  ملبتعثي  رئي�شية  خدمات   4

�شرطة دبي تطور من�شة اإيفاد الذكية لت�شبح الأوىل يف الدولة يف تقدمي خدمات متكاملة للدار�شني 

•• اأبوظبي - الفجر 

نيويورك  اأع��وام فقط، حققت جامعة   10 يف غ�صون 
الوعي  تعزيز  يف  و�صاهمت  هامة،  اكت�صافات  اأبوظبي 
وامل��ع��رف��ة ح���ول امل��ت��غ��ريات امل��ت�����ص��ارع��ة ال��ت��ي ت�صهدها 
�صطح  م�صتويات  ارت��ف��اع  م��ن  ب���دءاً  الطبيعية.  بيئتنا 
حيث  ج��دي��دة،  خملوقات  اكت�صاف  اإىل  و���ص��وًل  البحر 
اأب��وظ��ب��ي على  ن��ي��وي��ورك  يعمل ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة 
نهج  ات���ب���اع  خ���الل  م���ن  ك��وك��ب��ن��ا  م�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف 
متعدد التخ�ص�صات لإيجاد احللول ملجموعة من اأكر 

التحديات التي تواجه الب�صرية.
باحثو  اإليها  تو�صل  التي  الكت�صافات  اأب��رز  ليكون من 
الطبيعة خالل  ع���امل  اأب��وظ��ب��ي يف  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة 

العقد املا�صي:  
ارتفاع م�صتويات �صطح البحر حيث تواجه جرينالند 
داهماً  خ��ط��راً  اجلنوبية  القطبية  ال��ق��ارة  م��ن  واأج���زاء 
�صافر  حيث  باخلطر.  تنذر  بوترية  باختفائهما  يهدد 
العلماء اإىل مواقع نائية يف جميع اأنحاء العامل لقيا�ص 
مبا�صر،  ب�صكل  القطبي  اجل��ل��ي��دي  ال��ذوب��ان  ومتابعة 
جبال  وان��ه��ي��ار  اجل��ل��ي��دي��ة،  الأن���ه���ار  ت�����ص��دع  وت�صجيل 

جليدية بحجم اأكر من مدن يف املحيط.
الريا�صيات  اأ�صتاذ  هولند،  ديفيد  البحث  على  اأ�صرف 
يف معهد كورانت للعلوم الريا�صية بجامعة نيويورك، 
مل�صتوى  العاملي  التغيري  "مركز  يف  الرئي�صي  والباحث 
ا�صافة  اأب��وظ��ب��ي.  نيويورك  جامعة  يف  البحر"  �صطح 
اىل توقعات الرياح املو�صمية حيث اكت�صف علماء املناخ 
املو�صمية  ال��ري��اح  بني  بعد  عن  متنامية  عالقة  وج��ود 
ثنائية  النطاقية  والظاهرة  املاطرة  الهندية  ال�صيفية 
املناخية  النماذج  وتظهر  الأطل�صي.  للمحيط  القطب 
ب�صكل  الهندي  املحيط  ح��رارة  درج��ة  ارت��ف��اع  اأن  اأي�صاأً 
الرياح  ا���ص��ت��م��رار  ف���رتة  م��ن  يقلل  اأن  م��ت�����ص��ارع مي��ك��ن 
وبالتايل  11 يوماً  ال�صيفية الهندية املاطرة بحوايل 

هطول اأمطار اأقل.
واأ���ص��رف على البحث ال��ع��امل اأج��اي��ا راف��ي��ن��دران �صمن 
مركز حماكاة النماذج املناخية التابع جلامعة نيويورك 
تتواجد  حيث  الن��ق��را���ص  خطر  جانب  اىل  اأب��وظ��ب��ي. 
ال�صحايل منذ ماليني ال�صنني وهي معروفة بقدرتها 
التي  البيئية  الظروف  التكيف بدرجة كبرية مع  على 

ال���ذي يلوح  ف���اإن الن��ق��را���ص  ذل���ك،  تعي�ص فيها. وم��ع 
مع  التكيف  على  ال��ق��ادرة  ال�صحايل  لبع�ص  الأف���ق  يف 
الرودة قد يكون دلياًل على اأن بع�ص اأنواع ال�صحايل 
ل متلك القدرة على التكيف مع التغري املناخي. واأكد 
اأبوظبي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة  با�صم  ه��ذاامل��ت��ح��دث  على 
اأبحاث ما بعد الدكتوراه  �صيبا�صتيان كري�صوف، زميل 

يف جامعة نيويورك اأبوظبي. 
وح����ول امل��خ��ل��وق��ات ال��غ��ري��ب��ة ه��ن��اك اأن�����واع ك��ث��رية من 
���ص��يء ي�صبه ���ص��ف��دع الرك  ل��ك��ن ل  ال����رك،  ���ص��ف��ادع 
برينوباتراكو�ص بيبيتا القزم الذي يتميز بج�صم نحيل 
بطول ن�صف بو�صة والذي يعي�ص يف اأحد اجلبال غري 

امل�صتك�صفة يف اأثيوبيا.
ق�صم  رئي�ص  بوي�صنوت،  �صتيفان  البحث:  على  اأ�صرف 

علم الأحياء يف جامعة نيويورك اأبوظبي. 
الرازيلية  اليقطني  �صفادع  الطبيعة،  يف  يوجد  كما 
وتبدو غري �صارة وتظهر بلون برتقايل للعني الب�صرية. 
باللون  تظهر  ال�صامة  ال�صفادع  نف�ص  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
فوق  لالأ�صعة  تعري�صها  عند  للزرقة  امل��ائ��ل  الأب��ي�����ص 
بحثاً  ناعمة  اأ�صوات طنني  باإ�صدار  تقوم  البنف�صجية. 

احليوانات  خطر  من  للتحذير  اأو  للتزاوج  رفيق  عن 
زميلة  غوت،  �صاندرا  البحث  على  واأ�صرفت  املفرت�صة. 
اأبحاث ما بعد الدكتوراة يف جامعة نيويورك اأبوظبي.

وح����ول الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ت��ع��ت��ر اأ���ص��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل من 
الأو�صط.وقد  ال�صرق  يف  الأ�صا�صية  الغذائية  امل�صادر 
اأ�صهم البحث الذي قامت به جامعة نيويورك اأبوظبي 
حول ت�صل�صل اجلينوم اخلا�ص بنخيل التمر يف تو�صيع 
معلوماتنا حول طبيعة هذه الثمار وم�صتويات ال�صكر 
الأ�صجار  ق��درات هذه  الأبحاث حول  واإن تركيز  فيها. 
يف ال��ت��اأق��ل��م م��ع ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��راوي��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة يزيد 
الأجيال  وتعريف  زراعتها  ا�صتمرارية  احتمالية  من 
بوروغانان،  البحث مايكل  اأ�صرف على  بها.    القادمة 
الأحياء،  علم  يف  الف�صي  والروفي�صور  العلماء  كبري 
والأنظمة  اجلينوم  علوم  مركز  يف  الرئي�صي  والباحث 

احليوية جامعة نيويورك اأبوظبي.
ويف اإط����ار ال�����ص��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة ق���ام ف��ري��ق م��ن علماء 
اأج��زاء من  البحرية واجلينوم بجمع وحتليل  الأحياء 
يف  املوجودة  ال�صخرية  املرجانية  ال�صعاب  م�صتوطنات 
اأو�صاط مائية خمتلفة )اأبوظبي والفجرية(، وتو�صلوا 

با�صم  ي��ع��رف  م��ا  اأو  "الأبيجينية"  ال��ت��غ��ريات  اأن  اإىل 
اأجيال  ينتقل عر  اأن  اجلينات" ميكن  ف��وق  ما  "علم 
اآفاق  ليفتح  الكت�صاف  هذا  وياأتي  املرجانية.  ال�صعاب 
يف  الرئي�صية  الأن����واع  ه��ذه  خ�صارة  لتعوي�ص  ج��دي��دة 
جامعة  باحثو  عمل  حيث  البحرية.  البيئية  الأنظمة 
ما  اأبحاث  زميلة  هاولز،  اإميلي  مع  اأبوظبي  نيويورك 
�صابقاً،  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ال��دك��ت��وراه يف جامعة  بعد 

وزمالئها من جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية.
يف  امل�صارك  الأ�صتاذ  ب��ريت،  ج��ون  البحث:  على  اأ�صرف 
ويو�صف  اأب��وظ��ب��ي،   ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  البيولوجيا 
اأ����ص���ت���اذ م�����ص��اع��د ع��ل��م الأح����ي����اء يف جامعة  ال����دغ����دور 
ت�صكل  الطبيعية  منتجات  وح��ول  اأبوظبي.  نيويورك 
حيث  ال��ع��امل��ي��ة.  للغابات  ت��ه��دي��داً  النخيل  زي��ت  زراع���ة 
ُيعتقد اأن نوعاً فريداً من طحالب املياه العذبة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة قد يكون بديل قابل للتطبيق 
لزيت النخيل. وقال كورو�ص �صاحلي اأ�صتياين، الأ�صتاذ 
اأبوظبي:  امل�صارك يف علم الأحياء يف جامعة نيويورك 
"نعتقد اأن هذا النوع من الطحالب ميكن اأن يوفر بعد 
كما  النخيل،  زي��ت  ل��زراع��ة  بيئياً  اآم��ن��اً  بدياًل  تطويره 

ميكن التو�صل لفوائد جتارية وبيئية هامة."
اأ�صرف على البحث كورو�ص �صاحلي اأ�صتياين، الأ�صتاذ 

امل�صارك يف علم الأحياء يف جامعة نيويورك اأبوظبي.
الإ�صمنت  م�صانع  تعتر  امل�����ص��ت��دام  ال��ب��ن��اء  اإط����ار  ويف 
امللحية  ال��ب��ق��اي��ا  ت��وف��ر  اأن  ل��ل��ت��ل��وث. ومي��ك��ن  م�����ص��دراً 
الناجتة عن عملية حتلية املياه طريقة اأكرث ا�صتدامة 
اأ�صتاذ  �صيليك،  ك��م��ال  اأو���ص��ح  حيث  الإ���ص��م��ن��ت.  ل�صنع 
الهند�صة املدنية اأن مزايا هذا الإ�صمنت ل تقت�صر على 
كونها م�صتدامة بيئياً فقط، بل ت�صمل اأي�صاً فعاليتها 

من حيث التكلفة.
الهند�صة  اأ���ص��ت��اذ  �صيليك،  ك��م��ال  البحث  على  اأ���ص��رف 
املدنية. وحول تف�صري البقع ال�صم�صية الداكنة املوجودة 
علوم  مركز  م��ن  باحثون  اأج���رى  ال�صم�ص  �صطح  على 
الف�صاء يف جامعة نيويورك اأبوظبي وزمالئهم، درا�صة 
على  ُجمعت  ب��ي��ان��ات  فيها  ا�صتخدموا  ال�صم�ص  ح��ول 
مدار 23 عاماً لتعزيز فهمنا حول كيفية ت�صكل البقع 
ال�صم�صية الداكنة، وهي مناطق ممغنطة يف ال�صم�ص. 
يف  الروفي�صور  ج��ي��زون،  ل���وران  البحث  على  اأ���ص��رف 

مركز علوم الف�صاء.

•• دبي-الفجر:

املن�صة  تطوير  دبي عن  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
الدولة  يف  الأوىل  لت�صبح  "اإيفاد"،  للدرا�صني  الذكية 
يف ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��دار���ص��ني، م���ن خالل 
اإتاحة 4 خدمات رئي�صية، وهي خدمات طلبة اجلامعات 
دبي،  �صرطة  منت�صبي  وخدمات  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
وخ���دم���ات م��ب��ت��ع��ث��ي ���ص��رط��ة دب����ي، وخ���دم���ات جمال�ص 
�صرطة دبي، وذلك بهدف ت�صهيل كافة طلباتهم وتلبية 
اإيفاد  لت�صبح  ا�صتف�صاراتهم،  على  وال��رد  احتياجاتهم 
بوابتهم املتكاملة لإبراز اإبداعاتهم ومواهبهم وا�صتثمار 
طاقاتهم واإمكانياتهم. جاء هذا الإعالن خالل املوؤمتر 
ال�صحفي الذي نظمته الإدارة العامة للموارد الب�صرية 
الدكتور  العميد  دب��ي، بح�صور  ن��ادي �صباط �صرطة  يف 
الب�صرية،  للموارد  العامة  الإدارة  مدير  م��راد،  �صالح 
البعثات  اإدارة  مدير  البلو�صي،  من�صور  دكتور  واملقدم 
واملتخ�ص�صني  ال�����ص��ب��اط  م���ن  وع����دد  وال���ص��ت��ق��ط��اب، 
النجاح  واأ���ص��ح��اب ق�ص�ص  الإع�����الم،  و���ص��ائ��ل  ومم��ث��ل��ي 

الذين مت ا�صتقطابهم عر املن�صة.

الدار�شني وا�شت�شراف امل�شتقبل
الإع����الن عن  اإن  م���راد،  �صالح  ال��دك��ت��ور  العميد  وق���ال 
ا�صتكمال  ياأتي  الذكية،  اإيفاد  من�صة  وحتديث  تطوير 
املوؤ�ص�صة  بجعل  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  لهتمام 
الأم���ن���ي���ة ق��ب��ل��ة ل��ل��م��ت��ف��وق��ني وامل���ب���دع���ني م����ن خالل 
طلبة  م��ن  املبتكرة  وامل�صاريع  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار  تبني 
الدار�صني،  ومنت�صبيها  مبتعثيها  وم���ن  اجل��ام��ع��ات 
وال���ص��ت��ف��ادة م��ن ق��درات��ه��م يف دع��م خمتلف القطاعات 
ترجمة  وذلك  الأمني،  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  ال�صرطية 
بالفئة  بالهتمام  الر�صيدة  القيادة  وتوجهات  ل��روؤي��ة 
املبداأ  من  وانطالقا  الدار�صني،  الطلبة  من  ال�صبابية 
ال�صمو  �صاحب  اأطلقه  ال��ذي  املواهب"  "اأر�ص  ال�صابع 
الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
رع���اه اهلل- �صمن  دب���ي-  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�ص جمل�ص 
اإن  �صالح،  الدكتور  العميد  واأ���ص��اف  الثمانية.  امل��ب��ادئ 
من�صة اإيفاد بخدماته ال� 4 ون�صختها اجلديدة تاأتي يف 
اإطار دعم روؤية الإمارات 2071، وروؤية دبي 2021، 
وتنفيذا للتوجهات ال�صرتاتيجية ل�صرطة دبي، موؤكدا 
ال�����ص��ب��اب، ومتتعهم  ب���ق���درات  ت���وؤم���ن  دب����ي  ���ص��رط��ة  اأن 
وا�صت�صراف  حقيقية،  تغيريات  لإح���داث  بالإمكانيات 
م�صبوقة،  غ��ري  ب��اأف��ك��ار  حت��دي��ات��ه  وم��واج��ه��ة  امل�صتقبل 
ورفد املجتمع بتغيريات جذرية ل يحدها اأفق، م�صيفا 
اأهدافها  لتحقيق  ال�صباب  على  ت��ع��ّول  دب��ي  �صرطة  اأن 

ال�صرتاتيجية.

ا�شتثمار الطاقات
مبا�صرا  اهتماما  تلقى  املن�صة  اأن  �صالح  العميد  واأك��د 
العام  القائد  امل��ري،  الفريق عبداهلل خليفة  من معايل 
با�صتثمار  م�صتمر  ب�صكل  ي��وج��ه  وال���ذي  دب���ي،  ل�صرطة 
اإمكانيات  ت��وظ��ي��ف  ال�����ص��ب��اب وم��واه��ب��ه��م ع��ر  ط��اق��ات 
خلدمة  منها  النوعية  ل�صيما  وتخ�ص�صاتهم،  الطلبة 
ا�صت�صراف  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  ال�����ص��رط��ي  ال��ع��م��ل  منظومة 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل الأم����ن����ي، م���ا ج��ع��ل م���ن ���ص��رط��ة دب����ي قبلة 
للمتفوقني، وبيئة حا�صنة للمواهب، وداعمة لأ�صحاب 

العقول والأفكار حتقيقا للريادة يف خمتلف املجالت.

من جانبه قال املقدم دكتور من�صور البلو�صي، اإن اإدارة 
البعثات وال�صتقطاب، تعمل ب�صكل م�صتمر ودوؤوب على 
امل��م��ار���ص��ات وال��ت��ج��ارب اخل��ا���ص��ة بدعم  اأف�����ص��ل  تطبيق 
العمل  واأنظمة  ال��رام��ج  وتطوير  ال��دار���ص��ني،  الطلبة 
دبي  �صرطة  خطتها  التي  اخل��ط��وات  مع  متا�صيا  فيها، 
الإبداعية  وت��ف��ج��ري ط��اق��ات��ه��م  ال�����ص��ب��اب،  ن��ح��و مت��ك��ني 
على  للوقوف  لهم  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  الكامنة،  والعلمية 
�صركاء  ليكونوا  العقبات  وتذليل  واملعوقات  التحديات 
فاعلني يف امل�صرية التنموية والنه�صوية للبالد، موؤكدا 
واملوؤ�ص�صات  واملنظمات  للدول  ميكن  ا�صتثمار  اأعظم  اأن 
ومن  الب�صري،  العن�صر  يف  ال�صتثمار  ه��و  ب��ه  تقوم  اأن 
التوا�صل  تعزز  التي  املن�صة  تطوير  اأهمية  ت��اأت��ي  هنا 
اجلن�صيات،  وخمتلف  اجلامعات  كافة  من  الطلبة  مع 
الإبداعية  م�صاريعهم  لإب��راز  اأمامهم  الفر�صة  لإتاحة 

وتبني اأفكارهم املبتكرة.

)4( خدمات رئي�شية
واأو�صح املقدم من�صور البلو�صي، اأن من�صة اإيفاد الذكية 
رئي�صية،  خ��دم��ات   4 على  حت��ت��وي  اجل��دي��دة  بن�صختها 
وهي اأول، "خدمة طلبة اجلامعات"، والتي تت�صمن 4 
الأكادميي" وُيعنى  "ال�صتقطاب  برنامج  وهي  برامج، 
بالطلبة اجلامعيني املواطنني يف خمتلف التخ�ص�صات 
من خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية، حيث يتيح املجال لهم 
ل�صغل احتياجات �صرطة دبي من الوظائف التخ�ص�صية 
املتعاونني  "الطلبة  وبرنامج  ال�صتقطاب،  خلطة  وفقا 
بنظام املكافاآت"، والذي ي�صتقطب الطلبة يف اجلامعات 
امل��ع��ت��م��دة يف دول�����ة الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة م���ن خمتلف 
بهدف  حم���ددة،  وم�صاريع  م��ه��ام  يف  للعمل  اجلن�صيات 
منظومة  خلدمة  وتخ�ص�صاتهم  اإمكانياتهم  توظيف 
امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف  وامل�����ص��اه��م��ة يف  ال�����ص��رط��ي  ال��ع��م��ل 
الأم����ن����ي، وت���زوي���ده���م ب���امل���ع���ارف وال���ع���ل���وم واخل�����رات 
التعليمية،  م�صريتهم  دع��م  يف  ت�صاهم  التي  املوؤ�ص�صية 
من  ال�صتفادة  اإىل  يهدف  "م�صروعي" ال��ذي  وبرنامج 
اإم��ك��ان��ي��ات وق�����درات ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني م��ن خمتلف 
يف  تخ�ص�صهم  م�صاريع  لتطبيق  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
والت�صغيلية  ال�صرتاتيجية  واملبادرات  امل�صاريع  تطوير 
يف �صرطة دبي، وبرنامج "التدريب العملي" الذي يتيح 
وي�صاعدهم  دب��ي،  �صرطة  يف  العملي  التدريب  للطلبة 

يف  املهنية  واحلياة  العلمية  النظريات  بني  الربط  على 
اآف��اق جديدة من  املختلفة، ويفتح لهم  العمل  جمالت 
خالل ممار�صة العمل يف بيئة عمل مهنية منا�صبة ت�صهم 
من  املزيد  لهم  وت�صيف  العملية،  مهاراتهم  تطوير  يف 
اخلرات يف املجال املهني والتخ�ص�صي. وتابع البلو�صي: 
اأما اخلدمة الثانية فهي "خدمة مبتعثي �صرطة دبي" 
الدولة  داخ��ل  دب��ي  �صرطة  ملبتعثي  امل��ج��ال  تتيح  وال��ت��ي 
وخارج الدولة احل�صول على كافة اخلدمات التي تعنى 
والإداري���ة  التعليمية  اخل��دم��ات  مثل  البعثات،  ب�صوؤون 
ذكية  بطريقة  والت�����ص��ال  التوا�صل  وخ��دم��ة  وامل��ال��ي��ة، 
ومبتكرة. وبني البلو�صي اأن اخلدمة الثالثة خم�ص�صة 
واحلقول  اخل�صائ�ص  ويت�صمن  دب��ي،  �صرطة  ملنت�صبي 
الدرا�صة  "ل�صتكمال  خم�����ص�����ص��ة  خ���دم���ات  ال��ت��ال��ي��ة، 
ابتعاث  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  واملدنيني"،  للع�صكريني 
منت�صبي �صرطة دبي من الع�صكريني واملدنيني املواطنني 
اأو  الدولة  داخ��ل  �صواء  دبي  �صرطة  نفقة  للدرا�صة على 
ال��ك��ل��ي، وذلك  اأو  اجل��زئ��ي  ال��ت��ف��رغ  وبنظامي  خ��ارج��ه��ا، 
وفقا لالحتياجات املر�صودة من خمتلف التخ�ص�صات، 
وخدمات  "عدم املمانعة" والتي متنح املنت�صب الع�صكري 
اجلزئي  التفرغ  بنظام  درا�صية  اإج��ازة  املواطن  وامل��دين 
اأو  مت�صلة  ي��وم��ا  �صتني  مل��دة  خارجها  اأو  ال��دول��ة  داخ���ل 
متفرقة، بغر�ص احل�صول على موؤهل اأعلى من �صهادة 
الثانوية العامة، وذلك وفقا لحتياجات �صرطة دبي من 
خمتلف التخ�ص�صات، وخدمات "امل�صت�صار الأكادميي"، 
والهادفة اإىل خلق جيل من العلماء والباحثني املبدعني 
من دولة الإمارات العربية املتحدة، يف املجالت العلمية 
واأثناء  قبل  الإر�صاد  تقدمي  وذلك من خالل  املختلفة، 
البكالوريو�ص  وبعد مرحلة البتعاث للطلبة يف برامج 

املاج�صتري والدكتوراة من منت�صبي �صرطة دبي.
دبي  �صرطة  " مبجال�ص  تعنى  خ��دم��ات  املن�صة  وت��ق��دم 
بني الطلبة  التوا�صل  تعزيز  يف  ت�صاهم  �صوف  " والتي 
"جمل�ص  دب��ي، وهي  4 جمال�ص يف �صرطة  و  الدار�صني 
وال����ذي  واجلامعات"،  ال��ك��ل��ي��ات  ل��ط��ل��ب��ة  دب����ي  ���ص��رط��ة 
دور  وتفعيل  دع��م  يف  ت�صهم  التي  الو�صل  حلقة  ي�صكل 
والتخ�ص�صات  ال��رام��ج  خمتلف  م��ن  اجلامعات  طلبة 
الدرا�صية، من خالل توفري البيئة احلا�صنة لإبداعاتهم 
املبتعثني"  الطلبة  و"جمل�ص  املجتمعية،  وم�صاركتهم 
املبتعثني  ال��ط��ل��ب��ة  دور  وت��ف��ع��ي��ل  ب��دع��م  ي��ع��ن��ى  وال�����ذي 

خالل مراحل البتعاث من خالل اخلطط واملبادرات، 
و"جمل�ص العلماء" والذي ي�صاهم يف بناء جيل اإماراتي 
الأمنية،  املجالت  والباحثني واخل��راء يف  العلماء  من 
العلمية  والأب����ح����اث  ال���درا����ص���ات  ت�����ص��ج��ي��ع  ج��ان��ب  اإىل 
الكتابة  ع��ل��ى  وي�����ص��ج��ع  التخ�ص�صية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
املوؤمترات  يف  امل�صاركة  على  ال�صباب  ويحفز  البحثية 
العلمية،  امل��ج��الت  وال��ن�����ص��ر يف  وال���دول���ي���ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
و"جمل�ص القيادات ال�صابة يف �صرطة دبي" والذي يدعم 
تفعيل دور القيادات ال�صابة يف �صرطة دبي لت�صكيل جيل 
بكفاءة  الأمنية  املنظومة  اإدارة  القادر على  ال�صباب  من 
خالل  من  امل�صتويات  اأعلى  اإىل  بها  ويرتقي  وفعالية، 
ا�صتدامة  ���ص��م��ان  اإىل  ت�صعى  وم���ب���ادرات  خ��ط��ط  و���ص��ع 

عطاء ال�صباب.

ق�ش�ص جناح
ا�صتعر�ص عدد من موظفي  املوؤمتر ال�صحفي،  وخالل 
للمن�صة  ك��ان  التي  وجناحاتهم  جتربتهم  دب��ي  �صرطة 
ول���رام���ج ال���ص��ت��ق��ط��اب والب���ت���ع���اث ال������دور الأه������م يف 
من  ا�صتطاعوا  وال��ت��ي  واملهنية،  التعليمية  م�صريتهم 
خاللها حتقيق الإجنازات النوعية، وهم الرائد حممد 
العلوم  علي املري، طالب مبتعث لدرا�صة الدكتوراه يف 
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  ك��ام��ري��دج يف  ج��ام��ع��ة  ال���وراث���ي���ة يف 
وال��ن��ق��ي��ب ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن اأح��م��د ال�����ص��ي��خ، رئي�ص 
املبتعثني يف �صرطة دبي، وحا�صل على  جمل�ص الطلبة 
اجلامعة  م��ن  الأع��م��ال  اإدارة  يف  البكالوريو�ص  �صهادة 
الدبلوما�صية  يف  وامل��اج�����ص��ت��ري  دب�����ي،  يف  الأم���ري���ك���ي���ة 
باململكة  اأجنليا  اإي�صت  جامعة  م��ن  ال���دويل  والت�����ص��ال 
املتحدة، ودكتوراة يف الدبلوما�صية والأمن الدويل من 
واملالزم  املتحدة،  باململكة  كالدونيان  جال�صكو  جامعة 
اأول �صامل �صقر املري، حا�صل على املاج�صتري يف الهند�صة 
الكهربائية من جامعة روت�ص�صرت للتكنولوجيا يف دبي، 
يف  احلا�صوبية  ال��روؤي��ة  تخ�ص�ص  يف  الدكتوراة  ويدر�ص 
واملالزم  ال�صطناعي،  للذكاء  زاي��د  بن  حممد  جامعة 
طالبة  ح�صني،  علي  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن  ال��رمي  ث��ان 
من  املتفجرات  هند�صة  يف  املاج�صتري  لدرا�صة  مبتعثة 
�صابط  اأول  وهي  املتحدة،  اململكة  يف  كرانفيلد  جامعة 
يف  متخ�ص�صة  دب��ي  �صرطة  يف  الن�صائي  العن�صر  م��ن 

اإبطال القنابل. 

ِل من ُكلِّ �شهر مُه مدينة اخلدمات الإن�شانية يف ال�شبِت الأوَّ تنظِّ
معر�ُس الكتاِب املُ�شتعمل الريُع املادي 

مل�شاندة تعليم الأ�شخا�س ذوي الإعاقة  
وفَق اأف�شِل املمار�شات العاملية 

••  ال�شارقة-الفجر

عام  مدير  القا�صمي  حممد  بنت  جميلة  ال�صيخة  �صعادِة  م��ن  بتوجيهاٍت 
مدينة ال�صارقة للخدمات الإن�صانية،ومع اتخاِذ اإجراءات الأمِن وال�صالمة 
مت املدينة ع�صَر اأم�ص الأول ال�صبت 5 �صبتمر 2020 الفتتاَح  كافة، نظَّ
ال�صبِت الأّول من كلِّ  اإقامته يف  املقّرر  امل�صتعمل  الكتاِب  التجريبي ملعر�ِص 
ها الكائن مبنطقِة الريموك " ال�صارقة".  �صهر وت�صت�صيفُه املدينة يف مقرِّ

عمليٍة  كا�صتجابٍة  ياأتي  املعر�َص  اأن  القادر  عبد  جهاد  العام  املن�صق  ��َد  واأكَّ   
الكتاب  ملهرجان  الكبري  النجاِح  عقَب  املجتمع  اأبناِء  من  ال��واردة  للطلباِت 
دورته  وك��ان��ت   2006 ال��ع��ام  منذ  دوري���اً  املدينة  تنظمه  وال���ذي  امل�صتعمل 
فعاليات  �صمَن  املا�صي  فراير  خ��الَل  درب��اً(  ُت��ر  كتاباً..  )اقتنِن  ال�صابعة 
ال�صارقة عا�صمة عاملية للكتاب قد �صهدت عر�ص )مليون( عنوان يف جميع 

املجالت باأ�صعار رمزية جداً.  
النخيل على �صفاف  اإىل حديقة  وف��دوا  زائ��ر  األ��ف   80 وق��ال عبدالقادر: 
بحرية خالد يف الإمارِة البا�صمة خالل 4 اأياٍم فقط هي مدة الدورة ال�صابعة 
من مهرجان الكتاب امل�صتعمل وكاَن جلَّهم يطالُب بزيادة اأّيام املهرجان ل 
بل بجعلِه م�صتمراً نظراً ملا يتيحه من كتب قّيمة باأ�صعار رمزية جداً "من 
تعريف  املعر�ص اجلديد يف  درهماً.. فقط" و�صي�صهم   20 درهمني وحتى 
النا�ص اأكرث على مقرِّ املدينِة واخلدمات التي تقدمها لطالبها من جميع 

الإعاقات . 
َث عن اأهمِّ اأهداف املهرجان ووليدِه اجلديد معر�ص الكتاب امل�صتمعل،    وحتدَّ
اأمام  الفر�صة  اإتاحة  عر  التطوع  ثقافة  وتر�صيخ  واملعرفة  الثقافِة  كن�صِر 

الراغبني بامل�صاركة التطوعية مبن فيهم الأ�صخا�ص من ذوي الإعاقة. 
   واأو�صح اأّن املعر�ص يتيح  لرواده  من خمتلف الفئات العمرية وال�صكانية 
والثقافة  باملعرفة  وال��ت��زود  الكتب،  لقتناء  ثمينة  فر�صة  والجتماعية 
املتنوعة، ناهيك عن الفائدة الكبرية التي يقدمها الكتاب امل�صتعمل للبيئة 
الورق  ل�صنِع  ُت�صتخدُم  ال��ت��ي  الأ���ص��ج��اِر  ق��ط��ِع  م��ن  الكتِب  ت���داول  يقلل  اإذ 

بالإ�صافِة اإىل الت�صجيع على م�صاركة القراءة بني الأ�صدقاء والأهل. 
ين�ص  امل�صتعملة مل  الكتب  وم��ي��زات  املعر�ص  اأه���داف    وخ��الل حديثه عن 
ت�صبه  التي  الكتب  عن  البحث  وعملية  الجتماعي  اجلانب  على  يوؤّكد  اأن 
عملية البحث عن الكنز ملا فيها من جتربٍة مميزة  موؤكداً اأن ريَع املهرجان 
واملعر�ص يعود ل�صالح تعليم وتدريب الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة وفق اأف�صل 

املمار�صات العاملية. 
ومن خالل الكتب التي �صتكون متوفرة يف املعر�ص وهي كتب قيمة �صمن 
مكتباتهم  يوؤ�ص�صوا  كي  للزوار  مواتية  الفر�صة  �صتكون  متنوعة  جم��الت 
�صتكون  الإنكليزية  باللغة  كثرية  كتباً  اأن  كما  رمزية جداً  باأ�صعار  اخلا�صة 

متاحة اأمام اجلميع.
عبد النا�صر دروي�ص رئي�ص جلنة الفرز والت�صعري والعر�ص اأ�صاد بامل�صاركة 
املجتمعية يف عملية التطوع حيث �صهدت اللجنة تطوع العديد من اأمهات 
الطلبة ذوي الإعاقة للم�صاعدة يف عملية فرز وت�صنيف الكتب ليتم عر�صها 

يف املعر�ص بال�صكل الأمثل. 
وكان من املالحظ خالل العمل الذي يقوم به املتطوعون التفاعل بينهم 
قدر  على  النتيجة  لتاأتي  من�صبط  ب��اإي��ق��اع  العمل  ت�صيري  على  وق��درت��ه��م 
التوقعات بامل�صاركة الفعالة للجمهور والإقبال على �صراء الكتب امل�صتعملة 

وال�صتفادة من م�صمونها القيم.
ولفت م�صوؤول اللجنة اإىل اأن الكتب التي �صتكون متوفرة يف املعر�ص كتب 
قيمة ويف خمتلف املجالت داعياً اجلميع اإىل زيارة املعر�ص واقتناء الكتب 
باأ�صعار رمزية تبداأ من درهمني وت�صل اإىل ع�صرين دهماً، والكتب املتوفرة 

باللغة الإنكليزية موجودة وبكرثة ويف خمتلف املو�صوعات.
اأن الفتتاح  اإل   )19   وعلى الرغم من الظروف التي ت�صبب بها )كوفيد 
التجريبي للمعر�ص �صهد اإقباًل ملحوظاً من اأبناء املجتمع بفئاته املتنوعة 
فها هي الطالبة يف جامعة ال�صارقة �صمة عبد العزيز توؤكد اأهمية املعر�ص 
يف اإتاحة الفر�صة لقتناء الكتب القّيمة باأ�صعار ل ت�صدق ون�صر الثقافة بني 
اأبناء املجتمع.    يف حني اأ�صادت املتطوعة يف معر�ص الكتاب امل�صتعمل وع�صو 
"اأم زين"  �صلمان  القدرات نغم  الوفاء لتنمية  الأمهات يف مدر�صة  جمل�ص 
واجتماعي  اأخالقي  ك�صلوك  والتطوع  القراءة  تعزيز  على  املدينة  بحر�ص 
تقدم  على  احل�صاري  ال�صلوك  لهذا  الكبري  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  اإىل  م�صرية 

املجتمع وازدهاره. 



اأعرا�ص الإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد اأ�صحت معروفة 
حول العامل، ومن اأ�صهرها ال�صعال اجلاف، احلمى و�صعوبة 
من  املزيد  اأن  غري  ال�صديدة.  املر�صية  احل��الت  يف  التنف�ص 
غ��ري عادية،  اأخ����رى  اأع���را����ص  م��ن  ي�صتكون  ب��ات��وا  امل��ر���ص��ى 
اللتهابات  عك�ص  وعلى  وال��ت��ذوق.  ال�صم  حا�صة  فقدان  مثل 
يفقد  والإنفلونزا،  الرد  بنزلت  الإ�صابة  عند  التي حتدث 

وقد  م��وؤق��ت  ب�صكل  ال�صم  على  ق��درت��ه��م  ب��ك��ورون��ا  امل�صابون 
ي�صتمر ذلك عدة اأيام.

 Pharmazeutische" وبح�صب املوقع الطبي الأملاين
الأ�صخا�ص  م��ن  ب��امل��ائ��ة   85 ح���وايل  ف���اإن   "Zeitung
جانب  -اإىل  ي��ع��ان��ون  اإن��ه��م  ي��ق��ول��ون  بكوفيد�19  امل�صابني 
الأعرا�ص املذكورة الأخرى- من ا�صطرابات يف حا�صة ال�صم، 

ف��ق��دان كامل  اإىل  ت���رتاوح م��ن نق�ص ح��اد  اأن  وال��ت��ي ميكن 
حلا�صة ال�صم قد ي�صتمر عدة اأيام.

وتو�صل علماء اأمريكيون من جامعة جونز هوبكنزالأمريكية 
اإىل اأن درا�صة اأن�صجة الأنف رمبا ت�صاعد يف تطوير عالجات 
ج��دي��دة ل��ف��ريو���ص ك���ورون���ا، م��ن خ���الل تف�صري ك��ي��ف يفقد 
الأ�صخا�ص امل�صابون بالفريو�ص حا�صة ال�صم، وفق ما ن�صرت 
 "European Respiratory Journal" جملة

واأجرى العلماء درا�صة على الأن�صجة الأنفية التي مت انتزاعها 
اأن  الأن�صجة  وبدا من  23 مري�صاً خ�صعوا جلراحات.  من 
كورونا ميكن اأن ي�صبب فقداناً �صديداً حلا�صة ال�صم يف غياب 
اأخ��رى. كما عرث العلماء على م�صتوى مرتفع من  اأعرا�ص 
اإنزمي ACE-2 )الإنزمي املحول لالأجنيوتن�صني 2( داخل 
الأن�صجة الأنفية للم�صابني، وبذلك ذهبوا اإىل ا�صتنتاج اأنه 
ميكن اأن تكون هذه الأن�صجة "نقطة دخول" الفريو�ص اإىل 

خاليا ج�صم ال�صخ�ص امل�صاب.
التي  الإن��زمي برتكيزات كبرية يف اخلاليا  العثور على  ومت 
تبطن "الظهارة ال�صمية" فقط، وهي املنطقة التي تقع خلف 
الأنف والتي تك�صف الروائح. وقال مينجفي ت�صني، الباحث 
الأمريكية:  هوبكنز  جونز  جامعة  يف  الطب  بكلية  امل�صارك 
اأن  ميكن  الأنف  من  املنطقة  هذه  اأن  النتائج  هذه  "ترجح 

تكون  النقطة التي يدخل منها الفريو�ص اإىل اجل�صم".

خيار حمتمل لعالج العدوى؟
 European Respiratory" مل��ج��ل��ة  ح��دي��ث  ويف 
ميكن  هذه  اأبحاثهم  نتائج  اإن  العلماء  قال   ،"Journal
اإىل  التو�صل  يف  ت�صاعد  جديدة  جديدة  لطريقة  متهد  اأن 
الباحث  ق��ال  جهته   من  كوفيد�19.  من  للم�صابني  ع��الج 

اإذا  "ما  اإن فريق جونز هوبكنز يدر�ص  اأن��درو لني،  امل�صارك، 
كان الفريو�ص ي�صتخدم تلك اخلاليا بالفعل لدخول اجل�صم 
نكون  رمب���ا  ك��ذل��ك،  الأم����ر  ك���ان  "اإذا  واأ����ص���اف:  واإ�صابته"، 
قادرين على معاجلة العدوى بعالجات م�صادة للفريو�صات 

يتم تعاطيها من خالل الأنف مبا�صرة".
اأ�صتاذ طب الرئة ومدير ق�صم الأمرا�ص الرئوية والأمرا�ص 

توبيا�ص  الأمل��ان��ي��ة،  هانوفر  بجامعة  الطب  كلية  يف  املعدية 
الدرا�صة  على  اأثنى  ال��درا���ص��ة،  يف  ي�صارك  مل  وال��ذي  فيلته، 
اجلديدة والتي و�صفها ب�" الذكية"، وقال اإنها تف�صر فقدان 
عالجية  خ��ي��ارات  اأي�صاً  وتتيح  امل�صابني  ل��دى  ال�صم  حا�صة 
جديدة. بيد اأن الطبيب الأملاين يرى اأنه يجب اإجراء املزيد 

من الأبحاث والفحو�صات يف هذا ال�صاأن.

ال�صام،  ب����الد  ال����ص���م يف  ب���ه���ذا  ال��ف��الف��ل  ي���ع���رف 
ولكنه  خ��ل��ط��ات��ه،  وت��ت��ن��وع  م�����ص��ر،  يف  وبالطعمية 
عموما يح�صر من احلّم�ص اأو الفول املطحونني، 
واأع�������ص���اب مثل  ب����ه����ارات  اأو م���زي���ج م��ن��ه��م��ا، م���ع 
البقدون�ص، ثم يقلى يف الزيت ال�صاخن على �صكل 

اأقرا�ص.
تو�صع  اأو  م��ب��ا���ص��رة،  ال��ف��الف��ل  اأق����را�����ص  ت���وؤك���ل 
احلم�ص  اأو  ال��ط��ح��ي��ن��ة  �صل�صة  م��ع  ���ص��ط��ائ��ر  يف 
ب��ال��ط��ح��ي��ن��ة وال�����ص��ل��ط��ة اخل�������ص���راء، ك��م��ا يتفنن 
البع�ص يف اإ�صافة املقايل من البطاطا والباذجنان 

يف ال�صطرية، واملخلالت وال�صطة.
كثريون  ياأكله  اأو  جانبي،  كطبق  الفالفل  يقدم 
ك��وج��ب��ة رئ��ي�����ص��ي��ة، وخ��ا���ص��ة م���ع ال���ف���ول املدم�ص 

واحلم�ص بالطحينة.

على ماذا يحتوي؟
املكونات  ه���ن���ا  ن����ق����دم 

ال������غ������ذائ������ي������ة 

اأي  املقلي،  الفالفل  غ��رام من   100 املوجودة يف 
ما يعادل 6 حبات �صغرية من الفالفل التقليدية 
ال�صغري احلجم، اأو 3 من الفالفل الأكر حجما، 

بح�صب حجم اأقرا�ص الفالفل.

ال�شعرات احلرارية: 333 �ُشعرا.
الكربوهيدرات: 32 غراما.

الروتني: 13 غراما.
الدهون: 18 غراما.

الألياف الغذائية: 5 غرامات.
اليومية  ال��ق��ي��م��ة  م��ن   94%  :6 ب��ي  ف��ي��ت��ام��ني 
بناء   ،)Daily Value( للج�صم  بها  املو�صى 

من  حمية  على 

األفي �صعر حراري.
املنغنيز: %30 من القيمة اليومية املو�صى بها 

للج�صم.
 النحا�ص: %29 من القيمة اليومية املو�صى بها 

للج�صم.
 الفولت: %26 من القيمة اليومية املو�صى بها 

للج�صم.
املو�صى  اليومية  القيمة  %20 من  املغني�صيوم: 

بها للج�صم.
احلديد: %19 من القيمة اليومية املو�صى بها 

للج�صم.
املو�صى  اليومية  القيمة  من   15% الفو�صفور: 

بها للج�صم.
من   14% ال�����زن�����ك: 
ال�����ق�����ي�����م�����ة 

اليومية املو�صى بها للج�صم.
فيتامني بي 2 رايبوفالفني: %13 من القيمة 

اليومية املو�صى بها للج�صم.
البوتا�صيوم: %12 من القيمة اليومية املو�صى 

بها للج�صم.
%12 من القيمة  1 )الثيامني(:   فيتامني بي 

اليومية املو�صى بها للج�صم.
ما فوائد الفالفل؟

التي  الغذائية  – الفالفل م�صدر جيد لالألياف 
ت�صغل حيزا  اإنها  اإذ  بال�صبع،  ال�صعور  ت�صاعد على 
اأما يف الأمعاء فهي  كبريا يف املعدة عند تناولها، 

حتفز حركتها وت�صاعد على منع الإم�صاك.
على  اأ���ص��ل��ف��ن��ا-  -ك���م���ا  ال���ف���الف���ل  – وي���ح���ت���وي 
املهمة،  الغذائية  العنا�صر  جمموعة متنوعة من 
واملغني�صيوم  والفولت  والنحا�ص  املنغنيز  ت�صمل 
وفيتامينات  والبوتا�صيوم  والفو�صفور  واحلديد 

بي 1 وبي 2 وبي 6.
ممتاز  م�����ص��در  ال��ف��الف��ل   –
ل������ل������روت������ني ال�����ن�����ب�����ات�����ي، 
لبناء  مهمة  والروتينات 
الع�صالت يف اجل�صم، كما 
الروتينات  ت����ن����اول  اأن 
ال�صعور  تقيل  على  ي�صاعد 
باجلوع، وبالتايل التحكم يف 

ال�صهية ب�صكل اأف�صل.
اأن  درا������ص�����ات  اأظ����ه����رت   –
املوجودة  الغذائية  الألياف 
من  )وه���������و  احل����م���������ص  يف 
ال�����ف�����الف�����ل( قد  م�����ك�����ون�����ات 
ت�صاعد يف التحكم مب�صتويات 
ال�صكر يف الدم عن طريق اإبطاء 
مت  كما  الكربوهيدرات،  امت�صا�ص 
رب���ط الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة امل���وج���ودة يف 
وخف�ص  الأمعاء،  �صحة  بتح�صني  احلم�ص 
ال��ق��ل��ب و�صرطان  ب��اأم��را���ص  خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة 

القولون.

ما الأ�شرار؟
حتتوي  فهي  ولذلك  بالزيت،  تقلى  – الفالفل 
على مقدار كبري من الدهون وال�صعرات احلرية 
نتيجة ت�صّرب اأقرا�ص الفالفل للزيت، والنتيجة 
اأن الفالفل قد ي�صّعب من جهودك يف ال�صيطرة 
اأفرطت  اإذا  ال�صمنة  خطر  ي��زي��د  اأو  وزن���ك،  على 
فيها بحيث جتاوز جمموع ال�صعرات اليومية التي 

تتناولها ما يحرقه ج�صمك.
املقلية  الأطعمة  تناول  ف��اإن  لدرا�صات  وفقا   –
واأمرا�ص  بال�صمنة  الإ�صابة  خطر  يزيد  بانتظام 
على  ينطبق  وه��ذا  وال�صرطان،  وال�صكري  القلب 

الفالفل.
املطاعم  بع�ص  اأن  من  وخ��راء  اأطباء  يحذر   –
تغريه،  ول  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتت  ال��زي��ت  ت�صتعمل  ق��د 
وب��ال��ت��ايل ف����اإن ق��ل��ي ال��ف��الف��ل ق��د ي��ك��ون يف زيت 
يحتوي  يجعله  وه���ذا  امل����رات،  ع�����ص��رات  ا�صتعمل 

على مواد �صارة.

كيف حت�شر الفالفل بطريقة �شحية لتاليف 
الأ�شرار املحتملة؟

اجلواب هو عر خبز الفالفل، وبذلك اأنت حت�صل 
على الق�صرة املقرم�صة حلبة الفالفل من اخلارج 
كما يف القلي، دون اأن ميت�ص الفالفل كمية كبرية 

من الزيت.
ومن الطرق اأن ت�صخن الفرن حتى درجة حرارة 
وتدهنها  �صينية  يف  خبز  ورق  ت�صع  ثم   ،200

بالقليل من الزيت،
 وب��ع��د ذل���ك ���ص��ّك��ل اأق���را����ص ال��ف��الف��ل و�صعها يف 

�صينية واأدخلها الفرن.
اخبزها حتى ت�صبح حبة الفالفل ذهبية، وقلبها. 
الفالفل  حبة  اأن  ي�صمن  اخلبز  ورق  وا�صتعمال 

�صتمت�ص اأقل كمية من الزيت.
اخليار الثاين اأن تقلي الفالفل يف البيت، وبذلك 
الزيوت  وا�صتخدم  جديد،  زيت  ا�صتعمال  ت�صمن 
النباتية ال�صحية مثل زيت الكانول وزيت الذرة.

م�شدر جيد لالألياف الغذائية التي ت�شاعد على ال�شعور بال�شبع

الفالفل.. اأبرز فوائدها والطريقة
 ال�شحية لتح�شريها

علماء يك�شفون �شبب فقدان حا�شة ال�شم عند الإ�شابة بكورونا

ر من احلم�ص اأو الفول، فما  الفالفل من الأطباق ال�شهرة يف ال�شرق الأو�شط، وهو يح�شّ
اأبرز فوائده لل�شحة؟ وكيف نح�شره بطريقة �شحية؟

ال�شم ب�شكل موؤقت. فهل ميهد ذلك  امل�شابني بفرو�ص كورونا حا�شة  العديد من  اكت�شاف �شبب فقدان  اأمريكيون من  متكن علماء 
الطريق اأمام اإيجاد عالج للعدوى؟  

�شحة وتغذية
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني 7  �شبتمرب  2020 العدد 13030 

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتب الخوة للطباعة 

CN والت�صوير  رخ�صة رقم:1020033 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هناء حممد �صالح %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ح�صن احمد عبداهلل احلو�صني

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

اإع����������الن
بيوتي  ليف  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجميل   رخ�صة رقم:1194245 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة م�صعل غامن �صبت غامن املرزوقي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف لبنى زكريا عبدالغني

تعديل وكيل خدمات/حذف لينا عبدامللك حممد احل�صام العامري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7 

اإع����������الن
ذ.م.م  للتجارة  الوديعة  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1016524 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صن عو�ص حمد هالبى احل�صرمي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عو�ص �صالح بن ما�صي %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مبخوت عو�ص �صويدان بن ما�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عو�ص �صالح بن ما�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن عو�ص حمد هالبى احل�صرمي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2551/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )104445 درهم( 

والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن : اأيه جي ئي �صتيل - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنهما : 1- رونينجتون تيكنيكال �صرف�صي�ص - �ص ذ م م  2-مظهر علي خان 

حيات بهادور خان - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن :قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2020/7/22 تكليفكم بالوفاء 
املذكورة  باملطالبة  اي��ام من تبليغكم بالعالن وذل��ك للوفاء  اع��اله خ��الل 5  مبا ج��اء 

اعاله )ويكون العالن من خالل الريد اللكرتوين املذكور اعاله( 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 20/2019/1261 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )176.820.516 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة يف 2019/8/19 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة والزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان يوؤدوا مبلغ وقدره 367.500 درهم مقابل 

اتعاب املحاماة.  
بيزن�ص  فاينايل   -1  : اإعالنهم  املطلوب   - مدعي   : بالق�صية  �صفته   - اي��ران  ملي  بنك   : الإع���الن  طالب 
للتجارة العامة )م م ح( 2-�صنيكتور للتجارة )م م ح( 3- فاطمة �صب دو�صت مالمريي  4- �صب دو�صت تيمور 

مالمريي - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع����الن  م��و���ص��وع 
)176.820.516 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة يف 2019/8/19 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان 
يوؤدوا مبلغ وقدره 367.500 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق 2020/9/9 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة.  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1303/2020/11 مدين جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )52. 43.432 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإع��الن : �صركة جمموعة الإم��ارات لالإت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ص م ع - �صفته 

بالق�صية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- ديفيدر اجان ماين - �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)52. 43.432 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
الحد   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى 
املوافق 2020/9/13 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5347/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4945/2019 ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )47.026.60 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : بنك م�صر )فرع دبي( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �صفته بالق�صية : وكيل
منفذ   : بالق�صية  �صفته   - يو�صف حممد  يو�صف حممد  وائ��ل   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

�صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )47.026.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 1043/2020/315 ا�شتئناف عمايل  
مو�صوع الإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/14837 عمايل جزئي 
وتعديل احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به والق�صاء جمددا بالزام امل�صتاأنف �صده بان يوؤدي 

للم�صتاأنفة مبلغ 22.084 درهم )اثنان وع�صرون الفا وثمانية واربعون درهما( والفائدة القانونية 
من تاريخ املطالبة حتى ال�صداد التام والزام امل�صتاأنف �صده الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�صي وان املبلغ مو�صوع الإ�صتئناف 10.473 درهم )الفرق بني املطالب به 
واملحكوم به بحكم اأول درجة(   

طالب الإعالن : التاك�صي الوطني )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة(  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
: م�صتاأنف �صده - جمهول  بالق�صية  - �صفته  خ��ان   ه��الل احمد حممد   -1 : اإعالنه  املطلوب 
حمل الإقامة. مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف  احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 14837/2019 عمايل 
ال�صاعة 10.00  املوافق 2020/10/1  جزئي بتاريخ 2020/4/13  وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ص 
�صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 209/2020/4494 تنفيذ عمايل  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 2037/2019 عمايل 

جزئي ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 78.407 درهم( ل�صالح العامل.  
طالب الإعالن : احمد احل�صيني فتح اهلل عبدالغني - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه : 1- ام بي اف لإدارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات - �ص ذ م م - �صفته  بالق�صية 

: منفذ �صده. 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )81512( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5450/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/220 جتاري كلي ، واملعدل 

بالإ�صتئناف رقم 2020/1183 اإ�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1419566.09 
درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

�صفته  اجنليزية(  )�صركة  ليمتد  املتحدة(  )اململكة  ف��ودز  �صيلد  �صركة   : الإع���الن  طالب 
م( -  م  ذ  العامة )�ص  للتجارة  �صيكر�ص   -1  : اإعالنه  املطلوب   ، التنفيذ  : طالب  بالق�صية 

�صفته بالق�صية : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة. وعليه فان  او خلزينة  التنفيذ  به وقدره )1419566.09( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2703/2020/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء طبقا للمادة )143( من قانون الإجرات املدنية - قانون اإحتادي 

رقم 11 ل�صنة 1992 م وفق لخر تعديل رقم 33 ل�صنة 2020 بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره 90.379 درهم )ت�صعون الف وثالثمائة وت�صعة و�صبعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 

تاريخ ال�صتحقاق 
طالب الإعالن : �صركة الغاز املتحدة - يونيغاز - ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  �صيخة احمد عبداهلل �صلطان -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اأ�صرف ارنهويل كاندي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 

اأ�صرف ارنهويل  مو�صوع الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/7/22 بالزام املدعى عليه  
كاندي بان يوؤدي للمدعية �صركة الغاز املتحدة يونيغاز ذ م م  مبلغ 90.379 درهم )ت�صعون الف وثالثمائة 
وت�صعة و�صبعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق لكل �صيك وحتى ال�صداد 
التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ملوؤ�ص�صة  القانوين  ال�صكل  تغري  م   2020 يونيو  يف 
بالتينيوم  �شركة  اإىل  للعقارات  بى  بالتينيوم 
بى للعقارات )ذ م م( - �صركة ال�صخ�ص الواحد - 
الدائرة الإقت�صادية دبي - وعلى من يداين املوؤ�ص�صة 
 املذكورة اإر�صال ما يدعم حقه على الريد الإلكرتوين 
مت�صمن   Legal@bestercapital.com
مكتب  اإىل  احل�صور  اأو   ، الالزمة  امل�صتندات  كافة 
اإمارة  )110( - مبنى )6( جممع الذهب واملا�ص - 

دبي خالل )90( يوم من تاريخ الإعالن. 
وهذا اإعالن لإبراء الذمة واإخالء امل�صئولية قانونا.     

اإعــــــــــــــــــالن
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اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

SHCAPCICOMS2020 / 0001284 يف اال�شتئناف رقم
بناء علي طلب امل�صتاأنف : ووجي�صالف ايفو�ص

اإىل امل�صتاأنف �صدهم : 1- �صركة يونايتد بيرتوكيم - م م ح 
2- علي ح�صني احلجاجي - اجلن�صية / �صانت كيت�ص - نافي�ص 

3- كارمن توكاي رومان - فلبينية اجلن�صية 
1( مبحكمة  رق��م  ال��دع��وى )مكتب  اإدارة  ام��ام مكتب  باحل�صور  ان��ت مكلف 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال�صتئنافية  ال�صارقة   
الربعاء ي��وم  يف  وذل���ك  امل�صتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على   ج��واب��ي��ة 

املوافق 2020/9/16 
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى 
د/ندى حممد حممود        

        وزارة العدل  
حمكمة ال�شارقة اال�شتئنافية االحتادية

مكتب ادارة الدعوى
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حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1061 مدين جزئي  

اىل املحكوم عليه : 1- �صركة اطل�ص لل�صناعات املعدنية - ذ م م 2- �صرف الدين رحيمه بيقي �صبري - العنوان 
: اإمارة عجمان - املنطقة ال�صناعية رقم 1 - بناية عي�صى حممد فقري ار�ص رقم 110 - بالقرب من مطعم 

كرات�صي - ت 067483094 - فاك�ص : 067483095 ت : 0506393305
 atlsmetalind@gmail.com : بريد الكرتوين

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/10/20 م قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�صالح بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(  

واربعة  درهما )ثالثمائة  وق��دره 71. 324.846  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ناأمر   : بالتايل 
وع�صرون الفا وثمامنائة و�صتة واربعون درهما وواحد و�صبعون فل�صا( بالإ�صافة اىل الفائدة التاأخريية على 
املبلغ املق�صى به بواقع 7% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية الواقع يف 2019/5/28 وحتى �صداد التام 

على ال يجاوز ا�صل املبلغ املق�صى به والزامه مب�صاريف الدعوى ومبلغ الف درهما مقابل  اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2020/9/6 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : تيان ما خلدمات حت�شيل الر�شوم والدفعيات - �ص ذ م م   
ذات   : القانوين  ال�صكل   IC1-F13-S09 دب��ي   - العاملية  املدينة   - نخيل   : العنوان 
 1330669  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم   801107  : الرخ�صة  رقم   ، حم��دودة  م�صوؤولية 
ال��ت��اأ���ص��ري يف ال�صجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ص��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/8/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/10  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني بدر �شالح ملراجعة احل�شابات  العنوان 
ال�صيخه بنت را�صد بن �صعيد ال مكتوم - بردبي - جمريا الول -  G18 ملك  : مكتب 
ا�صتدامة B  هاتف : 2833911-04  فاك�ص : 2833922-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : بدر �شالح ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب G18 ملك ال�صيخه بنت را�صد بن �صعيد ال مكتوم - بردبي 
 04-2833922 : : 2833911-04  فاك�ص  B هاتف  ا�صتدامة   - - جمريا الول 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعاله لت�صفية تيان ما خلدمات حت�شيل الر�شوم والدفعيات - 
�ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/8/10 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
�صركة / نت ويب ميدل اي�صت منطقة حرة - ذ م م - منطقة حرة ) �ص ذ م م( )رخ�صة 
رقم 93752(  والكائنة ب���� مدينت دبي لالنرتنت �ص ب 501759 ، دبي ، دولة المارات 

العربية املتحدة ، واملرخ�صة لدى �صلطة دبى للتطوير ، ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف 
اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�صطة جمل�ص الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد 

بتاريخ  2020/7/12  ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة / نت ويب ميدل اي�صت منطقة حرة - ذ 
م م 

وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الريد 

امل�صجل او الت�صال ب :  ال�صيد : بيجي�ص
ا�صم ال�صركة : كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون    

�ص ب : 61136  ،  دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 048871727 
bijeesh@krestonmenon.com :  الريد اللكرتوين

ا�شعار ت�شفية

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
 اعالن ن�شرا

اإىل املدعي عليه/ ريا�ص احلق بهويان عبدالقادر بهويان ومقرها مدينة 
خورفكان الردي 2  وذلك حيث اأن املدعي/ فاطمة �صالح اأرملة حممد 
�صليمان قد اأقام �صدكم دعوى ايجارية - ت�صليم �صريع بالرقم 2020/74 
لدى جلنة ف�ص املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي 
دعوى  رفع  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيال  اأو  �صخ�صيا  ح�صوركم 
اأمامها  للمثول  الإعالن  تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  بطلباتكم  اإيجارية 
يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن احل�صور اأو عدم اإر�صال 
الدعوى بنظر  تقوم  �صوف  اللجنة  فاإن  املحدد  الوقت  يف  عنكم   وكيل 

يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
وطلب  الهند   : اجلن�صية  ادي��ات��ي��ل  عبدالرحمن  عبدالرحمن  �صاجيد  ال�����ص��ادة/ 
اأ�صيوط  الت�صديق على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ال�صم التجاري �صوبر ماركت 
واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم 141406 
ال�صادر بتاريخ 1991/7/24 من دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ 
جم�صيا�ص كاكيديبارامبات حممد كوتي - اجلن�صية الهند.  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اإعالن حكم بالن�شر    
 رقم الدعوى 2020/189 امر اأداء 

بناء على طلب / مدعي / ال�صركة املتحدة لزيوت الت�صحيم املعاجلة اجلن�صية  
اىل مدعي عليه : ر�صيد بن علي بن حممد الر�صيد اجلن�صية / ال�صعودية 

يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2020/6/24 ا�صدرت بحقك احلكم التايل : 
نحن عمرو ابو اخلري قا�صي الأمور الوقتية وامل�صتعجلة مبحكمة راأ�ص اخليمة الإبتدائية 

بعد الطالع على الوراق وامل�صتندات املرفقة وعمال بن�صو�ص املواد 62.63.64 من الالئحة التنظيمية لقانون 
الإجراءات املدنية لذلك. 

قررنا : الزام املدين بان يوؤدي للطالب الدائن ب�صفته مبلغ وقدره 1.500.000 )مليون وخم�صمائة الف درهم( 
قيمة ال�صيكات �صند الأمر والزامه والر�صوم وامل�صاريف. وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن 
على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.

املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والجنليزية
 اإداري �شعادة متعاملني 
�شم�شه ح�شن الها�شمي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن مدعي عليه بالن�شر   

  املحكمة االإبتدائية املدنية  - عمايل )جزئي( 
 SHCFICILABMIN2020 / 0000236 

را�صانا تيك - م م ح /اىل املدعي عليه
نعلمكم بان املدعي ميهالين كابوبوجن باجنانيبان 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�صدر بحقكم احلكم التايل : 
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعة واربعني الفا وثمامنائة وخم�صة واربعني درهما و 
59 فل�صا وتذكرة عودة اىل موطنها عند الإلغاء او املغادرة والر�صوم وامل�صروفات املنا�صبة واعفاء

املدعية من باقي الر�صوم وامل�صروفات ورف�ص الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
 مركز �صعادة املتعاملني

2020/8/24 حرر بتاريخ - حرر بوا�صطة املوظف 
احلبيب ابوبكر 
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة الإبتدائية املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2019 /0002605 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز حممد احلو�صني 
  9062594

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/3/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�صالح / دار التمويل �ص م ع بالتايل : 

ن�ص احلكم  
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية ..... يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�صره.
خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اأم القيوين - حمكمة التنفيذ املدنية - جنم اخلليج ل�شناعة ال�شحوم وزيوت التزليق ذ م م
جتاري     UAQCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000119/ 

اإىل املحكوم عليه : جنم اخلليج ل�صناعة ال�صحوم وزيوت التزليق - ذ م م - الإمارات العربية املتحدة  اإمارة ام 
القيوين املنطقة ال�صناعية �صارع امللك في�صل ملك جا�صم غامن جا�صم هاتف 0529337777 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ هنكل العاملية ل�صناعة الزيوت - ذ م م - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 69551.56 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )املدة( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - املوافق 
- ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�س
اأم القيوين    

حمكمة التنفيذ املدنية        

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/3/4657(

مقدمة : من املنذرة : و�صائل املثلث لتعهدات جتهيز املن�صاآت 
املنذر اليها : اإيدو تويز 

اإعالن اإنذار بالن�صر 
نتوجه اإليكم بهذا الإنذار القانوين ملطالبتكم ب�صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم وقدرها ت�صعون 
الف درهم واربعمائة واربعة ا�صتحقاق الدين 2020/2/27 )درهم 90.404( وحتى تاريخ ال�صداد 
التام واملطالبة بالنفاذ املعجل الق�صائي ويف حال عدم مبادرتكم ل�صداد املبالغ املرتتبة يف ذمتكم 
خالل 7 اأيام عمل من تاريخ اإعالنكم بهذا الإنذار ف�صوف ن�صطر اآ�صفني لتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية  الفائدة  مع  باملنذر  حلقت  التي  واملعنوية  املادية  الأ�صرار  بكافة  واملطالبة  القانونية 

اإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�صاكرين ح�صن تعاونكم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 532
يرغب  الهند    : اجلن�صية    - نوكلويل  علي  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 30% اىل ال�صيدة/ زينه ترييكوت كونهاميد 
كوتى - اجلن�صية : الهند - يف الرخ�صة امل�صماة )كافترييا وادي جنان( ال�صادرة من دائرة 

التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برقم الرخ�صة )770705( 
تعديالت اخرى : 1- تغيري وكيل خدمات. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 542
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ خلود خدمي مبارك خدمي اجلابري - اإماراتية اجلن�صية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 51% ح�صة كما ان ال�صيد/ حممد عرفان ريا�صت علي - باك�صتاين اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )25%( ح�صة اىل ال�صيد/ حممد جا�صم �صودري حممد 
رم�صان - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية : حممد عرفان لتجارة الجهزة الكهربائية امل�صتعملة - ذ 
م م - ترخي�ص رقم )763510(  مت ان�صحاب �صركاء وحتويل ال�صكل القانوين من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات وتغيري ال�صم التجاري من : حممد عرفان لتجارة الجهزة الكهربائية 

امل�صتعملة - ذ م م.  اىل : الطريق الخ�صر لتجارة الجهزة الكهربائية امل�صتعملة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 534

اإماراتي   - اللنجاوي  احمد  ابراهيم حممد  وليد  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ 
الرفاف  )موؤ�ص�صة  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  اإماراتي   - اللنجاوي  احمد  حممد  ابراهيم 
لتجارة الكهربائيات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )506578( ال�صادرة 
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 540

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صري مياه علي احمد - بنغالدي�ص اجلن�صية يرغب 
جامري  حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
الدين نور احمد - بنغالدي�ص اجلن�صية يف الرخ�صة )ور�صة دوار الرحمانية للحدادة 
دائرة  من  ال�صادرة   )27015( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  واللحام( 

التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2818/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )80. 211.274 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2020/1/26 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن : وورث جلف م م ح  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنهم : 1- جلوبال وود للخدمات الفنية ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)80. 211.274 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2020/1/26 وحتى 
املوافق  لها جل�صة يوم الح��د  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  التام و�صمول احلكم  ال�صداد 
2020/9/27 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3141/2020/60 امر اداء

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 25.027 درهم
والر�صوم وامل�صاريف   

طالب الإعالن : التاك�صي الوطني )�ص ذ م م( - وميثلها / توفيق ا�صعد مرتي - �صفته بالق�صية : 
مدعي  وميثله :  اإبراهيم ح�صن اإبراهيم املال - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- كامران �صابر حممد �صابر - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول  حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/8/11 بالزام املدعى عليه كامران �صابر 
حممد �صابر بان يوؤدي للمدعية التاك�صي الوطني )�ص ذ م م( مبلغ 25.027 درهم )خم�صة وع�صرون 
الق�صائية يف  املطالبة  تاريخ  �صنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  وع�صرون  و�صبعة  الف 
2020/7/29 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 538

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ا�صيا خاتون - بنغالدي�صية اجلن�صية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ �صيد نور ا�صرف الزمان 
اإمارة ال�صارقة  - بنغالدي�صي اجلن�صية يف )ور�صة املرام لت�صليح ال�صيارات( تاأ�ص�صت يف 

برخ�صة رقم )211768( وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 536

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ ا�صماء عي�صى حممد عثمان - اإماراتية اجلن�صية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صهيل عبا�ص حممد رم�صان 
- باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة )�صالون عني اخلت للحالقة( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
مبوجب رخ�صة رقم )763892( وال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.  مت تغيري 

ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2267/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )183625 درهم( والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.
طالب الإعالن : حميد حفظ اهلل احمد  - �صفته بالق�صية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- ارميا انرتنا�صيونال - م م ح - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)183625 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/15 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 3111/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/523 امراداء ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )58390.15 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

�صفته   - م(  م  ذ  )���ص  وامليكانيكية  الكهربائية  الإم����ارات  ي��ورو  خ��دم��ات   : الإع���الن  طالب 
بالق�صية : طالب التنفيذ - وميثله : عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - �صفته 
بالق�صية : وكيل ، املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة احل�صن الهند�صية دبي )ذ م م( 2- فابيو 

تيتي  3-�صريكريان فادي- �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )58390.15( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر        
 2552/2020/16 جتاري جزئي  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليهما : 1- دواف انرتنا�صيونال م د م �ص
2-جني اميانويل مورلون - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : اآيرون & �صتيل م د م �ص  
وميثله : جو�صلني �صبلي خري اهلل  

بالتكافل والت�صامن مببلغ  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  قد 
وقدره )6391797.94 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�صداد التام.
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2020/9/17 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13030 بتاريخ 2020/9/7   

اعالن بالن�شر 
 207/2020/5356 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

 اىل املنفذ �صده/1- هايدون انرتنا�صيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - ذ م م
- وميثلها مديرها / كري�صتوفري بول بروكي�ص - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دانوب ملواد البناء �ص م ح وميثلها مديرها / �صاجن ر�صوان 
ع�صكر - قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )198.981.60( وق���دره  ب��ه 
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من الكال�شيك اىل الأوريجينال
�صغرية  �صبغة  وف��ات��ر؟  ممتع  غري  اأ�صبح  اخلا�ص  جينزك 

باألوان خمتلفة واإليك جينزا خمتلفا متاما!

من متعب اإىل ع�شري

ال�صناعي  املا�ص  من  واإ�صافات  ق�صرية  واأكمام  قليلة  ثنيات 
الآن قطعة ع�صرية  اأ�صبحت  القدمية  الع�صكرية  و�صرتتك 

للغاية!

من عادي اإىل فريد

�صكل  على  بباييت  �صابًقا  ال��ع��ادي��ة  ال�����ص��رتة  ه��ذه  ت��زي��ني  مت 
حرا�صف بال�صتيكية!

ن�شيف �شراريب
تنورتك ال�صوداء تفتقر لالأناقة؟ جمرد اإ�صافة �صراريب اأو 

بع�ص الدانتيل �صتخريجنيها عن املاألوف.

اأمناط مع دبابي�ص
هل بع�ص �صرتاتك مملة حقا؟ زّينيها بدبابي�ص حفا�صات.

ريلوكينغ كامل
ب�صهولة قمي�ص  للرجال  �صريت كبرية  تي  ت�صبح  اأن  ميكن 

مثايل لدجمها مع الليغينغ املف�صل لديك!

مل�شة اأنثوية
بع�ص معاطفنا تفتقر اأحياًنا اإىل اجلاذبية … اأ�صيفي نغمة 
من الدانتيل بنف�ص لون معطفك، و�صوف تخففني اخلطوط 

لة للغاية. املنظمة واملف�صّ

البيبلوم
ة  ب��ل��وزت��ك ق��دمي��ة؟ م��ع امل��ق�����ص اخل��ا���ص ب��ك اإع��ت��م��دي ق�صّ

البيبلوم!

هل لديك الكثر من البطانيات؟
بطانية  من    poncho ن�صنع  نح���������ن  اجل��ي��دة:  الفكرة 
ق���دمي���ة! اأن���ي���ق وم���ري���ح، ه����ذا ال����زي م��ث��ايل ل��ع��ط��ل��ة نهاية 

الأ�صبوع!
من قمي�ص كبر احلجم اإىل توب اأنيق

قم������ي�ص  لإعط������اء  اأ�صياء  ب�صع  �ص�����وى  الأم��ر  يتطل������ب  ل 
�����ة اأك������رث حداثة. ف�صف������ا�ص ق������دمي ق�صّ

تي �شرت متحّولة
اأخ��رى، من ال�صهولة تقريًبا حتويل ثوب قدمي متاًما  مرة 

اإىل قمي�ص اأنثوي.

من مالب�ص النوم اإىل ال�شراويل الأنيقة
التحديات  جميع   Merrick White البلوغر  تواجه 
وتقدم العديد من التحّولت الع�صرية للغاية، مبا يف ذلك 
اإىل �صروال غري ر�صمي.  �صروال البيجاما الذي مّت حتويله 

اإلهام اآخر يجب اأن نتبعه!

وقتنا،  م��ن  الكثري  الطبيعية  وال��ط��رق  الو�صفات  ت��اأخ��ذ 
ولكن مبا اأننا نعي�ص اليوم حالة من احلجر املنزيل،

للعناية  ال��وق��ت  م��ن  بع�صاً  ال�����ص��ي��دات  غالبية  فتمتلك   
باأنف�صهن بعيداً عن حت�صري الطعام اأو الهتمام بالعائلة. 
���ص��ي��دت��ي، ب��ع��ي��داً ع��ن خم��اط��ر ه���ذا ال��ف��ريو���ص اخلطري، 
لنتطّلع �صوياً اإىل اجلانب الإيجابي من هذه الفرتة التي 
بنف�صك،  لتهتمي  ال��ي��وم  وق��ت��اً  تعطيك  ك��ورون��ا  ب��ه��ا،  من��ّر 

ابت�صمي!
يف الآتي، العديد من الو�صفات الطبيعية التي ت�صاعدك 

على احل�صول على �صعر �صحي ولمع.

الهند جوز  وحليب  املوز  و�شفة   1-
الفيتامينات  من  العديد  على  الهند  جوز  حليب  يحتوي 
واملعادن التي تغذي ال�صعر. اأما املوز فهو غني بالبوتا�صيوم 
وفيتامني E. كل ما حتتاجني اإليه: موزة واحدة، ملعقة 
كبرية من الع�صل، ملعقتني كبريتني من حليب جوز الهند 
الو�صفة  ه��ذه  الهند.  ج��وز  زي��ت  كبريتني من  وملعقتني 
اإذ ت�صاعدكن على  منا�صبة جداً ل�صاحبات ال�صعر املجّعد، 

احل�صول على �صعر ناعم امللم�ص.

امل��وزة، و�صعي كل املكونات يف وعاء.  - الطريقة: اهر�صي 
بّللي �صعرك قلياًل، ثم �صعي اخلليط على ال�صعر. اتركيه 
ملدة �صاعة كاملة ثم اغ�صلي �صعرك باملاء الفاتر والبل�صم. 
ال�صعر  جم��ف��ف  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ���ص��ع��رك  ت�صفيف  ب��اإم��ك��ان��ك 

للح�صول على نتائج اأف�صل.

زيت  و�شفة   2-
الزيتون

زيت  ُيعتر 

ال���زي���ت���ون م���ن اأك�����رث ال��و���ص��ف��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
يحتويه  ملا  وال�صعر،  الب�صرة  م�صاكل  من  العديد  معاجلة 
م���ن ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وم�����واد م��ع��ّق��م��ة، ال��ت��ي ت��ع��ال��ج م�صاكل 
ال��راأ���ص الرتطيب  اأن��ه مينح ف��روة  الق�صرة وغ��ريه��ا. كما 

ال�صروري.

على  الفاتر  الزيتون  زيت  القليل من  الطريقة: �صعي   -
ال�صعر  على  املزيج  ُي��رتك  النوم.  اإىل  اخللود  قبل  ال�صعر 
ط����وال ال��ل��ي��ل، وث���م ُي��غ�����ص��ل يف ال�����ص��ب��اح ب��ال�����ص��ام��ب��و وامل���اء 

الفاتر.

اخلمرة و�شفة   3-
حت��ت��وي اخل��م��رية ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات مثل 
الهامة  وامل��ع��ادن  الأمينية،  والأحما�ص   ،B12 فيتامني 

هذه  وال�����ص��ع��ر.  ال��ب�����ص��رة  ل�صحة 
الو�صفة ت�صاعد يف اإطالة 

ال���������ص����ع����ر ال���ق�������ص���ري، 
ال�صحة  وت�����ص��ف��ي 

على  وال����ل����م����ع����ان 
���ص��ع��رك. ك��ل ما 

حت������ت������اج������ني 
اإليه: ملعقة 

كبرية من 

اخل���م���رية اجل����اف����ة، ك����وب م���ن احل��ل��ي��ب ال���ف���ات���ر، غطاء 
بال�صتيكي لل�صعر.

- الطريقة: اخلطي املزيج يف وعاء، و�صعيه على �صعرك 
من اجلذور حتى الأطراف. يغلف ال�صعر بغطاء بال�صتيكي 
وال�صامبو.  باملاء  ال�صعر  يغ�صل  بعدها  كاملة.  �صاعة  مل��دة 
على  للح�صول  الأ�صبوع  يف  مرتني  الو�صفة  ه��ذه  طبقي 

�صعر طويل وكثيف.

الثوم: و�شفة   4-
يدخل الثوم يف تركيبة العديد من م�صتح�صرات التجميل، 
لأنه يحتوي على ن�صبة عالية من الفيتامينات والعنا�صر 

املغذية لل�صعر. 
ف�صو�ص عديدة  الو�صفة:  اإليه يف هذه  ما حتتاجني  كل 

من الثوم وكمية قليلة من زيت الزيتون.

- الطريقة:  �صعي القليل من زيت الزيتون على 
الثوم.  ف�����ص��و���ص  بع�ص  اإل��ي��ه  واأ���ص��ي��ف��ي  ال��ن��ار 
حتى  ع��ال��ي��ة  ح����رارة  عل�������ى  امل��زي��ج  ح��رك��ي 

ميتزج جيداً.
 ان��ت��ظ��ري ح��ت��ى ي���رد ال���زي���ت ق��ل��ي��اًل، ثم 
���ص��ع��رك م��ن اجل����ذور حتى  طبقيه ع��ل��ى 
الأط����راف لتحفيز ال���دورة ال��دم��وي��ة يف 

فروة الراأ�ص.
 اتركي اخلليط على �صعرك ملدة �صاعة، 

ثم اغ�صلي �صعرك.

من  ت���ع���ان���ني  ك���ن���ت  اإذا  م���الح���ظ���ة:   -
ال��راأ���ص مثل احمرار،  ف��روة  م�صاكل يف 

حكة اأو غريها،
 ا���ص��ت�����ص��ريي ط��ب��ي��ب��ك امل��خ��ت�����ص قبل 

تطبيق هذه الو�صفات. 
اأو �صعي القليل من الو�صفة على ب�صرة 

يدك، 
ب��اأي عوار�ص فال تطبقي  �صعرِت  واإذا 

الو�صفة على �صعرك.

 خالل فرتة احلجر املنزيل.. و�شفات 
طبيعية لتعتني ب�شعرك

اأفك����ار لإعط����اء حي����اة ث���انية ملالب�ش����ك الق����دمية

امل�شتح�شرات  م��ن  الكثر  ت��واف��ر  م��ن  ال��رغ��م  على 
املخ�ش�شة للعناية بال�شعر، يف ال�شوق، اإل اأن الو�شفات 
الطبيعية تبقى اخليار الأول واملف�شل لدى ال�شيدات. 
ال�شعر هو تاج املراأة، وهو من اأ�شا�ص اإطاللتها، فمتى 
اأطلت ب�شعر اأنيق، �شحرت احلا�شرين و�شعرت براحة 

وثقة يف نف�شها. 

ت�شر  التي  املالب�ص  خلزانة  املثالية  احليلة  هو  القدمية  املالب�ص  حتويل  اإن 
دائًما يف الجتاه ال�شحيح، دون �شرف جميع مدخراتك!

حبها!  يف  والوقوع  القدمية،  ملالب�شك  ثانية  حياة  لإعطاء  فكرة   12 اإليك 
خا�شة وانك جال�شة يف حجرك ال�شحي.

مـــــــــــــر�أة
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27 التكرمي م�شاألة يف غاية الأهمية بالن�شبة لأي فنان

عزت العاليلي: هناك م�شتوى ل 
اأرغب يف قبول اأعمال اأقل منه

و�صرم  ال�صكندرية  اثري اجلدل بني مهرجاين  • ملاذا 
ال�صيخ ب�صاأن تكرميك عن م�صريتك الفنية؟

-ل�صت م�صوؤوًل عن هذا الأمر، فم�صوؤولو مهرجان 
للتكرمي  املا�صي  العام  معي  توا�صلوا  ال�صيخ  �صرم 
كان يفرت�ص  والتي  العام  املهرجان هذا  دورة  يف 
ب�صبب  تقم  مل  لكنها  املا�صي  يونيو  يف  اقامتها 
مرة  بعدها  معي  يتوا�صلوا  ومل  كورونا  اأزم��ة 
م�صوؤولو  م��ع��ي  ت���وا����ص���ل  وع���ن���دم���ا  اخ������رى، 
واأب�����دوا رغبتهم يف  م��ه��رج��ان ال���ص��ك��ن��دري��ة 
تكرميي وافقت ورحبت بالأمر واأخروين 
ب��اأن��ه��م ���ص��ي��ط��ل��ق��ون ا���ص��م��ي ع��ل��ى ال����دورة 
لكن  ت�����ردد  دون  م���ن  واف���ق���ت  اجل����دي����دة 
�صرم  مهرجان  م�صوؤويل  بغ�صب  فوجئت 

ال�صيخ.
منك؟ غ�صبهم  �صبب  وما   ...•

-لأنني مل اأبلغهم بتكرميي قبل قبويل، وهذا اأمر لي�ص 
ويخروين  معي  يتوا�صلوا  مل  اأنهم  خا�صة  حقهم  من 
بتفا�صيل التاأجيل ولكن قراأت مثل اجلميع اأنها �صتقام 
نهاية العام، ولي�ص من الطبيعي اأن اقوم بالت�صال بهم 
بالتوا�صل  يهتموا  مل  اأنهم  خا�صة  �صوؤالهم  اأج��ل  من 
تكرميي  م�صاألة  ع��ن  بت�صريحاتهم  وف��وج��ئ��ت  م��ع��ي، 
مل  بعدما  حقي  يف  تق�صريهم  يكت�صفوا  اأن  دون  م��ن 

يتوا�صلوا معي خالل الفرتة املا�صية.
للفنان؟ مهما  اأمرا  التكرمي  يعتر  مدى  اأي  • اإىل 

-التكرمي م�صاألة يف غاية الأهمية بالن�صبة لأي فنان لأنها 
متنحه تقديراً مل�صواره الفني وما قدمه، واأعتز بالتكرميات 
ولكني  يوماً،  لها  ا�صع  مل  اأنني  خا�صة  عليها  ح�صلت  التي 
ب��ق��در ما  ب��ي  ع��م��ل��ي، وف��ك��رة الح��ت��ف��اء  �صعيت للرتكيز يف 
ت�صعدين وجتعلني ا�صعر بالتقدير ملا قدمته من قبل، بقدر 
ما جتعلني حري�صا على التفكري ب�صكل اأكر يف اأي اأعمال 
جديدة، فهناك م�صتوى ل ارغب يف قبول اأعمال اقل منه.

بالتكرمي  �صعادتك  بت�صريحك عن  اثرت اجلدل  • لكنك 
قبل وفاتك!

-ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ع�����ص��رات ال��ت��ك��رمي��ات م��ن ج��ه��ات خمتلفة 
التلفزيون لكن ما  اأو  ال�صينما  اأعمايل الفنية �صواء يف  عن 
الفنان  التكرمي عندما يت�صلمه  باأن  ق�صدته من ت�صريحي 
من بلده وهو على قيد احلياة وقادر على العطاء يكون وقعه 

اأف�صل عليه،
التقدير  م��ن  نوعا  حتمل  فالتكرميات  حقيقي  الم��ر  وه��ذا   
ما  نتيجة  حت�صد  وع��ن��دم��ا  ق��ب��ل  م��ن  ب��ذل��ت��ه  ال���ذي  للمجهود 
قدمته واأنت على قيد احلياة وت�صعد به فهو اأف�صل كثرياً من 

اأن يتم بعد رحيلك.
كورونا؟ فريو�ص  اأزمة  مع  تعاملت  • كيف 

اأزم��ة كبرية للغاية  ال��ع��امل، وه��ي  اأ�صابت  ك��ورون��ا جائحة  -ف��ريو���ص 
الكبري  الوعي  دون  من  اليوم  حتقق  ملا  ن�صل  نكن  مل  اأننا  واحلقيقة 

بخطورة فريو�ص الذي اأدركه امل�صريون والعامل �صريعاً،
 فبالرغم من اأننا مازالنا نواجه هذا الفريو�ص الغام�ص ول يوجد له 
عالج اأو لقاح، اإل اأن الإج��راءات الحرتازية اأ�صبحت �صبيلنا الوحيد 
اليوم من اأجل عودة احلياة لطبيعتها وممار�صة اأعمالنا التي توقفت 

نتيجة اأزمة انت�صار الفريو�ص.
ال�صينما؟ �صناعة  على  تاأثريها  ترى  • كيف 

-كورونا اأ�صاب �صناعة ال�صيما يف مقتل لأنه اأوقفها ب�صكل �صبه كامل، 
و�صالت العر�ص يف العامل بالكامل توقفت حتى ا�صعار اآخر وعندما 
بداأت يف العودة اأ�صبحت تعمل بن�صف طاقتها ال�صتيعابية ورمبا اأقل، 
وه��ذا الأم��ر و�صع ال�صناعة يف م��اأزق كبري وحتتاج بع�ص الوقت من 
اأجل العودة اإىل ما كانت عليه واعتقد اأن عودة املهرجانات ال�صينمائية 

�صت�صاهم يف انعا�ص ال�صناعة ب�صكل كبري.
ال�صينما؟ عن  غيابك  �صبب  • ما 

يف  امل�صاركة  قبل  ج��ي��داً  افكر  لكني  لل�صينما  �صديد  با�صتياق  -اأ�صعر 
فاإن  التلفزيونية  الدراما  يف  تواجدي  من  وبالرغم  جديد،  عمل  اأي 
ال�صينما لها مذاق خا�ص بالن�صبة يل واأمتنى ان تكون هناك جتربة 
جديدة قريباً خا�صة اأننا يف الفرتة احلالية ن�صاهد جتارب �صينمائية 

مميزة وثرية فنية.
رف�ص  عن  �صترتاجع  عائلي" هل  "قيد  م�صل�صل  يف  جتربتك  • بعد 

العمل بالدراما الطويلة؟
-ل اأرف�ص العمل يف الدراما الطويلة ولكن املو�صوع مرتبط بالوقت 
والت�صوير،  التح�صري  يف  الع��م��ال  ه���ذه  ت�صتغرقه  ال���ذي  ال��ط��وي��ل 
وع��ن��دم��ا ي��ق��دم يل ع��م��ل ج��ي��د و���ص��اأق��دم��ه ب���دون ���ص��غ��وط واإره�����اق يف 
الت�صوير نتيجة �صيق الوقت لن اتردد يف قبوله، فمثاًل جتربة "قيد 
عائلي" مت تق�صيمها اىل جزاأين و�صورنا يف وقت منا�صب مقارنة بعدد 
حلقات العمل وهو عمل ناق�ص ق�صايا عديدة حتم�صت لها، واإذ جاءتني 

جتربة م�صابهة لن اتردد يف املوافقة عليها.
اأكر؟ ب�صكل  النتقاء  يف  برغبتك  مرتبط  المر  • هل 

-ثمة معايري اأ�صعها لنف�صي عند قراءتي لأي اأعمل وهذه املعايري مل 
تتغري منذ بداياتي الفنية تقريباً، 

عليها  ال�صوء  وت�صليط  عنها  والتعبري  النا�ص  بق�صايا  مهموم  فاأنا 
فاملو�صوعات الجتماعية والق�صايا التي نعي�صها يف املجتمع هي التي 
ت�صغلني يف املقام الول، بالإ�صافة اإىل ما ميكن اأن ا�صيفه للدور وما 
ي�صيف يل، وهذه الأمور اأ�صا�صية بالن�صبة يل افكر فيها عند القراءة 

وقبل اتخاذ اأي موقف نهائي �صواء بقبول العمل اأو العتذار عنه.
ال�صعور  م��ن  ج��ي��ل��ك  اأب���ن���اء  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�����ص��ك��الت  ت���رى  • ك��ي��ف 

بالتهمي�ص يف الفرتة احلالية؟
-بالتاأكيد الأمر يحتاج اإىل نظرة اهتمام من القائمني على ال�صناعة 
ال�صعب عليه  يكون من  الفن لفرتة طويلة  واأن من عمل يف  خا�صة 
البقاء يف املنزل بال عمل ف�صاًل عن قلة الأدوار التي تنا�صب املراحل 
العمرية لنا، �صحيح اأن م�صاألة تعاقب الأجيال هي �صنة احلياة لكن يف 
الوقت نف�صه يجب ال�صتفادة من اخلرات املوجودة ومن عملوا على 
مدار تاريخهم يف املجال، فهناك اأدوار ميكن اأن تنا�صبهم دور اجلد اأو 
الأب لكن هذه الأدوار رمبا تكون غري موجودة ب�صكل كبري وموؤثر يف 

الأعمال اأو مبعني اأدق قليلة وحمدودة.

�شريين عبدالوهاب 
تك�شف �شبب غيابها !

الفرتة  ط��وال  غيابها  �صبب  عبدالوهاب،  �صريين  امل�صرية  الفنانة  ك�صفت 
�صريين   . الر�صمية  �صفحاتها  ع��ر  جمهورها  م��ع  التوا�صل  ع��ن  املا�صية 
له وحمل  املتابعني  د�صنه عدد من  ال��ذي  الها�صتاج  على  ردت  عبدالوهاب، 
فاكريني  ب�صوفكم  ملا  ج��داً  "بفرح  قائلة:  �صريين"،  ح�صابك  "رجعي  ا�صم 
عايزة  احلب  بدافع  ده  اإن  مقدرة  اأن��ا  وع�صان  عليا،  وبت�صاألوا  الوقت  طول 
اأكرت وكمان عل�صان بح�صر لالألبوم اجلديد  اأنا مرتاحة كدة  اإن  اأطمنكم 

واإن �صاء اهلل اأرجعلكم يف اأقرب وقت ممكن".
من ناحية اأخرى، كانت �صائعات قد طالت الثنائي ح�صام حبيب و�صريين 
�صورة  بن�صر  تردد  ما  نفيا  اأنهما  اإل  بينهما،  خالفات  بوجود  عبدالوهاب، 

جتمعهما.
امل�صتجد، ونفى  اإ�صابة �صريين بفريو�ص كورونا  �صائعات حول  كما ترددت 
والد زوجها يف ت�صريحات �صحفية هذه ال�صائعة، موؤكدا اأن �صريين اأجرت 

مرة. كل  يف  �صلبية  النتيجة  وجاءت  م�صحات   3

بني  اجل���دل  م��ن  ح��ال��ة  العاليلي  ع��زت  القدير  الفنان  اأث���ار 
مهرجاين �شرم ال�شيخ والإ�شكندرية بعد اإعالن قبوله التكرمي 
من مهرجانني �شينمائيني يف نف�ص العام. ويف هذا احلوار يتحدث 

العاليلي عن تكرميه ومعاير اختيار اأعماله الفنية..

اأع����رب ال��ف��ن��ان اأح��م��د ال��ع��و���ص��ي ع��ن �صعادته 
ال��ب��ال��غ��ة ب�����ردود ال��ف��ع��ل ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا حول 
عر�ص  ال��ذي   ،" اخل��ط��ورة  " �صديد  م�صل�صل 
على من�صة "ووت�ص اإت"، م�صريا اإىل اأن هناك 
فئة كبرية من اجلمهور الذي يتابع الأعمال 
ال��درام��ي��ة ع��ر امل��ن�����ص��ات الإل��ك��رتون��ي��ة، واأن 
خالل  من  اأك�صن  م�صل�صل  تقدمي  يف  جناحه 
اأول  اأن��ه  وخا�صة  كثريا،  اأ�صعده  امل�صل�صل  هذا 

م�صل�صل من بطولته.
التليفونية  املداخلة  خالل  العو�صي  واأ�صاف 
ال��ت��ي اأج��راه��ا م��ع ب��رن��ام��ج " ح��ل��وة ي��ا دنيا"، 
الفنانة مادلني طر على قناة  ال��ذي تقدمه 
ظهر  ال��ت��ي  العالية  البدنية  لياقته  اأن  ت��ن، 
خلفيته  اإىل  تعود  امل�صل�صل  اأح���داث  ع��ر  بها 

كمالكم حمرتف.
باهر  ال�صيناري�صت  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  وردا 
دويدار خالل عدة اأعمال اآخرها " الختيار"، 
قال العو�صي، اإنه موؤلف قدير مينح الفر�صة 
للممثل اأن ينجح بف�صل ما يكتبه، م�صريا اإىل 
اأنه تعامل معه خالل عدة اأعمال منها كلب�ص 
الفنان  اإن  م��ادل��ني  ق��ال��ت  ف��ي��م��ا  والخ���ت���ي���ار، 
بحاجة دائما ل�صيناريو متميز وجمل حوارية 

ت�صاعده على الإبداع.

اأعربت الفنانة غادة عادل عن �صعادتها بالتواجد يف فيلم " اخلطة العامية "، املقرر عر�صه 
قريبا، لفتة اإىل اأن الفيلم جتربة �صينمائية كوميدية بعيدة عن ال�صتخفاف.

وقالت غادة عادل: "اإن اأحداث الفيلم جتري يف اإطار كوميدي قائم على املواقف 
امل�صحكة بعيدا عن ال�صتخفاف، حيث يتحدث عن ع�صابة تخطط ل�صرقة 

اأحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد يف املفارقات الكوميدية.
واأكدت اأن العمل �صيكون مفاجاأة للجمهور، لفتة اإىل اأن العامل الأ�صا�صي 

لقبول امل�صاركة يف اأي عمل فني هو الدور اجليد واملنا�صب لها 
والذي تخرج منه م�صتفيدة.

وتف�صل  ب�صكل جيد  اأدواره����ا  تنتقي  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ص��ارت 
والتي  عليها،  املختلفة  والأدوار  ال�صخ�صيات  ت��ق��دمي 

ت�صمح لها بتقدمي اأداء خمتلف.
اأح��داث الفيلم حول مدير بنك يبداأ يف تكوين  وتدور 
ت�صكيل ع�صابي من 3 اأ�صخا�ص يّدعون اأنهم مكفوفون، 

وتتواىل الأحداث يف اإطار كوميدي.
"، من  " اخلطة العامية  واق��رتب فريق عمل الفيلم 
نهاية ت�صوير م�صاهده ليدخل مرحلة املونتاج للحاق 

باملو�صم ال�صيفي.
رب����ي����ع، وعمرو  ع���ل���ى  ال���ف���ي���ل���م،  ب���ط���ول���ة  ي�������ص���ارك يف 

ع��ب��داجل��ل��ي��ل، وحم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن، وت��األ��ي��ف اأحمد 
عبدالوهاب وكرمي كنزو، واإخراج معتز التوين .

غادة عادل: )اخلطة العامية( جتربة 
كوميدية بعيدة عن اال�ستخفاف

اأحمد العو�سي: جناح 
)�سديد اخلطورة( اأ�سعدين
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فوائد الالفندر ال�شحية
الالفندر اأو اخلزامى من الأع�صاب العطرية ال�صهرية، ل �صيما يف اأوروبا. 
املوطن الأ�صلي لهذا النبات فرن�صا، وغرب حو�ص البحر الأبي�ص املتو�صط. 
كما يوجد على نطاق وا�صع  امتداداً من الطائف وحتى نهاية �صل�صلة جبال 
ال�صروات جنوباً باململكة العربية ال�صعودية، ويعتر من النباتات امل�صهورة 

يف تلك املناطق.
اآخر من الالوندة يعرف  وتقوم فرن�صا بزراعته على نطاق وا�صع مع نوع 
عطر  ا�صتخراج  اأج��ل  م��ن  وذل��ك   Lavandula officinale با�صم 

الالفندر امل�صهور.

فوائد الالفندر يف تخفيف حّدة التوتر
ا�صتناداً اإىل اأبحاث علمية عديدة، اإّن تطبيق ب�صع قطرات من زيت الالفندر 
وال�صغط  والكتئاب،  الن�صفي،  ال�صداع  عالج  يف  فّعال  الراأ�ص  جبهة  على 

النف�صي. كما اأن لهذا الزيت قدرة على تخفي�ص حّدة التوتر النف�صي.

فوائد الالفندر يف تعزيز التئام اجلروح
اآثار  للتخل�ص من  وهو مفيد  اجل��روح،  التئام  على  الالفندر  زيت  ي�صاعد 

الكدمات واحلروق؛ فهو يعزز الكولجني وي�صاعد يف �صفاء اأن�صجة اجللد.

فوائد الالفندر يف التقليل من ا�شطرابات اجلهاز التنف�شي
للوقاية وعالج م�صاكل  العالجات  العديد من  الالفندر يف  زيت  ي�صتخدم 
التهاب  ع��الج  يف  تكمن  ال�صتخدامات  ه��ذه  اأب��رز  ولعل  املتعددة؛  التنف�ص 

احللق، الإنفلونزا، ال�صعال، الرد والربو.

فوائد الالفندر ل�شحة الدماغ
اأظهرت درا�صات علمية عديدة الدور الإيجابي لزيت الالفندر على قدرات 

الدماغ. وذكرت هذه الأبحاث دوره الإيجابي الفّعال ل�صحة الدماغ.

فوائد الالفندر يف حت�شني نوعية النوم
بديل  كعالج  غالباً  وي�صتخدم  ال�صليم،  النوم  على  الالفندر  زي��ت  ي�صاعد 
ال��ن��وم والق�صاء على  ف��ّع��ال��ة يف حت�صني ج���ودة  ق���درة  ك��ون��ه ميلك  ل����الأرق، 

ال�صطرابات التي توؤرق الإن�صان.

اوزي  كلمة  معنى  •• ما 
الأوازي هى ذكور احلمالن التى بلغت من العمر اربعه ا�صهر وكثرياً 
ال�صن للحمها اجلميل الطري  النا�ص يف�صلون �صرائها عند هذا  من 

اللذيذ 
؟  يون�شكو  كلمة  معنى  •• ما 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ل�صم  اخت�صار  هى  اليون�صكو 
والثقافه وهى واحدة من الهيئات العديدة التابعة لالأمم املتحدة 

؟ �شمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  •• ملاذا 
هذه الأغنام تنت�صر �صاللتها يف اآ�صيا خا�صة و�صمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �صمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�صناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�صبية او عربات �صغرية من �صدة ثقلها 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�صمع حا�صة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�صلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�صلة  هي  الإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �صمعاً  اأ�صعف  الي�صرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�صان  جلد  �صمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�صان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�صتثناء 

جفون العينني
�صنة ثالثني  املتو�صط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ص ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�صور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
الت�صمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�صان  اأن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ال�سفدع امل�سكني 
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الربدقو�ص
ي�����ق�����ول ال����دك����ت����ور 
ال���������ص����ي����د ح�����م�����اد، 
التغذية  اأخ�صائي 
باملعهد  العالجية 
للتغذية،  القومي 
اإن  ب�����ال�����ق�����اه�����رة، 
من  ال�����ردق�����و������ص 
الطبية  الأع�����ص��اب 
امل��������ف��������ي��������دة، ف���ه���و 

يحتوي على بع�ص العنا�صر الغذائية مثل الكال�صيوم واحلديد وم�صادات 
الأك�صدة.

واأ�صار اإىل اأن هناك فوائد �صحية عديدة ومفيدة ل�صحة الإن�صان من تناول 
اأنه ي�صاعد على حت�صني  اأو بارد ومنها،  الردقو�ص �صواء كم�صروب �صاخن 
اأداء اجلهاز اله�صمي من خالل زيادة اإفراز اإنزميات ه�صمية، وي�صاعد يف 
والفطريات،  للبكترييا  وم�صاد  كمطهر  ويعمل  الإم�صاك،  ح��دوث  تقليل 
وي�صاهم يف تخفيف الأرق والقلق نظرا لحتوائه على العديد من املهدئات 
وم�صادات الكتئاب الطبيعية، وي�صاعد يف تخفي�ص ال�صغط بالدم، وي�صاهم 
وتخفي�ص  الدموية  ال��دورة  تن�صيط  على  ويعمل  القلب،  ع�صلة  تقوية  يف 

ن�صبة الكول�صرتول بالدم.
ين�صح بتناوله للن�صاء فرتة الدورة ال�صهرية لفوائده يف تنظيم هرمونات 

الأنوثة والتي ت�صاعد يف تنظيم الدورة ال�صهرية.

�صاأل علي امه: ملاذا يا امي تنقنق ال�صفادع ليال بذلك ال�صوت احلزين لكنها ت�صكت يف النهار وليكاد ي�صمع 
لها �صوت فقالت الم �صاأحكي لك: لقد خلق اهلل ال�صفدع بدون رقبة و�صبحانه يف خلقه وكانت ال�صفادع 
تنقنق ب�صوت عال حزين منذ ان ت�صتيقظ وحتي تنام بدون ان تنظر هنا او هناك او لالأعلى بل لال�صفل 
فقط وتقلق اجلميع حتى جاء يوم وقف فوق ال�صجرة كروان واخذ ي�صيح ب�صوته اجلميل ف�صمعته ال�صفدعة 
واخذت تنقنق ب�صوتها احلزين املزعج العايل وكاأنها تعرت�ص على ندائه اجلميل ف�صاح الكروان:مالك ايتها 
ال�صفدعة حزينة فقالت وملاذا ل اكون حزينة اعي�ص يف �صفة نهر و�صط الطني والوحل واملاء العكر ول ارى 
غري ديدان �صغرية وا�صماكا �صئيلة يخافني الطفال ول يلعبون معي فقال الكروان ايتها امل�صكينة ارفعي 
.. انظري خللق اهلل انظري لهذا اجلمال ال�صجر البديع والزهار  را�صك عايا وحاويل ان تنظري حولك 
ال�صوات  هذه  وا�صمعي  الندية  اخل�صراء  احل�صائ�ص  رائحة  الرائحة  هذه  و�صمي  ال�صحو  واجل��و  الرائعة 
الع�صافري والطيور كلها تغرد تزقزق والطفال �صوتهم مالئكي يلعبون وميرحون ت�صاركهم ا�صعة ال�صم�ص 
الذهبية ،هذا كله جمال من �صنع اخلالق الدنيا جميلة فال تف�صدي جمالها بحزنك وعندما راأت ال�صفدعه 
كل ذلك و�صمعت ماقاله الكروان �صكتت عن النقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط نف�صها ولو مرة 
واحدة فر�صة لتعرف ما حولها ومنذ ذلك احلني باتت ال�صفدعة ت�صكت يف النهار لت�صتمتع بجمال الدنيا 

وتلهو معها ثم تتذكر همومها يف الليل فتنقنق حزينة .

بغية  الظهرية؛  عند  قيلولة  اأخ��ذ  على  الأ�صخا�ص  من  كثري  يعتمد 
درا�صة  اأّن  تعلمني  هل  لكن  الطاقة،  وا�صتعادة  التعب  من  التخل�ص 

علمية جديدة حذرت من خطر هذه القيلولة على ال�صحة؟
 يعاين البع�ص من ا�صطرابات يف النوم الليلي، فيعمد اإىل ال�صتلقاء 

عند الظهر، من اأجل الراحة وال�صرتخاء؛ لتعوي�ص نق�ص النوم.
لكن �صاعة من النوم عند الظهرية ميكن اأن ت�صرُّ بال�صحة، وقد تف�صي 
نتائج  ون�صر  دويل،  بحث  فريق  اإليها  تو�صل  نتيجة  اإنها  امل��وت!  اإىل 

 "ScienceDirect" الدرا�صة يف املوقع الإلكرتوين للعلوم

نوم الظهرة يعر�شِك للموت املبكر
اعتمد فريق العلماء يف درا�صته على بيانات �صحية لأكرث من 300 
األف �صخ�ص، ف�صّرح حوايل 40 يف املائة من الذين خ�صعوا لالختبار 
باأنهم ياأخذون قيلولة بعد الظهر بانتظام خالل النهار. وباملقارنة مع 

اأولئك الذين  الأ�صخا�ص الذين مل ياأخذوا قيلولة بعد الظهر، فاإنَّ 
ينامون معّر�صون خلطر املوت بن�صبة 30 باملئة. هذا ينطبق ب�صكل 

خا�ص على الأ�صخا�ص الذين ينامون اأكرث من �صاعة يف اليوم .

هل يجب ال�شتغناء عن القيلولة متامًا؟
اأن  وم���اذا يجب  القليلة؟  ع��ن  نتخلى  "هل  م��ط��روح��اً:  بقي  ال�����ص��وؤال 
الباحثون يرون اأن الإجابة عن هذا  نفعله عند ال�صعور بالإرهاق؟"، 
ما  اإذا  القيلولة، خ�صو�صاً  نعم! يجب جتّنب  وا�صحة جداً:  ال�صوؤال 
ا�صتمرت لأكرث من �صاعة. فهذا ل ي�صرُّ بال�صحة فح�صب، بل يجعلِك 
تنامني متعبة جداً اأي�صاً. فمن الأف�صل، ح�صب ما ذكره املوقع املعتني 
املرء على قيلولة بعد الظهر  األ يتعود   ،"Vital" ب�صوؤون ال�صحة 
على الإطالق، اإمنا قيلولة �صغرية بني احلني والآخر لي�صت م�صّرة 

اأبداً.

قيلولة الظهر خطر على حياتك !

النا�ص يتجمعون بالقرب من نهر اليانغت�شي يف ووهان، مقاطعة هوبى بو�شط ال�شني. )ا ف ب(


