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هل ناأكل البال�ستيك عرب النباتات؟
الإن��ذار حمذرين من  اأجرا�س  العلماء  دق  الأخ��رة،  ال�سنوات  خالل 
كميات  ت��راك��م  حيث  البيئية"،  "الآفات  اأخ��ط��ر  ك��اأح��د  البال�ستيك 
لكن  بالغا،  �سررا  م�سببة  واملحيطات  البحار  يف  �سيما  ل  منه  كبرة 

يبدو اأن هذا الأذى ميتد ملا هو اأبعد من ذلك.
فقد حذر خرباء يف جمال الزراعة من اأن اجلزيئات متناهية ال�سغر 
من البال�ستيك، ميكن اأن تت�سلل من البيئات الأر�سية اإىل الأن�سجة 

النباتية، مبا يف ذلك للمحا�سيل التي ياأكلها الإن�سان.
وقال باحثون من الوليات املتحدة وال�سني، اإنه "حتى الآن مل يكن 
هناك اأي دليل مبا�سر على اأن النباتات لديها القدرة على امت�سا�س 
اللدائن ال�سغرة". اإل اأنهم حتدثوا يف الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها 
يوم الثنني يف جملة "نيت�سر نانوتكنولوجي"، عن "نتائج تقدم اأدلة 
وا�سحة على اأن البال�ستيك ميكن اأن يراكم يف النباتات"، حمذرين 

من خطورة ذلك على �سالمة الغذاء وال�ستدامة الزراعية.
عامل  �سينغ  باو�سان  بينهم  م��ن  ال��درا���س��ة،  اأج���روا  ال��ذي��ن  والباحثون 
ما�سات�سو�ست�س  التابعة جلامعة  للزراعة  �ستوكربيدج  كلية  البيئة يف 
يف  �ساندونغ  جامعة  من  متعاون  جانب  اإىل  الأم��رك��ي��ة،  اأمهر�ست 

ال�سني، وفقا ل�سبكة "فوك�س نيوز" الإخبارية الأمركية.
ووفقا ل�سركة "�سينغ" املهتمة باأبحاث الزراعة، فاإن ال�ستخدام وا�سع 
من  هائلة  كميات  عنه  ينتج  البيئة  يف  وا�ستمرارها  للدائن  النطاق 

النفايات البال�ستيكية التي ميكن اأن تعرف طريقها اإىل النباتات.

فوائد تدفعك اإىل ممار�سة القفز باحلبل
يعترب مترين القفز باحلبل متريناً �سهاًل وفعاًل ومريحاً وممتعاً يف 
الوقت نف�سه ، وميكن القيام بهذا التمرين يف اأي وقت ويف اأي مكان يف 

املنزل لأنه ل يتطلب م�ساحة كبرة اأو معدات خا�سة.
ي�ساعد مترين القفز باحلبل على تقوية القلب وزيادة معدل �سرباته، 
كما اأنه ي�ساعد على حرق ال�سعرات احلرارية، وتقليل خطر ال�سمنة 
كما  اجل�سم،  يكت�سبها  التي  الإ�سافية  الكيلوغرامات  من  والتخل�س 
بال�سرطان  الإ�سابة  خطر  تقليل  يف  ي�ساهم  اأن  التمرين  لهذا  ميكن 
زيادة  عن  الناجمة  الأخ���رى  واحل���الت   2 النوع  من  ال�سكري  وداء 
اأن ي�ساعدك القفز باحلبل لدقيقة واحدة على حرق  الوزن. وميكن 
20 �سعرة حرارية. وهذا يعني اأن ممار�سة التمرين ملدة 15  15 اإىل 

دقيقة ميكن اأن ي�ساعد على حرق 200-300 �سعرة حرارية.
ن�سائح ب�سيطة للقيام مبمار�سة القفز باحلبل يف املنزل

اإذا كنت تخطط ملمار�سة متارين القفز باحلبل، اإليك بع�س الن�سائح 
التي جتعل مترينك اأكرث �سال�سة:

اأو حديقة منزلك للقيام  ال�سرفة  مثل  مفتوحة،  م�ساحة  اخر   .1
بهذا الن�ساط.

قوياً وقاباًل للتعديل. حباًل  ا�ستخدم   .2
لطولك. وفقاً  احلبل  ا�سبط   .3

حاول اقتناء حبل مريح.   .4

ح�سا�سية القطط قد حتمي من الإ�سابة بفريو�س كورونا
اأ����س���ارت درا����س���ة اأم��ري��ك��ي��ة ح��دي��ث��ة ل��وج��ود اأدل����ة م��ت��زاي��دة تفيد باأن 
احل�سا�سية اليومية، مثل ح�سا�سية القطط والربو وح�سا�سية الأنف، 

ميكن اأن توفر يف الواقع بع�س احلماية �سد فرو�س كورونا.
وبالنظر اإىل اأن الفرو�س يوؤثر على الرئتني، ُيعتقد اأن اأولئك الذين 
به  ت�سرراً  الأك��رث  بني  �سيكونون من  والربو  احل�سا�سية  يعانون من 

مقارنة بنظرائهم الذين لي�س لديهم ح�سا�سية جتاه القطط.
نف�س  الإح�����س��ائ��ي��ات  خ��الل  م��ن  والأط��ب��اء  الباحثون  ت��وق��ع  وبالفعل 
ال�سيء. يف املقابل، قالت الدكتورة �سامنثا ووكر، املتخ�س�سة يف اأمرا�س 
يف  الربو  موؤ�س�سة  يف  والبتكار  الأبحاث  ومديرة  واملناعة  احل�سا�سية 
اململكة املتحدة وموؤ�س�سة الرئة الربيطانية، اإن البيانات يف الوليات 
املتحدة وال�سني اأظهرت خالف ما كنا نتوقعه، اإذ اأو�سحت اأن اأعداد 
مر�سى احل�سا�سية والربو الذين تاأثروا ب�سدة بكورونا اأقل من عامة 
ال�سكان. الأمر الذي اأثار ت�ساوؤلت ما اإذا كان العالج الذي ي�ستخدمه 
اأن  اأم  امل�سابني بالربو واحل�سا�سية يوؤثر على ا�ستجابتهم للفرو�س، 

جهازهم املناعي يحمي منه.
عالج  يتلقون  ال��ذي��ن  م��ن  الأق���ل  على   5% اأن  اإىل  البيانات  وت�سر 

كورونا يف م�ست�سفيات بال�سني يعانون من الربو.

اخلميس    25   يونيو   2020  م    -   العـدد   12970  
Thursday     25    June   2020  -  Issue No   12970

اأوبرا بر�سلونة...جمهورها نباتات 
متيزت اأوىل احلفالت املو�سيقية بعد جائحة كوفيد19- يف "م�سرح لي�سيو 
الأربعة  الوترية  الآلت  باأن عازيف  الإ�سبانية،  بر�سلونة  الكبر" يف مدينة 

قدموا عر�سهم اأمام جمهور تاألف من النباتات وغاب عنه الب�سر.
و�ساء املنظمون من خالل هذه الفكرة اأن يلعبوا على وتر "عالقة الإن�سان 

بالطبيعة" التي ا�ستعادت حقوقها يف مرحلة احلجر املنزيل.
احت�سدت  ال�سمت،  م��ن  اأ���س��ه��راً  منهيًة  الث��ن��ني  اأقيمت  التي  احلفلة  ففي 
ومدرجاته  امل�سرح  اأر�سية  على  والنخيل  اللبخ  اأ�سجار  من  نبتة   2292
احلمر  املقاعد  مع  ملونة  لوحة  الأخ�سر  لونها  و�سكل  الثالث،  و�سرفاته 
والأعمدة الذهب لدار الأوبرا العريقة هذه التي تعترب اأحد املعامل الكبرة 

يف املدينة.
وللجمهور النباتي، عزف رباعي الآلت الوترية مقطوعة نباتية اأي�ساً هي 
"الأقحوان" لالإيطايل جاكومو بوت�سيني، باحرافية ل تقل عن تلك التي 

يعزفون بها اأمام جمهور حقيقي.
وهدف هذا العر�س الذي �سممه الفنان اأوخينيو اأمبوديا اإىل ح�س الب�سر 

على التفكر يف "ال�ستدامة" ويف "عالقاتهم مع الطبيعة".
زقزقة  اأن  لح��ظ  اإذ  املنزيل،  احلجر  ف��رة  من  الفكرة  اأمبوديا  وا�ستوحى 
قرب  النباتات  وراأى  م�سى،  وق��ت  اأي  من  اأق��وى  كانت  خاللها  الع�سافر 

منزله تنمو خاللها بن�ساط غر م�سبوق.
اإنه �ساء من خالل النت�سار الكثيف  اأمبوديا خالل موؤمتر �سحايف  و�سرح 
كونه  رغم  باحلياة  ناب�ساً  "مكاناً  يحوله  اأن  امل�سرح  يف  للنباتات  وال�سريع 

فارغاً".
هذا  يف  ف��راأى  غومار،  دي  غار�سيا  فيكتور  لي�سيو  مل�سرح  الفني  املدير  اأم��ا 
امل�سهد "ق�سيدة ب�سرية"، معترباً اأنها "ا�ستعارة ذكية تعيد اإلينا الب�سمة".

جتربة على اخلنازير تثبت 
فاعلية لقاح �سد كورونا

اأكرب  فاعلية  اخل��ن��ازي��ر  على  جت��رب��ة  اأث��ب��ت��ت 
عند  لكوفيد19-  امل�ساد  اأ�سرازينيكا  للقاح 
ن�����س��ره معهد  ت��ن��اول ج��رع��ت��ني، وف��ق��اً لبحث 
ب��رب��راي��ت ال��ربي��ط��اين. واأث���ب���ت ال��ب��ح��ث اأن 
جرعة  وبعدها  اأولية  رئي�سية  جرعة  اإعطاء 
مناعية  ا�ستجابة  اأن��ت��ج  اللقاح  م��ن  من�سطة 
اأقوى من جرعة واحدة. وي�سر ذلك اإىل اأن 
اأ�سلوب اجلرعتني ميكن اأن يكون اأكرث فاعلية 
يف احل�سول على حماية من مر�س كوفيد-

امل�ستجد.   كورونا  فرو�س  ي�سببه  ال��ذي   19
"ر�سد  بيان  وقال فريق معهد بربرايت يف 
الباحثون زيادة ملحوظة يف الأج�سام امل�سادة 
ال���ت���ي ت��ت�����س��ل ب���ال���ف���رو����س ب��ط��ري��ق��ة متنع 
ال�ستجابة  م�ستوى  اأن  واأ�سافوا  الإ�سابة". 
املناعية الذي �سيكون مطلوباً حلماية الب�سر 
مل ُيعرف حتى الآن. وقال براين ت�سارلزتون 
تبدو  النتائج  "هذه  بربرايت  معهد  مدير 
جرعتني...  على  احل�سول  اأن  على  م�سجعة 
يعزز ا�ستجابة الأج�سام امل�سادة التي ميكنها 
ال�ستجابة  ه��و  املهم  لكن  الفرو�س  حتييد 
على  ال��ل��ق��اح  جت��ري��ب  وي��ت��م  الب�سر".  ل���دى 
الب�سر بالفعل، وتقول اأ�سرازينيكا اإنها تاأمل 
يف احل�سول على بيانات عن الفاعلية يف وقت 

لحق هذا العام.

طرق اإزالة بقع 
ال�سوكولته من املالب�س �ص 23

كيف حتمي ر�سيعك من 
متالزمة املوت املفاجىء؟

املوت  خطر  اإن  واملراهقني  الأط��ف��ال  لأط��ب��اء  الأملانية  الرابطة   قالت 
املفاجىء يهدد الر�سيع اأثناء النوم ب�سبب انزلقه حتت غطاء ال�سرير، 
 Sudden "واختناقه فيما يعرف "مبتالزمة موت الر�سيع املفاجىء

.Infant Death Syndrome
املحيطة  للمنطقة  الأزرق  ال��ل��ون  يف  املتالزمة  ه��ذه  اأع��را���س  وتتمثل 
و�سحوب  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  ال�سديد  التعرق  اأو  باأكمله،  ال��وج��ه  اأو  بالفم، 
الوجه، وتوقف التنف�س. ويجب ا�ستدعاء الإ�سعاف فور مالحظة هذه 

الأعرا�س.
ولتجنب هذا اخلطر يجب ا�ستخدام كي�س النوم، ملنع انزلق الر�سيع 
تعر�سه  دون  يحول  م��ا  مثايل  ب�سكل  وتدفئته  ال�سرير،  غطاء  حت��ت 

للحرارة املفرطة اأو الربودة ال�سديدة.
ويراعى اختيار موديل مبقا�س منا�سب ومن خامة جيدة التهوية متنع 

ارتفاع احلرارة، ومبت�س الرطوبة �سريعاً وت�سرفها جمدداً.
اأن ينام الر�سيع على ظهره واأن تبلغ حرارة الغرفة  اأي�ساً  املهم  ومن 

مئوية. درجة   18

 ويقول طبيب العظام جافني �سميث ملوقع الدايلي ميل: 
ع�سالت  تن�سيط  اإىل  م�ستقيم  ب�سكل  اجللو�س  "يوؤدي 
البطن واحلو�س والظهر، وهو ما يجعل اجللو�س ب�سكل 
م���راٍخ ل��ف��رات م��ن ال��زم��ن اأم���راً ���س��روري��اً ملر�سى األم 
الظهر حيث تت�سم هذه الع�سالت لديهم بفرط ُمزمن 

يف ن�ساطها".
باأن  ال�سائد  العتقاد  م��ن  بالرغم  اأن��ه  �سميث  وُي�سيف 
بالذنب  وال�سعور  �سحيا  لي�س  اجللو�س  اأثناء  الراخي 
ب�سببه، فاإن التبديل ما بني الراخي واجللو�س با�ستقامة 

رمبا يكون الأف�سل لدى اجللو�س اأثناء العمل. 
و�سع  يف  اجللو�س  خطورة  حول  ال�سائدة  الفكرة  وتعود 
م����راٍخ ع��ل��ى ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري اإىل الع��ت��ق��اد ب����اأن عدم 
الفقرات،  ال��ت��واء  اإىل  ي��وؤدي  والكتفني  الظهر  ا�ستقامة 
زيادة  يف  ل��الأم��ام  باجل�سد  امل��ي��ل  ت�سبب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
العمود  على  ال�سغط  زي��ادة  وبالتايل  وال��دم��اغ  امل��خ  وزن 

الفقري. 
ب���داأت الكثر م��ن الأ����س���وات تعلو ب��احل��دي��ث عن  ول��ك��ن 
فوائد عدم اجللو�س يف �سكل م�ستقيم طوال الوقت حيث 
اأن تراخي اجلزء العلوي من اجل�سم ي�ساهم يف احلفاظ 
على العمود الفقري دون وقوع اإ�سابات، كما اأنه ي�ساهم 

يف تخفيف اأمل العظام واملفا�سل.

اجل�����س��د وعدم  م��ن  ال��ع��ل��وي  اجل����زء  ت��راخ��ي  ي�سكل  ول 
اأن  ط��امل��ا  �سحية  م�ساكل  يف  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  ا�ستقامة 
دون  ل���ف���رات ط��وي��ل��ة  ي�ستمر  ع���ام ل  ب�����س��ك��ل  اجل��ل��و���س 

الوقوف وال�سر قليال من حني اإىل اآخر. 
 

اآالم املف�صل العجزي احلرقفي
العجزي  امل��ف�����س��ل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  خ��ل��ل  ح����دوث  يت�سبب 
التمارين  وت�����س��اع��د  ال��ظ��ه��ر.  اآلم  ظ��ه��ور  يف  احل��رق��ف��ي 
دون  عليها  التغلب  يف  الطبيعي  ال��ع��الج  اأو  الريا�سية 

احلاجة اإىل م�سكنات. لكن ما اأ�سبابها واأعرا�سها؟
يلعب املف�سل العجزي احلرقفي دوراً مهما كحلقة و�سل 
اأ�سا�سية بني اجلزء ال�سفلي من العمود الفقري وحرقفة 
يف  اآلم  لظهور  املحتملة  الأ���س��ب��اب  ب��ني  وم��ن  احل��و���س. 
هذا املف�سل: الوقوف اأو اجللو�س ب�سكل غر متوازن اأو 
اإىل  اإ�سافة  الريا�سية،  التمارين  اأثناء ممار�سة  الإجهاد 
العوامل يف اختالل  الروماتيزم. وتت�سبب هذه  اأمرا�س 

التوازن يف الأربطة والأوتار والع�سالت. 
وتكون النتيجة عدم ا�ستقرار املف�سل العجزي احلرقفي. 
امل�ستمر  الأمل  من  املف�سل  هذا  بخلل  امل�سابون  ويعاين 
ال�ساق؛ خا�سة  اإىل  وينتقل  الفخذ  يبداأ من عمق  الذي 
اأثناء الوقوف اأو الإنحناء. ويف حال مل تتم معاجلة هذه 

ملجلة  تقرير  ح�سب  دائ��م��اً،  خلال  لت�سبح  تتطور  الآلم 
اللكروين. موقعها  على  "فوكو�س" الأملانية 

خ��ف��ي��ف��ة ميكنهم  اآلم  م���ن  ي��ع��ان��ون  ل��ل��ذي��ن  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
خا�سة.  ريا�سية  بتمارين  القيام  طريق  عن  معاجلتها 
اأو  الدراجة  وركوب  وال�سباحة  باجلري  الأطباء  وين�سح 
الأن�سطة  ه��ذه  ممار�سة  وخ��الل  طويلة.  مل�سافات  امل�سي 
ع�سالت  وت�سبح  ف�سيئا  �سيئا  الآلم  تختفي  الريا�سية 
احل��و���س اأق�����وى. ك��م��ا ت��وج��د مت��اري��ن ري��ا���س��ي��ة اأخ���رى 
القيام  الآلم  من  النوع  بهذا  للم�سابني  ميكن  خا�سة؛ 

بها يف البيت، ت�سيف جملة "فوكو�س" الأملانية.
امل�ساب  على  يجب  لأ�سابيع  الآلم  ه��ذه  بقيت  ح��ال  ويف 
كاأخ�سائيي  متخ�س�سني  مل��ع��اجل��ني  ف����وراً  ال��ل��ج��وء  ب��ه��ا 
اليدوي،  العالج  ي�ستخدمون  الذين  الفيزيائي  العالج 
الأ�سلي.  مو�سعه  اإىل  املف�سل  بدفع  املعالج  يقوم  حيث 
كما ت�ساعد تقنية العالج باحلرارة اأو املراهم وم�سابيح 
الع�سالت عرب  ا���س��رخ��اء  الأ���س��ع��ة حت��ت احل��م��راء على 

تن�سيط الدورة الدموية.
فالأطباء  ال��ع��الج��ي��ة  ال���ط���رق  ت��ل��ك  ف�����س��ل��ت  ح����ال  ويف 
لزرع ق�سبان  بعدها لإج��راء عملية جراحية  ي�سطرون 
التيتانيوم يف املف�سل مثاًل. واأثبتت هذه التقنية فعاليتها 

حيث تختفي الآلم يف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع.

ماركة اأزياء تروج ملجموعتها 
اجلديدة عرب لعبة فيديو

يف م��ط��ل��ع ه����ذا الأ�����س����ب����وع، ب����داأت 
الربازيلية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ة 
طريقة  باتباع  “اأمارو”  املعروفة 
“اأنيمال  لعبة  ت�ستغل  افرا�سية 
ملجموعتها  ل��ل��روي��ج  كرو�سينغ” 

اجلديدة من الأزياء.
و�سيتمكن الالعبون، من الطالع 
ترتديها  ال����ت����ي  الأزي������������اء  ع���ل���ى 
“مارا”، واحل�سول على  �سخ�سية 
ك��وب��ون��ات جت��اري��ة ك��م��ك��اف��اأة لهم. 
وميكن للمتابعني، اأن يطلعوا على 
على  والإن��ت��اج،  الت�سميم  عمليات 
اإن�ستغرام،  على  ال�سركة  �سفحة 
وانتهاء  القما�س  اأن��واع  من  ابتداء 

بالألوان والت�ساميم.
مدير  ����س���ي���م���ي،  ف���ي���ل���ي���ب  وق��������ال 
اأم�������اروا، اإن  امل��ع��ل��وم��ات يف ���س��رك��ة 
ت�سميمها  مت  الرويجية  احلملة 
ل��ت��ت��ن��ا���س��ب م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات فرة 
�سهدتها  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي  ال���ع���زل 
الأ�سهر  يف  ال��ع��امل  ب��ل��دان  م��ع��ظ��م 
الأخرة للحد من تف�سي فرو�س 

كورونا.
املزمع  الأزي����اء  جمموعة  وت�سمل 
والقم�سان،  ال�سراويل،  اإطالقها، 
والتنانر  والف�ساتني،  والبلوزات، 
�سعر  وي���راوح  الأزي����اء،  وملحقات 
30 و  كل حزمة من الأزي���اء، بني 
جهتها  من  اأمريكياً.  دولراً   80
املديرة  ك��ادو���س��و،  ل��و���س��ي��ان��ا  ق��ال��ت 
“يف  اأم����ارو:  �سركة  يف  التنفيذية 
الربازيل 62 % من ع�ساق األعاب 
وعالوة  الن�ساء،  م��ن  ه��م  الفيديو 
“اأنيمال  ل��ع��ب��ة  ف������اإن  ذل�����ك  ع���ل���ى 
كرو�سينغ” هي واحدة من الألعاب 
الأكرث انت�ساراً يف البالد، لذا فقد 
ف��ك��رت ال�����س��رك��ة يف ا���س��ت��ث��م��ار هذه 

اللعبة يف الرويج لأزيائها”.

جوجل ت�ستثمر ملياري 
دولر يف مركز بيانات 

بيزني�سو  ب��ال�����س  �سحيفة  ذك����رت 
اليومية اأن جوجل تعتزم ا�ستثمار 
ما ي�سل اإىل ملياري دولر يف مركز 
بيانات يف بولندا معني باخلدمات 
ال�سحابية. ياأتي نباأ ال�ستثمار بعد 
اأيار  اإعالن مايكرو�سوفت يف مايو 
�ست�ستثمر مليار دولر يف  اأنها  عن 
اإذ ي�سعى  ب��ول��ن��دي،  ب��ي��ان��ات  م��رك��ز 
ال�سرقي  اجل��ن��اح  يف  اقت�ساد  اأك��رب 
تر�سيخ  يف  الأوروب����������ي  ل����الحت����اد 
يف  للتكنولوجيا  ك��م��رك��ز  م��ك��ان��ت��ه 

املنطقة.
ماجدالينا  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
تطوير  م�����دي�����رة  ج���ي���ف���ج���وت�������س 
بولندا  يف  ال�����س��ح��اب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
مركز  اإن  ق��ول��ه��ا  اأوروب������ا  وو����س���ط 
هو  ال�سحابية  للخدمات  "جوجل 
اأك���رب ا���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذا ال��ن��وع من 
البنية التحتية يف بولندا. "ن�ستعد 

لت�سغيله يف بداية 2021".

درا�سة: اجللو�س بو�سعية الظهر املحدب ل يخلو من فوائد �سحية

للأمام واجل�س بظهر م�صتقيم"  "ال متل بج�صدك 
ومازلنا  ال�صغر  منذ  �صمعناها  طاملا  ن�صيحة  هي 
االأمر  ب��اأن  الإمياننا  اليوم  حتى  اتباعها  نحاول 
والظهر،  الرقبة  اأالم  جتنب  يف  وي�صاهم  �صحي 

ولكن ظهرت موؤخرا اأدلة علمية توؤكد العك�س!
الظهر  ف��رد  حماولة  دون  مرتٍخ  ب�صكل  اجللو�س 

الذي  بال�صوء  لي�س  كامل  ب�صكل 
حيث  قبل،  م��ن  تخيلناه 
تو�صل عدد من الباحثني 

اإىل اأن عدم اجللو�س ب�صكل 
ي�صاعد  اأن  ميكنه  م�صتقيم 

�صحة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
العمود الفقري.

وت��و���ص��ل اأخ�����ص��ائ��ي��ون ال��ع��لج 
يف  اجلامعي  بامل�صت�صفى  الطبيعي 

اجللو�س  اأن  اإىل  الربيطانية  تي�س  ن��ورث 
اأن  ميكنه  حم��دب  �صكل  يتخذ  الظهر  يجعل  مبا 
يوفر بديل �صحيا للجلو�س با�صتقامة لدى مر�صى 

اآالم املنطقة ال�صفلى من الظهر.
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�ش�ؤون حملية
اأولياء اأمور الطلبة يف اأبوظبي ي�صاركون يف ا�صتبياٍن �صامل للتخطيط الإعادة فتح املدار�س

ال�ستبيان يعزز قدرة الدائرة على اعتماد النماذج املخ�س�سة لكل مدر�سة ب�سكٍل يدعم اأولياء الأمور والطلبة
نتائج ال�ستبيان �ستمّكن كل مدر�سة من التخطيط لنموذج اإعادة فتح اأبوابها بح�سب طاقتها ال�ستيعابية  مع اللتزام بقواعد التباعد اجل�سدي ومعايري ال�سحة وال�سالمة

نظمها مركز املوارد لذوي االإعاقة بجامعة ال�صارقة

حما�سرة بعنوان  كوفيد19- والتباعد الجتماعي: الوعي والوقاية

على م�صتوى العامل

جامعة اأبوظبي �سمن اأف�سل 150 جامعة عمرها اأقل من 50 عامًا 

•• اأبوظبي - الفجر

 انطالقاً من اإميان دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي 
الطالب  بني  تبادلية  عالقًة  التعليمية  العملية  بكون 
الدائرة  واأولياء الأمور، دعت  املدر�سة  ومدر�سته وبني 
اأبوظبي  امل����دار�����س اخل��ا���س��ة يف  اأم�����ور ط��ل��ب��ة  اأول����ي����اء 
من  متكينهم  ب��ه��دف  طرحته  ا�ستبيان  يف  للم�ساركة 
امل�ساهمة يف حتديد النموذج الأف�سل لعودة اأبنائهم اإىل 

مدار�سهم ب�سكٍل اآمن مع بدء العام الدرا�سي املقبل.
وتطرح دائرة التعليم واملعرفة هذا ال�ستبيان يف اأعقاب 
اإعالن وزارة الربية والتعليم عن و�سع خطة لبحث 
اإمكانية فتح املدار�س والرحيب بالطلبة على مقاعد 
وتعمل   .21-2020 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف  ال��درا���س��ة 
النموذج  اعتماد  على  اإم���ارة  ك��ل  يف  الناظمة  اجل��ه��ات 
لها  التابعة  املدار�س  يف  الت�سغيلية  للعمليات  الأف�سل 
حيث  احلكومية؛  والإر�سادات  بال�سوابط  اللتزام  مع 
�ستتمكن كل مدر�سٍة من حتديد النموذج املالئم لعودة 
ال�ستبيان،  نتائج  على  ب��ن��اًء  ال��درا���س��ة  ملقاعد  الطلبة 
اأنه يتوجب على املدار�س ال�ستمرار بتوفر  مع العلم 
منوذج التعليم عن بعد لأولياء الأمور والطلبة الذين 

يف�سلون هذا النموذج بح�سب الظروف اخلا�سة بهم.
رئي�س  ���س��ارة م�سلم،  م��ع��ايل  ق��ال��ت  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي: "بعد درا�سٍة وا�سعة 
ملختلف النماذج املحتملة لإعادة فتح املدار�س، وجدنا اأن 
اخلطوة الأوىل نحو عودة الطلبة ب�سكٍل �سحي واآمن 
اأولياء الأم��ور يف هذا ال�ساأن،  تكمن يف فهم احتياجات 
ال�ستبيان  على  الإج��اب��ة  خ��الل  م��ن  �سيتمكنون  حيث 
لهم  بالن�سبة  الأف�سل  الت�سغيلي  النموذج  حتديد  من 
ولأبنائهم، فراأيهم مهم جداً بالن�سبة لنا. واإذ تتما�سى 
الربية  وزارة  ق��رارات  ال��دائ��رة مع  جميع خططنا يف 
والتعليم، نتطلع لعودة الطلبة اإىل الف�سول الدرا�سية 
املدار�س، مع احلفاظ  الربوية يف  العملية  وا�ستئناف 
على �سحة و�سالمة الطلبة وكافة العاملني يف القطاع 
الأم��ور �سكوك  اأولياء  التعليمي؛ ويف حال كان لبع�س 
حول عودة اأبنائهم اإىل املدر�سة، ميكنهم اختيار متابعة 

تعليم اأبنائهم عن بعد".
رئي�سي  ب�سكٍل  ال�ستبيان  "يهدف  معاليها:  واأ�سافت 
الأم��ور وخمتلف  اأولياء  اآراء  روؤي��ٍة معّمقة حول  لبناء 
اجلوانب التي قد توؤثر على قرارهم يف اإر�سال اأبنائهم 
متكني  يف  البيانات  ه��ذه  �ست�سهم  حيث  امل��در���س��ة،  اإىل 

الطلبة  لعودة  الأمثل  ال�سكل  حتديد  من  مدر�سٍة  كل 
للتجربة التعليمية املُثلى لكت�ساب املعرفة يف الف�سول 

الدرا�سية وبني زمالئهم واأقرانهم".
واختتمت معاليها بالقول: "مع اإعادة فتح املدار�س، اأود 
اأن اأتوجه بجزيل ال�سكر والثناء للجهود العظيمة التي 
بذلها اأولياء الأمور واملدار�س ل�سمان ا�ستمرار امل�سرة 
لواقع  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  مالم�سة  وبعد  التعليمية. 
ندعوهم  منازلهم،  يف  عملي  ب�سكٍل  الربوية  العملية 
توفر  يف  وم�ساعدتنا  ال�ستبيان  ه��ذا  يف  للم�ساركة 

البيئة الأف�سل لأبنائنا الطلبة". 
دوراً  تلعب  خمتلفة  جوانب  الدائرة  ا�ستبيان  ويغطي 
اأولياء الأم��ور عند  مهما يف عملية اتخاذ القرار لدى 
الأبناء  ذلك عدد  امل��دار���س، مبا يف  اأبنائهم يف  ت�سجيل 
وو�سائل التنقل امل�ستخدمة من واإىل املدر�سة واآرائهم 
باإعادة فتح املدار�س، اإىل جانب ا�ستطالع واقع عملهم 
اجلوانب  م��ن  وغ��ره��ا  باأبنائهم  ال��رع��اي��ة  ومتطلبات 
التي قد تكون تاأثرت نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-

منها. املالية  �سيما  ل   ،19
لت  ُي�سار اإىل اأن دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي تو�سّ
اأرقى  ين�سجم مع  املدار�س،  لإع��ادة فتح  �سامل  لنموذٍج 

املعاير املعتمدة عاملياً، مع الأخذ يف العتبار التنّوع يف 
مدر�سٍة،  لكل  الداخلية  والأنظمة  الت�سغيلية  ال�سعات 
م��ع خمتلف  م�����س��اورات معّمقة  ال��دائ��رة  اأج���رت  حيث 
اجلهات املعنية من املدار�س ومديريها واأولياء الأمور. 

•• ال�شارقة-الفجر:

   بح�سور �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي 
فالح  اأحمد  الدكتور  والأ�ستاذ  ال�سارقة  جامعة  مدير 
العمو�س مدير مركز املوارد لذوي الإعاقة، وعدد من 
والطلبة، نظم  والإداري��ة  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء 
مركز املوارد لذوي الإعاقة بجامعة ال�سارقة حما�سرة 
بعنوان  ُبعد  عن  التوا�سل  و�سائل  با�ستخدام  توعوية 
"كوفيد19  والتباعد الجتماعي: الوعي والوقاية"، 
قدمها الدكتور عادل �سعيد �سجواين – ع�سو الفريق 

الوطني للتوعية بفرو�س كورونا "كوفيد 19.
ح��ي��ث اأ����س���اد ���س��ع��ادة م��دي��ر اجل��ام��ع��ة خ���الل مداخلته 
يف  امل��ق��دم  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مب�ستوى  ال��ن��دوة  اأث��ن��اء 
اأن��ن��ا جميعاً   : ق��ائ��اًل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
منلك حظاً �سعيداً لتواجدنا على اأر�س دولة الإمارات 
العربية امل��ت��ح��دة مل��ا ق��ام��ت ب��ه م��ن اإجن����ازات فائقة يف 
تطوير املنظومة ال�سحية، واأننا ن�سكر اأ�سحاب ال�سمو 
حكام الإمارات وحكومة الإمارات وخط الدفاع الول ملا 
يقومون به من اأجلنا، ثم لفت اإىل اأن بع�س امل�سابني 
باملر�س داخل اأو خارج الدولة خ�سعوا للحجر ال�سحي 
دون اإعطائهم اأدوية ثم مت فح�سهم مرة اأخرى لتكون 
وهذا  اإيجابية  كانت  اأن  بعد  �سلبية  فحو�ساتهم  نتائج 
خالل  م��ن  ي�سلنا  ال��ذي  النف�سي  القلق  اأن  على  ي��دل 

بع�س و�سائل الإعالم هو ال�سبب يف ذلك.
�سجواين  ع��ادل  الدكتور  قدمها  التي  ال��ن��دوة  تناولت 
بالتباعد  اخل��ا���س  امل�سطلح  اإ���س��ك��ال��ي��ة  ع��ن  احل��دي��ث 
الج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث اأن ذل���ك امل��ف��ه��وم اأث����ار ال��ك��ث��ر من 

التباعد  اإىل  ح��ال��ي��اً  ل��ي��ت��ح��ول  ال�سلبية  الن��ط��ب��اع��ات 
بعر�س  حديثه  �سجواين  الدكتور  وا�ستهل  اجل�سدي، 
وذلك من  كورونا،  مقدمة حول اجلائحة وفرو�سات 
خالل التعريف باجلائحة واحلديث عن اأكرث اجلوائح 
فايرو�سات  وتعريف  الأزم��ن��ة،  م��ر  على  بالب�سر  فتكاً 
كورونا، وعر�س جداول اإح�سائية تظهر عدد الإ�سابات 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  والوفيات يف  ال�سفاء  وح��الت 
املتحدة، ملالحظة اأن موؤ�سر عدد الإ�سابات اليومية بداأ 
بالهبوط بعد اأن كان مرتفعاً ومت�ساعفاً، كما اأ�سار اإىل 
تتعدى  ل  الدولة  يف  الإ�سابات  من  الوفيات  ن�سبة  اأن 

.  0.8%
اإىل العمل والدرا�سة يف    بعد ذلك حتدث عن العودة 

الفايرو�س  ملحا�سرة  الطرق  اأف�سل  وعن  املرحلة  هذه 
عرب تكثيف اإجراء الفحو�سات على عينات كبرة من 
الق�ساء  وت�سهيل  مبكراً  اكت�سافه  من  للتمكن  النا�س 
اإع��داد منظومة �سحية قوية  عليه، وه��ذا يعتمد على 
كما هي عليه يف دولة الإمارات العربية املتحدة للتمكن 
م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل���ر����س، ول���دف���ع ع��ج��ل��ة ك���ل من 
القت�ساد وال�سحة والتعليم اإىل الأمام، وهنا ل بد اأن 
نتطرق للحديث عن اإر�سادات العودة اإىل العمل والتي 
املوؤ�س�سة  م�سوؤولية  وه���ي،  اأب���واب  ث��الث��ة  اإىل  �ستق�سم 
بيئة  خارج  وامل�سوؤولية  الطالب  اأو  املوظف  وم�سوؤولية 
العمل، وبالن�سبة مل�سوؤولية املوؤ�س�سة  فتكمن من خالل 
على  والعتماد  بعد  عن  الجتماعات  تطبيق  ا�ستمرار 

الو�سائل التكنولوجية والتقليل من ا�ستخدام الأوراق، 
والنظافة  التعقيم  اأدوات  وت��وف��ر  الإر���س��ادات  وو���س��ع 
املكاتب  وتباعد  امل�ساعدة  العمالة  وفح�س  للموظفني 
وتعقيم غرف ال�سراحات وفح�س العاملني يف �سركات 
تو�سيل الربيد اأو الطرود وتعقيم كل ما يتم ا�ستالمه 
منهم وقيا�س درجة احلرارة يومياً للموظفني وتبليغ 
اجل��ه��ات املخت�سة ع��ن احل���الت وامل��خ��ال��ط��ني واأخ���راً 

توفر الدعم النف�سي.
لب�س  على  فتعتمد  الطالب  اأو  املوظف  م�سوؤولية  اأم��ا 
الكمام الطبي العادي والتباعد اجل�سدي والتعقيم عن 
مل�س �سطح حم��دد وع��دم مل�س الوجه يف ح��ال مالم�سة 
لليدين  تعقيم  عملية  اإج����راء  ب��ع��د  اإل  حم���دد  �سطح 
اأداء اأع��م��ال حم���ددة فقط ثم  وارت����داء ال��ق��ف��ازات ع��ن 
مع  املكتبية  الأدوات  م�ساركة  وع���دم  منها  التخل�س 

الزمالء.
انتقل بعد ذلك للحديث كيفية تعزيز مناعة اأج�سامنا 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��ف��اي��رو���س، ث���م ت��ط��رق ب��ع��د ذل���ك اإىل 
املتداولة  ال�����س��ائ��ع��ات  ال��ت��ح��ذي��ر م��ن الن�����س��ي��اق خ��ل��ف 
يتم  م��ا  ع���ادة  وال��ت��ي  الجتماعي  التوا�سل  و���س��ائ��ل  يف 
ترويجها يف الأزم��ات لي�ستفيد منها البع�س، كما دعا 
اإىل عدم الإفراط يف ا�ستخدام مواد التعقيم ملا لها من 
الأ�ستاذ  فتح  التقدميي  العر�س  نهاية  وبعد    . اأ�سرار 
الدكتور اأحمد فالح العمو�س باب الأ�سئلة للحا�سرين 
400 �سخ�س،  ع��ن بعد ال��ذي��ن و���س��ل ع��دده��م ق��راب��ة 
اللقاء   واختتم  عليها،  بالرد  ع��ادل  الدكتور  ق��ام  حيث 
الأ�ستاذ الدكتور اأحمد فالح العمو�س ب�سكره للدكتور 

عادل واحل�سور. 

•• اأبوظبي - الفجر 

ت�سنيف  يف  جم���دداً  مكانتها  اأبوظبي  جامعة  ر�سخت 
للعام  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات  �سيموند"  "كوكاريللي 
2021 لتكون من بني اأف�سل 150 جامعة ل يتجاوز 

عمرها 50 عاماً على م�ستوى العامل.  
وت���ك���ون ج��ام��ع��ة اأب���وظ���ب���ي ب��ذل��ك ق���د ح��ق��ق��ت اإجن�����ازاً 
من  العديد  اإىل  نوعية  اإ�سافة  ميثل  مهماً  اأك��ادمي��ي��اً 
كجامعة  عليها  ح�سلت  التي  والعتمادات  الت�سنيفات 
فتية مت اإن�ساوؤها قبل 17 عاماً فقط، حيث متكنت من 
الربامج  من  متنوعة  جمموعة  وطرح  مكانتها  اإر�ساء 
والتفوق  التميز  يف  جديدة  معاير  لت�سع  الأكادميية 
الربوفي�سور  قال  ال�سدد،  هذا  ويف  العلمي.   والبحث 
لنجاح  امل�سارك  اجلامعة  مدير  نائب  هاميل،  فيليب 

الطلبة: "نعتز بت�سنيف جامعة اأبوظبي �سمن اأف�سل 
موؤ�س�سة  قبل  م��ن  ال��ع��امل  ح��ول  فتية  جامعة   150
ما  وه���و  امل��ع��روف��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  �سيموند"  "كوكاريللي 
يرجم التزام جامعة اأبوظبي بالت�سجيع على البتكار 
القيادة  روؤي����ة  م��ع  يتما�سى  الأك���ادمي���ي مب��ا  وال��ت��ف��وق 
يف  الأكادميية  املوؤ�س�سات  وم�ستقبل  حلا�سر  الر�سيدة 
يف  العاملية  التناف�سية  موؤ�سرات  يف  وريادتها  الإم���ارات 
لزدهار  اإيجابية  اإ�سهامات  وحتقيق  املجالت،  خمتلف 
ورفاه الإمارات والعامل اأجمع."  واأ�ساف هاميل: "اإننا 
ملتزمون دائماً بالتنمية الفكرية لالأفراد ونحر�س على 
ت�سخر كافة اجلهود املتاحة لتقدمي جتربة اأكادميية 
الدوام،  على  عاملي  بتقدير  حتظى  متميزة  ج��ودة  ذات 
التطور والبتكار وغر�سها يف  اإث��راء ثقافة  ف�ساًل عن 
اأبوظبي  جامعة  وت�سجل  القادمة."  الأج��ي��ال  نفو�س 

عاملية  ت�سنيفات  ���س��م��ن  م��ت��ق��دم��ة  م��ك��ان��ة  ب��ا���س��ت��م��رار 
اأكادميية  برامج  وتقدمي  بتطوير  تلتزم  حيث  رائ��دة، 
وت�سليح اخلريجني  الطالبية  معتمدة وتعزيز احلياة 
ال��ن��ج��اح. وقامت  ال��الزم��ة لتحقيق  ب��امل��ه��ارات وامل����وارد 
الربامج  من  عدد  باإطالق  العام  هذا  اأبوظبي  جامعة 
املختربات  حتاليل  يف  العلوم  بكالوريو�س  ذلك  يف  مبا 
اجلزيئية  ال��وراث��ة  علم  واحل��م��ي��ات،  التغذية  الطبية، 
وال��ط��ب��ي��ة، ال��ه��ن��د���س��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة، ال��ه��ن��د���س��ة الطبية 
واحليوية، هند�سة اأمن الف�ساء الإلكروين، وهند�سة 
الربجميات، لت�سم بذلك قرابة 50 برناجماً درا�سياً 
وت�سم  العليا.  والدرا�سات  البكالوريو�س  م�ستوى  على 
جامعة اأبوظبي حرماً جامعياً يف كل من اأبوظبي ودبي 
والعني وت�ستعد لفتتاح مبنى احلرم اجلامعي اجلديد 

يف مدينة العني يف �سبتمرب املقبل. 

وللعام  اأنها  موؤخراً  اأعلنت  قد  اأبوظبي  جامعة  وكانت 
�سمن  مكانتها  على  حافظت  قد  التوايل  على  الثالث 
اأف�سل 750 جامعة على م�ستوى العامل، وذلك وفقاً 
العاملية  للجامعات  �سيموند"  "كوكاريللي  لت�سنيف 
2021، حمققة ارتفاعاً يف ال�سمعة الأكادميية  للعام 
بن�سبة %15 ويف ن�سب اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة 
وتوثيق املراجع لكل ع�سو هيئة تدري�س بواقع 17% 
لكل موؤ�سر، وحققت اجلامعة تقدماً عاملياً يف عدد من 
املوؤ�سرات، فمنذ 2018، تقدمت بواقع %23 عاملياً، 

بتح�سن بلغ %9 خالل العام املا�سي فقط. 
�سنوياً  العاملية  للجامعات  اأ����س  كيو  ت�سنيف  وين�سر 
اأحد  ُيعترب  وال���ذي  �سيموند"،  "كوكاريللي  قبل  م��ن 
على  احل��ا���س��ل��ني  ال��وح��ي��دي��ن  ال��ع��امل��ي��ني  الت�سنيفني 

. )IREG( م�سادقة فريق خرباء الت�سنيف العاملي

اتفاقية تعاون لتطبيق املعايري الدولية ملراكز ال�صحة االأكادميية
»جامعة اخلليج الطبية« توّقع اتفاقية 
تعاون مع » م�ست�سفى ثومبي اجلامعي«

•• عجمان - الفجر

ال�سرق   ك�سفت جامعة اخلليج الطبية، اجلامعة الطبية الرائدة يف منطقة 
الأو�سط ،  عن توقيعها اتفاقية تعاون مع م�ست�سفى ثومبي اجلامعي الذي 
امل�ست�سفى  �سيقوم  والتي   ، �سريرا  يف  منطقة اجل��رف بعجمان   350 ي�سم 
وزارة  للوائح  وفقا  وتنفيذها  تباعها  الأكادميية  املعاير   بتطبيق  مبوجبها 
امل�سركة  الدولية  اللجنة  مثل  الدولية  العتماد  وهيئات  والتعليم  الربية 
)JCI(. �سيوفر  امل�ست�سفى برامج التدريب ال�سريرية لطلبة اجلامعة ، ويندرج 
 .)GMUAHS( حتت النظام ال�سحي الأكادميي جلامعة اخلليج الطبية
اأكادميية ،  على الرغم من ا�ستخدام �سبكة م�ست�سفيات ثومبي كم�ست�سفيات 
اإل ان مل�ست�سفى ثومبي اجلامعي دور  اأكادميي وتدريبي كبر. وقع التفاقية 
اأكرب  الأ�ستاذ  و  الطبية  اخلليج  جامعة  مدير   ، حمدي  ح�سام  الربوفي�سور  
ثومبي  جمموعة  يف  ال�سحية  الرعاية  ق�سم  رئي�س  نائب   ، ثومبي  مويدين 
 ، ثومبي  ملجموعة  املوؤ�س�س  الرئي�س   ، مويدين  ثومبي  الدكتور  بح�سور   ،
اإىل  التفاقية  تهدف  للمجموعة.  الإداري  الفريق  واأع�ساء  الكليات  وعمداء 
ت�سهيل التدريب املقدم من جامعة اخلليج الطبية ملوظفي م�ست�سفى ثومبي 
 ، امليدانية  والبحوث  امل�سركة  التعليمية  ال��ربام��ج  يف  والتعاون   ، اجلامعي 
امل�ستمر   املهني  التطوير  وب��رام��ج  العلمية  امل��وؤمت��رات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة 

ب�سكل م�سرك.
وقال وقع التفاقية الربوفي�سور  ح�سام حمدي ، مدير جامعة اخلليج الطبية  
" متثل التفاقية تو�سعاً كبراً  يف ت�سهيل عملية التدريب ال�سريري جلامعة 
اخلليج الطبية. “نحن �سعداء لتوقيع هذه التفاقية ، وتعزيز  �سبكتنا ب�سركاء 
الرعاية ال�سحية داخل النظام ال�سحي الأكادميي للجامعة . يعد هذا حدًثا 
هاًما ، حيث �سيتم تدريب طالبنا من قبل خرباء رائدين يف املجال ال�سّحي 
الأطباء  م��ع  القيمة  ال��ت��ف��اع��الت  ه��ذه  مثل   . اجل��ام��ع��ي  ثومبي  مب�ست�سفى 
�ست�ساعد  متعددة  جم���الت  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  واأخ�سائيي  املخ�سرمني 
ا العمل على  طالبنا على التطوير الوظيفي . عالوة على ذلك، ميكنهم اأي�سً
التقنيات املتقدمة والأنظمة املعتمدة دولًيا يف تخ�س�سات متعددة". وقال اأكرب 
مويدين ثومبي ، نائب رئي�س ق�سم الرعاية ال�سحية يف جمموعة ثومبي " 
نحن �سعيدون بتوقيع التفاقية مع جامعة اخلليج الطبية ، لت�سهيل التدريب 
�سراكات مع    ، ال�سريري لطالب اجلامعة. لدى م�ست�سفى ثومبي اجلامعي 
موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية الرائدة يف جميع اأنحاء العامل  . ومتتاز جمموعة 
 ، ومراكزنا  م�ست�سفياتنا  املقدمة من خالل  الرعايةال�سحية  بجودة  ثومبي 
و�ستكون جتربة تعليمية ل تقدر بثمن لطالب جامعة اخلليج الطبية. نحن 
اأن فريق الرعاية ال�سحية لدينا يف م�ست�سفى ثومبي اجلامعي  واثقون من 
اخلليج  جامعة  يف  امل�ستقبليني  ال�سحية  الرعاية  متخ�س�سي  يهيئ  �سوف   .
الطبية بخربتهم الوا�سعة ومعرفتهم ". واأ�ساف"م�ست�سفى ثومبي اجلامعي 
هو وجهة حديثة ُتعنى بالرعاية ال�سحية الأ�سرية حيث ي�سم اأكرث من 100 
الأمد  والرعاية طويلة  التاأهيل  لإع��ادة  ووح��دة خم�س�سة  ا�ست�سارية،  عيادة 
الت�سوير  باأجهزة  م��زود  الأورام  لطب  متقدم  ومركز  �سرير   100 حتت�سن 
اأجنحة  و10  للت�سوير  ح��دي��ث  وم��رك��ز  ال��ب��وزي��روين  ب��الإ���س��دار  املقطعي 
ت�سم  الكلى  لغ�سل  ووحدة  الرئي�سية  التخ�س�سات  جراحية متطورة جلميع 
املركزة ووحدة للعناية  القلب ووحدة للعناية  لق�سطرة  اأ�سرة وخمترباً   10
الفائقة  للعناية  ووح���دة  ال���ولدة  امل��رك��زة حلديثي  العناية  ووح���دة  احل��رج��ة 
امل�سار  وخدمات  مرحبا«  »خدمات  كذلك  تتوفر  كما  ذل��ك.   وغر  لالأطفال 
ال�سريع املخ�س�سة للمر�سى، بالإ�سافة اإىل غرف الأجنحة الرئا�سية وغرف 
الواقعة  والغرف اخلا�سة وغرها. وتعد �سيدلية ثومبي  ال�سخ�سيات  كبار 
داخل م�ست�سفى ثومبي اجلامعي اأكرب �سيدلية اآلية يف الإمارات وهي جمهزة 
بتكنولوجيا روبوتية موؤمتتة لإعداد وتوزيع الأدوية. جامعة اخلليج الطبية 

و�سبكة م�ست�سفيات ثومبي مملوكة ملجموعة ثومبي. "

عن جامعة اخلليج الطبية
تقدم  ك��ل��ي��ات،  ���س��ت   ، ع��ج��م��ان   ،  )GMU( الطبية  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  ت�سم 
برامج  ت�سمل  86 جن�سية.  اأك��رث من  معتمًدا مع طالب من  برناجًما   26
البكالوريو�س التي تقدمها جامعة اخلليج الطبية )GMU( الطب وطب 
الرعاية  واإدارة  احليوية  الطبية  والعلوم  والتمري�س  وال�سيدلة  الأ�سنان 
ال�سحية والقت�ساد وتكنولوجيا التخدير  وعلوم املختربات الطبية والعالج 
الطبيعي وعلوم الت�سوير الطبي ودرجة الزمالة يف العلوم قبل الإكلينيكية. 
الطبيعي  وال��ع��الج  العامة  ال�سحة  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  تقدمي  يتم 
وعالج اللثة وال�سيدلة ال�سريرية واإدارة الرعاية ال�سحية والقت�ساد وتعليم 
املهن ال�سحية وعلوم املختربات الطبية. تعترب كلية اإدارة الرعاية ال�سحية 
ومتخ�س�سة  فريدة  كلية   )GMU( الطبية  اخلليج  والقت�ساد يف جامعة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإدارة  يف  وظ��ائ��ف  ل�سغل  اخل��ري��ج��ني  اإع����داد  اإىل  ت��ه��دف 
امل�ستوى  وعلى  املنطقة  يف  والإدارة  ال�سيا�سات  و�سنع  ال�سحة  واقت�ساديات 
الدويل. تقدم الكلية بكالوريو�س العلوم يف اإدارة واقت�ساد الرعاية ال�سحية 
)BSc. HME( واملاج�ستر التنفيذي يف اإدارة واقت�ساد الرعاية ال�سحية 
العاملية  م��ع اجل��ام��ع��ات  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ربام��ج  ت��ق��دمي  ي��ت��م   .)EMHME(
الأوروبية. يتم  ال�سحية  الرعاية  اإدارة  الكلية هي ع�سو يف جمعية  الرائدة. 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  موؤ�س�سات  م��ع  للعمل  الأول��وي��ة   GMU خريجي  منح 
بالإ�سافة   ، �سبكة م�ست�سفى ثومبي  ذلك  ، مبا يف  املختلفة ملجموعة ثومبي 
 22 قبل  ن�ساأتها  منذ  ثومبي.  وخم��ت��ربات  و�سيدليات  ثومبي  ع��ي��ادات  اإىل 
 )GMU( عاًما ، تخرج حوايل 2000 طالب من جامعة اخلليج الطبية
وعملوا بنجاح يف منا�سب خمتلفة - مبا يف ذلك روؤ�ساء تنفيذيني ، مديري 
عمليات ، واملديرون الطبيون ، وروؤ�ساء اأق�سام - يف جمال الرعاية ال�سحية يف 
ال�سرق الأو�سط ، واأفريقيا ، وجنوب اآ�سيا ، واأوروبا ، اأمريكا واأ�سراليا . من 
امل�ست�سفيات  العديد من  ب�سمة يف  تركوا  الذين  الإماراتيني  بينهم عدد من 
ال�سحية  الرعاية  اأه��داف  نحو  التقدم  الدولة على  ي�ساعد  ، مما  الإماراتية 
60 جامعة  اأكرث من  اأكادميية وبحثية مع  املن�سودة. لدى للجامعة رواب��ط 

ومعهد اأبحاث دوليني للقبول العاملي والتوظيف.
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اأنواع باجلملة، االأمر الذي يجعل  لل�صوكوالتة 
ت�صتدعي  امللب�س  م��ن  ال�صوكوالتة  بقع  م��ن 
اتباع طرق عدة. تتكّون ال�صوكوالتة من زبدة 
الكاكاو، وهو ما يف�ْصر اآثار الزيت التي تخّلفها 
هذه البقع، ومن بودرة الكاكاو التي ترتك اأثاًرا 
غامقة. وكلما كانت ال�صوكوالتة اأغمق �صعبت 
اإزالة البقع.يف االآتي، ن�صائح ُم�صاعدة يف اإزالة 

بقع ال�صوكوالتة حديثة العهد عن امللب�س:

حلّك  اأخ��رى  اأداة  اأّي��ة  اأو  �سّكني  اأو  ملعقة  ا�ستخدام  ُيفيد 
البقعة، بدون ن�سرها على الأج��زاء النظيفة من املالب�س، 

مع النتباه اإىل عدم اإحلاق ال�سرر بن�سيج القما�س.
وذلك  ت��اأخ��ر،  وب���دون  مبا�سرًة،  العملّية،  تتّم  اأن  ل  ُيف�سّ

لتجّنب جفاف ال�سوكولتة على القما�س.
ُي�سطف اجلزء اخللفي من مكان البقعة باملاء البارد، للحّد 
من انت�سار اآثار ال�سوكولتة الزيتية على الأجزاء النظيفة 

من الثوب.
فغ�سله  البقع،  مزيل  �سائل  يف  القما�س  نقع  اخلطوة،  تلي 
يف الغ�ّسالة على اأعلى درجة حرارة م�سموح بها، واملذكورة 
ت��ك��رار اخل��ط��وات، يف ح��ال عدم  على املالب�س. وب��الإم��ك��ان 

زوال البقعة.
البقع  م�سّبب  ك��ان  ح��ال  يف  الأق��م�����س��ة،  ُمبّي�س  ُي�ستخدم 
املُبّي�س  يف  البقعة  مكان  يغّم�س  اإذ  الداكنة،  ال�سوكولتة 
لع�سر  يرك  اأو  مبا�سرة،  بعدها  يغ�سل  ثم  برفق،  ويدلك 

دقائق يف حال كانت املالب�س ملّونة.
اإىل  اأو تعري�سها  املالب�س  اإىل عدم جتفيف  يجب النتباه 

احلرارة، قبل اإزالة اآثار البقع منها.

ازالة بقع ال�سوكولتة عن املالب�س
بقع ال�سوكولتة القدمية على املالب�س

ميكن اإزالة بقع ال�صوكوالتة القدمية عن امللب�س، 
باّتباع الن�صائح االآتية:

ة باإزالة البقع(  يو�سع م�سحوق الغ�سيل )اأو اأية مادة خا�سّ
ع��ل��ى اجل���زء الأم���ام���ي واخل��ل��ف��ي م��ن ال��ب��ق��ع��ة، م��ع تركها 
ل��دق��ائ��ق. ويف ح���ال ك��ان��ت ال��ب��ق��ع��ة ك��ب��رة وم��ن��ت�����س��رة على 
املالب�س، ميكن نقعها يف وعاء يحتوي املاء البارد وم�سحوق 

الغ�سيل، وذلك ل�ساعة.
م�ستع�سية:  البقع  كانت  ح��ال  يف  الآت��ي��ة،  امل���واد  ُت�ستخدم 
واملاء  الكثيف  الغ�سيل  وم�سحوق  الهيدروجني  بروك�سيد 

البارد و�سائل اجللي. تغ�سل املالب�س املبقعة.

بي�صاء  امللب�س  عن  ال�صوكوالتة  بقع  اإزال��ة  ميكن 
اللون، باّتباع الن�صائح االآتية:

با�ستخدام  القما�س،  ع��ن  ال�سوكولتة  قطع  بقايا  اإزال����ة 
النظيفة  الأج����زاء  على  ن�سرها  ب���دون  ���س��ّك��ني،  اأو  ملعقة، 

بن�سيج  ال�سرر  اإحل��اق  ع��دم  اإىل  النتباه  مع  املالب�س،  من 
القما�س.

البقع  باإزالة  ة  م��ادة خا�سّ اأّي��ة  اأو  الغ�سيل  يو�سع م�سحوق 
على اجلزء الأمامي واخللفي من البقعة.

مبّي�س  مع  ال�ساخن  باملاء  ال��ل��ون،  بي�ساء  املالب�س  ُتغ�سل 
للمالب�س مثل الكلور. وتكّرر العملية اإىل حني اختفاء اآثار 

البقعة، قبل و�سعها يف املجفف.

والكّتان،  احلرير  عن  ال�صوكوالتة  بقع  اإزالة  ميكن 
باّتباع الن�صائح االآتية:

الكّتان،  اأو  ال�����س��وك��ولت��ة ع��ن احل��ري��ر  ق��ط��ع  ب��ق��اي��ا  ُت��ن��زع 
با�ستخدام مناديل ورقّية اأو قطعة من القما�س، ثّم ترك 
لب، لتك�سط البقايا املُت�سلبة با�ستخدام  ال�سوكولتة لتت�سّ

ملعقة.
ُتقلب قطعة احلرير اأو الكتان، ثّم ت�سطف اجلهة الداخلية 

للبقعة باملاء البارد.
تقلب قطعة احلرير اأو الكتان على اجلهة ال�سحيحة، ثّم 
يو�سع �سائل غ�سيل غر مبّي�س )ل يحتوي على الكلور( 

مكان البقعة. ترك القطعة مع �سائل الغ�سيل، لدقائق.
تنقع قطعة احلرير اأو الكتان يف املاء البارد من ع�سر دقائق 
تليها  بامللعقة،  البقعة  مكان  يفرك  ث��ّم  ال�ساعة،  رب��ع  اإىل 

عملية �سطفها مباء بارد، لدقيقة.
على  يحتوي  ال��ذي  ال��وع��اء  اإىل  الغ�سيل  م�سحوق  ُي�ساف 
اأخ��رى. تكّرر  ل�5 دقائق  اأو الكتان، وُيرك  قطعة احلرير 
متاًما.  البقعة  اآث����ار  زوال  ح��ني  اإىل  ال�سابقة  اخل��ط��وات 
البقع، يف حال كانت  باإزالة  ة  ا�ستخدام مواد خا�سّ وميكن 

البقعة م�ستع�سية.
وبعد  الغ�سيل،  مب�سحوق  الكتان  اأو  احلرير  قطعة  تغ�سل 

التاأّكد من زوال البقعة متاًما، هي جُتّفف.
تعمل  التي  الإن��زمي��ات،  با�ستخدام  ال�سوكولتة،  بقع  تنزع 
على اإزالة البقع امل�ستع�سية املختلفة من الأقم�سة، وتعترب 
العديد  ولالإنزميات  املنظفات.  يف  الأ�سا�سية  املكّونات  من 

من الإيجابّيات، 
فهي لطيفة على اجللد، الأمر الذي ي�سّجع �سيدات املنازل 
ب�سكل  وتتفاعل  م�ستدامة،  اأن��ه��ا  كما  ا�ستخدامها،  على 
ال�سوكولتة،  بقع  اإزال��ة  وميكنها  للتحلل،  وقابلة  طبيعي، 

عن طريق اّتباع الن�سائح الآتية:

باملاء  و�سطفها  امل��الب�����س،  ع��ن  ال��زائ��دة  ال�سوكولتة  اإزال���ة 
البارد.

و�سع بودرة الإنزميات اخلا�سة باإزالة البقع فوق البقعة.

غ�سل املالب�س يف املياه، على درجة احلرارة الأعلى.
جتفيف  قبل  للبقعة،  اآث���ار  وج���ود  ح��ال  يف  العملية  ت��ك��ّرر 

املالب�س، كما ي�ستخدام مبّي�س اآمن على املالب�س.

طرق اإزالة بقع ال�سوكولته من املالب�س

�صعيدة يجعلِك  العطاء   1-
ويجعلِك  بالأنانية  ال�سعور  عنِك  يدفع  العطاء 
�سعيدة، فهو ينقل اإليِك ال�سعور بال�سعادة الذي 

ي�سيب الآخرين عندما متنحينهم �سيئاً جيداً.

الآخرين م�ساعدة، تربعات،  اأن متنحي  ميكنِك 
العطاء  القهوة،  من  كوباً  حتى  اأو  طيبة،  كلمة 
ي�����س��ع��د الآخ������ري������ن، ومي���ن���ح���ِك ال�������س���ع���ادة من 

�سعادتهم.

يجعلِك  االآخ���ري���ن  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل   2-  
�صعيدة

اجلميع يحتاج اإىل �سديق، لقد ُخلقنا لنتوا�سل 
اأج�سامنا  اأن  اإىل  الأبحاث  وت�سر  الآخرين،  مع 
تفرز هرمونات اإجهاد اأقل بن�سبة %50 عندما 
نتوا�سل مع الآخرين عند املرور بوقت ع�سيب.

وقت  لق�ساء  خططي  اأ�سدقائك،  مع  توا�سلي 
معهم بانتظام، تعّريف اإىل اأ�سدقاء جدد، فق�ساء 
الوقت ب�سحبة الأ�سدقاء يكون منع�ساً، كما اأنه 

مبثابة رعاية ذاتية لِك.
 

�صعيدة يجعلِك  هدف  وجود   3-
من اجليد اأن تتطّلعي لالأمام، وتعملي من اأجل 
بالتطور  ي�سعرِك  ه��ذا  واإجن����ازه،  ه��دف  حتقيق 
والتقدم، لذا فاإن وجود هدف يف حياتك، والعمل 

على حتقيقه، مينحِك ال�سعور بال�سعادة.
 

�صعيدة يجعلِك  باالمتنان  ال�صعور   4-
م��ن امل��ه��م اأن تنظري مل��ا ح��ول��ك، وت��رك��زي على 

الأ�سياء الإيجابية،
 فتعززي �سعورك بالمتنان الذي مينحِك بدوره 

ال�سعور بال�سعادة.
يف نهاية كل يوم، ا�سنعي قائمة باأف�سل الأ�سياء 
ال��ت��ي ح��دث��ت ل���ِك، ث��م اجمعي الأ���س��ي��اء اجليدة 
ع��ل��ى م���دار الأ���س��ب��وع، ه���ذا ي�����س��ع��رِك بالمتنان 

وال�سعادة.
بال�صعادة ي�صعرِك  االإميان   5- 

ه���ذا ال���ع���امل اأك����رب ب��ك��ث��ر مم���ا مي��ك��ن��ِك روؤيته، 
امل���زي���د م���ن الأم�����ل، والثقة،  مي��ن��ح��ِك الإمي�����ان 
لهذا  ال�سعبة،  الأوق��ات  يف  خا�سة  والطماأنينة، 
الروحانية،  ع��الق��ت��ك  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اح���ر����س���ي 
وال�����س��الة ب��ان��ت��ظ��ام، م���ن اأج����ل احل�����س��ول على 

الأمل، وال�سعور بال�سعادة.

لتكوين  ت�ساعدك  طرق   5
اأّمًا �سعيدة

اإىل  للو�صول  عديدة  ط��رق  وهناك  كثرية،  مفاهيم  لل�صعادة 
ال�صعور بالر�صى وال�صعادة، وفيما يلي 5 طرق ت�صاعدك لتكوين 

اأّمًا �صعيدة..

اإْذ  والبدين،  العقلي  منّوه  لتعزيز  االأهمّية  من  الكثري  له  الطفل  نوم 
يق�صي ثلثة اأرباع وقته يف النوم، وهذا ما ي�صتدعي من االأّم �صرورة 

توفري املناخ املنا�صب لينول ق�صطًا وافيًا منه.
ولكن، ما يحّر البع�س من الأّمهات ويحّثهن 
على طرح العديد من الأ�سئلة حول نوم الطفل 
الطفل؟  لنوم  الأن�سب  املكان  ما هو  مبفرده... 
ما هو العمر املنا�سب الذي يجب اأن يفارق فيه 
اأم ل باأ�س  اأبقى بقربه حتى ينام،  غرفتي؟ هل 
كثرة  اأ�سئلة  التعويد؟  بغية  وحيداً  تركته  اإن 
الخت�سا�سّي  م���ع  اإج��اب��ت��ه��ا  ���س��ي��دت��ي  جت��دي��ن 

النف�سّي )قا�سم الع�سري(...

 نوم الطفل مبفرده
يف  الطفل  ن��وم  اأن  النف�سية  ال��درا���س��ات  اأث��ب��ت��ت 
غ��رف��ة خ��ا���س��ة ب��ه ي�����س��اع��ده ع��ل��ى ال�����س��ع��ور باأنه 
ميهد  الأم����ر  ذل���ك  اإن  ح��ي��ث  م�ستقل،  �سخ�ٌس 

الطريق للطفل بعد ذلك لتحديد هويته.
اأخ��رى، عندما يرى الطفل والديه  من ناحية 
يدرك  يجعله  ف��ذل��ك  ع��ن��ه،  م�ستقلة  غ��رف��ة  يف 
اأن ال��ع��الق��ة ب��ني اأب��وي��ه ه��ي اأه���م ع��الق��ة داخل 

الأ�سرة،
ولأ�سرته  لهما  الطفل  اح���رام  �سيعزز  وه���ذا   
ول���الآخ���ري���ن ف��ي��م��ا ب��ع��د، وال��ع��ك�����س ي��ح�����س��ل يف 
نف�سها.  الغرفة  والديه يف  الطفل مع  نام  حال 
مثل  معينة،  ح��الت  القاعدة  تلك  ت�ستثنى من 

توتر الطفل،
اأو ف���رات الن��ت��ق��ال. الأم����ر مروك   م��ر���س��ه 

للوالدين لتقديره.
ل بد من معرفة اأن نوم الطفل مع والديه يعزز 

مقدرته على النف�سال عنهما، ويوؤخر ن�سجه 
بوجه عام.

 
ن�صائح لنوم الطفل مبفرده

ل بد اأن يوؤخذ الطفل للنوم يف غرفته والتحاور 
معه حول وجوب اأن ينام يف �سريره اخلا�س من 

الآن و�ساعداً.
يف  النوم  على  الطفل  لتعويد  مطلوب  ال��ت��درج 
�سريره وحيداً. ل باأ�س اأن ينام الأم اأو الأب معه 
لفرة ق�سرة اإىل اأن يتعود ومن ثم تقليل املّدة 

مرة بعد اأخرى.
له،  واأل��وان حمببة  باأثاث  الطفل  تهيئة غرفة 

كي ل ينزعج من النوم اأو اجللو�س فيها.

اأهمية نوم الطفل يف غرفته 
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العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/9743 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(.
املنذر اإليها : اني�سه بنت احلبيب اجلميلي   .  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )60،350.76( درهم نتيجة الإخالل 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم )52802/  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �سي�سطر  الن�سر 
الفئة 14 /خ�سو�سي/  اأبوظبي ( من نوع )لكز�س اي ا�س 250   _  �سالون  ( _ موديل 
) 2015  ( لون ) اأبي�س لوؤلوؤي  (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/9746 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(.
املنذر اإليه : �سف�سل كوفات حممد رفيق   .  

نتيجة  دره��م   )106،089.85( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
اك��ورد  _   R /خ�سو�سي/  دبي ( من نوع )هوندا  ال�سيارة رقم )74959/ الفئة 
كوبيه  ( _ موديل ) 2015  ( لون ) اأ�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2020/9685 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع  
املنذر اإليه : ح�سن علي ح�سن الق�سعي   .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )34،966.01( درهم نتيجة الإخالل 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
( موديل  ن��وع )تويوتا كامري _ �سالون  ( من  دب��ي   /  T/49189 / خ�سو�سى(
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  اأحمر(_   ( لون   _ )  2017(

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/9751 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(.
املنذر اإليه : فوزي جمال عبدالعظيم عطوه   .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )22،157.70( درهم نتيجة الإخالل 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
)26615/ الفئة E /خ�سو�سي/  دبي ( من نوع )تويوتا كورول   _  �سالون  ( _ 
موديل ) 2015  ( لون ) رمادي  (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2020/9686 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع  
املنذر اإليه : ح�سن علي ح�سن الق�سعي   .  

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )79،594.85( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 
 / رقم )8314  ال�سيارة  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
خ�سو�سى/P / دبي ( من نوع )    مر�سيد�س SLK200 _ كوبيه ( موديل )2015 
( _ لون ) اأبي�س(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/9749 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(.
املنذر اإليه : ماجد عبداحلميد حممد عبداحلميد جمعه   .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )94،115.77( درهم نتيجة الإخالل 
ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل اأ�سبوع من 
تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم 
 _  G M C SIERRA M /خ�سو�سي/  دبي ( من نوع )  )7794/ الفئة 
بيك اب  ( _ موديل ) 2018  ( لون ) اأ�سود  (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/9747 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(.
املنذر اإليها : �سلطانه انور �سيد انور �سيد   .  

نتيجة  دره��م   )116،314.20( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم )54236/ الفئة K /خ�سو�سي/  دبي ( من نوع ) تويوتا كروزر اف 
جيه   _  اأ�ستي�سن  ( _ موديل ) 2014  ( لون ) اأبي�س(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى 3956/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )763.970.92 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة التاأخرية التفاقية بواقع 14% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام )الطلبات مو�سحة 
تف�سيال يف �سحيفة الدعوى(  

طالب الإع��الن : بنك �سادرات اي��ران )الفرع الرئي�سي( - �سفته بالق�سية : مدعي   وميثله : ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�سم - �سفته بالق�سية : وكيل -املطلوب اإعالنهم : 1- �سركة حالجي التجارية )ذ م م( 2-يو�سف احمد حالجي 3- ايرج 
حالجي للتجارة 4- ايرج احمد حالجي 5- �سركة كرم�سري التجارية - ذ م م  6- فتاح واخوانه للتجارة العامة - �س ذ م م - 

�سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  7- فتح اله جعفر فتاح - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل  - جمهويل حمل الإقامة 
ل�سالح/بنك  اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/2/23 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
�سادرات ايران  )الفرع الرئي�سي( بالزام ال�سركة املدعي عليها الوىل بالت�سامن مع املدعي  عليهم الثاين والثالثة والرابع باي 
فل�سا(  وت�سعون  و�سبعة  الف وخم�سة درهما  واربعون  وت�سعة  املدعي مبلغا وقدره 749.005.97 درهم )�سبعمائة  للبنك  ي�سددوا 
م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف تاريخ 2018/12/26 حتى ال�سداد 
التام ، وذلك بالت�سامن مع ال�سركة املدعي عليها اخلام�سة ومبا ليجاوز 363.450 درهم )ثالثمائة وثالثة و�ستون الف واربعمائة 
الف واربعمائة  ال�ساد�سة ومبا ل يجاوز 76.400 درهم )�ستة و�سبعون  املدعي عليها  ال�سركة  وخم�سون درهما( وبالت�سامن مع 
وت�سعمائة  الف  درهم )ت�سعة وع�سرون  يتجاوز 29.900  فتاح( ومبا ل  اله جعفر  املدخل )فتح  وبالت�سامن مع اخل�سم  دره��م( 
درهم( والزمت املدعي عليهم واخل�سم املدخل بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3541/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2453 ا�ستئناف جتاري 
، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1446001  درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سفر لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة فيا دبي ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  بدفع  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1446001( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. . وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  25  يونيو  2020 العدد 12970 

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3772/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/3811 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 80529 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سويز ميدل اي�ست لإعادة التدوير  �س ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ ،  املطلوب اإعالنه : 1- املتخ�س�سة خلدمات النقل - �س ذ م م - �سفته بالق�سية 

: منفذ �سده جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )80529( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 40/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/513 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )45535 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ ، املطلوب 

اإعالنه : 1- �سهيل عبدال�ستار - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
الدعوى رقم 2019/513 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45535( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  2- ف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك املربمة بني املدعي واملدعي عليه للوحدة العقارية رقم 
1104 موقف �سيارة واحد الكائنة يف الطابق احلادي ع�سر بربج ال�سيف 2 اأبراج  بحرات جمرا املقامة على 
قطعة الر�س  رقم 915 منطقة الثنية اخلام�سة اإمارة دبي وت�سليمها خالية من ال�سواغل ورد احليازة اىل 
املدعي واإلغاء �سارة القيد العقاري )الإجارة املنتهية بالتمليك( الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه 
املنتهي  املنتهية بالتملك طبقا لعقد الج��ارة  العقار اىل ترتيبات الج��ارة  والتي جاء فيها )تخ�سع ملكية 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة(.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/2414(

املنذر : مركز برجمان - �س ذ م م 
املنذر اليه : برايفت ريتيل �س ذ م م رخ�سة جتارية رقم 579985 ال�سم التجاري نوتي بيانكا

)جمهول حمل الإقامة(  
 405.525 تتوجه املنذرة بهذا الإن��ذار اىل املنذر اليها لنذار بالآتي :  ب�سرورة �سداد ب�سداد مبلغ وقدره =/ 
درهم متثل مر�سد بدلت اليجار  امل�ستحقة بذمة املنذر اليها عن الفرة من 2014 وحتى 2019/1/25 
 -  894292  -  894291  -  812648  -  812654  -  894290  -  894289( اأرق��ام  ال�سيكات  قيمة 
812649 - 812650 - 812651 - 812652 - 812653 - 894294 بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره 
 96.085 20.276 درهم �سريبة القيمة امل�سافة عن املبلغ امل�ستحق بالإ�سافة اىل مبلغ وقدره =/   .25  /=
اي��ام من  وذل��ك خالل خم�سة   2019/1/25 2017/7/31 وحتى  للفرة من  اليجار  ر�سوم حتويل  دره��م 
اأ�سفني للجوء اىل اجلهات املخت�سة لإجباركم على ال�سداد مع الزامكم  اإل �سن�سطر   تاريخ ن�سر هذا الخطار  

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 3777/2020/13 عمايل جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18329 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

  MB202572831AE واتعاب املحاماة ورقم ال�سكوى
الهوميل  عبداهلل  ملالكها  الفخمة  بال�سيارات  الركاب  لنقل  تي  �سي  ال  اليت    : الإع��الن  طالب 
�سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  ، وميثله : حممد را�سد �سامل علي 
العوي�س - �سفته بالق�سية : وكيل ،  املطلوب اإعالنه  : 1- حممد �سهيد ف�سل الرحمن - �سفته 

بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�سوعها   اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
 MB202572831AE 18329 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ورقم ال�سكوى(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2020/6/28 ال�ساعة 11.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 607/2020/300 ا�ستئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2235 مدين 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : �سركة وكالة اخلليج - دبي - ذ م م - فرع - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهما : 1- �سيبا اجلزيرة للنقل الربي - �س ذ م م 2- ر�سم علي �سوتو علي 
- �سفتهما بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/2235 مدين 
جزئي  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2020/7/9 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 اإعالن بالن�سر

رقم )2020/3016(
املنذر :  خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�سية

املنذر اليه : ام اف ار للخدمات الفنية  �س ذ م م - ميثلها / كومار مونو�سوامي - هندي اجلن�سية 
املو�سوع : الإنذار العديل رقم حمرر 2020/1/74374 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ )5167 درهم( خم�سة الف ومائة و�سبعة و�ستون درهما وت�سديد 
امل�ستقحات املالية للتجديد وذلك يف مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واخالء العقار بعد 
انتهاء العقد لعدم رغبته يف التجديد وت�سليمها للمخطر خالية من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمها 
عليها مع ا�سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم املفتايح و�سداد م�ساريف ا�ستهالك 
الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخالء الفعلي واي ا�سرار اخرى ترتب على عدم التزام املخطر اليه 
واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�س اجلابر 

للعطل وال�سرر وحتمل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 1418/2020/305 ا�ستئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/762 جتاري 

كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : دبي اك�سربي�س لل�سرافة  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : حممد �سلمان ح�سن ال�سابري - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- و�سام عبدالرحمن كامل العر  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

�سده - جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ   2019/762 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
 10.00 ال�ساعة   2020/7/8 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  2020/4/27م.  
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ميلو انرنا�سيونال للتجارة العامة �س ذ م م 
رقم الرخ�سة : 588945 

العنوان : مكتب رقم 302 ملك احمد ثاين را�سد – بر دبي – ال�سطوة 
ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1002679 

ا�سم امل�سفى : احمد احلو�سني حما�سبون و مراجعون قانونيون �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل 

ال�سركة املذكورة اعاله و بتعيني امل�سفى املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة حماكم دبي 
تاريخ القرار : 22/6/2020

تاريخ ت�سديق القرار : 9/10/2019
و على من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفى املعني يف العنوان التايل م�سطحبا معه كافة 

امل�ستندات و الأوراق الثبوتية و ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سهر هذا العالن 
العنوان : دبي- منطقة اخلليج التجاري – برج بري�سيم – الطابق الثامن – مكتب 805

الهاتف : 97144341111 الفاك�س : 97144341112 
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفى : احمد احلو�سني حما�سبون و مراجعون قانونيون �سركة ال�سخ�س الواحد �س ذ م م 
ا�سم ال�سركة : ميلو انرنا�سيونال للتجارة العامة �س ذ م م 

رقم الرخ�سة : 588945 
العنوان : مكتب رقم 302 ملك احمد ثاين را�سد – بر دبي – ال�سطوة 

ال�سكل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1002679 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل 
ال�سركة املذكورة اعاله و بتعيني امل�سفى املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة حماكم دبي 

تاريخ القرار : 22/6/2020
تاريخ ت�سديق القرار : 9/10/2019

و على من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفى املعني يف العنوان التايل م�سطحبا معه كافة 
امل�ستندات و الأوراق الثبوتية و ذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سهر هذا العالن 

العنوان : دبي- منطقة اخلليج التجاري – برج بري�سيم – الطابق الثامن – مكتب 805
الهاتف : 97144341111 الفاك�س : 97144341112 

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 1462/2020/305 ا�ستئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1443 عمايل 

جزئي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : ثروة لال�ستثمار - �س ذ م م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : اإ�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة املن�سوري ثري بي - ذ م م  2-موؤ�س�سة فيكتوريز لتدقيق 
 : بالق�سية  م - �سفتهما  م  ذ   - بي  املن�سوري ثري  �سركة  امل�سفي  ومراجعة احل�سابات 

م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1443/2019 جتاري كلي. 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/7/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 653/2020/300 ا�ستئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف : تعديل احلكم امل�ستاأنف ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/433 مدين كلي والق�ساء جمددا 
بطلبات امل�ستاأنفني الواردة بالدعوى بالزام امل�ستاأنف �سدهم جميعا بالت�سامن والتكافل فيما بينهم - باأداء 
مبلغ وقدره 3.000.000 درهما )ثالثة ماليني درهم اإماراتي( عو�سا عن مبلغ 2.150.000 درهم )مليوين 

ومائة وخم�سون الف درهم( ، كون املبلغ مت�سمن التعوي�س ل�سالح املدعيان وذلك جلرب الأ�سرار التي 
حلقت بهما ، والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�سداد التام.   

طالب الإعالن : جاجانديب �سينغ خنيجا - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- اأ�سيب عبداهلل كيكيبورام عبداهلل 2-اأ�ساثي�س فالوبارامبان �سداناندان 3-يا�سر عمران 
 : بالق�سية  - �سفتهم  البناء  م��واد  لتجارة  اجمل  م 5-  م  ذ  �س   - دي�سك لالملونيوم  �سليم 4-ج��ول��دن  حممد 

م�ستاأنف �سدهم - جمهويل حمل الإقامة 
2020/6/4م.   بتاريخ  كلي  م��دين   2019/344 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/7/6 املوافق  الإثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 885/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  )364692( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ احلكم 
وحتى ال�سداد التام. 

طالب الإعالن :  دوجن ياجن جيوجن ميل جا�سكيت كو. ليمتد - �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- دانيل مورادو�س ليم - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  
)364692( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  القانونية بواقع 12% من تاريخ 
احلكم وحتى ال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/7/1  ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 7396/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2557 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )371513.21 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ ، وميثله : فهد اأحمد علي حممد بن متيم -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مبارك �سامل عو�س عبداهلل املنهايل - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  لر�سوم  �ساملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )371513.21( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 402/2019/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 568/2019 حجز حتفظي جتاري 

والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن / 1- موؤ�س�سة اخلليج هولج للمعدات الثقيلة والرافعات ل�ساحبها ح�سني علي 
العنزي - �سفته بالق�سية : متظلم - وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية 
اإعالنه :1- فران�س بالدينجر - �سفته بالق�سية : متظلم �سده  - جمهول  ، املطلوب  : وكيل 

حمل القامة
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر 
يف الدعوى رقم 568/2019 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
ما  بتقدمي  وعليك  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2020/6/28 املوافق  الح��د 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1878/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : اأمر اأداء مبلغ وقدره )938.122.08 درهم( )ت�سعمائة وثمانية وثالثون الفا ومائة واثنني 

وع�سرون درهما وثمانية فل�سا( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
طالب الإعالن : خدمات يورو الإمارات الكهربائية وامليكانيكية - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - �سفته بالق�سية 
: مدعي  - وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي - �سفته بالق�سية : وكيل ،  املطلوب اإعالنه : 

1- �سيتي امبيانتي اند�سريال ا�س بي ايه - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
بني  امل��ربم  التجاري  العقد  ان��ف��اذ   : اأول   2020/5/14 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع���الن  مو�سوع 
يورو  للمدعي خدمات  ي��وؤدي  ب��ان  اي��ه  بي  ا���س  اند�سريال  امبيانتي  �سيتي  عليه  املدعي  ال��زام   : ثانيا   ، الطرفني 
)ت�سعمائة  دره��م(   938.122.08( وق��دره  مبل  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة   - وامليكانيكية  الكهربائية  الإم���ارات 
وثمانية وثالثون الف ومائة واثنان وع�سرون درهم وثمانية فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم   ، التام  ال�سداد  وحتى   2020/5/12 يف  احلا�سل  الق�سائية 

املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3020(

مقدمة من املنذرة : بي اأ�س اأيه احمد بن هزمي وم�ساركوه )حاليا( بن �سبيب وم�ساركوه )�سابقا(  
وعنوانها : اإمارة دبي ، بردبي ، �سارع ال�سيخ زايد ، مركز دبي املايل العاملي ، املبنى رقم /3 الطابق 

ال�ساد�س ، هاتف رقم : 04/3685555  بوكالة املحامني / د. احمد �سعيد بن هزمي
�سد املنذر اليه : حممد هاين حممد ه�سام ق�ساب - �سوري اجلن�سية - عنوانه : اإم��ارة دبي - 

اأبراج بحرات اجلمرا ، برج اند يجو ، الطابق 2 / هاتف رقم :0506546560 ، 0501002280 
املو�سوع انذار عديل بالن�سر 

الف  وت�سعون  وت�سعة  )مليون   1.099.800 البالغ  املديونية  مببلغ  بالوفاء  امل��ن��ذرة  تخطركم 
وثمامنائة درهم( وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم هذاالإنذار ويف حال عدم �سداد 
القانونية  الإج���راءات  كافة  املخت�سة لتخاذ  املحكمة  اىل  تلجاأ  �سوف  املنذرة  ف��اإن  املذكور  املبلغ 
ب��اأداء  املبلغ ا�سافة اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة  يف مواجهتك للمطالبة بالزامك 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3019(

مقدمة من املنذرة : بي اأ�س اأيه احمد بن هزمي وم�ساركوه )حاليا( بن �سبيب وم�ساركوه )�سابقا(  
وعنوانها : اإمارة دبي ، بردبي ، �سارع ال�سيخ زايد ، مركز دبي املايل العاملي ، املبنى رقم /3 الطابق 

ال�ساد�س ، هاتف رقم : 04/3685555  بوكالة املحامني / د. احمد �سعيد بن هزمي
�سد املنذر اليه : عبيد �سعيد منانه غدير الكتبي 

وعنوانه : اإمارة دبي - ام �سقيم الثانية فيال رقم 57 ، هاتف رقم : 0506530003 
املو�سوع انذار عديل بالن�سر 

تخطركم املنذرة بالوفاء مببلغ املديونية البالغ )135.500 درهم( وذلك خالل خم�سة ايام من 
تاريخ ا�ستالمكم هذاالإنذار ويف حال عدم �سداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �سوف تلجاأ اىل املحكمة 
املخت�سة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة بالزامك باأداء  املبلغ ا�سافة 
اىل الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 

وحتى متام ال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
انذار عديل بالن�سر
رقم )3007/2020(

املخطرة : ال�سرق الو�سط للعوازل - �س ذ م م - بوكالة / املحامية ديانا حماده 
املخطر اليها الوىل : برونتو ميدل اي�ست لدارة املن�ساآت واملرافق - �س ذ م م 

املخطر اليها الثاين : وحيد ح�سني باجوا �سديق ح�سني 
�سيغة الإعالن بالن�سر 

تخطر املخطرة املخطر اليهما ب�سرورة دفع املبالغ املر�سدة بذمتهما )مبلغ 785.831 
درهم( خالل فرة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ اإعالنهما بهذا الإخطار ن�سرا  باجلريدة 
واإل �سوف تتخذ املخطرة )املوؤجر( حيالهما كافة الإج��راءات القانونية املرتبة على 
املاأجور  واإخ��الء  العقد  ف�سخ  تقت�سى  والتي  اليجار  عقد  ولبنود  للقانون  اإخاللهما 
الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  بذمتهما  املر�سدة  املبالغ  و�سداد  املاأجور  بت�سليم  والزامهما 

والفوائد القانونية والغرامات العقدية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3018(

املنذر : حامى للمجوهرات )�س ذ م م( وميثلها مديرها : �سيد حم�سن حامى 
املنذر اليه : ر�سا منوجهر  - افغاين اجلن�سية 

املو�سوع : اإنذار عديل للتكليف بالوفاء مبلغ مبلغ مببلغ 770000 درهما والفائدة القانونية 
9% من تاريخ الإ�ستحقاق 

ننذركم ب�سداد مببلغ 770000 درهما ، �سبعمائة و�سبعون الف درهما وامل�ستحق الداء مقابل 
ال�سيك رقم 15 م�سحوب على بنك الفجرة الوطني ، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ 
ال�سداد  التاأخر يف  تعوي�سا عن  بقيمة %9  القانونية  الفائدة  الإن��اذر مع  لهذا  اإ�ستالمكم 
ب��ات��خ��اذ كافة  امل��ن��ذر  ، وب��خ��الف��ة �سي�سطر  ال��ت��ام  ال�����س��داد  ت��اري��خ الإ�ستحقاق وح��ت��ى  م��ن��ذر 
الإجراءات القانونية �سدكم حيال ذلك وحتميلكم  كافة الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة القانونية الخرى وما ي�ستجد منها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/4060 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري )فرع(  - عنوانه : اإمارة دبي  ديرة �سارع الرقة بناية بنك ابوظبي التجاري الطابق الثالث رقم 

 taha.a@adcb.com - 042954449  3143194981 مكاين
املنفذ �سده : �سانديب كومار اأكروال - واآخرون - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة  اإمارة ال�سارقة - النهدة �سارع الإحتاد برج بي ام - 

�سقة 2502 ملك حميد عيد حممد بن مدية �س ب 28154 هاتف رقم 065304500 رقم مكاين 3521597662
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان 
او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 24 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : برج قو�س دبي - رقم العقار 

: 3104 - امل�ساحة : 182.98 مر مربع - املقدرة ب��� )1.575.662( درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 25 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى :جمرا بزن�س �سنر 1  - رقم العقار : 807 - 

امل�ساحة : 95.44 مر مربع - املقدرة ب��� )719.114( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سدهم 
فى الدعوى رقم 2017/4060 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري )فرع(  - عنوانه : اإمارة دبي  ديرة �سارع الرقة بناية بنك ابوظبي التجاري الطابق الثالث رقم 
 taha.a@adcb.com - 042954449  3143194981 مكاين

املنفذ �سده : �سركة اأ�سدود للتجارة العامة - ذ م م  - واآخرون - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة  اإمارة ال�سارقة - النهدة �سارع الإحتاد برج 
بي ام - �سقة 2502 ملك حميد عيد حممد بن مدية �س ب 28154 هاتف رقم 065304500 رقم مكاين 3521597662

املنفذ �سده : �سركة ا�سدود للتجارة العامة  ،  املنفذ �سده :�سانديب كومار اكروال 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www.emiratesauction.( او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان 
او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 24 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : برج قو�س دبي - رقم العقار 
: 3104 - امل�ساحة : 182.98 مر مربع - املقدرة ب��� )1.575.662( درهم  ، �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 
25 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى :جمرا بزن�س �سنر 1  - رقم العقار : 807 - امل�ساحة : 95.44 مر مربع - املقدرة ب��� )719.114( 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/83 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:م�سرف الإمارات الإ�سالمي - م�ساهمة عامة 

رقم  موبايل   04/3834587 رق��م  هاتف   - الثالث  الطابق   16 رق��م  مبنى   - الطبيه  دب��ي  مدينة   - بردبي   - دب��ي   : عنوانه 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -  3135291835 رقم  مكاين    0504239566

اإداري لدى  اإم��ارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله : يعمل مدير   : العمري  - عنوانه  رب��اح م�سطفى  : �سامر  املنفذ �سده 
�سركة بوابة الإمارات للو�ساطة العقارية - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى ال�سيخه �سناء - الطابق الثالث - مكتب رقم )307( امام 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى  2020/7/8 ال�ساعة  حمطة مرو برج خيفة.  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال 
اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 18 - رقم البلدية : 1402 - 682 - امل�ساحة 
: 100.49 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : البحر املتو�سطي - رقم الوحدة : 113 - ب��� )757.165.00( درهم 

يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2019/213 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - فرع دبي - �سابقا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : حممد عمر حممد ريا�س احلموي 
عنوانه :  اإمارة ابوظبي - �سارع ال�سالم برج الوحدة  - �سقة رقم 202 - هاتف رقم 0504462100 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة 
�سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر���س : 33 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�ساحة : 89 مر مربع - رقم املبنى 

:1 - ا�سم  املبنى : MED 42 - رقم الوحدة : 404 - مببلغ 670.590.00 درهم ، يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/223 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي -  ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : روبرت با�سيال - عنوانه :  اإمارة دبي بردبي يعلن على مقر عمله : مدير ت�سويق ب�سركة هوم لون للو�ساطة التجارية 
مبنطقة القوز ال�سناعية الوىل �سارع ال�سيخ زايد بناية ال�سعفار لالإ�ستثمار بجوار النابوده لل�سيارات نف�س بناية بنك الإمارات دبي 
الوطني  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
اللكروين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال 
تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف 
املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم الر�س 169 - رقم البلدية : 542 - 392 - امل�ساحة  : 170.77 مر 

مربع - رقم املبنى : 4 - ا�سم املبنى : امواج 4 - رقم الوحدة : 602 - مببلغ )1.838.151.00( درهم ، يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : ليث امني  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة كونتاك�س - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع ال�سيخ 
زايد  - مدينة دبي لالنرنت - مبنى رقم )11( الطابق الر�سي مكتب  رقم G - 11 - 13  خلف مبنى اوراكل 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   11.00 ال�ساعة   2020/7/8 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 1072  - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  يباع  درهم   )2000000( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مر   135.20
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2019/191 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة 
Email/maliklaw@Emirates.net.ae - 055/7016552 دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم

املنفذ �سده : بر�سوتوم للواين كيم�ساند دبليو للواين - واآخ��رون - عنوانه :  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة الرفاعة - ال�سوق 
الكبر  - �سركة كيو لين للتجارة العامة )�س ذ م م( مبنى ملك حممد نور طالب - حمل رقم )1( الطابق الر�سي - مقابل فندق 

رويال ا�سكوت - املنفذ �سده / جانو بور�سوتوم للواين 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س : 961 - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : انديجو تاور - رقم العقار 

: 2805 - امل�ساحة : 158.20 مر مربع - املقدرة قيمتها ب��� )1.294.165( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2017/1681 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثالث 
املنفذ �سده : م�سطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - عند تقاطع �سارع 25 من �سارع �سالح الدين - مقابل �سركة الدانوب هومن 
وبناية الغرير - بناية عبدالرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق الول- مكتب رقم 106 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف 
14000.20 مر مربع  4 - رقم الر���س 467 - امل�ساحة :  املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 

واملقدرة قيمتها ب��)60278.701( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم  2017/1681 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : م�سطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - عند تقاطع �سارع 25 من �سارع �سالح الدين - مقابل �سركة الدانوب هومن 

وبناية الغرير -  بناية عبدالرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق الول- مكتب رقم 106 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف 
14000.20 مر مربع  4 - رقم الر���س 467 - امل�ساحة :  املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 

واملقدرة قيمتها ب��)60278.701( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/1681 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : م�سطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - عند تقاطع �سارع 25 من �سارع �سالح الدين - مقابل �سركة الدانوب هومن 

وبناية الغرير -  بناية عبدالرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق الول- مكتب رقم 106 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف 
14000.20 مر مربع  467 - امل�ساحة :  4 - رقم الر���س  املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 

واملقدرة قيمتها ب��)60278.701( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2017/1681 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثالث 

املنفذ �سده : اليا�س عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �سارع �سالح الدين - عند تقاطع �سارع 25 من �سارع �سالح الدين - مقابل �سركة الدانوب هومن 

وبناية الغرير  - بناية عبدالرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق الول- مكتب رقم 106 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف 
14000.20 مر مربع  467 - امل�ساحة :  4 - رقم الر���س  املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 

واملقدرة قيمتها ب��)60278.701( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 426/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )500.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : امنول �سيتامبارام ب�سفته والد املتوفيه )زارا امنول( - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- رجالك�سمي اراتيل كاندوت - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة. 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
)500.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد 
التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2020/7/1 ال�ساعة 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 

العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 653/2020/300 ا�ستئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف: تعديل احلكم امل�ستاأنف ال�سادر  يف الدعوى رقم 2019/433 مدين كلي والق�ساء 
والت�سامم  بالت�سامن  جميعا  �سدهم  امل�ستاأنف  بالزام   بالدعوى  ال��واردة  امل�ستاأنفني  بطلبات  جم��ددا 
اإماراتي( عو�سا  ب��اأداء مبلغ وق��دره 3.000.000 درهما )ثالثة ماليني درهم   - والتكافل فيما بينهم  
عن مبلغ 2.150.000 درهم )مليوين ومائة وخم�سون الف درهم( كون املبلغ مت�سمن العوي�س ل�سالح  
املدعيان وذلك جلرب الأ�سرار التي حلقت بهما ، والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
القانونية وحتى ال�سداد التام.  طالب الإعالن : جاجانديب �سينغ خنيجا - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
، املطلوب اإعالنهما : 1- ف�سل الدين مانديل حممد  2-مدثر علي حممد �سليم  - �سفتهما بالق�سية 
: م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل الإقامة.  مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   .2020/6/8 بتاريخ  كلي  م��دين   2019/344 رق��م  ب��ال��دع��وى 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/7/6

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12970 بتاريخ 2020/6/25

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2019/143 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي -  اخلليج التجاري - مبنى ا�سبكت تاور 
-  الطابق الرابع - �سقة 404 / مكتب نا�سر ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات  القانونية 

املنفذ �سده : امر �سيد علي لجوردى - عنوانه :  الإم��ارات - اإمارة دبي - تالل الإم��ارات الوىل �سابقا - الثنية اخلام�سة رقم 
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ق�سر  العاملية  ال�سفر  ج��وائ��ز  ر�سحت 
الثقافية  “الوجهة  جل��ائ��زة  ال��وط��ن 
الأو�سط  ال�سرق  يف  الرائدة  ال�سياحية 

.»2020
ب��ت��ك��رمي التميز  ت��ع��ن��ى ه���ذه اجل���وائ���ز 
قطاعات  ج��م��ي��ع  يف  ب���ه  الح���ت���ف���اء  و 
العاملية..  وال�سفر  ال�سياحة  �سناعة 
اجلائزة  ل��ه��ذه  الر�سيح  ه��ذا  ي��اأت��ي  و 
الوطن  ق�سر  لتميز  تاأكيدا  املرموقة 
م���ع���م���اري وح�������س���اري فريد  ك�������س���رح 
مكانته  تر�سيخ  يف  جناحه  ع��ن  ف�سال 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل 
منذ اف��ت��ت��اح اأب��واب��ه اأم���ام اجل��م��ه��ور يف 
بالذكر  2019.جدير  م��ار���س  �سهر 
وميكن  الآن  م��ت��اح  الت�سويت  ب��اب  اأن 
الوطن  لق�سر  ال��ت�����س��وي��ت  للجمهور 
www. :ع���رب امل���وق���ع الإل����ك����روين
worldtravelawards .

.com/vote

اأبوظبي  اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د اخل��ام�����س 
الثقافية  ل��ل��م��ح��ا���س��رات  ال���ث���اين  م��و���س��م��ه��ا 
ي�ستمر  ال���ذي  العلماء”  “م�سايف  ب��ع��ن��وان 
على مدار ف�سل ال�سيف وي�سمل �سل�سلة من 
ح�سابات  ع��رب  بثها  ي��ت��م  الثقافية  احل��ل��ق��ات 
الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  اجلامعة 
وذلك يومي الإثنني والأربعاء من كل اأ�سبوع 

يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
الأول  هو  العلماء”  “م�سايف  مو�سم  ويعد 
العلماء  م�سرة  ي�ستعر�س  ال���ذي  ن��وع��ه  م��ن 
الأزمنة  اخ��ت��الف  م��ع  العلمي  التح�سيل  يف 

والأحوال والأو�ساع التي كانوا يعاي�سونها.
اليبهوين  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وت���وج���ه 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د اخلام�س 
اأبوظبي بالإنابة بال�سكر اإىل القيادة الر�سيدة 
والتعليم  العلم  مل�سرة  املتوا�سل  الدعم  على 
يف الدولة ورعايتها لكافة الربامج التي تعزز 

مكانة اجلامعة كمنارة فكرية وثقافية.
جاءت  الأ�سا�سية  املو�سم  فكرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

التي  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  ا�ستجابة 
الأول  واملعرفة هدفها  العلم  ن�سر  جعلت من 
و���س��ج��ع��ت امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ع��ل��م يف كل 
اجلامعة حري�سة  اأن  .. م�سيفا  وح��ني  وق��ت 
على تنفيذ روؤي��ة قيادة الدولة يف ن�سر العلم 
اأع����الم احل�سارة  ب�����س��رة  امل��ج��ت��م��ع  وت��ع��ري��ف 
العربية الإ�سالمية الذين داأبوا على تكري�س 
ف����رات ال�����س��ي��ف يف ن��ي��ل ال��ع��ل��م وال��ن��ه��ل من 

م�سادره.
اإحدى  ه��و  العلماء”  “م�سايف  اأن  واأو���س��ح 
التثقيفية  الأك���ادمي���ي���ة  اجل��ام��ع��ة  م���ب���ادرات 
باأف�سل  اجلمهور  تعريف  اإىل  تهدف  وال��ت��ي 
واأج��م��ل��ه��ا من  ال��ف��راغ  اأوق����ات  ا�ستثمار  ط��رق 
اأن  اإىل  واملعرفة.. لفتا  بالعلم  التزود  خالل 
مو�سم اجلامعة ال�سيفي ي�سجع اأفراد املجتمع 
ال�سيف  ف�سل  خ���الل  ال��وق��ت  ا�ستثمار  ع��ل��ى 
و�سقل  مهاراتهم  تطوير  على  بحثهم  وذل��ك 
مواهبهم وتنمية معارفهم من خالل عر�س 
اأه���م اإجن����ازات العلماء والأدب����اء خ��الل فرة 

واأحوالهم  اأزمنتهم  باختالف  ال�سيف  ف�سل 
اإنتاج  وعلى  بالعلم  ال��ت��زود  على  واإ���س��راره��م 

املعرفة.
املوا�سم هو  املو�سم وغ��ره من  ه��ذا  اأن  واأك��د 
الأكادميية  امل���ب���ادرات  م��ن  ���س��م��ن جم��م��وع��ة 
التزام اجلامعة  والتثقيفية والتي توؤكد على 
املجتمعية  وم�سئوليتها  الجتماعي  ب��دوره��ا 
لتثقيف  العلماء”  م�سايف   “ ي��ه��دف  حيث 
الفرة  ا�ستغالل  اأهمية  حول  املجتمع  اأف��راد 
احلالية يف تطوير مهاراتهم خا�سة واأن �سرة 
وتاريخ   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - امل�سطفى 
العلماء والأدباء يزخران باأمثلة عديدة تربز 
التاريخ خالل فرة موا�سم  اإجن��ازات خلدها 

ال�سيف.
يتمثل  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���و����س���م  ه����دف  اأن  وذك�����ر 
يف ال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وذل���ك 
م��ن خ���الل ا���س��ت��ع��را���س اأه���م اإجن�����ازات اأعالم 
مو�سم  خالل  والإ�سالمية  العربية  احل�سارة 

ال�سيف يف قوالب �سردية �سيقة ومفيدة.

ي��ع��ت��رب امل���رج���م م�����راآة ت��ع��ك�����س م�����س��م��ون الن�س 
وهذه  الكلمات،  تهذيب  اأو  تدخل  ب��دون  وفحواه 
الرجمة تنقل روؤية الكاتب واأفكاره  دون عبث يف 
حتور الفكرة والتق�سر يف بنائها، وما مت ترجمه 
الثقافية  احلياة  اث��رى  علمية  وكتب  رواي��ات  من 
اأقالم  على  والط��الع  تبادل  اخلربات  يف  و�ساهم 

اأهمية  منظور  وم��ن  اأوط��ان��ه��ا،  بق�سايا  مهمومة 
املرجم ودوره الفعال يف عملية التنوير امل�ستمرة 
معظمها  ميتلك  ل  ال��ت��ى  ال�����س��ع��وب  ع��ن��د   خا�سة 

�سوى ل�سانها فقط
لكن هناك �سوؤال حموري غالبا ما ي�ساأله القارئ، 
اأك���رث م��ن مرجم  اأن رواي���ة واح���دة ترجمها  ل��و 

ال��ك��ل��م��ات  وامل����رادف����ات؟ وهل  ���س��ت��ك��ون بنف�س  ه��ل 
ا�سلوب  يراعي  اأن  غ��ره  اأو  الأدب���ي  املرجم  على 
وي�سر  �سهولة  بكل  الأح��داث  بني  والتنقل  ال�سرد 
املرجم  غالبا  الأ���س��ل��ي؟  الن�س  يفعل  يف  كما   ،
اإىل  لغة  م��ن  اأدب���ي  ن�س  لتحويل  يتعر�س  ال���ذي 
لغة اأخرى يكون ممن يهتمون بالأدب ب�سكل  عام 

والرواية ب�سكل خا�س . 
تعرفنا على الأدب العاملي وتداول الأفكار واأدركنا 
من خالل املرجم مناهج اأخرى وق�سايا متعددة، 
املحرك  ه���و  م��ك��ان  يف  كل  الأدب  اأن  واك��ت�����س��ف��ن��ا 
والرا�سد لكل حقبة زمنية يعي�سها جمتمعات ما 
وراء البحار، متكنا من بناء جمتمعات افرا�سية 
وتنوع  الأفكار والإبداع، وما ي�سمى باخليال الأدبي 
وقراءة الأحداث قبل وقوعها، فكثر من الكتاب 
�سعلة  احلدوث  نظنها  ك��ن��ا  ب��اأ���س��ي��اء  ت��ن��ب��وؤوا  ق��د 

وعرفناها من خالل املرجم . 
ولديه  اأدوات���ه  وميتلك  موهوبا  املرجم  ك��ان  اإذا 
ل��ب��ل��د الكاتب  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ال��ل��ه��ج��ة  ت���ام���ة  م��ع��رف��ة 
اأ�سهل  واأوق���ع،  الفكري  التو�سيل  ك��ان  الأ���س��ل��ي، 
ولكن لهذه املوهبة ا�سرار على الن�سو�س لو مل 
ويكون  اأفكاره  من  متاما  ويتن�سل  عباءته  يخلع 
الذين  ال��ك��ت��اب  واإل  �سنجد  ال���ت���ام،  احل��ي��اد  ع��ل��ى 
يرجم كتبهم مرجم واحد قد اقرب اأ�سلوبهم 

يف ال�سرد واقراب املرادفات وتركيب اجلمل . 
املرجمة  ال���رواي���ات  م��ن  الكثر  على  ب��الط��الع 
الأ�سماء  بع�س  اأن  تكت�سف  ع��امل��ي��ني،  ك��ت��اب  ع��ن 
وخ��ف��اي��ا ال��ل��غ��ة الأ���س��ل��ي��ة ت��خ��ف��ى ع��ل��ى  املرجم، 
فاللغة الأ�سلية دائما �ستكون �ساحبة الف�سل يف 
الن�س واعتماده من قبل  بناء  احلكاية، ويف حال 
الأ�سلي  الكاتب  ومعرفة  �ستنقل  الفكرة  املرجم 
جلمهور من غر الناطقني بل�سانه، وهذا العمل 
غالبا ما �سين�سر باأكرث من لغة، والن�س الواحد 
 اإذا قراأ من قارئ من اللغة الأم واأخر يعرفها كلغة 
وبفهم  واح��د  �سيكون  للن�س  تناولهم  هل  ثانية، 

موحد؟ اكيد هناك اختالف  كبر بني ال�ستيعاب 
العلمية  الكتب  اأم��ا  للرواية،  والإب��داع��ي  الفكري 
ا�سهل  �ستكون  ترجمتها  القانونية  واملخطوطات 
لوجود نقاط  وم�سطلحات معروفة ل حتتاج اإىل 
اأ�سلوب بالغي وتورية وا�سقاط على اأحداث داخل 

الن�س . 
الأدب���ي���ة حت��ت��اج من  للن�سو�س  ال���درام���ي  ال��ب��ن��اء 
وقريبة  ب�سيطة  م���رادف���ات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  امل���وؤل���ف 
ي��ل��ج��اأ  لبع�س  اأن  الأم�����ر  ي��ل��زم  ل��ل��ق��ارء واح��ي��ان��ا 
امل��ح��ل��ي��ة ج����دا واخل���ا����س���ة ببع�س  امل�����س��ط��ل��ح��ات 
املناطق كالتى يف الريف الإجنليزي اأو الفرن�سي، 
التى حتتاج جمهود  م�ساعف من املرجم للبحث 
عن اأقرب تف�سر لهذا امل�سطلح وتطويعه خلدمة 

الن�س املرجم . 
الثقافية  احل���ي���اة  اث����رت  ال��رج��م��ة  اأن  ن��ن��ك��ر  ل 
والأفكار  اخل���ربات  نقل  يف  و�ساهمت  والعلمية، 
وتقارب امل�سافات يف الروؤى، العديد  من املرجمني 
املحرفني ابهروا ال�ساحة الأدبية وعرفوا املواطن 

العربي بالكتاب الكبار من العامليني الني ر�سحوا 
ونالوا  جوائز نوبل،

الأدبية  ال��ن�����س��و���س  ع��ل��ى  ال��رج��م��ة  تقت�سر  مل 
الأفالم  الدراما وترجمة  اإىل  فقط، وامنا ذهبت 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، ال���ت���ى ت��ع��رف��ن��ا م���ن خ��الل��ه��ا  على 
ع���امل اآخ����ر واأف���ك���ار و���س��ن��اع��ة اأخ�����رى، ول��ع��ل من 
اأني�س  اأ���س��ه��ر م��ك��ات��ب ال��رج��م��ة يف ه���ذا ال�����س��اأن 
ترجمته  متعاقبة  على  اأجيال  تربت  ال��ذي  عبيد 
الأفالم  وه��ذه  الأمريكية،  ال�سينمائية  ل��الأف��الم 
ك���ان معظمها م���اأخ���وذ م��ن رواي�����ات ع��امل��ي��ة، مثل 
الخ������وة الأع��������داء، وذه�����ب  م���ع ال���ري���ح، وغرها 
ال�سعوب  وج����دان  يف  �سكلت  ال��ت��ى  ال���رواي���ات  م��ن 
الأدب  عامل  يف  متينة  ج�سور  وبنت  جديدة  اأفكار 
املوهوبني  الكثر من  وت�سجيع  و�سناعة  الرواية 
يف الرجمة، اأن يرثوا الثقافة املجتمعية بكل ما 
هو حديث، ويعلموا اأجيال من  املرجمني يرفعوا 
راية التنوير يف املجتمع العربي، ويعرفوا افكارنا 

واأدبنا للعامل الغربي لتكتمل ال�سورة . 

روؤية نقدية   ..الن�س بني الكاتب واملرتجم   

••اأبوظبي - الفجر

 اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي، 
عن ا�ست�سافته ملجموعة كورال اأبوظبي، لتقدمي 
لأول  يقام  افرا�سي  مو�سيقي  م�سرحي  عر�س 
التي تت�سمن  مرة مل�سرحية “كوارانتانيا مانيا”، 

اأغ��ن��ي��ات وم��ق��ط��وع��ات اإب��داع��ي��ة ت��ت��ن��اول مو�سوع 
فرو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد-19«،

وياأتي عر�س هذه امل�سرحية، بعد اإلغاء جمموعة 
كورال اأبوظبي حلفلهم املو�سيقي ال�سنوي “يوجن 
يختتم  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  ال���ذي  فرانك�ستاين” 
ال�سنوية  ب���ال���ذك���رى  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  اح���ت���ف���الت 

�ستعقد يف  اخلام�سة منذ انطالقته، والتي كانت 
املو�سيقي  احلفل  و�سي�سم  اجل��اري.  يونيو  نهاية 
الأفالم  اأغ��اين  من  رائعة  جمموعة  الفرا�سي 
التي  الرفيهية،  املو�سيقية  والعرو�س  املو�سيقية 

�ست�سعد امل�ساهدين عن بعد.
الفني  امل��دي��ر  ب��راغ��ني  بيل  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ال��ف��ن��ون يف  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأبوظبي: “تعترب جمموعة كورال اأبوظبي واحدة 
امل�سرحية  بالفنون  املتخ�س�سة  اأقدم اجلهات  من 
يف الإمارة، وعلى مدى اأربعة عقود اأ�سبحت وجهة 
للحياة الثقافية والجتماعية يف املدينة. وعندما 
اأن��ن��ا ل��ن نكون ق��ادري��ن على تقدمي  ب��ات وا���س��ح��اً 
عر�س )يوجن فرانكن�ستاين( كما كان خمطط له 
�سمن مو�سمنا، جاءت دعوتنا للمجموعة لبتكار 
نهج اآخر يقدم مواهب اإبداعية للجمهور، وهو ما 
اأبوظبي باأ�سلوب جديد  ابتكرته جمموعة كورال 
توا�سل  ع��ل��ى  نبقى  اأن  اأج���ل  م��ن  وم���رح  و���س��اح��ر 

دائم«.
داونينغ ع�سو جمل�س  من جهتها، قالت كاثرين 
اأع�ساء  واإح���دى  اأبوظبي  ك���ورال  جمموعة  اإدارة 
فريق الأداء: “نفخر اليوم بالإعالن عن حفلتنا 

الف��را���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ال��ف��ن��ون، ففي 
باإلغاء  ك��ورون��ا  جائحة  ب��ه  ت�سببت  ال���ذي  ال��وق��ت 
والعرو�س  مار�س  منذ  ال��ك��ورال  تدريبات  جميع 
)يوجن  املو�سيقي  للعر�س  يونيو  يف  لها  املخطط 
التو�سل  امل��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى  ك����ان  ف��راك�����س��ت��اي��ن(، 
وجلب  الإب����داع  ع��ن  للتعبر  بديلة  طريقة  اإىل 

وعائالتهم  اجلمهور  منازل  اإىل  وال�سعادة  الفرح 
مانيا(  )كوارانتانيا  عر�س  ويتميز  ومعجبينا. 
بانت�سار  املتعلق  للو�سع  �ساخرة  اإبداعية  مبحاكاة 
ف���رو����س ك���ورون���ا ع���ن ط���ري���ق امل��و���س��ي��ق��ى، حيث 
الأع�ساء  قبل  من  املقطوعات  جميع  كتابة  متت 
امل��ت��اب��ع��ني يف رح��ل��ة عاطفية  ل��ي��اأخ��ذوا  اأن��ف�����س��ه��م 

امل�ساهدين  لت�سحك  ال�سحي،  باحلجر  مرتبطة 
اأحياًنا، وتبكيهم اأحياناً، وتتطابق دائًما مع جميع 
امل�ساعر. و�ست�ست�سيف العر�س �سرا يل �سوندرز 
اأع�ساء  ت�����س��م  امل��ج��م��وع��ة، ك��م��ا  اأع�����س��اء  اإح�����دى 
10 دول، نتمنى  اأكرث من  �سابقني وحاليني من 

من اجلميع اأن ل يفوتوا فر�سة امل�ساهدة«.

يت�صمن م�صرحية مو�صيقية بعنوان “كوارانتانيا مانيا«

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يقدم عر�سًا افرتا�سيًا ملجموعة كورال اأبوظبي
العر�س يطرح واقع جائحة كورونا مب�صاركة اأقدم جمموعة مو�صيقية للهواة يف دولة االإمارات 

تر�سيح ق�سر الوطن جلائزة الوجهة الثقافية 
ال�سياحية الرائدة يف ال�سرق الأو�سط 2020

جامعة حممد اخلام�س اأبوظبي تطلق 
مو�سم م�سايف العلماء الثقايف

•• كتب : اأ�شامة عبد املق�شود   

ما كان لنا اأن نتعرف على االأدب االإجنليزي والفرن�صي وغريهما من 
االأداب، التى كتبت بغري ل�صاننا العربي، وال حتى هم اأن  يتعرفوا 
على اأدبنا العربي اإال من خلل و�صيط، ينقل ال�صورة ويعرب عن 
الكاتب االأ�صل بحرفية جتعل القارئ ين�صى متاما  وجوده ويتعلق 
ملفردات  وال��دار���س  املتمر�س  ال��واع  فاملرتجم  االأ�صلي،  باملوؤلف 
اللغة املرتجم اإليها اأو منها، عليه اأن ميتلك من  الفرا�صة ما يوؤهله 
وي�صاعد  الن�س  يفيد  وهذا  لل�صح،  االأق��رب  املرادفات  الختيار 

الكاتب االأ�صلي على االنت�صار . 
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اأ�صعى لتقدمي �صخ�صيات جيدة تتنا�صب مع مكانتي كمذيعة

ليلى �سندول: حلم حياتي واأمنيتي 
العمل مع عادل اإمام

م�سل�سل  ب��ع��د  التمثيل  يف  ت���اأخ���رك  ���س��ب��ب  م��ا   •
)جنون ال�سهرة(؟

اأرك����ز ال��ف��رة امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى تقدمي  اأن  - اخ����رت 
الربامج، فلم يكن لدي وقت للم�ساركة فى اأي عمل 
مدى  على  يتم  ك��ان  الربنامج  ت�سوير  اأن  اإذ  فني، 
اأربعة اأيام يف الأ�سبوع، كما مل اأجد العمل املنا�سب 
لالن�سمام  ي��غ��ري��ن��ي  ال���ذي 
الذي  امل�سل�سل  بعد  له 
بامل�ساركة  ���س��ع��دت 

فيه.
دفعك  الذي  • ما 
ل�������ل�������ع�������ودة م������رة 
اأخرى للتمثيل؟

اأرب���������ع  ب�����ع�����د   -
من  �������س������ن������وات 
تقدمي الربامج 
التمثيل  ب�������داأ 
من  ي�����������س�����دين 
وقررت  جديد، 
اأع�����ط�����ي�����ه  اأن 
نف�س  وقتا، ويف 
اأحافظ  الوقت 
مهنتي  ع����ل����ى 

كمذيعة.
اكت�سف  م��ن   •
م����وه����ب����ت����ك يف 

التمثيل؟
اجلمهور،   -
�سخ�سية  اأن��ا 
ف����ك����اه����ي����ة 
ج�����������������������دا، 
ي�����وم  ذات 
تلقيت ات�سال 
يدعوين للتمثيل 
وت������������ك������������رر ذل��������ك 
م�����رات ع�����دة، ك��م��ا طلب 
اأ�سدقائي  م��ن  املنتجني  اأح���د 

مل  م�سل�سل  يف  اأدائ�����ي  ���س��اه��د  ب��ع��دم��ا  التمثيل  يف  ال���س��ت��م��رار 
يكتمل �ساركت به قبل م�سل�سل )جنون ال�سهرة(، وقتها قررت 
ال�ستمرار يف العمل كمذيعة والركيز يف تقدمي الربامج، حتى 
يتنا�سب مع  للعودة وتقدمي ما  اأخ��رى  �سجعني اجلمهور مرة 

عملي كمذيعة وير�سي طموحي كممثلة.
اجلديد؟ الفيلم  عن  • ماذا 

- �سعيدة جداً بالتعامل مع منتج الفيلم، وتر�سيحي ل�سخ�سية 
اأخ�����رى، كما  م���رة  ل��ل��ج��م��ه��ور  م���ن خ��الل��ه��ا  اأع�����ود  اأن  ت�ستحق 
�سيجمعني الفيلم بعدد من املمثلني، متفائلة بنجاحه واإعجاب 

اجلمهور به.
اأدوارك؟ تختارين  • كيف 

- ل اأ�سرط دورا معينا، لكن يجب اأن يكون دور له قيمة فنية 
اأن يكون  الفني،  النا�س وت�سيف للعمل ور�سيدي  كبرة تفيد 
اأ�سعى  التمثيل،  خ��ربة  منهم  اكت�سب  حتى  كبار،  ممثلني  اأم��ام 
مكانتي  م��ع  تتنا�سب  ال�سا�سة  على  جيدة  �سخ�سيات  لتقدمي 

كمذيعة.
التمثيل؟ دخولك  يف  جمالك  �ساهم  • هل 

- اأرى اأن طريقتي وح�سوري اأهم من اجلمال لأن )ما �ساء اهلل 
يوجد فتيات حلوة جداً(،

 لكن الأهم جمال الروح، فاإن مل تكن الروح من الداخل جيدة، 
فكل �سيء من اخلارج لن يكون جميال، خ�سو�سا اأنه ل توجد 
اأح���ب م��ن حت��اف��ظ على  اأن ت��ك��ون جميلة، واأن����ا  ف��ت��اة ل حت��ب 

جمالها وروح قلبها.
عملك  ع��ل��ى  ال��ت��م��ث��ي��ل  يف  ع��م��ل��ك  ي���وؤث���ر  اأن  ت��خ�����س��ني  األ   •

كمذيعة؟
- ل، لأنني �ساأحافظ على الثنني، التقدمي الرباجمي بالن�سبة 
التمثيل فموهبة لدي منذ زمن، ومل  اأما  الأ�سا�س،  يعترب  يل 
يكن لدي الوقت لأتفرغ له، حالياً تفرغت للتمثيل، ولن يوؤثر 

ان �ساء اهلل على عملي يف التقدمي.
الربامج؟ اأم  التمثيل  لك  اأف�سل  • اأيهما 

الإذاعة  اأف�سل  حاليا  بينهما،  املوازنة  ا�ستطيع  معا،  اأحبهما   -
اهتممت  اإذا  لكن  اأك��رث،  فيها  وخربتي  الأ�سا�سي  عملي  لأنها 
اأنني  خ�سو�سا  اأي�سا،  اأف�سل  �سيكون  املقبلة،  الفرة  بالتمثيل 

اأحب عملي جدا.
الفني؟ الو�سط  يف  �سداقات  لديك  • هل 

- توجد عالقات جيدة مع اجلميع، نتقابل يف املهرجانات ونكن 
لبع�سنا كل احرام وتقدير.

ملجرد؟ و�سعد  رم�سان  حممد  مع  �سداقة  جتمعك  • هل 
- حممد رم�سان على امل�ستوى ال�سخ�سي )طيب جدا.. اأحبه 
جدا،  جدا  واأحبه  موهوب  مغن  ملجرد  و�سعد  واحرمه(،  جدا 
ا�ستطاع خالل فرة ق�سرة �سنع جنوميته يف الوطن العربي 

واأمتنى له التوفيق والنجاح.
معهم؟ التعاون  يف  ترغبني  • من 

اإم��ام، فهو قدوتي يف  ع��ادل  العمل مع  واأمنيتي  - حلم حياتي 
التمثيل.

كهربا؟ حممود  القدم  كرة  بالعب  عالقتك  • ما 
- ل تربطنى به اأية عالقة، اأكن له كل الحرام والتقدير، كانت 

اأخبار و�سور م�سربة انت�سرت لنا، اأخذت اأكرب من حجمها.
براجمك؟ يف  باملراأة  اهتمامك  �سبب  • ما 

اأنها مل حت�سل على حقها  اأ�سعر  ب��امل��راأة،  اأح��ب كل ما يتعلق   -
يف املجتمع، 

رك��زت يف  اأك���ون يف ظهرها، لذلك  اأن  ب���دوري كمذيعة  اأح���اول 
بداأت  وم�ساكلها،  بجمالها  امل���راة  ع��ن  تتحدث  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
بربنامج )الن�س احللو( مب�ساركة مذيعتني اأخرتني، اكت�سبت 
خربة كبرة فى كل ما يخ�س املراأة، لأن الربنامج كان �سامال، 
ب��رن��اجم��ني مب��ف��ردي ه��م��ا )ه����ي( و)�سيداتي  ب��ع��ده��ا ق��دم��ت 

ان�ساتي(، احلمد هلل حققا �سدى عند اجلمهور.
�سيا�سي؟ اأو  فني  برنامج  تقدمي  يف  تفكري  • اأمل 

- ميكنني تقدمي برنامج فني، لكني بعيدة عن ال�سيا�سة، اأحب 
الربامج التي تتحدث عن املو�سة، الأزياء، والريا�سة.

القدم؟ كرة  ريا�سة  تق�سدين  • هل 
- ل، اأق�سد الريا�سة اخلا�سة بالن�ساء، النوادي ال�سحية، التي 
تذهب اإليها املراأة للحفاظ على ر�ساقة ج�سمها، الريا�سة مهمة 

جدا للن�ساء،
 �سخ�سيا اأحر�س على ممار�ستها با�ستمرار.
حت�سرينه؟ الذي  اجلديد  الربنامج  • ما 

برناجما  يكون  اأن  اتوقع  حاليا،  عنه  التحدث  اأ�ستطيع  لن   -
عربيا كبرا �سيفاجئ اجلمهور به وقت عر�سه الفرة املقبلة.

تطهينها  ال��ت��ي  الأك����الت  وم���ا  امل��ط��ب��خ  دخ���ول  حت��ب��ني  • ه��ل 
بنف�سك؟

- نعم، دخول املطبخ مهم بالن�سبة يل، ولكل الن�ساء، اأنا خبرة 
يف الأكل التون�سي.

ر�ساقتك؟ �سبب  • ما 
- ممار�سة الريا�سة والنظام الغذائي ال�سحي.

علقت الفنانة امل�سرية مي ك�ساب، بطريقة كوميدية على زيادة 
اإجناب طفلها الأخر  اكت�سبته موؤخًرا خا�سة بعد  الوزن الذي 

يا�سني من زوجها مطرب املهرجانات حممد �سالح اأوكا.
مي ك�ساب، 

قالت عرب �سفحتها ال�سخ�سية : )يارب ما خلقتني�س ليه زي 
يبان�س  وما  تلغ  تلغ  بتقعد  اللي  دي  امل�ستفزة  الرفيعة  العيال 
ع��ل��ي��ه��ا.. ب��اأدف��ع مت��ن ك��ل ك��وب��اي��ة �سحلب وك���ل ط��اج��ن ميك�س 
�سيكولتة لغيتهم.. اآه يانا يا اأمه اهلل ي�سامح العا�سفة ع احلظر 

على كر�سي(.
جديدة  منفردة  اأغنية  م��وؤخ��ًرا  طرحت  قد  ك�ساب،  مي  وكانت 
حملت ا�سم )ودي عاجبك فيها ايه(، من كلمات ال�ساعر اأمر 

طعيمة، ومن اأحلان اأ�سرف �سامل، ومن توزيع زوجها اأوكا.
ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، جت��ه��ز م��ي ك�����س��اب لفيلم ج��دي��د بعنوان  م��ن 
ت��األ��ي��ف حم��م��د عبدالكرمي،  م���ن  وال��ع��م��ل  زي������ادة(،  )ڤ���ول���ت 
وال�سر�س  فيلم )الطيب  كان  ثابت، حيث  اأحمد  اإخ��راج  ومن 
واللعوب( اآخر فيلم ُعر�س لها، وقد �ساركت فى بطولته اأمام 
اأحمد فتحي، حممد �سالم، بيومي فوؤاد، طارق الإبياري، من 
�سيناريو وحوار راأفت ر�سا واإخراج رامى رزق اهلل، كما ُعر�س 
وقد  الرقمية،  ال�سبكات  اإح��دى  على  )اللعبة(  م�سل�سل  لها 
�ساركت يف بطولته اأمام �سيكو، وه�سام ماجد، واأحمد فتحي، 

وحممد ثروت، وهو من اإخراج معتز التوين.

الرازق  عبد  غ��ادة  امل�سرية  املمثلة  تراهن  كانت 
خالل  "حت�سب�سوت"  ���س��خ�����س��ي��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
ال�سنوات الراهنة، لكن يبدو اأنها تخلت عن هذا 
احللم لعدم وجود جهة اإنتاجية متح�سمة للعمل 
غ��ادة قررت  مليزانية �سخمة ولكن  ال��ذي يحتاج 

اأن تتعاقد مع املنتج �سادق ال�سباح لتقدمي عمل 
�سيتم ت�سويره يف لبنان.

اأخ��رى على  وتاأتي خطوة غ��ادة كي تراهن م��رة 
الفرة  اأع��م��ال��ه��ا  واأن  خ��ا���س��ة  ال��ق��وي��ة  املناف�سة 
اأث��ر على  دع��اي��ة قوية مم��ا  بها  تكن  املا�سية مل 

�سعبيتها يف اأعمالها الأخرة.فراهن غادة على 
ال�سباح  ���س��ادق  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن  النجاح 
الذي يهتم بالدعاية الكبرة لأعماله ولنجومه 
وحتى الآن ل ت��زال غ��ادة يف مرحلة البحث عن 

�سيناريو منا�سب تغر من خالله جلدها.

مي ك�ساب تعلق 
بطريقة كوميدية 
على زيادة وزنها

هل تخّلت غادة عبد الرازق 
عن حلم )حت�سب�سوت(؟

ركزت خلل ال�صنوات املا�صية على مهنتها كمذيعة، و�صعت 
التي  الربامج  من  جمموعة  فقدمت  لها،  هدفا  املراأة  ق�صايا 
التمثيل ف�صاركت  تناق�س م�صكلتها وجمالها، قررت خو�س 
مرة  التقدمي  اإىل  عادت  ثم  ال�صهرة(،  )جنون  م�صل�صل  يف 
ال�صينما. اأعمال  ولكن من خلل  التمثيل  اإىل  ومنها  اأخرى، 

ليلى  التون�صية  واملمثلة  االإعلمية  مع  كان  م�صوارها،  عن 
�صندول، هذا احلوار.
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ن�سائح مهمة لزالة رائحة الدخان من الأثاث
جزيئات  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  تنتج  اإذ  الأث����اث،  يف  ال�سجائر  دخ���ان  رائ��ح��ة  تعلق 
جمهرّية من الزيت والقطران، وهذه الأخرة تلت�سق ب�سّدة على الأ�سطح 
املالم�سة لها، �سواء املالب�س اأو اأثاث ال�سّيارة اأو اأنحاء خمتلفة يف املنزل، ما 
يت�سّبب بالرائحة القوية والكريهة، فما هي الطرق امل�ساعدة يف اإزالة رائحة 

الدخان من الأثاث، حتديًدا؟

اإزالة رائحة الدخان من الأثاث.. اليكم هذه الطرق
 - مُي�سح الأثاث بخليط موؤّلف من كوب من اخلّل الأبي�س املُ�ساف اإىل املاء 

ال�ساخن، ما يعمل على تك�سر جزيئات القطران التي ينتجها التدخني.
- ُي�ساف كوب من �سودا اخلبز اإىل حملول تنظيف الثاث للتخّل�س من 

رائحة الدخان عن الأثاث.
وذلك  وامل���اء،  الغ�سيل  دواء  م��ن  م��وؤّل��ف  الأث���اث يف حملول  اأقم�سة  ُتنقع   -
العملّية،  تكّرر  املعتادة.  بالطريقة  الغ�ّسالة،  يف  تغ�سل  ثّم  تقريًبا،  ل�ساعة 
يف حال بقيت رائحة الدخان عالقة بالأقم�سة. جُتّفف الأقم�سة يف الهواء 
املجّفف  ورق  و�سع  ل  يف�سّ الكهربائي،  املجّفف  ا�ستخدام  ويف حال  الطلق. 
التعليمات  بح�سب  ال��دخ��ان،  رائحة  من  للتخل�س  الغ�سالة  تنّظف  داخله. 

ة بها. اخلا�سّ
اإزالة ال�سموم العالقة يف اجلّو، كما هو  - ُي�ستخدم الفحم املن�ّسط عادًة يف 
يعترب فّعاًل يف امت�سا�س الروائح الكريهة. لذا، تو�سع بودرة الفحم املن�ّسط 

يف اأوعية �سغرة، وتوّزع يف اأنحاء املنزل للتخّل�س من رائحة الدخان.
-  تعمل احلرارة العالية ب�سكل فّعال على اإذابة والقطران والزيوت العالقة 
باملفرو�سات، وذلك من خالل نفث البخار على املفرو�سات، با�ستعمال قدر 
املفرو�سات،  مت�سح  ث��ّم،  التبخر.  جهاز  �سراء  اأو  املغلي،  امل��اء  على  يحتوي 

با�ستخدام من�سفة نظيفة.
-  ُت�ساعد رائحة البخور يف حجب رائحة الدخان املنت�سرة يف اأنحاء املنزل، 
وعلى الأثاث حتديًدا، وذلك عند اإحراق حبيباتها اأو البودرة منها يف حامل 

غر قابل لال�ستعال، فتبخر اأرجاء املنزل.
- تعّد نباتات الزينة الداخلّية من احللول الطبيعّية لمت�سا�س الروائح 
رائحة  م��ن  للتخّل�س  اأرج��ائ��ه  يف  توزيعها  ميكن  ل��ذا  امل��ن��زل،  يف  الكريهة 
ونبتة  العنكبوت  نبتة  الإط���ار:  ه��ذا  يف  لة،  املف�سّ النباتات  اأن���واع  ال��دخ��ان. 

الأيدع ونبتة الربوميلية...
والأثاث  الأ�سطح  م�سح  اأي  للمنزل  العميق  بالتنظيف  القيام  ل  ُيف�سّ   -
واملالب�س  وال��و���س��ائ��د  ال��ب��ط��ان��ي��ات  وغ�����س��ل  ال�����س��ج��اد  وتنظيف  والأر����س���ّي���ات 

وال�ستائر.
الأبواب  تفتح  ث��ّم  النوافذ،  اجت��اه  عك�س  تو�سع يف  التي  امل��روح��ة،  ت�سّغل   -

والنوافذ التي يف اجلوانب الأخرى من املنزل لل�سماح بتجديد الهواء.
ل ا�ستخدام جهاز تنقية الهواء، يف اأماكن التدخني. -  ُيف�سّ

-  ي�سنع خليط من �سرائح الليمون وكم من اأوراق نبات الروزماري )اإكليل 
اجلبل( والقليل من خال�سة الفانيليا، مع و�سعه يف جرة �سغرة مع املاء، 

يف الغرفة.
-  ي�سنع معّطر للجو من املاء وزيت القرفة وزيت الربتقال، فهذا اخلليط 

يجعل رائحة الهواء منع�سة يف املنزل.

االرتوازي؟ بالبئر  املق�صود  • ما 
هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

او  الكال�سيوم  ايونات  من  كبرة  كميات  على  حتتوي  ال��ذي  امل��اء   •
او  الكال�سيوم  اي��ون��ات  لن  ال�����س��اب��ون  م��ع  رغ���وة  ي��ك��ون  ل  املغني�سيوم 
املغني�سيوم حتل حمل ايونات ال�سوديوم املوجودة يف ال�سابون فتجعله 

�سعب الذوبان يف املاء ؟
- املاء الع�سر

ال�صائع؟ البحر  بحرية  تقع  • اين 
- امريكا

• االرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�س نق�س فيتامني 
اأ بداأ انتاجه الول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟

�سوي�سرا
• من هو عامل الفلك العربي الذي قدر ن�صبة حميط 

الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟
-غياث الدين الكا�سي

دم.  لير   6 على  يحتوي  الإن�سان  ج�سم  اأن  تعلم  • هل 
غدد  عدة  اجل�سم  يف  اأن  ومعلوم  البنكريا�س،  غدة  هي  الأن�سولني  مادة  تفرز  التي  الغدة  اأن  تعلم  هل   •
النمو  معدل  مثاًل:  ع��دة  وظائف  منها  ولكل  الكظرية.  والغدة  الدرقية،  والغدة  النخامية،  الغدة  اأهمها: 

واحلجم النهائي للج�سم وتوزيع ال�سعر والوزن الإجمايل وغرها... 
يظن  كما  اللم�س  حا�سة  ولي�ست  ال�سمع،  حا�سة  هي  موته  قبل  الإن�سان  يفقد  حا�سة  اآخر  اأن  تعلم  • هل 

العديد. 
O، Ab، B، A والف�سيلة الوحيدة من  اأربعة:  اأن عدد ف�سائل الدم يف اجلن�س الب�سري هي  هل تعلم   •

 .Ab هوؤلء الأربعة التي تقبل الدم من اأي ف�سيلة اأخرى هي ف�سيلة
الإن�سان  واأن  32 عظمة،  القدم هو  �سبع فقرات، وان عدد عظام  الإن�سان حتتوي على  اأن رقبة  • هل تعلم 

عندما ي�سحك يحرك 16 ع�سلة. 
عرقية. غدة   625 على  حتتوي  جلدك  من  بو�سة   1 •

فهرنهايت. درجة   99 اأو  مئوية.  درجة   37 هي  الطبيعية  اجل�سم  حرارة  • درجة 
العظام. داخل  اإنتاجها  يتم  احلمراء  الدم  • خاليا 

اأي  مييز  ل  فهو  الل�سان  و�سط  فاأما  ذوقية،  حليمة   12000 على  يحتوي  الإن�سان  ل�سان  اأن  تعلم  • هل 
مذاق. واأما جانبي الل�سان فيميزان الطعم احلام�س، واأما اآخر الل�سان فيميز الطعم املر. 

العجوز والل�ص 
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فوائد احلم�س
ك�������س���ف ال����دك����ت����ور م������روان 
والباحث  ال�سيديل  �سامل، 
يف ال���دواء وال��غ��ذاء، عن اأن 
الفوائد  م���ن  ل���ه  احل��م�����س 
جتعله  وال�����ت�����ي  ال����ك����ث����ر، 
اأن������واع احل���ب���وب التي  اأه����م 
بالعنا�سر  اجل�������س���م  مت����د 
وال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات، وت���ف���وق 
عنا�سر  ع���ل���ى  ع���ن���ا����س���ره 

اللحم باأنواعه.
الإط��الق قدرته  واأهمها على  الفوائد  بالكثر من  وميد احلم�س اجل�سم 
على �سبط معدلت ال�سكر يف الدم، وهي معلومة غائبة عن الكثرين، كما 
الكولي�سرول  ن�سب  من  فيزيد  ال��دم،  يف  الكولي�سرول  م�ستويات  يعادل 
الدم  ده��ون  يقلل  مما  ملحوظ،  ب�سكل  ال�سار  م�ستويات  ويقلل  ال�سحي، 

تدريجيا.
للطعام  رائعة  اإ�سافة  اأن احلم�س  على  وال��غ��ذاء،  ال��دواء  الباحث يف  واأك��د 
ال�ساخن والبارد، كما اأنه ي�ساعد على ت�سهيل اله�سم لحتوائه على الألياف 
وتخفيف  الأم��ع��اء،  حمو�سة  تقليل  على  ي�ساعد  اأن��ه  كما  ك��ب��رة،  بكميات 

حدتها.

ام��راأة عجوز، وعندما هم بفتح  اإىل غرفة للنوم كبرة ترقد فيها  دخل ل�س احد البيوت وت�سلل حتى و�سل 
اخلزانة اح�ست به ففتحت عيناها وفزعت، لكنه ا�سرع وقال لها: ل ت�سرخي وال قتلتك.

ي�سرك فال  اق��ول لك لن جتد هنا ما  .. ولكن دعني  ا�سرخ  ول��دي لن  يا  ا�سرخ  ه���اديء: لن   فقالت ب�سوت 
املك مال يا ولدي ول املك ذهبا ول ما ي�ستحق ان يباع ب�سعر كبر فارحل واتركني يف �سالم، بارك اهلل يف 

والديك.
 فقال لها: ل والدي يل ماتا فا�سريحي من الدعاء.

 ولكن املراأة اكملت الكالم ب�سجاعة وقالت: اه انت م�سكني انت يتيم، انا اي�سا ل اهل يل، مات زوجي قبل ان 
ياأتيني اطفال، ومات والدي تباعا، فع�ست وحيدة يف هذا البيت، ل عائل يل ،ولكن اهل اخلر ياأتوين ببع�س 
الطعام، لكنهم يركوين وحدي طوال اليوم.. ثم بكت واخذت تولول وتقول: اعي�س وحدي، اآكل وحدي، اجل�س 
وحدي انام وحدي، ل احد يح�س بي ل اأهل .. ول زوج ول اولد ..كنت امتنى ان يكون لدي ثالثة اأولد فا�سمي 
باأ�سواتهم  �سعيدة  اك��ون  ت�ساجروا  ولو  كله،  يومي  واق�سي معهم  ح��ارث  والثالث  والثاين �سخر  �سعيد  الول 
حويل، لكني ل اتركهم هكذا بل �ساأ�سرخ عليهم لأ�سكتهم كفى كفى يا اولد، يا �سخر يا �سعيد يا حارث، اآه كفى 
كفى .. وعال �سوتها لي�سل اإىل جرانها حارث و�سخر و�سعيد، فهبوا مذعورين اإىل غرفتها ليجدوا الل�س 
وقد وقف يف و�سط الغرفة يوا�سيها، لكن عندما دخلوا وقالوا �سمعناك تنادين فهم ما ق�سدته، وقال لها: ايتها 

اللئيمة ليتك ما ع�ستي ول راأيتي �سعيد ول�سخر ول حارث.

 قالت نتائج درا�سة جديدة اإن هناك اأدّلة على اأن ممار�سة 
التمارين الريا�سية تقي من م�ساكل نف�سية بعينها مثل 
اإليه  اأ���س��ارت  ما  النتائج  ه��ذه  وتدعم  والقلق.  الكتئاب 
لل�سحة  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  ف��وائ��د  م��ن  �سابقة  درا����س���ات 
القلب  �سحة  تفيد  الريا�سة  اأن  ذلك  ويعني  النف�سية. 
ب�سكل غر مبا�سر عرب تقليل التوتر النف�سي والكتئاب 

اللذين يجهدان القلب.
م�����س��ت��وى ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة امل��ن��خ��ف�����س ي��رت��ب��ط بزيادة 
باملائة،   47 بن�سبة  النف�سية  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  امل��خ��اط��ر 
بن�سبة  املخاطر  هذه  بزيادة  يرتبط  املتو�سط  وامل�ستوى 

يف  اأبحاثها  اأجريت  التي  الدرا�سة  وتو�سلت  باملائة   23
البدنية  اللياقة  م�ستوى  اأن  اإىل  بلندن،  كوليج  جامعة 
املنخف�س يرتبط بزيادة املخاطر على ال�سحة النف�سية 
اللياقة  من  املتو�سط  امل�ستوى  واأن  باملائة،   47 بن�سبة 

البدنية يرتبط بزيادة هذه املخاطر بن�سبة 23 باملائة.
وُن�سرت نتائج الدرا�سة يف "جورنال اأوف اأفيكتيف دي�س 
من  حت�سن  الريا�سية  التمارين  اأن  ووج���دت  اأوردر"، 
الأخرى،  اجل�سم  ولأع�����س��اء  للدماغ  الأك�سجني  تدفق 
والقلق  الك��ت��ئ��اب  م�ستوى  خف�س  على  ذل��ك  وي�ساعد 

النف�سي.

التمارين الريا�سية تقي من 
الكتئاب والقلق

 COVID-19 اأطباء وممر�صات اأندوني�صيون متطوعون يقومون باإجراء متارين �صباحية مع مر�صى
يف ال�صرفات يف بيت احلجر ال�صحي يف تاجنرياجن. ا ف ب


