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لقاح فايزر.. خرب �سار بحق الأطفال
قال م�صدران مطلعان اإن كبار م�صوؤويل ال�صحة يف الواليات املتحدة 
يرون اأنه قد يتم ال�صماح با�صتخدام لقاح فايزر امل�صاد ملر�ض كوفيد-
نهاية  بحلول  عاما   11 �صن  حتى  اخلام�صة  �صن  من  للأطفال   19

اأكتوبر.
فايزر،  ب��اأن  توقعات  اإىل  ي�صتند  الزمني  االإط���ار  اأن  امل�����ص��دران  وذك��ر 
لديها  �صيكون  االأملانية،  بيونتيك  مع  بالتعاون  اللقاح  ابتكرت  التي 
بيانات كافية من التجارب ال�صريرية لطلب موافقة على اال�صتخدام 
االأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  م��ن  العمرية  الفئة  لهذه  ال��ط��ارئ 
تتخذ  قد  االإدارة  ف��اإن  لتوقعاتهما  ووفقا  ال�صهر.  هذا  نهاية  بحلول 
قرارا ب�صاأن مدى اأمان وفعالية اللقاح للأطفال يف غ�صون 3 اأ�صابيع 
من تقدمي الطلب. ويرتقب مليني االأمريكيني قرار املوافقة على 
اأولياء االأمور الذين بداأ اأطفالهم الدرا�صة  تطعيم االأطفال، ال�صيما 
يف االأ�صابيع املا�صية و�صط موجة اإ�صابات نتجت عن انت�صار ال�صللة 

دلتا من فريو�ض كورونا.

م�سروع برازيلي ينتج الكمان للأطفال 
االأنابيب  ب���ا����ص���ت���خ���دام  االأحل��������ان  وت���ن���ت���ج  امل��و���ص��ي��ق��ى  ت���ع���زف  ف���رق���ة 
)لوكوموتيفا(  م�صروع  يف  االأ�صا�صية  الفكرة  هي  هذه  البل�صتيكية. 
فينيل(  البويل  )كلوريد  م��ادة  من  امل�صنوعة  االأنابيب  يحول  ال��ذي 
لع�صرات  جمانية  مو�صيقية  درو���ص��ا  ويقدم  وت�صيلو،  كمان  اآالت  اإىل 
املو�صيقيني يف �صن الطفولة واملراهقة يف والية �صاو باولو الربازيلية. 
للم�صروع،  الكمان  اآالت  �صناعة  على  اأوليفريا  �صيلفا  دا  اإيفان  يعمل 
اإنتاج  عملية  وتتاألف  طويل".  وقتا  ت�صتغرق  "عملية...  اإنها  ويقول 
االآلة من 42 خطوة بدءا من تقطيع االأنبوب وت�صخينه وحتى نحت 

االآلة وت�صكيلها.
ويقول  جتاهله.  ميكن  ال  اأم���وال  من  العملية  ه��ذه  توفره  ما  اأن  اإال 
�صانع  ينتجها  التي  الكمان،  اآل��ة  �صعر  ي�صل  اأن  املمكن  من  اإن  اإيفان 
االآالت املحرتف يف �صنع االآالت الوترية واإ�صلحها، اإىل 8000 ريال 
برازيلي )1540 دوالر( بح�صب اخل�صب امل�صنوعة منه. ويف حني اأن 
ا�صتخدام  ف��اإن  ري��ال،   800 العادية ي�صل لنحو  الكمان  اآل��ة  متو�صط 
املواد البل�صتيكية يعني انخفا�ض التكلفة اإىل نحو 300 ريال بدال 

من ذلك.
االأقل  احل���ل  ه���ذا  �صمح   ،2018 ع���ام  االآالت  �صنع  ب����داأوا  اأن  وب��ع��د 
ال�صن  �صغار  من  الطويلة  قائمتها  من  تنتهي  ب��اأن  للمنظمة  تكلفة 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني �صبع �صنوات و17 �صنة الذين ينتظرون 

ح�صولهم على اآلة مو�صيقية.

كيف تعرب الطيور املهاجرة املحيطات؟ 
وجامعة  احل��ي��واين  لل�صلوك  ب��لن��ك  ماك�ض  معهد  م��ن  علماء  د  ح���دَّ
توقف  دون  الكبرية  الربية  الطيور  تطري  كيف  اأملانيا  يف  كون�صتانز 
الراحة  اأخذ ق�صط من  املفتوح، دون  الكيلومرتات فوق املحيط  ملئات 

لتناول الطعام اأو الراحة.
راقب   ،"GPS" وبا�صتخدام تقنية تتبع نظام حتديد املواقع العاملي
الكبرية  الربية  الطيور  من  اأن���واع  خلم�صة  العاملية  الهجرة  الفريق 
الطيور  جميع  اأن  ووج���دوا  الطويلة،  البحرية  املعابر  تقطع  ال��ت��ي 
ت�صتغل الرياح واالرتفاع لتقليل تكاليف الطاقة اأثناء الطريان - حتى 

تعديل طرق هجرتها لل�صتفادة من اأف�صل الظروف اجلوية.
 Proceedings of" وتعد الدرا�صة اجلديدة املن�صورة يف جملة 
عبور  ل�صلوك  �صموالاً  االأكرث  هي   ،"the Royal Society B
البحر حتى االآن وتك�صف عن الدور املهم للغلف اجلوي يف ت�صهيل 

الهجرة عرب البحر املفتوح للعديد من الطيور الربية.
الطيور  على  ا  خ��ط��راً املفتوح  البحر  ف��وق  التحليق  ميثل  اأن  وميكن 
الربية  الطيور  ت�صتطيع  اإذ ال  البحرية؛  الطيور  الربية، على عك�ض 
اأن ت�صرتيح اأو تتغذى على املاء، لذلك تكون م�صطرة لعبور املحيطات 

كرحلت جوية دون توقف.
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نا�سا: �سخرتا املريخ ي�ستبه اأنهما بركانيتان
املريخ  على  اجل��ّوال  روبوتها  اأن  )نا�صا(  االأمريكية  الف�صاء  وكالة  ك�صفت 
االأرجح بركانية،  على  تكون  قد  �صخرة  من  عّينتني  "بر�صيفرن�ض" جمع 
م�صرية اإىل اأن وجود االأم��لح يف هذه االأج��زاء موؤ�ّصر اإىل ظروف ملئمة 

لر�صد اآثار حمتملة حلياة �صابقة.
وقال كن فاريل امل�صوؤول العلمي عن مهّمة "بر�صيفرن�ض" يف بيان "تظهر 

اأبحاثنا االأّولية بيئة قابلة للعي�ض على ما يبدو".
االأوىل  حم��اول��ت��ه  يف  "بر�صيفرن�ض"  ف�صل  اآب-اأغ�����ص��ط�����ض،  منت�صف  ويف 

ال�صتخراج عّينة من �صخرة ا�صمها "روبيون" تبنّي اأنها �صديدة اله�صا�صة.
"رو�صيت"  ا�صمها  اأكرث �صلبة  املركبة طريقها واختارت �صخرة  فوا�صلت 

ا�صتخرجت منها عّينة اأوىل االأ�صبوع املا�صي واأخرى بعد يومني.
والعّينتان هما راهنا يف اأنبوبني حمكمي االإغلق حمفوظني داخل املركبة. 

وطول كّل منهما حوايل �صتة �صنتيمرتات.
حميط  يف  كبرية  رب��اع��ي  دف��ع  �صيارة  بحجم  وه��و  "بر�صيفرن�ض"  ويتنّقل 
فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء اأنها كانت ت�صم بحرية عميقة قبل 3،5 
مليارات �صنة. وهذه البيئة قد تكون اأوجدت الظروف اللزمة للحياة خارج 

كوكب االأر�ض.
اآثار حياة  وترمي هذه املهّمة اإىل البحث عن علمات حلياة قدمية، مثل 
ب�صكل  امل��ري��خ  جيولوجيا  لفهم  واأي�صا  ال�صخور،  يف  متحجرة  جرثومية 

اأف�صل.
وقالت كايتي �صتاك مورغان الع�صو يف الفريق العلمي للمهّمة "باال�صتناد 
اإىل االأبحاث التي اأجريت حّتى االآن، ميكننا اعتبار اأن روبيون ورو�صيت هما 

تدّفقات حمم بركانية".

اإخطار الأمري اأندرو 
بال�سكوى املقدمة �سده 
اأُب��ل��غ االأم��ري اأن���درو منذ ف��رتة يف منزله 
يف ل��ن��دن ب��ال�����ص��ك��وى امل��ق��ّدم��ة ����ص���ّده يف 
نيويورك من اأمريكية تّتهمه باالعتداء 
مب�صاعدة  ق��ا���ص��رة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  عليها 
اخلبري املايل جيفري اإب�صتني الذي ُعرث 
عليه م�صنوقا يف ال�صجن، وفق م�صتندات 

ق�صائية اأمريكية.
من  ن�صخة  اأن  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  يف  وج����اء 
ال�����ص��ك��وى ���ُص��ّل��م��ت يف غ���ي���اب االأم�����ري يف 
ال�صابع والع�صرين من اآب-اأغ�صط�ض اإىل 

مقّر اإقامته يف ق�صر ويند�صور امللكي.
عليها  اطلعت  اأخ��رى  م�صتندات  وك�صفت 
اأن�����ه م���ن املقّرر  ب���ر����ض  ف���ران�������ض  وك���ال���ة 
دوق  لي�ض  اإج��رائ��ي��ة  اأوىل  جل�صة  اإق��ام��ة 
ي�����ورك م��ل��زم��ا ب��ح�����ص��وره��ا االث���ن���ني يف 
للعائلة  امل��ح��رج��ة  الق�صّية  ه���ذه  ���ص��ي��اق 
املكتب  يرغب  ومل  الربيطانية.  امللكية 
االإع��لم��ي ل��لأم��ري اأن���درو امل��ع��روف عنه 
اإليزابيث  للملكة  ل"  املف�صّ "االبن  اأن���ه 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى ه���ذه امل�����ص��األ��ة يف 

اّت�صال من وكالة فران�ض بر�ض.

الكافيني ميكن اأن ي�ساعد يف 
حرق دهون البطن ب�سرعة! �ص 23

العمل من املنزل يح�سن حياة 
�سحايا ال�سداع الن�سفي

امل��ن��زل ي�صاعد  ال��ع��م��ل م��ن  اإن  االأع�����ص��اب  ل��ط��ب  االأمل��ان��ي��ة  ق��ال��ت اجلمعية 
با�صم  اأي�صا  امل��ع��روف  الن�صفي  ال�صداع  مر�صى  حياة  ج��ودة  حت�صني  على 

وفقااً لنتائج درا�صة اإيطالية حديثة. وذلك  "ال�صقيقة"، 
واأو�صحت اجلمعية اأن نتائج الدرا�صة اأظهرت اأن مر�صى ال�صداع الن�صفي، 
اأملااً، ويحتاجون  الذين يعملون من املنزل، يعانون نوبات اأق�صر زمنااً واأقل 

اإىل اأدوية اأقل.
الن�صفي،  ال�صداع  تفاقمان  النف�صي  والتوتر  ال�صو�صاء  اأن  املعروف  ومن 
وال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف ال�������ص���داع ال�����ص��دي��د اأح������ادي اجل���ان���ب و���ص��ع��ف الرتكيز 
وا�صطرابات االإدراك والغثيان والقيء واحل�صا�صية جتاه ال�صوء والروائح 

و�صرعة اال�صتثارة والتقلبات املزاجية ال�صديدة.
يذكر اأن ال�صداع الن�صفي، مر�ض ُي�صيب االأع�صاب، ال يعرف �صببه بدقة، 
وال ميكن ال�صفاء منه، ولكن ميكن التخفيف من متاعبه باالأدوية وتقنيات 

اال�صرتخاء، والبعد عن م�صبباته.

التوت  .1
التوت االأزرق، على �صبيل املثال، معروف بتح�صني القدرات 
جميع  الزهامير.  ومر�ض  اخل��رف  من  والوقاية  املعرفية 
اأنواع التوت مليئة مب�صادات االأك�صدة التي ميكن اأن متنع 
وتوؤخر تلف اخلليا. هل تعرفني ماذا يعني هذا؟ التقدم 
يف العمر هو يف االأ�صا�ض نتيجة تدهور خلياك. لذا تاأكدي 
من تناول ما يكفي من التوت حتى تتمكني من منع حدوث 

ذلك، واحتفظي بخلياك �صحية لفرتة اأطول.
احلم�صيات ثمار   .2

وغريها،  والليمون  فروت  واجلريب  واليو�صفي  الربتقال 
كل هذه الفاكهة هي اأف�صل م�صدر لفيتامني �صي وحم�ض 
الفوليك. اإن احل�صول على ما يكفي من فيتامني �صي اأمر 

بالغ االأهمية لب�صرة م�صرقة.
الطماطم  .3

حتتوي الطماطم على مادة الليكوبني التي متنحها لونها 
االأحمر، كما حتمينا من االأ�صعة فوق البنف�صجية .

ال�صمك  .4
تعترب االأ�صماك الزيتية على وجه التحديد م�صدرااً غنيااً 
على  احل��ف��اظ  ال��رائ��ع  م��ن  الدهنية.   3 اأوميغا  الأحما�ض 
على  خلياك  وم�صاعدة  منخف�صة  الكولي�صرتول  ن�صبة 
عليها  وحتافظ  لب�صرتك،  العجائب  تفعل  اإنها  التجدد. 

متينة ون�صرة، كما تبطئ عملية ال�صيخوخة. 
باأف�صل  ال�صيف  بعد  للب�صرة  �صامل  ع��لج  امل��زي��د:  تابعي 

امل�صتح�صرات
الزيتون زيت   .5

الزيتون مفيد  فاإن زيت  الزيتية،  امل��واد  عند احلديث عن 
لك. اإن ا�صتخدامه ك�صل�صة لل�صلطة �صيوفر لك الدهون 
احلاجة  ت�صتد  ال��ذي  لينولينيك  األ��ف��ا  وحم�ض  ال�صحية 
الزيتون خارجيااً  ا�صتخدام زيت  اأي�صااً  اإليه. ولكن ميكنك 
الزيتون  بالب�صرة. �صيحافظ و�صع زيت  العناية  الأغرا�ض 

على ب�صرتك على ترطيبها وجعلها �صل�صة.
االأفوكادو  .6

يبتعد البع�ض عن تناول االأفوكادو ب�صبب حمتواه العايل 
الدهون  ن���وع  اأن  ه��و  تعرفينه  ال  م��ا  ل��ك��ن  ال���ده���ون،  م��ن 
امل��وج��ودة يف االأف��وك��ادو هو ن��وع جيد من ال��ده��ون وه��و يف 

جتديد  يف  ي�صاعد  اإذ  ل��ك.  بالن�صبة  للغاية  �صحي  الواقع 
 C وفيتامني  للج�صم  االأك�صدة  م�صادات  ويوفر  الب�صرة 

والبوتا�صيوم.
الثوم  .7

ق��د ي��ك��ون ال��ث��وم ك��ري��ه ال��رائ��ح��ة، ل��ك��ن ق��درت��ه ع��ل��ى قتل 
كما  العناء.  ي�صتحق  تناوله  جتعل  والفطريات  البكترييا 
اأنه معروف اأي�صااً بتح�صني الدورة الدموية وبالتايل جعل 

ب�صرتك تبدو �صابة.
اجلزر  .8

هل اأخربتك والدتك اأن تاأكلي الكثري من اجلزر من اأجل 
مليء  اجل��زر  تعلمني.  كما  تكذب  تكن  عينيك؟ مل  جمال 
اجلزر  لعينيك.  املعجزات  ت�صنع  والتي  ك��اروت��ني،  بالبيتا 
اأ�صرار  ال��ت��ج��اع��ي��د، وح��م��اي��ت��ك م��ن  م��ن��ع  اأي�����ص��ااً يف  مفيد 
االأ�صعة فوق البنف�صجية، واحلفاظ على ب�صرتك يف اأف�صل 

حاالتها و�صبابها.
الكركم  .9

اله�صم  يف  ي�صاعد  فهو  ال�صحرية.  ال��ت��واب��ل  م��ن  الكركم 
وم�صاد لللتهابات، ثبت اأي�صااً اأن الكركم يقلل من التوتر 

وي�صاعد يف تبيي�ض الب�صرة وجتديد �صبابها.

عالج �شامل للب�شرة
تعترب بداية اخلريف الوقت االأف�صل للعمل على اإ�صلح 
الب�صرة، كونها تتعر�ض للكثري من العوامل القا�صية خلل 
الفرتة  ه��ذه  فخلل  ال�صم�ض،  اأ�صعة  وخ�صو�صااً  ال�صيف، 
احتياجاتها  بكافة  الب�صرة  مد  ال�صروري  من  االنتقالية 
لت�صتعيد حيويتها ون�صارتها والتخل�ض من كافة ال�صوائب 
الت�صبغات  مثل  الب�صرة  على  ال�صم�ض  اأ�صعة  ترتكها  التي 
للب�صرة  �صاملاً  علجااً  لك  نقدم  لذلك،  الداكنة.  والبقع 

بعد ال�صيف باأف�صل امل�صتح�صرات.

ا�شتبديل الفيتامني C بالريتينول
لتوفري  ���ص��ي  الفيتامني  اىل  ال�صيف  يف  ال��ب�����ص��رة  حت��ت��اج 
اخلريف،  يف  لكن  ال�صم�ض،  اأ�صعة  من  الق�صوى  احلماية 
ا�صتبدليه بالريتينول لزيادة معدل دوران اخلليا واإزالة 
الطبقة امليتة من اجللد. ونظرااً اىل اأن الريتينول يجعل 

منا�صب  فهو  ال�صم�ض،  اأ�صعة  جتاه  ح�صا�صية  اأكرث  الب�صرة 
 The Ordinary جدااً للأ�صهر الباردة. باإمكانك جتربة

.Granactive Retinoid 2% Emulsion

�شريوم مرطب للب�شرة
عوامل  ال��رط��وب��ة،  ن�صبة  يف  واالنخفا�ض  ال��ب��ارد  الطق�ض 
جتعل الب�صرة اأكرث جفافااً. بالتايل، للحفاظ على ترطيب 
ال��رتط��ي��ب اىل روتني  ق��وي��ة م��ن  دف��ع��ة  اأ�صيفي  ال��ب�����ص��رة، 
الوجه  ���ص��ريوم  ا���ص��ت��خ��دام  خ���لل  م��ن  بب�صرتك،  ال��ع��ن��اي��ة 
املقرون بكرمي ترطيب ليلي فعال. واملكونات املف�صلة التي 
عليك البحث عنها هي حم�ض الهيالورونيك والببتيدات. 
 PCA Skin Total �����ص����ريوم  جت����رب����ة  ب����اإم����ك����ان 

.Strength Serum

كثفي روتني تق�شري الب�شرة
يف ال�صيف، من ال�صروري عدم االإفراط يف التق�صري الأنه 
يجعل الب�صرة اأكرث ح�صا�صية الأ�صرار اأ�صعة ال�صم�ض. لكن 
مع االنتقال اىل اخلريف، يحني الوقت الإع��ادة ا�صتخدام 
خلل  تتجنبينها  ك��ن��ت  ال��ت��ي  ال��ب�����ص��رة  تق�صري  م��ن��ت��ج��ات 
ال�صيف. ميكنك مثلاً ا�صتخدام مق�صر يومي لطيف مثل 
 Dr. Dennis Gross Skincare Alpha
اأو   Beta Extra Strength Daily Peel
مق�صر ك��ي��م��اوي ك��ل اأ���ص��ب��وع��ني يف امل��ن��زل. م��ع ان��ت��ه��اء كل 
امل��و���ص��م، م��ن االأف�����ص��ل زي����ارة طبيب االأم���را����ض اجللدية 
ملعرفة ما اإذا كانت ب�صرتك بحاجة اىل اإجراء تغيريات يف 
�صحة  تقييم  اإع��ادة  من  ليتمكن  بالب�صرة،  العناية  روت��ني 
الب�صرة وتقدمي امل�صورة يف �صاأن اأي تعديلت حتتاج اإليها 
بتقنية  ال��ق��ي��ام  وخ���لل  ال��ع��ي��ادة  اخل��ري��ف. يف  ب�صرتك يف 
مغطى  قلم  ُي�صتخدم  الدقيقة،  االإب���ر  اأو  امليكرونيدلينغ 
دقيقة �صغرية حتفز  اإ�صابات  الإح��داث  ا  ج��داً باإبر �صغرية 
الكوالجني،  اإن��ت��اج  م��ن  وت��زي��د  الطبيعية،  ال�صفاء  اآل��ي��ات 
اإ�صراقة  ال�����ص��وداء وال��ت�����ص��ب��غ��ات، وت��ع��زز  ال���ه���االت  وت��ق��ل��ل 
�صبابها وحيويتها.  الب�صرة  يعيد اىل  الب�صرة، مما  وتوهج 
وباإمكانك اي�صااً اال�صتفادة من هذه التقنية يف املنزل من 

خلل ا�صتخدام الدرما رولر.

فيم فندرز يفتتح معر�ض 
�سور عن هجمات �سبتمرب

افتتح املخرج االأملاين ال�صهري فيم 
ل�صور  ل��ن��دن  م��ع��ر���ص��ا يف  ف���ن���درز 
تعك�ض  ال��ت��ق��ط��ه��ا  ف���وت���وغ���راف���ي���ة 
ال���دم���ار ال����ذي خ��ّل��ف��ت��ه اع���ت���داءات 
اأيلول-�صبتمرب  من  ع�صر  احل��ادي 
اأي�صا  م���ن���ه  ي����اأم����ل  ن���ي���وي���ورك  يف 
الواقع".  ف���وق  "جماال  ي��ق��ّدم  اأن 
ف���ن���درز:  "فيم  م���ع���ر����ض  وي�������ص���ّم 
يف  زيرو"  غ��راون��د  فوتوغرافينغ 
متحف احل���رب االإم���رباط���وري يف 
ل��ن��دن ���ص��ورا بحجم كبري  ج��ن��وب 
التقطتها املخرج املخ�صرم للدمار 
ال���ذي حل��ق ب��امل��وق��ع ب��ع��د اأق����ّل من 
وتظهر  ال��ه��ج��م��ات.  ع��ل��ى  �صهرين 
اأن���ق���ا����ض برجي  امل����وؤث����رة  ال�������ص���ور 
مركز التجارة العاملي والدخان ما 
زال مت�صاعدا منها، يف حني يقوم 
عّمال بتنظيف املوقع الذي اأُطلقت 
"غراوند  ت�����ص��م��ي��ة  الح���ق���ا  ع��ل��ي��ه 
زيرو"، يف ت�صرين الثاين-نوفمرب 
2001. وقال فندرز خلل افتتاح 
الربيطانية  العا�صمة  يف  املعر�ض 
"اأردت اأن يقول يل املكان �صيئا ما، 
وا�صتذكر  ر�صالة".  اإيّل  ي��وّج��ه  اأن 
اأ�صّعة ال�صم�ض التي �صّقت طريقها 
بني االأنقا�ض و�صط الرماد الكثيف 
اخلامد. وك�صف املخرج "برز جمال 
فوق الواقع راأيت فيه ب�صي�ض اأمل 
واأعرب  �صي�صطع".  ما  جماال  ب��اأن 
الفنية،  باأفلمه  امل��ع��روف  امل��خ��رج 
�صو�صل  في�صتا  "بوينا  قبيل  م��ن 
ديزاير"  اأوف  و"وينغز  كلوب" 
يف  اأمله  عن  تك�صا�ض"  و"باري�ض، 
رمزا  زيرو"  "غراوند  ي�صّكل  اأن 

"دائما لل�صلم والتعايف".

»اآبا« تعود اإىل قائمة الـ
بريطانيا يف   Top10

عادت فرقة »اآبا« ال�صويدية ال�صهرية 
اأربعة عقود  نحو  االأوىل منذ  للمرة 
اإىل ت�صنيف االأغنيات املنفردة الع�صر 
من  اأغنية  مع  بريطانيا،  يف  االأوىل 
األ��ب��وم��ه��ا اجل��دي��د »ف��وي��ي��دج«، وفق 
ت�صنيف ر�صمي ُن�صر اجلمعة. ودخلت 
اأغنية »دونت �صات مي داون« مبا�صرة 
ت�صنيف  يف  ال��ت��ا���ص��ع��ة  امل��رت��ب��ة  اإىل 
ب���ري���ط���ان���ي���ا. وه����ذه  االأغ����ن����ي����ات يف 
االأعمال  اأك����رث  ث���اين  ه���ي  االأغ��ن��ي��ة 
عدد  بلغ  وقد  االأ�صبوع  هذا  حتميلاً 
مرة  مليون   2.3 اإليها  اال�صتماعات 
ع��رب خ��دم��ات ال��ب��ث ال��ت��دف��ق��ي، وفق 
الت�صنيفات.  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة  الهيئة 
اأغنية لفرقة »اآب��ا« تدخل  اأول  وهذه 
الع�صر  امل��ن��ف��ردة  االأغ��ن��ي��ات  ت�صنيف 
اأوف  »وان  منذ  بريطانيا  يف  االأوىل 
بح�صب   ،1981 ي���ن���اي���ر  يف  اآ��������ض« 
هذه  اأن  اإىل  اأ����ص���ارت  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ة 
االأغنية املنفردة الع�صرين للفرقة يف 

تاريخ الت�صنيف.

اأطعمة ت�ساعدك على الظهور 
بب�سرة اأ�سغر بع�سر �سنوات

ن��ح��ن ال ن��ت��ح��دث ع���ن ال��ب��وت��وك�����س، 

اإنه  ال.  التجميلية،  واجل��راح��ة 

اأ�شهل بكثري واأقل اإيالمًا من ذلك. 

تبدي  اأن  ال���واق���ع  يف  مي��ك��ن��ك 

تناول  مب��ج��رد  ���ش��ن��ًا  اأ���ش��غ��ر 

االأطعمة املنا�شبة لب�شرتك 

و�شحتك. 
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�ش�ؤون حملية

•• دبي- الفجر

ال�صرق  ملوؤمتر  الثالثة  ال���دورة  فعاليات  اأم�ض  اختتمت 
االأو�صط ال�صنوي للخ�صوبة الذي نظمته "هليث بل�ض 
للإخ�صاب" – التابعة اإىل ال�صرقية املتحدة للخدمات 
مدار  على  ال�صحية-  للرعاية  مبادلة  و�صبكة  الطبية 
ثلثة اأيام بن�صخته الهجينة بفندق جي دبليو ماريوت 
"االإخ�صاب  �صعار  االنرتنت حتت  وافرتا�صيااً عرب  دبي 

بل حدود".
خدمات  مب�صتوى  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  االأطباء  واأ�صاد 
االإخ�����ص��اب على  امل��ق��دم��ة يف م��راك��ز  ال��رع��اي��ة ال�صحية 
معايري  باأعلى  تلتزم  اأن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن  ال��دول��ة،  م�صتوى 
القانونية  وال�صوابط  ال�صروط  كافة  وت�صتويف  اجل��ودة 
ال��لزم��ة للعمل يف جم��ال االإخ�����ص��اب، ���ص��واء ك��ان ذلك 
على م�صتوى الكوادر الطبية والفنية واالإدارية اأو على 

م�صتوى املوا�صفات واالأجهزة الطبية.
ملوؤمتر  امل�صافة  العلمية  القيمة  امل�����ص��ارك��ون  ث��ّم��ن  كما 
بهدف  للخ�صوبة  الثالث  االأو�صط  ال�صرق  هيلث بل�ض 
االأنابيب  واأطفال  االإجنابية  ال�صحة  االرتقاء بخدمات 
املعايري  اإىل م�صتويات عالية من اجل��ودة وفقااً الأف�صل 

العاملية.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ب��ه��رية اجل��ي��و���ص��ي رئ��ي�����ص��ة املوؤمتر 
للإخ�صاب  بل�ض  هيلث  مركز  يف  االإخ�صاب  ا�صت�صارية 
بدبي، اأن املوؤمتر حقق جميع اأهدافه املو�صوعة وح�صد 
داخل  من  واملخت�صني  اخل��رباء  من  الكبري  العدد  ه��ذا 
وخارج الدولة لبحث م�صتجدات علم االإخ�صاب واأحدث 
واخلليا  االأن��اب��ي��ب  واأط��ف��ال  ال�صناعي  التلقيح  ط��رق 
عن  "باالإنابة  واأ����ص���اف���ت،  اجل��ي��ن��ات.  وع��ل��م  اجل��ذع��ي��ة 
�صعادة  م�صاركة  ن�صكرونثمن  للإخ�صاب،  بل�ض  هيلث 
ال�صيخ  مركز  ورئي�صة  موؤ�ص�صة  مطر  م��رمي  الدكتورة 
للأمرا�ض  االإم���ارات  وجمعية  اجلينية  للبحاث  زاي��د 
اليوم  واإلقائها حما�صرة يف  للموؤمتر  اجلينية لدعمها 

اخلتامي للموؤمترعن التغريات اجلينية."

خلل  مطر  مرمي  الدكتورة  �صعادة  ناق�صت  قد  وكانت 
املحا�صرة التي األقتها التغريات اجلينية والفوق جينية 
واملايكروبيوم  " التغذية  البيئية  العوامل  تاثري  ب�صبب 
والنوم واالجهزة اخللوية.. " ودورها يف مراحل احلمل 
القادمة  للأجيال  ت���وّرث  اأن  ممكن  وال��ت��ي  واالإخ�����ص��اب 
اال�صطرابات  بع�ض  ت�صبب  جينية  ط��ف��رات  وحُت����دث 
اجلينية باالإ�صافة اإىل طرق الفح�ض احلديثة لتجنب 
رفع  ل�صمان  االإخ�صاب   وكل مراحل  االإجن��اب  م�صاكل 
االأم  ل�صلمة  عالية  بجودة  واملخرجات  احلمل   ج��ودة 
ختام  يف  وقالت  والبعيد.  القريب  امل��دى  على  والطفل 
ال�صحة  اأن  للجميع  اأثبت  العلمي  التقدم  اأن  حديثها 
االأم  والدة  قبل  اجل��دة وحتى  تبداأ من جيل  االإجنابية 
اأن الفح�ض اجليني يعترب نوع  وت�صتمرالأجيال موؤكدة 
. وحظيت جل�صات  ل��لأرح��ام  ب��االأب��ن��اء و�صلة  ال��رب  م��ن 
اأي��ام بح�صور كثيف من قبل  م��دار ثلثة  املوؤمتر على 
االأط���ب���اء وامل��خ��ت�����ص��ني و���ص��ه��د ال��ي��وم االأخ����ري للموؤمتر 
واملناظرات  واملناق�صات  اجلل�صات  من  مكثفة  جمموعة 
ا�صماعيل  وائ��ل  الدكتور  وت��راأ���ض  وور���ض عمل،  العلمية 
مركز  يف  االإخ�����ص��اب  وا�صت�صاري  الطبي  امل��دي��ر  م��دك��ور 
ال�صباحية   اجلل�صة  دب���ي  يف  ل��لإخ�����ص��اب  ب��ل���ض  هيلث 
اإقباالاً  الق��ت  اجلل�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  بعنوان"اجلنني" 
ك��ب��ريااً م��ن ق��ب��ل االأط���ب���اء وامل��خ��ت�����ص��ني ن��ظ��رااً الأهمية 
امل�صتقبلية  وال���روؤي���ة  فيها  ط��رح��ت  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات 
حُتدث  قد  والتي  امل�صتقبل  يف  وتطبيقاته  االأجنة  لعلم 
فارقااً كبريااً يف علم االإخ�صاب، وقال اأن الدكتورة �صارة 
البي�صاري مديرة خمترب اجلينات يف هيلث بل�ض � اأبو 

ظبي طرحت ورقة عمل حول »ترتيب اأولويات االأجنة 
متهيدااً لنقلهم اإىل الرحم«، واالآليات والفرتة الزمنية 
التي تتحكم يف هذه العملية . ويف املحا�صرة الثانية األقى 
العني  مركز  يف  الطبي  املدير  دريامو  بروليو  الدكتور 
اجلنني«  جينات  »برجمة  بعنوان  حما�صرة  للإخ�صاب 
با�صتخدمات  ال��ربجم��ة  ه��ذه  عمل  كيفية  اإىل  وت��ط��رق 
عليها  يرتتب  وم��ا  اجلينية  ف��وق  وم��ا  البيئية  العوامل 
م���ن ت���غ���ريات يف اجل��ي��ن��ات وم���ا ه���ي ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات التي 
االإ�صتفادة منها  التقنيات ومدى  ت�صتخدم يف مثل هذه 

يف جماالت االإخ�صاب.
االأخرية  املحا�صرة  عن  مدكور  وائ��ل  الدكتور  وحت��دث 
التي األقاها الربوفي�صور لوي�ض نافارو اخت�صا�صي علم 
»اإمربي�ض«  درا�صة  حول  اإ�صبانيا  من  اخللية  بيولوجيا 
الذين  االأ�صخا�ض  ح��ول  املعلومات  جمع  ح��اول��ت  التي 
ورثوا جينات معطوبة وتاأثري هذه اجلينات على �صحة 
وكيفية  االأورام  مثل  اأمرا�ض  ظهور  يف  وت�صببها  الفرد 
توؤثر  ال  بحيث  وحت��دي��ده��ا  اجل��ي��ن��ات  ه��ذه  يف  التحكم 
الدرا�صة  ه��ذه  ا�صتخدام  جانب  اإىل  اجل��ن��ني،  �صحة  يف 

واال�صتفادة منها يف علم االإخ�صاب.  
االإخ�صاب  خمترب  مدير  اأ�صلم  ع��رف��ان  ال��دك��ت��ور  واأدار 
اأب��وظ��ب��ي حلقتني   ل��لإخ�����ص��اب يف  ب��ل���ض  مب��رك��ز هيلث 
نقا�ض بني عدد من اأخ�صائيي االأجنة  يف عدد من املراكز 
النقا�صية   احللقة  تناولت  ق��د  و  االإم����ارات  يف  املرموقة 
تناولت احللقة  و  الوراثية للأجنة  الفحو�صات  االأوىل 
النقا�صية الثانية الفروقات بني زرع االأجنة امللقحة من 
دورة علجية  دون جتميد و زرع اأجنة جممدة.  واأ�صار 

ب�  يتعلق  ت�صاوؤل  االأوىل متحورت حول  املناظرة  اأن  اإىل 
"هل يجب عمل فح�ض وراثي  للأجنة اأم ال من وجهة 
فكانت  الثانية  املناق�صة  اأم��ا  االأجنة"،  اإخ�صائيي  نظر 
مبا�صرة  االأجنة  نقل  اأم  املجمدة   االأجنة  "نقل  بعنوان 
دون التجميد". واأ�صاف اأنه يف ختام النقا�ض تبني  اأنه 
ال يوجد فرق يف معدالت احلمل عند نقل اأجنة عالية 
اإذا كانت جممدة قبل االإرج��اع اأو  اجل��ودة بغ�ض النظر 
ا معينة ال ميكن فيها نقل االأجنة  ال، اإال اأن هناك ظروفاً
ب�صكل مبا�صر يف نف�ض ال��دورة بل يجب جتميدها اأوالاً. 
لرتجيع  واح���دة  ا�صرتاتيجية  بتبني  ُين�صح  ال  ل��ذل��ك، 
االأجنة  نقل  عمليات  بجميع  القيام  اأو  املجمدة  االأجنة 
غري املجمدة، بل يجب اتباع املوؤ�صرات احليوية للأجنة 
هي  االأ���ص��ب��اب  وه��ذه  للمري�صة   الطبية  واالحتياجات 
التي تقرر اإرجاع االأجنة املجمدة اأو غري املجمدة ح�صب 

احلالة الطبية. 
االإخ�صاب  خمترب  مدير  �صليمان  اأح��م��د  ال�صيد  وق��ال 
مبركز هيلث بل�ض للإخ�صاب يف دبي والذي اأدار ور�صة 
اإن اكت�صاف احلقن املجهري يف  4 �صاعات،  عمل مدتها 
�صّكل  ع��ام��ااً  ثلثني  قبل  اأي  املا�صي  ال��ق��رن  ت�صعينيات 
ث��ورة يف ع��امل ع��لج ح��االت العقم عند ال��ذك��ور والذي 
بات يف تطور م�صتمر مع وجود تقنيات حديثة النتقاء 
و فاعلية لي�ض فقط  ق���درة  امل��ن��وي��ة  اأك����رث  احل��ي��وان��ات 
على امل�صتوى ال�صكلي للحيوان املنوي بل على امل�صتوى 
اجليني اأي�صااً  و الذي له االأثر االأكرب على �صحة وتطور 
اجلنني يف امل�صتقبل وهو ما مت نقا�صه يف ور�صة العمل يف 

اليوم اخلتامي ملوؤمتر هيلث بل�ض للإخ�صاب. 

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي بالتعاون مع دائرة  نظمت �صرطة 
حما�صرة   ، -اأب��وظ��ب��ي  وال�صياحة  الثقافة 
وال�صرطة  االأم��ن  "تاريخ  حول  افرتا�صية 
احتفاالت  مع  تزامناًا  اأبوظبي"،  اإم���ارة  يف 
باليوبيل الذهبي ومرور خم�صني  الدولة  
��ا ع��ل��ى ق��ي��ام دول���ة االإم������ارات العربية  ع��اماً
املوروث  ق�صم  جهود  �صمن  وذل��ك  املتحدة 
ال�صرطي يف اإدارة املرا�صم والعلقات العامة 
يف عملية التوثيق  التاريخي والتعريف به 

واإبرازه يف جمتمع االإمارات .  
الرئي�صي   ال���درا����ص���ات  ب��اح��ث  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
ح�����ص��ن ���ص��ال��ح حم��م��د م���ن ق�����ص��م امل����وروث 
جزيرة  ملوقع  االأمنية  االأهمية  ال�صرطي، 
اأب��وظ��ب��ي، واال���ص��ت��ع��دادات امل��ب��ك��رة حلفظ 
حملياًا  النار"  "اأم  ثقافة  ت��اأث��ري  و  االأم���ن 
اإىل  الفتااً   ا   اقت�صادياً وانتعا�صها  واإقليمياًا 
تاريخي  عمق  "اأبوظبي"  لها  النار  اأم  اأن 
اأك��رث من خم�صة اآالف ع��ام  وق��د بداأ  منذ 

ع�صرها  منذ2700 عامااً  قبل امليلد .
ودعا املحا�صر الباحثني اإىل  زيادة االهتمام 
للمنطقة   واالأث�������ري  ال��ت��اري��خ��ي   ب��ال��ب��ع��د 
االأث����ري����ة يف  ال��ت��ن��ق��ي��ب��ات  اأن  اإىل  م�������ص���ريااً  
ب���داأت  يف  دول��ة االإم����ارات العربية املتحدة 

اإطلق  م��ع  الع�صرين  ال��ق��رن  خم�صينيات 
للع�صر  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل��داف��ن  تنقيب  حملة 
الربونزي يف جزيرة اأم النار، بوا�صطة فرق 
من  �صخ�صية  وبدعوة  الدمناركية  البعثة 
املغفور له -باإذن اهلل -ال�صيخ �صخبوط بن 

�صلطان اآل نهيان.

 وقد كان للمغفور له -باإذن اهلل-  موؤ�ص�ض 
الدولة  ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " 
طيب اهلل ثراه "  دور كبري وبالغ االأهمية 
رافق  حيث  االآث���ار،  علماء  عمل  متابعة  يف 
املوقع.  ل���زي���ارة  ���ص��خ��ب��وط  ال�����ص��ي��خ  اأخ���ي���ه 
ال�صيخ زاي��د اهتمامه   بعد  قيام   ووا���ص��ل 

االحتاد باأهمية الك�صف عن التاريخ الفريد 
و�صجع  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة 
يف  االأث���ري  التنقيب  حملت  اإط���لق  على 
االأخرى.  االإم���ارات  و�صائر  اأبوظبي  اإم���ارة 
ك��م��ا اأ���ص��ه��م ت�����ص��ج��ي��ع��ه يف حت��ق��ي��ق ازده����ار 
والك�صف عن  الدولة  االآث��ار يف  درا�صة علم 

تراثها العريق.  واأ�صار  املحا�صر  اإىل جهود  
ال��ن��ار  م��ن خلل  اأم  ال���ب���ارزة  يف  ال�صرطة 
بيئة  يف   ق��دمي��ااً   التنقيب  بعثات  حرا�صة  
اأمنية عززت  دور  الباحثني  يف  االكت�صافات  
االأث���ري���ة ال��ك��ب��رية  وك���ان���ت  ال�����ص��رط��ة  قد 
خ�ص�صت  جمموعة من عنا�صرها  للعمل  
يف منطقة  التنقيب  لتوؤدي  دورها  االأمني  
اأث��رااً  بالغا من خلل    اأم النار  وتركوا  يف  
تعاملهم احل�صاري  يف  ا�صتقبال االآثاريني  
وت��ع��ري��ف��ه��م ب�������االإرث احل�������ص���اري الإم�����ارة 

اأبوظبي واحلفاظ  على كنوزها االأثرية .
اأثري  تتميز مبوقع  ال��ن��ار   اأم  اأن  اأو���ص��ح  و 
���ص��اع��دت على  ك��ب��رية  اكت�صافات  ع��ن  اأث��م��ر 
حياة  واأ���ص��ل��وب  ثقافة  على  ال�����ص��وء  اإل��ق��اء 
االإمارات  دولة  الربونزي يف  الع�صر  �صكان 
اجلزيرة  ه��ذه  كانت  وق��د  املتحدة  العربية 
2500  و  ال�����ص��غ��رية، ف��ي��م��ا ب���ني ع��ام��ي 
عن  عبارة   تقريبااً،  امليلد  قبل   2000
ف���ّع���االاً يف  ل��ع��ب��ت دورااً  ك��ب��رية  م�����ص��ت��وط��ن��ة 
القطع  اأظ��ه��رت  حيث  االإقليمية،  التجارة 
كانوا  اجل����زي����رة  يف  ال���ن���ا����ض  اأن  االأث����ري����ة 
بلد  مثل  بعيدة،  ح�صارات  م��ع  يتاجرون 
"العراق حاليااً"  النهرين القدمية  ما بني 
والهند  "باك�صتان  ال�صند  وادي  وح�����ص��ارة 

حاليااً".

موؤمتر هيلث بل�ض ال�سرق الأو�سط ال�سنوي للخ�سوبة يختتم اأعماله يف دبي

�سرطة اأبوظبي  تنظم حما�سرة افرتا�سية حول تاريخ الأمن وال�سرطة

م�شاريع اخلم�شني ثمرة روؤية ا�شت�شرافية 
ا�شتباقية طموحة

جمموعة بن حم: ن�سعى لتعزيز 
ال�سراكة مع القطاع احلكومي

•• العني - الفجر

ثمن ال�صيخ اأحمد بن م�صلم بن حم العامري املدير التنفيذي ملجموعة 
بن حم اإطلق "م�صاريع اخلم�صني" موؤكدااً اأنها �صتكون ذات اأثر اإيجابي 

وج�����وه�����ري على  وع���م���ي���ق 
احلياة االقت�صادية ب�صكل 
العامة  واحل���ي���اة  خ���ا����ض، 
ب��ع��د موجة  ب�����ص��ك��ل ع�����ام، 
اأ�صابت  وان��ك��م��ا���ض  رك����ود 
بفعل  ال��ع��امل  دول  جميع 
وب�������اء »ك�������ورون�������ا«، ال����ذي 
ع����ّط����ل م�������ص���رية احل���ي���اة 

ب�صكٍل كامل.
واأك�����د ب����اأن ح��ك��وم��ة دولة 
بجميع  ت��ع��م��ل  االإم�������ارات 
فقط  ل���ي�������ض  اأج����ه����زت����ه����ا 
اأن�صطة االأعمال،  لت�صهيل 
ب��������ل ل����ت���������ص����ه����ي����ل ح����ي����اة 

بيئة  وت��وف��ري  امل�صتثمرين 
ا�صتثمارية م�صتقرة للجميع، من خلل روؤية وا�صحة للم�صتقبل.

م�شاريع اخلم�شني والقطاع العقاري
م��ب��ادرات م�صاريع اخلم�صني يف دعم  اأهمية  ب��ن ح��م على  اأح��م��د  و���ص��دد 
اال�صتثمار  ل�صمان  االأع���م���ال  ورج����ال  وامل�صتثمرين  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع 
امل�صتقبلي جلميع القطاعات، حيث تر�صم هذه املبادرات م�صار اخلم�صني 
عامااً املقبلة من خلل تغيريات هيكلية وجذرية يف املنظومة االقت�صادية، 
ال�صركات  اأم����ام  ال��ب��اب  �صيفتح  ال���ذي  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  �صيدعم  وه���ذا 
االقت�صادية العاملية، واإطلق م�صاريع ال�صتقطاب املواهب وامل�صتثمرين 

لدولة االإمارات،
عام  ل��لحت��اد  العامة  امل��وازن��ة  دره���م، �صمن  مليار   58 وم��ع تخ�صي�ض 
احليوية،  الوطنية  امل�صاريع  ا�صتكمال  اأجل  من  كم�صروفات   ،2021
حتظى  االق��ت�����ص��ادي،  واالزده����ار  للنمو  حمفزة  ت�صريعية  بيئة  وتهيئة 

االإمارات با�صتقرار اقت�صادي كبري، وبيئة ا�صتثمارية واعدة.

"املبادئ الع�شرة"
واأ���ص��ار ب��ن ح��م: م��ا تطمح ل��ه دول���ة االإم����ارات ه��و ب��ن��اء م�صتقبل را�صخ 
للأجيال املقبلة وخلق لهم فر�ض نوعية واعدة ت�صاهم يف ا�صتمرار هذه 
والت�صامح  ال�صلم  على  املبني  ال�صامي  النهج  وغر�ض  الوطنية،  ال��روح 

للأعوام اخلم�صني القادمة
التخطيط  املجتمع يف  فئات  اإ�صراك كل  االإم��ارات حري�صة على  وتابع: 
لر�صم ملمح م�صتقبل الدولة، ومن خلل "مبادئ اخلم�صني" �صتتمكن 

الدولة من املحافظة على مكت�صباتها وم�صاعفة اإجنازاته  .

اخلم�شني" واالقت�شاد الرقمي "م�شاريع 
من  اأج���واء  االإم����ارات  حكومة  اخلم�صني" ن�صرت  "م�صاريع  اإع���لن  م��ع 

التفاوؤل يف بيئة االأعمال وبني خمتلف مكونات املجتمع.
الوطنية  امل�صلحة  اإط���ار  يف  الرقمي  باالقت�صاد  ال��دول��ة  اهتمام  وي��اأت��ي 
املواهب  ودع��م  وتطوير  امل��واط��ن��ة  الب�صرية  ال��ك��وادر  وتطوير  ال�صاملة 
اإىل  باال�صافة  امل�صتقبلية،  الدولة  وروؤي��ة  يتنا�صب  التعليم مبا  وتطوير 
واال�صتثمار  التعاون  اتفاقيات  واإب��رام  املتقدمة  الدول  �صراكات مع  عقد 

مع دول العامل.
تبني  م�����ص��روع  لتنفيذ  دره����م  م��ل��ي��ارات   5 تخ�صي�ض  اأن  اإىل  م�����ص��ريااً 
"م�صاريع  ���ص��م��ن  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  امل��ت��ق��دم��ة يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التكنولوجيا  با�صتخدام  الرقمي  التحول  اإج��راء  اخلم�صني" �صي�صهم يف 

املتقدمة ومفاهيم الثورة ال�صناعية الرابعة

دعم ال�شناعة الوطنية
االإم��ارات خم�ض  دول��ة  التنفيذي ملجموعة بن حم: تقدمت  املدير  تابع 
الذي  التناف�صي  ال�صناعي  االأداء  العامل يف موؤ�صر  مراتب على م�صتوى 
»يونيدو«  ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  عن  �صنويااً  ي�صدر 
املكانة  على  ج��دي��دة  دول��ي��ة  �صهادة  يف  وذل���ك   ،2021 ع��ام  تقييم  وف��ق 
تتجه  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  يف  االأع��م��ال  وبيئة  الوطنية  لل�صناعة  الرا�صخة 
الوطنية  اال�صرتاتيجية  اإط��لق  مع  والتمكني  التعزيز  من  املزيد  نحو 

لل�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
اأطلقته حكومة االإم��ارات على  وبرنامج القيمة الوطنية امل�صافة الذي 
م�صتوى الدولة �صمن "م�صاريع اخلم�صني" ي�صاف اإىل قائمة املبادرات 
اخللقة واملبتكرة والتي لطاملا حر�صت القيادة الر�صيدة يف الدولة على 
اإطلقها يف اإطار ا�صت�صرافها للم�صتقبل وا�صتباق حتدياته وحتويلها اإىل 

فر�ض للنمو واالزدهار.
ال�صناعية  املحلية  ال�����ص��رك��ات  متكني  يف  �صي�صاهم  ال��ربن��ام��ج  اإن  حيث 
واالإنتاجية وزيادة الفر�ض التنموية اأمامها وتو�صيع اأن�صطتها واأعمالها 

بالتعاون مع القطاع احلكومي ويعزز تناف�صية الدولة عامليااً .

ال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س.
الر�صيدة ومع  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ب��ن ح��م: متا�صيااً م��ع  اأح��م��د  ال�صيخ  وق��ال 
اإطلق م�صاريع اخلم�صني و�صعنا يف جمموعة بن حم خطة م�صتقبلية 
تتنا�صب مع املرحلة املقبلة ن�صعى من خللها اإىل تطوير البنى التحتية 
االإنتاج  مراحل  جميع  يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على  واالعتماد 
ر�صم  يف  اخل��م�����ص��ني  ع���ام  م�صتهدفات  ي��دع��م  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  مبختلف 

م�صتقبل الدولة للخم�صني عامااً املقبلة .
خمتلف  مع  ب�صراكات  للقيام  املقبلة  املرحلة  يف  نبحث  ح��م:  بن  وتابع 
وتر�صيخ  املكا�صب  لتعزيز  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  والهيئات  القطاعات 

�صيا�صة العمل امل�صرتك املثمر.



موؤ�ص�صة  يف  ل���ل���خ���رباء  ووف����ق����ا 
ال�صهرية  ال�صحية  االأغ���ذي���ة 
 Holland and
ف���اإن   ،Barrett
الكافيني  ت���ن���اول 
ميكن اأن ي�صاعد 
يف ح����رق ده���ون 

البطن ب�صرعة.
املوؤ�ص�صة  وت�����ص��ت�����ص��ه��د 
ن�صرت  ب���درا����ص���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
للتغذية  االأم���ري���ك���ي���ة  امل��ج��ل��ة  يف 
الكافيني  يف  ب��ح��ث��ت  ال��ت��ي  ال�����ص��ري��ري��ة 
الغذائي  ال��ت��م��ث��ي��ل  م���ع���دالت  ع��ل��ى  واآث�������اره 
للأ�صخا�ض ذوي الوزن الطبيعي واالأ�صخا�ض 

الذين يعانون من ال�صمنة املفرطة.
يحول  التي  العملية  هو  الغذائي  والتمثيل 

بها ج�صمك ما تاأكله وت�صربه اإىل طاقة.
الوطنية  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت�صرح 
الربيطانية اأن اإعطاء دفعة لعملية التمثيل 
ي�صاعدك  اأن  ميكن  ب��ك  اخل��ا���ض  ال��غ��ذائ��ي 
ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة وفقدان  ع��ل��ى ح���رق 

الوزن.
امل�صاركني  اإع��ط��اء  مت  للدرا�صة،  وبالن�صبة 
مبحتوى  ق���ه���وة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال������وزن  ذوي 
ك��اف��ي��ني ي��ب��ل��غ 8 م��ل��غ ل��ك��ل ك��ي��ل��وغ��رام من 
االأي�ض  معدل  و"زاد  ال�صخ�ض  ج�صم  وزن 
الثلث  ال�����ص��اع��ات  خ���لل  ملحوظ"  ب�صكل 
ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت ت���ن���اول ال��ك��اف��ي��ني، ك��م��ا الحظ 

الباحثون.
وع����لوة ع��ل��ى ذل���ك، زاد ح���رق ال��ده��ون ب�صكل 
ملحوظ يف ال�صاعة اللحقة، مقارنة مبجموعة 

�صابطة من امل�صاركني تلقت علجا وهميا.
ومت اإع����ط����اء االأ����ص���خ���ا����ض ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
ال�صمنة املفرطة واملجموعة ال�صابطة ذات الوزن 

الطبيعي، 
4 مغ لكل كيلوغرام  قهوة مبحتوى كافيني يبلغ 
ال�صخ�ض،  ج�����ص��م  ب����وزن  ال��ك��اف��ي��ني  م���ن حم��ت��وى 
و���ص��ه��دت ك��ل��ت��ا امل��ج��م��وع��ت��ني زي�����ادة يف معدل 
ال�صابطة  املجموعة  ول��ك��ن  االأي�����ض، 
فقط كانت لديها زي��ادة يف حرق 

الدهون.

التمثيل  م��ع��دل  م��ن  ت��زي��د  القهوة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
والبدناء،  الطبيعي  ال��وزن  ذوي  االأ�صخا�ض  من  لكل  الغذائي 
الوزن  ذوي  االأ���ص��خ��ا���ض  يف  ل��ل��ده��ون  اأك���رب  ب��ح��رق  م�صحوبة 

الطبيعي.
اإحدى  قيمت  حيث  مم��اث��ل��ة،  نتائج  اأخ���رى  درا���ص��ات  ووج���دت 
ع��ل��ى دهون  ل��ل��ق��ه��وة  امل�صتمر  اال���ص��ت��ه��لك  ت��اأث��ري  ال���درا����ص���ات 
الدرا�صة  واأج��ري��ت  احل�صوية.  البطن  ده��ون  وخا�صة  اجل�صم، 
من  عالية  ن�صبة  من  يعانون  الذين  اليابانيني  البالغني  على 

الدهون احل�صوية.
اأو م�صروبا  اإما القهوة  اأ�صبوعا، تناول االأ�صخا�ض   12 وخلل 
امل�صروبات،  ا�صتهلك  م��ن  اأ�صبوعا   12 وبعد  يوميا.   وهميا 
كانت التغريات يف منطقة الدهون احل�صوية وحميط اخل�صر 

اأكرب يف جمموعة القهوة عنها يف جمموعة الدواء الوهمي.
ن�صائح غذائية اأ�صا�صية اأخرى

تو�صح جمموعة التاأمني ال�صحي والرعاية ال�صحية الدولية 
:Bupa

اإىل حرق  "اإذا كنت ترغب يف تقليل ده��ون بطنك، ف�صتحتاج   
االأنواع  وتناول  ت�صتهلكه،  مما  اأك��رث  )طاقة(  حرارية  �صعرات 

املنا�صبة من الطعام".
وتقول الهيئة ال�صحية اإن ما يلي ميكن اأن ي�صاعد يف حتقيق 

هذا الهدف:
- تاأكد من تناول نظام غذائي متوازن: 

الفاكهة  م��ن  ع��ن خم�ض ح�ص�ض  ي��ق��ل  ال  م��ا  ت��اأك��ل  اأن  ح���اول 
واخل�صروات كل يوم، وقم بت�صمني االأطعمة الن�صوية الغنية 

باالألياف يف وجبات الطعام
م�صروبات  اأو  الد�صم  قليلة  االأل��ب��ان  منتجات  بع�ض  ت��ن��اول   -

ال�صويا املدعمة بالكال�صيوم
- تناول املزيد من الفا�صوليا والبقول واالأ�صماك والبي�ض

- تناول كميات قليلة من الزيت غري امل�صبع
- ا�صرب �صتة اإىل ثمانية اأكواب من املاء كل يوم

- جتنب اإ�صافة امللح اأو ال�صكر اإىل وجباتك
مفيدة  و�صيلة  ال��ربوت��ني  ي��ك��ون  اأن  ميكن   ،Bupa ل���  ووف��ق��ا 
ل���ف���ق���دان ال�������وزن الأن������ه ي��ج��ع��ل��ك ت�����ص��ع��ر ب��ال�����ص��ب��ع اأك������رث من 
م�صدر  بت�صمني  قمت  اإذا  و"لذلك  والدهون،  الكربوهيدرات 

قليل الدهن للربوتني،
 مثل الدجاج االأبي�ض منزوع اجللد، يف وجباتك، فقد جتد اأنك 

ل�صت جائعا، 
وبالتايل تاأكل اأقل".

ال��دج��اج والتونة  ل��ل��ربوت��ني ���ص��دور  امل�����ص��ادر اجل��ي��دة  وت�صمل 
وامل��اك��ري��ل وال�����ص��ل��م��ون وال��ب��ي�����ض واحل��ل��ي��ب وال��ع��د���ض االأحمر 

واحلم�ض واخلبز البني واملك�صرات وفول ال�صويا.

�شحة وتغذية
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تقع الدهون احل�شوية بالقرب من االأع�شاء الداخلية يف اجل�شم ب�شكل 
اأن  ميكن  تراكمها  فاإن  لذا  واالأمعاء،  والبنكريا�س  الكبد  مثل  خطري، 

ي�شبب م�شاعفات خطرية.
واإىل جانب مر�س ال�شكري وارتفاع �شغط الدم، فاإن تراكم دهون 

لالإ�شابة  خطر  عامل  هو  احل�شوية،  بالدهون  املعروفة  البطن، 
باأمرا�س القلب. وحل�شن احلظ، ميكن اأن توؤدي بع�س التدخالت 

الغذائية اإىل حرق دهون البطن.

الدهون احل�شوية عامل خطر لالإ�شابة باأمرا�س القلب

الكافيني ميكن اأن ي�ساعد يف حرق دهون البطن ب�سرعة!

ال توجد علمات حتذير ج�صدية الرتفاع �صغط الدم امل�صتمر، 
ولهذا ال�صبب اأطلق عليه لقب "القاتل ال�صامت". ومع ذلك، 
ميكن اأن ي�صبب ارتفاع �صغط الدم ال�صديد اأحا�صي�ض ج�صدية 

تنبهك للحاجة لرعاية طبية.
ال�صديد  ال���دم  �صغط  ارت��ف��اع  اأن  كلينك"  "مايو  واأو���ص��ح��ت 
ميكن اأن يت�صبب يف تلف اأع�صائك ويرتبط مب�صاعفات تهدد 

احلياة.
الدم  �صغط  الرتفاع  االأخ��رى  التحذيرية  العلمات  وت�صمل 
هذه  ت��ك��ون  ال  )ع��ن��دم��ا  وال��ق��ل��ق  بالغثيان  ال�صعور  ال�����ص��دي��د، 

جتربة ت�صعر بها عادة(.

وميكن اأن يكون القلق ال�صديد - عندما ال تعاين من ا�صطراب 
اأي�صا علمة  القلق وال يوجد �صبب لل�صعور بعدم االرتياح - 
التنف�ض  الدم. ويتطلب �صيق  ارتفاع �صغط  الأزمة  حتذيرية 

والنوبات وعدم اال�صتجابة رعاية طارئة اأي�صا.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ���ص��ب��ع ع��لم��ات حت��ذي��ري��ة الرت���ف���اع ���ص��غ��ط الدم 

ال�صديد:
ال�صدر. يف  �صديد  اأمل   .1

الروؤية. وت�صو�ض  ارتباك  ي�صاحبه  �صديد  �صداع   .2
والقيء. الغثيان   .3

ال�صديد. القلق   .4

التنف�ض. يف  �صيق   .5
النوبات.  .6

اال�صتجابة. عدم   .7
اأزمة ارتفاع �صغط  "قد ي�صمل علج  "مايو كلينك":  وقالت 
الدم دخول امل�صت�صفى للعلج باالأدوية التي توؤخذ عن طريق 

الفم اأو الوريد".
وقد تعني حالة ارتفاع �صغط الدم اأنك تعاين حاليا من �صكتة 
قلبي.  اأو  كلوي  ق�صور  من  تعاين  اأو  قلبية  نوبة  اأو  دماغية 
دواء �صغط  ن�صيان  اإىل  ه��ذه  ال��ط��وارئ  ُتعزا حالة  اأن  وميكن 

الدم اليومي.

�سبع علمات حتذيرية لرتفاع �سغط 
الدم ال�سديد!
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وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 11 �شبتمرب 2021 �لعدد 13338

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 11 �شبتمرب 2021 �لعدد 13338

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد 11 �شبتمرب 2021 �لعدد 13338

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 207/2021/188 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  ليامننج جياجن -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )1262065.28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 7814/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صاجار �صيتي -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع
وميثله:ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )781632( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 8417/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
راجو  ريكها   -2 ذ.م.م  كون�صيبت  ف��ود  ينت  تريد  �صركة  ���ص��ده/1-   املنفذ  اىل 

�صامبهواين 3- رو�صان كومار راجو �صامبهواين -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )757835.89( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 4060/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  -  تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  اعجاز احمد �صرياز �صويف عبد املجيد
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صكاي كورت�ض �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )213731.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 3889/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  تو�صيف احمد الفت علي -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة 

ال�صخ�ض الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )50980( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 5950/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صدهما/1-  جي �صتار املجوهرات ���ض.ذ.م.م 2- علي بخيت مبارك 
بن علوان الكتبي ب�صفته �صريك يف جي �صتار املجوهرات �ض.ذ.م.م -  جمهويل 

حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جا�صمني داياالل باتيل ب�صفته �صريك يف �صركة جي 

�صتار للمجوهرات ذ.م.م 
 وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3570( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 3779/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  حممد تيمور عا�صف حممد عا�صف حفيظ
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة 
ال�صخ�ض الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )291614.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
 �عالن بالن�شر

2107/2021/305 ��شتئناف جتاري  
مذكرة اإعلن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- ايدا�صريى كاندى كونحمد كوجنابدوال - ب�صفته ال�صخ�صية 
وب�صفته مدير لل�صركة ايه . ون للمعدات الطبية �ض.ذ.م.م 2- ن�صيد تاتان كانديبل بوكر 
حاجي كارالت ميتال - جمهول حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / عبيد مويدو نيليات 
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
2147/2019 جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 2021/9/22 ال�صاعة 
10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
 �عالن بالن�شر

1194/2021/322 ��شتئناف عقاري  
مذكرة اإعلن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
جمهول   - دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  امل��راف��ق  الدارة  ادف��ان�����ص��د   -1/ ���ص��ده  امل�صتاأنف  اىل 
 - ذ.م.م  لل�صتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وميثله:احمد جمعة ح�صن حممد الرئي�صي - قد ا�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى 
رقم 2021/317 عقاري جزئي ،  وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 2021/9/15 
او من  يقت�صي ح�صوركم  بعد وعليه  التقا�صي عن  بقاعة  ال�صاعة 10.00 �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

                          يف �لتنفيذ رقم  94/2018/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
مو�صوع التنفيذ :  

طالب االإعلن : بنك اأ�ض ب�ض ام )موري�صيو�ض( ليمتد -  �صفته بالق�صية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- ريني�ض برتوكيم م.م.ح - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل االإقامة 

والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��لن  مو�صوع 
املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )5020( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خلزينة  ر�صوم    )    ( مبلغ  اىل  باال�صافة 
 )15( املذكور خلل  بالقرار  االلتزام  بحقكم يف حالة عدم  التنفيذية  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر        
 3829/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ال�صرارة ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :اليا�ض للنقل الربي ذ.م.م

وميثله:عادل عبداهلل خمي�ض املعمري 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/7/4 اوال بانفاذ العقد 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ثانيا:بالزام   - الطرفني  ب��ني  امل��ربم  ال��ت��ج��اري 
)36.949.83( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة 2021/6/5 وحتى متام 
ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت مازاد على ذلك من 

طلبات .  ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر        
 5410/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ت�صارلز �صزابو   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :احمد حمدي احمد علي يو�صف حماد 

طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/24 
ي��وؤدي للطالب مبلغا وق��دره )5.000( درهم خم�صة  بان  املعرو�ض �صده  بالزام 
االف درهم م�صافا اليه فائدة ب�صيطة قدرها 5% من تاريخ تقدمي الطلب حتى 
ال�صداد التام والزمت املعرو�ض �صده بامل�صاريف.  ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر 

خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - مالك ظفر �إقبال حممد �إقبال خان 
)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001370/ 

اإىل املحكوم عليه : مالك ظفر اإقبال حممد اإقبال خان 
العنوان : اإمارة عجمان  الرميله بناية فا�صن الين �صقة رقم 50 رقم مكاين 4192509672  

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �ض م ع  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف : 371616.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003215 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : امللكة لتوريد االيدي العاملة  
اإمارة عجمان - ليوارة - بالقرب من مركز �صرطة املدينة ال�صامل -  جمهول حمل االإقامة : 

هاتف رقم 0543909684  - 0509915163
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/9/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/9/8 م  

مدير �خلدمات �لق�شائية      
�إميان �أحمد �لعو�شي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005802 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي حممد اأنور حاج عمر - جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة ال�صناعية 3 �صارع املليحة 
�صربة رقم 5 ملك عمران ح�صن عبدالعزيز - هاتف : 0552622073 

نعلمكم ان املدعي معاذ كردي - قد اقام الدعوى املذكورة اأعله ويطالب فيها باالتي :
املدعي  الزام   /2 للأ�صول.   وفقا  عليهم  املدعي  واعلن  لنظرها  جل�صة  اقرب  وحتديد  الدعوى  1/ت�صجيل 
يف  ال�صيارات  ملكية  بتحويل  ال�صارقة  ملرور  العامة  االإدارة  خماطبة  وبالنتيجة  ال�صيارات  ملكية  بتحويل  عليهم 
اإ�صم املدعي. 3/ الزام املدعي عليهم بالت�صامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 451،000 درهم )مائتان واحد 
وخم�صون الف درهم( عبارة عن قيمة ال�صيارات والعوي�ض عن ال�صرر والفائدة بواقع %9 من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�صداد التام. 4/ الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/9/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  للنظر يف  الن�صر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  امل�صتندات وذلك خلل مدة ال  كافة  بها  مرفقا 

املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/9 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      
حميد عبد�هلل �ل�شعيدي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006411 يف  �لدعوى رقم

رقم  ال�صلم  برج  ال�صارقة  اإمارة   : االإقامة  حمل  جمهول   - ال�صويف  عبداملعني  حممد   : عليه  املدعي  اإىل 
م  �صريفي�صز  بروبرتي  اأرمادا   -  1 املدعيان  اأن  نعلمك   0585817622  0544920002 الهاتف 
 / اأوال    : باالتي  فيها  ويطالبان  اأعله  املذكورة  الدعوى  اقاما  قد  حاكمي.  رهيف  حممد   -  1 و  �ض  م  د 
ت�صجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واعلن املدعي عليه.  ثانيا / يف املو�صوع : الق�صاء بالزام 
املدعي عليهم بان يوؤدي اىل املدعيني مبلغ 400،000 درهم اأربعمائة الف درهم( وفائدة قانونية بواقع 
%12 من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�صداد التام مع الزامه بامل�صروفات والر�صوم واتعاب حماماة.  انت 
االإبتدائية  املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/16 بجل�صة  باحل�صور  مكلف 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/8 م.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      
حميد عبد�هلل �ل�شعيدي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000880 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / احمد �صمري كروم  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/6/30 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعله ل�صالح / البنك العربي املتحد - �ض م ع - بالتايل : ن�ض احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري :- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لفائدة املدعي مبلغا 
وقدره )�صتمائة وت�صعة و�صتون الف ومائة وواحد واربعون درهما و 73 فل�ض( والفائدة 
بالر�صوم  والزامه  التام  ال�صداد  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  عنه 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما قابل لل�صتئناف خلل 

املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم �ملحرر )2021/7495(
املنذرة : م�صنع ال�صده للبل�صتيك )ذ م م( ميثلها مديرها ال�صيد/ موهانان كوتولوث فاالفيل، هندي اجلن�صية، ويحمل 
عجمان   -  1 ال�صناعية  عجمان   -  10 رق��م  ���ص��ربة   : ال��ع��ن��وان    784-1961-9472068-4  : رق��م  الهوية  بطاقة 
- هاتف   056  1620444 و   050  2386245 و   050  6728032  : املتحدة. هاتف متحرك  العربية  االإم���ارات 

: 7401074 06 و 7436441 06
املنذر اإليها : تران�ض ال�صرق االأو�صط للمقاوالت العامة ذ.م.م 

الطابق   - للمقاوالت  االأو�صط  ال�صرق  تران�ض  بناية   -10- �صارع  عنوان: امارة اأبوظبي ، منطقة امل�صفح ال�صعبية - 10 
االأر�صي- مكتب رقم 01 بالقرب من ال�صفري مول - هاتف رقم : 0555555120، 0504035321 

ان املن�ذرة يت�وج�ه اىل املن�ذر اليه�ا به�ذا االإنذار ال��ص�ادر م�ن ك�ات�ب ال�ع�دل ب�دبي مبوج�ب رق�م املح�ر )176703/1/2021( 
املن�ذرة  ل��ص�الح  ال�ه�ا  املن�ذر  بذم�ة  املرت�ص�دة  االمان�ة  اإي�ص�االت  قيم�ة  �ص�داد  ب��ص�رورة  وذل�ك   18/08/2021 بت�اريخ 
املن�ذرة  تتوج�ه  ل�ذا  و  االإن�ذار  اإ�ص�تلم  ت�اريخ  اي�ام م�ن  اأق��ص�اه�ا )5(  تبل�غ )1،339،382.14( دره�م وذل�ك خ�لل م�دة 
اأي�ام م�ن ت�اريخ تبليغكم هذا االنذار و بخ�لف ذل�ك  الطل�ب ال�ى املن�ذر اليه�ا مبوجب�ه لت�ص�وية ك�ل م�ا ذك�ر خ�لل خم�ص�ة 
�ص�ت��ص�طر اىل اتخ�اذ كاف�ة االج�راءات القانوني�ة اللزم�ة �ص�دكم التي حتف�ظ لها ح�ق و ا�صت�ص�دار ام�ر االأداء و املطالب�ة 
ب�التعوي�ض املنا�ص�ب ع�ن اأي ع�ط�ل او �ص�رر ت�ع�ر�ض ل�ه املن�ذرة م�ع حتمي�ل املن�ذر اليه�ا بكاف�ة ر�ص�وم وم�ص�ارف التقا�صي و 

اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7504(
املنذر :- �صمرية غول حممد و�صيم خان

�صد /  املنذر اإليه�ا : ار�صانا في�صال مودي - هندية اجلن�صية 
لذلك، ف�اإن املن�ذره ين�ذركم ب�ص�رورة �ص�داد مبلغ  46،000  دره�م )�ص�ته و اربع�ون ال�ف دره�م( 
موعد  يف   2021/6/30 حتى   2020/1/1 تاريخ  م�ن  للفت�ره  امل�صتحقه  االيجاريه  القيم�ه 
اإىل  اللجوء  اإىل  موكتلن�ا  �صي�صطر  واإال  االإن��ذار،  بهذا  اإخطارك  ت�اريخ  م�ن  يومااً  ثلثون  اأق�صاه 
ب�ص�داد  واإلزام�ك  ل�ك  امل�وؤجرة  الوح�دة  ب�اإخلء  الإلزامكم�ا  ب�دبي  االإيجاري�ة  املنازعات  مركز ف�ض 
القيمة االإيجارية املرت�ص�دة بذمتك ، واملبالغ امل�صتحقة لهيئة كهرباء ومياه دبي )دي�وا( عن ر�صوم 
اإ�صتهلك الكهرباء واملياه ، وحلني متام االإخلءالفعلي للوحدة املوؤجرة ، مع الزامك ب�صداد قيمة 
مع  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  الق�صائية  وامل�صاريف  والر�صوم  القانونية  والفوائد  املادية  االأ�صرار 

حفظ حق موكلن�ا يف املطالبة بالتعوي�ض املنا�صب وكافة امل�صتحقات االأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7464(
مقدم من :- املنذرة : يونيك �صفن �صتار للتجارة العامة �ض ذ م م

UNIQUE SEVEN STAR GENERAL TRADING LLC

�صد / املنذر اليه : فندق �صانت جورج  - ST GEORGE HOTEL )جمهول العنوان(
املو�ص�وع / اإعلن اإنذار عديل )تكليف بالوفاء( بالن�ص�ر

غذائية  م��واد  عن  عبارة  ب�صاعه  بتوريد  املنذرة  قامت  اليه  املنذر  والفندق  املنذره  ال�صركة  بني  جتارية  تعاملت  مبوجب 
للمنذر اليه. تر�صد بذمة املنذر اليه ل�صالح ال�صركة املنذرة مبلغ وقدره 123.286.33 درهم )مائه وثلثه وع�صرون 
الف ومئتان و�صته وثمانون درهم وثلثه وثلثون فل�ض( وذلك عن قيمة الب�صاعه املورده للفندق، وحيث قد متت مطالبة 
املنذر اليه ب�صداد املرت�صد اأكرث من مرة اال اأنه ال توجد لديه اي م�صاعي ل�صداد ذلك املبلغ اإذ اأنه بواقع اخلل الإمتناعه عن 
�صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته ، لذا فاإننا بهذا االإنذار نخطركم وذلك باأن تقوموا ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمتكم والبالغ 
وثلثه وثلثون فل�ض( مع الفائدة  درهم  وثمانون  و�صته  ومئتان  الف  وع�صرون  وثلثه  )مائه  درهم   123.286.33
القانونية بواقع 12% �صنويااً من تاريخ اال�صتحقاق وذلك خلل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار، واإال فاإننا �صنلجاأ 
ملقا�صاتكم وفقااً للقانون واإتخاذ االإجراءات اللزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ، مع حت�صيلكم كافة التكاليف الناجمة 

عن اإجراءات التقا�صي من ر�صوم واتعاب حماماة وغريها.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7502(

املنذر : اأندريو ليون �صتيبني - اأ�صرتايل اجلن�صية 
املنذر اليها : را�صد حمدان عبداهلل حمدان الدرمكي - اإماراتي اجلن�صية 

الوفاء  وح��ث��ه على  االخ��ط��ار  ه��ذا  اإل��ي��ه مب��وج��ب  املخطر  امل��خ��ط��رة على  تنبة 
اليه  م�ص�افا  دره��م(  الف  )مائتي  درهم   200،000 مبلغ  ب�ص�داد  بالتزاماته 
2021/6/8 حتت طائلة  تاريخ اال�صتحقاق يف  9% من  القانونية  الفائدة 
للر�ص�وم  باالإ�صافة  املذكور  باملبلغ  واإل��زام��ه  القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ 
عن  االإمتناع  يف  اال�صتمرار  ح��ال  القانونية  والفوائد  الق�صائية  وامل�صروفات 
ال�صداد وذلك جميعه خلل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ اإ�صتلم املخطر 

اليها لهذا االإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0016673
علي طيفور احمد متيم ال�صودان رخ�صة جتارية 10856824 اإمارة ال�صارقة النباعة �صارع الزهرة بناية الزرعوين �صقة رقم 14 

املنذر : 
املحامي / يون�ض ال�صحي ب�صفته وكيل عن حممد بن اليف حمد العنزي / �صعودي اجلن�صية 

مبوجب وكالة رقم 2021/127836 الكاتب العدل دبي  العنوان : حمله املختار جمموعة ال�صحي القانونية )حمامون وم�صت�صارون قانونيون( 
والكائن مقره باإمارة دبي ديره رقة البطني دوار ال�صاعة - مقابل فندق املاريوت لل�صقق الفندقية - بناية امل�صعود - الطابق االول - مكتب رقم 101، 

  Alshehhilawyer@rotrmail.co : تليفون : 042384222 الربيد االلكرتوين
�صد املنذر اإليه : على طيفور احمد متيم - �صوداين اجلن�صية رقم الهاتف 0508464323 0502120393 

sicn@emiratesnent.ae العنوان : اإمارة ال�صارقة النباعة �صارع الزهرة بناية الزرعوين �صقة رقم 14 امييل
املو�صوع : املنذر اإليه ا�صدر ل�صالح املنذر بتاريخ 2017/4/1 عند )1( �صيك برقم 0000021 امل�صحوب على م�صرف عجمان باإجمايل مبلغ 
وقدره )30،000( ثلثون الف دوالر اأمريكي اأو مايعادله بالدرهم االماراتي وتبني بعد الرجوع للبنك امل�صحوب عليه غلق احل�صاب.  وعندما 

طالبه املنذر اأكرث من مرة ب�صداد هذا املبلغ، اإال اأنه رف�ض دون م�صوغ �صرعي اأو مربر فقوين، 
االأمر الذي يطالب معه املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ ثلثون الف دوالر او مايعدله بالدرهم االماراتي 111،000 درهم مائة واحد ع�صر 
الف درهم باالإ�صافة اىل مبلغ مائة الف درهم تعوي�ض عن االأ�صرار التي حلقت باملنذر ومع الفائدة القانونية بواقع 12% وذلك من تاريخ رجوع 
ال�صيك.  مما يحق معه للمنذر توجيه هذا االإنذار للمنذر اإليه لينذره ب�صرعة �صداد املبلغ مو�صوع االنذار وذلك خلل اأ�صبوع من تاريخ ا�صتلمه 
لهذا االإنذار، لذلك ، املنذر - ينذر املنذر اليه - مبا جاء بهذا االإنذار ، وذلك للعلم مبا جاء به ولنفاذ مفعوله خلل املدة القانونية مع حفظ كافة 

بوكالة املحامي/ يون�ض ال�صحي   حقوق املنذر االخرى.  

�ملوقع / حممد �ملختار رم�شان 
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 1062/2021/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197  

املدعي  واإع��لن  اقرب جل�صة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ض من عدالة  االإج��راءات  لباقي  با�صتكماال  املطالبة    : الدعوى  مو�صوع 
عليهما بها، وذلك لنظر ال�صق املعاد من حمكمة اال�صتئناف وفقا للإجراءات املتبعة - واحلكم من حيث النتيجة بالزام املدعي عليه 
االول ب�صداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد امللك باجلميع ال�صكني الكائن 
به الوحدة مو�صوع الدعوى. والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.   املدعى : م�صرف االإم��ارات االإ�صلمي )�صركة 
م�صاهمة عامة( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 
فاك�ض رقم 043310784 موبايل رقم 0557016552 وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي - املطلوب اإعلنهما 
1-افق التجارة للتجارة العامة �ض ذ م م ، 2-داود خ�صرويار - �صفتهما : مدعى عليهما.  مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة با�صتكماال لباقي االإجراءات نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�صة واإعلن املدعي عليهما بها، 
وذلك لنظر ال�صق املعاد من حمكمة اال�صتئناف وفقا للإجراءات املتبعة - واحلكم من حيث النتيجة بالزام املدعي عليه االول ب�صداد 
كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�صوم اخلدمات امل�صتحقة للمطور الرئي�صي واحتاد امللك باجلميع ال�صكني الكائن به الوحدة 
مو�صوع الدعوى. والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واالتعاب. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/9/19 ال�صاعة 
10.00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل.

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

�عالن بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 926/2021/18 عقاري جزئي  

املنظورة يف : الدائرة العقارية اجلزئية ال�صابعة رقم 248  
مو�صوع الدعوى : وا�صتكماال لباقي االإجراءات يرجى التكرم باملوافقة على ت�صجيل الدعوى وحتديد جل�صة لنظرها واعلن 
املدعي عليه بها وفقا للإجراءات املتبعة لديكم - واحلكم بالزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )2،718،090.95( 
تاريخ  من  9% �صنويا  بواقع  والفائدة  فل�صا(  وت�صعون  وخم�صة  درهما  وت�صعون  الف  ع�صر  وثمانية  و�صبعمائة  مليون  )اثنان 
عنوانه   - الوطني  دب��ي  االإم���ارات  بنك   : املدعى  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  مع  ال�صداد  مت��ام  وحتى  املطالبة 
04/3874225 م��وب��اي��ل رقم  اإم����ارة دب��ي - دي���رة - ���ص��ارع بني ي��ا���ض - ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة دب��ي - ه��ات��ف رق��م   :
 : وميثله   Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  3113783794 مكاين  رق��م   055/7016552
عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي املطلوب اإعلنه/ 1- منذر عبداحلميد حممد كبنجي - �صفته : مدعي عليه.  مو�صوع 
االإعلن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�صوعها املطالبة وا�صتكماال لباقي االإجراءات يرجى التكرم باملوافقة على ت�صجيل الدعوى 
وحتديد جل�صة لنظرها واعلن املدعي عليه بها وفقا للإجراءات املتبعة لديكم - واحلكم بالزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
وقدره )2،718،090.95( )اثنان مليون و�صبعمائة وثمانية ع�صر الف وت�صعون درهما وخم�صة وت�صعون فل�صا( والفائدة بواقع 
9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االإثنني 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  �صباحا يف   9.30 ال�صاعة   2021/9/27 املوافق 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل.

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 844/2021/100 �حو�ل نف�س م�شلمني 
املنظورة يف : دائرة االأ�صرة اأحوال نف�ض اخلام�صة رقم 70  

مو�صوع الدعوى : طلق لل�صرر ونفقة العدة واملتعة وموؤخر ال�صداق وح�صانة ال�صغرية "ناتايل" ونفقة ال�صغرية ، 
وبدل م�صكن ، اجرة حا�صنة ، بدل اثاث 

املدعى : �صارة القادري  
عنوانه : االإمارات - اإمارة عجمان - �صارع �صارع ال�صيخ عمار بن حميد - مبنى بر�صتيج 10 

املطلوب اإعلنه : 1- كمال ابو الزلف  - �صفته : مدعى عليه 
ال�صداق  وموؤخر  واملتعة  العدة  ونفقة  لل�صرر  املطالبة طلق  ومو�صوعها  الدعوى  عليك���  اأق��ام  قد   : االإع��لن  مو�صوع 

وح�صانة ال�صغرية "ناتايل" ونفقة ال�صغرية ، وبدل م�صكن ، اجرة حا�صنة ، بد اثاث.  
فاأنت  لذا  بعد  التقا�صي عن  قاعة  8.30 �صباحا يف  ال�صاعة   2021/9/20 املوافق  االثنني  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

اأيام على االأقل. 

رئي�س �ل�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ل�شتئناف رقم:1236/2021/300 ��شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اال�صتئناف املدنيه الثالثه رقم 83

مو�صوع اال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2021/841 مدين جزئي والر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب. 

امل�صتاأنف:بنك االمارات دبي الوطني �ض.م.ع - فرع
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة  - دبي - �صارع بني يا�ض - مبنى بنك االمارات دبي الوطني 
- رقة البطني - املقر الرئي�صي - بجوار غرفة دبي وجلنة ف�ض املنازعات االيجارية بدبي - رقم 

مكاين:3029494911 - وميثله:دانه �صباح حممد 
املطلوب اإعلنه :  1- هر�ض يوجي�ض بارمار يوجي�ض موهن الل يامار  -  �صفته : م�صتاأنف �صده

اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق���م:841/2021 مدين جزئي  مو�صوع االإع��لن :  قد 
ال�صاعة 10.00 �ض  املوافق  2021/9/21   الثلثاء   ب��ت��اري��خ:2021/7/1. وح��ددت لها جل�صة يوم 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�صي  بقاعة 

�صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن قر�ر بالتنفيذ 

                      يف �لدعوى رقم  5008/2021/60 �أمر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية  رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )46000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف.

املدعي : الروعة لتاجري ال�صيارات
عنوانه:االمارات - امارة عجمان - النعيمية - عجمان - �صارع �صارع خليفة - مبنى �صكاي 

تاور - �صقة 704-703
املطلوب اإعلنه : 1- �صعود م�صعود حممد م�صبح  - �صفته : مدعي عليه

مو�صوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية التجارية بتاريخ:2021/8/5 تكليفكم 
بالوفاء مبا جاء بعاليه وذلك خلل 5 ايام من تاريخ القرار ويف حال عدم الوفاء �صيتم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

�عالن حكم بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1277/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�صابعة رقم 136
مو�صوع الدعوى : �صم ملف النزاع التجاري رق��م:381/2021 املحال من مركز الت�صوية الودية للمنازعات بالزام 
و�صبعة  وت�صعمائة  الفا  وت�صعون  وارب��ع��ة  مائة  دره��م   )194.927( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
وع�صرون درهما - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:هنيكل بويل بت لل�صناعات املحدوده ذ.م.م

عنوانه:امارة ام القيوين - املنطقة ال�صناعية اجلديدة - �صارع االحتاد - بناية ملك امنه حممدعلي حملها املختار 
مكتب ح�صني لوتاه دبي اخلليج التجاري 1 - برج فيجن الطابق 17 �صقة 1702-1701 - مكاين:2612485764

املطلوب اإعلنه :  1- �صحارى االمارات الدولية للمقاوالت �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
املذكورة اعله  املنعقدة بتاريخ:2021/5/23 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  مو�صوع االإعلن 
بان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�صوري  بحكمت  ذ.م.م  املحدوده  لل�صناعات  بت  بويل  ل�صالح/ هنيكل 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )194.927( درهم مائة واربعة وت�صعون الفا وت�صعمائة و�صبعة وع�صرون درهما والفائدة 
القانونية بواقع 9% �صنويا من 2021/4/1 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:455/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�صوع الدعوى : احالة الق�صية رقم 224 ل�صنة 2021 طعن جتاري من حمكمة التمييز اىل املحكمة 

االبتدائية. 
املدعي:بنك االحتاد الوطني �ض.م.ع )�صابقا( بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع )حاليا(

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - امارة ابوظبي - �صارع ال�صلم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري - 
�صقة املبنى بالكامل - �صارع ال�صلم - وميثله:دانه �صباح حممد

املطلوب اإعلنهم :  1- بيمان باقري لتجارة املواد الغذائية ���ض.ذ.م.م 2- بيمان ابو القا�صم باقري 3- 
اأ�صماء جاد الكرمي حممد مر�صي  -  �صفتهم : مدعي عليهم 

مو�صوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احالة الق�صية رقم 224 ل�صنة 2021 طعن جتاري 
من حمكمة التمييز اىل املحكمة االبتدائية - وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/9/19  ال�صاعة 
08.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4451/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 439/2018 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.828.814.94( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري )حاليا( بنك االحتاد الوطني )�صابقا(

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي  - االحتاد - ابوظبي - �صارع ال�صلم - مبنى بناية بنك االحتاد - �صقة 1
اإعلنهما : 1- حار�ض لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة وتاأجري املعدات ذ.م.م 2- �صاجد  املطلوب 

منها�ض حممد خليل - �صفتهما : منفذ �صدهما
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع���لن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )1828814.94( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6759/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3432/2020 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )435.570( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - را�ض اخلور ال�صناعية - بالقرب من دوار العبار - كراج �صركة عبدالغفور وعامل 
خ��ان للنقل - رق��م م���ك���اين:2928593466 - هاتف رق����م:043205883 - م��ت��ح��رك:0507166284 - بريد 

gafoor_alam@yahoo.co:الكرتوين
املطلوب اإعلنه : 1- الفي�صلية للمقاوالت �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)435570( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1355/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

املبلغ  ب�صداد   ، 2021/929 مدين جزئي  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )338.544( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة عمان للتاأمني ���ض.م.ع - عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم مبنى ال 
مكتوم رقم 24 بالقرب من دوار ال�صاعة مقابل مركز الدانة - مكاين رقم : 4134379682

املطلوب اإعلنهما : 1- براغمه الدارة املن�صاأت �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده 
�صده منفذ   : �صفته   - �ض.ذ.م.م  ال�صيارات  �صف  خلدمات  بارك  �صتار   -2

املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك��م بدفع  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د   : االإع���لن  مو�صوع 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )338544( وق��دره  به 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4509/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة  رقم 186

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/971 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )2447723.35( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : تك ا�صتيل �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة ال�صارقة - ال�صارقة - اخلان - �صارع كورني�ض اخلان - دوار االبريق - برج 

ا�صا�ض - الطابق اخلام�ض - مكتب رقم 405 ، وميثله/ عبدالكرمي اأحمد عبداهلل عيد 
املطلوب اإعلنه : 1- طائف املدينة للمقاوالت �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/7 اخطاركم ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )2447723.35( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار )قطعة ار�ض - 
منطقة جممع دبي لل�صتثمار - رقم االر�ض 500( والعائدة لكم باملزايدة العلنية وفقا ملقت�صيات 

ن�ض املادة 152 من اللئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية رقم 75 ل�صنة 2018 وتعديلته.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:2123/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�صرة رقم 413

املطالبة مبقدار  م��و���ص��وع  ال��ف��وات��ري  قيمة  للمدعية  ت���وؤدي  ب���اأن  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
)25.601.78( درهم خم�صة وع�صرون الفا و�صتمائة وواحد درهم وثمانية و�صبعون فل�صا - الزام املدعي عليها 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�صركة جمموعة االمارات للت�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �ض.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة اأبوظبي - املطار - ابوظبي - �صارع حمدان بن حممد مبنى مبنى ات�صاالت الرئي�صي 
- بجانب مارك�ض �صبن�صر - وميثله:عبداهلل حممد ر�صول علي الهرومودي

املطلوب اإعلنه :  1- امال بنت الطاهر جفال  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية قيمة الفواتري 
مو�صوع املطالبة مبقدار )25.601.78( درهم خم�صة وع�صرون الفا و�صتمائة وواحد درهم وثمانية و�صبعون 
االربعاء   يوم  لها جل�صة  - وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  املدعي عليها  ال��زام   - فل�صا 
اأو من ميثلك  املوافق  2021/9/15  ال�صاعة 09.00 �ض يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1779/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى االوىل رقم 400
مو�صوع الدعوى : املطالبة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�صوع املطالبة مبقدار 
)66.491.50( درهم �صتة و�صتون الفا واربعمائة وواحد وت�صعون درهما وخم�صون فل�صا - الزام املدعي عليه 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�صركة جمموعة االمارات للت�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �ض.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة اأبوظبي - �صارع حمدان بن حممد - مبنى ات�صاالت - بجانب مارك�ض �صبن�صر
املطلوب اإعلنه :  1- عثمان �صعيد حممد �صعيد احمد  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة 
الفواتري مو�صوع املطالبة مبقدار )66.491.50( درهم �صتة و�صتون الفا واربعمائة وواحد وت�صعون درهما 
وخم�صون فل�صا - الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - نود اعلمكم انه قد مت 
االت�صال  برنامج  بالعلم واحل�صور عرب  التكرم  لذا يرجى  بياناتها اعله �صدكم  املذكور  الدعوى  ت�صجيل 
املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية االوىل على هاتف رق��م:00971566037085 - يوم 
2021/9/15 وذلك من ال�صاعة 9:00 �ض ولغاية 12:30 ظ او احل�صور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة 

املعتمد )الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�صوية
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13338 بتاريخ 2021/9/12 
�عالن بالن�شر 

 5293/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر  - تفا�صيل االإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  بريل �صور ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م

  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة اخللطة اجلافة بلك�صيت ذ.م.م )�صابقا( - �صركة 

بلك�صيت للخلطة اجلافة ذ.م.م )حاليا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )53663.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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»ن�صوة  االإعلمية  �صرحت  اخل�صو�ض،  ه��ذا  ويف 
الرويني« ع�صو جمل�ض اإدارة االأكادميية الدولية 
للفنون والعلوم التلفزيونية والرئي�ض التنفيذي 
ل�صركة برياميديا لل�صت�صارات واالإنتاج االإعلمي 
اأنه »على الرغم من انعقاد هذه الدورة من جوائز 
االإميي الدولية عن ُبعد اإال اأنها �صت�صهد م�صاركة 
ال��ف��ن واالإع�����لم �صمن  ع���دد ك��ب��ري م��ن م�صاهري 

جلنة التحكيم.

ت��ن��ظ��ي��م مثل  ف��ر���ض  »اإن  »ال���روي���ن���ي«  واأ����ص���اف���ت 
من  اال�صتفادة  كبري  ب�صكل  تتيح  الفعاليات  ه��ذه 
الكفاءات الفنية املتوفرة لدى جهة مرموقة مثل 
االأكادميية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، 
واال�صتفادة من فر�ض التعاون املتاحة يف جماالت 
ب���ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى املنجز  ال��ت��ل��ف��زي��ون مب���ا ي���ع���ود 
اإىل  م�صرية  العربي،  والعامل  االإم���ارات  يف  الفني 
خا�ض،  ب�صكل  ال��ع��رب��ي��ة  ال���درام���ا  م��ث��ل  ق��ط��اع  اأن 

واالأفكار  االأداء  خ��لل  من  كبري  تطور  له  ح��دث 
�صناع  احتكاك  ف��ر���ض  زادت  وكلما  وامل�����ص��م��ون.. 
العربي مبختلف  والعامل  االإم���ارات  ال��درام��ا من 
اخل���ربات وامل���دار����ض ال��ع��امل��ي��ة، زادت ف��ر���ض جناح 
وامل�صمون،  ال�صكل  حيث  م��ن  وت��ط��وره  اإنتاجهم 
االأم���ر ال���ذي دف��ع »ب��ريام��ي��دي��ا« ل��ب��ذل امل��زي��د من 
خارطة  يف  ر�صميااً  م��ق��رااً  اأبوظبي  جلعل  اجل��ه��ود 
ال�صنوية  االإمي����ي  ج��وائ��ز  حتكيم  جل���ان  اج��ت��م��اع 

م��ن��ذ 11 ع���ام���ا، وب��ال��ف��ع��ل جن��ح��ت ال�����ص��رك��ة يف 
ب��اأن ذلك  املا�صية، لقناعتها  ذل��ك خ��لل االأع���وام 
اأ�صكال  على  وال��ت��ع��رف  ال��وع��ي  زي���ادة  يف  ي�صاهم  
االإن��ت��اج االإع��لم��ي وال���درام���ي م��ن خمتلف دول 
العامل االأمر الذي ي�صمح بخلق اأجواء للمناف�صة 
واإث��راء املحتوى واخل��ربات العربية«.ومن ناحية 
اأخرى، قال الدكتور ناثانيال بريندل املدير العام 
اإىل جولة  للجان حتكيم جوائز االإمي��ي، »نتطلع 

نهائية من  الن�صف  املرحلة  فعاليات  جديدة من 
ع�صو  ت�صت�صيفها  التي  الدولية  االإمي���ي  ج��وائ��ز 
االأكادميية االإعلمية ن�صوة الرويني من اأبوظبي، 
عمل  ف��ري��ق  واإىل  اإل��ي��ه��ا  بال�صكر  اأت���وج���ه  وال��ت��ي 
�صركة برياميديا على ا�صت�صافتهم لهذه اجلولة 
�صتكون مب�صاركة جلنة حتكيم مميزة من  والتي 
املنطقة«. اجلدير بالذكر اأن االأكادميية الدولية 
للعلوم والفنون التلفزيونية ُتعد واحدة من اأهم 

اجلهات  م��ن  دول��ي��ااً  املعتمدة  والهيئات  املنظمات 
املعنية ب�صناعة املحتوى التليفزيوين، وُتعد اأي�صااً 
اأحد املرجعيات الر�صمية والدولية املتخ�ص�صة يف 
عام  يف  وتاأ�ص�صت   ، التليفزيوين  املحتوى  �صناعة 
1969، وت�صم اأع�صاء من نحو 60 دولة واأكرث 
من 500 �صركة عاملية، يف جميع قطاعات �صناعة 
االإعلم  ناع  و�صُ الرقمي،  واالإع���لم  التلفزيون، 

والرتفيه.

للعام احلادي ع�سر.. اأبوظبي ت�ست�سيف اجلولة قبل النهائية لتحكيم جوائز الإميي الدولية

 "الأ�ساطري اليونانية والرومانية" كيف ن�ساأت الأ�سطورة فى العامل؟

•• ال�شارقة-الفجر

يف  احلكومي  للت�صال  ال��دويل  املنتدى  ينظم 
»درو�ض  �صعار  حتت  تقام  التي  العا�صرة،  دورت��ه 
و27   26 ي��وم��ي  امل�صتقبل«  تطلعات  امل��ا���ص��ي، 
 12 ال�صارقة،  اإك�صبو  مبركز  اجل��اري  �صبتمرب 
فعالية جانبية، اأبرزها ملتقى ال�صباب، وملتقى 

املوؤثرين، 
وجل�صة لوكالة اأنباء االإمارات بعنوان: »االأخبار 
جل�صة  اإىل  باالإ�صافة  كورونا«،  زمن  يف  امل�صللة 
حوارية خا�صة بروؤ�صاء حترير عدد من ال�صحف 
اليومية من داخل وخارج الدولة حتت عنوان: 

»اإىل اأين تتجه ال�صحافة اليوم«.
وت�����ص��ع��ى ال�����دورة ال��ع��ا���ص��رة ل��ل��م��ن��ت��دى ال���دويل 
خ�������لل حزمة  م�����ن  احل����ك����وم����ي  ل����لت���������ص����ال 
التفكري  مبداأ  تر�صيخ  اإىل  اجلانبية  الفعاليات 
العوامل  اأهم  اأحد  كونه  واال�صت�صرايف،  النقدي 
عام  ب�صكل  االت�صال  عملية  جن��اح  يف  الرئي�صية 
واحلكومي ب�صكل خا�ض، وذلك من خلل عدد 
خرباء  ت�صت�صيف  التي  وال��ور���ض  اجلل�صات  من 

متمر�صني وتطرح ق�صايا هامة للنقا�ض. 
الفعاليات  تنظيم  خ��لل  م��ن  املنتدى  ويتطلع 
التجارب  م��ن  اال�صتفادة  تعميق  اإىل  اجلانبية 
اأنتجت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي  للت�صال  التاريخية 
تناولها  م��ا يجعل  ال���درو����ض  م��ن  ك��ب��ريااً  ع����ددااً 
وبحثها اأحد حماور املنتدى الرئي�صية للخروج 
احلكومي  االت�صال  ف��رق  تر�صد  مفيدة  بنتائج 
فهم  اأن  باعتبار  اليومية،  ممار�صاتهم  خ��لل 
تطوير  يف  ي�صهم  علمي  ب�صكل  االت�صال  تاريخ 
اأدوات للنجاح يف توجيه املجتمعات نحو م�صتقبل 

يت�صم بالتنمية واال�صتقرار. 

ملتقى املوؤثرين 
ي���دي���ر جن����م االإع��������لم ال���ري���ا����ص���ي االإم�����ارات�����ي 
الربامج  وم��ق��دم��ة  وامل��ح��اورة  احل��م��ادي،  هيثم 
املوؤثرين«  »ملتقى  ال�صيباين  ن��دى  البحرينية 
املعلوماتي«  »ال��وب��اء  عنوان  حتت  يناق�ض  ال��ذي 
عدة حماور، انطلقا من اإدراك اإدارات االت�صال 
ميكن  ال��ذي  والتغيري  االأث���ر  حلجم  احلكومي 
امل��وؤث��رون يف جمتمعاتهم م��ن خلل  ي��ق��وده  اأن 
التوا�صل  وم��واق��ع  الرقمي  االت�����ص��ال  من�صات 

االجتماعي.
وجتيب من�صة امللتقى على جمموعة اأ�صئلة حول 
يبني من خللها اجلمهور ثقته  التي  الكيفية 
وكيف  االجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  مب��وؤث��ري 

بلدهم  جت���اه  م�صوؤوليتهم  امل���وؤث���رون  يتحمل 
التعاون  تعزيز  ميكن  وكيف  اأوطانهم؟  و�صمعة 
على  واملوؤثرين  احلكومي  االت�صال  اإدارات  بني 
مواقع التوا�صل االجتماعي وخ�صو�صااً يف �صوء 
توجه هذه االإدارات اإىل بناء ج�صور التعاون مع 
تعيق  التي  التحديات  بع�ض  ملواجهة  املوؤثرين 

و�صول ر�صائلها للجمهور.

االأخبار امل�شللة يف زمن كورونا
الفعاليات  �صمن  اأخ����رى  تفاعلية  جل�صة  ويف 
يتحدث  املنتدى،  الأع��م��ال  امل�صاحبة  اجلانبية 
املدير العام لوكالة اأنباء االإمارات )وام( �صعادة 
امل�صللة يف  االأخ��ب��ار  الري�صي عن  حممد ج��لل 
حماور  اأربعة  يف  اجلل�صة  وتبحث  كورونا،  زمن 
جائحة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  امل�صللة  االأخ��ب��ار  طبيعة 

كورونا واآثارها على وحدة وا�صتقرار املجتمعات، 
التقني  التطّور  م��ن  االإع���لم  ا�صتفادة  وكيفّية 
ال�صرعة  وحتقيق  امل�صتمر  التجديد  اأج��ل  م��ن 
املطلوبة لنقل اخلرب والتحقق من م�صداقيته، 
امل�صللة  االأخ����ب����ار  ي��ت��ن��اول  حم����ور  ج���ان���ب  اإىل 
وحتديات جمتمع ال�صحافة واالإعلم يف اأوقات 

االأزمات.

 اإىل اأين تتجه ال�شحافة اليوم؟
ال�صحف،  بروؤ�صاء حترير  اأما اجلل�صة اخلا�صة 
30 رئي�ض حترير من داخل  اأكرث من  فتجمع 
وخارج الدولة، ويديرها االإعلمي مروان احلل 
من موؤ�ص�صة دبي للإعلم، وتطرح على روؤ�صاء 
ومدراء حترير ال�صحف امل�صاركني اأ�صئلة كثرية 
حول راهن وم�صتقبل ال�صحافة، وتفتح النقا�ض 

�صواء  ال�صحافة،  تواجه  التي  التحديات  ح��ول 
التوا�صل  واآليات  ال�صحفي  ب��اأدوات  يتعلق  فيما 

مع القراء واجلماهري،
اأمن��اط املحتوى املقروء يف ظل تزايد  اأو حول   
من�صات  ن���ح���و  وامل���ع���ل���ن���ني  االإع�����لن�����ات  ت���وج���ه 

التوا�صل االجتماعي.

ال�شباب واجليل اخلام�س من االأفكار 
حتت  ال�صباب  ملتقى  ان��ع��ق��اد  امل��ن��ت��دى  وي�صهد 
باإدارة  االأف��ك��ار«،  من  اخلام�ض  »اجليل  ع��ن��وان: 
ميثاء حممد، وهي فنانة ر�صوم متحركة وراوية 
باأ�صلوبها  جمهورها  جت��ذب  اإم��ارات��ي��ة  ق�ص�ض 
ال�صباب  التحديد  امل�صوق، وت�صتهدف على وجه 
االإم��ارات��ي واأول��ي��اء االأم���ور، وي�صرتك معها يف 
اإدارة امللتقى مروان ال�صحي، مقدم الربامج يف 

قناة �صما دبي التابعة ملوؤ�ص�صة دبي للإعلم.
اأن  ال�صارقة،  حلكومة  االإعلمي  املكتب  وك�صف 
عوامل  يف  تبحث  حم��اور  اأربعة  يناق�ض  امللتقى 
االأدوات  التقني يف  التقدم  بني  التناغم  حتقيق 
وتعزيز  الب�صرية  امل���وارد  بكفاءة  االرت��ق��اء  وب��ني 
اإىل دور االت�صال  باالإ�صافة  االإبداعي،  التفكري 
احل���ك���وم���ي يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��اغ��م ب���ني ال���ذك���اء 

اال�صطناعي والذكاء العاطفي واالجتماعي.
 و�صيبحث املنتدى روؤية وت�صورات ال�صباب حول 
املتوقعة  والوظائف  امل�صتقبل  جمتمعات  �صكل 

ومتطلباتها من مهارات وعلوم، 
ا�صتعداد  كيفية  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل  و���ص��ي��ت��ن��اول   
بالتعلم  اأو  االأك��ادمي��ي  بالتعليم  ���ص��واء  ال�صباب 
امل�صتمر واملتوا�صل اأو عرب اكت�صاب املهارات من 

برامج التدريب املنا�صبة.

ال���ع���دي���د م����ن ال���ك���ت���ب وال����درا�����ص����ات 
باالأ�صطورة،  االإن�صان  علقة  تناولت 
حقائق  و������ص�����ارت  ت����ول����دت  وك����ي����ف 
يهتدى بها االإن�صان االأوىل فى عامله، 
اليونانية  "االأ�صاطري  ك��ت��اب  ومنها 
�صلمة،  اأم��ني  تاأليف  والرومانية" 
والذى يرى اأن اأنه ال توجد ح�صارة 
فاحل�صارة  االأ����ص���اط���ري،  م���ن  ت��خ��ل��و 
الرومانية  ب��ع��ده��ا  وم���ن  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
ميلد  اإن  بل  االأ�صطورة،  على  قامتا 
اأ���ص��ط��ورة، وجميء  ك��ان  روم���ا نف�صه 
االآلهة اإىل االأر�ض اأ�صطورة، كل �صيء 

كان فى البدء اأ�صطورة.
االأ�صاطري  اآل��ه��ة  اأن  الكتاب  ويو�صح 
كانت تلعب واأن�صاف اآلهتها واأبطالها 
املو�صيقى، فكلمة  اأي�صا فى  اأدواَره��م 
بف�صل  تذكرنا  نف�صها،  "مو�صيقى" 
املوزيات، وتروى كثري من االأ�صاطري 

االآالت  اأول������ي������ات  اخ�����رتع�����ت  ك���ي���ف 
هناك  واأن  م����رة،  الأول  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 
املو�صيقية  للعرو�ض  موؤلفات عديدة 
ال�صخ�صيات  بها  اأوح���ْت  وال�صوتية 
ت���رَوى ق�ص�صها فى  ال��ت��ى  ال��ق��دمي��ة 

هذا الكتاب.
ويوريديكى  اأورف��ي��و���ض  ق�صة  كانت   
ذل��ك احلني  كتبت، ومنذ  اأوب���را  اأول 
�����ص����ارت م���و����ص���وع���ا حم���ب���وب���ا لدى 
امل���وؤل���ف���ني امل��و���ص��ي��ق��ي��ني، ورمب����ا كان 
اأ�صهر تناول لهذه الق�صة هو ما اأّلفه 
جلوك، وي�صم القطع امل�صهورة التى 
اآلة واح��دة، والتى تعزف  تعزف على 
�صخ�ض  يغنيها  وال��ت��ى  اآل��ت��ني،  ع��ل��ى 
�صخ�صان:  ي��غ��ن��ي��ه��ا  وال���ت���ى  واح������د، 
يوريديكي،  حم��ب��وب��ت��ى  ف��ق��دت  ل��ق��د 
ومن  وي����وري����دي����ك����ي،  واأورف�����ي�����و������ض 
اإليها  الق�ص�ض االأخرى التى جذبت 

املو�صيقيني: ق�ص�ض ميديا، وجا�صون 
الذين  امل��وؤل��ف��ني  وم��ن  واإيفيجينيا. 
اقتب�صوا االأفكار من علم االأ�صاطري: 

ما�صنيت، واأوفنياخ، وبور�صيل.
 ويتحدث املوؤلف عن بداية اأ�صطورة 
جوبيرت، واأن هناك �صل�صلة جبال فى 
االإغريق  ب��لد  م��ن  ال�صماىل  اجل���زء 
مقدونيا  م��ن��ط��ق��ت��ى  ب����ني  ���ل  ت���ف�������صِ
ال�صرقى  ال��ط��رف  وع��ل��ى  وت�����ص��ال��ي��ا، 
يقع جبل  ه��ذه  اجل��ب��ال  �صل�صلة  م��ن 
اأول��ي��م��ب��و���ض ال��ب��ال��غ ارت��ف��اع��ه ع�صرة 
قمته  ال���ث���ل���وج  وت��ك�����ص��و  ق�����دم،  اآالف 

با�صتمرار.
 ويعتقد ُقدامى االإغريق اأن جوبيرت 
ح�������ارب ق������وة ك����رون����و�����ض ع���ل���ى ه���ذا 
جلوبيرت  احلكم  ا�صتقر  ومل��ا  اجلبل، 
����ص���ار ي��ع��ق��د اج���ت���م���اع ب���لط���ه على 
ه���ذا اجل��ب��ل. وك���ان ي��راأ���ض جمال�ض 

بقربه  ا  فخماً ا  ق�صراً وي�صكن  االآلهة، 
ق�����ص��ور االآل���ه���ة ال��ه��ام��ة االآخ���ري���ن، 
يوم،  ك��ل  جوبيرت  اإىل  ي��اأت��ون  ك��ان��وا 
ويجل�صون حوله فى اجتماٍع يت�صف 
ي��رق�����ض االآلهة  ��ا  واأح��ي��اناً ب��اجل��دي��ة، 
باأغانيهم.  وي�صلُّونه  اأمامه،  ال�صغار 
و�صرابهم  االأمربو�صيا  طعامهم  كان 
يف�صلهم  وك��ان  )ال��رح��ي��ق(.  النكتار 
عن نظر الب�صر من ال�صحب حتر�ض 

بابه ال�صاعات.
االآخرين  االآل��ه��ة  بع�ض  اأن  وُيعتقد   
ال�صماوي،  البيت  ذل��ك  ف��ى  يقيمون 
االآلهة  ب��ع�����ض  اأن  امل��ع��ت��َق��د  ك���ان  ك��م��ا 
اأو االأر������ض  ال��ط��ب��ي��ع��ة  اآل���ه���ة  ك���ان���وا 
العامل  اآلهة  االآخر  والبع�ض  نف�صها، 
ال�صفلي. و�صنتكلم عن كل جمموعة 
الثلث هذه،  االآلهة  من جمموعات 

كلٌّ بدورها.

ينظم 12 فعالية جانبية ويجمع اأكرث من 30 رئي�س حترير يف جل�شة واحدة

الدورة العا�سرة من »الدويل للت�سال احلكومي« .. اأ�سئلة �سرورية حول م�ستقبل ال�سباب والإعلم
ي�شتهدف تر�شيخ مبداأ التفكري النقدي واال�شت�شرايف الإجناح االت�شال احلكومي

�صدر حديثا عن مكتبة تنمية، للناقد حممود عبد ال�صكور، كتاب حتت عنوان 
“�صينما م�صر.. زيارة جديدة الأفلم قدمية” ال�صادر عن دار تنمية للن�صر 
ال�صكور، يحقق  الناقد حممود عبد  600 �صفحة.وقال  والتوزيع فى نحو 
هذا الكتاب حلما قدميا ىل باأن اأعيد قراءة اأفلم م�صرية من زوايا خمتلفة 
وجديدة، واأن اأعيد اكت�صاف بع�صها، مو�صحا اأنه لدينا فعل �صينما عظيمة، 

ومبدعون كبار، ي�صتحقون اأن نرى اأعمالهم ب�صكل اأعمق.
 وتابع عبد ال�صكور، اأتناول بالتحليل فى الكتاب اأكرث من 50 فيلما م�صريا، 

واأ�صود،  واأبي�ض  األ���وان  التقليدي،  ال�صينما  �صريط  زم��ن  اإىل  تنتمى  وكلها 
ونبتهج،  فنطرب  اأحيانا،  �صوتها  ن�صمع  العر�ض،  اآل��ة  تديره  كانت  وال��ذى 

ونرى ال�صرائط داخل بوبينات كبرية، فن�صتعد مل�صاهدة ا�صتثنائية.
 واأ�صاف اأما معيار االختيار فهو زاوية الروؤية اجلديدة للفيلم، اأى اأن يكون 
ل��دى جديد الأط��رح��ه، بحيث ال اأك���رر م��ا كتب ع��ن ه��ذه االأف���لم م��ن قبل، 

وبحيث ميكن اأن تعاد م�صاهدتها ب�صورة خمتلفة.
واأو�صح، اكتب عن اأفلم ملخرجني كرث، من اأنور وجدى وكمال ال�صيخ و�صيف 

اإىل �صعيد مرزوق وعاطف الطيب وخريى ب�صارة وعلى عبد  الدين �صوكت 
اخلالق وي�صرى ن�صر اهلل وراأفت امليهي، ومن يو�صف �صاهني وتوفيق �صالح 
فوزى  واأ�صامة  الكا�صف  ر�صوان  اإىل  �صكرى  ومم��دوح  الوهاب  عبد  وفطني 
و�صريف عرفة وحممد �صبل و�صيد عي�صى، بل واأتناول اأي�صا الفيلم امل�صرى 
الوحيد الذى اأخرجه خم�صة خمرجني وهو فيلم “�صنة اأوىل حب، واأحاول 
كذلك من خلل الكتاب رد االإعتبار لكتاب �صيناريو كثريين ي�صتحقون مكانة 

رفيعة حقا مثل لو�صيان المبري و�صاحب التجارب املتفردة ماهر عواد.

كتاب »�سينما م�سر« 
ملحمود عبد ال�سكور يقدم حتليل لـ 50 فيلما م�سريا

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت االأكادميية الدولية للعلوم والفنون التلفزيونية عن موعد انعقاد فعاليات املرحلة الن�شف نهائية من الدورة 
�شبتمرب اجلاري، وذلك  الثالث ع�شر من  ُبعد يف  الدوره عن  �شتقام هذه  الدولية حيث  »االإميي«  ال� 49 من جوائز 
بتنظيم واإدارة �شركة برياميديا لال�شت�شارات واالإنتاج االإعالمي لل�شنة احلادية ع�شر على التوايل، وقامت ال�شركة 
بتوجيه الدعوة لعدد من الفنانني و �شناع االإعالم وخمرجي االأفالم من االإمارات، والدول العربية للم�شاركة يف 

جلنة حتكيم الدورة، وتقييم االأعمال امل�شاركة.
وتت�شمن الفعالية اجتماع للجان التحكيم لتقييم االأعمال امل�شاركة عن بعد هذا العام على غري ماجرت عليه العادة 

وذلك ب�شبب ظروف �شعوبة االنتقال ب�شبب جائحة الكورونا.

االأ�شطورة،  القدمي  االإن�شان  ع��رف 
وارتبط  احلقيقة،  يعرف  اأن  قبل 
باخلرافة قبل اأن يعرف طريقه اإىل 
اهلل، كانت االأ�شطورة ح�شن االإن�شان 
القدمي اأمام الطبيعة، ولغته واأداته 
فبها  تف�شريها،  فى  العتيقة  العلمية 
من  اأوى  واإليها  خماوفه،  من  حت�شن 

ظلمات هذا الكون الف�شيح.
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ل عندما اأطّل عرب )ال�شو�شيال ميديا( اأن اأختار الطريقة التي تنا�شبني اأف�شّ

فيفيان مراد: �سخ�سيتي 
عميقة واأميل اإىل 

التفكري باأمور احلياة

• ما هي تفا�صيل االأغنية التي قّدمِتها على �صكل 
)دويتو( مع النجم اجلزائري ديدين كانون؟

- االأغنية بعنوان )يومي(، �صنقوم بت�صويرها حتت 
رامز  م��ن كلمات  وه��ي  خ���وري،  زي���اد  امل��خ��رج  اإدارة 

ال�صيد.
ب�)مود(  تتمّيز  وه��ي  ك��ث��ريااً،  فكرَتها  اأحببُت  وق��د 
االأوىل  للمرة  )ال��راب(  اأغني  �صبابي ومن خللها 

وهو اأ�صلوب غنائي جديد علّي ومل اأقّدمه �صابقااً.
الذي  بتوح�صني(  )بر�صه  دوي��ت��و  ب���  راأي���ك  م��ا   •

جمع بني اأنغام ووائل كفوري؟
- ه���و ع��م��ل ج��م��ي��ل، وُب�����ذل ج��ه��ٌد م���ن اأج���ل���ه على 

م�صتوى الكلمة واللحن.
العمل يجمع بني جنمني كبريين، وهما لن يقّدما 

. عملاً مبتذالاً بل جميلاً
واحد  ع��م��ٍل  يف  كبريْين  جن��م��نْي  اجتماع  وه��ل   •

يعني جناحه بال�صرورة؟
يجيد  ال��ذي  الوحيد  اللبناين  املطرب  اأن  اأعترب   -
اللهجة امل�صرية جيدااً، عدا عن اأنه ناجح وحمبوب 
ل لو اأنه هو َمن  هو الفنان وائل ج�صار، وكنت اأف�صّ

غّنى الدويتو مع اأنغام.
اللهجة  ُيِجْد  اأن وائل كفوري مل  • هل تق�صدين 

امل�صرية كما يجب؟
اللهجة  اأما  اللبنانية،  باللهجة  وائل كفوري )ملك(   -

امل�صرية فينجح يف غنائها وائل ج�صار.
• وما راأيك بالنجاح الهائل الذي حققْته اأغنية وائل كفوري 

)البنت القوية(؟
ب��اأن وائ��ل كفوري ملك  - هذا االأم��ر يوؤكد ما ذكرُته �صابقااً 

باالأغنية اللبنانية.
• جناح اأغنية )البنت القوية( وا�صتخدام بع�ض العبارات 
بات مييل  اأن اجلمهور  يعني  )�صّكر على مرّبى(، هل  ك� 

اإىل االأغنية ذات الكلم العادي والب�صيط؟
- هذا لي�ض كلمااً عاديااً وب�صيطااً، بل هو اأ�صلوب )ال�صهل 

املمتنع(.
متى  العراقية،  باللهجة  الأغنية  التح�صري  ب�صدد  • كنِت 

�صتطرحينها؟

بالرغم من غياب  العمل  على  ال�صتاء. ونحن جمربون  اأطرحها خلل ف�صل  ورمبا  ت�صويرها،  ب�صدد   -
احلفلت واالإنتاج وتدهور االأو�صاع يف لبنان.

الفنان؟ م�صلحة  يف  ي�صّب  ال  ال�صاحة  عن  االبتعاد  الأن  • هل 
- بل الأن الفنان يجب اأن يقوم بعمله.

من  نوع  لتحقيق  �صيء  كل  من  بالرغم  جديدة  اأعمال  طرح  على  جمرب  هو  هل  ولكن  �صحيح،  • هذا 
الوجود على ال�صاحة الفنية؟

- طبعااً، واإال كيف يحقق الفنان وجوده! التواجد عرب )ال�صو�صيال ميديا( لي�ض اأ�صلوبي، كما اأ�صبح اأ�صلوبااً 
قدميااً ويعتمده الفنان الذي ال جديد فنيااً لديه، فيقوم بت�صوير نف�صه ويطرح �صورااً وفيديوهات عربها.

ال اأحقق نف�صي عرب )ال�صو�صيال ميديا( بهذه الطريقة، الأن �صخ�صيتي عميقة واأميل اإىل التفكري باأمور 
احلياة.

�صعوده؟ اأو  الفنان  هبوط  يف  مهمااً  دورااً  تلعب  ميديا(  )ال�صو�صيال  • لكن 
ل عندما اأطّل عرب )ال�صو�صيال ميديا( اأن اأختار  - طبعااً ال ميكن اأن ننكر هذا االأمر، ولكنني �صخ�صيااً اأف�صّ

الطريقة التي تنا�صبني وتنا�صب �صورتي كفنانة.
ول�صت جمربة على الظهور عربها بطريقٍة ال تليق بي وال تنا�صبني وبعيدة عن �صخ�صيتي.

وا�صح  انتعا�ض  مقابل  متوقف  و�صبه  يعاين  املجال  هذا  اأن  مبا  الغناء،  عن  بعيدااً  عرو�صااً  تتلقي  • اأمل 
لل�صوق التمثيلية؟

- �صحيح اأن جمال التمثيل منتع�ض، ولكن مل ت�صلني الكثري من العرو�ض التمثيلية، رمبا الأن القّيمني 
على املجال يرونني مطربة اأكرث، عدا عن اأنني ال اأطرق االأبواب.

اأمتّنى اأن يتغرّي الو�صع خلل الفرتة املقبلة، واأي دور ُمنا�ِصب ميكن اأن ي�صلني �صاأكون �صعيدة جدااً به.
رف�صِتها؟ فلماذا  كثرية،  لي�ض  ولكنها  عرو�ض  اإىل  • اأ�صرِت 

- نعم، و�صلْتني عرو�ٌض متثيلية ولكنني اعتذرت عنها. عندما اأجد اأن العر�َض غري ُمنا�ِصب اأرف�صه فورااً 
حتى اإنني ال اأقراأ الن�ض.

التمثيل؟ حتبني  اأنك  • يبدو 
بي  يليق  ما  التمثيلي  العر�ض  يف  يتوافر  اأن  ويجب  كمطربة،  ا�صمي  على  كثريااً  تعبُت  ولكنني  طبعااً.   -

وبتجربتي الفنية.
امل�صرتكة؟ الدراما  يف  اأم  املحلية  الدراما  يف  امل�صاركة  لني  تف�صّ • هل 

- يهّمني االإنتاج القوي، الأنه يخدم كل َمن ي�صارك يف العمل.
جديدة؟ وجوه  اإىل  بحاجة  ال�صغرية  ال�صا�صة  اأن  ترين  • هل 

- طبعااً وبقوة،
 الأن هناك تكرارااً يف الوجوه.

فيه؟ يغّن  مل  حال  يف  التمثيلي  العمل  اإىل  املغني  ي�صيف  اأن  ميكن  • ماذا 
- يف االأ�صا�ض، 

ي�صتعني املُْنِتج باملغّني الأن ا�صمه ي�صيف اإىل العمل.
وبالن�صبة اإيّل، يجب اأن يجيد املغّني التمثيل واأن ي�صتغل على نف�صه قبل امل�صاركة يف اأّي دور يلعبه، واإال فمن 

االأف�صل اأن يبقى يف بيته، الأنه اإذا مل يفعل ذلك فاإنه �صيف�صل كما �صيثبت اأنه ال يجيد التمثيل.

امل�صرية  الفنانة  اأع��رب��ت 
اأمرية فتحي عن �صعادتها 
ت�صوير  م����ن  ب���االن���ت���ه���اء 
ف��ي��ل��م��ه��ا اجل���دي���د )اأول���ه���ا 
ح��ل��و(، وه���و ال��ف��ي��ل��م الذي 
بعد  ال�صينما،  اإىل  يعيدها 
غياب طويل، موؤكدة اأنها 
جمهورها،  انتظار  يف 
لدى عر�ض الفيلم.

فتحي:  واأ���ص��اف��ت 
من  )ان�����ت�����ه�����ي�����ن�����ا 
ت�صوير الفيلم، رغم 
الكثرية  امل�����ص��اع��ب 
التي واجهتنا، ب�صبب 
انت�صار فريو�ض كورونا، 
الت�صوير  تاأجيل  مت  ول��ه��ذا 
م����رات ع����دة، ومل����دة اأك����رث من 
عام ون�صف العام، واحلمد هلل 

وكانت  الت�صوير،  من  انتهينا 
االأخ�����رية، يف مدينة  امل�����ص��اه��د 

ال�صيخ زايد(.
امل�صرية:  ال���ف���ن���ان  واأردف���������ت 
قوية،  ع��ودة  تكون  اأن  )اأمتنى 
الزميلت  م��ن  م��ع جم��م��وع��ة 
والق�صة  ال��ن��ج��وم،  وال���زم���لء 
فيها  األ��ع��ب  جميلة،  اإن�����ص��ان��ي��ة 
دور مرتجمة تتعر�ض ملواقف 
كثرية يف حياتها وعلقتها مع 

الرجال(.
يذكر اأن فيلم )اأولها حلو( من 
دارين  العيلي،  ح��م��زة  بطولة 
ورانيا  ج����لل  ���ص��ه��ام  ح������داد، 
اإىل عدد من  اإ�صافة  �صاهني(، 
واجلديدة،  ال�����ص��اب��ة  ال���وج���وه 
تاأليف واإخ��راج حازم  وهو من 

متويل.

منة  االأزي����اء  وع��ار���ص��ة  ال�صابة  الفنانة  ان�صمت 
يقوم  ال���ذي  عايل"  "توتر  م�صل�صل  اإىل  اجل��اب��ر 
النا�صر  عبيد  اأ�صامة  ال�صوري  املخرج  باإخراجه 

وهو من اإنتاج �صادق ال�صباح.
تدور اأح��داث م�صل�صل "توتر عايل" يف اإط��ار من 
الت�صويق واالأك�صن حيث ميتد العمل على اثنتى 

ع�����ص��رة ح��ل��ق��ة وم���ن امل���ق���رر ع��ر���ص��ه ع���رب من�صة 
VIP" االإلكرتونية.  "�صاهد 

ال�صوري ق�صي  النجم  العمل  وي�صارك يف بطولة 
ريتا  منهم  النجوم  م��ن  ع��دد  جانبه  واإىل  خ��ويل 
حايك، جنيد زين الدين، بيري داغ��ر، رمي ن�صر 

الدين، علي �صكر، �صارة اأبي كنعان، وغريهم.

يذكر اأن منة اجلابر �صاركت يف ال�صباق الرم�صاين 
هاين  بطولة  واالأر�ض"  ال�صما  "بني  مب�صل�صل 
ب��در، غ��ادة ع��ادل، حممد ثروت،  �صلمة، �صو�صن 
ندى  بدر،  الليثي، جنلء  اللوزي، حممود  ي�صرا 
مو�صى، ومن تاأليف اإ�صلم حافظ، اإخراج حممد 

العدل.

طرحت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد اأغنية )دويتو( يجمعها بالنجم اجلزائري 
ديدين كانون، م�شرية يف  هذا احلوار اإىل اأنها اأحبت فكرتها كثريًا، كما اأنها 

تتمّيز ب�)مود( �شبابي، و�شتايل غنائي تقّدمه للمرة االأوىل.
يتوافر  اأن  ويجب  كمطربة،  ا�شمها  على  كثريًا  تعبت  اأنها  اعتربت  مراد، 
يف اأي عر�س متثيلي ما يليق بها وبتجربتها الفنية، الفتة اإىل اأن )على 
دور  اأّي  يف  امل�شاركة  قبل  نف�شه  على  ي�شتغل  واأن  التمثيل  اإجادة  املغني 
يلعبه، واإال فمن االأف�شل اأن يبقى يف بيته، الأنه اإذا مل يفعل ذلك فاإنه 

�شيف�شل كما �شيثبت اأنه ال يجيد التمثيل(.

اأمرية فتحي... 
)اأولها حلو(

منة اجلابر تن�سم مل�سل�سل "توتر عايل" 
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اأيهما اأكرث فائدة الكرز احللو اأم احلام�ض؟
الكرز  بني  االأوكرانية،  التغذية  خبرية  فو�ض،  �صفيتلنا  الدكتورة  قارنت 

احللو والكرز احلام�ض واأيهما اأكرث فائدة للج�صم.
من  اأع��ل��ى  ن�صبة  على  يحتوي  احل��ام�����ض  ال��ك��رز  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�صري 
املوجودة  ال�صكر  كمية  ن�صف  على  يحتوي  حني  يف  وامل��ع��ادن،  الفيتامينات 
مادة  على  احلام�ض  الكرز  يحتوي  ه��ذا  اإىل  وباالإ�صافة  احللو.  الكرز  يف 
على  وحت��اف��ظ  ال�صماء،  ال��غ��دد  منظومة  عمل  ع��ن  امل�صوؤولة  امليلتونني، 

م�صتوى الكولي�صرتول يف الدم وحت�صن النوم.
وتقول، "حتتوي ثمار الكرز الطازجة بنوعيه احللو واحلام�ض على �صعرات 
حرارية مت�صاوية تقريبا 50-62 كيلو�صعرة. ولكن موؤ�صر ن�صبة ال�صكر يف 
الكرز احلام�ض هو االأقل من بني جميع الفواكه والثمار ويعادل 22، وهذا 

املوؤ�صر يف الكرز احللو اأي�صا منخف�ض ويعادل 25".
واالأوعية  القلب  عمل  يف  مفيد  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ال��ن��وع��ني  لكل  وت�صيف، 
اأنهما  كما  ال��دم.  ال��دم، ومينعان جتلط  وتنظيم م�صتوى �صغط  الدموية، 

يح�صنان عمل اجلهازين الع�صبي واله�صمي وحالة ال�صعر واالأظافر.

عالمة مفاجئة يف فمك ينبغي مالحظتها!

B12 لون ل�سانك قد يدل على نق�ض فيتامني
اإغفالها  ميكن  اأن��ه  اإال  ج��دا،  �صائعة   B12 فيتامني  نق�ض  اأع��را���ض  تعد 

ب�صهولة اأو اخللط بينها وبني �صيء اأقل خطورة.
وقد تكون معر�صا خلطر نق�ض فيتامني B12، ويجب اأن تفكر يف اإ�صافة 
اإذا  ال��غ��ذائ��ي،  نظامك  اإىل   B12 على  التي حتتوي  االأط��ع��م��ة  م��ن  امل��زي��د 

الحظت تغريا ب�صيطا يف لون ل�صانك.
اأن   B12 ي��ع��ان��ون م��ن نق�ض فيتامني  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ض  ي��لح��ظ  وق��د 
وقد  وي�صت.  التغذية هيلني  الأخ�صائية  وفقا  و�صكله،  لونه  يتغري  ل�صانهم 
ي�صبح موؤملا ومتورما ب�صكل متزايد، وقد يبدو اأحمر اللون واأكرث اإ�صراقا 

من املعتاد.
وينتج ذلك عن اأحد االأعرا�ض املعروفة با�صم التهاب الل�صان، والذي ٌربط 

.B12 بنق�ض فيتامني
ول�صوء احلظ، فاإن نق�ض فيتامني B12 �صائع، خا�صة عند كبار ال�صن، كما 

كتبت وي�صت ملوقع Healthline الطبي.
واأ�صافت: "اأظهرت الدرا�صات اأن الل�صان املتورم وامللتهب الذي يحتوي على 
اآفات طويلة م�صتقيمة، ميكن اأن يكون علمة مبكرة على نق�ض فيتامني 

."B12
وميكن اأن ي�صبح االلتهاب �صديدا لدرجة اختفاء براعم التذوق لديك. وقد 

تلحظ اأي�صا تغيريا طفيفا يف الطريقة التي تتحدث بها.
ولكن ملجرد اإ�صابتك بل�صان متورم، فهذا ال يعني بال�صرورة اأنك تعاين من 

.B12 نق�ض فيتامني
وميكن اأن يحدث التهاب الل�صان اأي�صا ب�صبب ارتداد احلم�ض اأو جفاف الفم 

اأو احلروق اأو حتى رد فعل حت�ص�صي جتاه الطعام اأو الدواء.

- كيف ميكن ان تتحرك العظام معا ؟ 
ان  ميكن  وبف�صلها  املفا�صل  ه��ي  معينة  موا�صع  يف  العظام  تتلقي 
تتحرك مثل مف�صل الركبتني والوركني ومف�صل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  اال  منها  يتحرك  ال  وثابتة  ملتحمة  فاكرثيتها  ال��راأ���ض 

اال�صفل . 
 - ما اأكرب جزيرة بني اجلزر التي ت�شكل اليابان؟

جزيرة هون�صو
- يف اأي حميط يوجد اأكرب عدد من اجلزر؟

يف املحيط الهادي

. االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  وهو  الكاتبة  االآلة  خمرتع  هو  �صولز  كري�صتوفر  اأن  تعلم  • هل 
. الر�صا�ض  املدفع  خمرتع  هو  مك�صيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 

 . الزالزل  حدوث  ت�صجيل  جهاز  هو  ال�صيزموجراف  اأن  تعلم  • هل 
. م   1930 ت�صارلزريخرتعام  االأمريكى  العامل  الزالزل  قيا�ض  جهاز  • اخرتع 

• هل تعلم اأن االإمام حممد متوىل ال�صعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ض وتويف 
يف 17 يونيه عام 1998 م .

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�صر  اخرتعه ال�صحفى املجرى الدي�صلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى الثلثينيات .

. م   1957 وتوفىعام  لبنان  فى  م   1889 عام  ما�صى  اأبو  اإيليا  • ولد 
. النار  اكت�صفوا  من  اأول  هم  ال�صني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 

. م   1904 عام  الفيفا  القدم  لكرة  الدوىل  االحتاد  • تاأ�ص�ض 
.  1923 عام  اإىل  تاأ�صي�صه  يعود  الدوىل  البولي�ض  اأو  • االنرتبول 

 .  1958 عام  تاأ�ص�صت  امل�صرتكة  االأوروبية  • ال�صوق 
. ا�صكتلندا  هى  اجلولف  لعبة  عرفت  دولة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الراعي 
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الكزبرة
تعد  "الكزبرة" 
م������ن ال����ن����ب����ات����ات 
التي  ال��ع�����ص��ب��ي��ة 
اجل�صم  ت���ن���ظ���ف 
م�������ن ال���������ص����م����وم 
وت����������ط����������رده����������ا 
وتقي  ل���ل���خ���ارج، 
م��ن ال��ع��دي��د من 

االأمرا�ض.
وم�������ن ال����ف����وائ����د 
ال���������������ص�������ح�������ي�������ة 
 ، " ة بر للكز "
اأن���ه���ا ت�����ص��اع��د يف 
من  الكبد  تنقية 
كما  ال�������ده�������ون، 
تعّزز من وظائف 
ال����ك����ل����ى ومت���ن���ع 
احل�صوات  تكون 
ل��ه��ا، اإ���ص��اف��ة اإىل 

املحافظة على امل�صتوى املعتدل لل�صكر يف الدم.
وحتتوي "الكزبرة" على العديد من املعادن التي ت�صاعد يف تنقية اجل�صم 
وتنقية  ال��دم  من  الثقيلة  املعادن  بجذب  قيامها  اإىل  اإ�صافة  ال�صموم،  من 

االأع�صاء الداخلية واالأن�صجة، مبا ي�صبه عملية "غ�صل" للج�صم.
وتوجد طرق متعددة لل�صتفادة الق�صوى من نبات "الكزبرة"، منها:

وقد  ال�صم�ض  وح��رارة  احلر  لهيب  و�صط  قدميه  على  م�صيا  ال�صحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�صابه اجلوع والعط�ض.. ويف اأثناء ذلك وجد جمل يعرب ال�صحراء وحيدا فم�صى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
اأبدا ومل يكن  ماء عذب، وهناك �صرب حنظلة وارت��وى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�صرب وي�صرب وكاأنه الي�صبع 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميلأ �صنامه حتي ي�صتطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�صحراء ،وبعد فرتة �صار االثنان 
حتى و�صل اإىل واحة ت�صكنها قبيلة كبرية نزال فيها �صيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري 
القبيلة من اأن يعي�صا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحملن الزاد والزواد ويرحلن فاختار حنطلة اأن 

يعي�ض و�صط افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثريا يف عمل يدر عليه ربحا يكفيه �صر ال�صوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما ملأ 
�صنامه باملاء لي�صتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�صاء المعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة واليرتك منها 
غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متلأ باملاء ليحملها من اراد ال�صفر فوق ظهره لتعينه على العط�ض و�صط 
ال�صحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�صحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�صماها قربة 
ومنهم من ا�صماها مطرة الأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ض حنظلة يف و�صطهم كرمي النف�ض عزيزا مبا 
يك�صبه من �صناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�صب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغريها  و�صناعة  اخل�صبية  االواين  �صناعة  يتقن  فكان  االخ�صاب  االثاثاث من  بع�ض  �صناعة  يجيد 
فا�صتعان باملواد ال�صمغية امل�صتخرجة من اال�صجار وحوافر الذبائح وا�صتعان اي�صا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�صياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�صياء جيدة ال�صنع فا�صتطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�صغري 
بقواربهم املتينة وعلمهم �صيد اال�صماك ومتليحها كما �صنع لهم بع�ض االدوات املو�صيقية البيئية وكان اي�صا 
اإىل جنة �صغرية ت�صكنها قبيلة �صعيدة  انواع اخل�صروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�ض 
�صميت بعد ذلك با�صم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �صيخ القبيلة وا�صتحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

الظروف  جميع  يف  ميكن  ال  با�صكينا،  ف��ريا  ال�صيدالنية  اأعلنت 
ا�صتخدام االأدوية املنتهية �صلحيتها، اأي بعد تخطي التاريخ الذي 

حددته ال�صركة امل�صنعة، اإثر درا�صات واختبارات عديدة.
وت�صري ال�صيدالنية يف حديث لوكالة Prime الرو�صية للأنباء، 
وتاأثري  فعالية  ع��ن  م�صوؤولة  ل��لأدوي��ة  امل�صنعة  ال�صركات  اأن  اإىل 
على  املثبتة  ال���دواء  �صلحية  انتهاء  ت��اري��خ  اإىل  فقط  منتجاتها 

العبوة.
وتقول، "ت�صري التعليمات املرفقة بالدواء اإىل نوعيته وميزاته واإىل 
ال�صخ�ض  ف��اإذا ح�صل لدى  املحتملة عن تعاطيه.  االآث��ار اجلانبية 
الذي يتعاطى الدواء نوع من رد الفعل غري املتوقع ب�صببه، ف�صتكون 

ال�صركة امل�صنعة م�صوؤولة اأمام القانون".
وباالإ�صافة اإىل مدة �صلحية الدواء املثبتة، يجب تخزين الدواء 
وفق ظروف ملئمة مثل درجة احلرارة وال�صوء والرطوبة. لذلك 
�صحيحة  ب�صورة  ال��دواء  لتخزين  بانتباه  التعليمات  ق��راءة  يجب 

ت�صمن فعاليته حلني انتهاء مدة ال�صلحية املثبتة على علبته.
وبعد انتهاء مدة �صلحية الدواء، ال تتحمل ال�صركة امل�صنعة اأي 
م�صوؤولية عن جودته وفعاليته. الأن الدواء بعد انتهاء املدة املثبتة، 
�صلبية  فعل  ردود  وي�صبب  العلجية  خ�صائ�صه  يفقد  اأن  ميكن 
خطرية. اأي اأن تعاطي ال�صخ�ض لدواء منتهي ال�صلحية، يجازف 

ب�صحته وحتى بحياته. بح�صب ال�صيدالنية با�صكينا.

خطورة ا�ستخدام الأدوية منتهية ال�سلحية

الطبيبة البيطرية مي�شيل اأوتو وم�شاعدها باتريك ع�شبوا عيني وحيد القرن قبل نقله من مزرعة بوفالو 
درمي ، اأكرب حممية خا�شة لوحيد وحيد القرن يف القارة.   رويرتز


