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القهوة عالج فعال لل�صداع
يعتقد املاليني حول العامل اأن القهوة تلعب دورا مهما يف زيادة تركيز 
لها  اأن  يبدو  لكن  �صباحا،  �صربها  على  يحر�صون  لذلك  الإن�����ص��ان، 

تاأثريا اأكرث اأهمية.
ميكن  اأنه  اإىل  الأملانية،  فقد اأ�صارت بوابة "هايل براك�ص�س" العلمية 
للتخل�س  اإليها  الليمون  اإ�صافة  مع  الإ�صربي�صو  قهوة  تناول  للمرء 

من ال�صداع، وذلك قبل اللجوء اإىل ا�صتعمال امل�صكنات املعتادة.
واأكدت وكالة الأنباء الأملانية نقال عن البوابة، على اأن قهوة الإ�صربي�صو 
ال�صداع، ف�صال عن  التخل�س من  ت�صاعد يف  الفاكهة احلم�صية  مع 
اأنها مفيدة يف حالت ال�صداع الن�صفي، وذلك من خالل تناول كوب 

من قهوة الإ�صرب�صو غري املحالة مع ع�صرة ن�صف ليمونة.
واأ�صاف امل�صدر اأن الكافيني املوجود يف القهوة له تاأثري اإيجابي على 

ال�صداع، لأنه مينع تكوين اإنزمي ي�صاهم يف ال�صعور بالأمل.
كما اأن اإ�صافة الليمون ت�صاهم يف احلد من ال�صعور بالأمل يف اجل�صم 
ا�صتمر  اإذا  خمت�س  طبيب  با�صت�صارة  ين�صح  املوقع  لكن  ع��ام،  ب�صكل 

ال�صداع بعد تناول القهوة مع الليمون.

ملاذا نتعرق ليال يف الفرا�ش؟
يعاين بع�س الأ�صخا�س من التعرق ال�صديد لياًل، فما اأ�صباب ذلك؟

اأن  اأو�صح املركز الأملاين للتوعية ال�صحية  ال�صوؤال  لالإجابة عن هذا 
خطري..  غ��ري  ه��و  م��ا  منها  ع��دة،  اأ�صباب  ل��ه  ال�صديد  الليلي  التعرق 

ومنها ما يدق ناقو�س اخلطر.
واأو���ص��ح امل��رك��ز اأن الأ���ص��ب��اب غ��ري اخل��ط��رية تتمثل يف ت��ن��اول اأطعمة 
اأو التوتر  اأو �صرب �صاي الزجنبيل بكرثة  حريفة )حارة( قبل النوم، 

النف�صي، اأو  تناول اأدوية معينة كم�صادات الكتئاب واأدوية ال�صكري.
اأمرا�س  يف  فتتمثل  ال�صديد  الليلي  للتعرق  اخلطرية  الأ�صباب  اأم��ا 
الغدد  و�صرطان  الدرقية  ال��غ��دة  وم�صكالت  ال�صكري،  ك��داء  الأي�����س 

اللمفاوية، و�صرطان الدم "اللوكيميا".
الكامن  ال�صبب احلقيقي  للتحقق من  الطبيب  ا�صت�صارة  ينبغي  لذا   

وراء التعرق الليلي ال�صديد.

خطوات لإ�صراك اأطفالك 
يف اتخاذ القرارات 

اخلطوات،  من  جمموعة  اإن�صايدر" الإلكرتوين  "بزن�س  موقع  اأورد 
على الوالدين اتباعها عند اتخاذ قرارات جديدة تخ�س الأطفال. ب

 1 - اأخذ املهمة على حممل اجلد
ملناق�صة  اجتماعاً  اعقد  امل�صتقبلية،  الطفل  اأه��داف  عن  ال�صوؤال  بدل 
الذاتية، لتحديد الأهداف  التنمية  اأمور مثل  القرارات معه ملناق�صة 
وطرق حتقيقها. كما ميك م�صاعدة اأطفالك على اتخاذ قرار فردي، 
مثل تعلم ممار�صة العزف على اآلة مو�صيقية، اأو الن�صمام اإىل فريق 

ريا�صي حملي. 
التقليدية للقرارات  بدائل  يف  النظر   -  2

املتعة والإثارة،  واأه��داف حتقق  اأكرث لن�صاطات  الأطفال مييلون  لأن 
ت�صعرهم  ن�صاطات  ق����رارات ح��ول  ات��خ��اذ  الأط��ف��ال يف  اإ���ص��راك  ميكن 

بال�صعادة. 
اأهداف واقعية و�صحية  -  3

ابتداء من  اأي �صيء  اإجن��ازه، قد ت�صمع  عندما ت�صاأل طفلك عما يود 
"اأريد  ب�  املدر�صة" وانتهاء  الأك��رث �صعبية يف  الطفل  اأك��ون  اأن  "اأريد 
ل��ذا ل بد من  اأك��رب ع��دد من النقاط يف فريق ك��رة ال�صلة"،  ت�صجيل 
م�صاندة الطفل يف قراراته وم�صاعدته يف اتخاذ القرارات ال�صحيحة 

التي ميكن حتقيقها. 
باملهام قائمة  اإعداد   -  4

اإع��داد قائمة  ميكن م�صاعدة الطفل على اإجناز مهامه اليومية عرب 
باملهام وو�صعها يف غرفة نومه وتذكريه على الدوام باإجناز املهام يف 

وقتها. 
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مباراة مالكمة �صاخنة بني كنغرين
حيوانات  م��ن  اثنني  ب��ني  �صاخنة  معركة  هاتفها،  بكامريا  �صيدة  ر���ص��دت 
تزور  مان�صون  ليز  وك��ان��ت  اأ���ص��رتال��ي��ا.  �صرقي  بري�صنب  مدينة  يف  الكنغر 
ابنتها يف بري�صنب، عندما خرجت للتنزه لرتى امل�صهد النادر واملثري على 
املالكمة. وظل احليوانان اجلرابيان  مباراة يف  وكاأنه  بدا  الذي  الطبيعة، 
حتى  خ�صبية،  طاولة  وعلى  الأر����س  على  بع�صهما  وي�صقطان  يت�صارعان 
وح�صد  احل��ام��ي��ة.  للمعركة  خا�صر  اأو  ف��ائ��ز  يظهر  اأن  دون  بعيدا  رك�صا 
الفيديو م�صاهدات باجلملة على مواقع التوا�صل الجتماعي، وجلب عددا 
كبريا من التعليقات الطريفة. وتتميز حيوانات الكنغر، وموطنها الأ�صلي 
يف اأ�صرتاليا، بذيل طويل وقوي ت�صتند اإليه عند الرك�س، وي�صاعدها على 
ال�صتقامة والتوازن اأثناء املعارك. وتعد معارك الكنغر �صائعة بني الذكور، 

ليظفر املنت�صر بالزواج من الأنثى التي تراقب امل�صهد.

ردة فعل �صادمة ملقعد اعرت�ش �صّلم طريقه
املتحرك  كر�صيه  على  مقعد  رجل  ت�صرف  اإذ  معكراً،  كان  مزاجه  اأن  يبدو 
�صلم،  على  يقف  وه��و  مبنى  ي�صبغ  ك��ان  ده��ان  عامل  مع  �صادمة  بطريقة 
اأحياء  اأح���د  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  احل��ادث��ة  ه��ذه  تفا�صيل  ي��وث��ق  فيديو  بح�صب 

البريو.
الربيطانية" حلظة  �صن  "ذا  �صحيفة  ن�صرته  ال��ذي  الفيديو  اأظهر  فقد 
من  �صقوطه  بعد  عاماً" باأعجوبة   46" �صان�صيز  فرنانديز  الدهان  جن��اة 
عنيف  ب�صكل  ال�صّلم  ه��ّز  كر�صي  على  مقعد  رج��ل  ب�صبب  اأمتار   10 ارتفاع 

ومتتاٍل ب�صورة ل ترتك تربيراً اأن ت�صرفه كان "عفوياً".
وبالفعل، اأكّد بع�س ال�صكان املحليني اأن هذا الرجل معروف يف احلي موؤكدين 

اأنه "دائماً يت�صرف بطريقة فظة حني يجد �صيئاً على الر�صيف".

اأعرا�ش تنذر بنق�ش 
ال�صوائل يف اجل�صم 

توؤكد العديد من الدرا�صات احلديثة اأنه 
ال�صوائل  نق�س  على  ال���ص��ت��دلل  ميكن 
ب��اجل�����ص��م م���ن خ����الل م��الح��ظ��ة بع�س 

الأعرا�س ال�صحية واجلمالية.
الأملانية  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���ب���رية  واأو����ص���ح���ت 
اأن  الأمل��ان��ي��ة،  الأن��ب��اء  لوكالة  ج��ال  اآنتيه 
ال�صوائل  لنق�س  ال�����ص��ح��ي��ة  الأع���را����س 
و�صعف  وال��������دوار  ال�������ص���داع  يف  ت��ت��م��ث��ل 
الرتكيز واآلم الكلى وتراجع كمية البول 
للبول  النفاذة  والرائحة  الداكن  واللون 

والإم�صاك والقوام الغليظ للف�صالت.
ونوهت اأي�صا اإىل اأن الأعرا�س اجلمالية 
لنق�س ال�صوائل تتمثل يف جفاف وت�صقق 
ظهر  ع��ل��ى  التجاعيد  وظ��ه��ور  ال�����ص��ف��اه، 

اليد وال�صاعد والفخذ.
ال�صوائل  ق��ل��ة  اأن  اإىل  ج����ال  واأ������ص�����ارت 
تراجع  اإىل  ال��غ��ال��ب  يف  ت��رج��ع  باجل�صم 
ال�صعور بالعط�س ب�صبب التقدم يف العمر 

اأو الإ�صابة باأحد الأمرا�س.
�صرورة  على  الأملانية  اخلبرية  و���ص��ددت 
كاف  نحو  على  بال�صوائل  اجل�صم  اإم��داد 

مبعدل ل يقل عن لرت ون�صف يوميا.

احذفها   .. ملوثا  تطبيقا   24
من جهازك الأندرويد فورا �ص 23

كيف ميّيز الآباء اأعرا�ش 
التوحد لدى الطفل؟

تتطّور متالزمة التوحد يف وقت مبكر من الطفولة، وتوؤثر على منو 
مهارات الطفل الجتماعية. وميكن لالآباء متييز الأعرا�س على الرغم 

من اأن بع�صها يلتب�س اأحياناً. اإليك كيف متّيز اأعرا�س التوحد:
* يجد الطفل �صعوبة يف التاأقلم مع اأية تغيريات يف الروتني والربامج 

اليومية.
* يتعّلق الطفل كثرياً باأ�صياء معينة، ويطّور عالقة معها.

* مي�صي الطفل وقتاً يف التحديق يف �صيء معني، ويحب حتريك بع�س 
الأ�صياء يف �صكل ي�صبه حركة املروحة.

* يتحا�صى الطفل تبادل النظرات والتوا�صل عن طريق العني.
* قد تكون نربة �صوت الطفل غري عادية نوعاً ما.

* يكّرر الطفل كلمات اأو بع�س اجلمل كثرياً.
* عندما تالحظ اأن الطفل ل ي�صتجيب لكل ما توجهه له من اأحاديث 

عليك ا�صت�صارة الطبيب.

لل�صحة جديد  معنى   )1
تن�صح جي�صيكا �صيبيل: "ابداأ يف روؤية ال�صحة كنمط حياة 
طويل الأجل، ولي�س جمرد مرحلة ق�صرية الأجل اأو حل 
على  اأ�صبوعيا  �صغرية  ت��ع��دي��الت  ب��اإج��راء  وذل���ك  ���ص��ري��ع، 
عادات ثابتة لديك، مثل تقليل تناول القهوة بكوب واحد يف 
اليوم. و�صددت على اأنه يجب عليك "التخلي عن الأرقام"، 
وجتنب ح�صاب ال�صعرات احلرارية اأو الكربوهيدرات التي 
تتناولها، والرتكيز بدل من ذلك على تناول ما يكفي من 

العنا�صر الغذائية والأطعمة الكاملة.

تتخطى وجبات الطعام ل   )2
اأن  الوجبات، ميكن  اأن تخطي  �صيبيل،  اأو�صحت جي�صيكا 
يوؤدي يف الواقع اإىل ال�صراهة عند تناول الطعام، واإن�صاء 
بتناول  املقابل  يف  وتقرتح  الطعام".  مع  �صلبية  "عالقة 
العنا�صر  ك��اف��ة  وج��ب��ة  ك��ل  ت�صمل  واأن  ب��ان��ت��ظ��ام،  ال��ط��ع��ام 
وال���ربوت���ني والدهون  ال��ك��رب��وه��ي��درات  م��ث��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

والألياف.

ال�صحية البدائل   )3
التي حتبها، فمن  الأطعمة  نف�صك من  بدل من حرمان 
املمكن بب�صاطة اأن جتد بديال �صحيا لها، فمثال ا�صتبدل 

اخلبز الأبي�س اأو املعكرونة باأنواع احلبوب الكاملة.
وقالت مو�صحة: "ل تقيد نف�صك اأبدا من خالل ال�صعي 
�صيء  ي��وج��د  ف��ال  مثالية"،  ب�"�صورة  الطعام  ت��ن��اول  اإىل 
املقابل  ولكننا نطمح يف  نظام غذائي مثايل،  اتباع  ا�صمه 

اإىل جتنب ال�صعور باحلرمان اأو املحدودية".

الطبخ يف املنزل  )4
ال��ط��ع��ام يف اخل������ارج، وط��ل��ب الوجبات  ت���ن���اول  ب���دل م���ن 
اجلاهزة وال�صريعة، جرب الطهي يف املنزل بانتظام، وذلك 

ل�صمان تغذية ج�صمك بالأطعمة ال�صحية.

مع ج�صمك �صحية  عالقة  اإن�صاء   )5

يزدهر،  لكي  ومتطلباته  ج�صدك  مع  تتوا�صل  اأن  تعلم 
�صيبيل  اليوغا، وتقول جي�صيكا  وذلك مبمار�صة ريا�صة 
اتخاذ  على  �صي�صاعدك  بج�صمك  الت�صال  اإع���ادة  "اإن 
خيارات �صحية، واحلفاظ على منط حياة �صحي طويل 

الأجل يركز على التغذية ولي�س معاقبة اجل�صم".

املاء من  املزيد  �صرب   )6
مازال هناك الكثريون ين�صون �صرب كمية كافية من املاء 
الوقت،  ل��ذاط احمل زجاجة معك ط��وال  اليوم،  ط��وال 

وا�صربها با�صتمرار طوال اليوم.

الراحة  )7
تدهور  يف  ي�صاهم  الإج��ه��اد  اأن  �صيبيل،  جي�صيكا  اأك���دت 
�صحة الأمعاء و"جمموعة كاملة من الأمرا�س" ، لذلك 

من ال�صروري منح ج�صمك وقتا للراحة والتعايف.
واقرتحت اأخذ اأيام راحة من التمرين، اأو قراءة كتاب، اأو 
تنظيم اأوقات ملقابلة الأ�صدقاء، اأو منح نف�صك ا�صرتاحة 

من و�صائل التوا�صل الجتماعي، اأو حتى اأخذ غفوة.

جمهدة غري  تدريبات   )8
"العثور  مدونتها،  يف  �صيبيل  جي�صيكا  تقرتح  واأخ���ريا، 
على مترين بدين حتبه فعليا وال�صتمتاع به، بدل من 
معاقبة نف�صك بتمارين �صاقة، �صواء كان ذلك باليوغا، 
اأو البيالتي�س، اأو املالكمة، املهم هو اأن تتحرك بطريقة 

جتعلك حتب وتقدر ج�صمك".

ل تبداأ يومك بهذه الأطعمة
 ك�صفت درا�صة قام بها خمت�صون بالتغذية عن الأطعمة 
وبالتايل  للمعدة،  مب�صاكل  ت�صاهم  قد  التي  ال�صباحية 
حدد املخت�صون اأبرز الأ�صياء التي ل يحبذ تناولها على 

الإفطار �صباحا.
ونقل موقع رو�صي نتائج الدرا�صة التي مت اإجراوؤها على 
كل  الفطور  يتناولون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن  العديد 

يوم.
من  اأط��ع��م��ة   8 اإىل  املخت�صون  ت��و���ص��ل  للنتائج  ووف��ق��ا 

املحبذ عدم تناولها �صباحا ب�صكل مبا�صر ومن بينها:
-املوز

الفارغة، وذلك  املعدة  املوز �صباحا على  ل يحبذ تناول 
لأن هذه الفاكهة تقوم على تعزيز م�صتوى املغني�صيوم يف 

الدم ما �صيوؤثر �صلبا على عمل القلب.
-اللنب اأو الزبادي

الفارغة  امل��ع��دة  على  ال��زب��ادي  اأو  اللنب  ت��ن��اول  يحبذ  ل 
الهيدروكلوريك من خالل  بتعزيز حم�س  �صيقوم  لأنه 

بكترييا موجودة باللنب.
-الإجا�س

على  م�صرة  الإج��ا���س  فاكهة  اأن  املخت�صون  اعترب  كما 
اخل�صنة  الأل��ي��اف  لكمية  نظرا  �صباحا  ال��ف��ارغ��ة  امل��ع��دة 
التي حتتويها والتي ميكن من خاللها اأن جترح غ�صاء 

املعدة.
-القهوة

بالأمر  ال��ف��ارغ��ة  امل��ع��دة  على  القهوة  ت��ن��اول  يعترب  كما 
اخل��ط��ري لأن����ه ي��ح��ف��ز زي�����ادة احل��م��و���ص��ة يف امل���ع���دة ما 

�صيجعلها ثقيلة.
- الع�صائر الطازجة

كما ي�صتح�صن عدم تناول الع�صائر الطازجة والتي قد 
اله�صمي  اجل��ه��از  يف  امل��خ��اط��ي  الغ�صاء  بتهييج  ت�صاهم 
وحت��ف��ي��ز الإن���ت���اج امل��ف��رط ل��الأن��زمي��ات ال��ب��ن��ك��ري��ا���س ما 

�صيوؤدي اإىل انتفاخ البطن وال�صعور بالغثيان.
-امل�صروبات الغازية

ك��م��ا ي��ق��رتح امل��خ��ت�����ص��ون الب��ت��ع��اد ع���ن ت���ن���اول ا�صتبعد 
يبطئ  الباردة حيث  �صباحا خ�صو�صا  غازية  امل�صروبات 

عملية تدفق الدم اإىل املعدة ما يزيد �صوء اله�صم.
-احللويات

كما ل يحبذ تناول احللويات على املعدة الفارغة �صباحا 
ب�صكل  تزيد  التي  الكربوهيدرات  على  لحتوائها  نظرا 

كبري من م�صتويات ال�صكر يف الدم.

املاء على معدة 
خاوية.. ماذا يفعل ؟

يف تقرير مهم ل�صحة املاليني حول 
العامل، اأ�صارت جملة "فرويندين" 
الآثار،  من  جمموعة  اإىل  الأملانية 
�صرب  عند  اجل�صم  يف  تظهر  التي 

املاء على معدة خاوية يف ال�صباح.
املجلة،  ت���ن���اول���ت���ه���ا  ال���ت���ي  الآث��������ار 
الأملانية،  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ونقلتها 

الأحد، ت�صمل الفوائد التالية:
اإزالة ال�صموم من اجل�صم: يتعافى 
اجل�صم خالل الليل ويتخل�س من 
ال�صموم واملواد ال�صارة به، وعندما 
ي�صرب املرء املاء على معدة خاوية، 
ف�����اإن ذل����ك ي�����ص��اع��د اجل�����ص��م على 
بالإ�صافة  ال�صموم،  من  التخل�س 
الع�صالت  خاليا  اإنتاج  تعزيز  اإىل 

وخاليا الدم اجلديدة.
حت�����ص��ني ع��م��ل��ي��ة الأي���������س: اأك����دت 
املاء  �صرب  اأن  على  الأملانية  املجلة 
على معدة خاوية يعمل على زيادة 
اإىل  ت�صل  بن�صبة  الأي�����س  م��ع��دل 
ال�صوائل  اأهمية  وت���زداد   ،24%
غذائيا  نظاما  يتبع  امل���رء  ك��ان  اإذا 
خا�صا، عالوة على اأن ارتفاع معدل 
اله�صمي  اجلهاز  اأن  يعني  الأي�س 
ي��ع��م��ل ب�������ص���ورة اأف�������ص���ل، وه����و ما 
ي�صاعد على اإنقا�س الوزن ب�صورة 

اأ�صهل.
ال���ت���خ���ف���ي���ف م�����ن ح����رق����ة امل����ع����دة 
وا������ص�����ط�����راب�����ات امل������ع������دة: حت���دث 
زيادة  ب�صبب  اله�صم  ا���ص��ط��راب��ات 
و�صل  واإذا  امل���ع���دة،  يف  احل��م��و���ص��ة 
امل�����ريء  اإىل  احل���ام�������س  ال�������ص���ائ���ل 
الرتياح،  بعدم  املرء  ي�صعر  ف�صوف 
امل����������اء بعد  ������ص�����رب  ول�����ك�����ن ع����ن����د 
يتم  ف��اإن��ه  ال��ن��وم،  م��ن  ال�صتيقاظ 
حرقة  وجت��ن��ب  احل��م�����س  تخفيف 
بذلك  امل��ع��دة  ت�صتعد  ك��م��ا  امل���ع���دة، 

لتناول وجبة الإفطار.
تعزيز ن�صارة الب�صرة: يوؤدي نق�س 
ظهور  اإىل  اجل�����ص��م  يف  ال�����ص��وائ��ل 
مبكر،  ب�صكل  والتجاعيد  ال��ب��ث��ور 
وقد اأظهرت الدرا�صات احلديثة اأن 
�صرب 500 مل من املاء على معدة 
الدموية  ال������دورة  ي��ح��ف��ز  خ���اوي���ة 
ب�صورة كبرية ويجعل الب�صرة اأكرث 

ن�صارة وليونة.
والتهابات  ال��ُك��ل��ى  ح�����ص��وات  م��ن��ع 
امل��ث��ان��ة: ةي�����ص��اع��د ���ص��رب امل���اء على 
م���ع���دة خ���اوي���ة ع��ل��ى جت��ن��ب تكون 
ال���ُك���ل���ى وح�����دوث  احل���������ص����وات يف 
تعمل  ح���ي���ث  امل����ث����ان����ة،  ال���ت���ه���اب���ات 
ع��ل��ى تخفيف  ال��ك��اف��ي��ة  ال�����ص��وائ��ل 
من  ال�صموم  وط��رد  امل��ع��دة  حم�س 

اجل�صم.
تقوية اجلهاز املناعي: يعمل �صرب 
امل����اء ب��ع��د ال���ص��ت��ي��ق��اظ م���ن النوع 
اجلهاز  ت���وازن  على  احل��ف��اظ  على 
املرء  ي�صبح  وب��ال��ت��ايل  ال��ل��م��ف��اوي، 
وم�صببات  ل��ل��ع��دوى  ع��ر���ص��ة  اأق����ل 

الأمرا�س.

حلول �صحية ب�صيطة يجب 
اتباعها يف 2020

مع بدء �لعد �لتنازيل حللول �لعام �جلديد 2020، بد�أ 
�أكرث �صحية من  للعي�ش ب�صكل  �لكثريون يف �لتخطيط 

�لعام �ملن�صرم، وذلك بتناول �لطعام �ملفيد وممار�صة 
�لريا�صة بانتظام وفقد�ن �لوزن.

�لتغذية  �أخ�صائية  وهي  �صيبيل،  جي�صيكا  ترى  ولكن 
لها  مدونة  يف  �لأ�صرت�لية،  �صيدين  مدينة  يف 

من  ب�صيطة،  �صحية  حلول   8 باتخاذ  �أنه 
�تباع نظام  �ملمكن �ل�صتغناء متاما عن 
لتدريبات  �خل�صوع  �أو  �صحي  غذ�ئي 

بدنية �صاقة.
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�ش�ؤون حملية

برج خليفة يبهر العامل بعر�ٍش مذهل و�صط مدينة دبي مبنا�صبة راأ�ش ال�صنة اجلديدة

ح�صور كبري يف م�صرح مهرجان �ل�صيخ ز�يد �لرت�ثي بالوثبة

عي�صة املنهايل ي�صتقبل العام 2020 بليلة ا�صتثنائية جماهرية بح�صور 37 األف يف اأبوظبي

�ملو�ليد �جلدد �أب�صرو �لنور يف �لدقائق �لأوىل من عام 2020 

م�صت�صفى برجيل ي�صتقبل عام 2020 بولدة 3 اأطفال اإماراتيني

•• دبي – الفجر

برج  ت��ط��وي��ر  ت��ول��ت  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ة  "اإعمار"،  اأب��ه��رت   
العامل  ح���ول  �صخ�س  م��ل��ي��اري  ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  خليفة، 
ب��ع��ر���ٍس م��ذه��ل ل��الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة يف اأط����ول مبنى يف 
اجلديد،  والعقد   2020 العام  ببداية  اإي��ذان��اً  العامل، 
حيث حتّول برج خليفة اإىل حتفة فنية جمعت عرو�س 
اأداء  مع  بديع  تناغٍم  يف  واملو�صيقى  وال�صور  الأ���ص��واء 
نافورة دبي، الأمر الذي منح الزوار جتربة لمثيل لها 

بالتزامن مع دخول العقد اجلديد
وبعد انق�صاء الثواين الع�صر للعّد التنازيل على واجهة 
الليل،  اإىل منت�صف  ال��وق��ت  و���ص��ول  وم��ع  ب��رج خليفة، 
���ص��ه��د اأف����ق و���ص��ط م��دي��ن��ة دب���ي ان��ط��الق ع��ر���ٍس هائل 
بلغ  قيا�صي  لزمن  ا�صتمر  والأ���ص��واء  النارية  لالألعاب 
ثمايِن دقائق وثالثة واأربعون ثانية، كما �صِهد الزوار 
اإطالق  العر�س،  ه��ذا  احل��ظ يف ح�صور  ممن حالفهم 
اأطول جمموعة من الألعاب النارية املتتالية يف تاريخ 
برج  يف  ال�صنة  راأ���س  احتفالت  �صهدتها  التي  العرو�س 
دقائق  خم�س  على  ت��زي��د  مل��دة  ا�صتمرت  حيث  خليفة، 
كغ   1371 اإط���الق  العر�س  ت�صّمن  وق��د  متوا�صلة. 
207 مواقع  والتي توزعت على  النارية،  الألعاب  من 

لالإطالق
ممت "اإعمار" هذا  واحتفاًل ببداية العقد اجلديد، �صّ
خليفة.  ب��رج  واجهة  على  ُعر�س  ال��ذي  املبهر  العر�س 
وقد مت الإعداد م�صبقاً لكل ثانية �صمن العر�س الذي 
على  املعرو�صة  وال�صور  النارية  الأل��ع��اب  على  ا�صتمل 
اإىل  اإ�صافًة   ،LED اإ�صاءة  بنظام  خليفة  برج  واجهة 

العرو�س املو�صيقية وعر�س النافورة الراق�صة
وا�صتقطب احلدث اأكرث من مليون م�صاهد يف منطقة 
و�صط مدينة دبي، التي تعد اأحد اأهم امل�صاريع العقارية 
الرائدة التي طورتها �صركة "اإعمار"، حيث مت اإطالق 
مفرقعة   15000 عددها  بلغ  التي  النارية  الأل��ع��اب 
نارية ب�صكل مثايل لتعِر�س 48 منطاً خمتلفاً، وتعلن 
تاأثريات  اخ��ت��ي��ار جميع  وق���د مت  ع��ق��د ج��دي��د.  ب��داي��ة 
الألعاب النارية وت�صنيعها خ�صي�صاً لهذا العر�س، مع 
بت�صميم  تتمتع  النارية  الألعاب  هذه  اأن  على  التاأكيد 

فريد لي�س له مثيل

على  عر�س  اأط��ول  تقدمي  اأي�صاً  الحتفالية  ت�صمنت 
الإطالق لنافورة دبي منذ اإنطالقها لأول مرة يف العام 
العرو�س  �صمن  بارزاً  اإجنازاً  بذلك  لتحقق   ،2009
على  ال�صهري  العر�س  ا�صتغرق  وقد  املائية.  املو�صيقية 
امل�صتوى العاملي 160 �صاعة من العمل على مدار اأربعة 
 113.5 خ��روج  �صهد  كما  ت�صميمه،  اأج��ل  اأ�صابيع من 
كيلو لرت من املاء مت اإطالقها يف الهواء يف الوقت ذاته 
اإىل  اإ�صافة  م��اء  م�صخة   1137 م��ن  العر�س  �صمن 

عمل 6612 م�صباحاً
كما �صهدت الحتفالية عدداً من العرو�س التي عك�صت 
العديد من الثقافات والفنون واملو�صيقى، وقبل دقائق 
معدودة من منت�صف الليل، حتوّل برج خليفة اإىل اآلة 
طابع  ذات  اأحل��ان��اً  ع��ازف��اً  التقليدية،  املو�صيقية  ال��ع��ود 
الزهور  �صور  من  جمموعة  عر�س  ذل��ك  وت��ال  عربي، 
واإىل  الحتفالية.  اإىل  الأل���ق  م��ن  امل��زي��د  اأ�صفت  التي 
جانب هذه الأن�صطة املذهلة والرائعة، فقد مت عر�س 
اأعالم دول جمل�س التعاون اخلليجي على واجهة املعلم 
الوثيقة بني هذه  للروابط  وتر�صيخاً  احتفاًء  الفريد، 

الدول
املذهل،  العر�س  مل�صاهدة  امل�صبوق  غري  للطلب  وتلبيًة 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  للمتابعني  "اإعمار"  اأت��اح��ت 
قدمته  ال��ذي  ال�صخم  العر�س  مل�صاهدة  العمر  فر�صة 
"اإعمار" براأ�س  على واجهة برج خليفة �صمن احتفال 
الربج"  "اأمنيات  ح��م��الت  وو���ص��ل��ت  اجل��دي��دة.  ال�صنة 
ال��ت��وا���ص��ل الجتماعي  ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ات ع��ل��ى م��ن�����ص��ات 
امل�صتخدمني،  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  اإىل  ال��ع��ر���س،  خ��الل 

حيث �صارك اجلميع بالتعبري عن تهانيهم واأمنياتهم 
ع�صو  املطرو�صي،  ث��اين  اأحمد  ق��ال  املنا�صبة،  ه��ذه  ويف 
"نحن  العقارية":  ل�"اإعمار  املنتدب  الإدارة  جمل�س 
العامل.  ب��ه  لي�صتمتع  احل���دث  ه��ذا  وننظم  ن�صت�صيف 
ومع دخولنا عقداً جديداً، فاإننا نوؤكد على روؤيتنا التي 
تتمثل يف موا�صلة �صعينا الدوؤوب نحو البتكار والتقدم 
العربية  والإم������ارات  دب���ي  يف  ه��ن��ا  امل���زده���ر،  وامل�صتقبل 

املتحدة ويف العامل كله"
وكان احتفال راأ�س ال�صنة اجلديدة 2020 من اإعمار، 
م���ن اأك����رث الح���ت���ف���الت ال��ت��ي مت���ت م�����ص��اه��دت��ه��ا حول 

العامل 

•• اأبوظبي –  الفجر

تخطى  م�صبوق  غ��ري  ا�صتثنائي  ج��م��اه��ريي  بح�صور 
ال�37 األف يف مهرجان ال�صيخ زايد بالوثبة يف اأبوظبي، 
املنهايل  عي�صة  ال��ف��ن��ان  الإمارات"  "�صوت  ا�صتقبل 
���ص��وت اجلمهور  اأن���غ���ام  ع��ل��ى   2020 ال��ع��ام اجل��دي��د 
امل����ردد لأغ��ن��ي��ات��ه دون ت��وق��ف ع��ل��ى م���دار وق���ت احلفل 
واملحبة  ال��ف��رح��ة  را���ص��م��اً  وتنظيماً،  ح�����ص��وراً  ال�صخم 
الأغنيات  من  املتكررة  طلباتهم  ملبي  وجوههم،  على 

املتنوعة بني العاطفية والوطنية.
واأعرب املنهايل اأنه �صعيد جداً بهذا التجّمع اجلماهري 
ال��ك��ب��ري م��ن الإم������ارات ال��غ��ال��ي��ة، وق���ال ع��رب ح�صاباته 
من  "ليلة  الجتماعي:  التوا�صل  مواقع  يف  الر�صمية 
األف ليلة، ح�صور جماهريي فاق التوقعات" واأ�صاف: 

ليلة  يف  األ��ف  ال�37  جت��اوز  لعدد  القلب  من  "�صكراً 
راأ�س ال�صنة امليالدية 2020، حمطمني الرقم ال�صابق 
وبداية  م�صت  ل�صنة  ختام  م�صك  اإن��ه  املا�صي،  العام  يف 

طيبة ل�صنة قادمة، كل ال�صكر لكم". 
دائماً،  الإمارات" كما يلقبه جمهوره  "�صوت  كما قدم 
الأمن  ا�صتمرار  داعياً   2020 اجلديد  بالعام  تهانيه 
والأمان والتميز لوطنه واأبناء وطنه وعلى كل �صخ�س 
مقيم على اأر�صها، �صاكراً اهلل تعاىل على نعمة القيادة 
الر�صيدة واحلكيمة امل�صتمرة يف طموح متتاٍل لتحقيق 
التميز ورفع راية الإم��ارات يف جميع املحافل العربية 
والعاملية. هذا وي�صتعد املنهايل ملجموعة من احلفالت 
الغنائية �صيتم الك�صف عنها خالل الفرتة املقبلة، اىل 
جانب حت�صرياته ملجموعة من الأغنيات املنفردة التي 

�صيطرحها يف العام اجلديد 2020.

•• اأبوظبي - الفجر 

ال�صنة  مواليد  ب��اأّول  اأبوظبي  برجيل  م�صت�صفى  رّح��ب 
اجلديدة، والذين اأب�صروا النور يف ال�صاعات الأوىل من 
العام 2020، اإذ اأمّت فريق الرعاية ال�صحية الثانوية يف 
امل�صت�صفى، وحتت اإ�صراف الأطباء املتخ�ص�صني، عملية 
الأوىل  الدقائق  مع  ب�صالم  مواطنني  اأطفال   3 ولدة 
للطفلة  كانت  الأوىل  ال��ولدة   .2020 يناير   1 ليوم 
ال�صاعة  ع��ن��د  مّت���ت  اجل���اب���ري  �صيف  ه��ن��د  الإم���ارات���ي���ة 
00.01 فجراً، وتلتها ولدة التواأم الإماراتني طحنون 
والهنوف احلو�صني عند ال�صاعة 00.30 فجراً. ولقد 
اأعرب الأهل عن �صعادتهما الغامرة وفرحتهما الكربى 
اجلديد،  العام  بداية  مع  بالتزامن  مواليدهم  بقدوم 
ا�صت�صارية  د. فادي جورج ها�صم  ذاته  ال�صعور  وبادلهم 

الذي  برجيل  م�صت�صفى  يف  والتوليد  الن�صائي  الطب 
اأجريى عمليات التوليد خالل هذا اليوم املميز.

من جانبه قال ال�صيد �صيف عبد اجلابري والد الطفلة 
اأب�صرت  طفلة  اأّول  كانت  وال��ت��ي  اجل��اب��ري  �صيف  هند 
" اأّن  ب��رج��ي��ل:  اجل��دي��د يف م�صت�صفى  ال��ع��ام  ال��ن��ور يف 
ولدة طفلتنا هند يف اليوم الأّول من ال�صنة اجلديدة 
ال�صيد  عرب  كما  اأمٌر ممّيٌز جداً  �صاعف من فرحتنا". 
�صالح  اأم���ل  وعقيلته  احلو�صني  اأح��م��د  جا�صم  حممد 
والهنوف  طحنون  التواأم  وال��دي  اجلابري  �صعيد  علي 
ال���ولدة  ع��ل��ى  اهلل  و���ص��ك��روا  �صعادتهما  ع��ن  احل��و���ص��ن��ي 
الآمنة لطفليها. وعرب الأهايل عن امتنانهم للدكتور 
فادي جورج ها�صم ا�صت�صاري الطب الن�صائي والتوليد 
يف م�صت�صفى برجيل وكامل الطاقم الطبي والعاملني 
اأظهروها.  التي  واحلفاوة  الرعاية  على  امل�صت�صفى  يف 

ويف تعليقه قال الدكتور فادي جورج ها�صم: "بالن�صبة 
اإيّل كطبيب، يتكّرر هذا ال�صعور املمّيز ذاته يف كّل مرٍة 
اأ�صاهم فيها باإب�صار مواليد جدد للنور يف هذا العامل. 
خا�صة،  منا�صبٍة  مع  توافق  كلما  اأهّميًة  الأم��ر  وي��زداد 

بكون الأمهات  اأي�صاً  امل��ّرة. واأن��ا �صعيٌد  كما ح�صل هذه 
والأطفال جميعاً ب�صّحٍة جّيدة، واأنتهز املنا�صبة لأتقّدم 
اىل الأهايل باأ�صدق التهاين والتمنيات بدوام ال�صحة 

لهم وملواليدهم". 

�لأوىل من �لعام 2020 �ل�صاعات  يف  مو�ليد   4
ونهاية العام  اجلديد  العام  بداية  يف  18مولودا 

املا�صي مب�صت�صفى دانة الإمارات يف اأبوظبي 
وعبد اهلل ونورة اأول مواليد العام اجلديد

•• اأبوظبي - الفجر

من  الأوىل  ال�صاعات  خ��الل  اأبوظبي  يف  الإم���ارات  دان��ة  م�صت�صفى  ا�صتقبل 
 18 2019 نحو  ال��ع��ام  م��ن  الأخ���رية  وال�صاعات   ،2020 ال��ع��ام اجل��دي��د 
وودع  اجلديد،  العام  من  الأوىل  ال�صاعات  يف  مواليد  اأربعة  منهم  مولودا، 
ذكور،  و7  اإن��اث   7 بينهم  مولودا   14 با�صتقباله  املا�صي  العام  امل�صت�صفى 
منهم تواأمني، لريتفع اإجمايل املواليد يف امل�صت�صفى عام 2019 اىل نحو 

خم�س اآلف مولود.
وكان اأول مواليد م�صت�صفى دانة الإم��ارات يف عام 2020 قد اأب�صر النور 
يف �صاعات ال�صباح الأوىل من اأول اأيام العام اجلديد وذلك ال�صاعة 1:01 
اإن ولدته كانت مقررة  اإماراتي،  ال�صحي،  الطفل علي  والد  �صباحاً، وقال 
قبل 4 اأيام ولكن مب�صيئة اهلل متت ولدته خالل ال�صاعة الأوىل من العام 
وقد  لنا  اأول طفل  وهو  القرن اجلديد،  اأي�صا من مواليد  ليكون  اجلديد 

اأ�صميناه عبداهلل، واحلمدهلل يتمتع ب�صحة جيدة هو ووالدته.
ال�صاعة  ا�صتقبلت مولودتهم  فقد  اإماراتي،  �صامل،  اأحمد  عائلة حممد  اأما 
الطفلة  "انها  وال��ده��ا،  وق��ال  العام اجل��دي��د،  اي��ام  اول  يف  �صباحاً   7:05
ال�صاد�صة للعائلة واأ�صميناها )نورة(، وبلغ وزنها 3.3 كغم، وكان من املتوقع 
قدومها قبل ب�صعة اأيام ولكن مب�صيئة اهلل ان�صمت لنا يف ال�صنة اجلديدة 
ونتمنى  والأف��راح  بالب�صائر  عامنا  بداأنا  فقد  وبهذا  املميز،  اليوم  هذا  ويف 
لوطننا الغايل املزيد من التقدم والزدهار، ون�صكر م�صت�صفى دانة المارات 

للرعاية الفائقة بزوجتي ومولودتنا.
وث��ال��ث م��ول��ود يف م�صت�صفى دان���ة الم����ارات يف ال��ع��ام اجل��دي��د ك��ان لعائلة 
اعتزاز رازا، مهند�س، باك�صتاين، وقد ولد ال�صاعة 7:12 �صباحا من العام 
اجلديد، وقال والده، "هو ثالث طفل لنا وكان يف انتظاره اأخاه واأخته، وبلغ 
وزنه 2.3 كغم ومل نقرر ا�صمه حتى الن، وا�صكر م�صت�صفى دانة المارات 
اأف�صل  بتقدمي  واله��ت��م��ام  وطفلي  زوج��ت��ي  رع��اي��ة  على  الطبي  وال��ط��اق��م 
العام  اأي��ام  اول  ل�صتقبال طفلنا يف  �صعداء  واإننا  لهما،  ال�صحية  اخلدمات 

اجلديد".
وقال ماريانو جونزاليز، الرئي�س التنفيذي مل�صت�صفى دانة المارات للن�صاء 
والأطفال يف اأبوظبي التابع للمجموعة ال�صرقية املتحدة للخدمات الطبية، 
"اننا فخورون باأن نرحب باملواليد خالل ال�صاعات الأوىل من العام اجلديد 
الأطفال والأمهات يف �صحة جيدة." اأن  اإىل  امل�صت�صفى م�صرياً  2020 يف 

ارتفع  العام اجلديد،  الأوىل من  ال�صاعات  املواليد اجلدد يف  "مع  واأ�صاف 
اأكتوبر  يف  افتتاحه  منذ  امل�صت�صفى  يف  مولوداً   16121 اىل  املواليد  عدد 
2015 وحتى اليوم الأربعاء "اأم�س" منهم 8373 مولودا ذكرا و7748 
مولودة اأنثى، وكان اإجمايل املواليد املواطنني 8751 مولودا، م�صريا اىل 
وقابلة  وطبيبة وممر�صة  200 طبيباً  اأكرث من  املواليد  ي�صرف على  اأنه 
قانونية من ق�صم الولدة وق�صم طب الأطفال وحديثي الولدة، واإننا نتوقع 

ا�صتقبال 5 مواليد اآخرين مع نهاية اليوم. 
اإدارة امل�صت�صفى بتوزيع الزهور على املر�صى املقيمني يف امل�صت�صفى  وقامت 

احتفاًل بالعام اجلديد.
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ملتجر تطبيقات  �لتي وجدت طريقها  �لتطبيقات  �لعديد من  �إل ويكت�صف  يوم  ل مير 
غوغل بالي ومت تنزيلها مئات �آلف �ملر�ت، لكنها حتمل يف �صيفرتها برجميات خبيثة 

ت�صر �مل�صتخدمني.
وهذه �ملرة فاإن �لربجمية �خلبيثة -�لتي �كت�صفت يف نحو 24 تطبيقا- تدعى “جوكر” 
)Joker( بح�صب �إليك�صج كوبرينز �لباحث �لأمني ب�صركة “�صي �أ�ش �آي �أ�ش” لالأمن 

�ل�صيرب�ين .
�ل�صرت�كات  بخدمات  �صر�  �مل�صتخدمني  لت�صجيل  حتديد�  �لربجمية  هذه  ممت  و�صُ
�ملدفوعة، وهو �صيء قد ل يالحظون �أنهم قامو� به �إل �إذ� كانو� يتابعون ك�صف �حل�صاب 

�ل�صهري لبطاقاتهم �لئتمانية.

الدامنارك،  يف  املثال،  �صبيل  على  كوبرينز:  يقول 
خدمة  يف  ���ص��را  ال�صحية  ت�صجيل  للجوكر  ميكن 
 6.71 )نحو  اأ�صبوعيا  دامناركيا  كرونا  بخم�صني 
خالل  من  الإ�صرتاتيجية  هذه  وتعمل  يوروهات(. 
اأمتتة التفاعل الالزم مع �صفحة الويب لال�صرتاك 
املمتاز باخلدمة، حيث يتم اإدخال رمز العر�س من 
مقدم اخلدمة، ومن ثم انتظار ر�صالة “اأ�س اأم اأ�س” 
با�صتخدام  الرمز  هذا  وا�صتخراج  التاأكيد  رمز  مع 
التعبريات العادية. واأخريا، يقدم اجلوكر ال�صيفرة 
امل�صتخرجة ل�صفحة الويب اخلا�صة بالعر�س من 

اأجل اإجازة ال�صرتاك املمتاز”.
ورغم اأن غوغل اأزالت تلك التطبيقات اخلبيثة من 
متجرها بالي �صتور، فاإنها ا�صتطاعت حتقيق اأكرث 

من 472 األف عملية حتميل قبل اكت�صافها.
مثبت  التطبيقات  ت��ل��ك  م��ن  اأي  ل��دي��ك  ك���ان  ف����اإذا 
بهاتفك اأو حا�صوبك اللوحي الأندرويد -اأو ما هو 
الوقت  ح��ان  فقد  بالفعل-  ت�صتخدمها  اأن��ك  اأ���ص��واأ 

حلذفها باأ�صرع وقت ممكن.
وهذه التطبيقات هي:

Advocate Wallpaper
Age Face

Altar Message
 Antivirus Security – Security

Scan
Beach Camera

Board picture editing
Certain Wallpaper

climate SMS
Collate Face Scanner

Cure Camera
Dazzle Wallpaper
Declare Message
Display Camera

Great VPN
Humour Camera

Ignite Clean
Leaf Face Scanner

Mini Camera

Print Plant scan
Rapid Face Scanner

Reward Clean
Ruddy SMS

Soby Camera
Spark Wallpaper

التطبيقات  م��ن  اأي���ا  ا�صتخدمت  واأن  ح�صل  ف����اإذا 
ال�صابقة، في�صتح�صن التحقق من ح�صابك يف غوغل 
ب��الي م��ن اأج��ل اأي ا���ص��رتاك��ات غ��ري متوقعة، رغم 
لهذا عليك مراجعة  �صيئا هناك،  اأن��ك قد ل جتد 
ابتداء  البنك  اأو  الئتمانية  بطاقتك  ك�صف ح�صاب 
ال��ع��ام، وه���و ال�صهر الذي  ل��ه��ذا  ي��ون��ي��و/مت��وز  م��ن 
اأح���دث عملياتها من  اجل��وك��ر  فيه برجمية  ب���داأت 

اأمتتة ال�صرتاكات.
التقنية،  باأخبار  املعني  هاكر،  ليف  موقع  وين�صح 
باأن تبلغ اأي�صا جهات الت�صال لديك يف حال تبني 
وجود اأحد التطبيقات ال�صابقة على جهازك، وذلك 
لأن اجلوكر ي�صتطيع �صرقة كامل جهات الت�صال 

لديك وحتميلها اإىل خادم اجلهة املتحكمة.

فورا الأندرويد  جهازك  من  احذفها   .. ملوثا  تطبيقا   24

�لكهربائي �ملثقاب   1-
كيف �صتكون امل�صاريع ال�صغرية بدون املثقاب الكهربائي؟ 
ميكننا �صكر الأ�صرتايل اآرثر جيم�س وزمالءه لت�صميمهم 
املهند�س  اب��ت��ك��ر   ،1889 ال���ع���ام  ف��ف��ي  الخ�������رتاع.  ه����ذا 
الكهربائي الأ�صرتايل اآرثر جيم�س اأول مثقاب كهربائي يف 
العامل. طبعا مل يكن مثل الذي ت�صتخدمه اليوم، ولكنه 

كان قادًرا على التنقيب يف �صخور مناجم الفحم.

غوغل خر�ئط   -  2
ف��ك��ر يف م���دى ���ص��ه��ول��ة ح��ي��ات��ك ب��وج��ود خ��رائ��ط غوغل، 

وال��������ف�����������������ص��������ل ي������ع������ود 

اإىل  بالإ�صافة  م��ا،  و�صتيفن  غ���وردون  نيل  لالأ�صرتالينينْ 
حيث  را�صمو�صن،  وج��ني  لر���س  الدامناركيني  ال�صقيقني 
القرن  الأول م��ن  العقد  اأوائ����ل  ن��ظ��ام خ��رائ��ط يف  ط���وروا 
الع�صرين.�ُصمي نظام اخلرائط با�صم وير2 تكنولوجيز” 
�صرائها من  قبل   )Where 2 Technologies(
غوغل عام 2004، مما �صمح للفريق مبتابعة العمل مع 

غوغل على امل�صروع.

�لأ�صود �ل�صندوق   -  3
ال�صفر اجلوي  الأ���ص��ود جم��الت  ال�صندوق  اخ���رتاع  غ��رّي 
ال������ت������ج������اري، ف����ال����ف����ك����رة ال���ت���ي 
الأ�صرتايل  العامل  ابتكرها 
كانت  وارين  ديفد  الدكتور 
فقده  ب��ح��ق��ي��ق��ة  م��دف��وع��ة 
وال��ده يف ماأ�صاة طائرة، مما 
ج��ع��ل��ه ي��خ��رتع ���ص��ن��دوق��ا غري 
يف  ومثبتا  ت��ق��ري��ًب��ا،  للتلف  ق��اب��ل 
ك��ل �صركة ط��ريان جت��اري��ة، ويخدم 
يف  الأخ���رية  اللحظات  ت�صجيل  غر�س 

حالة حدوث عطل.
فالهدف ال�صامل من الخرتاع هو احل�صول 
حتى  العطل  ح���دوث  ل�صبب  اأف�����ص��ل  فهم  على 

الطائرة  حت�صني  م��ن  امل��ه��ن��د���ص��ون  يتمكن 
اأخ����رى. ومن  ل�صمان ع��دم ح��دوث��ه م��رة 

ا الإ�صارة اإىل اأن ال�صندوق لي�س  اجليد اأي�صً
اأ���ص��ود ال��ل��ون يف 

احل�����ق�����ي�����ق�����ة، 
ول�����������ك�����������ن�����������ه 

ب�������رت�������ق�������ايل 
م�������ل�������ون 
ب���ح���ي���ث 
مي������ك������ن 
ف  لتعر ا

عليه ب�صهولة.

فاي �لو�ي   -  4
مكان  اأي  اأو  بالبيت  اجللو�س  ت�صتطيع  ه��ذه، ل  اأيامنا  يف 
1992 طّور  العام  ف��اي. يف  بالواي  ترتبط  اأن  دون  اآخ��ر 
الواي  تقنية  زمالئه  من  وع��دد  �صوليفان  ج��ون  الدكتور 
�صبعينيات  منت�صف  يف  الأب���ح���اث  م��ن  ول���دت  ال��ت��ي  ف���اي 
ال���رادي���وي. وكان  امل��ا���ص��ي م��ن جم��ال علم الفلك  ال��ق��رن 
اكت�صفوا  �صوداء عندما  باهتة  يبحث عن موجات  الفريق 
التقنية مليارات  ي�صتخدم هذه  الآن  ال��واي فاي.  موجات 

الأ�صخا�س حول العامل.

�ل�صوتية فوق  �ملوجات   5-
لفرع  التابع  ال�صوتية  فوق  املوجات  اأبحاث  ق�صم  اكت�صف 
اخت�صاره  مت  ال���ذي  لل�صوتيات،  الكومنولث  خم��ت��ربات 
ال�صوتية، طريقة  املوجات فوق  اإىل معهد  يف وقت لحق 
للتمييز بني اأ�صداء املوجات فوق ال�صوتية التي تنطلق من 
الأن�صجة الرخوة يف اجل�صم وحتولها اإىل �صور تلفزيونية. 
كان ذلك عام 1976 عندما �صّوقت �صركة “اأو�صونيك�س” 

الأ�صرتالية املا�صح ال�صوئي باملوجات فوق ال�صوتية.
الولدة،  فحو�صات  ال�صوتية  فوق  املوجات  تقنية  وغريت 
الطبية  امل�صكالت  ت�صخي�س  يف  ت�صتخدم  كما 
ل����ل����ث����دي وال�����ب�����ط�����ن والأع�����������ص�����اء 

التنا�صلية.

عنها ال�صتغناء  ميكن  ل  للعامل  اأ�صرتاليا  قدمتها  تقنيات    5
�لكثري من �لخرت�عات يعود �لف�صل فيها �إىل دول تاريخية مثل بريطانيا و�ل�صني وفرن�صا، �أو دول حديثة معروفة يف جمال �لتقدم 

�لتقني مثل �أمريكا و�أملانيا و�ليابان، ولكن �أ�صرت�ليا قدمت تقنيات ل ميكن للعامل �ل�صتغناء عنها، وهذه خم�ش منها: 
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العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2019/1777 ت ج 

املرفوعة من املدعي/اإيرليكيد الإمارات للغازات ال�صناعية - ذ م م - فرع دبي 
اىل املدعي عليه/مارين الهند�صية خلدمات الغو�س �س م ح و اأ�صوتو�س �صودرى 

حكمت املحكمة ح�صوريا بالزام املدعي عليها الأوىل ان توؤدي للمدعية مبلغ 334112 درهم ثالثمائة 
واربعة وثالثون  الف ومائة واثني ع�صر درهما واربعة وع�صرون فل�صا وبان توؤدي لها فائدة قدرها 
5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد على ال جتاوز ا�صل الدين املق�صى به والزامها 
 27167.70 مبلغ  لها  توؤدي  وان  اخلبري  وتقرير  بال�صحيفة  الو�صف  واملبينة  املوؤجرة  املعدات  برد 
درهم اليجار امل�صتحق حتى 2019/3/6 وما ي�صتجد من ايجار بعد هذا التاريخ بواقع 23971.50 
درهم �صهريا وحتى متام ت�صليمهما املعدات املوؤجرة للمدعية والزمتهما امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�صار اليه و�صتتخذ بحقكم الجراءات 

القانونية لتنفيذه �صدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1416
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ماهر بن �صامل بن هندي احلربي �صعودي  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صادة / منار اخلليج القاب�صة �س ذ م م - وذلك يف 
الرخ�صة التجارية امل�صماة )منار ال�صكان لتجارة وتاأجري ال�صقالت( تاأ�ص�صت ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
جتارية رقم )755739( و�صجل جتاري رقم )178157( مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية 
ال�صكان  منار  التجاري  ال�صم  تغيري  مت   - حملية  لرخ�صة  فرع  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  اىل 

لتجارة وتاأجري ال�صقالت اىل منار ال�صكان لتجارة وتاأجري ال�صقالت �س ذ م م - فرع ال�صارقة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1410
الهند   ، �صيتيا  �صامي  كوبو  �صيتيار  براكا�صان  ال�صيد/جييا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
ديفيا بين�صى لوكو�س باترو�س - الهند اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة امل�صماة )دانة اخلليج 
لتجارة وجتهيز الهدايا العالنية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 

)763061( - التعديالت الخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1414
اجلن�صية  الهند   ، جريجوري  فران�صي�س  ال�صيد/جون  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف / ج�صر ال�صويحات ملقاولت التك�صية 
والر�صيات ، رقم ترخي�س 749919 ، وذلك لل�صيد/ ليجو كوريان كوريان بونو�صي 
، الهند اجلن�صية  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا  وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  العالن فمن 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1412
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/عي�صى خان عمر خان ، باك�صتان اجلن�صية يرغب 
وتوزيع  لتجارة  )املهجر  يف   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )551022(  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  الغاز(  ا�صطوانات 
وعمالبن�س  اجلن�صية.   باك�صتان   - خان  باياو  اف�صل  حممد  ال�صيد/  اىل  وذلك 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 

الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �صالون ليفينغ روم للتجميل - ذ م م  
الوىل  / اخلوانيج  دي��رة   - ح��ارب  )9( ملك طالب ظاهر جمعه  رق��م  : حم��ل  العنوان 
القيد  رق��م   753306  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�صكل   -
باأنه  التنمية القت�صادية بدبي  بال�صجل التجاري : 1216051 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/11/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/11/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ديار للتطوير -  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك  دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات 
بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04 فاك�س : 4421764-04 م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات
خليفة   ب���رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي���ار  م��ل��ك   1006 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����س   04-4421762  : ه��ات��ف 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
�صالون ليفينغ روم للتجميل - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2019/11/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/11/19
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �وريك�ش لو�صاطة �لتاأمني - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم )2804( ملك اغرو وورلد )اي دبليو بي( ال�صرق الو�صط - بردبي /
اخلليج التجاري - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 727765 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1155859  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2019/12/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
�مانة حما�صبون قانونيون  العنوان : مكتب رقم 312 ملك ال�صيخ جمعه احمد بن جمعه 
اآل مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 2868836-04 فاك�س : 2868837-04 م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �مانة حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 312 ملك ال�صيخ جمعه احمد بن جمعه اآل مكتوم - ديرة 
القرهود - هاتف : 2868836-04 فاك�س : 2868837-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�صفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
�وريك�ش لو�صاطة �لتاأمني - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/12/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/16 وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اإعالن للح�سور امام اخلبـــرة بالن�سر 

بالدعوى رقم 117 ل�سنة 2019 نزاع تعني خربة مدين
مركز الت�سوية الودية للمنازعات - مبحاكم دبي االإبتدائية  

اىل املتنازع �صدها / ال�صركة الأهلية العامة لو�صطاء التاأمني - ذ م م 
حيث اأن املدعية / �صركة الإحتاد للتاأمني - �س م ع( بوكالة مكتب املحامي / عبدامللك و�صركاه حمامون 

وم�صت�صارون قانونيون اقامت الدعوى امل�صار اليها اأعاله لذا : 
نعلمكم باأنه يتوجب عليكم او من ميثلكم قانونا احل�صور امام اخلبري املنتدب يف الدعوى اأعاله �صالح 

�صامل مو�صى احلليان وذلك حل�صور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يف املوعد التايل : 
يوم / الأربعاء املوافق 2020/1/8 يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا

وذلك مبكتبنا الكائن بدبي - القرهود - امام الطاير لل�صيارات - بناية ال�صم�س امل�صيئة - مكتب رقم 
205 - يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحددين واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه 

يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
امل�ست�سار / �سالح �سامل احلليان 
اخلبري املنتدب  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية 

يف الدعوى رقم 756 ل�سنة 2019 جتاري جزئي الفجرية  
املدعية / لورا فران�صي�صكا دو�صينا اجلن�صية ايطاليا -املدعي عليه : اظهر احمد خان بلو�س ب�صري - احمد 
اجلن�صية - باك�صتان  على املدعية واملدعي عليه احل�صور �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة 
احل�صابية الأول يف الدعوى رقم 756 ل�صنة 2019 جتاري جزئي الفجرية واملقرر عقده يف متام ال�صاعة 
الكائن  اخلبري  مكتب  مبقر  وذلك   2020/1/7 املوافق  الثالثاء  يوم   )pm  15.00( ع�صرا  الثالثة 
باأبوظبي الزاهية - بناية فرع خمابز الكورني�س الأوتوماتيكية - بجوار فندق الدانة - الطابق الأول - مكتب 
205 مع اإح�صار عدد )3( ن�صخة من كافة امل�صتندات والوثائق ال�صابق تقدميها امام املحكمة وغريها من 
امل�صتندات والوثائق التي قد ترغبون يف تقدميها ، معها ا�صول تلك امل�صتندات والوثائق وبطاقة والوكالة 
القانونية لالطالع عليها من قبل اخلبري واعادتها اليكم مرة اخرى ، مع مالحظة ان تكون امل�صتندات 

والوثائق املقدمة للخربة جميعها مرتجمة للغة العربية ترجمة قانونية واإل لن يلتف اإليها.   
اخلبري احل�سابي / �سمري ح�سن عبدالفتاح

رقم القيد )539(  
  0507526852

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اإعالن للح�سور امام اخلبـــرة بالن�سر 
بالدعوى رقم 120 ل�سنة 2019 نزاع تعني خربة مدين

مركز الت�سوية الودية للمنازعات - مبحاكم دبي االإبتدائية  
اىل املتنازع �صدها / لما ال�صحراء لل�صياحة - ذ م م 

حيث اأن املدعية / �صركة عمان للتاأمني )�س م ع( بوكالة مكتب املحامي/عبدامللك و�صركاه حمامون 
او من  باأنه يتوجب عليكم  اأعاله لذا : نعلمكم  اليها  امل�صار  اقامت الدعوى  وم�صت�صارون قانونيون 
اأعاله �صالح �صامل مو�صى احلليان وذلك  ميثلكم قانونا احل�صور امام اخلبري املنتدب يف الدعوى 
حل�صور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يف املوعد التايل :  يوم / الأربعاء املوافق 2020/1/8 يف متام 
الكائن بدبي - القرهود - امام الطاير لل�صيارات - بناية  العا�صرة �صباحا.  وذلك مبكتبنا  ال�صاعة 
امل�صتندات  واإح�صار  املحددين  واملكان  باملوعد  رقم 205   يرجى احل�صور  - مكتب  امل�صيئة  ال�صم�س 
املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
امل�ست�سار / �سالح �سامل احلليان 
اخلبري املنتدب  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
دعوة اجتماع اخلربة يف الق�سية رقم 2019/4932 ت ج ال�سارقة  

املرفوعة من م�صرف من بنك دبي التجاري �صد منال حممد عون 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�صني الها�صمي يف الدعوى اعاله 

وعليه تعلن ال�صيدة/منال حممد عون حل�صور اجتماع اخلربة  املزمع عقده 
يوم الإثنني 6 يناير 2020 يف متام 3.30 ظهرا ، وذلك مبكتبنا بر دبي ، �صارع 
خالد بن الوليد بجانب القن�صلية امل�صرية بناية لوتاه بنف�س البناية متجر 
املوعد  ،  الرجاء احل�صور يف  الثالث مكتب رقم 308  براند فورلي�س الطابق 
املحدد وتقدمي ما لديكم من م�صتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور فاأن 

اخلربة �صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات. 
اخلبريامل�سريف احل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سم  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
يف  الدعوى 1485/2019 جتاري كلي 

�صد املدعي عليهما / �صكيل نور نور ال�صالم / �صونيتا امارجيت �صينغ �صينغ امارجيت  
 املقامة من املدعي / بنك ابوظبي التجاري 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحاكم  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
1485/2019 جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله 
فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�س اعمال اخلربة امام املحاكم 
، ندعوكم حل�صور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 2020/1/7 يف متام ال�صاعة 12.00 
ظهرا ، ويرجى منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم 

لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �صارع بور�صعيد ، برج �صنتوريون �صتار ، املبنى )ب(
الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 

اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9483(

املنذر : �صوين جاي�صوال 
املنذر اليه : راجي�س كارات فيالت 

واثنان  وث��م��امن��ائ��ة  م��الي��ني  )خ��م�����ص��ة  دره����م   5.802.715 م��ب��ل��غ  ����ص���داد   -1
بالأرقام  ال�صيكات  اأ���ص��ول  اإع����ادة   -2  ، دره���م  ع�صر(  وخم�صة  و�صبعمائة  ال��ف��ا 
)12.13.14.15.17.18.19(  3- �صداد مبلغ 1.281.300 درهم )مليون ومائتان 
ال�صركة  ���ص��داد مبلغ مديونية   -4 دره���م(  وث��الث��م��ائ��ة  ال��ف��ا  وث��م��ان��ون  وواح���د 
و�صبعمائة وخم�صة  الفا  واربعون  و�صبعة  ومائة  درهم )مليون   1.147.725.08
درهم   1.000.000 مببلغ  املنذر  تعوي�س   -5 فل�س(  وثمانية  درهما  وع�صرون 

)مليون درهم( درهم تعوي�صا عن اخل�صائر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8944(

املنذر: �صركة اوارت هولدجنز - بوكالة املحامي / حممد عبيد الر�صه 
املنذر اليه : �صركة كيه ان كيه ملقاولت البناء 

ب�صفتنا الوكالء القانونيني عن املنذر - نلتم�س من �صيادتكم التكرم باملوافقة على 
اإعالن املنذر اليه بالن�صر يف الإن��ذار املرفق مو�صوعه "يكلف املنذر اليه ب�صرورة 
الوفاء ب�صداد مبلغ 59.500 درهم خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ اإعالنه 
بهذا الن�صر - واإل �صن�صطر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه 
املنذر  وال��زام  املعجل  بالنفاذ  م�صمول  القانونية  الفائدة  مع  الدعوى  وا�صت�صدار 

اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6158/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 4650/2018 جتاري جزئي ، 
، �صامال للر�صوم وامل�صاريف. طالب  املنفذ به وقدره )344713.2 درهم(  املبلغ  ب�صداد 
الإع��الن : دان��وب مل��واد البناء - �س م ح - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله : 
�صركة   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�صية  - �صفته  اآل علي  احمد ح�صن رم�صان 
ت�صامرز للهند�صة - ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة. 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )344713.2( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1074/2019/445 طعن جتاري  

مو�صوع الطعن : قبول النق�س �صكال ومو�صوعا ونق�س احلكم املطعون فيه 
احالته اىل حمكمة الإ�صتئناف لإ�صدار حكمها على �صوء ما تقرره حمكمة 

النق�س والزام املطعون �صده بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
طالب الإعالن : �صو بالزا - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طاعن  وميثله : �صامل 
�صعيد �صامل رعفيت - �صفته بالق�صية : وكيل - املطلوب اإعالنه : 1- اوك�صيجني 
لتجارة املعدات الريا�صية - �صفته بالق�صية : مطعون �صده  - جمهول حمل 
اأق��ام عليكم الطعن املذكور  الإقامة.  مو�صوع الإع��الن : نعلنكم بان الطاعن 
اعاله ويتوجب عليكم احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة 

الطعن املقدمة �صدكم.
رئي�ض ال�سعبة  

  حماكم دبي

حمكمة    التمييز  

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9482(

املنذر:�صوين جاي�صوال 
املنذر اليه : بيجوي مانيل تودوكايل ابو مانيل تودوكايل 

واثنان  وث��م��امن��ائ��ة  م��الي��ني  )خ��م�����ص��ة  دره����م   5.802.715 م��ب��ل��غ  ����ص���داد   -1
بالأرقام  ال�صيكات  اأ���ص��ول  اإع����ادة   -2  ، دره���م  ع�صر(  وخم�صة  و�صبعمائة  ال��ف��ا 
)12.13.14.15.17.18.19( ، 3- �صداد مبلغ 1.281.300 درهم )مليون ومائتان 
ال�صركة  مديونية  مبلغ  ���ص��داد   -4  ، دره���م(  وثالثمائة  الفا  وثمانون  وواح���د 
و�صبعمائة وخم�صة  الفا  واربعون  و�صبعة  ومائة  درهم )مليون   1.147.725.08
درهم   1.000.000 مببلغ  املنذر  تعوي�س   -5  ، فل�صا(  وثمانية  درهما  وع�صرون 

)مليون درهم( درهم تعوي�صا عن اخل�صائر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/8912(
املنذر : �صا�س للعقارات 

املنذر اليه : اأفنان وزير للنقليات - ذ م م 
امل��و���ص��وع / ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��رورة اإخ���الء ال��ع��ني امل��وؤج��رة ، وت�صليمها 
، و�صداد املتاأخرات اليجارية وامل�صتحقات ، مع فواتري  حايل من ال�صواغل 
الفعلي ، خالل مدة )30( ثالثني  امل��اء والكهرباء حتى الإخ��الء  ا�صتهالك 
الإجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�صطر  �صوف  واإل   ، الن�صر  تاريخ  من  يوما 
القانونية للمطالبة بالخالء ، وبدل العطل وال�صرر ، مع حتميل املنذر اليه 

كافة ر�صوم التقا�صي ، ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/8905(
املنذر : �صا�س للعقارات 

املنذر اليه : ايدنتيتي للديكور - ذ م م 
امل��و���ص��وع / ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��رورة اإخ���الء ال��ع��ني امل��وؤج��رة ، وت�صليمها 
، و�صداد املتاأخرات اليجارية وامل�صتحقات ، مع فواتري  حايل من ال�صواغل 
الفعلي ، خالل مدة )30( ثالثني  امل��اء والكهرباء حتى الإخ��الء  ا�صتهالك 
الإجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�صطر  �صوف  واإل   ، الن�صر  تاريخ  من  يوما 
القانونية للمطالبة بالخالء ، وبدل العطل وال�صرر ، مع حتميل املنذر اليه 

كافة ر�صوم التقا�صي ، ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/8913(
املنذر : �صا�س للعقارات 

املنذر اليه : �صالون ريد ليبز للتجميل 
امل��و���ص��وع / ي��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��رورة اإخ���الء ال��ع��ني امل��وؤج��رة ، وت�صليمها 
، و�صداد املتاأخرات اليجارية وامل�صتحقات ، مع فواتري  حايل من ال�صواغل 
الفعلي ، خالل مدة )30( ثالثني  امل��اء والكهرباء حتى الإخ��الء  ا�صتهالك 
الإجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�صطر  �صوف  واإل   ، الن�صر  تاريخ  من  يوما 
القانونية للمطالبة بالخالء ، وبدل العطل وال�صرر ، مع حتميل املنذر اليه 

كافة ر�صوم التقا�صي ، ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

منوذج �عالن �لن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /املالك حمدانكو للتجارة العامة ذ.م.م

BKG:طلب  لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ:2019/11/28 املودعة بالرقم: 321527 

با�ص��م: حمدانكو للتجارة العامة ذ.م.م 
املوطن:مكتب رقم 16 منطقة اجلرف ال�صناعية 1 �صندوق بريد 22444 ال�صارقة

�صورة �لعالمة:

وذلك لتمييز ال�صلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�صتح�صرات تبيي�س القم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س م�صتح�صرات تنظيف 
و�صقل وجلي وك�صط �صابون عطور وزيوت عطرية م�صتح�صرات جتميل غ�صول )لو�صن( لل�صعر 

منظفات ا�صنان.
BKG BIN KHADIM GROUP و�صف العالمة:عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية بحروف لتينية

ال�صرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   اخلمي�ض  2  يناير  2020 العدد 12821 

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 932/2019/100 احوال نف�ض م�سلمني
موؤجل  ومهر  اولد  ونفقة  ح�صانة  واثبات  زوجية  ونفقة  لل�صرر  بالتفريق  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع    
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. طالب الإعالن : مهى عبدالكرمي م�صطفى احلايك  - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله 
اإعالنه : 1- ح�صام كامل جنيب اخل�صر - �صفته  : عبدالرحمن عبداهلل ح�صني امل�صرب - �صفته بالق�صية : وكيل  املطلوب 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�صوع  الإق��ام��ة  حمل  جمهول   - عليه  مدعي   : بالق�صية 
2019/9/26 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ مهى عبدالكرمي م�صطفى احلايك باحلكم التي : حكمت املحكمة ح�صوريا 
انفاذ قرار احلكمني   )1  : للمدعية مهى عبدالكرمي م�صطفى احلايك على املدعي عليه ح�صام كامل جنيب اخل�صر بالآتي 
القا�صي بالتفريق بني طريف الدعوى بطلقة بائنة دون بدل ، وعلى املدعية اإح�صاء عدتها ال�صرعية اعتبارا من تاريخ �صريورة 
احلكم باتا.  2( اثبات ح�صانتها لبنتها نورا ومد ح�صانتها لأولدها عبدالرمن حتى البلوغ ولبنتها خال ولرا حتى الزواج  ، 3( 
الزامه ب�صداد اجرة م�صكن  ح�صانة مببلغ 45000 )خم�صة واربعون الف( درهم �صنويا مع �صداد فاتورة املاء والكهرباء والنرتنت 
مببلغ ل يزيد عن )1000( درهم �صهريا والزامه ببدل اثاث مببلغ 20000 )ع�صرون الف( درهم كل خم�س �صنوات اعتبارا من 
تاريخ رفع الدعوى.  4( الزامه بدفع اجرة ح�صانة مببلغ )300( )ثالثمائة( درهم �صهريا فيما يخ�س البنت نورا اعتبارا من 
امل��دة  ، 6( الزامه بنفقة بنوة مبقدار  ،  5( الزامه بنفقة عدة مبقدار 6000 )�صتة الف( درهم عن كامل  انتهاء عدتها �صرعا 
1500 )الف وخم�صمائة( درهم �صهريا لكل ولد �صاملة عدا ال�صكن اعتبارا من تاريخ 2018/8/4  ، 7( الزامه ان يوؤدي لها موؤخر 
�صداقها البالغ 3000 ثالثة الف دينار اردين او ما يعادله بالدرهم الإماراتي  ، 8( الزامه باجرة م�صكن زوجية واجرة خادمة 
مببلغ 3000 )ثالثة الف( درهم �صهريا اعتبارا من تاريخ 2018/8/4 وحتى تاريخ املطالبة الق�صائية  ، 9( الزامه بدفع اجرة 
خادمة مببلغ 1000 )الف( درهم �صهريا فيما يخ�س البنت نورا مع م�صاريف ا�صتقدامها وفقا ملا حتدده اجلهة املخت�صة اعتبارا 
ا�صول جوازات  وابقاء  الثبوتية من هويات و�صهادات ميالدهم  الأوراق  بت�صليمها  الزامه   )10 ، الق�صائية   املطالبة  تاريخ  من 
�صفرهم عندها والزامه بتجديد اقامتهم وتكاليفها وا�صتخراج تاأمني �صحي لهم ودفع تكاليفه ، 11( الزامه بك�صوة العيدين 
مببلغ )500( درهم لكل واحد من الولد اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية  ، 12( الزامه بالر�صوم الدرا�صية للمح�صونني 
ال��زام املدعي عليه مب�صاريف   )14 ، ، 13( رف�س ما عدا ذل��ك   وفقا ملا حت��دده اجلهات املخت�صة وحتى التخرج من اجلامعة  
الدعوى ومبلغ 300 مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

     حماكم دبي

حمكمة االأحوال ال�سخ�سية
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العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7025/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2066 امر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )12317595 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف  طالب الإعالن 
: اجلائزة للتكنولوجيا - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله : هانى 
رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- اي ان 
تي �صي لتجارة مواد البناء - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل 
الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12317595( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6743/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2213/2019 امر اداء ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )194711 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

التنفيذ   طالب   : بالق�صية  �صفته   - عبدال�صكور  العامل  �صم�س   : الإع��الن  طالب 
وميثله : مو�صى عي�صى مو�صى العامري - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 
1- ويليام روبرت ميادو�س - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة. 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )194711( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5383/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2234 ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )3657920 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
التنفيذ -  دب��ريى - �صفته بالق�صية : طالب  الإع��الن : علري�صا علي ح�صني  طالب 
للتجارة  امل�صرق  ام��رباط��ور   -2 درخ�صان  ج��واد  حممد  علري�صا   -1  : اإعالنه  املطلوب 
العامة - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة. مو�صوع 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3657920( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5170/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1283 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )810765.36 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : بنك دبي التجاري )�س م ع( - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله : 
نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنهم : 1- فجر 
الهند - ذ م م  2- حممد اأبوبكر - ب�صفته كفيل مت�صامن ملديونية �صركة فجر الهند �س 
ذ م م - و�صريك  3-حممد فيا�س احمد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل 
والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  الإقامة. مو�صوع 
التنفيذ او خزينة  املنفذ به وقدره )810765.36( درهم اىل طالب  املبلغ  بالت�صامن بدفع 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6022/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1625 جتاري كلي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )832534.45 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإع��الن : البنك العربي املتحد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله : 
موزة عبيد ربيع اخلظر - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- حممد داود 
�صيد عادل - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)832534.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6016/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2683/2018 ، ب�صداد املبلغ 
، �صامال للر�صوم وامل�صاريف  طالب الإع��الن :  املنفذ به وق��دره )441652 دره��م( 
حممد امر اهلل مريزائي �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- 
بهزاد احمد نزادى �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة  مو�صوع 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )441652( درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 5865/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 331 ل�صنة 2019 جتاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )598664.84 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�صية  �صفته   - املتحد  العربي  البنك   : الإع��الن  طالب 
�صايجان   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�صية  - �صفته  ربيع اخلظر  م��وزة عبيد   :
اولكينجيل كوريان - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة مو�صوع 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ  الإع���الن : ق��د 
املنفذ به وقدره )598664.84( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4715/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان يوؤدوا للم�صرف مبلغ وقدره 
)383.995.22 درهم( )ثالثمائة وثالثة وثمانون الف وت�صعمائة وخم�صة وت�صعون درهم واثنان وع�صرون فل�س( 
كما بتاريخ 2019/10/24 والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 2019/10/24 وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول   ، التام  ال�صداد  حتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ 
 : بالق�صية  �صفته   - امل�صرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�صتثمار  العربي  1-امل�صرف   / الإع��الن  طالب  املحاماة.   
مدعي  املطلوب اإعالنهم : 1- كارجو كري �صيبينج اند فوروردينج - �س ذ م م - 2- �صاجي توما�س دانييل 3- بوليكال 
فارجي�س �صيبو فارجي�س - �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم - جمهول حمل القامة. مو�صوع الإعالن : قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان يوؤدوا للم�صرف مبلغ 
وقدره )383.995.22 درهم( )ثالثمائة وثالثة وثمانون الف وت�صعمائة وخم�صة وت�صعون درهم واثنان وع�صرون 
فل�س( كما بتاريخ 2019/10/24 والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 2019/10/24 وحتى تاريخ رفع الدعوى 
ومن تاريخ رفع الدعوى حتى ال�صداد التام ، و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الإثنني املوافق 2020/1/13 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 4388/2018/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )500.000( درهم 

والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  �صامي بن حمد بن عبداهلل ال�صليمان  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : ابراهيم حممد ح�صن احلو�صني  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ور�صة البوابة الذهبية لت�صليح ال�صيارات ملالكها/ع�صام علي �صقف الكاف بني ها�صم 

�صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/22 يف الدعوى املذكورة 
للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  الثانيه  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ال�صليمان  عبداهلل  بن  حمد  بن  ل�صالح/�صامي  اأع��اله 
مبلغ خم�صمائة الف درهم والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجاريه  
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1877/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )590819.95( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 39.96% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام

طالب الإعالن :  دنيا للتمويل ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله : عائ�صة حممد ح�صن طاهر  �صفته بالق�صية : وكيل 

: مدعي عليه - جمهول  بالق�صية  الذك��ا �صفته  باد  اوبينا  ابراهيم  �صهاب  : 1- حممد  اإعالنه  املطلوب 
حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/25 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�صالح/دنيا للتمويل ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعيه مبلغ مائتي وت�صعة وع�صرين الف 
وخم�صمائة وت�صعة وت�صعني درهما وثمانية وت�صعني فل�صا والفائدة القانونية الب�صيطة بواقع 9% �صنويا 
من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/4/20 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  اليوم التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجاريه  

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3732/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )425285.00( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن :  دتكو تينانت �س.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : ماأمون عي�صى اخلويل  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �صركة الرا�صي اخل�صراء �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/15 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )425.285( درهم م�صافا  ل�صالح/دتكو تينانت 
اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/9/19 وحتى 
متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك 
من طلبات   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجاريه  

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1715/2019/20 جتاري كلي 
 )1513000( وق��دره  مببلغ  والت�صامن  بالت�صامم  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صم 
ملف النزاع رقم 210/2019 تعيني خربه جتاري. طالب الإع��الن / 1-خدمات اطل�س كوبكو ال�صرق 
الو�صط �س.�س.و - فرع دبي  �صفته بالق�صية : مدعي   وميثله:�صالح احمد يو�صف �صالح العبيديل - 
�صفته بالق�صية وكيل  املطلوب اإعالنه:  1-  الكواكب للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ر�صا روبرت اجاهي 
اأق��ام عليك الدعوى  �صفته بالق�صية : مدعي عليه جمهول حمل القامة  مو�صوع الإع��الن :  قد 
درهم   )1513000( وق��دره  مببلغ  والت�صامن  بالت�صامم  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام �صم ملف 
النزاع رقم 210/2019 تعيني خربه جتاري. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2020/1/5  ال�صاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2151/2019/11 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن مببلغ وقدره )328.515( درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
طالب الإعالن :  �صركة التاأمني العربية �س.م.ل )فرع دبي(  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : �صمري حليم كنعان  �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- خور�صيد رو�صتاموف �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/8 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
عليهم  املدعي  بالزام  احل�صوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  دب��ي(  )ف��رع  ���س.م.ل  العربية  التاأمني  ل�صالح/�صركة 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )328.515( مبلغ  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��ان  بينهم  بالت�صامن 
متام ال�صداد والزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )300( درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنية  

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  671/2019/211 تنفيذ عقاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/306 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

46097.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب الإعالن : بنك دبي ال�صالمي �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ماير اي�صاك مي�صك - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
جمهويل حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى  مو�صوع الإع��الن : قد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )46097.5( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  رقم 2019/306 عقاري كلي بدفع 
2- ف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك املوؤرخة يف 23 اغ�صط�س 2015 املربمة بني املدعي واملدعي عليه لتمويل 
العقار الكائن يف امارة دبي يف مبنى ديكنز �صريك�س 1 ، عقار رقم 316 الطابق 3 ، مبنى رقم 39 ا�صم املبنى ديكنز 
دائ��رة الرا�صي والم��الك بدبي ل�صطب اي  ار���س رقم 11 املجمع احلبيبه الوىل 3 وخماطبة  �صريك�س 1 قطعة 
ا�صارة لهذه التفاقيه مو�صوع الدعوى من �صهادة امللكية اخلا�صة بالعقار مو�صوع التفاقية �صند التداعي.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  236/2019/211 تنفيذ عقاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/351 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 8168180.65 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف

: طالب  بالق�صية  امل��ح��دود �صفته  الو���ص��ط  ال�صرق  �صي  ب��ي  ا���س  ات�����س  بنك   : الإع���الن  ط��ال��ب 
التنفيذ 

وميثله :  احمد ح�صن رم�صان ال علي  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ايران �صريين - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهويل حمل الإقامة 
 621 الر���س  رق��م  حتت  لكم  العائد  العقار  على  احلجز  قد  بانه  نخطركم   : الإع���الن  مو�صوع 
منطقة معي�صم الول - دبي - وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )8168180.65( درهم وما ي�صتجد 
لذلك عليكم �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صيتم 

بيع العقار حمل احلجز باملزاد العلني وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3854/2018/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/140 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 
97141765.48 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب الإعالن : �صركة باحل�صا للهند�صة واملقاولت �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- جمموعة عبدال�صالم الرفيع �س.ذ.م.م 2- علياء عبدال�صالم الرفيع 3- عائ�صة حممد رفيع كاظم 
4- فهد عبدال�صالم حممد رفيع الرفيع 5- حممد عبدال�صالم حممد رفيع حممد �صعيد رفيع 6- ليلى عبدال�صالم الرفيع 

- �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/12/19 بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة 
عن )اأ�صهم لدى �صوق ابوظبي لالوراق املالية للمنفذ �صدهم املذكورين - علياء عبدال�صالم الرفيع لدى �صركة جمموعة 
المارات لالت�صالت 102449 �صهم وعائ�صة حممد رفيع كاظم لدى �صركة جمموعة المارات لالت�صالت 870815 وبنك 
ابوظبي الول 8730 �صهم وليلى عبدال�صالم لدى �صركة جمموعة المارات لالت�صالت 102.449 �صهم وحممد عبدال�صالم 
الرفيع لدى �صركة جمموعة المارات لالت�صالت 204.897 �صهم ولدى بنك ابوظبي الول 20.368 �صهم وفهد عبدال�صالم 
الرفيع �صركة جمموعة المارات لالت�صالت 204.898 �صهم ولدى بنك ابوظبي الول 20368 �صهم( وفاء للمبلغ املطالب به 

وقدره )165712552.48( درهم وهذا للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4676/2019/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليها الوىل والثاين بالت�صامن والتكافل مببلغ )408.369.60( درهم 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�صتحقاق 2017/4/30 وحتى ال�صداد التام على ان يت�صامن املدعي 

عليهما الثالثة والرابع يف مبلغ )300.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-النقيب لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه:  1-  �صركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليها الوىل والثاين بالت�صامن 
 2017/4/30 ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  دره��م   )408.369.60( مببلغ  والتكافل 
وحتى ال�صداد التام على ان يت�صامن املدعي عليهما الثالثة والرابع يف مبلغ )300.000( درهم والر�صوم 
ال�صاعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2020/2/3   الث��ن��ني   ي��وم  املحاماة. وح��ددت لها جل�صة  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 4417/2019/16 جتاري جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره )54.915( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 

و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-�صركة اأبوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ - �صفته بالق�صية:وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  كرو�صان�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�صداد مبلغ وقدره 
)54.915( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  
2020/1/7  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

فقد املدعو/ حممد هالل مري 
حممد اينال مري ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)0512010( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
البنغالدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

�صليمان  املدعو/حممد  فقد 
ب���اك�������ص���ت���ان   ، خ��������ان  ام��������ري 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
)5759261( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�صليمه بال�صفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات. 

فقدان جواز �صفر

�صاه  امل����دع����و/ وح���ي���د  ف���ق���د 
باك�صتان   ، �����ص����اه  زاه���������ور 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
)5143271( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�صليمه بال�صفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

ف�����ق�����د امل����دع����و/ع����ائ���������ص����ة 
غانا   ، ���ص��ال��ي�����ص��و  ���ص��وراج��و 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
يرجى   )G2190955(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
ب�صفارة غانا او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

�إعــــــــــالن
حدائق  ال�ص�����ادة/خمبز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب المواج رخ�صة رقم:2313747 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد خليفة �صيف �صريع املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

�إعــــــــــالن
ال�صفاء  ال�ص�����ادة/خمبز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1199885 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد خليفة �صيف �صريع املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حممد 

�صامل الرا�صدي للمقاولت العامة
رخ�صة رقم:CN 1657233 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 5746/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 479/2018 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )125169 درهم(   والر�صوم وامل�صاريف 
  : التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�صية  - �صفته  م��ارى فالري  : هيلني  الإع��الن  طالب 
را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 
1- حممد �صبت بالل عثمان - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة. 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )125169( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2   
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 60/2019/392 اأمر على عري�سة - حتكيم  
مو�صوع الإ�صتئناف: بندب اأحد املحكمني الهند�صني �صاحب الدور يف اجلدول لبحث اوراق 
امل�صتحقة وت�صفية  املبالغ  املقاولة املربم بني الطرفني وبيان  الدعوى والط��الع على عقد 
احل�صاب بني الطرفني و�صول لبيان وجه احلق يف الدعوى والزام امل�صتاأنف �صدهما بالر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. طالب الإع��الن : املبنى للمقاولت - �س ذ م م - �صفته 
وكيل   : بالق�صية  �صفته    - عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   : : مدعي وميثله  بالق�صية 
املطلوب اإعالنهما : 1- علي ح�صن علي لنجاوي ، �صفته بالق�صية : مدعي عليه ، 2- مهني 
مو�صوع  الإق��ام��ة.  حمل  جمهويل   ، عليه  مدعي   : بالق�صية  �صفته   - اأ�صد  �صديق  حممد 
الإعالن : وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2020/1/15 ال�صاعة 17.30 م�صاءا بالقاعة 
رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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���ص��در ح��دي��ث��ا اجل���زء ال��ث��ال��ث م��ن ي��وم��ي��ات ليف 
تول�صتوى، ترجمة يو�صف نبيل عن دار ن�صر اآفاق، 
وي��ت��ن��اول اجل��زء اجل��دي��د ال��ف��رتة م��ن ب��ني عامى 
1890 – 1895. وتدور اليوميات ل� تول�صتوى 
ب�صكل عام فى ثالثة خطوط، الأحداث اليومية 
– اأفكاره الفل�صفية والدينية والأدبية – تفا�صيل 
ال��ت��ف��ك��ري ف��ى م�����ص��روع��ات��ه الأدب���ي���ة، ���ص��واء كانت 

روايات اأم ق�ص�س اأم مقالت.
 

تتناول اليوميات فى هذه الفرتة اأحادث املجاعة 
الفرتة  فى  رو�صيا  اأج��زاء  بع�س  فى  التى حدثت 
1891 – 1892، وتفا�صيل تكري�س تول�صتوى 
املت�صررين  لنجدة  الفرتة  ه��ذه  فى  وقته  ملعظم 
من املجاعة مب�صاعدة جدية من زوجته واأ�صرته، 
وتزداد عالقة تول�صتوى بت�صريتكوف قوة فى هذه 
بال�صلب على عالقة  يوؤثر  ال��ذى  الأم��ر  ال��ف��رتة، 
ت�صريتكوف  اأن  ت��رى  حيث  ب��زوج��ت��ه،  تول�صتوى 
ي��دف��ع��ه ���ص��وب م��زي��د م��ن ال��ت��ط��رف ف��ى وجهات 
ن��ظ��ره ال��دي��ن��ي��ة وي���وؤث���ر ب��ال�����ص��ل��ب ع��ل��ى عالقته 

الفرتة  ه���ذه  ف���ى  ت��ول�����ص��ت��وى  ين�صغل  ب��اأ���ص��رت��ه. 
بنوفيلته: “�صوناتا كرويتزر” وم�صرحيته: “ثمار 
التنوير”. ُن�ِصرت النوفيال فى 1889، لكن فى 
الت�صاوؤلت  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت��ث��ري  ال��الح��ق��ة  ال���ع���وام 
وتنهمر اخلطابات على تول�صتوى ب�صاأنها فيكتب 
تعقيًبا عليها. ُتعر�س امل�صرحية للمرة الأوىل فى 
1890. فى عام 1893 تكتمل الن�صخة الأوىل 
من عمل تول�صتوى اخلالد: ملكوت اهلل بداخلكم، 
ال�صر  ك��ت��اب ع��ن فل�صفته ف��ى ع��م م��ق��اوم��ة  وه���و 
بالعنف؛ وهو الكتاب الذى �صيكون له اأبلغ الأثر 
على غاندى وتكوين حركته ال�صيا�صية ال�صلمية. 
يكتب كذلك تول�صتوى فى هذه الفرتة مقالته: 
ر الب�صر اأنف�صهم؟ و”الدرجة الأوىل” و  ملاذا ُيخدِّ
ق�ص�س  لبع�س  والوطنية” ومقدمة  “امل�صيحية 

موبا�صان املرتجمة اإىل الرو�صية.

التى  والأف��ك��ار  بالتاأمالت  اليوميات  متتلئ  كما 
يدونها بكثافة ب�صكل يومى فى دفرت م�صتقل ثم 

يعود لكتبها مرة ثانية فى دفرت يومياته. 

ومن اأجواء الكتاب: “غريب هو الهتمام بكمال 
مرهون  ذل��ك  لكن  ع��ب��ًث��ا،  ياأتينا  ل  اإن���ه  ال�صكل. 
ب���ج���ودة امل�����ص��م��ون. ل���و ك����ان ج���وج���ول ق���د كتب 
م�صرحياته الكوميدية على نحو اأخرق �صعيف ملا 
الذين  النا�س  واح��د على مليون من عدد  قراأها 
ق���راأوه���ا ح��ت��ى ال���ي���وم. ل ب���د ل��ل��ع��م��ل ال��ف��ن��ى من 
الهدف.  اخ���رتاق  ميكنه  ك��ى  والتهذيب  ال�صقل 
الناحية  م��ن  ك���ام  جنعله  اأن  يعنى  ه��ن��ا  ال�صقل 
وي�صق  الال مبالة  �صيتغلب على  الفنية، وحينها 

طريقه عرب تكرار قراءته”. 
ُتف�صد  واحد  ل�صخ�س  حتملها  التى  “ال�صغينة 
حتملها  ال��ت��ى  ال�صغينة  تف�صده  م��ا  ب��ق��در  ال���روح 
اأن  للعامل كله، ولهذا فكاليجول الذى رغب فى 
تكون ثمة راأ�س واحدة للب�صرية جمعاء كى ميكنه 
ا من زوج ل يحب زوجته  �صرًّ اأك��رث  قطعها لي�س 
كاحلب،  ال�صغينة،  منها.  التخل�س  فى  ويرغب 
ن��ت��اج ع�صوي،  ه��ى  ب��ل  ��ا،  ك��ي��م��ي��ائ��يًّ ن��ت��اًج��ا  لي�صت 
اأن  منها  �صغرية  لقطعة  ميكن  التى  كاخلمرية 

ر العجني كله”. ُتخمِّ

“م�صريات عربية: حكايات  �صدر حديًثا عن دار نه�صة م�صر للن�صر كتاب 
الأعمال  �صمن  زك����ى(،  )ر����ص���وى  العربية” ل���  م�صر  ت���راث  م��ن  وم��الم��ح 
اجلديدة فى جمال الرتاث واحل�صارة العربية، والتى ت�صارك بها الدار فى 
العربية..  “م�صر  الكتاب:  يقول   .2020 الكتاب  الدوىل  القاهرة  معر�س 
انفرادها  مظاهر  من  وجانب  العربي،  بحا�صرها  القدمي  ما�صيها  عالقة 
عن البلدان التى دخلها الإ�صالم، متج�صًدا فى تراثها وعمارتها، هو مو�صوع 
هذا الكتاب الذى يحاول الك�صف عن وجه م�صر ووجهتها، بدًءا من �صوؤال 

الهوية”. 
وه��و رحلة تنطلق من دخ��ول م�صر فى ح��وزة الإ���ص��الم و���ص��وًل اإىل مطلع 
الرا�صخة بني عروبة  العالقة  ناظم لهذه  الثالثة، بحث�ًا عن خيٍط  الألفية 
النيل مرحلة  لبالد  العربي-الإ�صالمى  الدخول  يعد  اإذ  م�صر وح�صارتها. 
الع�صور  ب��ني  ممتد  ج�صٌر  وك��اأن��ه  امل�����ص��ري،  ال��ت��اري��خ  ف��ى  وفا�صلة  مف�صلية 
اإىل  القدمية  امل�صرية  اللغة  التحول من  نتج عن  القدمية واحلديثة، وقد 
الفتح  على  ال�صابق  ما�صيها  عن  م�صر  تاريخ  فى  ت��اٌم  ف�صٌل  العربية  اللغة 

الإ�صالمي؛ اإذ تغري الدين وتبدل الل�صان. 
امللمح  ه��ذا  على  م��وروث��ه��ا  م��ن  الكثري  اأ�صبغت  م�صر  اأن  لالنتباه  ال��الف��ت 
ب�صمتها  وتركت  به،  تاأثرت  كما  فيه  فاأثرت  العربية،  هويتها  الأ�صا�صى من 
عليه فى الرتاث والآثار والعمارة، كما اأخذت عنه، ومّت�صرت تلك احل�صارة 
ق��رون طويلة منذ  خ��الل  وتكونت  رواف��د جديدة منت  واكت�صبت  ال��واف��دة، 

دخول العرب مل�صر وحتى نهاية ُحكم اأ�صرة حممد على با�صا للمحرو�صة.
خمتلف  يحت�صن  وع��ق��ٍل  اإ�صالمية  وروح  ع��رب��ى  بقلٍب  م�صر  ���ص��ارت  ه��ك��ذا 
والع�صور.  العهود  عرب  عليها  مرت  التى  والديانات  واحل�صارات  الثقافات 
هكذا اأي�ص�ًا اختلط ال�صعبى بالديني، وامتزج الثقافى باحل�صاري، حتى �صار 

احلجر فى م�صر تاريخ�ًا، والنق�س جمًدا، واخلط لغة عزٍة وكربياء.
ف��ى ع�صرها  ح�����ص��ارة م�صر  م��ن  منتقاة  م�صاهد  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  دف��ت��ى  ب��ني   
حكايات  امل�صري،  العربي-  التاريخ  ثنايا  من  ف�صوٌل  الإ�صالمي،  العربي- 
لتكتمل  تر�صم فى طياتها لوحة عن ف�صل مهم من ف�صول ح�صارة م�صر 

مالمح ال�صورة.. �صورة “م�صر العربية”. 

 ُيذكر اأن هذا هو الكتاب الرابع للباحثة، حيث �صدر لها كتاب “اإحياء علوم 
اإىل العربية” والذى مت تر�صيحه فى القائمة  الإ�صكندرية.. من اليونانية 
الطويلة فى جائزة ال�صيخ زايد لعام 2018 )فرع املوؤلف ال�صاب(، وكذلك 
الإ�صالمية”،  القاهرة  عمارة  فى  املنقولة  الآث���ار  �صرية  احل��ج��ر..  “اإرث 
و”العنا�صر املعمارية الفرعونية امل�صتخدمة فى اآثار القاهرة الإ�صالمية”. 
الأكادميية  ال��درا���ص��ات  من  ع��دد  وحترير  ودرا���ص��ة  ترجمة  فى  اأ�صهمت  كما 
اأبرزها “مو�صوعة املزارات الإ�صالمية والآثار العربية فى القاهرة املعزية”، 

ثمانية اأجزاء )مكتبة الإ�صكندرية، 2018(.
 ر�صوى زكى، اأكادميية متخ�ص�صة فى احل�صارة والآثار الإ�صالمية وتاريخ 
درا����ص���ات احل�صارة  اأول مب��رك��ز  ب��اح��ث  وظ��ي��ف��ة  وت�صغل  امل�����ص��ري��ة،  ال��ع��م��ارة 
فى  الفل�صفة  دكتوراه  درج��ة  حا�صلة  وهى  الإ�صكندرية،  مبكتبة  الإ�صالمية 
الآثار الإ�صالمية من جامعة الإ�صكندرية، وتلقت تدريًبا فى جمال الرتاث 
 CNR ال��وط��ن��ى  ال��ب��ح��وث  Sapienza وامل��رك��ز  ال��ث��ق��اف��ى م��ن ج��ام��ع��ة 

بروما.

•• دبي - د.حممود علياء

بالتعاون  والعلوم  الثقافية  ن��دوة  يف  ال�صباب  جلنة  عقدت 
اأي�صاً   .. “ال�صعر  بعنوان  اأم�صية  للن�صر  روا���ص��ن  دار  م��ع 
ال�صتوي،  ال�صعري  مو�صمها  بها  د�صنت  والتي  مو�صيقى” 
ح�����ص��ره��ا ج��م��ه��ور م��ن ال�����ص��ب��اب وامل��ه��ت��م��ني ال��ذي��ن وثقوا 
بح�صورهم تلك العالقة وذلك الربط البديع بني الكلمة 

والنغم.
وق��دم لالأم�صية الإع��الم��ي الإم��ارات��ي اإب��راه��ي��م ب��ن حامت 
تلك  ي��وؤك��د  وال���ذي  لل�صباب  ال��رائ��ع  احل�صور  اإىل  م�صرياً 
العالقة اجلميلة واحل�صور الطاغي للمو�صيقى يف حياتهم 
والتي اأ�صفت اإليه العازفة تلك اللم�صة الأنثوية املتناغمة 
من  ال�صابة  الكلمة  مع  جنب  اإىل  جنباً  النغم،  جمال  مع 

�صعراء الأم�صية.
قدمت العازفة نغم الدعبل، وهي موؤلفة مو�صيقية ومغنية 
تعزف  ال��ع��م��ارة،  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ع��ل��ى  ���ص��وري��ة حا�صلة 
املو�صيقى العربية والغربية يف املحافل املختلفة و�صاركت يف 
العديد من الفعاليات يف دولة الإمارات وال�صرق الأو�صط، 
و�صغف  املو�صيقى  ده�صة  ب��ني  جمعت  مو�صيقية  و���ص��الت 
اللحن بعزف مقطوعات من اأغاين فريوز واأم كلثوم و�صيد 

دروي�س اأثارت حما�س احل�صور وان�صجامهم.
البحرينية  ال�صاعرة  ق��دم��ت  ال�صعر  اإىل  املو�صيقى  وم��ن 
وال�صاعرة  اجل��م��ال��ي��ة..  ال�����ص��ور  م��ن  ب��اق��ة  دهنيم  �صو�صن 
ح��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���س الإع�����الم وال��ع��الق��ات العامة 
معتمدة  مدربة  اأنها  كما  البحرين  يف  اململكة  جامعة  من 
من  العديد  يف  �صاركت  التدريب،  مراكز  من  الكثري  لدى 
يف  ن�صطة  وهي  والثقافية  ال�صعرية  وامللتقيات  الأم�صيات 
هذا املجال منذ عام 2004 و�صدر لها اأربعُة دواويَن وهي 
غائب ولكن، وقبلة يف مهب الن�صيان، وكان عر�صه على املاء، 
واأخ��رياً ديوان مل�س. ومن ق�صيدة ليتني كنت ن�صيا من�صيا 

قالت ال�صاعرة:
مكتًظا بالأ�صئلِة اأنزف وطني 

ل ماَء يف بحٍر ي�صمدين 
ول �صماَء تظلل جزعي 

اأرحل ويف البيِت غرباٌن يتفقدون �صريري 
 

واأ�صافت ال�صاعرة تر�صم حالة الده�صة قائلة:
اأعّطر �صوتي بع�صِب قريتي 

اأم�صك خطوتي قبل ا�صتداِد اللهفة 

اأهرب من �صوقي فت�صفُعني الدموع
ُب ده�صتي كّلما كتبُت ق�صيدًة  كنت اأو�صّ

اأو �صّرحُت ابت�صامتي بر�صالٍة �صاردٍة من الوقت 
ينف�ُس انك�صاري اأنقا�َصه 

يرتدي ري�ًصا كان ح�صًوا لو�صادتي 
اأنيني ومالمَح  �صوَت  م�صتعرًيا  راأ�صي طائًرا  فوق  ويحّلق 

احلنني
ويف احلنني للمكان والت�صاق معه قالت ال�صاعرة:

اأ�صادف �صمراَء املنامِة تفرد قلَبها للريح
ت�صّلم روحي جلنِة الأمل 

وبرائحة امل�صموِم العالِق يف �صعرها تغ�صل الفوؤاَد وتكون له 
النب�س

تتّقد ذاكرتي
اأ�صمُع ال�صدى يردد: 
اأحتاجك وطًنا ونب�صا

 
من ق�صائدها قالت ال�صاعرة:

واأنت معي
ترق�س اأنهاٌر فوق جبيني 

تخبئ روحي الكرَة الأر�صيَة يف �صدرها

...  وتغني
وختمت ال�صاعرة دهنيم ق�صائدها قائلة:

نغني كاأيِّ طفٍل للتو يتعلم اأبجديَته 
من معلمٍة مغرتبٍة 

باعت وقتها 
واحتفظت بوطنها يف �صندوق الأ�صرار حمنطا

 
وكان احل�صور ال�صعري الثاين لل�صاعر معتز قطينة. ويعمل 
يف جمال ال�صحافة والن�صر، وقد �صارك ال�صاعر يف الكثري 
من  ال��ع��دي��د  ون�صر  الثقافية  وامللتقيات  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن 
املقالت يف ال�صحف الإماراتية والعربية. و�صدرت له عدة 
اأعمال اأدبية بني الرواية وال�صعر، منها رواية “اجلن�صية” 
“اأوجاع الذئب  “خلفي الريح جمدولة” ودي��وان  ودي��وان 
ودواوين  �صّدقت”  اأن��ن��ي  غريباً  “كان  ودي���وان  الأ�صقر” 

اأخرى. وقال ال�صاعر يف اأول ق�صائده:
وماذا بعد اخليبة والطريق؟

�صاعة/  بذاكرة تتجدد كل  وام��راأة  بذاكرة معطوبة،  رج��ٌل 
ول تطيح يف احلب مذ اأول مرة كما حدث!

رجٌل بذاكرة مظّلٍي
ت��ه��وي على  واأح���الم���ه  وه���م،  م��ن  ب��ج��ن��اح��ني  نف�صه  يعلل 

جانبيه، فيلّوح لها بعينيه قبل اأن تته�صم على ال�صخر!
 

وامراأة بذاكرة واٍد
كلما مّرت الذكريات �صّدتها، و اإذا اأطل ا�صُمه يف ال�صا�صات 

اأف�صحت املجال لعينيها، لل�صيل الذي ينحت ذاكرتها..
وعن حالة الوله التي يعي�صها العا�صق يقول:

ول اأفقُه ما وراء القلب، ن�صاأُت ُحرا ً من امل�صمّيات والقيد 
راف�����ص��ا ً اجل��غ��راف��ي��ا واحل������دود، ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء اأن��ن��ي اخ���رتُت 
ال��ط��م��اأن��ي��ن��َة خم��ب��ئ��ا ل����الأح����الم، واأق���ب���ل���ُت ن���ح���وك، يداي 
م��ع��ق��ودت��ان خ��ل��ف ظ��ه��ري، م��ث��ل م���در����ّس ي��ف��ّك��ر يف حلظة 
الن�صراف، وفيما كانت الأجرا�س تُقرَع طار فزعي نحوك 

اأي�صا، املدى بيننا اأزيّل...
وختم ال�صاعر ق�صائده قائاًل:

كل اأ�صياء النهار مقرونٌة بظاللها،
وها �صدري ُم�صرٌع حلراب اجلفاف وال�صاعات البائ�صة 

فاأ�صرح مثل فار�س ل يلوي على  يبتكر احلزن م�صماري، 
غرمي

امل�صافة �صّجاين، واملطار متعتي يف غيابك 
فا�صاأيل �صالة النتظار وعّمال النظافة:
هل �صاهدوا دمعة مت�صي على قدمني؟!

املو�صيقى وال�صعر يختتمان فعاليات 2019 يف ندوة الثقافة والعلوم

�صدور اجلزء الثالث من يوميات ليف تول�صتوى 

م�صريات عربية.. حكايات ومالمح من تراث م�صر 
العربية كتاب جديد عن دار نه�صة م�صر
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تقارنني  كيف  فني،  جيل  من  اأكرث  كممّثلة  م�صريتك  خالل  واكبِت   •
ب��ني ف��ّن ال��ي��وم وف��ن الأم�����س يف ظ��ل الن��ف��ت��اح وال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم الذي 

تعي�صه الدراما اللبنانية؟
اأح����دث ع��ل��ى م�صتوى  ت��ط��ورت و����ص���ارت  ال���درام���ا  اأن  ���ص��ك يف  - ل 
التقنيات امل�صتخَدمة، ول�صُت عاتبة على التلفزيون، بل عتبي على 
ك��ان املجاَل الفني الأه��ّم يف لبنان،  َت��راَج��ع بعدما  امل�صرح لأن��ه 
خ�صبته،  على  منّثل  كنا  عندما  الذهبي  ع�صره  عا�س  وه��و 
اأما اليوم فهناك جمموعة ممثلني يقّدمون اأعماًل )على 
ِعرين  ُي�صنْ ال���ذي  ه��و  للم�صرح  احل���ايل  ال��و���ص��ع  ق����ّدن(. 
تطور  يف  ف��ه��ي  التلفزيونية  ال���درام���ا  اأم���ا  ب��احل��زن، 
التخل�س  علينا  ولكن  كافة،  امل�صتويات  وعلى  دائم 
مع  الأج��ن��ب��ي��ة  امل�صل�صالت  ع��ن  ال�صتن�صاخ  م��ن 
بالكفاءة،  لهم  ُي�صهد  كّتاب  لبنان  يف  يوجد  اأن��ه 
م�صطرين  اأح��ي��ان��اً  اأنف�صهم  ي��ج��دون  ك��ان��وا  واإن 
ي�صرتطون  ال��ذي��ن  ��ِت��ج��ني  املُ��ننْ لرغبات  لالن�صياع 

ننة بع�س امل�صل�صالت. عليهم لبنْ
من  كبرياً  ع��دداً  الفنية  ال�صاحة  ت�صم  ذل��ك،  اإىل 
جيد.  غ��ري  وبع�صهم  ج��ي��د  بع�صهم  امل��م��ّث��ل��ني، 
ويف زم��ن��ن��ا ك����ان ع����دد امل��م��ث��ل��ني ق��ل��ي��اًل ج����داً، 
وك��ن��ا ن��ت��ع��ل��م م���ن جت��ارب��ن��ا واأخ��ط��ائ��ن��ا وكان 
���ِرج���ون ي��ت��ف��ّرغ��ون ل��ن��ا اأك����رث، اأم���ا اليوم  املُ���خنْ
فاملمثلون يتخّرجون يف اجلامعات وياأتون اإىل 
يفهمون،  الذين  وحدهم  اأنهم  ويظّنون  املجال 
يف  يزعلون،  اإليهم  مالحظات  توجيه  يتم  وعندما 
الن�صيحة،  ي�صمع  ك��ان  �����ّص��ن لأن��ه  وحَتَ ت��ط��ّور  اأن جيلنا  ح��ني 
اليوم ل  اأدائ��ن��ا.  اأج��ل تطوير  ��ِرج��ون ي�صتغلون من  املُ��خنْ وك��ان 
باملمثل،  يهتّمون  الذين  ِرجني اجليدين  املُخنْ بع�س  يزال يوجد 
واآخرون يقت�صر دورهم على تقدمي م�صل�صالت لتعبئة ال�صاعات 

ولي�س اأكرث.
ت�صويق  على  ال��ق��درة  ع��دم  يف  ال�صبب  ه��و  ه��ذا  ه��ل  راأي���ك  • يف 

الدراما اللبنانية يف الأ�صواق العربية؟
- هذا �صحيح. لكن هناك م�صاألة ل بد من التوقف عندها، وهي اأن 
اجتاه بع�س املُننِْتجني اإىل اعتماد �صيا�صة التوفري هو الذي يو�صل 
�س م�صل�صالت حتقق  اأنه بعد عرنْ اإىل هذا الو�صع، بدليل  الدراما 
ر�س م�صل�صاًل ل  جناحاً كبرياً ون�صبة م�صاَهدة عالية، جند اأنها َتعنْ
ميكن اأن نتابع حلقًة واحدة منه، لأنه دون امل�صتوى اأداًء ومتثياًل 

واإنتاجاً.
اأم  لها  ٌل  ُمَكمِّ والإن��ت��اج  الأ�صا�س  هي  الق�صة  اأن  تعتربين  هل   •

العك�س؟
اأن  بالإنتاج  يفرت�س  ولكن  يكّملونها،  واملمثلون  الأ�صا�س  هي  الق�صة   -
تقدمي  يجب  بل  ك��ان،  كيفما  ت�صويرها  ميكن  ل  َم�صاهد  هناك  ي�صاعد. 
م�صاهد غنية. مثاًل، ل ميكن ت�صوير طاولة طعام وعليها الأطباق نف�صها 
ولكن  جمالها،  ل�صتعرا�س  فيالت  يف  ي�صّورون  مثاًل  اأو  امل�صل�صل.  كل  يف 
هذا لي�س كافياً، بل يجب الرتكيز على تفا�صيل �صغرية يف امل�صل�صل تكون 

م�صدر غنى له. مثاًل، هم يعتمدون على املمثل لتاأمني مالب�صه، ويف راأيي 
اأن يبتعد عنه كي ل  الإن��ت��اج  اأن يبذخ يف  ملَ��ن ل ي�صتطيع  اأن من الأف�صل 

ترتاجع الدراما وحتافظ على مكانها ومكانتها.
فيها؟ امل�صاركة  اإىل  كممثلني  يدفعكم  الذي  • وما 

فهناك  م��ا،  ع��م��ٍل  امل�صاركة يف  رف�صُت  ح��ال  ن��ت��واج��د. يف  اأن  لأن���ه يجب   -
ف��ي��ه، ل  وب����دوري  بالن�س  اأق��ت��ن��ع  ب��ه. عندما  �صيقبلون  غ��ريي  ال��ع�����ص��رات 
ِتج اأن يغرّي الطاولة اأو اأن يوؤمن يل املالب�س، ويف  ميكنني اأن اأطلب من املُننْ
املقابل هناك ُمننِْتجون حا�صرون لتاأمني كل �صيء من دون الطلب منهم، 
ولكن هوؤلء عددهم قليل جداً. )ثورة الفالحني( كّلف لإنتاجه املاليني، 

ولكن هل نال حقه؟
تقولني؟ ماذا  • واأنِت 

- مل ينل حقه، مع اأن النا�س اأحبوه وتابعوه، وذلك لأنه مل تتم الإ�صاءة 
عليه. هناك حمطات جتيد الت�صويق لأعمالها وحمطات اأخرى ل. ومع 
اأن ال�)lbci( جتيد الت�صويق لأعمالها، لكنها مل تُقم بالإ�صاءة على )ثورة 
الفالحني( كما يجب. ل �صك يف اأن العمل جيد، ولكن هناك َمن قّلل من 
�صاأنه يف الو�صط الفني من خالل توجيه انتقادات )بال طعمة( له. واأحد 
اأن��ه يف  اأع��رف مل��اذا يثريون كل هذا ال�صجيج حوله( مع  املمثلني قال )ل 

راأيي عمل متكامل.
اللبناين؟ امل�صل�صل  العرب  املُ�صاهدون  يتقبل  مل  ملاذا  راأيك  • يف 

- رمبا لأنه ل ي�صبه جمتمعاتهم.
اأنه من واقع املجتمع  اأحّب )الهيبة( وتاَبعه مع  املُ�صاهد العربي  • ولكن 
وحتظى  ال�صوري  الواقع  على  ت�صيء  ال�صورية  الدراما  اأن  كما  اللبناين، 

مبتابعة عربية؟
- امل�صكلة اأن هناك هبوطاً يف الإنتاج يف مكان ما يف الدراما املحلية كما يف 
التوزيع والعر�س. ال�صا�صات اللبنانية تعر�س امل�صل�صالت وكلٌّ منها تنتقد 

امل�صل�صل الآَخر، مع اأن املناف�صة م�صروعة وميكن اأن ينال كل عمل حقه.
اللبناين؟ املمثل  اأداء  يف  راأيك  • ما 

ي�صيوؤون على ممثل  اأنهم  امل�صكلة  ولكن  و�صباب جيدون،  - يوجد �صبايا 
معني ومن ثم ي�صرفون النظر عنه ول يحاولون ا�صتخراج كل طاقته. اإىل 
ذلك، فاإن الو�صط قائم على املح�صوبيات، وهذا الأمر معروف منذ فرتة 
طويلة، ما يجعل املُننِْتجني يعتمدون على الوجوه ذاتها يف اأعمالهم، في�صيع 

املُ�صاهد ول يعرف اأي م�صل�صل يتابع ب�صبب عدم التنويع يف الوجوه.
تنه�س؟ كي  ثورة  اإىل  بحاجة  اللبنانية  الدراما  اأن  ترين  • هل 

اأن  ال��ذي ميكن  َم��ن هو القائد  ث��ورة، ولكن  اإىل  اأول جم��ال يحتاج  - هي 
ِرج �صمري  ينه�س بها؟ وبالرغم من ذلك، هناك اأعمال اأثبتت نف�صها. املُخنْ
مبا  ال�صحيح  مكانهم  يف  املمثلني  اختيار  ومت  جيدة  اأع��م��اًل  ق��ّدم  حب�صي 
ل الر�صالة ب�صكل �صحيح. ل يوجد دور كبري ودور �صغري، بل ح�صور  يو�صِ

ملمّثل اأم ل.
املقبلة؟ للفرتة  حت�صرياتك  • ما 

- انتهيُت من ت�صوير عملني، الأول فيلم بعنوان )فرح( وم�صل�صل )العميد( 
كما با�صرُت مع مروان حداد ت�صوير م�صل�صل )ع�صيق اأمي(، ولكننا توقفنا 
اإخ��راج كنان  عن الت�صوير ب�صبب الظروف التي ميّر بها لبنان، وهو من 
بينهم ورد اخلال وو�صام  املمثلني  ا�صكندراين وت�صارك فيه جمموعة من 

�صباغ، واأعتقد اأنه �صُيعر�س يف رم�صان.

زينة تبحث عن 
احلياة النظيفة

عربت الفنانة امل�صرية زينة عن ا�صتمتاعها 
التواأم )زين  ال�صديد بحياتها مع طفليها 
حياة  باأنها  وو�صفتها  وعزالدين(،  الدين، 

نظيفة وب�صيطة.
�صور  مبجموعة  جمهورها  �صاركت  زي��ن��ة 
لها خالل ا�صتمتاعها بنزهة برفقة طفليها 

)التواأم(،
وعلقت  ل��ه��م��ا،  ���ص��ور  اأي  ت��ن�����ص��ر  اأن  دون   
ق��ائ��ل��ة: )اأح���ل���ي ح��اج��ه يف ال��ع��امل احلياة 
الكذب  الن�صيفة بعيد عن عامل  الب�صيطة 
وان الواحد يعي�س بب�صاطته وعلي طبيعته 

احلمد هلل(.
اأ�صافت بقولها: )�صاعات  امل�صرية  الفنانة 
ب��ولدن��ا...اأت��اري ولدنا  بنهتم  اننا  بنفتكر 
ان  نفهم  وبيخلونا  بينا  بيهتموا  اللي  هما 

جمال احلياة يف ب�صاطتها ونقائها(.
وكانت الفنانة امل�صرية زينة قد جلاأت اإىل 
�صاحات املحاكم لإثبات زواجها من الفنان 
)زين  ال���ت���واأم  طفليها  ون�����ص��ب  ع��ز  اأح��م��د 
ل��ه، وه��و ما جنحت يف  الدين وعزالدين( 
على  ح�صلت  ح��ي��ث  ال��ن��ه��اي��ة،  يف  حتقيقه 

اأحكام ق�صائية تثبت ذلك.
م�صادة  وقعت  قد  كانت  اأن��ه  يذكر 

�صهر  يف  ب�����الأي�����دي  وا����ص���ت���ب���اك 
الفنان  بني  املا�صي  اأغ�صط�س 

امل�����ص��ري اأح���م���د ع���ز وبني 
����ص���ق���ي���ق���ة زي����ن����ة اأث����ن����اء 

ال�صاحل  يف  ت��واج��ده 
ال�صمايل.

وت�����ل�����ق�����ت ����ص���رط���ة 
بالًغا  ال�������ص���ي���اح���ة 

ب������وق������وع م�������ص���اج���رة 
اأح��م��د ع��ز و�صقيقة  ب��ني 

ال��ف��ن��ان��ة زي��ن��ة، وت��ب��ادل فيها 
وال�صباب  ب  ب��ال�����ص��ر  الت���ه���ام���ات 

النيابة  لتبداأ  ب��الأي��دي،  والت�صابك 
وت�صتمع  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  يف  ال��ع��ام��ة 
لأق���وال ع��ز يف الت��ه��ام��ات ال���واردة 
�صقيقة  اأن  اأك����د  وال�����ذي  ب��ال��ب��الغ 
بالعتداء  ق���ام���ت  زي���ن���ة  ال��ف��ن��ان��ة 
اتهمها  كما  والقذف،  بال�صب  عليه 

بالبالغ الكاذب.

اإميان العا�صي تك�صف عن 
جديدها يف الدراما

ت�صتعد اإميان العا�صي خلو�س ال�صباق الرم�صاين يف �صكل وثوب جديد، باأحدث اأعمالها 
م�صل�صل )مملكة اإبلي�س( مع غادة عادل، كما ت�صارك يف بطولة م�صل�صل )بخط اليد( 
يف رم�صان املقبل مع املخرجة �صريين عادل، وت�صارك مع حممد رم�صان يف م�صل�صل 

)الربن�س( خالل �صهر رم�صان القادم.
واأكدت اإميان العا�صي، اأنها توا�صل ت�صوير م�صل�صل )بخط اليد( هذه الفرتة، و�صوف 
من  جمموعة  العمل  ه��ذا  ببطولة  ويقوم  وخمتلفة،  جديدة  �صخ�صية  خالله  تقدم 
الأطفال، وتدور اأحداثه يف نطاق من الدراما الجتماعية وذلك بح�صب بيان �صحايف 

�صدر عن مكتبها الإعالمي.
الأعمال  م��ن  العديد  يف  �صاركت  ق��د  العا�صي؛  اإمي���ان  الفنانة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
)اخللبو�س( مع حممد  فيلم  تاألقت يف  اأي�صاً؛ حيث  وال�صينما  الدرامية 
املتهم  )ح�صرة  م�صل�صل  يف  �صاركت  الفني  م�صوارها  بداية  ويف  رج��ب، 
اأبي( مع النجم نور ال�صريف.كما حُت�صر اإميان العا�صي، الكثري من 
اأو  ال�صينما  يف  �صواء   2020 مو�صم  يف  بها  ت�صارك  التي  الأع��م��ال 
الدراما؛ فهي تعي�س حالة من النتعا�س الفني هذه الفرتة؛ حيث 
�صاركت يف اأحداث م�صل�صل )مملكة اإبلي�س(، واأي�صاً تنتظر موعد 
اإميان  اأع��م��ال  واآخ���ر  للغاية(،  )���ص��ري  اجل��دي��د  فيلمها  عر�س 
اأحداث م�صل�صل )ن�صيبي وق�صمتك  العا�صي كان من خالل 
الذي  جالل  يا�صر  النجم  مع  اأكتاف(  )مل�س  وم�صل�صل   ،)3
���ص��ارك��ت يف  اإمي����ان،  اأن  2018.يذكر  رم�����ص��ان  ُع��ر���س يف 
اأمام  اأب��ي(  املتهم  م�صل�صل )ح�صرة  منها  اأعمال خمتلفة، 
اأع���م���ال تلفزيونية  ن���ور ال�����ص��ري��ف، وب��ع��ده��ا ت��وال��ت ل��ه��ا 
م�صل�صالت  م��ن��ه��ا  ب�����ص��م��ة،  ف��ي��ه��ا  ت���رك���ت  و���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
)اأحالم يف البوابة وحق م�صروع والأدهم والإك�صالن�س 

واأبو عمر امل�صري ومل�س اأكتاف(.

�ملناف�صة م�صروعة وميكن �أن ينال كل عمل حقه

جناح فاخوري: الدراما 
التلفزيونية يف تطور دائم

بعدما �نتهْت �ملمثلة �للبنانية جناح فاخوري من 
ت�صوير فيلم )فرح( وم�صل�صل )�لعميد( )بطولة 
)ع�صيق  م�صل�صل  ت�صوير  با�صرْت  ح�صن(،  تيم 
�أمي( قبل �أن يتوّقف ب�صبب �لظروف �لتي ميّر بها 

لبنان.
فاخوري  وّجهْتها  �لتي  �لنتقاد�ت  من  وبالرغم 
�للبنانية  �لدر�ما  �أن  معتربة  �حلــو�ر،  هذ�  عرب 
بحاجة �إىل ثورة، �إل �أنها جتد �أن بع�ش �لأعمال 
جانب  يف  معربة  كافة،  �مل�صتويات  على  حت�ّصنت 
�مل�صرح  �إليها  و�صل  �لتي  للحال  حزنها  عن  �آخــر 

ره �لذهبي. بعدما عاي�صْته يف ع�صْ

�صبا مبارك.. )اأمرية(
 يف فيلم جديد

جديد  �صينمائي  فيلم  بطولة  على  مبارك  �صبا  الأردن��ي��ة  املمثلة  تعاقدت 
الف�صطيني  املمثل  جانبها  اإىل  البطولة  دور  و�صيخو�س  "اأمرية"،  بعنوان 

علي �صليمان، وهو من تاأليف واإخراج حممد دياب.
يذكر اأن من اآخر اأعمال �صبا مبارك يف ال�صينما كان فيلم "م�صافر حلب-

اإ�صطنبول"، والذي يحكي رحلة لينا ومرمي اأثناء هروبهما من احلرب يف 
�صوريا، لينا فتاة يف العا�صرة من العمر، فقدت عائلتها يف احلرب، وا�صطرت 
مرمي،  وجارتهم  الر�صيعة  �صقيقتها  مع  تركيا  اإىل  طريقها  تبداأ  اأن  اإىل 
ب�صحبة لجئني اآخرين لينا ترغب يف العودة اإىل الوطن، بينما تاأمل مرمي 

يف الو�صول اإىل اأوروبا.
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اأهم اأعرا�ش مر�ش نق�ش املناعة الب�صرية والت�صخي�ش
الإ�صابة:  م��ن  الأوىل  املرحلة  يف  تظهر  ل  املناعة  نق�س  مر�س  اع��را���س 
اأعرا�س. ويتم  املناعة الب�صرية من دون  اإنها املرحلة امل�صلية ملر�س نق�س 

ت�صخي�س املر�س بعد الفح�س امل�صلي عن فريو�س نق�س املناعة الب�صرية.

مرحلة العدوى- الأولية لنق�س املناعة الب�صرية
تطابق مرحلة العدوى – الأولية املالم�صة الأوىل مع الفريو�س. فعندما 
ي�صاب ال�صخ�س بعدوى فريو�س نق�س املناعة الب�صرية، ويف حواىل ن�صف 
يتبع  ال��ذي  ال�صهر  ق��د تظهر خ��الل  ال�صريرية  ال��ع��الم��ات  ف���اإنَّ  احل���الت، 

العدوى، فاإنها غالًبا ما تثري يف الذهن متالزمة �صبه الإنفلونزا:
مئوية. درجة   38 من  اأعلى  حرارة  بدرجة  • حّمى 

الليمفاوية. الغدد  • ظهور 
البلعوم. • التهاب 

والوجه. اجل�صم  على  حمراء  بقع  من  • طفح 
الع�صالت. يف  واآلم  واملعدة  الراأ�س  يف  • امل 

والقيء. • الإ�صهال 
هذه الأعرا�س لي�صت حمددة بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية، وقليل من 
يف  الب�صرية  املناعة  نق�س  بفريو�س  ت�صخي�صها  يتم  كهذه  العدوى  ح��الت 

هذه املرحلة.

الأطعمة امل�صنعة تزيد خطر 
الإ�صابة بهذا املر�ش اخلطري

الأطعمة  تناول  على  العتماد  من  جديدة  فرن�صية  درا���ص��ة  نتائج  ح��ّذرت 
بال�صكري  الإ���ص��اب��ة  خطر  تزيد  لأن��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي  للنظام  كاأ�صا�س  امل�صّنعة 

وم�صاعفاته على القلب وال�صرايني.
ونّبهت الدرا�صة اإىل اأنه كلما احتوى الطعام على مزيد من املكونات امل�صّنعة 

كلما زاد تاأثريه ال�صلبي على ال�صحة.
واأجريت الدرا�صة يف جامعة باري�س، واعتمدت على حتليل البيانات ال�صحية 
والغذائية ل� 104 األف �صخ�س، ومتت قيا�س تاأثري كمية الأطعمة امل�صّنعة 

بالغرام على مدى ارتفاع خماطر الإ�صابة بال�صكري.
اأنه  اإنرتنال ميدي�صن"، تبني  "غاما  ن�صرتها جملة  التي  النتائج  وبح�صب 

كلما زادت كمية الأطعمة امل�صّنعة كلما زاد خطر الإ�صابة بال�صكري.
اجلاهزة  والوجبات  ال�صكرية  امل�صروبات  اأن  اإىل  النتباه  الدرا�صة  ولفتت 
والوجبات اخلفيفة املعّباأة يف اأكيا�س اأو عبوات هي التي حتتوي على مكونات 

عديدة م�صّنعة، ول ت�صتخدم مواد طبيعية.
حتتوي  وامل�صروبات  امل��اأك��ولت  من  النوعية  ه��ذه  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ص��ار 
على اإ�صافات غذائية ومواد حافظة وكمية من ال�صكر ل ي�صتطيع اجل�صم 
يتم  ترفيهية  م��اأك��ولت  ت��ك��ون  اأن  يجب  ل��ذل��ك  با�صتمرار،  معها  التعامل 

تناولها من فرتة لأخرى، واأل تكون اأ�صا�صاً للنظام الغذائي.

�لعامل؟ يف  حريق  �خطر  هو  • ما 
-  اخطر حريق �صهده العامل حتى اليوم هو حريق لندن الذي حدث 
الف   13 فدمر  متوا�صلة  اي��ام   3 وا�صتمر  1077ه�)1666(  ع��ام 

منزل  
��صطياده؟ مت  ظفدع  • �كرب 

 3،5 1280 ه� مت ا�صطياد اكرب �صفدع يف العامل بلغ وزن��ه   يف عام 
اإذا مدة رجليه  اأما  كيلوجرام وطوله ن�صف مرت يف الو�صع الطبيعي 

في�صبح طوله مرتين  
�لأر�ش؟  وجه  على  حيو�ن  �خطر  هو  • ما 

 اخطر احليوانات على الإطالق هي ال�صفادع ال�صئيلة املدعوة �صفادع 
�صم ال�صهام يف جنوب اأمريكا يحوي جلد الواحد منها على اأقوى اأنواع 
و�صمية  الب�صر  من  مئات  قتل  ب�صمها  ت�صتطيع  واآل��ت��ي  امل��ع��روف  ال�صم 
بذلك لأن الهنود احلمر كانوا ي�صعون على روؤو�س �صهامهم من �صمها  

القمر  عن  الأر�س  بعد  من  385�صعفا  يعادل  والأر�س  ال�صم�س  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملكا   18 لوي�س  ا�صم  حملوا  الذين  فرن�صا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  لنها  ال�صم  بهذا  �صميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
تاأ�صي�صه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  يف  ال�صوي�صري  احلر�س  هو  اأوروبي  نظامي  جي�س  اأقدم  اأن  تعلم  • هل 

اإىل عام 1400م
م   1884 عام  جرينت�س  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 

الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�س  اأن  تعلم  • هل 
يف  النحا�س  من  �صلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �صعر  اأن  تعلم  • هل 

نف�س قطر �صعره
ال�صباحة. ميكنها  ل  • الغوريال 

خملب.  18 لديها  املنزلية  • القطط 
ال�صعال. ميكنها  ل  • الزرافات 

اأرجلها. خالل  من  تتذوق  • الفرا�صة 
الثانية. يف  مرة   200 باأجنحتها  ترفرف  املنزيل  والذباب  • النحل 

اأجنحة.  4 لها  • النحلة 
ال�صمال. نحو  يتدفق  النيل  • نهر 

1498م. عام  يف  كانت  اخرتاعها  مت  اأ�صنان  فر�صاة  • اأول 

احرتمت نف�سي فاحرتمتني
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فائدة كبرية لالأ�صربين 
اأظ��ه��رت اأب��ح��اث ح��دي��ث��ة ب���اأن تناول 
اإىل  ي����وؤدي  منتظم  ب�صكل  امل�صكنات 
زيادة معدلت البقاء على قيد احلياة 
ب�صرطان  امل�صابني  الأ�صخا�س  ل��دى 
الأبحاث  الرقبة. وبح�صب  اأو  الراأ�س 
الأ�صربين  مثل  الأمل  م�صكنات  ف��اإن 
احتمال  من  تزيد  الإيبوبروفني،  اأو 
البقاء على قيد احلياة بن�صبة ترتاوح 

بني )25 باملئة اإىل 78 باملئة( لدى املر�صى الذين يعانون من نوع حمدد 
.PIK3CA من ال�صرطان يحتوي على طفرة يف اجلينات تعرف با�صم

قيد  على  البقاء  معدلت  بدرا�صة  كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون  قام  وقد 
احلياة ملدة خم�س �صنوات لدى 266 �صخ�س م�صابني بال�صرطان، ووجدوا 
باأن ال�صتخدام املنتظم لالأدوية امل�صادة لاللتهابات غري ال�صتريويدية مثل 

الأ�صربين والإيبوبروفني قد ح�صن حالتهم ال�صحية بن�صبة كبرية.
وقالت الدكتورة جنيفر فراند�س، اأ�صتاذة جراحة الراأ�س والرقبة: ” ت�صري 
اأن  ميكن  ال�صرتوئيدية  غري  اللتهاب  م�صادات  ا�صتخدام  اأن  اإىل  نتائجنا 
يح�صن حالة املر�صى ال�صحية ب�صكل كبري، لي�س فقط لدى مر�صى �صرطان 
�صرطانات  من  يعانون  الذين  املر�صى  ل��دى  اأي�صاً  ولكن  والرقبة  ال��راأ���س 

”.PIK3CA اأخرى حتتوي على طفرة
واأكدت فراند�س على اأهمية الكت�صاف اجلديد وعلى �صرورة اإجراء املزيد 
ال�صابقة، وي�صاهم  من التجارب للح�صول على دليل موؤكد يوؤيد الأبحاث 
يف تطوير عالج فعال ملر�صى ال�صرطان، بح�صب ما نقلت �صحيفة مريور 

اأونالين الربيطانية.

طائر �لبوقري �لأ�صود يقف على �صجرة يف متنزه �صيتو�ن �لوطني ، على بعد حو�يل 200 كيلومرت جنوب غرب كامتاندو.  )�أ ف ب(

دخل غالٌم ُب�صتاناً يتنّزه فيه، وكانت اأ�صجاُر الُب�صتان ُمثّقلًة بحملها، فهي ُمزدانة باألوان الفواكه الّلذيذة، واأ�صكال 
باخل�صرة  نظره  مُيتِّع  كان  بل  �صيئاً،  وثمارها  فواكهها  من  لتقطف  يده  متتّد  فلم  ال�صهية،  النا�صجة  الّثمار 

اليانعة والألوان ال�صاحكة يف ربوع الُب�صتان.
يف هذه الأثناء، كان الُب�صتاينُّ ُيراقب الغالم خمتبئاً وراء �صجرة، وبعد اأن اأنهى الغالم جولته يف الُب�صتان، وهّم 

اأن ُيغادر، جاءه الُب�صتاين واألقى عليه التحّية م�صفوعًة بابت�صامٍة عذبة، وقال له: لقد راأيُت �صيئاً عجباً!!
فقال الغالُم: فعاًل، يف الُب�صتان اأ�صياء عجيبة! قال الُب�صتاين: ل، ل اأق�صُد الُب�صتاَن، بل اأعني اأينِّ كنُت اأراقُبَك 
اأخرى  اأّي فاكهة  اأو  اأو خوخًة،  اأو رّمانًة  الُب�صتاَن، فتعّجبُت كيف مل متتّد يُدَك لتقطف تّفاحًة  اأن دخلَت  منذ 

اأعجبتك، ومل يكن هناك اأحٌد يف الُب�صتان؟!
ي منُذ �صغري اأّنني ل اأرتكب القبيح حتى اإذا مل اأَر اأحداً، طاملا اأّن نف�صي معي تراقبني،  قال الغالم: عّلمتني اأمِّ
اأن  اإليه  الذكي، وطلب  املُهّذب  امل��وؤّدب  الغالم  ج��واِب  الُب�صتاين من  اأمامها! ف�صّر  القبيح  ارتكاب  اأك��ره  ف�صرُت 
يجل�س على ب�صاٍط مفرو�ٍس على حاّفة �صاقية، ثّم قطَف له من الفاكهة ت�صكيلة جميلة، واأت��اُه بها يف �صحٍن 
نف�صي  ُت  منْ احرَتَ  ! اأراأي��تنْ الغالم:  مريئاً. قال  هنيئاً  ُكل  ل  تف�صّ للغالم:  الُب�صتاين  ال��ورود. قال  بع�س  وفوقها 

متني!. فاحرَتَ

عالج التهاب الأذن الو�صطى للتخل�ش من الأمل املزعج
ال��ك��ب��ار، يتطلب  ال��و���ص��ط��ى ع��ن��د  ال��ت��ه��اب الأذن  ع���الج 
هذا  ي�صببه  ال��ذي  املزعج  الأمل  من  للتخل�س  املتابعة 

اللتهاب.
تعّرفوا يف الآتي اإىل طرق عالج التهاب الأذن الو�صطى 

عند الكبار بالتف�صيل:

ما هو عالج �لتهاب �لأذن؟
العالجات  ُت�صتخدم  الأمل.  تهدئة  ه��و  الأول  ال��ه��دف 
امل�صاّدة لالأمل )امل�صكنات( مع البارا�صيتامول املرتبط 
م�صادات  الأم��ر  وكذلك  بالكودايني،  املرتبط  غري  اأو 

اللتهابات مثل الإيبوبروفني.

و���ص��ب��ب ال��ت��ه��اب الأذن ال��و���ص��ط��ى ه��و اإم���ا ب��ك��ت��ريّي اأو 
فريو�صي. وبناًء عليه، فاإنَّ العالج بامل�صادات احليوية 
الذي يقرر  دائًما. والطبيب هو  ا  قد ل يكون �صروريًّ
العالمات  على  ب��ن��اًء  ل،  اأو  احليوية  امل�����ص��ادات  و�صف 

ال�صريرية وفح�س طبلة الأذن.
التهاب  ع��الج  اإط���ار  املو�صوفة يف  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��ادات 
حم�س  ومزيج  الأموك�صي�صيلني  هي  الو�صطى،  الأذن 
وال�صيفالو�صبورين.  كالفولنيك  الأموك�صي�صيلني- 
ُي�صفى  الو�صطى  الأذن  التهابات  من  كبرًيا  ع��دًدا  لكّن 
من دون ا�صتخدام امل�صادات احليوية. ويف حال ا�صتمرت 
اإىل ثالثة  اأك��رث من يومني  اإىل  ال�صريرية  العالمات 

اأيام من العالج، ُي�صتح�صن عندئذ ا�صت�صارة الطبيب.
اأّن العالج ي�صري  يف بع�س احل��الت، وعلى الرغم من 
طبلة  وتبقى  ت�صتمر  ال��ع��الم��ات  اأّن  اإل  ج��ي��د،  ب�صكل 
والأذن  الأن��ف  طبيب  ميار�س  قد  هنا  منتفخة،  الأذن 
فتحة  بعمل  يقوم  حيث  "البزل":  عملية  واحلنجرة 
ال�صائل  منها  ي��ت��دف��ق  ل��ك��ي  الأذن،  طبلة  يف  ���ص��غ��رية 
القيحي، الأمر الذي يخفف الأمل عن املري�س وي�صمح 
بالوقت ذاته باأخذ عينة لتحديد نوع اجلرثومة. ويف 
ا�صتخدام  بتاًتا  مُينع  الأذن  ثقب يف طبلة  وج��ود  حال 
ا�صتخدام  ع��دم  يجب  ال�صبب  ول��ه��ذا  الأذن.  ق��ط��رات 

قطرات الأذن من دون ا�صت�صارة الطبيب.


