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حيلة ذكية تغني عن كوي املالب�س
يقول خرباء التنظيف اإن و�سع مكعبات الثلج يف املجفف �سي�ساعد على 

التخل�س من التجاعيد يف املالب�س.
التنفيذي ل�سركة  الغ�سيل والرئي�س  ويعتقد ديان دمييرتوف، خبري 
الذي �سنودع فيه  العام  هو   2021 عام  "اإن   Laundryheap

الكوي و�سنبداأ بتخزين مكعبات الثلج بداًل من ذلك".
و�سع  اإن  دي��ان  يقول  التجاعيد،  من  خالية  مالب�س  على  وللح�سول 
باملهمة  يتكفل  املالب�س  مع  املجفف  يف  الثلج  من  مكعبني  اأو  مكعب 

ويغني عن ا�ستخدام املكواة.
وتطلق  الثلج  احل���رارة  تذيب  اجل��اف��ة،  املالب�س  اإىل  اإ�سافتها  وعند 
دق��ائ��ق فقط   10 امل��الب�����س يف  وب��ال��ت��ايل تقلل م��ن جتاعيد  ال��ب��خ��ار، 
اأثناء  املهمة  اإجن���از  ميكنك  اخلفيفة،  للتجاعيد  وبالن�سبة  اأق���ل،  اأو 
واإغالق  احلمام  بتعليق مالب�سك يف  وذل��ك  �ساخن،  اال�ستحمام مباء 

النوافذ لتحقيق نف�س فوائد مكواة البخار.
و�ساركت Good Morning America مقطعاً على قناتها 
يف يوتيوب تو�سح مدى جناح هذه احليلة، ويف الفيديو، يحاول رجل 
ثلج،  3 مكعبات  وه��و يحمل معه  دقائق فقط   3 جتفيف قمي�س يف 

ومبجرد االنتهاء من ذلك، ي�سبح القمي�س خالًيا من التجاعيد.
لكن احليلة ال تنجح اإال اإذا مت و�سع كمية قليلة من املالب�س يف املجفف، 
الأنه العملية تعمل ب�سكل اأف�سل عندما يكون هناك م�ساحة اإ�سافية. 
واإذا كنت ترغب يف �سمان بقاء مالب�سك خالية من التجاعيد، فقم 
بح�سب  املجفف،  م��ن  اإخ��راج��ه��ا  بعد  مبا�سرة  ع��الق��ة  على  بتعليقها 

�سحيفة ذا �سن الربيطانية.

عزلة كورونا تزيد الطلب 
على روبوتات املنزلية

فاقمت اجلائحة عزلة االأ�سخا�س امل�سنني، ما زاد االهتمام بروبوتات 
التوقعات  جماح  كبح  يحاولون  امل�سّنعني  اأن  غري  املنزلية،  املرافقة 
لال�ستعانة  املتعط�سني  امل�ستخدمني  ل��دى  املجال  ه��ذا  يف  الطموحة 

باأ�سخا�س اآليني بقدرات فائقة.
ويقول اأنطوان باتاي موؤ�س�س روبوت امل�ساعدة املنزلية "كيوتي" املزود 
�سا�سة للم�س اإن "اجلائحة �سكلت عاماًل م�سّرعاً الأن�سطتنا، وهي تكاد 

تكون عّلة وجودنا اليوم".
فيغا�س  ال���س  معر�س  يف  الثانية  للمرة  االبتكار  ه��ذا  تقدمي  وج��رى 
هذا  اأقيم  الذي  للتكنولوجيا  البارز  ال�سنوي  امللتقى  لالإلكرتونيات، 
"كيوتي" للم�ستخدمني  االأ�سبوع بن�سخة افرتا�سية بالكامل. ويتيح 
الريا�سي،  التدريب  اأن�سطة عن بعد، كاالألعاب وح�س�س  امل�ساركة يف 
ال��ف��ي��دي��و ع���ن ط��ري��ق التحكم  ب��وا���س��ط��ة  اأق��رب��ائ��ه��م  اإىل  وال��ت��ح��دث 

ال�سوتي.
اأو  للم�ساعدة  خ�سائ�س  وتزويده  بعد  عن  الروبوت  حتديث  وميكن 

ال�سالمة من طريق اإطالق اإنذارات يف حال ح�سول اأي م�سكلة.
ون�����س��رت ال�����س��رط��ة روب��وت��ات��ه��ا يف فرن�سا ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف ن��ح��و 30 
روبوتات  وك��ان��ت  امل�سنني.  االأ���س��خ��ا���س  رع��اي��ة  يف  خمت�سة  موؤ�س�سة 
احلجر املنزيل  تدابري  اأن  غري  لالأفراد،  للبيع  "كيوتي" خم�س�سة 

غرّيت املعادلة.
ال�سوق  ل��دخ��ول  ���س��رك��اء  ع��ن  الفرن�سية  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ة  وت��ب��ح��ث 
االأمريكية، بعدما باتت تفهم حاجات موؤ�س�سات رعاية امل�سنني ب�سورة 
االهتمام  خ��الل  املر�سى  "كيوتي" اإل��ه��اء  ل��ل��روب��وت  اأف�����س��ل. ومي��ك��ن 
وقتا  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ط��واق��م  يك�سب  م��ا  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ب��ن��ظ��اف��ت��ه��م، 

اإ�سافيا.
نف�سي  بعد  لها  ع��وائ��ق  ت��واج��ه  املنزلية  ال�سحبة  روب��وت��ات  اأن  غ��ري 
يفتقدون  النا�س  كان  "كلما  باتاي  اأنطوان  ويو�سح  تقني.  منه  اأكرث 
لال�ستقاللية اأو يواجهون م�ساعب، زاد اهتمامهم" بهذه الروبوتات، 
م�سيفاً "النا�س امل�سابون بالزهامير يتقبلون الروبوت ب�سورة جيدة 

جداً. اأما لدى من يتمتعون بقدرات اأكرب فثمة تقّبل اأقل".
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منزل كامل يف اإجنلرتا.. وال�صعر بتكلفة دفعة
يف وقت تتفاوت فيه اأ�سعار املنازل يف دول عدة بالقارة االأوروبية، ويتجاوز 
الكثري منها حدود املعقول، والقدرات املادية لل�سباب، فاإن واحدا من اأرخ�س 
البيوت واملنازل املعرو�سة للبيع يف بريطانيا عر�س للبيع مقابل 30 األف 

جنيه اإ�سرتليني، اأي حوايل 40 األف دوالر.
اإن  اإذ  وهذا ال�سعر قد يحقق حلم كثريين ممن يرغبون يف امتالك بيت، 
�سوق  يف  حاليا  للبيع  املعرو�سة  املنازل  متو�سط  ُع�سر  يعادل  العقار  �سعر 

العقارات.
وهو  اإجن��ل��رتا،  �سرقي  �سمال  دوره���ام،  مبقاطعة  �سيلتون  يف  العقار،  ويقع 
ما  اأو  ا�سرتلينيا،  جنيها   29،950 يبلغ  ب�سعر  "زوبال"  ُمدرج يف موقع 
�سحيفة  ذك��رت  ما  بح�سب  التحديد،  وج��ه  على  دوالرا   40،697 يعادل 

"مرتو" الربيطانية.
اأنها  يبدو  لندن،  ل�سقة يف  اأوىل  دفعة  اأق��ل من  يعترب  للبيت  ال�سعر  وه��ذا 

فر�سة ت�ستحق العناء.
ومع ذلك، فاإن هذا العقار لي�س االأرخ�س يف املوقع، اإذ يوجد منزل اآخر يف 
ميدل�سبورو معرو�س للبيع مقابل 25000 جنيه اإ�سرتليني )34000 

دوالر(.
امل��ن��ازل على  اأرخ�����س  "زوبال" اإىل ح�سر ور���س��د  ال��وق��ع، فقد ع��م��دت  ويف 
موقعها، ولكن ما الذي ميكن اأن يح�سل عليه املرء مقابل هذا املنزل بهذا 

ال�سعر؟
معي�سة،  وغرفة  وحمام  ومطبخ  نوم  غرفتي  من  املنزل  يتاألف  الواقع،  يف 

ويحتوي على تدفئة مركزية ونوافذ بزجاج مزدوج و�ساحة مغلقة.
اإىل القيام ببع�س  اأي �سخ�س ي�سرتي البيت  اأن يحتاج  ولكن من املحتمل 
ورق  مع  ن�سبيا،  قدمية  الداخلية  الديكورات  تبدو  حيث  التجديد،  اأعمال 

حائط بني يف املطبخ ومل�سات من اللون الوردي يف بالط احلمام.

تيك توك اأداة لتعريف 
ال�صباب مبتاحف فرن�صا 

بال�سروح  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  دف��ع��ت 
اأ���س��ال��ي��ب جديدة  اب��ت��ك��ار  اإىل  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الإب��ق��اء ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��م��ه��ور يف ظل 
ت���داب���ري االإغ������الق ح����ول ال����ع����امل... ويف 
اأق���ام���ت م��ت��اح��ف فرن�سية  ه���ذا االإط�����ار، 
�سراكة مع "تيك توك" لتو�سيع قاعدتها 
التطبيق  اجلماهريية لدى م�ستخدمي 

املحبب خ�سو�سا من املراهقني.
املتاحف  خمتلف  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ت��ه��دف 
الفر�سة  اإت����اح����ة  اإىل  توك"  و"تيك 
اأعمارهم  ت����رتاوح  ال��ذي��ن  مل�ستخدميه 
للتعّرف على هذه  25 عاماً  و   15 بني 
كيه  ومتحف  فر�ساي  كق�سر  ال�����س��روح، 
زيارتها  ع��ل��ى  ي��ح��ّف��زه��م  مم���ا  ب���ران���ل���ي، 
الفر�سة  ل��ه��م  ت�����س��ن��ح  اأن  م���ا  ح�����س��وري��اً 
جم�������دداً. و���س��ت�����س��ع��ى امل��ن�����س��ة ال���ت���ي مت 
عدد  وي���ب���ل���غ   2016 ع�����ام  اإط����الق����ه����ا 
 100 ن��ح��و  اأوروب��������ا  م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا يف 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى جت��رب��ة مو�سم  اإىل  م��ل��ي��ون 
"كولتور تيك توك" الثقايف التي حققت 
20 كانون  14 اإىل  جناحاً كبرياً. فمن 
التطبيق  ب��ّث  ال��ف��ائ��ت،  االأول/دي�����س��م��رب 

عرو�ساً حية من املتاحف.

كيف تخ�صر الوزن بحمية ال�صوكوالتة؟
ال�سوكوالتة،  بينها  ال�سكرية ومن  االأطعمة  بالتخفيف من  الغذائية  تو�سي معظم احلميات 

لكن ما يجهله الكثريون اأن هناك حمية تعتمد على ال�سوكوالتة خل�سارة الوزن.
ما هي حمية ال�سوكوالتة؟

فكرة حمية ال�سوكوالتة هي تناول ال�سوكوالتة الداكنة باعتدال، ويتعلق هذا النظام الغذائي 
بتدريب االأ�سنان على تناول ال�سوكوالتة منخف�سة ال�سكر، وتناول ال�سوكوالتة الداكنة التي 

حتتوي على اأكرث من %70 من الكاكاو قبل وبعد كل وجبة.
"تناول ال�سوكوالتة خل�سارة  وحمية ال�سوكوالتة م�ستوحاة من كتاب الدكتور ويل كلور 
الوزن"، حيث خ�سر اأحد عمالء الدكتور كلور نحو 50 كيلوغراماً من وزنه بهذا النظام 

الغذائي، وهو ما اأوحى له بتاأليف هذا الكتاب.
واأراد الدكتور كلور اأن يك�سر اأ�سطورة اأن ال�سوكوالتة �سيئة بالن�سبة لل�سحة، فهي 
ومن  ال����وزن،  خ�����س��ارة  على  ت�ساعدك  اأن  ال��ت��ي ميكن  االأك�����س��دة  مليئة مب�����س��ادات 
عن  التوقف  على  اجليدة  ال�سوكوالتة  من  املزيد  تناول  ي�ساعدك  اأن  املفرت�س 

تناول ال�سوكوالتة ال�سيئة.
اإجمااًل،  تكتمل  حتى  اأ���س��اب��ي��ع  ثمانية  ال�����س��وك��والت��ة  حمية  خطة  وت�ستغرق 
بتجربتها عرب  اأو قم فقط  التفا�سيل،  كل  ملعرفة  الكتاب  �سراء  اإما  وميكنك 

اتباع القواعد االأ�سا�سية لهذه احلمية.
وتن�س قواعد احلمية على اأنه يجب عليك تناول كمية �سغرية من ال�سوكوالتة 
الداكنة على  ال�سوكوالتة  اأن حتتوي  يومًيا، ويجب  ال�سلبة  الداكنة 
اأكرث من %70 من الكاكاو، ويجب عليك تق�سيم الكمية حتى 

تاأكل قلياًل منها قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

بالطعام  م��ق��ارن��ة  ب�سعر رخ��ي�����س  ال��وج��ب��ات  ه���ذه  وت��ب��اع 
طويال،  وق��ت��ا  ي�ستغرق  ال  تناولها  اأن  كما  ال�سحي، 

ول���ذل���ك، ف��ه��ي ت��ن��ا���س��ب اإي���ق���اع احل��ي��اة امل��ت�����س��ارع يف 
عاملنا.

ياأكل وجبة  اأب��رز املخاطر املحدقة مبن  ومن 
�سريعة من الربغر وغ��ريه يف كل ي��وم، هو 
بداء  لالإ�سابة  ب�سدة  معر�سا  ي�سبح  اأن���ه 

ال�سكري.
اأن اجل�سم الذي يتناول  وال�سبب يف هذا هو 

وجبة �سريعة غنية بالكربوهيدرات الب�سيطة، �سرعان 
م��ا ي��ف��رز ه��رم��ون االأن�����س��ول��ني م��ن اأج���ل خف�س م�ستوى 

ال�سكر، وهو ما يوؤدي اإىل رفع االأن�سولني نف�سه.
االرتفاع  ه��ذا  م��ع  يتعامل  اأن  االإن�����س��ان  ج�سم  وي�ستطيع 
تكراره  لكن  واالأخ����رى،  ال��ف��رتة  ب��ني  لالأن�سولني  املفاجئ 
ب�سكل يومي ي�سبب مقاومة االأن�سولني والنوع الثاين من 

ال�سكري.
�سحيا  ا�سطرابا  ال�سكري  من  الثاين  النوع  يبدو  ورمب��ا 
الواليات  يف  الوفاة  اأ�سباب  �سابع  ي�سكل  لكنه  خطري  غري 

املتحدة، وبالتايل، ال جمال لال�ستهانة به.
وال تقت�سر تبعات الوجبة ال�سريعة على ال�سكري فح�سب، 
تكون  ال�سريعة  الوجبة  الأن  القلب،  �سحة  اإىل  متتد  ب��ل 
م�سبعة بالدهون، ويف حال بداأت يومك، مثال، بفطور يف 
اأخذت  قد  �ستكون  فاإنك  ال�سريعة،  الوجبات  اأحد مطاعم 
ال�سباح، يف  اأو جت��اوزت��ه منذ  ال��ده��ون  املطلوب من  احل��د 

حني اأنك ما زلت يف بداية النهار.
ومبا اأن الوجبات ال�سريعة تقدم عادة اإىل جانب البطاط�س 
الدهون  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  يتلقى  اجل�����س��م  ف����اإن  امل��ق��ل��ي��ة، 

املتحولة التي ت�سبب اأمرا�سا مثل الكول�سرتول.
ومما ال �سك فيه، اأن ال�سخ�س الذي يتناول وجبة �سريعة 
ال�سهل جدا  ي��وم �سيزداد وزن��ه ال حمالة، الأن��ه من  يف كل 
اأن يتجاوز عدد ال�سعرات احلرارية يف وجبة واحدة حاجز 
البالغ يحتاج ع��ادة بني  اأن ج�سم االإن�سان  االأل��ف، يف حني 

األفني و2500 �سعرة حرارية خالل اليوم باأكمله.
فاإن  ب��ك��رثة  الب�سيطة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ي��ت��ن��اول  وع��ن��دم��ا 
بينما  البطن،  منطقة  يف  االأغ��ل��ب  على  �سترتكز  ال�سمنة 

يتطلب التخل�س من هذا العبء جهدا �ساقا.
فالأنها  مب��ذاق��ن��ا  تغرينا  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ك��ان��ت  واإذا 
حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سوديوم، وهذا االأمر يزيد 

العر�سة ملر�س ارتفاع �سغط الدم.
اال�سطرابات  على  تقت�سر  ال  امل�سار  اأن  االأم��ر  يف  واملثري 

الع�سوية املعروفة، الأن تناول وجبة �سريعة، ب�سكل يومي، 
ي�سكل خطرا حمدقا على اخل�سوبة، من جراء وجود ن�سبة 
اأطعمة  يف  املوجودة  الكيميائية  الفثاالت  م��ادة  من  عالية 

مثل الربغر.

عن الوجبات ال�سريعة تقلع  عندما  فورية  فوائد   7
الأ�سباب  ال�سحية  الغذائية  احلمية  اإىل  الكثريون  يلجاأ 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  لتحقيق  يتبعها  م��ن  فمنهم  خمتلفة، 
وال��ت��خ��ل�����س م���ن ال�����وزن ال���زائ���د، وث��م��ة م���ن ي��ت��وق��ف عن 
"الوجبات ال�سريعة" املوؤذية الأنها تنذر بعدد من االأمرا�س 

اخلطرية.
يقرر  ال��ذي  ال�سخ�س  ف��اإن  ذي�س"،  "اإيت  موقع  وبح�سب 
ال�سحي، مثل الربغر  ال��ط��ع��ام غ��ري  ت��ن��اول  ال��ت��وق��ف ع��ن 
ما يالحظ حت�سنا يف  �سرعان  املقلية،  واالأطعمة  والبيتزا 
بها  ي�سعر  ب��ارزة  اإيجابية  اأم��ور   7 اأن��ه يحقق  �سحته، كما 

"فورا".
اأول هذه االأمور تقليل احتمال اإ�سابته باأمرا�س القلب، اإذ 
وجدت درا�سة من�سورة يف جملة "�سريكيالي�سن" العلمية 
اأن تناول الوجبات ال�سريعة الأكرث من مرتني يف االأ�سبوع 
لالإ�سابة  باملئة   1.5 من  باأكرث  معر�سا  االإن�سان  يجعل 
ياأكلونها  ال  الذين  باالأ�سخا�س  مقارنة  القلب  باأمرا�س 

اإطالقا، اأو يتناولونها على فرتات متباعدة زمنيا.
على  وال��ق��درة  ال��ذاك��رة  حت�سني  فهي  الثانية  الفائدة  اأم��ا 
التعلم، الأن العنا�سر املوجودة بكرثة يف الوجبات ال�سريعة، 
مثل الدهون امل�سرة وال�سوديوم وال�سكر، توؤثر اأي�سا على 

الدماغ والعظام واحلالة املزاجية.

ل���ذل���ك، ت��ك��م��ن ال��ف��ائ��دة ال��ث��ال��ث��ة يف حت�����س��ني امل������زاج، الأن 
ال�����س��ري��ع��ة ت��رت��ب��ط ك��ث��ريا مب���ع���دالت االكتئاب  ال��وج��ب��ات 
املرتفعة، ح�سبما ك�سفته جملة "بابلك هيلث نيونرت�سن" 

املخت�سة يف التغذية.
اأج���ري���ت يف ج��ام��ع��ة هارفارد  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
االأمريكية، اأن الن�ساء الالئي يتناولن اأطعمة توؤدي بكرثة 
والكربوهيدرات  ال��غ��ازي��ة  امل�سروبات  مثل  االل��ت��ه��اب،  اإىل 
باملئة  ب�41  عر�سة  اأك��رث  يكن  احلمراء،  واللحوم  امل�سفاة 
عر�سة لالكتئاب خالل مدة من 12 �سنة، مقارنة بالن�ساء 

الالئي يتبعن نظاما غذائيا �سحيا.
ويف فائدة رابعة، يعني االإقالع عن الوجبات ال�سريعة على 
هذه  ت��ن��اول  الأن  ال�سكري،  مبر�س  االإ���س��اب��ة  خطر  تقليل 

االأطعمة ي�ساعف خطر مقاومة االأن�سولني يف اجل�سم.
الوجبات  عن  االإق��الع  ي�ساعد  نف�سه،  االإيجابي  املنحى  يف 
من  عليه  حت��ت��وي  م��ا  الأن  ال��ع��ظ��ام،  تقوية  على  ال�سريعة 
م�����س��ت��وى م��رت��ف��ع م���ن ال�����س��ودي��وم ي��ل��ح��ق ����س���ررا ب�سحة 

العظام.
وعندما تتوقف عن تناول الوجبات ال�سريعة، فاإن الفائدة 
وال�سبب  اجل�سم،  طاقة  زي��ادة  هي  حتققها  التي  ال�ساد�سة 
هو اأن الطاقة التي نح�سل عليها من الطعام غري ال�سحي 
ت����دوم ط��وي��ال، ب�سبب ع���دم اح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م��ا يعرف  ال 

بالكربوهيدرات املعقدة.
الوجبات  ع��ن  يقلع  م��ن  اأن  الطريفة،  ال�سابعة  وال��ف��ائ��دة 
ال�سريعة �سيجد نف�سه اأكرث قدرة على ارتداء الثياب التي 
كان يريدها وهو يف حالة وزن زائد، وهذا االأمر قد يبدو 

حافزا وجيها للكثريين.

نا�صا: انتهاء اختبار 
اإطالق ال�صاروخ 
اجلبار قبل االأوان

االأمريكية  ال��ف�����س��اء  وك��ال��ة  اأن��ه��ت 
لل�ساروخ  حا�سما  اختبارا  "نا�سا" 
ال���ذي  روكيت"،  "ميغا  اجل���ب���ار 
القمر،  اإىل  ف�����س��اء  رواد  �سيطلق 

ب�سكل مبكر اأم�س ال�سبت.
فاأثناء التجربة، مت ت�سغيل �ساروخ 
 ASA الف�سائي  االإط���الق  نظام 
يف  الرئي�سية  االأرب��ع��ة  مبحركاته 
خليج  م��ن  بالقرب  اختبار  من�سة 
م�سي�سيبي،  ب��والي��ة  لوي�س  �سانت 
وا�ستمرت عملية االح��رتاق الأكرث 
املحركات  اأن  غ���ري  دق���ي���ق���ة،  م���ن 
اأبكر مما خططت  توقفت يف وقت 

له وكالة نا�سا.
االأمريكية،  الف�ساء  لوكالة  ووفقا 
ُتطلق  اأن  امل����ف����رت�����س  م����ن  ك������ان 
ملحاكاة  دق���ائ���ق   8 مل���دة  امل��ح��رك��ات 

�سعود ال�ساروخ اإىل املدار.
ح�سابها  ع��ل��ى  اأول��ي��ة  ت��غ��ري��دة  ويف 
"�ساهدوا..  نا�سا  قالت  تويرت،  يف 
جميع حمركات املرحلة االأ�سا�سية 
باحلياة  تنب�س  لل�ساروخ  االأرب��ع��ة 

وتهز االأر�س يف مي�سي�سيبي".
االختبار  ف���رق  "تقوم  واأ���س��اف��ت: 
ب�سبب  اخلا�سة  البيانات  بتقييم 

االإغالق املبكر للمحرك".
ال�سبت،  ليلة  �سحفي  موؤمتر  ويف 
اأ�س"  اإل  "اأ�س  برنامج  مدير  ق��ال 
اإن  هانيكوت  ج��ون  لنا�سا،  ال��ت��اب��ع 
يراجعون  �سوف  الوكالة  م�سوؤويل 
ال����ب����ي����ان����ات ال����ت����ي مت ج���م���ع���ه���ا يف 
االختبار لتحديد امل�سكلة، م�سيفا 
"ما تعلمناه هو اأنه مل يكن �سمام 

ال�سغط م�سمم ب�سكل منا�سب".
اأما املهند�س يف وكالة نا�سا األيك�س 
اأنه  "من ال��وا���س��ح  ك��اغ��ن��وال ف��ق��ال 
ك����ان ل��دي��ن��ا ب���داي���ة ن��اج��ح��ة جدا 
بع�س  على  وح�سلنا  للمحركات.. 
م�سريا  حقا"،  اجل��ي��دة  ال��ب��ي��ان��ات 
بع�س  راأى  االختبار  فريق  اأن  اإىل 
قبل  تعجبه  ال  ق��د  ال��ت��ي  البيانات 

اإيقاف حمركات "اآر اإ�س25-".
ي�سار اإىل اأنها املرة االأوىل التي يتم 
فيها اإ�سعال املحركات االأربعة معا.، 
اختبارات   8 م��ن  االأخ���ري  اأن��ه  كما 
"غرين  ت�����س��ك��ل م���ا ت�����س��م��ي��ه ن��ا���س��ا 
�سل�سلة من االختبارات  رن"، وهي 
عدم  �سمان  اإىل  ت��ه��دف  االأر���س��ي��ة 
اأو  ه��ي��ك��ل��ي��ة  م�����س��ك��الت  اأي  وج�����ود 
قبل  ال�����س��اروخ  يف  كبرية  هند�سية 

و�سعه على من�سة االإطالق.

االأثر املفزع.. ماذا يح�صل جل�صمك 
عندما تاأكل وجبة �صريعة يوميا؟

بع�ض  فيتناولون  الطعام،  النا�ض كثريا يف ع�سرنا احلايل مب�ساألة  ي�ستهني 
الوجبات، على عجل، ورمبا يكررون هذا الأمر ب�سكل يومي، دون اأن ينتبهوا 
ياأكل  من  ف��اإن  ذي�ض"،  "اإيت  موقع  وبح�سب  �سرر.  من  ب�سحتهم  يلحق  ملا 
يعر�ض  ال�سهرية،  املطاعم  �سل�سلة  من  العديد  مثل  يوميا،  �سريعة،  وجبة 

�سحته ملخاطر جمة، ورمبا ي�ساب باأمرا�ض مزمنة تنذُر بالوفاة 
اأن  يجدون  لأنهم  الوجبة  هذه  على  النا�ض  ويقبل  املبكرة. 

مذاقها لذيذ، ونظرا اإىل ما حتتوي عليه من ن�سب دهون 
م�سروبات  اإىل جانب  العادة  اأنها تقدم يف  عالية، كما 

غازية باردة ومنع�سة.
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�ش�ؤون حملية
عرب تعاون ا�سرتاتيجي بني املركز وبلدية العني

حممد بن را�صد للف�صاء ي�صتخرج 45 األف نخلة بتقنيات الذكاء اال�صطناعي
للف�صاء را�صد  بن  حممد  مركز  طورها  التي  اال�صطناعي  الذكاء  تقنيات  با�صتخدام   98.7% بدقة  نخلة   45000 من  اأكرث  • ا�صتخراج 

العني مدينة  يف  النخيل  اأ�صجار  و�صحة  كمية  عن  معلومات  توفري  يف  ت�صاعد  املطورة  • التقنية 

جتربة جمانية جديدة

حديقة احليوانات بالعني تطلق موكب البطاريق اأمام الزوار الأول مرة

�سدرت موؤلفاتهم يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب

مقهى الفجرية الثقايف يحتفي بـ 5 مبدعني اإماراتيني

••  دبي- الفجر

متا�سيا م��ع ج��ه��ود دول���ة االإم���ارات 
االإنتاجية  لزيادة  املتحدة  العربية 
بن  حممد  مركز  اأ�سهم  ال��زراع��ي��ة، 
را����س���د ل��ل��ف�����س��اء يف ال��ت��ع��رف على 
من  ن��خ��ل��ة   45000 م����ن  اأك������رث 
العني  مدينة  يف  متفرقة  مناطق 
ب��ا���س��ت��خ��دام اال���س��ت�����س��ع��ار ع���ن بعد 
وذلك  اال�سطناعي  الذكاء  وتقنية 
حلول  ع���ل���ى  احل���������س����ول  ل����غ����اي����ات 
مبتكرة وتوفري الوقت والتكاليف، 
وتعزيز روح التعاون بني املوؤ�س�سات 

احلكومية بالدولة
ب���ن را�سد  ومت���ك���ن م���رك���ز حم��م��د 
تكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  م��ن  للف�ساء 
�سور  لتحليل  اال�سطناعي  الذكاء 
مت ت���زوي���ده ب��ه��ا م��ن ب��ل��دي��ة العني 
10 �سنتيمرتات لكل بك�سل،  بدقة 
تكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  خ����الل  م���ن 
حملية وخ��رباء من ق�سم التحليل 
املركز،  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ط��وي��ر 
���س��اع��دت ع���ل���ى. حت��ل��ي��ل اأك�����رث من 
45000 األف �سجرة نخيل يف اأقل 
من اأ�سبوع وبدقة عالية و�سلت اإىل 

 98.7%
وي��ع��د ه���ذا امل�����س��روع م��ث��ال م�سرف 
الكفاءات  وق������درة  ج���اه���زي���ة  ع��ل��ى 
ت��وظ��ي��ف تقنيات  االإم��ارات��ي��ة ع��ل��ى 
اأج���ل احل�����س��ول على  متقدمة م��ن 
حلول مبتكرة ت�سرع وترية االإجناز. 
ك���م���ا ي��ع��ك�����س ه�����ذا امل���������س����روع روح 
التعاون بني اجلهات احلكومية يف 
الهدف  وح��دة  مبداأ  ويعزز  الدولة 
ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات ل��الرت��ق��اء بجميع 
اخل��دم��ات يف دول���ة االإم�����ارات، كما 
ومي���ث���ل ال���ت���ع���اون م���ث���ال ح���ي على 
التكنولوجيا  تلعبه  ال���ذي  ال����دور 
اجلديدة يف دعم االأجندة الوطنية 
امل�����ب�����ذول�����ة يف جم����ال  واجل������ه������ود 
اال�ستدامة البيئية، وحتقيق توزان 
ال��وط��ن��ي والتطور  االق��ت�����س��اد  ب��ني 

االجتماعي
خدمات متميزة 

املن�سوري،  �سعيد  املهند�س  وق���ال 
التطبيقات  ت��ط��وي��ر  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
والتحليل يف مركز حممد بن را�سد 
ا�سرتاتيجية  "تدمج  ل��ل��ف�����س��اء: 
مركز حممد بن را�سد للف�ساء بني 
عن  اال�ست�سعار  ق���درات  ا���س��ت��خ��دام 

بعد بدقة عالية، مع نظم حتليلية 
اال�سطناعي،  ب��ال��ذك��اء  م��دع��وم��ة 
وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ن��ا ن��وؤك��د على توفري 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل����دم����ات  اأف�������س���ل 
وبدقة  املنطقة  يف  البيئة  مبراقبة 

فائقة"
توفري   " امل���ن�������س���وري:  واأ������س�����اف 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  تكنولوجيا 
هذا  يف  ال�سور  ومعاجلة  للتحليل 
قدرتنا  قاطع  ب�سكل  يوؤكد  امل�سروع 
املتطور  اال�ستفادة من اجليل  على 
لتوفري  التحليالت،  هند�سة  م��ن 
اأعلى،  وب��دق��ة  اأ����س���رع،  ب�سكل  روؤى 

ه���ذه اخلدمات  ا���س��ت��خ��دم��ت  ف��ي��م��ا 
ملراقبة  امل�����رك�����ز  ي����وف����ره����ا  ال����ت����ي 
باالإ�سافة  الطبيعة،  يف  ال��ت��غ��ريات 
اإىل امل�ساعدة يف الكوارث اإذ ميكننا 
ال����ذك����اء اال����س���ط���ن���اع���ي م����ن دمج 
وا�ستخدام  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
�سنع  عملية  لتح�سني  خمرجاتها 

القرار
املوؤ�س�سات  م�ساعدة  اإىل  باالإ�سافة 
ودعم م�ساريعهم ،  فاإن املركز يعد 
للف�ساء  ال��دويل  امليثاق  ج��زًءا من 
حا�سًما  دوًرا  وي��ل��ع��ب  وال����ك����وارث 
على  واالإغ���اث���ة  ال���ك���وارث  اإدارة  يف 
ذلك  ع��الوة على  ال��ع��امل،  م�ستوى 

اجلغرافية  التحليل  من�سة  ف���ان 
ال����ت����اب����ع����ة ل���ل���م���رك���ز اأ�����س����ه����م����ت يف 
يتعلق  فيما  ممكنة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي 
وتوفري  الكبرية  امل�ساحات  بتغطية 
والطيفية  امل���ك���ان���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 

اخلا�سة خالل ال�سنوات املقبلة.

•• العني - الفجر

املجانية  جتربتها  بالعني  احليوانات  حديقة  اأطلقت 
ظريفة  م��غ��ام��رة  يف  البطاريق"  "موكب  اجل���دي���دة 
ي�ستمتع فيها الزوار مب�ساهدة البطاريق وهي تتم�سى 
ج��م��اع��ات وف�����رادى اأم�����ام احل�����س��ور يف ���س��اح��ة عر�س 

الطيور الأول مرة.
وق������ال م���ي���ا����س اأح����م����د ال���ق���رق���ز م���دي���ر ق�����س��م رعاية 
احليوانات يف حديقة احليوانات بالعني "اإن البطاريق 
وجمال  وظرافتها  بلطافتها  تتميز  التي  الطيور  من 
حركاتها وم�سيتها، لذلك �ستكون هذه التجربة مليئة 

التي  املرة االأوىل  باملتعة واملرح وال�سعادة للزوار، وهي 
�سي�ساهد الزوار بطاريق هامبولت خارج معر�سها، اإمنا 

�ستتم�سى طليقة على الع�سب بكل بهجة وحرية."
الإط��الق هذه  تدعونا  كثرية  اأ�سباب  " هناك  واأ���س��اف 
تقدمي  على  ال��دائ��م  حر�سنا  مقدمتها  ويف  التجربة، 
جتارب ومغامرات مميزة لكافة زوارنا وملحبي حديقة 
ال��ل��ذي��ن اع���ت���ادوا ع��ل��ى التجارب  ب��ال��ع��ني  احل���ي���وان���ات 
ال�ستوية  لالأجواء  باالإ�سافة  م�ستمر،  ب�سكل  املتجددة 
البطاريق  الإخ��راج  وم�ساعداً  هاماً  عاماًل  ت�سكل  التي 
بدرجات  اال���س��ت��م��ت��اع  ف��ر���س��ة  ومنحها  معر�سها  م��ن 
احل�����رارة امل��ن��خ��ف�����س��ة ال��ت��ي ت��الئ��م��ه��ا وت�����س��اب��ه بيئتها 

الطبيعية."
تثقيفي  جانب  من  التجربة  �ستقدمه  ملا  "باالإ�سافة 
حيث  باالنقرا�س  امل��ه��ددة  احل��ي��وان��ات  حماية  باأهمية 
خلطر  املعر�سة  الطيور  م��ن  هامبولت  بطاريق  تعد 
الدويل  لالحتاد  احل��م��راء  القائمة  ح�سب  االنقرا�س 

IUCN ل�سون الطبيعة
من  ال��ن��وع  بهذا  املجتمع  تعريف  على  نحر�س  لذلك 
الطيور عن قرب من خالل ق�س�س مربي احليوانات 
وامل�����س��رف��ني ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��ا، م��ع االج���اب���ة ع��ل��ى جميع 
ببطاريق  تتعلق  التي  وت�ساوؤالتهم  ال��زوار  ا�ستف�سارات 
جوانب  جميع  تغطي  تقدميية  وع��رو���س  هامبولت 

الطبيعة  �سون  يف  ر�سالتنا  وت��دع��م  و�سلوكها  حياتها 
واحلفاظ على احلياة الربية."

ه����ذا ومي���ك���ن ل����ل����زوار م���ن ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات واالع���م���ار 
 15 م��ن  اب��ت��داًء  يوميا  البطاريق  مبوكب  اال�ستمتاع 
يناير يف ال�ساعة الرابعة والن�سف م�ساًء دون احلاجة 
املحدد  ال��وق��ت  يف  احل�سور  يكفي  اإمن��ا  م�سبق،  حلجز 
ب�ساحة عر�س الطيور لال�ستمتاع بالتجربة والتقاط 
ال�سور التذكارية، وذلك �سمن االجراءات االحرتازية 
االمن  واإر���س��ادات  كوفيد19-،  فايرو�س  من  للوقاية 
وال�سالمة املتبعة يف حديقة احليوانات بالعني ل�سمان 

جتربة اآمنة وممتعة جلميع الزوار.

•• الفجرية - الفجر

التابع  ال���ث���ق���ايف  ال���ف���ج���رية  م��ق��ه��ى  اح��ت��ف��ى 
الثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية  جلمعية 
�سدرت  الفجرية  اإم���ارة  م��ن  ك��ّت��اب  بخم�سة 
م��وؤل��ف��ات��ه��م اأخ�����رياً يف ال�����دورة ال���� 39 من 
م��ع��ر���س ال�����س��ارق��ة ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وهم 
ن���ورة ال��ظ��ن��ح��اين، وح��ي��اة احل��م��ادي، واآمنة 
وجميع  جميع،  �سليمان  وخالد  الظنحاين، 

الظنحاين.
جاء ذلك خالل االأم�سية االأدبية التكرميية 
ال���ث���ق���ايف،  يف مقره  ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا امل��ق��ه��ى 
تبدع"،  "الفجرية  عنوان  حتت  بالفجرية، 
اجلمعية،  رئي�س  الظنحاين  خالد  بح�سور 
امل��ق��ه��ى الثقايف،  و���س��ل��م��ى احل��ف��ي��ت��ي م��دي��رة 

ونخبة من املثقفني واالأكادمييني.
وقال خالد الظنحاين يف م�ستهل االأم�سية: 
وامل�ساهمة  الثقايف  امل�سهد  تعزيز  "هدفنا 
باأهمية  وال��ت��وع��ي��ة  ال���دول���ة  يف  ت��ن��م��ي��ت��ه  يف 
التاأليف والن�سر واأثره االإيجابي على الوعي 
"الفجرية  ح���ر����س  م����وؤك����داً  املجتمعي".. 
ال�سخ�سيات  واإب�����راز  دع���م  ع��ل��ى  الثقافية" 
من  متثله  ملا  املتنوعة  واإ�سداراتها  االأدب��ي��ة 
االإمارات  يف  الثقايف  للحراك  نوعية  اإ�سافة 

عموماً والفجرية على وجه اخل�سو�س.
االحتفاء  اأن  احل��ف��ي��ت��ي  ���س��ل��م��ى  واأو����س���ح���ت 
املبدعني  ال��وط��ن  الأب��ن��اء  االأدب��ي��ة  باملنجزات 
والبحث  االط���الع  موا�سلة  على  يحفزهم 
وال���ك���ت���اب���ة يف خم��ت��ل��ف ح���ق���ول امل���ع���رف���ة.. 
الواعية  بالكلمة  اليوم  "نحتفي  واأ�سافت: 
ال��ك��ب��ري يف و�سع  االأث����ر  ل��ه��ا  ال��ت��ي  احلكيمة 

ب�سمة خالدة يف جمال التنمية الثقافية".
مداخلته،  يف  جميع،  خ��ال��د  ال��ك��ات��ب  واأ���س��ار 
ال�سيد"  وط���رق  ال�سا�سة  "قارب  ك��ت��اب  اأن 
ال�سادر عن مركز حمدان بن حممد الإحياء 
الرتاث، ي�سلط ال�سوء على الرتاث البحري 
من  معلوماته  ا�ستقى  وال���ذي  االإم����ارات  يف 

ال�سيد  ت��ن��اول ط��رق  امل��واط��ن��ني، حيث  كبار 
ا�ستند  اأنه  ال�سا�سة، مو�سحاً  بقارب  املتعلقة 
يف جمع املعلومات املتعلقة مبو�سوع الكتاب 
البحث  ع���ن ط��ري��ق  االأدب����ي����ة،  االأم���ان���ة  اإىل 
والتق�سي وذلك نظراً لتنوع اللهجات وتعدد 

املعلومات واختالفها اأحياناً.
الظنحاين:  اآمنة  الكاتبة  قالت  من جهتها، 

دار  عن  االأزواج" ال�سادر  "اأنواع  كتاب  "اإن 
للزوجات  ن�سائح  يحمل  للن�سر"،  "قهوة 
يف ���س��ي��غ��ة ح�����وارات م��وج��ه��ة اإل��ي��ه��ن، حيث 
ن��اق�����س��ُت م���ن خ��الل��ه م�����س��ك��ل��ة ف��ه��م طبيعة 
ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث �سرحُت  ال���رج���ل وب��خ��ا���س��ة 
ب��ع�����س امل�����س��اك��ل ال������واردة ال��ت��ي ت��ع��اين منها 
واإ�سكالية يف  ت�سبب عائقاً  والتي قد  الن�ساء 

ولذا  ا�ستقرارها،  وتهدد  الزوجية  العالقات 
تتنا�سب مع  ك��ث��رية  ح��ل��واًل  ال��ك��ت��اب  ي��ط��رح 
خمتلف امل�سكالت".    بدوره، اأو�سح الكاتب 
اأن  الظنحاين،  جميع  ال���رتاث  يف  والباحث 
امل��وروث ال�سعبي" ال�سادر  "املطر يف  موؤلََّفه 
عن دار نبطي للن�سر، يتناول تنوع واختالف 
املتداول  االإم����ارات،  بيئات  يف  املطر  اأه��ازي��ج 

م��ن��ه��ا واالآخ������ر ال����ذي غ��ي��ب��ه ال���زم���ن. وذكر 
على  للوقوف  املواطنني  بكبار  ا�ستعان  اأن��ه 
ُعرفاً  املا�سي  كانت متثل يف  التي  االأه��ازي��ج 
اأهزوجة   40 قام بجمع  ال غنى عنه، حيث 
خا�سة باملطر واأقواٍل وحكايات بع�سها دارج 
يف ال�ساحل ال�سرقي، كما تناول اأهمية املطر 
يف بيئات االإمارات وت�ساري�س املنطقة وطرق 

الري اأثناء �سقوط املطر.
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى، اأك�������دت ال���ك���ات���ب���ة حياة 
احل��م��ادي يف اأول اإ���س��دار لها يف جم��ال اأدب 
�سفار"  ع�����زام،  "�سامح،  ب��ع��ن��وان:  ال��ط��ف��ل 
اإىل  ت�����س��ع��ى  اأن���ه���ا  للن�سر"  "كّتاب  دار  ع���ن 
واالحرتام  والعزمية  الت�سامح  قيم  تر�سيخ 
واحلوار لدى االأطفال للم�ساهمة يف تن�سئة 
املتغريات  م��واج��ه��ة  على  ق���ادر  مثقف  جيل 
موا�سلة  يف  رغبتها  عن  معربًة  املجتمعية. 
الكتابة الق�س�سية للطفل ملا لها من اأهمية 
الذات  وحتقيق  والكينونة  االنتماء  بناء  يف 

وفتح معامل املعرفة اأمامه.
اأن  الظنحاين  ن��ورة  الكاتبة  اأو�سحت  فيما 
دار  ع��ن  ال�سادر  اأنا"  اأك���ون  "عندما  كتابها 
على  يحتوي  والتوزيع"،  للن�سر  "دراجون 
ال�سليمة،  بالفطرة  متعلقة  اأدب��ي��ة  ر���س��ائ��ل 
واالأن�����ا امل��ق�����س��ودة يف ع��ن��وان ال��ك��ت��اب ترجع 
بالفطرة  امل��رت��ب��ط��ة  االإن�سان"،  "اأنا  اإىل 
الناجت  ال�ستات  ع��ن  النظر  بغ�س  ال�سليمة 
يت�سمن  الكتاب  اأن  وبّينت  التحديات.  عن 
باملواقف  مرتبطة  اأدب��ي��ة  ور���س��ائ��ل  خ��واط��ر 
باملنطق،  امل�ساعر  ارتباط  ويناق�س  احلياتية 
التوازن بني العمق واالأث��ر مع  الذي يحقق 
واملعنى  الذهنية  ال�����س��ورة  يف  ال���رثاء  وج���ود 

اإ�سافة اإىل الب�ساطة.
ك���ّرم خ��ال��د الظنحاين  االأم�����س��ي��ة  ويف خ��ت��ام 
امل�ساركني  الكّتاب  احلفيتي،  �سلمى  ترافقه 
الإثرائهم  تقديراً  االأدبي"،  التميز  "درع  ب��� 
لهم  وحت��ف��ي��زاً  واالإن�سانية  املعرفية  املكتبة 

على موا�سلة االإبداع والتميز.

اأ�صاتذة كلية اإدارة االأعمال يف جامعة اأبوظبي 
يح�صدون عددًا من جوائز اإمريالد ليرتاتي

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي  اأ�ستاذ االإدارة يف جامعة  اأحمد،  ح�سل الدكتور �سيد زامبريي بن 
ليرتاتي"  جوائز"اإمريالد  �سمن  بها"  امل��و���س��ى  العمل  "ورقة  ج��ائ��زة  على 
البحثية بعنوان "التحول اإىل و�سائل التوا�سل االجتماعي  ورقته  عن   2020
مت  التي  كمثال"،  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  املوؤ�س�سة:  اأداء  على  واأثرها 
ن�سرها يف جملة بحث و�سلوك ريادة االأعمال الدولية، كما ح�سل الربوف�سور 
باري اأوماهوين، عميد كلية اإدارة االأعمال يف جامعة اأبوظبي على جائزة "ورقة 
العمل املتميزة" عن مقاله بعنوان "ت�سميم جتارب ال ُتن�سى لل�سيوف: تطوير 
يف  الفاخرة" املن�سورة  الفنادق  يف  امل�سافة  للقيمة  املحققة  والعوامل  البنيات 

جملة "روؤى ال�سيافة وال�سياحة". 
الذي  املتميز  البحثي  العمل  على  ب��االإ���س��ادة  اأبوظبي  جامعة  اأ���س��ات��ذة  وحظي 
قدموه والذي ي�سهم يف تعزيز االقت�ساد القائم على املعرفة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة. 
الباحثني  وزمالئي  اأن��ا  "ا�ستطعت  اأحمد:  بن  الدكتور  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
من خالل هذا العمل اأن نحدد العوامل التي تدفع اإىل تبني و�سائل التوا�سل 
حيث  االإم���ارات،  دول��ة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قبل  من  االجتماعي 
قمنا بعد ذلك با�ستك�ساف اأثر التوا�سل االجتماعي مع اأداء االأعمال وتطوير 
تو�سيات مل�ساعدة ال�سركات االأ�سغر حجماً على ا�ستخدام هذه التقنيات للتفاعل 
مع املناف�سني بتكلفة منا�سبة."  وال ُتعد هذه املرة االأوىل التي حت�سد فيها كلية 
على  ح�سلت  حيث  اجلوائز،  من  النوع  هذا  اأبوظبي  جامعة  يف  االأعمال  اإدارة 
"اإمريالد ليرتاتي" خالل االأع��وام اخلم�سة املا�سية. وُتظهر هذه  �ست جوائز 
التكرميات االأهمية العاملية للبحث والدور الذي يحتله كاأحد العوامل االأكرث 
الهيئة  اأع�ساء  قائمة  وت�سمنت  الدولية.  العايل  التعليم  منظومة  يف  تاأثرياً 
"اإمريالد ليرتاتي"  االأعمال احلا�سلني على جوائز  اإدارة  التدري�سية يف كلية 
كل من الربوف�سور �سيد زامبريي 2018-2019 "ورقة العمل املو�سى بها"، 
"مو�سى  املتميزة" و2019  العمل  "ورقة   2018 فوزية جابني  الربوف�سور 
امل�سارك  واالأ���س��ت��اذ  بها"  "مو�سى   2019 ف��اروق  �سريين  والربوف�سور  بها"، 
باري  ال��ربوف�����س��ور  ق��ال  جهته،  م��ن  املتميزة".  العمل  "ورقة  ال��ع��ديل  حممد 
اأوماهوين: "يهدف البحث اإىل دعم قطاع ال�سيافة لتطوير اإجراءات واأدوات 
البحث  ي�ستعر�س  ال�سيوف.  تطلعات  تلبي  ت�سميم جت��ارب  ت�سهم يف  حم��ددة 
ُتن�سى  ال  جتربة  لتوفري  تفعيلها  للفنادق  ميكن  التي  اأهمية  االأك��رث  العوامل 
تداعيات  فمع  الفاخرة.  الفنادق  على  خا�س  ب�سكل  ذل��ك  وينطبق  ل�سيوفها، 
ل�سركات  العمالء عن�سراً حمورياً  اإدارة جتربة  اأ�سبحت  كوفيد19-،  جائحة 
ال�سيافة الأن جدوى اأعمالها �ست�ستند على تقدمي خدمات �سيافة ذات قيمة." 
واأنا  العام  "اأعتز بح�سويل على اجلائزة هذا  اأوماهوين:  الربوف�سور  واأ�ساف 
العديد من اجلوائز  االأعمال على  اإدارة  بح�سول زمالئي يف كلية  فخور جداً 
القيمة  على  ال�سوء  اجل��وائ��ز  ه��ذه  ت�سلط  املا�سية.  اخلم�سة  االأع����وام  خ��الل 
الدولية لالأبحاث كما تر�سخ مكانة جامعة اأبوظبي كموؤ�س�سة اأكادميية رائدة، 
حيث تتما�سى هذه التكرميات مع روؤية اجلامعة لدعم جهود االإمارات لتحقيق 
االإ�سهامات  ليرتاتي"  "اإمريالد  جوائز  وتكرم  املعرفة."   على  قائم  اقت�ساد 
البحثية اال�ستثنائية التي يتم ن�سرها على مدى ال�سنوات، كما تعيد اإحياء اإرث 

الكّتاب واخلرباء املتميزين واأعمالهم للمجلة وللمعرفة ككل.  

ال�صارقة للفنون تعلن عن فتح باب التقدمي ملنحة اإنتاج االأفالم الق�صرية
•• ال�شارقة- الفجر 

االأفالم  اإن��ت��اج  ملنحة  التقدمي  ب��اب  فتح  عن  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأعلنت 
الق�سرية �سمن فعاليات الدورة الرابعة من »من�سة ال�سارقة لالأفالم«، والتي 
الإنتاج  للفائزين  متنح  اأمريكي،  دوالر  األ��ف   30 اإىل  االإجمالية  قيمتها  ت�سل 

وا�ستكمال م�ساريع اأفالمهم الق�سرية.
عن  عامة  ملحة  مت�سمناً  املنحة  طلب  لتقدمي  االأف��الم  �سّناع  املوؤ�س�سة  وتدعو 
نوع الفيلم، ومو�سوعه، وبنيته، وحبكته، و�سخ�سياته، وموقع ت�سويره، اإ�سافة 
اإىل الن�س االأ�سلي للفيلم وجدول امليزانية واالإنتاج. كما يتطلب اإرفاق رابط 
اأال  على  »يوتيوب«  اأو  »فيميو«  موقع  على  الفيلم  عن  موجزاً  يت�سمن  فيديو 
املقاربة  اختيار  االأف���الم  ل�سناع  وي�سمح  دق��ائ��ق،  ثالثة  الفيديو  م��دة  تتجاوز 
اأكان  الفنية وال�سكل واملحتوى الذي يتما�سى وروؤيتهم يف تقدمي املوجز �سواء 
»ترايلر«،  ترويجي  فيلم  تقدمي  اأو من خالل  روؤيته،  ح  ويو�سّ يتحدث  املخرج 
اأو خمتارات من اأعمال �سابقة. و�سيتم تقييم املتقدمني وفق جودة الن�س اإىل 

جانب مهاراتهم االإبداعية والفنية وروؤيتهم يف تنفيذ الفيلم. 
التقدمي للمنحة متاح دولياً، على اأن يكون املوعد النهائي لتقدمي الطلبات 7 
مار�س 2021 وعلى اأال تتجاوز مدة الفيلم 50 دقيقة، و�سيتم عر�س االأفالم 

املنجزة يف الدورات القادمة من من�سة ال�سارقة لالأفالم.
موؤ�س�سة  اأطلقته  �سنوي  �سينمائي  م��ه��رج��ان  لالأفالم"  ال�سارقة  "من�سة 
املحيطة  واملنطقة  االإم���ارات  يف  املزدهر  الفني  امل�سهد  لدعم  للفنون  ال�سارقة 
املعروفني  االأف���الم  ل�سّناع  ���س��روري��ة  من�سة  توفري  خ��الل  م��ن  وال��ع��امل،  بها، 
ن�سختها  منذ  املن�سة  عملت  وق��د  وال��ط��الب.  والنقاد،  واملنتجني،  والنا�سئني، 
االأوىل عام 2018 على تو�سيع براجمها و�سهدت م�ساركة متزايدة من املنطقة 

والعامل.
والتي  املفتوحة  الدعوة  وف��ق  خمتارة  ودولية  اإقليمية  اأف��الم��اً  املن�سة  تعر�س 
والتجريبية  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  االأف�����الم  ف��ئ��ات  يف  اجل���وائ���ز  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  تتناف�س 
والروائية، الق�سرية منها اأو الطويلة، اإىل جانب عرو�س اأفالم خارج امل�سابقة 
وتلك احلائزة على منحة اإنتاج االأفالم الق�سرية والتي القت اإقبااًل وا�سعاً على 
طلب   500 عن  يزيد  ما  املن�سة  ا�ستقبلت  حيث  والعاملي  االإقليمي  امل�ستوى 
تقدمي يف املنحة من اأكرث من 65 دولة. كما تت�سمن من�سة ال�سارقة لالأفالم 
حوارات وجل�سات نقا�سية وور�س جلميع االأعمار، وتتيح ل�سّناع االأفالم فر�سة 
الت�ساركي"  "امللتقى  منحة  اإىل  اإ�سافة  اإلكرتونية،  توزيع  مبادرة  يف  امل�ساركة 

ه اإىل فيلم طويل.  التي مُتنح لكاتب �سيناريو بهدف حتويل ن�سّ
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ياأتي ال�سداع يف اأكرث من 100 من الأ�سكال املختلفة، 
متنوعة  واأعرا�ض  عديدة  فرعية  اأنواع  منها  ولكل 

قليال.
وتعد نوبات ال�سداع الن�سفي اأكرث من جمرد �سداع 
ال�سداع  اأن  النا�ض  من  الكثري  يعتقد  ولكن  ب�سيط، 
الن�سفي هو جمرد �سداع �سيئ ي�ساب به اجلميع بني 
احلني والآخر، ولذلك، من ال�سروري معرفة الفرق 

بني ال�سداع وال�سداع الن�سفي.

ما هو ال�سداع الن�سفي؟
�سيوعا يف  االأم���را����س  اأك���رث  ث��ال��ث  ه��و  الن�سفي  ال�����س��داع 

العامل، بعد ت�سو�س االأ�سنان وال�سداع الناجت عن التوتر.
ويعاين نحو واحد من كل �سبعة اأ�سخا�س من هذه 

احلالة املروعة، ومع ذلك يفرت�س البقية منا 
اأنها جمرد �سداع �سيئ.

ووف����ق����ا ل��ت��ع��ري��ف ال���ربوف���ي�������س���ور بيرت 
فاإن  االأع�����س��اب،  ط��ب  اأ�ستاذ  غواد�سبي، 
موروثة  "نزعة  ه��و  الن�سفي  ال�����س��داع 

اال�سطرابات  مع  بال�سداع  لالإ�سابة 
احل�����س��ي��ة. اإن�����ه ع����دم ا���س��ت��ق��رار يف 
التي يتعامل بها الدماغ  الطريقة 
م��ع امل��ع��ل��وم��ات احل�����س��ي��ة ال�����واردة، 
اال�ستقرار  ع��دم  يتاأثر  اأن  ومي��ك��ن 

مثل  الف�سيولوجية  بالتغريات 
الريا�سية  وال��ت��م��اري��ن  ال��ن��وم 

واجلوع".
م���������������������ا 

الفرق بني ال�سداع وال�سداع الن�سفي؟
االأ�سا�سي،  ال�سداع  اأن���واع  م��ن  ن��وع  ه��و  الن�سفي  ال�سداع 
يعاين  الذي  ال�سائع  ال�سداع  لي�س  ولكنه 

منه اجلميع.
االأ�سا�سي  ال�����س��داع  ومي��ث��ل 
اأنواع  جميع  م��ن   90%
ال���������������س�������داع، وي�������س���ك���ل 
الن�سفي  ال���������س����داع 
من  ف��ق��ط   10%

هذا ال�سداع.

وال�سداع االأكرث �سيوعا والطفيف هو �سداع التوتر، و4% 
من جميع اأنواع ال�سداع هي هذا النوع من ال�سداع.

امل��دي��رة الطبية ل�سركة  ب��روي��ر،  ���س��ارة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
التوتر عادة ما  الناجت عن  "ال�سداع   :Healthspan
على  حم�سو�سا  ويكون  ال�سدة  متو�سط  اإىل  خفيفا  يكون 

جانبي الراأ�س. 
وعادة ما ينتج عنه اأمل ثابت بدال من اأمل ناب�س، وغالبا ما 

يبدو وكاأنه �سغط م�ستمر،
 اأو �سريط �سيق فوق اجلزء العلوي من اجلمجمة، اأو فوق 

موؤخرة الراأ�س، اأو فوق كلتا العينني. 
وال يزداد االأمر �سوءا ب�سبب الن�ساط البدين مثل امل�سي، 

وال يوجد غثيان".
اأنه  ويعتقد  عمر  اأي  يف  التوتر  �سداع  يحدث  اأن  وميكن 
ناجت عن التوتر يف ع�سالت العنق وفروة الراأ�س ما 

يوؤثر على تدفق الدم داخل اجلمجمة.
ومن ناحية اأخرى،

 على عك�س ال�سداع الناجت عن التوتر، 
فاإن ال�سداع الن�سفي هو اأمل �سديد 
دائما(  لي�س  ع��ادة )ولكن  يكون 
اأ����س���واأ يف ج��ان��ب واح����د من 
الراأ�س، وغالبا ما يرتكز 

حول عني واحدة.
ال��دك��ت��ورة بريور:  وت��ق��ول 
بال�سداع  امل�سابني  "معظم 
لديهم   )90%( ال���ن�������س���ف���ي 
دون  الن�سفي  بال�سداع  امل��ع��روف  ال�سكل 
���س��داع �سديد  ذل���ك  ع��ن  وي��ن��ت��ج   .)aura( ه��ال��ة
واحل�سا�سية  والقيء  الغثيان  جانب  اإىل  ناب�س  وخفقان 

لل�سوء وال�سوت".
وعادة ما ي�ستمر ال�سداع الن�سفي دون هالة ما بني اأربع 

�ساعات و72 �ساعة ويزداد �سوءا ب�سبب الن�ساط البدين.
يرتبط  بالهالة  امل�سحوب  الن�سفي  "ال�سداع  واأ�سافت: 
ب��اأع��را���س ب�����س��ري��ة م��ث��ل وم��ي�����س االأ����س���واء ال�����س��اط��ع��ة اأو 
النقاط  اأو  التقوية(  )اأطياف  الغريبة  املتعرجة  االأ�سكال 

العمياء".

ما الذي ي�سبب ال�سداع الن�سفي؟
ي��ح��دث ال�����س��داع ال��ن��اجت ع��ن ال��ت��وت��ر ب�سبب اأ���س��ي��اء مثل 
اجلفاف والتوتر والتحديق يف ال�سا�سات، بينما يكون �سبب 

ال�سداع الن�سفي اأكرث تعقيدا.
ال�سداع  ف����اإن   ،Migraine Trust مل��وق��ع  ووف���ق���ا 
الن�سفي هو ا�سطراب له اأ�سا�س وراثي ب�سكل �سبه موؤكد.

�سبب  القدمية حول  النظرية  "ت�سمنت  املوقع:  وي�سيف 
االأ�سا�س  يف  ه��و  الن�سفي  ال�����س��داع  اأن  الن�سفي  ال�����س��داع 

مر�س ي�سيب االأوعية الدموية.
باأي  يرتبط  ال  الن�سفي  ال�����س��داع  اأن  االآن  املقبول  وم��ن   
اأمرا�س االأوعية الدموية واأن اآليات الدماغ من املرجح اأن 

ت�سارك يف تطور نوبات ال�سداع الن�سفي".

واأ�سارت الدكتورة بروير: "عادة ما تبداأ اأعرا�س ال�سداع 
ال��ن�����س��ف��ي يف ���س��ن ال��ب��ل��وغ وت�����س��ب��ب ن��وب��ات م��ت��ك��ررة حتى 

منت�سف العمر عندما تختفي يف كثري من االأحيان".
واأو�سحت اأنه على الرغم من عدم فهم ال�سبب ب�سكل كامل، 
االأوعية  وانقبا�س  متدد  يف  بتغريات  مرتبطا  يكون  فقد 

الدموية بحيث ت�سبح بع�س اأن�سجة املخ حمتقنة.
لديه  �سخ�س  كل  اأن  الباحثني  بع�س  "يعتقد  واأ�سافت: 
اأولئك  ولكن  الن�سفي،  ال�سداع  من  املعاناة  على  القدرة 
الذين يعانون من االأعرا�س لديهم عتبة اأقل عند حدوث 

النوبة. 
وم�ستويات  اجل��ي��ن��ي��ة،  ب��االخ��ت��الف��ات  ه���ذا  يتعلق  ورمب����ا 
الن�ساء  عند  �سيوعا  اأك���رث  الن�سفي  )ال�����س��داع  ال��ه��رم��ون 
ثالث مرات من الرجال( وقابلية العوامل البيئية مبا يف 

ذلك االأطعمة".
وتو�سي الدكتورة بريور مبعرفة ما الذي ي�سبب ال�سداع 
الن�سفي عند �سخ�س ما عن طريق االحتفاظ مبذكرات 

ال�سداع.
وقالت: "يف كثري من االأحيان ال يوجد �سبب واحد، ولكن 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ف��زات ال��ت��ي ت��اأخ��ذك ف��وق العتبة 

لت�سريع الهجوم".

له اأكرث من 100 نوع خمتلف

ال�صداع وال�صداع الن�صفي..
 ما الفرق بينهما؟

ووجد بحث منف�سل من كوريا اجلنوبية اأن الذين يعانون من 
�سعف اأداء االأمعاء هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�"كوفيد19-" 
ال�سديد الأن نق�س امليكروبات ال�سليمة يجعل من ال�سهل على 

الفريو�س اإ�سابة اخلاليا يف اجلهاز اله�سمي.
وقام الفريق من هونغ كونغ بفح�س الدم وال��رباز و�سجالت 
ب�"كوفيد- امل�ست�سفى م�سابني  100 مري�س يف  املر�سى من 
19" بني فرباير ومايو 2020، وقدم 27 من هوؤالء املر�سى 

اأي�سا عينات بعد 30 يوما من انتقال العدوى.
لديهم  لي�س  �سخ�سا   78 من  عينات  اأي�سا  الباحثون  وجمع 
امليكروبيوم  درا�سة  يف  ي�ساركون  كانوا  "كوفيد19-" والذين 

قبل الوباء.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن ميكروبيوم االأمعاء قد يكون متورطا 
يف "حجم �سدة كوفيد19- رمبا عن طريق تعديل اال�ستجابات 

املناعية للم�سيف".
م�ستويات  لديهم  "كوفيد19-"  مر�سى  اأن  املوؤلفون  ووج��د 

بتعديل  املعروفة  االأمعاء  بكترييا  من  العديد  من  م�ستنفدة 
اال�ستجابة املناعية لل�سخ�س.

مرتفعة  م�ستويات  على  دليل  هناك  ك��ان  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
 Ruminococcus ذل��ك:  يف  مبا  البكترييا،  بع�س  من 
و  Ruminococcus torquesو  gnavus

.Bacteroides dorei
مل�ساعدة  املعروفة  امليكروبات  من  م�ستنفدة  م�ستويات  واأي�سا 
 Faecalibacterium ذل����ك:  يف  مب���ا  امل��ن��اع��ة،  ج��ه��از 
.Bifidobacterium bifidumو prausnitzii
على  �سهر  مل��دة  البكتريي  الرتكيب  يف  التغيريات  وا�ستمرت 

االأقل بعد اإزالة الفريو�س.
ويف �سوء التقارير التي تفيد باأن جمموعة فرعية من املر�سى 
م�ستمرة،  اأع��را���س  من  يعانون  "كوفيد19-"  من  املتعافني 
مثل التعب و�سيق التنف�س واآالم املفا�سل، بعد مرور اأكرث من 
اأن اختالل  80 يوما على ظهور االأعرا�س االأولية، نفرت�س 

اأن ي�ساهم يف  البكتريي يف ميكروبيوم االأمعاء ميكن  التوازن 
وفقا  "كوفيد19-"،  بعد  باملناعة  املتعلقة  ال�سحية  امل�ساكل 

.Gut للورقة البحثية املن�سورة يف جملة
اأي�سا  مرتبط  امليكروبي  اخللل  ه��ذا  اأن  ال��دم  عينات  وك�سفت 
مب�ستويات اأعلى من ال�سيتوكينات، وهي جزيئات �سغرية تعد 
اأن ت�سبب  املناعية ولكنها ميكن  جزءا طبيعيا من اال�ستجابة 

�سررا اإذا مل يتم تنظيمها ب�سكل �سحيح.
وال�سمة املميزة ل�"كوفيد19-" الوخيم هي اأن اجلهاز املناعي 
كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة  بعد  الف�سل  من  حالة  اإىل  يتحول 

ويف احلاالت ال�سديدة، يهاجم اخلاليا واالأن�سجة ال�سليمة.
ويرى ما ي�سمى ب� "عا�سفة ال�سيتوكني" اجلزيئات ال�سغرية 
ُت�سخ اإىل اخلارج بكميات كبرية مع تعطل نظامها التنظيمي 

وا�ستمرارها يف اإحداث الفو�سى.
وميكن اأن يوؤدي هذا اإىل متالزمة ال�سائقة التنف�سية احلادة 

)ARDS(، وهي حالة قاتلة.
ال�سعب  فمن  النقطة،  ه��ذه  اإىل  املري�س  حالة  ت��ده��ورت  اإذا 
ال�سيتوكني  ع��وا���س��ف  منع  اأ���س��ب��ح  ل��ذل��ك،  ونتيجة  ال��ت��دخ��ل، 

حمورا اأ�سا�سيا لتجارب اأدوية فريو�س كورونا.
وكانت الدرا�سة قائمة على املالحظة وال ميكنها حتديد ما اإذا 
كان "كوفيد19-" يغري ميكروبيوم االأمعاء، اأم اأن امليكروبيوم 

ال�سعيف يوؤدي اإىل عدوى اأكرث �سدة.
كوريون  باحثون  اأج��راه��ا  منف�سلة  درا���س��ة  ت�سري  ذل��ك،  وم��ع 
جنوبيون، ون�سرت يف جملة Mbio، على الرغم من  اأنه وقع 

مراجعتها فقط، اإىل اأن اخليار االأخري هو االأكرث ترجيحا.
بني  للتفاعالت  كوريا  جامعة  خمترب  يف  االأكادمييون  وحلل 
يف  بحثت  خمتلفة  درا�سات  من  البيانات  وامليكروبات  االإن�سان 

تاأثري �سحة االأمعاء ال�سيئة على االإ�سابة بفريو�س كورونا.
اأن  املراجعة،  ق��اد  ال��ذي  كيم،  �ستانلي  هينام  الدكتور  ويعتقد 
هناك االآن دليال قويا يدعم االدعاءات القائلة باأن ميكروبيوم 
لعدوى  املناعية  اال�ستجابة  يف  اأ�سا�سيا  دورا  يلعب  االأم��ع��اء 

.SARS-CoV-2
القناة  اأن  اإىل  ك��ي��م  ال��دك��ت��ور  وي�����س��ري 

اله�سمية املختلة قد توؤدي اإىل تفاقم �سدة 
العدوى الأن امل�ستويات امليكروبية املنخف�سة جتعل 

�سطح  اإىل  ال��و���س��ول  التاجي  ال��ف��ريو���س  على  ال�سهل  م��ن 
اجلهاز اله�سمي واالأع�ساء الداخلية.

االأع�ساء على م�ستقبالت على �سطحها ت�سمى  وحتتوي هذه 
الفريو�س  يختطفه  ما  هو  البارز  الربوتني  وهذا   ACE2

من اأجل الو�سول اإىل اخللية.
التنف�سي وكذلك  الرئتني واجلهاز   ويوجد بكميات عالية يف 

يف اجلهاز اله�سمي.
ه��ن��اك ���س��ل��ة وا���س��ح��ة بني  اأن  "يبدو  ك��ي��م:  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

ميكروبيوم االأمعاء املتغري وكوفيد19- احلاد''.
وميكروبيوم االأمعاء ح�سا�س للغاية ويتفاعل بناء على �سحة 

ال�سخ�س ونظامه الغذائي وبيئته.

ويوا�سل العلماء 
معرفة املزيد ولكن من املعروف اأن االأ�سخا�س الذين يعانون 
وال�سمنة  الدم  ارتفاع �سغط  اأ�سا�سية مثل  من حاالت �سحية 

وال�سكري لديهم ميكروبيوم غري متوازن.
"كوفيد19-"،  م��ن  ل��ل��وف��اة  عر�سة  اأك���رث  ال�سن  ك��ب��ار  وب��ع��د 
ويقول مركز ال�سيطرة على االأمرا�س يف الواليات املتحدة اإن 
للوفاة من  اأكرث عر�سة  85 عاما  اأعمارهم عن  تزيد  الذين 
اأكرث من ال�سخ�س  630 مرة  "كوفيد19-" مبقدار  عدوى 

الذي يرتاوح عمره بني 18 و29 عاما،
امليكروبيومات  �سعف  م��ن  منهم  الكثري  ي��ع��اين  م��ا  وغ��ال��ب��ا   

العاملة وفقا للدكتور كيم.

بكترييا االأمعاء تلعب دورا يف حماربة كورونا
اأظهرت درا�سات جديدة اأن ميكروبيوم اأمعاء ال�سخ�ض قد يلعب دورا يف حماربة عدوى فريو�ض كورونا 

يف  البكترييا  من  فريدة  جمموعة  لديه  �سخ�ض  ال�سديدة.وكل  "كوفيد-19"  اأعرا�ض  من  والوقاية 
اأمعائه والتي تلعب جمموعة متنوعة من الأدوار، مبا يف ذلك يف تعديل ال�ستجابة املناعية.

"كوفيد-19" لديهم  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  ال�سينية  كونغ  هونغ  جامعة  من  بحث  ووجد 
تركيبة ميكروبيوم "متغرية ب�سكل كبري''.
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العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
   اعالن بالن�صر 

 2021/511
املنذره:ثروه لال�ستثمار �س.ذ.م.م

املنذر اليهم:1- نا�سر عبداملعني حممد ال�سواف - �سعودي اجلن�سية ، 2- فرا�س عبداملعني 
حممد ال�سواف  - �سعودي اجلن�سية ، 3- فخر عبداملعني حممد ال�سواف - �سعودي اجلن�سية 

، 4- �سواف عبداملعني حممد ال�سواف - �سعودي اجلن�سية
املو�سوع/طلب اعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم 2020/1/203799

فان املنذرة تنبه على املنذر اليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 
)18000000( درهم ثمانية ع�سر مليون درهم اماراتي وذلك يف موعد اأق�ساه خم�سة ايام من 
تاريخ االعالن ويف حال امتناعكم عن الوفاء �سوف ت�سطر املنذرة اآ�سفا اىل ا�ست�سدار امر 

اأداء يف حقكم بقيمة املبلغ مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى اأيا كان نوعها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الدعوى 2020/2475 - جتاري جزئي - حماكم دبي

املدعي:دانوي �س.ذ.م.م
املدعي عليه:�سركة االحتاد للبناء واال�ستثمار ذ.م.م

طبقا ملنطوق ماأمورية عدالة املحكمة ال�سادر بتاريخ:2020/12/28 م 
اأو تقدمي ما لديهم من  اأمام اخلبري  املدعي عليها مطلوبة للح�سور 
امل�ستندات  باإيداع  تاريخ االع��الن وذلك  اأي��ام من  م�ستندات خالل )7( 

عرب الربيد االإلكرتوين او التوا�سل مع اخلبري.
اخلبري/حممد جمال �صيخوين , قيد رقم 66
الهاتف:0506459173
Ceo@almarsat.com:بريد

اإعالن بالن�صر
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رخ�سة   - العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  اجلزيرة  ق�سر  موؤ�س�سة  تعلن 
الزيدي  عليان  غريب  نعيمة  با�سم   CN1129185:رقم جتارية 
احمد  متويل  ابراهيم  مدحت  امل��دين  املهند�س  م��ع  العالقة  بقطع   -
احللواين - م�سري اجلن�سية هوية رقم:7-1909708-1969-784 �سارية 
املفعول حتى:2021/7/6 حيث يعمل مهند�سا مدنيا بال�سركة املو�سحة 
اأعاله - وعليه حتذر ال�سركة كافة املتعاملني من التعامل مع املذكور 
اأعاله ب�سفته ممثال لل�سركة ويف حالة خمالفة هذا فان موؤ�س�سة ق�سر 
اجلزيرة للمقاوالت وال�سيانة العامة ال تتحمل م�سوؤولية اأية تعامالت 

اأو التزامات تتم مع املذكور اأعاله.
ين�صر على م�صوؤولية املعلن

اإعالن قطع عالقة
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 19
 - مهران   حممود  حممد  عاطف  ال�سيد/  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   %100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، م�سر  اجلن�سية 
)عاطف  الرخ�سة  يف   - م�سر  اجلن�سية   ، مهران  حممود  حممد  ال�سيد:حممود  اىل 
مهران ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم:551317 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية ، تنازل �ساحب الرخ�سة الخر
  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �ساأن الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�صر        
 2147/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ن�سيد تاتان كانديبل بوكر حاجى كارالت ميتال  

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :عبيد مويدو نيليات 

عليه  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والغاء عقد التا�سي�س لدى كاتب العدل والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/1/24 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 40/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليه بها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )268.000( درهم ا�سافة الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 

التام �سندا الحكام املواد القانونية امل�سار اليها ، الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-بنك دبي التجاري �س.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  مع�سومة عي�سى حممد عو�س -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االقامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليه بها الزام  مو�سوع االإع��الن :  قد 
املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )268.000( درهم ا�سافة الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام �سندا الحكام املواد القانونية امل�سار اليها ، الزام املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/1/26  ال�ساعة 09.30 �س يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن حكم بالن�صر        
يف  الدعوى 561/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سنجاي كومار  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/8/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )616.194( 
درهم والفائدة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2020/7/22 وحتى ال�سداد التام والزمته 
الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطنة )�سرين حممد عو�س عبدربه احلربي( 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي االبتدائية - ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمها من )�سرين(اىل)�سرينه(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن
منى علي املروي

موثق اول         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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   انذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/516 
حممد  ج��اوي��د  ال�سيد/حممد  قانونا  وميثلها  �����س.ذ.م.م  امل��ع��ادن  لتجارة  تن�سايل  امل��ن��ذر:ه��اى 

ابراهيم - بوكالة املحامي/د.ابراهيم حممود
 املنذر اليها:كي بي ار ام للخدمات الفنيه �س.ذ.م.م

بالتكليف  اليها وتنذره قانونا  العديل تخطر املخطر  ان املخطر ومبوجب هذا االخطار  حيث 
و�سبعون  وواح��د  و�سبعمائة  الف  وخم�سون  �سبعمائة  دره��م   )750.771( وق��دره  مببلغ  وبالوفاء 
ارق����ام:000886-000758-000736 وامل�سحوبني على  درهم اماراتي - والثابت مبوجب ال�سيكات 
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائده  االداء  وامل�ستحق  اال�سالمي  امل�سرق  بنك 
وحتى ال�سداد التام وذلك عن اال�سرار الواقعه على املخطرة من جراء عدم تنفيذ املخطر اليها 

التزامتها التعاقدية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/503 
املنذر:بنك دبي التجاري �س.م.ع

بوكالة االأ�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي
املنذر اليه:اميال �سانوكا كاهاجناما دناواجى رانا�سينجى - �سريالنكى اجلن�سية

املرت�سد بذمته اجمايل مبلغ  املبلغ  �سداد  للمبادرة اىل  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك 
درهم  و�ستون  واربعة  الفا  واربعون  وثمانية  مائة  درهم  وقدره )148.064.95( 
وخم�سة وت�سعون فل�س - ل�سالح البنك املنذر وذلك خالل )5( ايام من تاريخ االعالن 
�سيكون م�سطر التخاذ  املنذر  املحددة فان  املدة  ال�سداد خالل  باالنذار ويف حال عدم 
كافة االجراءات القانونية والق�سائية يف مواجهة املنذر اليه للمطالبة باملبلغ املرت�سد 

له بذمة املنذر اليه مع حتميلكم كافة االجراءات الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر        
 4995/2020/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جلوبال �سورز �س.م.ح   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سينكر �س.ذ.م.م

وميثله:عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي 
طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/11/11 بالزام املدعي 
وت�سعون  واثنان  الفا  وثمانون  و�ستة  �ستمائة  درهم   )686.092( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه 
درهما - والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2020/11/4 وحتى 

متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   

اعالن بالن�صر        
 1259/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- موؤ�س�سة املدينة اجلميلة لالعمال الفنية والتنظيف - موؤ�س�سة فردية - رخ�سة جتارية 
755896 �سادرة عن اقت�سادية دبي - �سهرتها موؤ�س�سة املدينة اجلميلة لالعمال الفنية والتنظيف - موؤ�س�سة 

فردية  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع 

وقدره  مبلغ  ب����اداء  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ال����زام  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
تاريخ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  تعوي�س  دره��م   )20.000( ق��دره  ومبلغ  دره��م   )127.359.92(
اال�ستحقاق واالمتناع عن دفع االأق�ساط وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة  - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/2/16 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر        

 935/2020/20 جتاري كلي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حميد �سيد �سالح الدين  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :بيه �سي �سي م.م.ح 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعيتان مبلغ وقدره 
)66.030.589.27( دوالر امريكي او ما يعادلها بالدرهم االماراتي وقدره )242.530.354.39( درهم اماراتي 
والزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعيتان الفوائد التاأخريية بن�سبة 12% �سنويا للمبلغ املحكوم به من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام - واحتياطيا:نلتم�س ندب خبري م�سريف تكون مهمته ح�ساب قيمة الفوائد االتفاقية 
لعدد ثمانية فواتري الوارده بالئحة الدعوى وكما هو وارد بحكم التحكيم رقم )3000392-2017( بن�سبة 3% فوق معدل 
ليبور على النحو املو�سح على �سا�سة رويرتز ال�سفحة املرجعية ليبور 01 املحدد يف متام ال�ساعة 11:00 �س بتوقيت لندن يف 
اول يوم عمل م�سريف يف ال�سهر الذي يكون فيه املبلغ م�ستحق الدفع اعتبارا من 45 يوم بعد املواعيد ذات ال�سلة لبوال�س 
ال�سحن على النحو التايل:بواقع 11.374.484.45 دوالر امريكي اعتبارا من 45  يوم بعد 2 دي�سمرب 2014 - بواقع 
11.430.269.79 دوالر امريكي- وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/2/2 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 3067/2020/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3930 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعالن : ا�ستيكو الإدارة العقارات �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- �سافانا هومز للعقارات ملالكها �سعاد يحيى �سركة ال�سخ�س الواحد 
 �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 3930/2020 جتاري جزئي 
-   وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2021/1/20  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 4956/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :ا�سدار امر اأداء بالزام املطلوب االمر �سده بان يوؤدي لطالبة االمر مبلغا وقدره )122.063.00( مائة 

واثنان وع�سرون الف وثالثة و�ستون درهم ، والفائدة التاأخريية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية 
ال�سداد التام ومنع املطلوب االمر �سده من ال�سفر وايداعه جواز �سفره ب�سندوق املحكمة حلني الوفاء التام والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة وت�سميل االمر بالنفاذ املعجل بغري كفالة  
طالب االإعالن : الغرير للطباعة والن�سر �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :جو�سلني �سبلي خري اهلل -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اأحمد اأحمد كبول - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   - جمهول حمل االإقامة 

املدعي  اوال:بالزام  بتاريخ 2020/11/15  االبتدائية  اأداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�ست�سدار  :  طلب  االإع��الن  مو�سوع 
عليه/احمد كبول باأن يوؤدي للمدعية/ الغرير للطباعة والن�سر �س.ذ.م.م مبلغ وقدره  )122.063.00( مائة واثنان وع�سرون 
الف وثالثة و�ستون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائيه احلا�سل يف 2020/11/9 وحتى ال�سداد 
التام - ثانيا:منع املدعي عليه/ اأحمد اأحمد كبول من ال�سفر وحجز جواز �سفره لدى خزينة املحكمة والتعميم عليه لدى 
كافة منافذ الدولة - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا 

ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �سمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ست برف�سه
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 1970/2020/11 مدين جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن :  القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- حكيم علي زاده - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/12/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )50.000(
وامل�ساريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
   انذار عديل بالن�صر 

رقم 2021/504 
املنذر:بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة

بوكالة اال�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي
املنذر اليها االوىل:بوثاين لتجارة املعدات امليكانيكية والهند�سية �س.ذ.م.م

BOTHANI MECHANICAL AND ENGINEERING EQUIPMENT TRADING LLC

ملنذر اليها الثانية:فاطمة حممد ثاين ال ثاين الفال�سي - اجلن�سية االمارات
FATMA MOHAMMAD THANI ALTHANI AL FALASI

دبي  ام��ارة  يف  التاأميني  الرهن  ب�سان   2008 ل�سنة   14 رقم  القانون  من   25.26 املادتني  باحكام  عمال  ينذركم  املنذر  البنك 
للمبادرة اىل �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها )21.651.152.64( درهم واحد وع�سرون مليون و�ستمائة وواحد 
وخم�سون الف ومائة واثنان وخم�سون درهم واربعة و�ستون فل�س - كما بتاريخ:2020/12/28 وذلك خالل )30( يوما من 
تاريخ اعالنكم بهذا االنذار حتت طائلة اتخاذ كافة االجراءات القانونية حلجز وبيع العقارات املرهون ل�سالح البنك املنذر 
وتفا�سيلها كالتايل:1- نوع العقار ار�س رقم 434 الكائنة بامارة دبي منطقة نايف رقم البلدية 582-118 امل�ساحة الكلية 
باملرت املربع:449.37 - امل�ساحة الكلية بالقدم املربع:4.836.98 ، 2- نوع العقار ار�س رقم 435 الكائنة بامارة دبي منطقة 
نايف رقم البلدية 850-118 امل�ساحة الكلية باملرت املربع:512.92 - امل�ساحة الكلية بالقدم املربع:5.521.02 مع حتميلكم 

كافة الر�سوم وامل�ساريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002245/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-ح�سن عي�سى عبا�س علي املازمي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: بنك دبي اال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
 : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   ان احلكم  ، ومبا 
228945 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل 
اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن  اإعالنك /  )15( يوما من تاريخ 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي)  -مدين    AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000557/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-حممد بالل بوجتي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
 : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،
درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله   442442.0
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي)  -مدين    AJCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000556/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-�سيخ ليجاز 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
 : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،
درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله   548749.0
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   
)كلي)  -مدين    AJCEXCICIV2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000576/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-بكر حممود ال�سيد 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
 : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،
درهم - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله   562811.0
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   
)كلي)  مدين  -تنفيذ    AJCEXCICIV2019 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001179/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-عبدالقهار عبد ال�ستار زاده 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية- يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

درهم احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 256046.0 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/علي املهلبي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   
)كلي)  -مدين   AJCEXCICIV2019 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001189/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-حممد حافظ نوروزي زاده 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�سفتها مالكة لعقار بروبرتز- يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

درهم احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 763146.0 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية    - الهام طعمة حممد عامر علياء حممد عبيد
)جزئي)  -مدين    AJCEXCIREA2017 /M0002051 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : 1-الهام طعمة حممد عامر 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(  اجلن�سية االمارات العربية املتحدة- يف الق�سية امل�سار اليها 
اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 35098.0 
- لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.ويف حال تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور امام املحكمة املذكورة،  

ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل



االثنني   18  يناير   2021  م   -   العـدد   13141  25
Monday   18  January   2021   -  Issue No   13141

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)كلي)  -مدين    AJCEXCICIV2019 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001201/ 
اإىل املحكوم عليه : 1-عمر ا�سامه احمد 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�سفتها املالكة لعقار بروبرتز - يف الق�سية امل�سار اليها 

اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
 : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،
554964.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل 
فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15(

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي)  -مدين    AJCEXCIREA2020 /M0000477 اإخطار دفع يف الق�صية رقم

اإىل املحكوم عليه : 1-ليلى كوزايفا 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك 
 : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كاالآتي  تنفيذه  املطلوب   احلكم  ان  ومبا   ،
142284.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل 
فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حال  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15(

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   - رملة جمال �صيخ جوهر
)كلي)  -مدين    AJCEXCICIV2019 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000927/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-رملة جمال �سيخ جوهر
امارة ال�سارقة الق�سي�س برج برادي�س G1 هاتف رقم:0504606461 مكاين:4989510648 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
الق�سية  يف   - املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�سية   - اال�ستثمارية  العقارات  موؤ�س�سة  املنفذ: 
ودفع  املذكور  لتنفيذ احلكم  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  اأعاله.  ومبا  اليها  امل�سار 
الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم 
وامل�ساريف : 515923.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي/عبداهلل املر�صدي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن مدعي عليه بالن�صر

حمكمة ال�صارقة- حمكمة التنفيذ املدنية
يف الدعوي رقم 2020/3129- مدين - لينطبق

ايل املدعي عليه / قي�س �ساملني الكياين امل�سماري
حيث انه �سدر احلكم �سدك ل�سالح املدعي/ املنفذ ثاين �سلطان ثاين �سعيد الفال�سي 

يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله
ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا 

ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي:
املجموع الكلي �سامال الر�سوم و امل�ساريف: 23592 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ماجاء يف ال�سند التنفيذي املبني اعاله خالل 15 يوماآ من تاريخ اليوم 
التايل للن�سر ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا
القا�صي/ وائل اأحمد عبداهلل
حمكمة ال�صارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
املحكمة البتدائية املدنية

اخرى  - )جزئي)   -مدين    AJCFICIREA2020 يف الدعوى رقم 0001022/ 

اىل املدعي عليه:�سعيد �سهيل �سعيد النعيمي
نعلمكم بان املدعي/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع قد اقام الدعوى 
عليكم  يتوجب  لذا  درهم  ب����:457738.53  للمطالبة  اعاله  املذكورة 
احل�سور امام املحكمة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة 
عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر 

االجراءات القانونية يف غيابكم.  
القا�صي/خالد �صهري ربيع
حمكمة عجمان

املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
يف الدعوى 2465-2020 جت جز -م ر -ب-اأ ظ ت

حمكمة اأبوظبي التجارية - ابتدائي
الق�سية  يف  عليه  املدعي  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  �سيدكو  �سركة  اليه:ال�سادة  املعلن 
باال�سارة   ، ذ.م.م  اي�ست  ميدل  كوين  �سركة  املدعية  من  واملرفوعة   2020/2465 رقم 
اىل تكلفنا من دائرة الق�ساء يف الدعوى امل�سار اليها اعاله يرجى التكرم بالعلم بانه 
ال�ساعة  على  بتاريخ:2021/1/26  الثالثاء  يوم  االول  اجتماع اخلربة  تقرر عقد  قد 
ZOOM ، وعليه نعلمكم  10:30 �سباحا با�ستخدام نظام االت�سال عن بعد زووم 
ب�سرورة التوا�سل مع اخلبري املنتدب اخلبري ناجي �سليمان ال�سيعري على الهاتف 
رقم:0503332250 وعليكم احل�سور يف املوعد املحدد اعاله او من ينوب عنكم قانونا 

مع مراعاة تقدمي كافة امل�ستندات املتعلقة بالق�سية املذكورة اعاله.
اخلبري الهند�صي
ناجي �صليمان ال�صيعري

طلب ح�صور لجتماع اخلربة الأول
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اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2019/245 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول �س.م.ع )حاليا( - بنك ابوظبي الوطني )�سابقا(

عنوانه : امارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رقم:0557016552 - هاتف رقم:046075105 
maliklaw@emirates.net.ae:رقم مكاين:3185095299 - امييل -

املنفذ �سده :ا�س ام هولدينجز ليمتد 
عنوانه : تعلن على عنوان الوكيل الذي �سجل ال�سركة )بي كيه اف ت�سارترد( - الكائن امارة دبي - بر دبي - برج رولك�س تاور ط 18 

رقم:043888900 هاتف   P.K.F chartered accountants
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/1/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www. االلكرتوين   للمزادات وعلى موقعها  االم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار 

.   )  emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة  وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة نخلة جمريا - رقم االر�س 
1112 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى AL HABOOL B 11  - رقم العقار PH 12 - امل�ساحة 449.48 مرت مربع - املقدرة 

ب����:4.838.157 درهم يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س ال�صعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   

اعالن بيع  باملزاد العلني
النابة رقم:2016/33 اأم القيوين 

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري
املنفذ �سده:عبدالرحمن بن �سالح بن مطلق احلناكي

البيان:تعلن حمكمة اأم القيوين االحتادية االبتدائية بانه �سينعقد مزاد علني يوم اخلمي�س املوافق:2021/1/21 عن طريق 
�سركة االمارات للمزادات وذلك لبيع العقارات العائد ملكيتهم للمنفذ �سده وذلك طبقا لالأو�ساف التالية:

قيمة   -  7787 امللكية  �سند  رقم   - 2.745.00 مرت مربع  امل�ساحة   -  03 - حو�س  النخيلة  265 منطقة  رقم  القطعة   -1
درهم التثمني 827.008.00 

7880 - قيمة  امللكية  �سند  2.592.50 مرت مربع - رقم  امل�ساحة   - 03 النخيلة - حو�س  266 منطقة  القطعة رقم    -2
درهم التثمني 781.060.00 

7884 - قيمة  امللكية  �سند  2.592.50 مرت مربع - رقم  امل�ساحة   - 03 النخيلة - حو�س  267 منطقة  القطعة رقم    -3
درهم التثمني 697.375.00 

4077 - قيمة  امللكية  �سند  2.592.02 مرت مربع - رقم  امل�ساحة   - 03 النخيلة - حو�س  268 منطقة  القطعة رقم    -4
درهم التثمني 697.250.00 

قيمة   -  7900 امللكية  �سند  رقم   - 2.592.50 مرت مربع  امل�ساحة   -  03 - حو�س  النخيلة  271 منطقة  رقم  القطعة   -5
وتباع العقارات العلى عطاء  - درهم  التثمني 781.060.00 

مكتب التنفيذ 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن ن�صرا

اإىل املدعي عليه /حممد عبدالرحمن بن حممد عبداملنان
ومقره مدينة خور فكان  - الربدي

وذلك حيث اأن املدعي/ داد اهلل علي ابراهيم
املنازعات  ف�س  جلنة  لدى   2021/08 بالرقم  ايجارية  دعوى  �سدكم  اأقام  قد 
وكيال  اأو  �سخ�سيا  ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  االيجارية 
تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  اأمامها  للمثول  االإعالن 
اللجنة �سوف تقوم  اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�سور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/57353 
اجرة  بالقرب من   - العزرة   - العنوان:ال�سارقة   - باك�ستان  اجلن�سية   - املخطر:ناظم ح�سني حممد خادم 

ال�سارقة - رقم الهاتف:0527286501
املخطر اليه:حافظ حممد ريحان يون�س حممد يون�س - اجلن�سية باك�ستان - العنوان: عجمان - بجانب 

لولو عجمان - بالقرب من مطعم باك غازي - رقم الهاتف:0543946196/0506258002
مو�سوع االخطار:اخطار عديل بالوفاء بقيمة 6100 درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ مايل وقدره )6100( دهم مبوجب اقرار موقع فيما 
بني الطرفني مقابل ا�ستخراج تاأ�سرية عمل للمخطر ولكن املخطر اليه ف�سل يف ا�ستخراج تاأ�سريات وعند 
مراجعة ماطل يف ال�سداد - طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد 
بذمته وذلك بقيمة 6100 درهم ولكن دون جدوى - وبناءا عليه:ان املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة 
هذا  تبلغكم  تاريخ  من  اأيام   )5( اأق�ساه  موعد  يف  وذلك  للمخطر  وامل�ستحق  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد 
االخطار واال �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستجق له مع 

الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق
لذلك:فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االثار القانونية 

املرتتبة عليه يف مواجهتكم
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة) 
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اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/58787 
اماراتية  هوية  واحمل  باك�ستان  اجلن�سية   - احمد  ب�سري  الرحمن  املخطر:حبيب 
رقم:784197052838253 ب�سفتي مالك الرخ�سة امل�سماه )حبيب ب�سري ل�سيانة ال�سيارات( وال�سادرة 

من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم:628892
العنوان:ال�سارقة - القاد�سية - فيال رقم 65 - الهاتف:0504602760

املخطر اليه:علي مبارك علي مبارك املهريي - اجلن�سية االمارات
العنوان:عجمان - الزهراء - بجوار بناية ات�ساالت - الهاتف:0545187775

مو�سوع االخطار:مراجعتنا بدائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة
- حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات بالرخ�سة امل�سماه )حبيب ب�سري ل�سيانة ال�سيارات( وال�سادرة 
من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم:628892 - حاول املخطر التوا�سل مع املخطر اليه عدة 
مرات ومل ي�ستجيب - لذلك:يخطر املخطر املخطر اليه احل�سور للتوقيع على االن�سحاب من عقد 
وكيل خدمات لدى دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة خالل )5( ايام عمل ، وعليه يلتم�س املنخطر 

من �سعادة الكاتب العدل يف ال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة) 
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اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/57415 
الرخ�سة:722406 وميثلها  ال�سارقة رقم  التنمية االقت�سادية  دائرة  امل�سلحة �سادرة من  النجارة  املخطر:اما�سي ملقاوالت 
ال�سيد/جهان زيب معراج خان اجلن�سية افغان�ستان ويحمل بطاقة هوية رقم:784197814629057 ب�سفته مالك الرخ�سة 

املذكورة اعاله - العنوان:ال�سارقة - املنطقة البطينة - رقم الهاتف:0507671131
من  كل  وميثلها   784608 رخ�سة  رقم  دبي  اقت�سادية  من  ال�سادرة  �س.ذ.م.م  البناء  ملقاوالت  ا�س  بي  ار  اليه:اي  املخطر 
ال�سادة املدراء:ال�سيد/حممود �سياء �سياء اول احلق طارق ، باك�ستاين اجلن�سية - وال�سيد/حممد عرفان حممد رم�سان ، 
باك�ستاين اجلن�سية يحمل هوية رقم:784198148651437 - وال�سيد/�سودري عبد القيوم �ساه كوتيا ، باك�ستاين اجلن�سية - 

العنوان:دبي - هاتف رقم 0529806816/0508652318
املو�سوع اخطار عديل للوفاء مببلغ )110000( درهم اماراتي الغري

املخطر اليه حرر عدد 2 �سيك للمخطر مببلغ )110000( درهم اماراتي الغري ب�سبب اتفاق قائم بني الطرفني حيث ان 
املدعي عليه حرر عدد 2 �سيك للمدعي من بينها عدد 1 �سيك التربطه اي �سله باملوؤ�س�سة املخطر اليها املذكورة اعاله اال 
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املدعي ل�سرف ال�سيكات اال انه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق بيانات ال�سيكات 

كالتايل:
ال�سيك رقم:000155 مببلغ 60000 دهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/3/20 امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي

الوطني �س.م.ع  راأ�س اخليمة  امل�سحوب على بنك  ا�ستحقاق 2020/2/10  بتاريخ  ال�سيك رقم 000146 مببلغ 50000 درهم 
فرع الرولة

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى 
- ذلك:فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ 

االجراءات القانونية ، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة) 
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�سبيناليز جيرنال تريدنغ ليمتد �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست وفقا 

لقانون ت�سجيل ال�سركات يف منطقة اأبوظبي احلرة 2011 رقم الت�سجيل 386 رقم رخ�سة 
الطويلة   170C-171C-172C-173C :والكائنة مبكتب رقم ADFZ-20324

ابوظبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها 
والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ:2020/12/20 

ب�سان اغالق وحل ال�سركة/ �سبيناليز جيرنال تريدنغ ليمتد ، وفقا لذلك يجب على اي 
طرف معني لديه دعوى �سد ال�سركة او لديه اعرتا�س على احلل تقدمي هذا االعرتا�س 

كتابة ال يزيد عن اربعة ع�سر )14( يوما من تاريخ ن�سر هذا اال�سعار اىل ما يلي
لعناية �سلطة املنطقة احلرة

منطقة ابوظبي احلرة
�س.ب:54477 - اأبوظبي  - االإمارات العربية املتحدة

.ADFZ@adpc.ae:امييل

اإ�صعار  ت�صفية
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اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى رقم 4680/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة باخراج املدعي عليهما )االول والثانية( من ال�سركة ب�سفتهما �سركاء والق�ساء 
بتعديل عقد ال�سركة بحيث توؤول ال�سركة للمدعي:نياندونغ جاو بن�سبة 100% وذلك مبوجب عقد االتفاق 

املوقع واملوؤرخ يف:2018/3/28 والتاأ�سري بذلك يف ال�سجل التجاري والر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن / 1-نياندونغ جاو - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
عليهما - جمهويل  : مدعي  بالق�سية  -   �سفتهما  مينغ  اك�سني   -2 �سى  هايبو    -1   : اإعالنهما  املطلوب 

حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باخراج املدعي عليهما )االول والثانية(  :  قد  مو�سوع االإع��الن 
ال�سركة للمدعي:نياندونغ جاو  ال�سركة بحيث توؤول  ال�سركة ب�سفتهما �سركاء والق�ساء بتعديل عقد  من 
بن�سبة 100% وذلك مبوجب عقد االتفاق املوقع واملوؤرخ يف:2018/3/28 والتاأ�سري بذلك يف ال�سجل التجاري 
قاعة  10.30 �س يف  ال�ساعة    2021/1/26 املوافق   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجاريه 
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اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 5233/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :مطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )70.829.33( درهم �سبعون الف 
وثمامنائة وت�سعة وع�سرون درهم وثالثة وثالثون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق 

الفواتري احلا�سل يف 2017/6/29 وحتى ال�سداد التام ومنع �سفر املدعي عليه الثاين والتعميم عليه لدى منافذ 
  z2152424/الدولة ورقمه املوحد/12047959 رقم جواز �سفر

طالب االإعالن : يوين اخلليج للتنمية �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي
وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي - �سفته بالق�سية : وكيل

باوار-  باوار �سامبهاجى  �سانديب �سامبهاجي  ���س.ذ.م.م 2-  اليكرتوميكانيكال  ايه بي  ا�س  اإعالنهما : 1-  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/12/8 بالزام املدعي 
عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )70.829.33( درهم �سبعون الف وثمامنائة وت�سعة وع�سرون درهم 
وثالثة وثالثون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 

عدا ذلك من طلبات - ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 45/2021/16 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي علي�ها مببلغ وقدره )11،760 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف 
و اأتعاب املحاماة والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق املحدد بالفاتورة وحتى ال�سداد التام 

طالب االعالن:خط ال�سحراء للنقل )�س.ذ.م.م( - �سفته بالق�سية: مدعي
املطلوب اعالنه:1- باري للنقل )ذ.م.م( - �سفته بالق�سية: مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�ها مببلغ وقدره 
)11،760 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق 
املحدد بالفاتورة وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 24-01-2021 ال�ساعة 
09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 5076/2020/60 امر اأداء
اإجمايل وقدره  ب��اأداء مبلغ  االأم��ر  املطلوب �سدها  باإلزام  اأم��ر  اإ�ست�سدار  ال��دع��وى:  طلب  مو�سوع 
الفائدة  اإىل  ،باالإ�سافة  دره��م  وخم�سمائة  األ��ف  واأرب��ع��ون  وت�سعة  مائة  دره��م(   149.500.00(

القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
طالب االعالن:  البنك التجارى الدوىل   �س.م.ع �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- رايليزا نريى بالويز - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
بتاريخ  12-9- االبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  :  طلب  االإع��الن  مو�سوع 
149500 درهما )مئة وت�سعة واربعون الف  ت��وؤدي للمدعية مبلغ  ال��زام املدعى عليها بان   2020
وخم�سمائة درهم  ( و الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام 

ال�سداد مع اإلزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االإعالن.

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 4369/2020/16 جتاري جزئي
اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )146.000( درهم  مو�سوع الدعوى:  
، والفائدة التاأخريية بواقع )11.30%( �سنوياً وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  تاأخريية.واإلزام  فوائد  عنه  وي�ستحق  جتاري  الدين  لكون  التام 

ومقابل اأتعاب املحاماة . 
طالب االعالن:  بنك االإحتاد الوطني �سابقا /بنك اأبوظبي التجاري حاليا - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- حممد ابراهيم زين �سليم  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للبنك املدعي 
، والفائدة التاأخريية بواقع )11.30%( �سنوياً وذلك من تاريخ  مبلغ وقدره )146.000( درهم 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�ستحق عنه فوائد تاأخريية.واإلزام 
املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
26-01-2021 ال�ساعة 10:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة 

اأيام على االقل. ) علما بان الدعوى جددت من ال�سطب ( .
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 1247/2020/18 عقاري جزئي

مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي علي�ة مببلغ وقدره )4770723.83 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف 
عى عليها بكافة الر�سوم  و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع الزام املدَّ

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة
طالب االعالن:  بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبى - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- ايزابيل ايلونا ميت�سيل�سن  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
اأق����ام عليك� ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���اإل���زام امل��دع��ي علي�ة مب��ب��ل��غ وق���دره  م��و���س��وع االإع�����الن :  ق��د 
)4770723.83 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
عى عليها بكافة الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  ال�سداد التام مع الزام املدَّ
املوافق 27-01-2021 ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن بالن�صر 

 2020 / 7117 تنفيذ جتاري
اإىل املنفذ �سده/1_ ياغنا�سري فيبورى جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/ ابي�سيك مهيندير بابا
و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل

قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )214707 درهم (   اىل طالب التنفيذاأو  خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

 250 / 2020 / 206  بيع عقار مرهون
تفا�سيل االإعالن بالن�سر

هيمال   / مالكهما  وميثلها  ليمتد  هولدينجز  اورب��ي��ت  �سدهما/1_  املنفذ  اإىل 
كوموديتيز  �ستار  �سيفني   _2 ت��اك��ار،  فاالبهدا�س  �سوري�س  و  تهاكار  فاالبهادا�س 

م.د.م.�س - جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�س���رق �س م ع

و ميثله /حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة  وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها: 
رقم االر�س: 2126- املنطقة :جبل علي االوىل -227.50 مرت مربع  وذلك يف حدود 

قيمة املطالبة يف التنفيذ اعاله  ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعولة قانونا.  
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 
                يف الدعوى رقم 8569/2020/207 تنفيذ جتاري

رق���م2020/1590 جتارى جزئى  الدعوى  ال�سادر يف  الدعوى:  تنفيذ احلكم  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )914346.50 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب االعالن :دبى للخر�سانة اجلاهزة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم:1- كيلي للمقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )914346.50 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن..  
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
   اإنذار عديل بالن�صر 

رقم:2020/491
املنذرة : بنك اخلليج الدويل �س م ب مكتب متثيل

�سد/1 - املنذر اليها االأوىل: جلف برتوكم �س.م.ح -  2 - املنذر اليها الثانية: جي بي جي مينا م.د.م.�س
الرقم   -  )  Z3721038  ( رقم  �سفر  جواز   - اجلن�سية  هندي   - جويل  كومار  ا�سوك  الثالث:  اليه  املنذر   -  3
�سنكر الل جويل  بن  �سودهري جويل  ال��راب��ع:  اليه  املنذر   )  -  4  ( االأق��ام��ة  5192866 )جمهول حمل  املوحد 
38384127 جمهول حمل االإقامة.  Z2919979 ( - الرقم املوحد  - هندي اجلن�سية - جواز �سفر رقم ) 
 Z2698676 ( 5- املنذر الية اخلام�س : بريريت جويل �سودهري جويل - هندي اجلن�سية - جواز �سفر رقم -
ا�سوك فل - هندي  ال�ساد�س: منان قل  اليه  املنذر   -6 35299199 )جمهول حمل االقامة  املوحد  الرقم   -  )

اجلن�سية - جوان �سفر رقم ) Z3315978 ( الرقم املوحد 5210819 - جمهول حمل  االإقامة
 فان املنذرة تنبه على املنذر اليهم ب�سرورة و�سرعة �سداد مبلغ املديونية املقدر 26.155.226.40

دوالر امريكي - �ستة وع�سرون مليون ومائة وخم�سة وخم�سون األف ومائتان و�سته وع�سرون دوالر اأمريكي واربعون 
وخم�سة  مليون  وت�سعون  �ستة   /  96.055.068.95  / وق���دره  مبلغ  االإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  مب��ا  �سنت، 
اأيام منذ تاريخ ن�سر هذا   ) 5 اإماراتي وخم�سة وت�سعون فل�س. خالل مدة )  وخم�سون األف وثمانية و�ستون درهم 
االإنذار، ويف حال اإمتناعكم عن �سداد املبلغ خالل هذه املهلة فان املنذرة يحق لها اإتخاذ كافة االإجراءات القانونية 

قبلكم الإلزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة، مع احتفاظ املنذرة بكافة حقوقها القانونية االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13141 بتاريخ 2021/1/18   
اعالن بالن�صر        
 4690/2020/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهم : 1- عبداهلل ح�سن حممد عبداهلل ال�سحي 2- حممد املر�سي احمد حممد 
3- �سيدلية الظيت   -  جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�ستودع جلفار لالدوية
طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/11/26 �سحح اخلطاأ 
املادي بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )1.541.708.00( مليون 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة   - دراه��م  وثمانية  و�سبعمائة  الفا  وارب��ع��ون  وواح��د  وخم�سمائة 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2020/10/20 وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف 

وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد من طلبات 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

يف  كبرية  ج��ه��وًدا  ال�سارقة  يف  العربية  اللغة  جممع  يقود 
اإذ  ال�����س��اد؛  بلغة  العربية  باللغة  الناطقني  غ��ري  تعريف 
العربّي”  الل�سان  “مركز   2018 ال��ع��ام  منذ  ا�ستحدث 
دول  خمتلف  من  العربية  بتعلم  للراغبني  حا�سناً  ليكون 
العامل، ويج�سد على اأر�س الواقع روؤية االإمارة يف النهو�س 
حتقيق  يف  امل��ح��وري  دوره��ا  على  والتاأكيد  العربية  باللغة 

م�سروع االإمارة الثقايف واحل�ساري. 
تخريج  يف  العربي،  الل�سان  مركز  بوابة  عرب  املجمع  جنح 
100 طالب وطالبة من دول خمتلفة منذ  ما يزيد عن 
وا�سكتلندا،  وباك�ستان،  والهند،  الفلبني،  منها  افتتاحه، 
وموري�سيو�س،  واأمل��ان��ي��ا،  امل��ت��ح��دة،  وال��والي��ات  وبريطانيا، 
ال�����س��ني، ورو���س��ي��ا، واأوك��ران��ي��ا، وب��ل��غ��اري��ا، واإي����ران، وكوريا 

اجلنوبّية.
و�سعى املركز من خالل الدورات التي نّظمها للمنت�سبني، 

بجماليات  والتعريف  الثقافات،  لتالقي  املجال  فتح  اإىل 
اللغة العربية، من خالل تعزيز مهارات القراءة، واال�ستماع، 
بها،  الناطقني  لغري  الف�سحى  باللغة  واملحادثة  والكتابة، 
مبا يخدم تنمية مهارات التوا�سل والرتكيز على �سالمة 
دولة  جمتمع  يف  املركز  منت�سبي  دم��ج  عن  ف�ساًل  الّنطق، 

االإمارات واإك�سابهم خربة معرفية اإ�سافية. 
العام  االأم���ني  امل�ستغامني،  �سايف  اأحم��م��د  ال��دك��ت��ور  ي��وؤك��د 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  بال�سارقة  العربية  اللغة  ملجمع 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و املجل�س 
ي�ستند  �ساماًل  ثقافياً  حراكاً  قاد  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى، 
يف اأ�سا�ساته على اللغة العربية وينطلق من ثوابت الهوية 
��اد عمادها،  ال�����سّ ل��غ��ة  ت�سّكل  ال��ت��ي  واالإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  تبلورت  التي  وامل�ساريع  املبادرات  جميع  اأن  اإىل  م�سرياً 
الثقافة  بواقع  االرتقاء  م�سلحة  يف  ت�سّب  ال�سارقة  اإم��ارة 

العربية وتعزيز ح�سورها بني ثقافات العامل. 
بال�سارقة:  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ملجمع  ال��ع��ام  االأم����ني  وي��ت��اب��ع 
اللغة  ملجمع  التابع  العربي  الل�سان  مركز  عرب  “حر�سنا 
اأجل  الطاقات واجلهود من  بال�سارقة على ح�سد  العربية 
على  بها  الناطقني  غ��ري  وت��ع��ري��ف  العربية  اللغة  خ��دم��ة 
العديد  واأدواتها، وعملنا على توفري  كنوزها وخ�سائ�سها 
خلرباتهم  وامل�ساندة  لهم  الداعمة  املعرفية  املن�سات  من 
�سركاء يف مّد ج�سور احلوار  لنكون  اللغة،  تعّلم  يف جمال 
املبنّي على املعرفة والذي ي�سهم يف راأب الفجوة احل�سارية 
التي ي�سّكلها غياب الفهم الكايف لثقافتنا وهويتنا العربّية، 
م�����س��رية احل�سارة  بلغتنا  ال��ن��اط��ق��ني  غ��ري  م��ع  ل��ن��ت�����س��ارك 

االإن�سانية باأوجهها املختلفة«. 
اللغة  بتعلم  الراغبني  من  اأك��رب  ع��دد  اأم��ام  املجال  ولفتح 

العديد  ال��دورات  �سملت  كنوزها،  من  واال�ستفادة  العربية 
االأ�سخا�س  وه��م  “االبتدائي”  من  بداية  امل�ستويات  من 
الذين ميتلكون احلدود الدنيا للتوا�سل با�ستخدام عبارات 
القدرة  ل��ذوي  و”املتو�سط”  متنوعة،  قوائم  اأو  حمفوظة 
على تركيب اجلمل التي مل ي�سبق لهم �سماعها من قبل، 
و�سملت  كما  واليومية،  امل��األ��وف��ة  املوا�سيع  ع��ن  واالإج��اب��ة 
ال������دورات االأ���س��خ��ا���س امل��ت��ق��دم��ني اأ���س��ح��اب ال���ق���درة على 
جماالت  يف  املعقدة  امل��واد  مع  والتعامل  واملقارنة  الو�سف 

اللغة. 
 10 اإىل  ي�����س��ل  تعليمياً  ب��رن��اجم��اً  امل��ن��ت�����س��ب��ون  وي��خ��و���س 
حما�سرة   30 من  م�ستفيدين  ال��واح��دة،  ل��ل��دورة  اأ�سابيع 
بواقع 45 �ساعة يخ�سع كّل طالب فيها المتحان تقييمي 
به،  اخلا�س  امل�ستوى  تغطيتها يف  التي مت  للمهارات  وفقاً 
وبناء على تلك النتيجة يتقرر انتقاله اإىل م�ستوى اأعلى اأو 
ا�ستمراره يف امل�ستوى نف�سه، لينال الطلبة يف ختام دوراتهم 
�سهادات اعتماد تبقى �ساهدة على منجزاتهم خالل رحلة 

التعّلم التي خا�سوها. 

اأربع دورات ناجحة 
وكانت اأوىل دورات املركز قد انطلقت يف اأكتوبر من العام 
2018، وا�ستمرت حتى دي�سمرب من العام ذاته، مب�ساركة 
عدد الفت من غري الناطقني باللغة العربية، حيث �سّجع 
يناير  يف  الثانية  دورت���ه  تنظيم  على  امل��رك��ز  ال��ن��ج��اح  ه��ذا 
ان�سمام منت�سبني جدد،  2019، والتي �سهدت  العام  من 
التي  امل�ستويات  كافة  يف  القدامى  الطلبة  اإىل  باالإ�سافة 

يتكّون منها الربنامج.
املركز  ن��ّظ��م  حققها،  ال��ت��ي  املتتالية  النجاحات  ���س��وء  ويف 

العام  م��ن  و�سبتمرب  اأب��ري��ل  يف  وال��راب��ع��ة  الثالثة  دورت��ي��ه 
اللغوين،  واخل��رباء  املدر�سني  من  نخبة  قّدمها   ،2019
وكان قد ا�ستفاد من الدورات التي قدمها املركز عدد من 
هيئة  مثل  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  العاملني  امل��وظ��ف��ني 
ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، واأكادميية ال�سارقة للفنون 
ُخ�س�ست  التي  املرنة  التعليمية  ل�ساعاتها  نظراً  االأدائية، 

لتتنا�سب مع طبيعة �ساعات عملهم.
 2021 يناير  �سهر  يف  اخلام�سة  ب��دورت��ه  املركز  وينطلق 
بتعلم  املهتمني  واملوظفني  الطلبة  جميع  ويدعو  ال��ق��ادم، 
اللغة العربية بالت�سجيل يف الدورات املجانّية عرب الربيد 

.Registration@alashj.ae :االإلكرتوين
اتفاقيات تعاون للم�ساهمة يف ن�سر تعّلم العربّية

من  �سريحة  اأك��رب  اإىل  للو�سول  احلثيثة  جهوده  و�سمن 
املنت�سبني، اأبرم املركز عدداً من اتفاقيات التعاون امل�سرتك 
م��ع اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف ال�����س��ارق��ة، وج��ام��ع��ة هانكوك 
ل��ل��درا���س��ات االأج��ن��ب��ي��ة يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، ب��ه��دف تبادل 

البعثات الطالبية، 
وتعزيز احلوار الثقايف والعلمي، ون�سر اللغة العربية بني 

ال�سغوفني بتعلمها من غري العرب.
ال�ساعات  املركز عن تخ�سي�س حزمة من  واأ�سفرت جهود 
الدرا�سية اخلا�سة لطلبة اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة 
22 طالًبا  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���ع���رب،  غ��ري  م��ن 
وطالبة من جامعة هانكوك الكورية الذين ق�سوا يف اإمارة 
ال�سارقة �سهراً كاماًل يف �سهر يناير املا�سي، متكنوا خالله 
من معاي�سة جتربة لغوية ثقافية عربية فريدة، باالإ�سافة 
االإماراتي  املجتمع  وت��ق��ال��ي��د  ع����ادات  ع��ل��ى  اط��الع��ه��م  اإىل 

االأ�سيلة.  

•• ال�شارقة-الفجر:

فرباير  م��ن  العا�سر  يف  ال��ع��امل  م�����س��ورو  يحتفي 
املهرجان  من  اخلام�سة  ال���دورة  بانطالق  املقبل 
يفتح احلدث  اإذ  “اإك�سبوجر”،  للت�سوير  الدويل 
ال�سارقة  املكتب االإعالمي حلكومة  الذي ينظمه 
ال�سارقة،  اإك�سبو  اأي��ام يف مركز  اأرب��ع��ة  م��دار  على 
نافذة وا�سعة لرواية حكايات حول اأبرز االأحداث 
ق�س�س  بال�سور  ويج�سد  ال��ع��امل،  يف  اأّث���رت  التي 
�سعوب واأماكن وعوامل تبداأ من اأعماق املحيطات 
والبحار مروراً باأق�سى ال�سحاري �سعوبة و�سواًل 
م�سوري  اأف�سل  بعد�سة  وال��ك��واك��ب،  النجوم  اإىل 

العامل.  
االأول م��ن نوعه  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  وّي���ح���ول احل����دث 
“اإك�سبو  وق��اع��ات  رده���ات  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
اأجواء  فيه  تلتقي  ملهم  ف�ساء  اإىل  ال�سارقة” 
وحمطات  م�ساحات  مع  الفنية  املعار�س  �ساالت 
الور�س والتعلم مبن�سات العر�س والت�سوق، حيث 

للتعرف  اجلمهور  اأم��ام  الفر�سة  املهرجان  يتيح 
عن قرب على اأعمال م�سوري العامل، ويف الوقت 
نف�سه تعلم مهارات وفنون الت�سوير الفوتوغرايف 
متخ�س�سني  ي����د  ع���ل���ى  امل���خ���ت���ل���ف���ة  مب����دار�����س����ه 
ذل��ك ميكن جمهوره من  اإىل جانب  حم��رتف��ني، 
اإ���س��دارات واإنتاجات كربى  اأح��دث  االط��الع على 

�سركات الكامريات ومعدات الت�سوير يف العامل.
ويقام املهرجان، الذي ي�ست�سيف اأعمال م�سورين 
الأعلى  وف��ق��اً  ل��ل��ج��م��ه��ور،  االأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ع��ر���س 
انت�سار  العامة يف ظّل  ال�سالمة  معايري و�سروط 
لزّواره  �سيوّفر  حيث  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  فايرو�س 
مكاناً يلتزم بكافة االإجراءات االحرتازية وي�سمن 
الفّن  على جماليات  للتعّرف  مثالية  لهم جتربة 

الكامن يف ال�سور الفوتوغرايف. 

تنّوع
حيث  املهرجان  يطرحها  التي  املوا�سيع  وتتنّوع 
�ستزدان جدران احلدث بطيف وا�سع من االأعمال 

التي ت�سّلط ال�سوء على ق�سايا طبيعية واإن�سانية 
وري��ا���س��ي��ة وف��ن��ي��ة، ع��رب ط���رح ج��م��ايل ي�سهم يف 
اأفراد  خمتلف  نفو�س  يف  االإبداعي  احل�ّس  ايقاظ 
لتو�سيع  فر�سة  الت�سوير  ه��واة  ومينح  املجتمع 
اجلماليات  ومراكمة  خرباتهم  وتنويع  مداركهم 
تخّلد  فوتوغرافية  اأعمال  اإنتاج  نحو  تقود  التي 

اللحظة وتوثقها اإىل االأبد.
ويقّدم املهرجان وعلى امتداد اأيام فعالياته تنوعاً 
يف ف��ن��ون ال��ت�����س��وي��ر ال��ت��ي ت����روي وب�����س��ك��ل ملهم 
النبيلة،  غاياتها  وتف�ّسر  احل��ك��اي��ات،  م��ن  الكثري 
وترتجم ال�سغف الذي رافق م�سوريها بالطبيعة 
يف  عاي�سوها  التي  ال�سعبة  وال��ظ��روف  والكائنات 
رحالتهم حول العامل، كما �سيك�سف احلدث عن 
الكربى  العاملية  ال�سركات  اإليه  لت  تو�سّ ما  اآخ��ر 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم����ال ت��ق��ن��ي��ات ال��ت�����س��وي��ر من 
والهواة  اخل���رباء  اأم���ام  امل��ج��ال  ويفتح  منتجات، 

لاللتقاء وتبادل اخلربات واملعارف. 
اأ�سكال الفنون  طارق عالي: الت�سوير اأحد 

الرئي�سية التي مّيزت القرن الع�سرين
وح���ول ه���ذا االإع�����الن ق���ال ���س��ع��ادة ط���ارق عالي، 
ال�سارقة”:  حل��ك��وم��ة  االإع���الم���ي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر 
زّواره بعد  اأم��ام  اأبوابه  من جديد يفتح املهرجان 
التي  للظروف  نظراً  املا�سي  العام  تاأجيله  مت  اأن 
عرب  لنوؤكد  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س  فر�سها 
ر�سائله واأهدافه على دور الفّن يف التخفيف من 
واأهميته  اجلمهور،  على  ال�سعبة  الظروف  وط��اأة 
بجماليات  والتذكري  االإيجابية  ال��روح  حتفيز  يف 
لهذا  فيه،  االب��داع��ات  وتنوع  الكون  و�ِسعة  احلياة 
اأم���ام م�سهد  ال��ف��وت��وغ��رايف  ال��ف��ّن  ع�����ّس��اق  �سيكون 
الثقافية  االإم���ارة  م�ساهد  من  وا�ستثنائّي  جديد 
ب�سكل  العامل  على  خالله  من  يتعرفوا  والفنّية 

خمتلف«.
وتابع مدير املكتب االإعالمي حلكومة ال�سارقة:” 
التي  الرئي�سية  الفنون  اأ�سكال  اأحد  الت�سوير  فّن 
على  تعّرفنا  مل��ا  ول���واله  الع�سرين،  ال��ق��رن  م��ّي��زت 
اأع��ل��ى قّمة  اإىل  ي���دور م��ن ح��ول��ن��ا، ومل ن�سل  م��ا 

ن��ت��ع��رف على  ال����ع����امل، ومل  ب��ق��ع��ة يف  واأخ���ف�������س 
كّل  عني  فالعد�سة  وخفاياها،  احلكايات  تفا�سيل 
فرد مّنا، والنافذة التي تفتح اأمامنا كّل االأحداث 

الرحلة  وال�سورة هي  العامل،  ه��ذا  ت��دور يف  التي 
االأكرث جمااًل وغرابة وحالة مكّثفة من اجلمال 

املعرفة والثقافة«.

يعر�ض جمموعة وا�سعة من الأعمال الفوتوغرافية لنخبة من امل�سورين العرب والأجانب

ال�صارقة حتت�صن �صور العامل وحلظاته اال�صتثنائية
 يف الدورة اخلام�صة من »اإك�صبوجر« 10 فرباير املقبل

•• دبي- الفجر

يف  دب���ي  اأوب������را   ت�ست�سيف 
حفاًل  القادم  فرباير  �سهر 
اأ�سهر  مل���و����س���ي���ق���ى  رائ�����ع�����اً 
االأفالم تقدمه االأورك�سرتا 
الوطنية  ال�����س��ي��م��ف��ون��ي��ة 
املدير  ب��ق��ي��ادة  االإم���ارات���ي���ة 
بريميان،  اأن���درو  املو�سيقي 
بالذكرى  اح��ت��ف��ااًل  وذل����ك 
لتاأ�سي�س  العا�سرة  ال�سنوية 

االأورك�سرتا. 
فر�سة  احلفل  ه��ذا  وميثل 
ال�سينما  لع�ساق  ا�ستثنائية 
لالنطالق  وامل���و����س���ي���ق���ى 
مع  خ����ي����ال����ي����ة  رح������ل������ة  يف 

لل�سينما  املو�سيقى اخلالدة 
ال���ك���ال����س���ي���ك���ي���ة واالأف���������الم 
االأك��رث حداثة يف هوليوود 
اأوبرا   م�سرح  اأج���واء  و�سط 

دبي الرائعة. 
االأورك�سرتا  وت�����س��ت��ح�����س��ر 
الوطنية  ال�����س��ي��م��ف��ون��ي��ة 
م��و���س��ي��ق��ى اأك������رث االأف������الم 
�ستار  مثل  و�سعبية  ���س��ه��رًة 

وارز،
 وق����را�����س����ن����ة ال���ك���اري���ب���ي، 
وغ�������الدي�������ي�������رت، وال����ن����م����ر 
 ،13 واأب������ول������و  ال������������وردي، 
وغريها  امل����ل����ك،  وخ����ط����اب 
العرو�س  وُت���ق���ام  ال��ك��ث��ري. 
و8  ظ���ه���راً   2 ال�����س��اع��ة  يف 

م�ساًء على التوايل يوم 20 
فرباير. 

احلفل  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ك���م���ا 
عر�ساً خا�ساً لعازف البيانو 
واملوؤّلف املو�سيقي االإماراتي 
ال�سهري حمد الطائي الذي 
�سيوؤّدي “رحلة الن�سر” مع 
ال�سيمفونية  االأورك�����س��رتا 

الوطنية.
قالت  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
املوؤ�س�س  ح�����س��ون��ة،  ج��ان��ي��ت 
وامل����������دي����������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ال�سيمفونية  لالأورك�سرتا 
“حتتفل  ال������وط������ن������ي������ة: 
ال�سيمفونية  االأورك�����س��رتا 
 10 ال����وط����ن����ي����ة مب����������رور 

مع  انطالقها  على  �سنوات 
ي�ستح�سر  مو�سيقي  حفل 
م��و���س��ي��ق��ى اأب�������رز االأف������الم 
واحلديثة  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة 
ال��ت��ي خ��ّل��دت اأه����م حلظات 
ال�����س��ي��ن��م��ا يف اأج�����واء اأوب����را  
وميتع  ال���������س����اح����رة،  دب������ي 
اأنحاء  جميع  يف  اجل��م��ه��ور 
اأي�ساً  وي�����ربز  االإم����������ارات، 

براعة عازفينا الفذة«. 
ُي�����ق�����ام احل�����ف�����ل ي�������وم 20 
م�سرح  خ�سبة  على  فرباير 
م�سرح  اأول  دب�����ي  اأوب���������را  
م����ت����ع����ّدد اال����س���ت���خ���دام���ات 
قلب  يف  وامل����رتب����ع  دب����ي  يف 

مدينة دبي. 

احتفال بعيد ميالدها العا�سر

 اأوبرا دبي  ت�صت�صيف حفاًل ملو�صيقى اأ�صهر االأفالم العاملية
 باأداء من االأورك�صرتا ال�صمفونية الوطنية 

خّرج اأكرث من 100 طالب وطالبة يتحدثون العربّية حتت مظلة جممع اللغة العربّية بال�سارقة

»مركز الل�صان العربي«.. نافذة لتعريف العامل بجماليات لغة ال�صاد

عالي:  •• طارق 
اإك�سبوجر تذكري 

بجماليات 
احلياة و�ِسعة 
الكون وتنوع 

الإبداعات فيه

ُيقام  •• احلفل 
يوم 20 فرباير 
القادم ويقدم 

مقطوعات 
مو�سيقية من اأ�سهر 

اأفالم هوليوود 
الكال�سيكية 

واحلديثة
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كارمن لب�س ت�صتعيد 
ذكرياتها مع با�صم مغنية 
با�سم  اللبناين  املمثل  اللبنانية كارمن لب�س م�سهدا لها مع  املمثلة  ن�سرت 
2006، وذلك  "زهرة اخلريف" الذي عر�س يف عام  مغنية من م�سل�سل 

على ح�سابها اخلا�س.
وا�ستعادت كارمن ذكرياتها مع با�سم يف هذا امل�سهد، وعّلقت عليه بالقول: 

."2006  - مغنية  با�سم  �سديقي  مع  اخلريف،  زهرة  م�سل�سل  "من 
للم�ساركة يف  �سوريا  اإىل  �ستعود جم���دداً  لب�س  ك��ارم��ن  ب��اأن  ذك��ره  اجل��دي��ر 
م�سل�سل "مقابلة مع ال�سيد اآدم" ب�سخ�سية "عالية" مع بع�س التخّوف من 
�سعوبة ال�سفر ب�سبب ظروف انت�سار فريو�س كورونا رغم ق�سر امل�سافة بني 

بريوت ودم�سق.

ك�سف الفنان ال�ساب اأحمد العو�سي عن عدة �سور رومان�سية 
بع�سها  العزيز،  عبد  يا�سمني  النجمة  بزوجته  جتمعه 

مبنا�سبة  رومان�سية  ر�سالة  م��ع  االأوىل،  للمرة  ين�سر 
احتفالها ، بعيد ميالدها ال� 41.

ال��ع��و���س��ي ن�����س��ر ال�����س��ور ال��روم��ان�����س��ي��ة وع��ل��ق عليها 
قائال: عيد ميالد �سعيد حبيبتى .. اأحبك اأكرث مما 

تتخيلى.
يذكر اأن العو�سي ي�سارك زوجته يا�سمني عبد العزيز 

دراما  مبو�سم  عر�سه  امل��ق��رر  كبري"  ملهو�س  "اإللي 
يا�سمني  مع  يتعامل  اأنه  موؤخرا  واأعلن   ،2021 رم�سان 

الت�سوير  موقع  داخ��ل  ولكن  فقط،  امل��ن��زل  داخ��ل  كزوجته 
ويحر�س  العمل،  "النجمة" وبطلة  باعتبارها  معها  يتعامل 
داخل  العمل  عالقات  يف  الكاملة"  "االحرتافية  التزام  على 

يعد مفاجاأة  القادم  م�سل�سلهما  اأن  اإىل  واأ�سار  اال�ستديو، 
كبرية جدا للجمهور يف مو�سم رم�سان 2021.

يف ليلة غنائية خا�سة، التقى جمهور �سم�س االأغنية اللبنانية جنوى 
كرم بها من جديد على خ�سبة م�سرح مركز دبي التجاري العاملي يف 
حفلة غنائية خا�سة �سمن فعاليات مهرجان دبي للت�سوق وال�سياحة 

الذي انطلق قبل اأ�سابيع.
قدمت جنوى كرم واحدة من اأقوى احلفالت الغنائية التي بداأت بها 

عامها اجلديد على خ�سبة م�سرح دبي، ورفع احلفل الفتة كامل العدد 
فور االإعالن عن احلفل عرب مواقع التوا�سل.

وكانت جنوى قد قدمت اأغنيتها اجلديدة لل�سعب االإماراتي "زايد جمدها" 
اللبنانني باالإمارات ر�سالة �سكر  ت جمهورها بر�سالة خا�سة من كل  وخ�سّ
لل�سعب االإماراتي وحلكام االإمارات على تقديرهم وحبهم لل�سعب اللبناين 

دائماً وم�ساندتهم للبنان يف كل الظروف بدافع احلب والتقدير.
 كذلك قدمت جنوى كرم العديد من اأغنياتها التي تفاعل معها اجلمهور 
"معذور قلبي" التي  منذ الوهلة االأوىل منها اأحدث اأعمالها الغنائية 

تفاعل معها اجلمهور بقوة. 
وا�ستقبلها  اإىل دبي قبل يومني من احلفل   وكانت جنوى قد و�سلت 

اجلمهور بالورود والطبول يف قاعة الفندق واملطار اأي�ساً.

اإجراءات الوقاية
انت�سار  الوقائية ملنع  اتباع كافة االإج��راءات  وقد حر�س اجلمهور على 
ع���دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا ح��ي��ث ح��ر���س جميع احل�����س��ور ع��ل��ى ارت����داء ا 
لكمامة اأثناء احلفل، كما حر�سوا على االلتزام بامل�سافة املطلوبة اأي�ساً 

بني اجلميع.

اأحداث )حفلة 9( مليئة بالت�سويق والإثارة

طارق لطفي: يف "القاهرة كابول" 
د �صخ�صية اإرهابي  اأج�صِّ

عن  حدثنا   ،"9 "حفلة  فيلم  خالل  من  لل�سينما  • تعود 
هذه التجربة؟

- اأتعاون يف الفيلم مع غادة عبدالرازق، وهي من 
العمل معهن، وموهوبة  اأحب  الالتي  الفنانات 
يف  زوج��ه��ا  �سخ�سية  ��د  اأج�����سِّ حقيقي.  ب�سكل 
االأحداث، واأو�سكنا على االنتهاء من ت�سوير 
بال�ساالت  قريباً  ليطرح  بالكامل،  العمل 
ن�ساهد  االأح����داث  وخ��الل  ال�سينمائية. 
ال  زوجته  اأن  خ�سو�سا  كثرية،  تفا�سيل 
اجلديدة  حياتها  تبداأ  وعندما  تنجب، 
مدر�سة  وفتحها  الباليه  اع��ت��زال  بعد 

لتعليمه.
االأعمال  لنوعية  الفيلم  ينتمي  • هل 

االجتماعية؟
- اأحداث الفيلم مليئة بالت�سويق واالإثارة، 
وتناق�س اأكرث من ق�سية، ما بني اجتماعية 
ب���ط���رح م�����س��اك��ل ن��ف�����س��ي��ة، وم����ا ب���ني االإث������ارة 
جرمية  يف  اإليها  التطرق  يتم  والتي  والت�سويق، 
يحدث  ما  ون�ساهد  حت��دث،  التي  الغام�سة  القتل 
يتم  وق�سايا  بتفا�سيل  فالعمل مليء  لالأبطال،  فيها 

ق. مناق�ستها ب�سكل �سينمائي م�سوِّ
"القاهرة  يف  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثنا 

كابول"؟
م���ع جم��م��وع��ة كبرية  ال��ع��م��ل  اأ�����س����ارك يف   -
م��ن ال��ف��ن��ان��ني، م��ن��ه��م: ح��ن��ان م���ط���اوع، نبيل 
ال�ساوي، فتحي عبدالوهاب،  احللفاوي، خالد 
جدا  مم��ي��ز  ب�سكل  معنا  وي��ظ��ه��ر  ���س��ت��ا،  وح�����س��ن��ي 
اأهم  ال��ذي يقدم واح��دة من  اأحمد رزق،  الفنان 
ال�سخ�سيات يف العمل، الذي كتبه عبدالرحيم 

كمال، ويخرجه ح�سام علي.
من  االن�����ت�����ه�����اء  ع����ل����ى  اأو������س�����ك�����ت  ه�����ل   •

الت�سوير؟
الفرتة  خ��الل  العمل  ت�سوير  اأوا���س��ل   -
احل���ال���ي���ة، وم����ن امل���ق���رر ع��ر���س��ه خالل 
انتهينا  امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث  ���س��ه��ر رم�����س��ان 
م���ن ت�����س��وي��ر م��ع��ظ��م امل�����س��اه��د، التي 
م�سر،  داخ���ل  ن�سورها  اأن  يفرت�س 
اإح���دى  اإىل  ن�����س��اف��ر  اأن  وي��ف��رت���س 
ال�ستكمال  االأوروب������ي������ة،  ال�������دول 
اأن  خ�سو�سا  اخلارجية،  امل�ساهد 
ظ���روف اإغ����الق ال��ط��ريان حول 
العامل كانت ال�سبب الرئي�س يف 
امل�ساهد،  ه��ذه  ت�سوير  ت��اأخ��ري 
والتي ت�سكل جزءا رئي�سا من 
اأو  اإلغاوؤه  االأح��داث ال ميكن 
اأري����د حرق  ا���س��ت��ب��دال��ه، وال 
لكن  امل�����س��ل�����س��ل،  اأح��������داث 
ميكن  ال  م�������س���اه���د  ث���م���ة 
اأوروبا.  يف  اإال  ت�سويرها 
وخالل الفرتة احلالية 
املنتجة  ال�سركة  تعمل 
البلد  اخ���ت���ي���ار  ع���ل���ى 
املنا�سب، خ�سو�سا يف 
االأخرية  القيود  ظ��ل 

اإجراءات  بجميع  الت�سوير  يف  نلتزم  اأن��ن��ا  العلم  م��ع  ال�سفر،  على 
التباعد االجتماعي واالإجراءات الوقائية، ف�ساًل عن تعقيم اأماكن 
الت�سوير، وغريها من تعليمات وزارة ال�سحة، حتى ننجز العمل 

يف اأمن و�سالمة للجميع.
دورك؟ عن  • حدثنا 

د �سخ�سية اإرهابي ُيدعى ال�سيخ رمزي، وهو من ال�سخ�سيات  - اأج�سِّ
هناك  جعلت  ال�سيناريو  طبيعة  اأن  وخا�سة  امل�سل�سل،  يف  الرئي�سة 
نحو 10 �سخ�سيات رئي�سة وموؤثرة يف االأحداث، ومن خالل ال�سيخ 
يتزوج  رجل  فهو  التفا�سيل يف حياته،  العديد من  ن�ساهد  رم��زي 

باأربع زوجات، ون�ساهد �سراعات كثرية من خالله.
مطلقة؟ اأم  م�سرتكة  بطولة  كان  اإذا  اأ�سعب  العمل  جتد  • هل 

تنجح  االأع��م��ال  فجميع  مب��ف��رده،  وينجح  يعمل  فنان  يوجد  ال   -
بفرق عملها، ولي�س مبمثل واحد، وهذا دائما ما يهمني، واأعمال 
يف  اجل��م��ه��ور  ل��دى  جن��اح��اً  االأك���رث  اأ�سبحت  اجلماعية  البطولة 
الفرتة االأخرية، وهناك اأعمال كثرية جنحت بالفعل خالل الفرتة 
تقدميه،  وطريقة  وفكرته  العمل  طبيعة  دائما  واالأه���م  املا�سية، 
وهو ما توافر يف امل�سل�سل، الذي اأعتربه رهاين للعودة اإىل الدراما 

التلفزيونية بقوة.
الدور؟ مع  تعاملت  • كيف 

اأن ثمة حتوالت  ال�سيخ رمزي لي�ست �سهلة، خ�سو�سا  - �سخ�سية 
لي�س  احللقات،  م��دار  على  ونتابعها  ن�ساهدها  ل��ه  حت��دث  ع��دي��دة 
االآخ��ري��ن، وه��و ما  مع  اأي�ساً  فقط يف عالقاته مع زوج��ات��ه، لكن 
حر�ست على درا�سته جيداً خالل فرتة التح�سري مع ال�سيناري�ست 
وب�سكل  كثرياً،  وتناق�سنا  علي،  ح�سام  واملخرج  كمال  عبدالرحيم 
ل، يف ت��ف��ا���س��ي��ل ال�����دور، وامل���راح���ل وال���ظ���روف ال��ت��ي �سكلت  م���ط���وَّ

�سخ�سيته، 
املختلفة،  امل�ساهد  يف  وانفعاالته  ودوافعه  به،  يقوم  اأن  ميكن  وما 
وهذا االأمر �ساعدين كثرياً خالل الت�سوير حتى اأ�سل اإىل ال�سكل 
اأن يلم�س اجلمهور هذا االأمر عند  اأريده يف الدور، واأمتنى  الذي 

عر�س العمل.
• يناق�س العمل ق�سية االإرهاب ب�سكل عميق ن�سبياً، كيف وجدت 

هذا االأمر؟
�ست له منذ قراءته،  - امل�سل�سل مكتوب بطريقة �سيقة جدا، وحتمَّ
دوري  يف  لي�س  امل�سوقة،  بالتفا�سيل  مليئة  االأح��داث  اأن  خ�سو�سا 
فقط، لكن بجميع االأدوار، وهذا دائما ما يكون �سر جناح اأي عمل 

يف الطريقة املكتوب بها، 
فنية  روؤي��ة  وف��ق  وت�سارعها  االأح���داث،  بتطورات  ف��االأم��ر مرتبط 
�سيقة ومميزة، لذا اأمتنى اأن يحقق العمل ردود الفعل التي اأمتناها 
عند عر�سه، فاأحد االأدوار الرئي�سة للفن واالإعالم هو طرح ق�سايا 

املجتمع ومناق�ستها.
الرم�ساين  ال�سباق  من  العمل  تاأجيل  من  بال�سيق  �سعرت  • هل 

املا�سي؟
- اأوؤمن باأن كل �سيء ن�سيب، وكنا نواجه �سغطا يف الوقت، ب�سبب 
�سيق الوقت املتبقي على رم�سان، ال�سيما مع وجود م�ساهد كثرية 
معتمدة على الت�سوير اخلارجي ال ميكن اال�ستغناء عنها، لذا فاإن 
لنقدم  العر�س،  توقيت  �سغوط  دون  م��ن  نعمل  جعلنا  ح��دث  م��ا 

العمل باأف�سل �سورة ممكنة.
اجلامعة  يف  "�سعيدي  فيلم  من  الثاين  اجلزء  اأخبار  اآخر  • ما 

االأمريكية"؟
- ال يوجد اأي �سيء جديد ب�ساأن هذا اجلزء، الذي خرجت فكرته 
من مطالبات اجلمهور عرب مواقع التوا�سل االجتماعي بتقدميه، 

فهو من االأعمال التي اأعتز بها وبتقدميها، 
ويف حال وجود جزء ثاٍن، فاإنني �ساأكون �سعيدا بامل�ساركة فيه من 

دون تردد.

يعود الفنان طارق لطفي لل�سينما، من خالل فيلمه اجلديد )حفلة 9(، بجانب عودته للدراما الرم�سانية عرب م�سل�سل )القاهرة 
كابول(، الذي يعمل على اإجنازه راهنًا. يف هذا احلوار، يتحدث لطفي عن الفيلم وامل�سل�سل والكوالي�ض، وغريها من التفا�سيل.

يا�صمني عبد العزيز 
تتلقى ر�صالة 

رومان�صية من زوجها 
بيوم ميالدها

جنوى كرم توّجه 
ر�صالة خا�صة للجمهور 
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اكت�صفوا اأعرا�س �صغط فقرات الظهر
يتكون العمود الفقري من �سل�سلة من العظام )فقرات( مكد�سة فوق بع�سها 
الفقري  العمود  يف  ع��ظ��ام   7 على  وي�ستمل  اأ���س��ف��ل،  اإىل  اأع��ل��ى  م��ن  البع�س، 
العنقي، و12 يف العمود الفقري ال�سدري، و5 يف العمود الفقري القطني، 
يليها العجز والع�سع�س يف القاعدة، وهذه العظام مبطنة بوا�سطة اأقرا�س اأو 
تعمل على حماية العظام عن طريق امت�سا�س ال�سدمات من  "غ�ساريف"، 
االأن�سطة اليومية مثل امل�سي والرفع وغري ذلك. ويحتوي كل غ�سروف على 
جزاأين؛ اأحدهما داخلي هالمي ناعم، واالآخر عبارة عن حلقة خارجية �سلبة، 
وميكن اأن تت�سبب االإ�سابة اأو ال�سعف يف بروز اجلزء الداخلي من الغ�سروف 
"الغ�سروف"  اأو  القر�س  با�سم  ه��ذا  وُي��ع��رف  اخلارجية،  احللقة  خ��الل  من 
ف��اإذا �سغط  ال��راح��ة،  وع��دم  االأمل  االإ�سابة  ه��ذه  وت�سبب  امل��ت��ديل.  اأو  املنزلق 
اأي�ساً من  اأحد االأع�ساب ال�سوكية، فقد يعاين املري�س  القر�س املنزلق على 
اإىل  ال�سديدة قد يحتاج  امل�ساب، ويف احل��االت  الع�سب  واأمل على طول  خدر 

جراحة الإ�سالح الغ�سروف املنزلق اأو ا�ستبداله.
وهنا نو�سح لك اأعرا�س �سغط فقرات الظهر اأو االنزالق الغ�سرويف .

اأعرا�ض �سغط فقرات الظهر
ميكن اأن يكون لدى املري�س غ�سروف منزلق يف اأي جزء من العمود الفقري؛ 

من الرقبة اإىل اأ�سفل الظهر.
ويعد اجلزء ال�سفلي من الظهر اأحد اأكرث املناطق �سيوعاً النزالق الغ�سروف؛ 
اإذ اإن العمود الفقري عبارة عن �سبكة معقدة من االأع�ساب واالأوعية الدموية، 
وميكن للغ�سروف املنزلق اأن ي�سع �سغطاً اإ�سافياً على االأع�ساب والع�سالت 

املحيطة به.
وت�سمل اأعرا�س �سغط فقرات الظهر، ما يلي:

- اأمل وتنميل، وغالباً ما يحدث يف جانب واحد من اجل�سم.
- اأمل ميتد اإىل الذراعني اأو ال�ساقني.

- اأمل يزداد �سوءاً يف الليل اأو مع القيام بحركات معينة.
- اأمل يزداد �سوءاً بعد الوقوف اأو اجللو�س.

- اأمل عند امل�سي مل�سافات ق�سرية.
- �سعف الع�سالت غري املربر.

- اإح�سا�س بالوخز اأو االأمل اأو احلرق يف املنطقة امل�سابة.
اأن��واع االأمل من �سخ�س الآخر، لذا من ال�سروري مراجعة  اأن تختلف  ميكن 
الطبيب؛ اإذا كان االأمل م�سحوباً بتنميل اأو وخز يوؤثر على القدرة بالتحكم 

يف الع�سالت.

اأ�سباب �سغط فقرات الظهر
ممزقة،  اأو  �سعيفة  اخلارجية  احللقة  ت�سبح  عندما  املنزلق  القر�س  يحدث 

وت�سمح للجزء الداخلي باالنزالق، وميكن اأن يحدث هذا مع تقدم العمر.
ينزلق  اأن  ميكن  كما  القر�س،  ان��زالق  يف  اأي�ساً  معينة  حركات  تت�سبب  وق��د 

القر�س من مكانه اأثناء التواء اأو الدوران لرفع �سيء ما.
ميكن اأن يوؤدي رفع ج�سم ثقيل وكبري جداً اإىل ال�سغط ال�سديد على اأ�سفل 
وظيفة  ال�سخ�س  ل��دى  كانت  واإذا  القر�س،  ان���زالق  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  الظهر، 
اأكرث  الكثري من الرفع؛ فقد يكون  �سديداً، وتتطلب  بدنياً  تتطلب جمهوداً 

عر�سة لهذه االإ�سابة.
اأي�ساً خلطر متزايد من  واالأف��راد الذين يعانون من زيادة الوزن معر�سون 
انزالق القر�س؛ الأنَّ اأقرا�سهم يجب اأن تدعم الوزن االإ�سايف، فيما قد ي�ساهم 

�سعف الع�سالت ومنط احلياة امل�ستقرة اأي�ساً يف تطور القر�س املنزلق.

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�سطلح  • ما 
اأميبيا

والكتلة؟ احلجم  يف  الأر�ض  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

؟ واأغلى  اأثمن  الالآلئ  انواع  • اأي 
 اال�سود واالزرق 

هم؟ امليالد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
ال�سينيون

كوبنهاغن  يف  الب�سرية  لالأعراق  متحف  اأول  • اأن�ساأ 
يف الدمنارك عام؟

1846
• تعترب زهرة يالنغ يالنغ من اقدم الزهور العطرية 

املعروفة فماذا يعني ا�سمها؟
زهرة االزهار

وهي   . حية  كائنات  ميكرو  فهي  االأر�س.  على  للحياة  �سيوعاً  االأكرث  ال�سكل  هي  البكرتيا  اأن  تعلم  • هل 
عن  يقل  ال  ما  هناك  واحليوانات.  النباتات  لكل من  املظاهر  بع�س  ولديها  فقط،  واح��دة  خلية  تتاألف من 
األفي جن�س من البكرتيا، وهي عملياً تعي�س يف كل مكان واأي مكان ورغم اأن معظم البكرتيا تقتل بوا�سطة 

احلرارة الق�سوى فبع�سها يعي�س يف الينابيع ال�ساخنة اأما اجلليد فهو يوقف منوها لكنه عادة ال يقتل. 
معظم البكرتيا هي اإما غري �سارة اأو عملياً م�ساعدة الأ�سكال اأخرى من احلياة فالبكرتيا مثاًل ت�سبب التعفن 
والتحلل للنباتات واحليوانات امليتة. وهي اأي�ساً تلعب دوراً هاماً يف العمليات اله�سمية لالإن�سان واحليوانات 

االأخرى.
التلفاز. ت�ساهد  جال�س  وانت  منها  اأكرث  نائم  واأنت  حرارية  �سعرات  حرق  باإمكانك  اأن  تعلم  • هل 

خالل  من  حتتاجها  التي  الرطوبة  اأغلب  متت�س  فهي  ع��ادة،  امل��اء  ت�سرب  ال  ال�سفادع  اأن  تعلم  هل   •
جلدها.

الوالدة. عند  فقط  اللون  اأبي�س  يكون  املرقط  دملا�سي  • كلب 
الوراء. اإىل  يطري  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الطائر  هو  الطنان  اأن  تعلم  • هل 

فعلياً.  الطريان  ت�ستطيع  ال  النعامة  اأن  تعلم  • هل 

جحا والقرب امل�سحور 
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الربتقال 
علمية  درا�������س������ة  ك�������س���ف���ت 
ال���ربت���ق���ال  اأن  ح����دي����ث����ة، 
مغذية  م��ادة  على  يحتوى 
ال�سكتة  خ���ط���ر  ت��خ��ف�����س 
الدماغية عن طريق زيادة 

تدفق الدم اإىل املخ.
واأو�����������س����������ح ال�����ب�����اح�����ث�����ون 
�سحيفة  م���وق���ع  ب��ح�����س��ب 

ت�سمى  مذهلة  م��ادة  على  يحتوى  الربتقال  اأن  الربيطانية  )التليغراف( 
)هي�سبرييدين(، والتى تعزز تدفق الدم فى جميع اأنحاء اجل�سم، مبا فى 

ذلك الدماغ.
حملول  امل�ساركني  م��ن  جمموعة  العلماء  منح  ال��درا���س��ة،  نتائج  ولتاأكيد 
م��ن ع�سري  ك��وب��ني  ف��ى  امل���وج���ودة  م��ن هي�سبرييدين  ع��ل��ى كمية  ي��ح��ت��وى 
جهاز  با�ستخدام  اجللد  خ��الل  من  ال��دم  تدفق  بقيا�س  وق��ام��وا  الربتقال، 
�سغط  انخفا�س  والحظوا   ،  doppler fluximeter با�سم  يعرف 

الدم وزيادة تدفقه ب�سكل عام.
يعانون  الذين  لالأ�سخا�س  �سحرى  حل  الربتقال  اأن  الباحثون  واأ���س��اف 
القلب واالأوعية  ال�ستاء لتعزيز �سحة  من برودة القدمني واالأط��راف فى 
اإنه ي�ساعد على و�سول الدم اإىل االأطراف وبالتاىل تدفق  الدموية، حيث 

الدم ب�سكل اأف�سل.

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة وا�سعه وجاء وقت ا�سطر فيه جحا اإىل ان يعر�س بيته للبيع ولكن قبل ذلك واتته 
فكرة غريبة هى ان ي�ستمر يف املجئ اإىل البيت والراحة فيه فبنى و�سط احلديقة �ساهد من الرخام اأي لوحة رخامية 

كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي احلبيبة الغاليه ال�ساحرة التى تلبي كل ما يطلب منها .. رحم اهلل جدتي. 
باع جحا بيته مببلغ كبري جداً �سريطة ان ياأتي كل يوم ليجل�س مع قرب جدته لتلبي طلباته كما يزعم ووافق �ساحب 
البيت اجلديد على ذلك وهنا ح�سر جحا يف اليوم االأول وجل�س �ساعتني بجوار قرب جدته يبكيها ويقول انه يعي�س بعيداً 
عنها ويرجو منها ان ت�ساحمه ويظل يبكي اإىل ان يرق قلب �ساحبة البيت فتاأتي له بالطعام وال�ساي .. ا�ستمر كل يوم 
ياأتي على هذه احلال وبداأ من �ساعتني انتهى اإىل ان ياأتي كل يوم منذ ال�سباح وحتى م�ساء نف�س اليوم فيتناول االفطار 
والغذاء والع�ساء وهو يبكي.  مع تكرار زيارات جحا لقرب جدته اح�س �ساحب البيت بال�سيق وباأنه يعي�س يف بيت وجحا 
ولي�س يف بيته فقد ا�سبح ي�ساطرهم طعامهم ويفرت�س ار�س احلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف احد االأيام �سمع 
جحا �ساحب البيت يقول لزوجته ان جحا قد زودها كثرياً يا ام العيال فهو ياأتي منذ ال�سباح وحتى امل�ساء وكاأنه يف بيته 
وكل ذلك ب�سبب هذا القرب اللعني الذي يقول ان جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذا معقول انت 
ت�سدقني ان االموات يلبون طلبات االحياء فقالت زوجته ال ادري ولكن ما راأيك ان جنرب ان نطلب منها �سيئاً عندما 
يذهب جحا ناأتي اإىل القرب ونطلب منه �سيئاً فقال ح�سناً لنطلب مائه دينار ولننظر ان حدث ذلك فعاًل ف�سيمكننا ان 
ن�سبح اثرياء ان جعلنا النا�س يدفعون نقوداً مقابل زيارة ال�ساهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذا العر�س وقرر امراً 
.. ذهب اإىل باب احلديقة ثم فتحه واغلقه ب�سوت عايل وا�سرع واختباأ بني ال�سجريات فظن اهل البيت انه رحل فاأ�سرع 
الرجل وزوجته ووقفا بجوار القرب وقالت املراأه امتنى ان تلبي ندائي ايتها ال�سيدة الكرمية ومتنحيني مائه دينار فقط 
وهنا �سمع االثنان انني خفيف �سادر من القرب فخافا ودخال البيت م�سرعني فقام جحا وت�سلل وو�سع مائه دينار فوق 
القرب وذهب اإىل بيته ويف ال�سباح وجد �ساحب البيت املائه دينار فوق القرب ف�سرخ حتى اتت زوجته وكادا االثنان يقعان 
ار�ساً من �سدة فرحهما .. بعد قليل اتى جحا ومعه املبلغ الذي قب�سه من بيع البيت وقال للرجل �ساحمنى ال ا�ستطيع 
ان اعي�س بعيداً عن جدتي فقد جاءت يل يف املنام وقالت عد اإىل بيتك هنا كاد �ساحب البيت ان ي�ساب ب�سدمه ف�سرخ 
وقال احبت زوجتى البيت هى واالوالد وال ميكن ان اتركه لك �ساأعطيك بع�س املال وترتكه يل .. وحاول كثرياً مع جحا 
حتى و�سال يف النهاية اإىل ان دفع �ساحب البيت اإىل جحا الثمن م�ساعفاً مرة اخرى طمعاً يف ا�ستغالل القرب لتحقيق 
كل طلباتهم وخرج جحا امامهم وهو يبكي ويقول �ساحميني يا جدتي �ساحميني لقد احبك ا�سحاب البيت مثلي متاماً 

و�سيقومان بالواجب فاأرجو ان تلبي لهم كل طلباتهم.

تلعب خاليا الدم البي�ساء دوراً مهماً يف جهاز املناعة، حيث 
والفطريات  والبكترييا  الفريو�سات  ع��ن  بالبحث  تقوم 
اأن  قبل  تدمريها  على  وتعمل  للج�سم،  الغازية 

ت�سبب مر�ساً ما.
البي�ساء،  ال���دم  م��ن خ��الي��ا  اأن����واع  ع��دة  هنالك 
ولكل منها وظيفته اخلا�سة؛ حيث يقوم البع�س 
يهاجم  بينما  مبا�سر،  ب�سكل  البكترييا  بتدمري 
بالفريو�سات،  امل�����س��اب��ة  اخل��الي��ا  االآخ����ر  ال��ب��ع�����س 
وميكن اأن تلعب اأنواع اأخرى من خاليا 
تفاعالت  يف  دوراً  ال��ب��ي�����س��اء  ال���دم 

احل�سا�سية.
الرتفاع  اأ�سباب  ع��دة  وت��وج��د 
كريات الدم البي�ساء، ومنها: 
ب��اأن��واع��ه��ا، �سواء  االل��ت��ه��اب��ات 

كانت ناجتة عن التهاب بكتريي اأو فريو�سي اأو اأي التهاب 
اآخر باجل�سم، التوتر الذي ي�سيب ال�سخ�س من العمليات 
اجل��راح��ي��ة، وال��ك�����س��ور ال��ت��ي ق��د ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال�سخ�س، 
الدم  ك��ري��ات  ارت��ف��اع  ال���دم  اأورام  ت�سبب  ن���ادرة  ح���االت  ويف 

البي�ساء.

اأعرا�س ارتفاع كريات الدم البي�ساء
الدم  ك��ري��ات  ارت��ف��اع  اأع��را���س  ال��ع��ام يف اجل�سم م��ن  االأمل 

البي�ساء
كانت م�ستويات كريات  اإذا  ما  الوحيدة لتحديد  الطريقة 

الدم البي�ساء مرتفعة جداً هي فح�س الدم.
الدم  خاليا  ع��دد  ارت��ف��اع  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  واالأ�سخا�س 
البي�ساء )فوق املعدل الطبيعي(، وهي حالة ت�سمى ارتفاع 
الكريات البي�ساء، ال تظهر عليهم عادًة اأية اأعرا�س حمددة، 

.medical news today بح�سب موقع
ميكروليرت  يف  بي�ساء  خلية   10500 من  العدد  ويعترب 
من الدم فما فوق عند البالغني، مرتفعاً ب�سكل عام، بينما 

يعترب -4500 10500 �سمن النطاق الطبيعي.
اأن  البي�ساء ميكن  ال��دم  ارتفاع عدد خاليا  اأّن  اإىل  ونظراً 
اأخ����رى، ف��ق��د يواجه  اأع���را����س م�سكلة ك��ام��ن��ة  اأح���د  ي��ك��ون 
املري�س اأعرا�ساً مرتبطة بهذه احلالة اي�ساً، مثل: احلمى، 

االإغماء، النزيف، الكدمات، فقدان الوزن، واالأمل العام.

اأ�سباب ارتفاع كريات الدم البي�ساء
ُتعرف الزيادة يف خاليا الدم البي�ساء با�سم كرثة الكريات 

البي�ساء، ويحدث هذا عادة ا�ستجابة لل�سروط التالية:
- االإ�سابة بعدوى اأو التهاب.

- ا�سطراب املناعة.

اأعرا�س ارتفاع كريات الدم البي�صاء واالأ�صباب

اأطفال يلعبون يف مواجهة الأمواج على �ساطئ يف كوه �ساموي يف خليج تايالند. ا ف ب


