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ربع النوب�ت القلبية م�صحوبة ب�أعرا�ض غري منطية
يعانون من  القلبية  النوبات  ربع مر�ضى  اأن  درا�ضة دمناركية  ك�ضفت 

اأعرا�ض غري منطية مما يقلل احتمال تلقيهم رعاية �ضحية طارئة.
يوًما   30 غ�ضون  يف  للوفاة  عر�ضة  اأكثثر  ا  اأي�ضً هثثم  املر�ضى  هثثثوؤالء 
ال�ضدر،  اآالم  مثل  النمطية  االأعرا�ض  يعانون من  الذين  اأولئك  من 
التنف�ض  يف  م�ضاكل  النمطية  غثثري  القلبية  النوبة  اأعثثرا�ثثض  وت�ضمل 

واالإرهاق ال�ضديد واآالم يف البطن.
وقالت موؤلفة الدرا�ضة اأمايل ليكيمارك مولر: "كانت االأعرا�ض غري 
النمطية اأكر �ضيوًعا بني كبار ال�ضن، الذين ات�ضلوا بخط امل�ضاعدة 
غري الطارئ للح�ضول على م�ضاعدة طبية. هذا ي�ضري اإىل اأن املر�ضى 
عاجلة” اأثناء  رعثثايثثة  تتطلب  اأعرا�ضهم  بثثاأن  درايثثثة  على  يكونوا  مل 
املتعلقة  باملكاملات  املتعلقة  البيانات  بتحليل  الباحثون  قام  الدرا�ضة، 
�ضاعة   24 مثثدار  على  الطبية  امل�ضاعدة  خثثط  اإىل  القلبية  بالنوبات 
ورقم الطوارئ يف الدمنارك بني عامي 2014 و 2018. وتبني باأن 
ظهرت ب�ضورة منطية على �ضكل اآالم يف  القلبية  النوبات  من   72%
اأعرا�ض غري منطية  املر�ضى من  %24 من  ال�ضدر، يف حني عانى 
ظهرت اأغلبها على �ضكل م�ضاكل يف التنف�ض. بعد ح�ضاب العوامل التي 
والتعليم  واجلن�ض  العمر  ذلثثك  يف  مبا  النتائج،  على  توؤثر  اأن  ميكن 
االن�ضداد  القلب ومر�ض  وف�ضل  ال�ضابقة  القلبية  والنوبات  وال�ضكري 
الثثرئثثوي املثثزمثثن، قثثّدر الباحثون مثثعثثدالت الثثوفثثاة بعد 30 يثثوًمثثا من 
%4.3 للمر�ضى الذين يعانون من اأعرا�ض غري  النوبة القلبية، بث 

منطية و %15.6 للمر�ضى الذين يعانون من اأعرا�ض منطية.

مل�ذا يجب عدم اال�صتحم�م لفرتة طويلة
ذلك  بثثثاأن  منهم  ظثثنثثاً  طويلة  لثثفثثرة  اال�ضتحمام  اإىل  البع�ض  يعمد 
اإال  الأج�ضادهم،  النظافة  من  قثثدر  اأكثثر  على  ح�ضولهم  يف  �ضي�ضاهم 
يوؤثر  اأن  ميكن  طويلة  لثثفثثرة  اال�ضتحمام  اإن  يثثقثثولثثون  اخلثثثراء  اأن 
�ضلباً على ال�ضحة. يف حديث لها مع �ضحيفة اإك�ضر�ض الريطانية، 
البقاء  اأخ�ضائية ال�ضحة واجلمال، الدكتورة رها خياط، من  حذرت 
حتت الد�ض لفرة طويلة.  واأو�ضحت الدكتورة خياط قائلة: “ على 
الرغم من اأن اال�ضتحمام و�ضيلة �ضرورية للتخل�ض من العرق وخاليا 
اجللد امليتة، واالأو�ضاخ، ومنح رائحة منع�ضة للج�ضم، اإال اأن اال�ضتحمام 
اليومي ولفرات طويلة ميكن اأن يكون له تاأثري �ضلبي على الب�ضرة” 
واأ�ضافت: “غ�ضل اجللد ب�ضكل متكرر ولفرات طويلة ميكن اأن يزيل 
هناك  تنمو  التي  الطبيعية  البكترييا  على  ويوؤثر  الطبيعية  الزيوت 
الثثثراأي موؤ�ض�ضة هثثارفثثارد هيلث  اأيثثدت هثثذا  املناعة" وقثثد  لدعم جهاز 
وال�ضحي  الطبيعي  اجللد  اأن  على  خراوؤها  اأكثثد  حيث  الريطانية، 
والكائنات  اجليدة  البكريا  وتثثوازن  الزيت،  من  طبقة  على  يحافظ 
االأخثثرى. لذا فاإن غ�ضل اجللد وفركه ب�ضكل مفرط  الدقيقة  احلية 

يزيل طبقة الزيت الواقية ويخل بتوازن البكريا اجليدة فيه.

جتميد االأورام.. عالج جديد وواعد ل�صرط�ن الثدي
الثدي  اأنه ميكن عالج �ضرطانات  اإىل  اأوىل من نوعها  اأ�ضارت درا�ضة 
بطيئة النمو بتقنية جتميد الورم عالية اال�ضتهداف، ما يلغي احلاجة 
اإىل اجلراحة. وت�ضري االختبارات اإىل اأن هذه التقنية فعالة بني الن�ضاء 

امل�ضابات ب�ضرطان الثدي منخف�ض اخلطورة، فوق ال�ضتني عاماً.
الثدي يف مركز  الدكتور ريت�ضارد فاين، جراح  الدرا�ضة  وقال موؤلف 
ومعهد اأبحاث ال�ضرطان الغربي يف جريمانتاون بتيني�ضي االأمريكية: 
باأمان و�ضرعة ودون  الثدي  اأورام  يدمر  حل  بالتريد،  "اال�ضتئ�ضال 

اأمل، اأو حاجة اإىل جراحة".
واأ�ضاف "هذا االإجراء يعر�ض االأن�ضجة املري�ضة اإىل الرودة ال�ضديدة 

لتدمريها، يف العيادة دون حاجة للتخدير".
ووجدت الدرا�ضة اجلديدة، التي �ضملت ما يقرب 200 امراأة، اأنه بعد 
ا�ضتئ�ضال �ضرطان الثدي منخف�ض اخلطورة، بقيت املري�ضات خاليات 

من ال�ضرطان 3 اأعوام.
واأ�ضار فاين اإىل اأن هذا العالج ميكن ا�ضتخدامه اأي�ضاً لعالج �ضرطانات 

العظام، والكلى، والرو�ضتاتا واأنواع اأخرى.
التقليدي  الورمية  الكتلة  ا�ضتئ�ضال  عك�ض  وعل  الباحثني،  وبح�ضب 
حجم  على  يحافظ  بالتجميد  اال�ضتئ�ضال  فاإن  الثدي،  ا�ضتئ�ضال  اأو 
الثدي ويقلل خماطر العدوى، وتفادي الندبات، مع ال�ضماح للمر�ضى 

با�ضتئناف ن�ضاطهم الطبيعي ب�ضرعة، وفق موقع "يو بي اآي".
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لهذه االأ�صب�ب عليك تدليك 
�ُصّرتك ب�لزيت يوميً�

والدم  الغذائية  العنا�ضر  تنقل  الأنها  احلياة،  م�ضدر  هي  ال�ضرة  اإن  يقال 
للتغذية  االأ�ضا�ضية  النقاط  اإحدى  اإىل جنينها، وهي  االأم  واالأك�ضجني من 

والنمو حتى لدى البالغني.
فيتا  بيال  ل�ضركة  التنفيذي  والثثرئثثيثث�ثثض  املثثوؤ�ثثضثث�ثثض  اأنثثانثثد،  اأكثثا�ثثض  وبح�ضب 
الأن  مفيدة  بدائية  ممار�ضة  تعتر  ال�ضرة  تزييت  عملية  فثثاإن  اأورغثثانثثيثثك، 

ال�ضرة هي نقطة مهمة لتغذية اجل�ضم ومنوه.
البطن مرتبطة  �ضرة  اأن  اإىل وجثثود دالئثثل طبية مثبتة على  اأناند  واأ�ثثضثثار 
بثثاأوردة خمتلفة يف اجل�ضم وميكن اأن يوؤدي تزييتها اإىل عالج العديد من 

االأمرا�ض، وت�ضحيح توازن اجل�ضم و�ضفاء الو�ضالت الع�ضبية داخله.
يف حني اأن النا�ض ي�ضتخدمون زيت اخلردل اأو جوز الهند ب�ضكل عام لتزييت 
اأناند ا�ضتخدام  اأنه ال يعتر فعااًل مبا فيه الكفاية، لذا يقرح  اإال  ال�ضرة، 
زيت يحتوي على م�ضتخل�ضات مثل النيم و�ضجرة ال�ضاي والليمون وبذور 

العنب وزيت اللوز لتنظيف �ضرة البطن.
�ضحية  متوهجة  ب�ضرة  وتوفري  ج�ضمك  تنقية  على  ال�ضرة  تزييت  ي�ضاعد 
اأ�ضرع  وخالية من االأ�ضرار. عالوة على ذلك، متت�ض ال�ضرة الزيت ب�ضكل 

وتوفر التغذية من الداخل.
�ضب  هو  فعله  عليك  ما  كل  الوقت،  من  الكثري  العملية  هثثذه  ت�ضتغرق  ال 
ّرة بحركة دائرية ملدة تراوح  بع�ض الزيت على �ُضّرتك، ومن ثم تدليك ال�ضُّ

بني 5 اإىل 10 دقائق. 

معكرونة تتحول اإىل 
اأ�صك�ل ثالثية االأبع�د 

لباحثني يف جامعة  بحثية  ورقة  ك�ضفت 
كارنيجي ميلون االأمريكية �ضكاًل جديداً 
م�ضطح،  ب�ضكل  تبداأ  التي  املعكرونة  من 
ثالثية  فثثثريثثثدة  اأ�ثثثضثثثكثثثال  اإىل  وتثثتثثحثثول 

االأبعاد بعد غليها �ضبع دقائق.
�ضغرية  اأخثثاديثثد  لر�ضم  االآالت  ت�ضغط 
يف عجينة املعكرونة امل�ضطحة امل�ضنوعة 
هذه  ت�ضكل  واملثثثثثاء.  ال�ضميد  دقثثيثثق  مثثن 
االأخاديد اأمناًطا تتفاعل مع ماء الطهي 
ال�ضاخن وحتول املعكرونة امل�ضطحة اإىل 
موجات واأنابيب ولوالب واأ�ضكال اأخرى.
تعبئتها،  عند  م�ضطحة  املعكرونة  والأن 
للتعبئة  مثث�ثثضثثاحثثة  اإىل  حتثثتثثاج  ال  فثثاإنثثهثثا 
والتخزين مثل املعكرونة ثالثية االأبعاد، 

ح�ضب موقع �ضي نت.
فكرة  ا�ضتوحوا  اإنثثهثثم  الباحثون  ويثثقثثول 
املعكرونة من االأثاث املعباأ ب�ضكل م�ضطح 
ويوفر للم�ضاحة، والذي يجعل التخزين 
الكربونية  الثثبثث�ثثضثثمثثة  ويثثقثثلثث�ثثض  اأ�ثثثضثثثهثثثل 
�ضي  مثثوقثثع  ح�ضب  الثثنثثقثثل،  عثثن  الناجمة 

نت.

االأطعمة ف�ئقة املع�جلة تزيد من 
خطر الوف�ة ب�أمرا�ض القلب �ص 23

م�صروب�ت احلمية لي�صت اأف�صل 
لل�صحة من امل�صروب�ت ال�صكرية

تو�ضلت درا�ضة كرى اإىل اأن تناول م�ضروبات احلمية املحالة �ضناعياً ال يقل 
�ضرراً عن اأنواع امل�ضروبات الغنية بال�ضكر.

12 مليون  بيانات  بتحليل  ال�ضني  زهينغ�ضو يف  الباحثون من جامعة  وقثثام 
املحالة  امل�ضروبات  تناولوا  الذين  اأولئك  اأن  ووجدوا  درا�ضة،  بالغ خالل 14 
اأو املحالة �ضناعياً كانوا اأكر عر�ضة للوفاة يف �ضن مبكرة. وخالل  بال�ضكر 
137310 حالة وفاة، ويزداد خطر املوت مع كل  فرة الدرا�ضة كان هناك 

املحالة التي يتم تناولها يف اليوم. امل�ضروبات  من  اإ�ضافية  مل   250
وارتبط ا�ضتهالك امل�ضروبات املحالة بال�ضكر بزيادة خطر الوفاة بن�ضبة 5 يف 
املائة الأي �ضبب وزيادة خطر الوفاة باأمرا�ض القلب بن�ضبة 13 يف املائة، وكان 
يف  االأ�ضخا�ض الذين �ضربوا اأكر من غريهم اأكر عر�ضة للوفاة بن�ضبة 12 
القلب من  اأمثثرا�ثثض  للوفاة من  اأكثثر عر�ضة  املائة  و20 يف  �ضبب  املائة الأي 

اأولئك الذين �ضربوا ب�ضكل اأقل.
ومت ربط ا�ضتهالك امل�ضروبات املحالة �ضناعياً بزيادة خطر الوفاة بن�ضبة 4 
بح�ضب  القلب،  اأمثثرا�ثثض  من  الوفاة  خلطر  املائة  يف  و7  �ضبب،  الأي  املائة  يف 

�ضحيفة ديلي ميل الريطانية.
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عالج نق�ص املغني�سيوم
معدن  نق�ض  مع  للتعامل  طريقة  اأف�ضل 
املنتجات  من  املزيد  تناول  هو  املغني�ضيوم 
التي حتتوي على ما يكفي من هذا املعدن، 
و�ضمك  اخلثثث�ثثثضثثثراء  اخلثثثث�ثثثثضثثثثراوات  مثثثثثثثل 
املاكريل واالأفوكادو والتني املجفف واللوز 
واملك�ضرات وبذور عباد ال�ضم�ض واليقطني، 
الغذائية  املثثكثثمثثالت  تثثنثثاول  كثثمثثا وميثثكثثنثثك 
لتعوي�ض  املغني�ضيوم  على  حتثثتثثوي  الثثتثثي 

هذا النق�ض بج�ضمك.

فوائد املغني�سيوم املختلفة
دوًرا  يلعب  مهم،  معدن  املغني�ضيوم  يعد 
يف اأكر من 300 تفاعل اإنزمي يف ج�ضم 
مثثهثثمثثة يف  اأدوار  عثثثثدة  ويثثلثثعثثب  االأنثثث�ثثثضثثثان، 
�ضحة اجل�ضم والدماغ، تعرف على فوائد 

املغني�ضيوم االآن.

املعادن وفرة يف  اأكر  رابع  املغني�ضيوم هو 

ج�ضم االإن�ضان، وال ميكن للج�ضم احل�ضول 
على هذا املعدن لوحده بل يحتاج اىل نظام 

غذائي معني للح�ضول عليه.

طريق  عن  عليه  احل�ضول  ا  اأي�ضً وميكن 
م�ضتوياته  كانت  اإذا  املغني�ضيوم  مكمالت 
منخف�ضة يف اجل�ضم، ويف ما ياأتي نتناول 

فوائد املغني�ضيوم املختلفة:

فوائد املغني�سيوم
هذه اجلزيئات املعدنية هي معادن يحتاج 
بثثكثثمثثيثثات كبرية  ا�ثثضثثتثثهثثالكثثهثثا  اإىل  الثثنثثا�ثثض 
االأقل  على  مليغرام   100 حثثوايل  ن�ضبًيا 
املغني�ضيوم  م�ضتويات  ربثثط  ومت  يثثومثثًيثثا، 
مثل:  بثثثاأمثثثرا�ثثثض،  اجلثث�ثثضثثم  يف  املنخف�ضة 
الدم،  �ضغط  وارتثثثفثثثاع  الثثعثثظثثام،  ه�ضا�ضة 
والثث�ثثضثثرايثثني املثث�ثثضثثدودة، واأمثثثرا�ثثثض القلب 

الوراثية، وال�ضكري.
على  املغني�ضيوم  فثثوائثثد  بعر�ض  و�ضنقوم 

�ضحة اجل�ضم كما االتي:
العظام �ضحة  تقوية   .1

�ضحة  حت�ضني  اإىل  املغني�ضيوم  يثثوؤدي  قد 
العظام ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر.

حثثيثثث يثث�ثثضثثاعثثد املثثغثثنثثيثث�ثثضثثيثثوم عثثلثثى تنظيم 
وهما  د،  وفيتامني  الكال�ضيوم  م�ضتويات 
عن�ضران مهمان مغذيات ل�ضحة العظام، 
وهو �ضروري لتكوين العظام ب�ضكل �ضحي 

و�ضليم.
كما قد ي�ضاعد يف انخفا�ض خطر االإ�ضابة 

به�ضا�ضة العظام لدى الن�ضاء بعد انقطاع 
الطمث.

االإ�ثثثضثثثابثثثة مبر�ض  خثثطثثر  انثثخثثفثثا�ثثض   .2
ال�ضكري

الغذائية  الوجبات  بني  مهم  رابثثط  هناك 
عثثالثثيثثة املثثغثثنثثيثث�ثثضثثيثثوم مثثع انثثخثثفثثا�ثثض خطر 
االإ�ثثثضثثثابثثثة مبثثثر�ثثثض الثثث�ثثثضثثثكثثثري، حثثيثثث اأن 
ال�ضيطرة  يف  مهًما  دوًرا  يلعب  املغني�ضيوم 

على الغلوكوز واأي�ض االأن�ضولني. 
ومن اجلدير بالذكر اأن نق�ض املغني�ضيوم 
قثثد يثثزيثثد مثثن مثثقثثاومثثة االأنثث�ثثضثثولثثني وهي 
مبر�ض  االإ�ضابة  قبل  غالًبا  حتدث  حالة 

ال�ضكري من النوع الثاين.
املغني�ضيوم  مكمالت  تثثنثثاول  املمكن  ومثثن 
لثثتثثحثث�ثثضثثني حثث�ثثضثثا�ثثضثثيثثة االأنثثث�ثثثضثثثولثثثني لدى 
انخفا�ض  من  يعانون  الذين  االأ�ضخا�ض 
ا�ضت�ضارة  بثثثعثثثد  املثثغثثنثثيثث�ثثضثثيثثوم  مثثث�ثثثضثثثتثثثوى 

الطبيب.
واالأوعثثثثثيثثثثثة  الثثثقثثثلثثثب  �ثثضثثحثثة  تثثثعثثثزيثثثز   .3

الدموية
يلعب املغني�ضيوم دوًرا مهًما يف �ضحة القلب 
املغني�ضيوم  نق�ض  اأن  حيث  والثثعثث�ثثضثثالت، 
ميكن اأن يزيد من خطر اإ�ضابة ال�ضخ�ض 

باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
كثثمثثا اأن االأ�ثثضثثخثثا�ثثض الثثذيثثن يثثعثثانثثون من 
قثث�ثثضثثور الثثقثثلثثب االحثثتثثقثثاين يثثكثثون لديهم 

نق�ض يف م�ضتويات املغني�ضيوم. 
يف  مهًما  دوًرا  ثثا  اأيثث�ثثضً املغني�ضيوم  ويلعب 
اأي هو يحمي  تنظيم ارتفاع �ضغط الثثدم، 

اإيجاًبا  ينعك�ض  الثثذي  االأمثثر  ارتفاعه  من 
على �ضحة القلب واالأوعية الدموية.

ال�ضداع  اأعثثثثثرا�ثثثثثض  مثثثثن  الثثتثثخثثفثثيثثف   .4
الن�ضفي

التخفيف  اأو  منع  يف  املغني�ضيوم  ي�ضاعد 
من االأعرا�ض املرافقة لالإ�ضابة بال�ضداع 

الن�ضفي.
يثثثوؤثثثثر على  املثثغثثنثثيثث�ثثضثثيثثوم  نثثقثث�ثثض  اأن  حثثيثثث 
انقبا�ض  ويثثقثثيثثد  الثثعثث�ثثضثثبثثيثثة،  الثثثنثثثاقثثثالت 
االأوعثثثيثثثة الثثدمثثويثثة وهثثثي عثثوامثثل ترتبط 

بال�ضداع الن�ضفي.
القلق من  التقليل   .5

يف  دوًرا  املثثغثثنثثيثث�ثثضثثيثثوم  مثث�ثثضثثتثثويثثات  تثثلثثعثثب 
التقليل من ا�ضطرابات املزاج، مبا يف ذلك 

االكتئاب والقلق.
عثثلثثى م�ضتويات  املثثهثثم احلثثثفثثثاظ  مثثثن  لثثثذا 
خطر  من  للتقليل  املغني�ضيوم  من  جيدة 

االإ�ضابة بالقلق واالكتئاب.
6. عالج اأعرا�ض الدورة ال�ضهرية

يثثحثث�ثثضثثن املثثغثثنثثيثث�ثثضثثيثثوم اأعثثثثثرا�ثثثثثض الثثثثثثدورة 
الثث�ثثضثثهثثريثثة ومثثتثثالزمثثة مثثا قثثبثثل احلي�ض، 
ومثثتثثالزمثثة مثثا قثثبثثل احلثثيثث�ثثض هثثي واحدة 
من اأكر اال�ضطرابات �ضيوًعا بني الن�ضاء 
يف �ثثضثثن االإجنثثثثثاب، وتثثتثثمثثثثثل اأعثثرا�ثثضثثهثثا يف 
احتبا�ض املاء يف اجل�ضم وت�ضنجات البطن 

والتعب والتهيج واالنتفاخ.
من  باملغني�ضيوم  الغنية  االأطعمة  تثثنثثاول 
اأعرا�ض  من  التقليل  يف  ي�ضاعد  اأن  �ضاأنه 

الدورة ال�ضهرية وعالجها.

�صب�غة ال�صعر ب��صتخدام العطور.. 
توجه خطري على تيك توك

بثثداأ م�ضتخدمو تيك تثثوك، يف اتباع 
والذي  للقلق،  ومثري  غريب  توجه 
يثثتثثمثثثثثل يف كثثثثّي الثث�ثثضثثعثثر بثثعثثد �ضب 

العطور عليه بهدف تغيري لونه.
الثثكثثثثثري مثثن املخت�ضني،  وقثثثد حثثثذر 
توؤدي  قثثد  املمار�ضة الأنثثهثثا  مثثن هثثذه 
الكهربائي  لثثلثث�ثثضثثعثثق  لثثثلثثثتثثثعثثثر�ثثثض 
التوجه  هثثذا  بثثثداأ  ال�ضعر.  وتثثدمثثري 
على  حمتوى  �ضانعة  قامت  عندما 
بر�ض  “اآغبي”  تثثدعثثى  تثثثوك  تثثيثثك 
�ضعرها،  على  كاملة  عطر  زجثثاجثثة 
قثثبثثل اأن تثثثبثثثداأ بثثكثثي �ثثضثثعثثرهثثا بثثثثاأداة 
االأزرق  �ضعرها  ليتحول  التملي�ض، 
الالمع اإىل اللون الوردي. و�ضرعان 
بثثداأت م�ضتخدمات تيك توك يف  ما 
�ضعرهن  �ضبغ  يف  “اآغبي”  تقليد 
بثثا�ثثضثثتثثخثثدام الثثعثثطثثور واأجثثثهثثثزة كّي 
اأي  عثثلثثى  احلثثث�ثثثضثثثول  دون  الثث�ثثضثثعثثر، 
نتيجة، مما دفع بع�ضهن للت�ضكيك 
اأن  وخثثا�ثثضثثة  “اآغبي”  مبثث�ثثضثثداقثثيثثة 
م�ضحوق  وجثثثثود  الثثبثثعثث�ثثض الحثثظثثن 
وردي على جهاز متلي�ض ال�ضعر قبل 
اإ�ضافة  �ضعرها،  على  ت�ضتخدمه  اأن 
اإىل اأن جهاز الكي مل يكن مو�ضواًل 
تلك  مثثن  الثثرغثثم  وعلى  بالكهرباء. 
الثث�ثثضثثكثثوك، مل تثثثثثردد الثثكثثثثثري من 
العطور  ر�ثثض  يف  الثث�ثثضثثابثثات  الفتيات 
اأجهزة متلي�ض ال�ضعر  مبا�ضرة على 
املخت�ضني،  دفثثثثع  ممثثثا  الثث�ثثضثثاخثثنثثة، 
حتتوي  الثثعثثطثثور  اأن  مثثن  للتخذير 
يت�ضبب  قثثثد  الثثثثثذي  الثثثكثثثحثثثول  عثثلثثى 
احتكاكه مع  الثثنثثريان عند  بثثانثثدالع 
ما  بح�ضب  احلثثثثرارة،  �ضديد  �ضطح 

نقلت �ضحيفة مريور الريطانية.

نظ�رات �صم�صية بعد�ص�ت 
ملونة ق�بلة للتعديل

اأول نظارة  اأمريكية  �ضركة  ابتكرت 
�ثثضثثمثث�ثثضثثيثثة ذكثثيثثة يف الثثثعثثثامل مثثثثزودة 
كثثثهثثثروكثثثرومثثثيثثثة ميكن  بثثثعثثثد�ثثثضثثثات 

التحكم فيها بتطبيق هاتفي.
التحكم   Dusk لثثنثثظثثارة  وميثثكثثن 
الذكي،  بالهاتف  العد�ضة  لثثون  يف 
ودرجثثثثثثثثثة الثثثثثثلثثثثثثون، وتثثثتثثثمثثثيثثثز هثثثذه 
الثثنثثظثثارات  بثثنثثظثثام �ثثضثثوتثثي مفتوح 
االأذن.  وحتتوي اأي�ضاً على م�ضاحة 
علبة  يف  اأبثثثثثل  مثثثن   AirTag لثثثث 
ال�ضحن، للعثور عليها عند فقدانها. 
على  ال�ضم�ضية  النظارات  وحتتوي 
باللم�ض على اجلانب  اأدوات حتكم 
التبديل بني  االإطثثثثار  مثثن  االأيثث�ثثضثثر 
ثالثة م�ضتويات خمتلفة من الظل 
لثثلثثتثثغثثيثثري، وميثثثكثثثن �ضبط  الثثقثثابثثل 
تثثلثثقثثائثثًيثثا وفقا  لثثلثثتثثحثثول  الثثثنثثثظثثثارة 
مل�ضتويات االإ�ضاءة املحيطة. ويوفر 
نظام ال�ضوت املفتوح �ضوتا وا�ضحاً، 
مع منع �ضماع املو�ضقى اأو ملحادثات 
ميكروفون  ويثث�ثثضثثمثثح  ال�ضخ�ضية. 
مثثثدمثثثج بثثثثاالإطثثثثار بثثثالثثثو�ثثثضثثثول اإىل 

م�ضاعد غوغل اأو �ضريي.

اأبرزه� ال�صداع الن�صفي.. نق�ض 
هذا العن�صر يت�صبب لك مب�ص�كل عدة

املغني�سيوم من املعادن الهامة جدا جل�سمك و�سحتك 
العامة، فاإذا كنت تعاين من نق�ص يف املغني�سيوم، فقد 

تواجه بع�ص الأعرا�ص وال�سكاوى املزعجة خا�سة 
اإذا ا�ستمرت على املدى الطويل.

حتتاج  ال��ت��غ��ذي��ة،  وخ����راء  الأط���ب���اء  وبح�سب 
اأج�سامنا للمغني�سيوم لأهميته يف اإنتاج الهرمونات، 

الع�سالت  ب��ن��اء  يف  امل��ع��دن  ه���ذا  ي�ساعد  ح��ي��ث 
والع�سالت،  لالأع�ساب  الراحة  وتوفري  والعظام 
الطاقة،  وا�ستقالب  العقلية  ال�سحة  يدعم  كما 

وهو مهم يف نقل النب�سات الع�سبية، كما اأنه يلعب 
دوًرا مهًما يف تنظيم ال�سغط و�سكر الدم وم�ستويات 

الكولي�سرتول.
املغني�سيوم  لنق�ص  ت�سري  واأعرا�ص  موؤ�سرات  وهناك 

فى اجل�سم.. ومنها:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

مثثثن عالقاتها  االإمثثثثثثثارات  جثثامثثعثثة  عثثثثززت 
االأكثثثثادميثثثثيثثثثة بثثثتثثثعثثثاون بثثحثثثثثي جثثثديثثثد مع 
جثثثامثثثعثثثة اإنثثثدونثثثيثثث�ثثثضثثثيثثثا، مثثثثن خثثثثثالل بحث 
نظرية  يف  "م�ضاكل  بثثثعثثثنثثثوان  مثث�ثثضثثرك 
الر�ضوم البيانية املتطرفة وتو�ضيم الر�ضم 
من  االنثثتثثهثثاء  يثثتثثم  اأن  البياين" واملثثتثثوقثثع 

اأن�ضطة امل�ضروع خالل العامني القادمني.
وقثثثثال االأ�ثثثضثثثتثثثاذ الثثدكثثتثثور اأحثثثمثثثد مثثثثراد – 
بجامعة  العلمي  للبحث  امل�ضارك  النائب 
من  الثثعثثلثثمثثي  الثثبثثحثثث  يثثعثثتثثر  االإمارات:" 

الثثركثثائثثز االأ�ثثضثثا�ثثضثثيثثة الثثتثثي تثثقثثوم جامعة 
االإمثثثثثثارات الثثعثثربثثيثثة املثثتثثحثثدة بثثدعثثمثثهثثا من 
خالل التعاون الدويل مع اأعرق اجلامعات 
ا�ضراتيجية  �ضمن  هثثذا  ويثثاأتثثي  العاملية، 
البحثية  املثثثخثثثرجثثثات  دعثثثثم  يف  اجلثثثامثثثعثثثة 
التي  البحثية  الثثكثثوادر  بناء  يف  وامل�ضاهمة 
املثثعثثرفثثة وبناء  نثثقثثل  تثث�ثثضثثاعثثد وتثث�ثثضثثاهثثم يف 

اقت�ضاد معريف م�ضتدام".
التزام  مراد:"على  الثثثدكثثثتثثثور  اأكثثثثثد  كثثمثثا 
اجلامعة بالركيز على مّد وتعزيز ج�ضور 
م�ضلحة  فيه  ملا  البّناء  االإيجابي  التعاون 
باأننا ملتزمون  واأ�ضاف  الوطن واالإن�ضان. 

اإىل  تهدف  والتي  اجلامعة  روؤيثثة  بتحقيق 
وتعزيز  البحثية  والرامج  املبادرات  تبني 
�ضمعة اجلامعة كموؤ�ض�ضة اأكادميية وبحثية 
واالإقليمي  املحلي  امل�ضتوى  على  مرموقة 
والدويل، اإىل جانب حر�ضها على التعاون 
واالأكادميي  الثثطثثالبثثي  الثثتثثبثثادل  يف جمثثال 
اخلرات  من  واال�ضتفاد  العلمي  والبحث 

امل�ضركة بني البلدين".
ويهدف م�ضروع "م�ضاكل يف نظرية الر�ضوم 
البيانية املتطرفة وتو�ضيم الر�ضم البياين 
بحيث  التخ�ض�ضات  متعددة  درا�ضة  " اإىل 
يربط البحث بني عدد من املجاالت املهمة 

الكومبيوتر  وعلوم  االأ�ضا�ضية  للريا�ضيات 
و�ضيقوم  املثثعثثلثثومثثات،  وعثثثلثثثوم  والثثكثثيثثمثثيثثاء 
التي  امل�ضكالت  من  للعديد  حلول  باإيجاد 
تثثواجثثه الثثر�ثثضثثم الثثبثثيثثاين ونثثظثثريثثة الر�ضم 
البياين  الر�ضم  ونظرية  الطيفي  البياين 
الطوبولوجية  لثثثلثثثمثثثوؤ�ثثثضثثثرات  الثثقثث�ثثضثثوى 
واالأبعاد املرية، واال�ضهام يف درا�ضة تقليل 
الفجوات بني االأجزاء املختلفة من العلوم 
لتدريب  اأيثث�ثثضثثاً  ي�ضعى  كثثمثثا  التطبيقية. 
و�ضيعزز  الريا�ضيات  يف  الب�ضرية  املثثثثوارد 
االأ�ضا�ضية  الريا�ضية  املهارات  اأكثثر  ب�ضكل 

وتطبيقاتها يف دولة االإمارات. 

•• الفجرية - الفجر

 نظم املتحف الرقمي للفن الت�ضكيلي االإماراتي التابع 
بالتعاون  الثقافية،  االجتماعية  الثثفثثجثثرية  جلمعية 
موؤمتراً  االأول  اأم�ض  لالإعاقة  اخلليجية  اجلمعية  مع 
�ثثضثثحثثفثثيثثاً لثثثثالإعثثثثالن عثثثن انثثثطثثثالق فثثعثثالثثيثثات الثثثثثدورة 
االفرا�ضية االأوىل من املعر�ض الفني اخلليجي االأول 
مايو   27 وحثثتثثى   25 مثثن  الثثفثثرة  خثثالل  "دراي�ض"، 

اجلاري، حتت �ضعار "خليجنا حمبة و�ضالم". 
اأم�ض  اأول  انعقد  الثثثذي  ال�ضحفي  املثثوؤمتثثر  يف  �ثثضثثارك 
�ثثضثثعثثادة خالد  املثثثرئثثثي،  اجلثثمثثعثثة عثثر تقنية االتثث�ثثضثثال 
االجتماعية  الثثفثثجثثرية  جثثمثثعثثيثثة  رئثثيثث�ثثض  الثثظثثنثثحثثاين 
واملهند�ض  للمعر�ض،  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  الثقافية 
اخلليجية  اجلمعية  رئثثيثث�ثثض  املثثو�ثثضثثى  اهلل  عثثبثثد  �ثثضثثالح 
لثثالإعثثاقثثة، والثثدكثثتثثورة جنثثاة مكي والثثفثثنثثان خليل عبد 
اأع�ضاء املجل�ض اال�ضت�ضاري للمتحف، و�ضلوى  الواحد 

اآل رحمة مديرة املتحف الرقمي.
واأو�ضح �ضعادة خالد الظنحاين رئي�ض اللجنة املنظمة، 
اأن املعر�ض يهدف اإىل دعم وتفعيل احلركة الت�ضكيلية 
على م�ضتوى دول جمل�ض التعاون اخلليجي، وت�ضليط 
املثثثواهثثثب االإبثثثداعثثثيثثثة يف جمثثثال الر�ضم  الثث�ثثضثثوء عثثلثثى 
املجتمع،  يف  دجمهم  لتعزيز  الهمم  اأ�ضحاب  فئة  من 
والفنية بني  الثقافية  العالقات  اإىل تعميق  باالإ�ضافة 
الفنانني واملوهوبني اخلليجيني، واإيجاد م�ضاحة فنية 
ا�ضتثمار  اأجثثل  مثثن  كثثورونثثا  ظثثل جائحة  افرا�ضية يف 
حقيقي وناجح للمن�ضات الرقمية، وتوظيفها خلدمة 

الثقافة والفنون.
فناناً   150 مب�ضاركة  �ضيحتفي  املعر�ض  "اإن  واأ�ضاف 

خليجياً من املحرفني واأ�ضحاب الهمم، ليعك�ض بذلك 
الفنان واملثقف اخلليجي نحو تر�ضيخ  واآمال  تطلعات 
م�ضرية العمل الثقايف امل�ضرك، ودعم وتفعيل اأهداف 
اال�ضراتيجية الثقافية ملجل�ض التعاون لدول اخلليج 

العربية".
املثثثو�ثثثضثثثى رئثثيثث�ثثض اجلمعية  مثثثن جثثهثثتثثه، قثثثثال �ثثثضثثثالح 
امل�ضاركة  �ضرورنا  دواعثثي  ملن  "اإنه  لالإعاقة  اخلليجية 
يف املبادرة الفنية الرائدة التي اأطلقها املتحف الرقمي 
جت�ضد  والثثتثثي  بالفجرية،  االإمثثاراتثثي  الت�ضكيلي  للفن 
عطاء االإن�ضان واإح�ضا�ضه عر اأعمال ت�ضكيلية متنوعة، 
االأعمال  تن�ضيط  يف  ملحة  احلثثاجثثة  اأ�ضبحت  وقثثت  يف 

الفنية الت�ضكيلية من خالل طرق وو�ضائل مبتكرة، يف 
ظل الظروف ال�ضحية الراهنة التي مير بها العامل.

املثثنثثظثثمثثة للمعر�ض  الثثلثثجثثنثثة  بثثجثثهثثود  املثثو�ثثضثثى  واأ�ثثثضثثثاد 
وحر�ضها على اإ�ضراك  الفنانني من فئة ذوي االإعاقة 
وترجمة  اإن�ضانية  اأبثثعثثاد  مثثن  لثثه  ملثثا  الهمم(  )اأ�ثثضثثحثثاب 
واإبداعاتهم  وقثثدراتثثهثثم  م�ضاهماتهم  الإبثثثثراز  �ثثضثثادقثثة 

الفنية مع �ضائر اأفراد و�ضرائح املجتمع.
بدورها، اأفادت �ضلوى اآل رحمه مديرة املتحف الرقمي 
لفنانني  فثثنثثيثثة  اأعثثثمثثثااًل  يثث�ثثضثثم  "دراي�ض"  مثثعثثر�ثثض  اأن 
ت�ضكيليني من خمتلف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، 
كما ي�ضلط ال�ضوء على االأعمال الفنية الأ�ضحاب الهمم 

بهدف دعم وتعزيز م�ضاركة هذه الفئة واإتاحة الفر�ضة 
لهم الإبراز مواهبهم وقدراتهم الفنية العالية.

واأ�ضارت اإىل اأن برنامج املعر�ض ي�ضتمل على العديد من 
الفعاليات، اأبرزها، املعر�ض العام للفنانني الت�ضكيليني 
عثثلثثى مثث�ثثضثثتثثوى دول جمثثلثث�ثثض الثثثتثثثعثثثاون اخلثثلثثيثثجثثي يف 
الثثفثثنثثي اخلثثا�ثثض باأ�ضحاب  الثثر�ثثضثثم، واملثثعثثر�ثثض  جمثثثال 
اإىل ور�ض تدريبية  الهمم والراعم الفنية، باالإ�ضافة 
متنوعة تعنى باكت�ضاف املوهوبني بالر�ضم، ف�ضاًل عن 
تنظيم م�ضابقة فنية الختيار اأف�ضل االأعمال امل�ضاركة 
واالأطثثفثثال حتت  الهمم  اأ�ثثضثثحثثاب  فئة  مثثن  املعر�ض  يف 
عنوان "جائزة هداد الفنية" وهي برعاية عائلة �ضعد 

االأحبابي.
واأكدت اآل رحمه اأن املتحف الرقمي ي�ضعى جاهًدا كاإدارة 
وفرق عمل من املتطوعني الذين ان�ضموا للعمل �ضمن 
لتو�ضيع  املعر�ض وغريها  هثثذا  املتحف، الإجنثثاح  جلثثان 
الثقافية  االأهثثثثثثداف  وحتثثقثثيثثق  املجتمعية  اال�ثثضثثتثثفثثادة 
خالل  مثثن  يثثرز  وهثثذا  الثقايف  ال�ضرح  لهذا  املن�ضودة 
وتعدد  حمتوياتها  وثثثثراء  واملثثبثثادرات  الفعاليات  زخثثم 
الفئات التي ت�ضعى للم�ضاركة الناجحة واملتميزة �ضمن 

فعالياته املتنوعة.
فيما اأ�ضاد ع�ضوي املجل�ض اال�ضت�ضاري، الدكتورة جناة 
مثثكثثي وخثثلثثيثثل عثثبثثد الثثواحثثد بثثالثثدور الثثكثثبثثري للمتحف 
الثثثرقثثثمثثثي واجلثثمثثعثثيثثة اخلثثلثثيثثجثثيثثة يف دعثثثثم املثثثثبثثثثادرات 
الت�ضكيلي  الفن  مكانة  تعزز  التي  الفنية  املجتمعية 
اخلليجي،  الثثتثثعثثاون  جمل�ض  ودول  االإمثثثثثارات  دولثثثة  يف 
مثمنني االهتمام الوا�ضع بفئة اأ�ضحاب الهمم وال�ضعي 
واإطالق  املجتمعية  احلثثيثثاة  يف  فاعل  ب�ضكل  لدجمهم 

طاقاتهم واكت�ضاف مواهبهم.

 •• اأبوظبي-الفجر

لنادي  التابع  والثثبثثحثثوث  لثثلثثدرا�ثثضثثات  زايثثثد  مثثركثثز  نظم 
وموؤ�ض�ضة  واملثثعثثرفثثة  التعليم  ودائثثثثرة  االإمثثثثثارات  تثثثراث 
املبدعني  للطلبة  اأبثثوظثثبثثي  ملتقى  للفنون  اأبثثوظثثبثثي 

افرا�ضياً عر برنامج مايكرو�ضوفت تيمز.
 ح�ضر امللتقى �ضعادة الدكتور حامد بن حممد خليفة 
موؤ�ض�ضة  اأمثثنثثاء  جمل�ض  ورئثثيثث�ثثض  مثثوؤ�ثثضثث�ثثض  الثث�ثثضثثويثثدي 
الثثث�ثثثضثثثويثثثدي، وفاطمة  ومثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثة  لثثلثثفثثنثثون  اأبثثثوظثثثبثثثي 
والبحوث،  لثثلثثدرا�ثثضثثات  زايثثثد  مثثركثثز  مثثديثثرة  املن�ضوري 
زايثثد للدرا�ضات  اإداري يف مركز  االأمثثريي مدير  وبثثدر 
والبحوث، واأع�ضاء من دائرة التعليم واملعرفة واأدارت 
اال�ضراتيجية  ال�ضراكات  مدير  بثثدر  �ضامية  امللتقى 
والطلبة  لثثلثثفثثنثثون،  اأبثثوظثثبثثي  مثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثة  واالإعثثثثثثالم يف 

الفائزين يف م�ضابقة اأبوظبي للمواهب الطالبية.
املن�ضوري  فثثاطثثمثثة  مثثن  ترحيبية  بكلمة  امللتقى  بثثثداأ 
فيها  رحبت  والبحوث  للدرا�ضات  زايثثد  مركز  مثثديثثرة 
باحل�ضور، وقالت "ن�ضعى ب�ضكل حثيث ودائم يف نادي 
االإمثثارات لدعم الراث والثقافة واملثقفني من  تراث 
خالل مركز زايد للدرا�ضات والبحوث، الذي يحر�ض 
والداعم  الثقافية  املعار�ض  يف  الدائمة  امل�ضاركة  على 

االأول جلميع فئات املجتمع".

واأ�ضافت نحن بدورنا نتمنى يف كل خطواتنا اأن ن�ضارك 
املرجوة يف  اأهدافها  املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة يف 
لهم  �ضنداً  ونكون  خلفهم  ونقف  ال�ضاعد  اجليل  دعم 
للو�ضول اإىل مرادهم. ومن جانبه قال �ضعادة الدكتور 
حامد ال�ضويدي يف بداية امللتقى "ي�ضعدنا التعاون مع 
دائرة التعليم واملعرفة ونادي تراث االمثثارات لتنظيم 
"حتالف ملتقى اأبوظبي للطلبة املبدعني" مبا ي�ضمن 
ت�ضجيع الطالب ال�ضغوفني بالفنون املختلفة والتعرف 
اإىل  باالإ�ضافة  هثثذا  الهائلة  االبداعية  مواهبهم  على 
اأبوظبي ب�ضكل عثثام مثثن خالل  دعثثم طثثالب ومثثدار�ثثض 
متينة  اأ�ض�ض  ت�ضع  اإبداعية  وبرامج  مثثبثثادرات  تطوير 

لبناء �ضباب واع يتحلى بالقدرات املعرفية املختلفة.
واأ�ضاف الدكتور حامد اأي�ضا "نحن نتطلع اإىل تنظيم 
املزيد من الن�ضاطات واملبادرات النوعية، وهو ما يهدف 
اأهمية  تثثوجثثيثثه االهثثتثثمثثام عثثلثثى  يف مثثرمثثاه االأبثثعثثد اإىل 
الثقافية  واملوؤ�ض�ضات  والثثدوائثثر  الفنانني  بني  التعاون 
وت�ضهيل  املجتمع  على  ايجابي  اأثثثر  من  له  ملا  والفنية 

لعملية تبادل املعرفة واالأفكار".
للفنون  ابثثوظثثبثثي  موؤ�ض�ضة  مثثن  بثثثدر  �ضامية  وقثثدمثثت 
عثثر�ثثضثثاً لثثلثثر�ثثضثثومثثات الثثتثثي فثثثاز بثثهثثا الثثطثثلثثبثثة، حثثيثثث قام 
بثث�ثثضثثرح مثثفثث�ثثضثثل حثثثول لوحاتهم  الثثثفثثثائثثثزون  الثثثطثثثالب 
الطلبة  و�ثثضثثارك  ا�ضتخدامها  مت  الثثتثثي  واملثثثواد  الفنية 

بامل�ضاركة  امتنانهم  وعثثروا عن  املنظمني  مع  احلثثوار 
يف هذا امللتقى واأبثثدوا اإعجابهم به والثثذي بثثدوره كان 
اأ�ضا�ضياً لهم وترك فرحة يف قلوبهم من خالل  داعماً 
خلفان  قثثام  وبثثثدوره  املميزة.  لوحاتهم  يف  م�ضاركاتهم 
والبحوث  للدرا�ضات  زايثثد  مركز  يف  الباحث  املحريبي 
ال�ضيخ  معر�ض  يف  افرا�ضية  جولة  يف  الطلبة  باأخذ 
زايثثثثثد، حتثثثدث فثثيثثهثثا عثثثن مثثتثثحثثف زايثثثثد الثثثثذي يعر�ض 
مثثراحثثل مهمة يف  الثثنثثادرة تبني  ال�ضور  مثثن  جمموعة 

حياة ال�ضيخ زايد، ومقتنياته "طيب اهلل ثراه"، ومنها 
اأنواع العطور والدخون التي كان يف�ضلها، وال�ضيارات 
التي كان ي�ضتخدمها واالأو�ضمة والنيا�ضني، و�ضناديق 
ومنها  االأ�ضياءالنادرة،  من  جمموعة  حتثثوي  زجاجية 
تاريخ  على  وتعرفوا  االإمثثثثارات،  يف  طبع  م�ضحف  اأول 
اكت�ضافه  االإمثثثارات وكيفية  دولثثة  بداياته يف  النفط يف 
واملثثوجثثودة بثثدايثثاتثثه ومثثراحثثلثثه يف املثثعثثر�ثثض. ويف نهاية 
بتقدمي  والبحوث  للدرا�ضات  زايثثد  مركز  قام  امللتقى، 

من خالل بحث م�سرتك بعنوان م�ساكل يف نظرية الر�سوم البيانية املتطرفة وتو�سيم الر�سم البياين 

تع�ون بحثي بني ج�معة االإم�رات وج�معة اأندوني�صي�

ينظمه املتحف الرقمي بالفجرية

املعر�ض الفني اخلليجي االأول »دراي�ض« ينطلق 25 م�يو

تراث االإم�رات و اأبوظبي للفنون والتعليم ينظمون ملتقى اأبوظبي للطلبة املبدعني

ل�سمان ا�ستقرار اإمدادات الغذاء 
الزراعة وال�صالمة الغذائية ت�صمح بدخول 1.12 مليون 
طن من املواد الغذائية عرب من�فذ االإم�رة الع�م امل��صي 
�صحنة غذائية واملن�فذ الربية ت�صتحوذ على 79 %  57,657   •

•• اأبوظبي- الفجر

التزماً مب�ضوؤوليتها عن ا�ضتمرار تدفق الواردات الغذائية اإىل اأ�ضواق اإمارة 
اأبوظبي، و�ضمان ان�ضيابية مرورها عر املنافذ الرية والبحرية واجلوية، 
عملت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�ضالمة الغذائية على التحقق من �ضالمة 
اأ�ضواق  وال�ضماح بدخولها  املتنوعة  الغذائية  املواد  طن من  مليون   1.12
�ضالمتها  مثثن  التحقق  بعد  ،وذلثثثك   2020 املا�ضي  الثثعثثام  خثثالل  االإمثثثثارة 

ومطابقتها ملعايري وا�ضراطات �ضالمة االأغذية.
وتخ�ضع كافة ال�ضحنات الغذائية الواردة عر منافذ اإمارة اأبوظبي الرية 
والبحرية واجلوية والرانزيت الإجراءات �ضارمة ل�ضمان �ضالمتها، حيث 
املخرية  الفحو�ضات  اإجثثثراء  اإىل  باالإ�ضافة  ظاهرياً،  عليها  الك�ضف  يتم 
وتتم  املعتمدة،  واملثثعثثايثثري  للموا�ضفات  مطابقتها  مثثن  للتحقق  الثثالزمثثة 
كافة هذه االإجثثراءات ب�ضهولة وي�ضر مبا ي�ضمن ا�ضتقرار اإمدادات الغذاء، 
وحتقيق اأعلى م�ضتويات ال�ضالمة الغذائية لرفاهية و�ضالمة جمتمع اإمارة 

اأبوظبي.
ووفقاً للتقرير االإح�ضائي لعام 2020 ال�ضادر عن هيئة اأبوظبي للزراعة 
من   63% نحو  على  الرية  املنافذ  ا�ضتحوذت  فقد  الغذائية  وال�ضالمة 
األف طن،   705.6 املقبولة وبلغت كميتها حوايل  الغذائية  املواد  اإجمايل 
فيما بلغت الكميات املقبولة عر املنافذ البحرية حوايل 392.8 األف طن 
والواردة  املقبولة  املنتجات  %2 فقط من  ، مقابل حثثوايل   35% بن�ضبة 

عر املنافذ اجلوية بكمية بلغت حوايل 19.8 األف طن.
اأبوظبي  اإمثثارة  منافذ  عر  الثثواردة  الغذائية  ال�ضحنات  عدد  اإجمايل  وبلغ 
الرية  املثثنثثافثثذ  عثثر  �ضحنة   45،294 منها  �ضحنة   57،657 حثثثوايل 
الغذائية  ال�ضحنات  اإجمايل  %79 من  بن�ضبة  الغويفات  وباالأخ�ض منفذ 
الواردة لالإمارة، فيما بلغ عدد ال�ضحنات الواردة عر املنافذ اجلوية حوايل 
الغذائية  لل�ضحنات   7% مقابل   14% حوايل  ن�ضبتها  �ضحنة   8،299

الواردة عر املنافذ البحرية.
ال�ضلع  اأن تدفق  "كوفيد19-" اإال  ورغم التحديات التي فر�ضتها جائحة 
واملنتجات الغذائية ا�ضتمر طوال العام املا�ضي بان�ضيابية ومرونة عر كافة 
مدار  على  بالعمل  والتزامها  للهيئة  التابعة  التفتي�ض  فرق  بف�ضل  املنافذ 
بال�ضحنات  اخلا�ضة  الر�ضمية  وال�ضهادات  الوثائق  مثثن  للتحقق  ال�ضاعة 
الغذائية  املنتجات  على  والك�ضف  عليها،  والتدقيق  املثث�ثثضثثتثثوردة  الغذائية 
الواردة با�ضتخدام التقنيات احلديثة، والتاأكد من اأن جميع اإر�ضاليات الغذاء 
القيا�ضية  للموا�ضفات  ومطابقة  وال�ضالمة  اجلثثودة  ملتطلبات  م�ضتوفية 
املعتمدة، باالإ�ضافة اإىل تطبيق نظام الرقابة على االأغذية امل�ضتوردة واملبني 
على درجة اخلطورة ال�ضحية للتاأكد من �ضحة و�ضالمة االأغذية الواردة 
من اخلارج، ومنع دخول مواد غذائية حمظورة اأو ت�ضكل خطراً على �ضحة 

و�ضالمة امل�ضتهلك اأو تهدد ال�ضحة العامة.

مبن��صبة يوم زايد للعمل االإن�ص�ين .. 
اإطالق موؤ�ص�صة حممد بن حم اخلريية

•• العني - الفجر

ر�ضميا  اخلثثرييثثة  حثثم  بثثن  حممد  موؤ�ض�ضة  املجتمع  تنمية  وزارة  اأ�ثثضثثهثثرت 
مبوجب القرار الوزاري رقم )74( ل�ضنة 2021 كموؤ�ض�ضة خريية وطنية 

مقرها الرئي�ضي اإمارة اأبوظبي – مدينة العني
ومنذ ذلك التاريخ قد اكت�ضبت املوؤ�ض�ضة ال�ضخ�ضية االعتبارية وتعمل حتت 
 2008 مظلة الوزارة وتخ�ضع الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�ضنة 

يف �ضاأن اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات االأهلية ذات النفع العام
ال�ضيخ  برئا�ضة  اخلريية  حم  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  عقدت  ال�ضدد  هثثذا  ويف 
 ، االأول  التاأ�ضي�ضي  اجتماعها  العامري  حم  بن  م�ضلم  بن  حممد  الدكتور 
اإىل  ينق�ضم  الثثذي  للجمعية  التنظيمي  الهيكل  اعتمد  االجتماع  وخثثالل 
االإدارة الفنية والتقنية، اإدارة الفعاليات وامل�ضاريع اخلريية، واإدارة االت�ضال، 
كما مت ا�ضتعرا�ض اخلطة ال�ضنوية باالإ�ضافة اإىل االأهداف التي تقوم عليها 
بن  عثثبثثداهلل  حمد   ، العامري  �ضامل  بثثن  بخيت  دكثثتثثور  بح�ضور   . اجلمعية 
وريقة ، �ضالح �ضامل باجلامري العامري ، غامن �ضامل بن ال�ضبعان العامري 

، حممد �ضامل عامر العامري .
وهناأ بن حم االأع�ضاء بتاأ�ضي�ض اجلمعية وحثهم على بذل جهود الالزمة 

لدعم م�ضرية اخلري والعطاء التي تنتهجها الدولة منذ تاأ�ضي�ضها 
وقال رئي�ض جمل�ض االأمناء: اإن ما تركه ال�ضيخ زايد، طيب اهلل ثراه ، من 
خري يف النفو�ض، كان و�ضيبقى ر�ضالة ت�ضامح وعطاء، تعود بالركة والنفع 
تنظيمي  اإطثثار  ذات  خريية  موؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�ض  عثثررْ  باأ�ضره،  املجتمع  على 
و�ضائل  عر  االإن�ضانية  االأعمال  يف  االإ�ضهام  من  االأفثثراد  متّكن  وت�ضريعي، 

عّدة
والنقدي،  العيني  والثثتثثرع  التطوع  االأعثثمثثال  هثثذه  ت�ضمل  حثثم:  بثثن  وتثثابثثع 
ودفع الزكاة، واعتماد مبادرات اإن�ضانية تذهب اإىل م�ضتحقيها من الفقراء 
واالأيتام  الفقرية  لالأ�ضر  مالية  كفاالت  تقدمي  عن  ف�ضاًل  املحتاجني،  اأو 
للعائالت  م�ضاعدات  وتقدمي  واأ�ضرهم،  الهمم  واأ�ضحاب  العلم،  وطالبي 
االأرامل  كالن�ضاء  عّدة،  اجتماعية  فئات  تقع �ضمنها  التي  الدخل  حمدودة 

واملطلقات، والذين فقدوا وظائفهم وغريهم من املتعففات واملتعففني .
واأكد بن حم باأننا يف االإمارات ن�ضاأنا على عمل اخلري ومد يد العون للجميع 
كثثان، يف  اأينما  االإن�ضان  اأخيه  اإىل جانب  اأن يقف  االإن�ضان يجب عليه  وبثثاأن 
ال�ضراء قبل ال�ضّراء، هذه القيم التي حّفزت على اإن�ضاء هيئات خريية تعمل 
ت�ضريعية  واأطثثر  موؤ�ض�ضي  نظام  وفق  والتطلعات  الثثروؤى  هذه  حتقيق  على 

ورقابية حتقق امل�ضتهدف من كل ذلك .
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ت��ن��اول  اأن  درا�����س����ة  اأظ����ه����رت 
وج��ب��ة واح�����دة م���ن الأط��ع��م��ة 
ف��ائ��ق��ة امل��ع��اجل��ة مب���ا يف ذل��ك 
واحللويات  البطاط�ص  رق��ائ��ق 
اأن  ميكن  والرغر،  وال�سوكولتة 
باأمرا�ص  الوفاة  خطر  من  يزيد 

القلب بن�سبة ٪9.

وا�ثثضثثتثثخثثدم بثثاحثثثثثون مثثثن جثثامثثعثثة نثثيثثويثثورك بثثيثثانثثات من 
العمر،  منت�ضف  يف  بالغني   3003 على  اأجثثريثثت  درا�ثثضثثة 
لفح�ض دور االأطعمة امل�ضنعة يف اأمرا�ض القلب واالأوعية 

الدموية.
فائقة  لالأطعمة  الثثعثثايل  اال�ضتهالك  اأن  الثثفثثريثثق  ووجثثثد 
القلب،  باأمرا�ض  االإ�ضابة  خطر  بزيادة  يرتبط  املعاجلة 

ويزداد االأمر �ضوءا كلما تناولت املزيد من الطعام.
"ت�ضيف  لثثلثثدرا�ثثضثثة:  الرئي�ضي  املثثعثثد  جثثثول،  فيليبا  وقثثثال 
النتائج اإىل جمموعة متزايدة من االأدلة التي ت�ضري اإىل 
فوائد القلب واالأوعية الدموية للحد من االأطعمة فائقة 

املعاجلة".
كما ارتبط تعاطي امل�ضروبات الغازية منخف�ضة ال�ضعرات 
"ال�ضحية"،  اخلفيفة  االأطثثعثثمثثة  مثثن  وغثثريهثثا  احلثثراريثثة 
مبثثا يف ذلثثك احلثثبثثوب والثثروتثثني، بثثزيثثادة خطر االإ�ضابة 

باأمرا�ض القلب.
الغذائية  العنا�ضر  تثثزيثثل  قثثد  االأطثثعثثمثثة،  مثثعثثاجلثثة  وعثثنثثد 
ب�ضكل طبيعي،  التي حتثثدث  االأخثثثرى،  والثثفثثوائثثد  اجلثثيثثدة 
وامل�ضافات  املثثفثثيثثدة  غثثري  الثثغثثذائثثيثثة  العنا�ضر  اإ�ثثضثثافثثة  مثثع 

الغذائية.
املادي  الهيكل  اأيثث�ثثضثثا  تغري  املثثعثثاجلثثة  اأن  الثثفثثريثثق  واأ�ثثضثثاف 

املعاجلة  فائقة  االأطعمة  ا�ضتهالك  ويرتبط  لالأطعمة. 
بعدد من احلاالت وامل�ضكالت ال�ضحية، مبا يف ذلك: زيادة 
التمثيل  ومتالزمة  الثثدم  �ضغط  وارتثثفثثاع  الوزن/ال�ضمنة 

الغذائي ومر�ض ال�ضكري النوع 2 واأمرا�ض القلب.

وُق�ّضم هذا اإىل اأمرا�ض قلبية وعائية قا�ضية - مبا يف ذلك 
وال�ضكتة  القلبية  والثثنثثوبثثات  املفاجئ،  غثثري  التاجي  املثثوت 
الثثدمثثاغثثيثثة، واأمثثثرا�ثثثض الثثقثثلثثب الثثتثثاجثثيثثة - املثثثوت املفاجئ 

والنوبات القلبية.
 648 املتو�ضط، حدثت  املتابعة يف  18 عاما من  وخثثالل 
اأمرا�ض القلب  251 حالة من  حالة قلبية، مبا يف ذلك 
اأمرا�ض  من  حالة  و163  املفاجئة،  الدموية  واالأوعثثيثثة 

القلب التاجية املفاجئة بني امل�ضاركني يف الدرا�ضة.
713 حالة وفاة خالل فرة املتابعة، مبا يف  وكان هناك 

ذلك 108 حاالت وفاة من االأمرا�ض القلبية الوعائية.
كثثبثثرية من  تثثنثثاولثثوا كميات  الثثذيثثن  امل�ضاركني  لثثدى  وكثثثان 
مقارنة  اأعلى  حثثوادث  معدالت  املعاجلة،  فائقة  االأطعمة 
فائقة  االأطعمة  من  كمية  اأقل  ي�ضتهلكون  الذين  باأولئك 

املعاجلة.
املعاجلة  فائقة  االأطعمة  من  يومية  وجبة  كل  وارتبطت 
بزيادة خماطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 
بن�ضبة ٪7، وزيادة بن�ضبة ٪9 يف خطر االإ�ضابة باأمرا�ض 
اإجمايل  يف   5٪ بن�ضبة  وزيثثثادة  ال�ضعبة،  التاجية  القلب 
يف   9٪ بن�ضبة  وزيثثادة  الدموية،  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض 

معدل الوفيات باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية. .
اأيثث�ثثضثثا اأن تثثنثثاول اخلثثبثثز كثثثان مرتبطا  ووجثثثد الثثبثثاحثثثثثون 
بزيادة خطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

والوفيات  القا�ضية  التاجية  ال�ضرايني  واأمرا�ض  ال�ضعبة، 
املعاجلة  فائقة  اللحوم  تثثنثثاول  ارتثثبثثط  بينما  االإجثثمثثالثثيثثة، 
بزيادة خطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

ال�ضعبة واالأمرا�ض القلبية الوعائية ب�ضكل عام.
وارتبطت االأطعمة اخلفيفة املاحلة بزيادة خطر االإ�ضابة 

باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية ال�ضعبة، بينما ارتبط 
ا�ضتهالك امل�ضروبات الغازية منخف�ضة ال�ضعرات احلرارية 
بزيادة خطر االإ�ضابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.

الأمرا�ض  االأمثثريثثكثثيثثة  الكلية  جمثثلثثة  يف  الثثنثثتثثائثثج  ونثث�ثثضثثرت 
القلب.

االأطعمة ف�ئقة املع�جلة تزيد من خطر الوف�ة ب�أمرا�ض القلب

واإذا كنت تعاين من ارتفاع �ضغط الدم، اأو اإذا كنت معر�ضا خلطر االإ�ضابة بارتفاع �ضغط 
الدم، فقد ترغب يف التفكري يف اإجراء بع�ض التغيريات يف منط احلياة.

وميكن اأن ي�ضاعد تناول االأطعمة ال�ضحيحة يف التحكم يف م�ضتويات �ضغط الدم لديك.
وعلى �ضبيل املثال، ميكن لالأطعمة املاحلة اأن ترفع �ضغط الدم ب�ضكل كبري 

الأنها غنية بال�ضوديوم. ولل�ضوديوم تاأثري مبا�ضر على �ضغط 
الدم، ولهذا يجب جتنب تناول اأكر من 2300 مغ يف 

اليوم الواحد.
خطر  مثثن  تزيد  اأن  الدهنية  االأطعمة  لبع�ض  وميكن 
اإ�ضابتك  فثثر�ثثض  مثثن  يثثزيثثد  قثثد  مثثا  بال�ضمنة،  االإ�ثثضثثابثثة 

بارتفاع �ضغط الدم.
من  للحماية  جتنبها  يجب  التي  االأطعمة  يلي  وفيما 

ارتفاع �ضغط الدم:
• الزبدة.

العادية. ال�ضلطة  • تتبيالت 
الدهنية. • اللحوم 

الد�ضم. كاملة  االألبان  • منتجات 
املقلية. • االأطعمة 

مملحة. خفيفة  • وجبات 
املعلب. • احل�ضاء 

ال�ضريعة. • االأطعمة 
الباردة. • اللحوم 

وقالت عيادة كليفالند: "�ضغط الدم هو قوة دفع الدم �ضد جدران 
ارتفاع  اأ�ضباب  يعرف  اأحد  احلثثاالت، ال  الدموية. ويف معظم  االأوعية 

�ضغط الدم، لكن ما تاأكله ميكن اأن يوؤثر على �ضغط الدم لديك. وعندما تاأكل الكثري 
من امللح الذي يحتوي على ال�ضوديوم، فاإن ج�ضمك يحتفظ مبياه اإ�ضافية "لغ�ضل" امللح 
من ج�ضمك. وقد يت�ضبب ذلك يف ارتفاع �ضغط الدم لدى بع�ض االأ�ضخا�ض. واملاء امل�ضاف 

ي�ضع �ضغطا على قلبك واالأوعية الدموية".
واإذا كنت تعاين من ارتفاع �ضغط الدم، فمن ال�ضروري اأن تتخذ 

اخلطوات الالزمة الإدارة حالتك.

ما تاأكله ميكن اأن يوؤثر على حياتك

اأطعمة يجب جتنبه� للحم�ية من ارتف�ع �صغط الدم
ميكن زيادة خماطر ارتفاع �سغط الدم عن طريق تناول اأطعمة معينة يف نظامك الغذائي، مبا 

يف ذلك الوجبات اخلفيفة املاحلة وال�سكرية.
ويوؤدي ارتفاع �سغط الدم اإىل زيادة ال�سغط على الأوعية الدموية والأع�ساء احليوية. ويزيد 

من خطر حدوث بع�ص امل�ساعفات املميتة، مبا يف ذلك اأمرا�ص القلب وال�سكتات الدماغية.
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�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 1030/2021/305 �إ�ستئناف جتاري  
مو�ضوع االإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3717 ل�ضنة 2020 جتاري 

جزئي وال�ضادر بتاريخ 2021/4/1 م   
طالب االإعالن : اباكا�ض للمحا�ضبة والتدقيق - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- �ضفيق انور حممد اأنور - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.
جمهول حمل االإقامة 

رقثثم 2020/3717 جتاري  بثثالثثدعثثوى  الثث�ثثضثثادر  ا�ضتاأنف احلثثكثثم  قثثد   : االإعثثثثالن  مثثو�ثثضثثوع 
جزئي، وحددت لها جل�ضه يوم االأربعاء املوافق 2021/6/2 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  التقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

 �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 941/2021/305 ��ستئناف جتاري  

مو�ضوع االإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2021/665 جتاري جزئي 
والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب  

 : بالق�ضية  �ضفته   - م   م  ذ  �ثثض   - االأ�ثثضثثنثثان  داي لطب  �ضيم  عثثيثثادة   : االإعثثثثالن  طثثالثثب 
م�ضتاأنف

املطلوب اإعالنه  : 1- اآدم عي�ضى  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.
جمهول  حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 665/2021 جتاري جزئي 
بقاعة  �ضباحا   10.30 ال�ضاعة   2021/5/10 املثثوافثثق  االثثثنثثني  يثثوم  جل�ضه  لها  وحثثثددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  التقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

 1415/2021/60 �أمر �أد�ء  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر

اىل املدعي عليه / 1- ح�ضني اأحمد حممد �ضعد  
مبا ان املدعي / ج�ضار حممد عمري حممد احلارثي  

وميثله / حممد را�ضد �ضامل علي العوي�ض  
طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/3/3 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 250،000 مائتان وخم�ضون الف درهم قيمة ال�ضيك 
410032 مع الفائدة القانونية بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد 
املحاماة. ولكم  اتعاب  بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل  الزامها  مع 

احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/4109(

رقم املحرر 52783/1/2021
املنذر : �ضركة م�ضانع اال�ضباغ الوطنية املحدوده  - املنذر اإليه : انفوج انترييرز �ض . ذ .م.م

االأ�ضباغ  و�ضناعة  النفطية  املن�ضاآت  اأ�ضباغ  �ضناعة  ن�ضاط  متار�ض  حمثثدودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  هي  املنذرة  اأوال:    -: املو�ضوع 
والدهانات و�ضناعة مواد الل�ضق والراتنجات اال�ضطناعية مبوجب الرخ�ضة ال�ضناعية  رقم )3103( ال�ضادرة من دائرة التنمية 
االقت�ضادية بال�ضارقة. ثانياً: املنذر اإليها �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة متار�ض ن�ضاط اعمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي مبوجب 
الرخ�ضة التجارية رقم ) 734847 ( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي.  ثالثاً: نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني 
وقعت املنذر اليها بتاريخ 2016/4/14 على طلب فتح ح�ضاب بيع اأجل )ذ م م( لتوريثد مثواد اأ�ضباغ بحيث يكون الدفع اأجاًل، 
وقد اأعقب ذلك قيام املنذر اإليها  باإر�ضال اأوامر �ضراء للمنذرة لتوريد كميات من االأ�ضباغ، وقامت للمنذرة بتوريد املثواد املطلوبة  
من املنذر اإليها مبوجب فواتري و�ضندات ت�ضليم موقعة منها مبا يفيد االإ�ضتالم.  رابعاً: تخلفت املنذر اإليها عن الوفاء بالتزاماتها 
فل�ض(  درهم وع�ضرون  و�ضتة وع�ضرون  و�ضتمائة  الف  )ت�ضعة وخم�ضون   59،626.20 بثذمتها مبلغ وقدره  وتر�ضثد  التعاقديثة 
وقد طالبت املنذرة املنذر اليها ب�ضداد ما بذمتها من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ت�ضدد املنذر اليها املبلغ حتى تاريخه.  
عليه  فاإن املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليها بالوفاء باملبلغ املر�ضد بذمتها عن التعامل التجاري �ضالف الذكر وقدره 
اأيام من تاريخ ت�ضلمها لهذا  59،626.20)ت�ضعة وخم�ضون الف و�ضتمائة و�ضتة وع�ضرون درهم وع�ضرون فل�ض( خالل خم�ضة 

االإنذار حتت طائلة اإتخاذ االإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف(

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )2019/4160(

املنذر : الدالل للعقارات 
املنذر اإليه : ان اآي واي ايه لتجارة االقم�ضة �ض ذ م م )فرع( 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد كافة امل�ضتحقات االيجارية يف 
خالل فرة اق�ضاها )ثالثون يوما( من تاريخ ن�ضر هذا االإنذار واإال 
�ضي�ضطر املنذر من اتخاذ كافة االإجراءات القانونية وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )2020/5402(
املنذر : الدالل للعقارات

املنذر اإليه : ال�ضبور للتجارة العامه �ض ذ م م
ينذر املنذر / املنذر اليه بدفع القيمه االيجارية عاجال حتى الي�ضطر 
املنذر جمرا من اتخاذ ماياراه منا�ضبا من كافة االجراءات القانونية يف 
خالل فره اق�ضاها )ثالثون يوما( �ضهرا من تاريخ ن�ضر هذا االنذار 
واإال �ضي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املنذر اليه 

مع حتميله كافه االتعاب وامل�ضروفات.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )2020/5404(
املنذر : الدالل للعقارات

املنذر اإليه : العفاف لعدد وادوات الور�ض - �ض ذ م م 
ينذر املنذر / املنذر اليه بدفع القيمه االيجارية عاجال حتى الي�ضطر 
املنذر جمرا من اتخاذ ماياراه منا�ضبا من كافة االجراءات القانونية يف 
خالل فره اق�ضاها )ثالثون يوما( �ضهرا من تاريخ ن�ضر هذا االنذار 
واإال �ضي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املنذر اليه 

مع حتميله كافه االتعاب وامل�ضروفات.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )2020/6498(
املنذر : الدالل للعقارات - وميثلها بالتوقيع امل�ضت�ضار القانوين / ر�ضا عبد الوهاب عبد 
الكرمي ف�ضل اهلل - مبوجب وكالة م�ضدقة ا�ضوال برقم حمرر 2018/1/99937 

بتاريخ 2018/5/1 ب�ضفتها وكيال عن الدالل للعقارات
املنذر اليه : �ضركة �ضامل للتجارة- ذ م م ) نايف 64 (

املو�ضوع : االنذار العديل رقم 173836/1/2020
وحيث اأن املنذر اليه مت�ضررا من بقاء احلال كما هو عليه لذا ينذركم بدفعها عاجال 
نثثثراه منا�ضبا مثثن اتثثخثثاذ كثثافثثة االجثثثثراءات  حتى ال نت�ضطر جمثثريثثن مثثن اتثثخثثاذ مثثا 
الثثقثثانثثونثثيثثة خثثثالل فثثثرة اقثث�ثثضثثاهثثا �ثثضثثهثثرا )ثثثالثثثون يثثومثثا( مثثن تثثاريثثخ االنثثثثذار و�ضوف 
ثالثون  قبل  او  يف  بدفعها  باال�ضراع  ننذركم  لذا  وامل�ضاريف  االتعاب  كافة  تتحملون 

اعتبارا من الن�ضر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )2020/7262(
املنذر : الدالل للعقارات

املنذر اإليه : كونهي حممد �ضر 
ينذر املنذر / املنذر اليه بدفع القيمه االيجارية عاجال حتى الي�ضطر 
املنذر جمرا من اتخاذ ماياراه منا�ضبا من كافة االجراءات القانونية يف 
خالل فره اق�ضاها )ثالثون يوما( �ضهرا من تاريخ ن�ضر هذا االنذار 
واإال �ضي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل اتخاذ االجراءات القانونية �ضد املنذر اليه 

مع حتميله كافه االتعاب وامل�ضروفات.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2017/ M0000127 يف �لدعوى رقم 
اإىل املدعي عليه :  مركز ال�ضارقة لال�ضتثمار - �ض ذ م م 

حيث انه �ضدر احلكم �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ خالد في�ضل خالد القا�ضمي   يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

باأنه مت احلجز التنفيذي على االرا�ضي العائدة ملركز ال�ضارقة لال�ضتثمار واملحجوز عليها 
حجز تنفيذي ل�ضالح املنفذ 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف  للن�ضر.  التايل  اليوم 

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حرر بتاريخ 2021/5/3 

مركز �ضعادة املتعاملني 
�لقا�سي / و�ئل �حمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة  / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003107 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضاهل �ضبري حممد �ضبري  
جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة - منطقة العزره �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي بناية �ضكن �ضائقي اجرة ال�ضارقة 

رقم الهاتف 0523168332  
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/5/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه.     
والفائدة   ، الفا وت�ضعة و�ضتون درهم وخم�ضون فل�ضا  ت�ضعة ع�ضر  ب�ضداد مبلغ وقدره )19069.35(  املدعي عليه  الزام 

القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام
الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

حرر بتاريخ  2021/5/4 م   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
عائ�سة �بر�هيم �لهرمودي 

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003232 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اأحمد �ضر اخلتم البدري  - جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة منطقة العزرة �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان 
القا�ضمي بناية �ضكن �ضائقي اجرة ال�ضارقة رقم الهاتف : 0563423799  

اعالن بالن�ضر باللغة العربية اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�ضارقة )ذ م م( �ضد املدعي عليها / احمد �ضر اخلتم االمني البدري - �ضوداين اجلن�ضية ، تطالب فيها 

بالتايل : اأوال : قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه 
ثانيا : الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره)5515.19( خم�ضة  اآالف وخم�ضمائة وخم�ضة ع�ضر درهم وت�ضعة ع�ضر فل�ض 

، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام. 
رابعا : الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/5/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/5/5م   

مكتب �خلدمات �لق�سائية / حمدة حممد ح�سن علي �آل علي 

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003263 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نافيد خان ا�ضلم خان - جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة منطقة العزرة �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان 
القا�ضمي بناية �ضكن �ضائقي اجرة ال�ضارقة   

اعالن بالن�ضر باللغتني العربية واالجنليزية 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�ضارقة )ذ م م( �ضد املدعي عليها / نافيد خان ا�ضلم خان - باك�ضتاين اجلن�ضية ، تطالب فيها بالتايل 
 ، واربعون درهم و09 فل�ض  واربعمائة  الفا  ب�ضداد مبلغ وقدره )13440.09( ثالثة ع�ضر  املدعي عليه  الزام   : اأوال   :

والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام. 
ثانيا : اإ�ضدار اأمركم الكرمي - مبنع املدين املدعي عليه / نافيد خان ا�ضلم خان - باك�ضتاين اجلن�ضية - من ال�ضفر واإيداع 
وذلك  الدولة  منافذ  جميع  على  بذلك  والتعميم  املحكمة  خزينة   )QS4130301( الرقم  يحمل  الذي  �ضفره  جواز 
واربعمائة  الفا  ع�ضر  ثالثة  درهم(   13440.09( قدره  والبالغ  املدعية  ل�ضالح  بذمته  املرتب  بالدين  للوفاء  �ضمانا 

واربعون درهم و9 فل�ضا - ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/5/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/5/5م   
مكتب �خلدمات �لق�سائية / حمدة حممد ح�سن علي �آل علي 

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003189 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ت�ضارلز تاليموا
جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة منطقة العزرة �ضارع ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي بناية �ضكن �ضائقي اجرة ال�ضارقة   

اعالن بالن�ضر باللغتني العربية واالجنليزية 
رفعت املدعية/ اأجرة ال�ضارقة )ذ م م( �ضد املدعي عليها / ت�ضارلز تاليموا  - اوغندى اجلن�ضية ، تطالب فيها بالتايل : اأوال 
: الزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )40919.79( اربعون الفا وت�ضعمائة وت�ضعة ع�ضر درهم و79 فل�ض ، والفائدة 

القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام. 
ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/5/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب 
رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
 - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�ضر  تاريخ  من  ايام  ع�ضرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات 

بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/5/5م   

مكتب �خلدمات �لق�سائية 
 حمدة حممد ح�سن علي �آل علي 

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لوعد ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات   
)جزئي(    عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001117/ 

اإىل املحكوم عليه : الوعد ملقاوالت التك�ضية واالر�ضيات 
ال�ضارقة - مويلح - �ضارع مليحة - �ضقة رقم جي 6  0505779726 065779726 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ اجمد علي خان نور حممد - اجلن�ضية : باك�ضتاين  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 12323 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلري  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
�لقا�سي / و�ئل �حمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - مي�سينيل بار�ند� لدوك   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003920/ 

اإىل املحكوم عليه : مي�ضينيل باراندا الدوك 
 : العمل   050/9346932  : 201 متحرك  رقم  �ضقة  مارفا  بناية  �ضارع جمال عبدالنا�ضر   - ال�ضارقة  اإمارة 

ال�ضارقة   26849  : ب  �ض   04/5076200
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ بنك م�ضر   يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�ضم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 192181 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلري  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
�لقا�سي /�أحمد طلعت عبد�ل�سادق حممد  

حمكمة �ل�سارقة  / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

Date 9/ 5/ 2021  Issue No : 13236
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREAZ021/0003165-Chill (Partial)

To the defendant: Qasim Raza Muhammad
Unknown Place of residence Sharjah All Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi.
For notification by publication in both Arabic and English languages 
The plaintiff:Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant/ Qusim Raza 
Muhammad-Pakistan, requesting: -Registration of the lawsuit, setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant. -Obligate the defendant to pay an 
amount of (10238 dirhams) Ten Thousand Two Hundred Thirty Eight dirhams, and 
the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the
date of full payment. - Obligate the defendant to pay charges and expenses and 
attorney fees. You are assigned to attend the hearing 25/05/2021 in front of the 
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court-Office No. 
(Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent attorney, and to submit a 
plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 9/ 5/ 2021  Issue No : 13236
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0003079 - Civil (Partial)

To the defendant: Muhammad Ameer Hamza Khalid Mahmood
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi - Mobile No. 0506053034
You are assigned to attend the hearing 17/05/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Claims: -
Obligate the defendant to pay an amount of (8977.18 dirhams) Eight Thousand Nine 
Hundred Seventy-Seven dirhams and Eighteen fils, and the legal interest at 12% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment. 
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Al-Harmoodi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 9/ 5/ 2021  Issue No : 13236
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in
Case No. SHCFICIREA2021/0003053- Civil (Partial)

To the Defendant: Sagar Sohal
Residence address (unknown): Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
Kindly be informed that the Plaintiff: Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 
3053/2021, Second Partial Circuit, requesting: Twenty-Four Thousand Four Hundred 
Twenty-Nine dirhams and Ninety-Eight fils, and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of Obligate the Defendant to pay to the Plaintiff 
an amount of AED (24429.98) full payment, and obligate the defendant to pay charges 
and expenses and attorneyfees.
Therefore, you are required to appear before the Case Management Office No. 7, 
Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney in 
order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing will 
be held on Monday, 10/05/2021 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attorney, the legal procedures will 
be completed even in your absence.
Judicial Services Office
Fatima Yaquob Al-Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �عالن بالن�سر

   847/2021/305 ��ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- امين اني�ض زهر الدين  

جمهول حمل االقامة
�ضيخان  م�ضعود  خليفة  عبدالعزيز   / وميثله  عثثون  داين   / امل�ضتاأنف  ان  مبثثا 

الهنائي   - قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/2140  
�ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2021/5/19 املثثوافثثق  االربثثعثثاء  يثثوم  جل�ضه  لها  وحثثددت 
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : ريفت�ص ملعدات التريد )�ص.ذ.م.م(  
ال�ضكل   )B )ا�ضتدامة  املطينة   - لال�ضتثمار  الغرير  ملك   F1 رقثثم  مكتب   : العنوان 
بال�ضجل  القيد  رقم   621834  : الرخ�ضة  رقم   ، ذات م�ضوؤولية حمثثدودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائثثرة  تعلن  1040791 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/4/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/21
عبداهلل الها�سمي لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 803 -18 ملك كمال 

فاك�ض :     بورى - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف :     
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : عبداهلل الها�سمي لتدقيق احل�سابات
التجاري  بثثورى - بردبي - اخلليج  803 -18 ملك كمال  العنوان : مكتب رقم 
االقت�ضادية  التنمية  دائثثثثرة  تعلن  هثثثذا  مبثثوجثثب  فاك�ض :         -  هاتف :     
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية ريفت�ص ملعدات التريد 
2020/4/25 واملوثق  )�ص.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/21 وعلى من لديه اأي اعرا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر        

 42/2021/26 عقاري كلي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- كو�ضرا جروب منطقة حرة - ذ م م - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :كو�ضرا كومري�ضال �ضنر منطقة حرة - ذ م م - وميثله : خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ب�ضفة م�ضتعجلة : اأ- وقف اإجراءات التنفيذ بالرقم 5868/2020/ تنفيذ جتاري ب�ضفة 
م�ضتعجلة حلني الف�ضل يف الدعوى املاثلة ، و/اأو  ب. االإيجار ملن يلزم مبنح املدعية �ضورة ر�ضمية من �ضحيفة الدعوى 
املاثلة بعد اإعالنها للمدعية عليهما.  2. اأ�ضليا: 1-قبول الدعوى املاثلة �ضكال ، وحتديد اأقرب جل�ضة لنظرها مع اإعالن 
املدعي عليهما ح�ضب االأ�ضول للرد عليها. 2- التقرير مبلكية املدعية لقطعة االر�ض بالرقم )1479( ، البالغة م�ضاحتها 
)248،646،33 قدما مربعا( مبنطقة معي�ضم االأول ،3- اإعالن بطالن اإجراءات التنفيذ بالرقم 5868/2020 تنفيذ جتاري 
ب�ضان قطعة االر�ض بالرقم )1479( البالغة م�ضاحتها )248،646،33 قدما مربا(مبنطقة معي�ضم االول ،وذلك مللكية املدعية 
لها. 4- اإحتياطيا : تعيني خبري عقاري للقيام بفح�ض م�ضتندات الدعوى واالإطالع على كافة االأوراق ذات ال�ضلة وذلك 
والثانية  االوىل  عليهما  املدعي  4-الثثزام  الدعوى.  مو�ضوع   )1479( بالرقم  االر�ثثض  لقطعة  املدعية  ملكية  حول  للتقرير 
عن  التقا�ضي  قاعة  يف  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2021/5/18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وحثثددت  والر�ضوم.   بامل�ضاريف 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/4107(

املنذر : هاو�ض اوف لتجارة الذهب - ذ م م - املنذر اليه : 1- �ضركة جموهرات جي بي - �ض ذ م م -  2- دهنك منوج كومار - هندي اجلن�ضية 
املو�ضوع : اإنذار قانوين بالزام املنذر اليهما بالت�ضامن بينهما بان يوؤديا للمنذرة مبلغ / 895،725،29 الف درهم )ثمامنائة خم�ضة وت�ضعون 
الفا و�ضبعمائة وخم�ضة وع�ضرون درهما و 29 فل�ضا( بخالف الفوائد القانونية امل�ضتحقة.  1- بعدة تواريخ خمتلفة ا�ضدرت ال�ضركة املنذر 

اليها االوىل بتوقيع املنذر اليه الثاين للمنذرة عدد خم�ضة �ضيكات بياناتها كالتايل :- 

2- وعند تقدمي ال�ضيكات اخلم�ض لل�ضرف ارتدت جميعا بال �ضرف لعدم وجود ر�ضيد قابل لل�ضحب ح�ضب الثابت بافادات البنك. حيث 
مل يتم �ضرف ال�ضيكات  3- وحيث قامت املنذر اليها ب�ضداد عدة مبالغ للمنذرة وتبقي عليها مبلغ / 895،725،29 الف درهم )ثمامنائة 
خم�ضة وت�ضعون الفا و�ضبعمائة خم�ضة وع�ضرون درهما و 29 فل�ضا(  4- املنذر اليه الثاين هو ال�ضخ�ض املخول بالتوقيع وهو املوقع على 
ال�ضيكات اخلم�ض ال�ضابقة. وهو مت�ضامن مع املنذر اليها االوىل ل�ضداد املبلغ املتبقي من املديونية. لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اليهما 
بان يوؤديا للمنذرة بالت�ضامن بينهما مبلغ / 895،725،29 الف درهم )ثمامنائة خم�ضة وت�ضعون الفا و�ضبعمائة خم�ضة وع�ضرون درهما و 

�لكاتب �لعدل29 فل�ضا( والفوائد القانونية امل�ضتحقة حتى ال�ضداد. 

    

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

م
1
2
3
4
5

رقم ال�ضيك 
004128
004129
004130
004131
004314

قيمته 
800،000 الف درهم 
800،000 الف درهم 
800،000 الف درهم 
800،000 الف درهم 
800،000 الف درهم 

اإ�ضتحقاقه
 2019/5/23
 2019/5/28
 2019/5/30
 2019/5/16
2019/5/20

البنك امل�ضحوب عليه 
بنك الفجرية الوطني فرع دبي 
بنك الفجرية الوطني فرع دبي 
بنك الفجرية الوطني فرع دبي 
بنك الفجرية الوطني فرع دبي 
بنك الفجرية الوطني فرع دبي 
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�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2170/2020/11 مدين جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطابة بالزام املدعي عليهم بالت�ضان والت�ضامم فيما بينهم بان يوؤدي للمدعية مبلغ 

3.444،079.50 درهم )ثالثة مليون واربعمائة واربعة واربعون الف وت�ضعة و�ضبعون درهم وخم�ضون فل�ض(  
بخالف الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ االإ�ضتحقاق احلا�ضل يف 2020/5/15 وحتى ال�ضداد التام 

ل�ضالح املدعية. 
طالب االإعالن :  �ضركة الريموك جولد للمجوهرات - �ض ذ م م   - �ضفته بالق�ضية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 1- فيفيك امريتالل �ضيرودا �ضيرودا امريتالل بر�ضوتام -  �ضفته  بالق�ضية : مدعي 
عليه - جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2021/1/21 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم   : االإعثثالن  مو�ضوع 
اأعاله ل�ضالح/�ضركة الريموك جولد للمجوهرات - �ض ذ م م  بان  يوؤدوا بالت�ضامن فيما بينهما للمدعية 
مبلغ مقداره 3،000.000.00 درهم )ثالثة مالين درهم( مع الفائدة عنه بواقع 5٪ �ضنويا تبداأ من �ضريورة 
اتعاب  مقابل  درهثثم  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتهم   ، ال�ضداد  متثثام  وحتى  نهائيا  احلكم  هثثذا 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 931/2021/305 ��ستئناف جتاري  
مو�ضوع االإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1715 ل�ضنة 2019 
جتاري كلي والزام امل�ضتاأنف �ضدهما بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   

طالب االإعالن : خدمات اطل�ض كوبكو ال�ضرق االو�ضط �ض �ض و - فرع دبي - �ضفته 
بالق�ضية : م�ضتاأنف - املطلوب اإعالنه : 1- الكواكب للتجارة العامة - �ض ذ م م  - 

�ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده - جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2019/1715  وحددت 
التقا�ضي  بقاعة  �ضباحا   9.00 ال�ضاعة  2021/5/16م  املوافق  االحد  يوم  لها جل�ضه 
عن بعد   وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 60/2020/5230 �مر �د�ء    
مو�ضوع الدعوى : ا�ضت�ضدار اأمر اأداء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ب�ضداد مبلغ 

وقدره 71،875،00 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ اال�ضتحقاق 2018/9/30 
حتى ال�ضداد التام.

طالب االإعالن : تايتان كريدل للمقاوالت الكهروميكانيكية - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- دون فيلي ملقاوالت البناء - �ض ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ا�ضت�ضدار اأمر اأداء بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ ب�ضداد مبلغ وقدره 71،875،00 درهم مع الفائدة القانونية بواقع ٪9 
من تاريخ اال�ضتحقاق 2018/9/30 حتى ال�ضداد التام. وعليه مت تكليفهم بالوفاء بالوارد اعاله 

خالل خم�ضة ايام من تاريخ االعالن. 
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 18/2021/488 عقاري جزئي  
ال�ضادريف  احلكم  هو  فيه  املطعون  )احلكم  عقاري  طعن   2021  / مو�ضوع الدعوى:  اإحالة الق�ضية رقم 110 
الدعوى 145 / 2020 ا�ضتئناف عقاري ، واال�ضتئناف ال�ضابق هو ا�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 565 

/ 2019 عقاري كلي ( من حمكمة متييز  دبي اإىل حمكمة دبي االبتدائية.
طالب االعالن:  عدنان بن عبدالفتاح بن حممد �ضويف  - �ضفته بالق�ضية : مدعى

 املطلوب اعالنهم:  1 - لوؤي رفيق القلعي  �ضفته بالق�ضية : مدعى عليه
2 - ليك�ضاري هومز �ض.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه

مو�ضوع االعالن:  قد اأقام عليكث الدعوى ومو�ضوعها اإحالة الق�ضية رقم 110 / 2021 طعن عقاري )احلكم 
ا�ضتئناف  هو  ال�ضابق  واال�ضتئناف  عقاري  ا�ضتئناف   2020  /  145 الدعوى  ال�ضادريف  احلكم  هو  فيه  املطعون 
احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 565 / 2019 عقاري كلي( من حمكمة متييز دبي اإىل حمكمة دبي االبتدائية. 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 19 - 05 - 2021 ال�ضاعة 08:30( �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد 
BUILDING _ DESC & لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكث من 

مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 11/2021/881 مدين جزئي 

مو�ضوع الدعوى :  مت احالة الق�ضية من حمكمة التنفيذ املو�ضوعية منازعة تنفيذ مو�ضوعية رقم 2021/6 
وكان القرار كاالتي )حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالن�ضبة للمتنازع �ضدهما بعدم اخت�ضا�ض املحكمة نوعيا 
اإدارة الدعوى حتديد جل�ضة  بنظر الدعوى واحالتها بحالتها اإىل املحكمة املدنية الدائرة اجلزئية وعلى مكتب 

لنظرها اأمام الدائرة اجلزئية املخت�ضة 
طالب االعالن : حمد حممد فا�ضل املزروعي  - �ضفته بالق�ضية: مدعى

املطلوب اعالنهم : 1 - توني�ض العمال تنفيذ الت�ضميم الداخلي �ض ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها مت احالة الق�ضية من حمكمة التنفيذ املو�ضوعية منازعة 
للمتنازع  بالن�ضبة  احل�ضوري  مبثابة  املحكمة  )حكمت  كاالتي  القرار  وكثثان   2021/6 رقثثم  مو�ضوعية  تنفيذ 
اجلزئية  الدائرة  املدنية  املحكمة  اإىل  بحالتها  واحالتها  الدعوى  بنظر  نوعيا  املحكمة  اخت�ضا�ض  بعدم  �ضدهما 
وعلى مكتب اإدارة الدعوى حتديد جل�ضة لنظرها اأمام الدائرة اجلزئية املخت�ضة.  وحددت لها جل�ضة يوم االأحد 
املرئي من خالل  االت�ضال  بعد عن طريق  الدعوى عن  8:30 �ضباحا )تنظر  ال�ضاعة   2021-5-23 املوافق 
تطبيق بوتيم على الرقم 00971564339767( لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديكث من مذكرات اأو م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 168/2021/20 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة ببطالن اتفاقية ال�ضمان املوؤرخة 2014/10/12 مع ما يرتب 

على ذلك من اثار.  
طالب االإعالن :  اي�ضار بروجكتز ليمتد  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

اإعالنه : 1- اي تي اي املتخ�ض�ضة للتمويل - ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : مدعي  املطلوب 
عليه - جمهول حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  املطالبة ببطالن اتفاقية ال�ضمان 
يثثوم االحد   لها جل�ضة  اثثثار. وحثثددت  ذلثثك من  املثثوؤرخثثة 2014/10/12 مع ما يرتب على 
املوافق  2021/5/16  ال�ضاعة 9.30 �ض بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �لروؤية �مل�ستقبلية لالإن�ساء�ت - ذ م م   
جزئي  عمايل   SHCEXCICOM2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000529/ 

اإىل املحكوم عليه : الروؤية امل�ضتقبلية لالإن�ضاءات - ذ م م    
الريد   202 مكتب   / الثاين  الطابق   / املدفع  جا�ضم  بناية   / الكويت  دوار   / مي�ضلون   / ال�ضارقة   / عنوانها 

االإلكروين : asmaaall890@gmail.com هاتف رقم 0566661595 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ا�ضماء علي احمد حممد البنهاوي - اجلن�ضية : م�ضري  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 50049 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلري  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
�لقا�سي / وليد خمي�س عبد�هلل �خلدمي 

حمكمة �ل�سارقة  / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/4167(
املنذر : بوبوالر للعقارات

املنذر اليه : حممد طيب عظم حممد عظم
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد مبلغ ) 40000 ( درهم اماراتي خالل 
مدة اأق�ضاها خم�ضة اأيام من تاريخ الن�ضر، واال �ضت�ضطر املنذر التخاذ كافة 
اأمر االأداء واملطالبة  االجثثراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ضت�ضدار 
بالتعوي�ض املنا�ضب عن اي عطل اأو �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر 

اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �ملحرر )2020/4150(
املنذر:  دار التمويل �ض.م.ع.

 املنذر اإليه:  الك�ضمانان اإليا�ض جاني�ضان - اجلن�ضية :الهند
بثالثوفثاء ينثذر وينبثه املنثذر علثى  املو�ضوع :-  مبوجثب هثذا االإنثذار والتكليثف 
املنثذر اإليثه ب�ضثداد مبلثغ وقثدره 212،770 درهثم )مائتثان واثنتثى ع�ضر الف 
 16% بواقثع  االإتفاقيثة  الفائثدة  اإلثى  باالإ�ضثافة  درهثم(  و�ضثبعون  و�ضبعمائة 
خثالل  وذلثك   ، التثام  ال�ضثداد  وحثتثى  املبلثغ  كامثل  ا�ضثتحقاق  تثاريخ  مثن  �ضنويا 
خم�ضثة اأيثام مثن تاريخ ا�ضتالم االإنثذار، وذلثك للعلثم واالحاطثة ولتنفيثذ مثا جثاء 
وحثفثظ  االخثالل  عثدم  مثع  اإليثه  املنذر  القثانوين يف حق  ولنفثاذ مفعولثه  فثيثه 

كافة حقوق املنذر االأخرى جتاه املنذر اإليه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/4133(

املنذر / هنيكل بويل بت لل�ضناعات املحدودة ذ م م
املنذر اإليها / الطبقة العليا للمقاوالت العامة ذ م م

بناء على طلب املنذر اإليها، قامت املنذرة من املنتجات التي ت�ضنعها للمنذر اإليها التي ا�ضتلمت املواد مبوجب اأوامر 
ت�ضليم اأ�ضولية ونتيجة لهذا التعامل التجاري فقد تر�ضد للمنذرة بذمة املنذر اإليها قيمة فواتري غري م�ضددة 
باإجمايل مبلغ وقدره 162،439.20 درهم )مائة واثنان و�ضتون الفا واربعمائة وت�ضعة وثالثون درهما و 20 
فل�ضا ( وبالرغم من ايفاء املنذرة بالتزاماتها بالتوريد والت�ضليم، اإال اأن املنذر اإليها ف�ضلت ب�ضداد قيمة املواد املوردة 
بدون وجه حق بالرغم من كافة املحاوالت الودية لذلك وعمال بن�ض املادة رقم )63( الالئحة التنفيذية لقانون 
االجراءات املدنية، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليها ومتهلها مدة خم�ضة اأيام اعتبارا من تاريخ تبلغها بهذا االإنذار 
للوفاء باملبلغ املر�ضد املذكور بعاليه وقدره 162،439.20 درهم )مائة واثنان و�ضتون الفا واربعمائة وت�ضعة 
وثالثون درهما و 20 فل�ضا( ، وبخالف ذلك فان املنذرة �ضتكون م�ضطرة اإىل اتخاذ االإجراءات القانونية واإقامة 
الدعوى يف �ضبيل الزام املنذر اإليها باملبلغ املذكور باالإ�ضافة اإىل الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد القانونية من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�ضداد التام
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/4104(

املنذر/ كوردينال للتجاره �ض.ذ.م.م 
املنذر اليه االأول /�ضنرو هاير ماركت 

املنذر اليه الثاين / عبدالرحمن عبا�ض متيز
العنوان/جمهول العنوان

املنذر ينذر املنذر اليه ب�ضداد مبلغ وقدره 157515 درهم خالل مده اأق�ضاها 
كافة  املنذر التخاذ  �ضي�ضطر  واال  االإنثثثذار  هثثذا  ن�ضر  تاريخ  اأيثثام من  خم�ضة 
االإجراءات القانونيه �ضدكم. مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف 

التقا�ضي والفائده القانونيه واتعاب املحاماه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر قانوين بالن�سر

رقم )2021/4163(
املنثذر: �ضركة في�ضل جا�ضم التجارية ذ.م.م
املنذر اإليثه: عبدال�ضمد ال�ضيخ عبدالكرمي

)جمهولة حمل االإقامة(
مبوجب هذا االإنذار ينذر املنذر – املنذر اإليه ويكلفه ب�ضداد مبلغ 232،215 درهما اإماراتيا 
)مائتان واثنان وثالثون األف ومائتان وخم�ضة ع�ضر درهماً اإماراتياً( نظري ال�ضيكات املرتدة يف 
اإىل  املنذر  لذلك، �ضيتقدم  اأيثثام بدءا من تاريخ هذا االعثثالن. خالفاً  اأق�ضاها خم�ضة )5(  مدة 
الق�ضاء التخاذ جميع االإجثثراءات القانونية الالزمة �ضدكم ويلزمكم بدفع املبلغ املذكور �ضلفاً 
املطالبة  تاريخ  من  اعتباراً  �ضنوياً   ٪12 بن�ضبة  القانوين  التاأخري  فائدة  ذلك  يف  )مبا  بالكامل 
القانونية وحتى الت�ضوية الكاملة(، باالإ�ضافة اإىل التعوي�ض املنا�ضب عن ال�ضرر املعنوي واملادي 
الر�ضوم  تاريخ اال�ضتحقاق، وكذلك دفع  املبلغ يف  ب�ضبب تخلفكم �ضداد نف�ض  باملنذر  الذي حلق 

والنفقات الق�ضائية )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة(.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/3982(

نور بنك )م�ضاهمة عامة( )بنك نور االإ�ضالمي )�ض.م.ع( �ضابقا(
�ضد /  املنذر اإليهما / 1 - �ضركة االحتاد للبناء واال�ضتثمار )ذ.م.م(

التجارية )ذ.م.م( )كفيل �ضامن(  للوكاالت  االأمارات  �ضركة   -  2
املو�ضوع / مطالبة مالية ب�ضداد مبلغ وقدره )19،115،230،62( درهم فقط ت�ضعة ع�ضر مليونا ومائة وخم�ضة 

ع�ضر األفا ومائتان وثالثون درهما واثنان و�ضتون فل�ضا( ، حتى تاريخ 2020/6/14   
املنذر يخطركم ويكلفكم ب�ضرورة الوفاء باملديونية املر�ضدة بذمتكم و�ضداد مبلغ وقدره )19،115،230،62( 
درهم فقط ت�ضعة ع�ضر مليونا ومائة وخم�ضة ع�ضر األفا ومائتان وثالثون درهما واثنان و�ضتون فل�ضا( حتى تاريخ 
اأيام من تاريخ هذا االإنذار ، هذا ويف حال ف�ضلكم يف �ضداد كامل املديونية خالل   )5( ، خالل مدة   2020/6/14
اإىل املحكمة املخت�ضة واتخاذ كافة االإجثثراءات القانونية �ضدكم  اأعثثاله، �ضيبادر املنذر اىل رفع االأمر  املدة املذكورة 
ال�ضت�ضدار اأمر اأداء، وفقا للمادتني )62 ، 63( من الالئحة التنفيذية لقانون االإجراءات املدنية، وذلك حفاظا على 

كافة حقوق املنذر ، مع املطالبة باالإ�ضافة اإىل ما ذكر اأعاله بتحميلكم كافة االتعاب ور�ضوم التقا�ضي
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/3983(

م�ضرف االمارات االإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة(
)Z2442229( جواز �ضفر رقم - )ضد / املنذر اإليه / بري�ض �ضاتيندر بارار )هندي اجلن�ضية�

األفا  وت�ضعون  وواحثثد  اأربعمائة  فقط  درهثثم(   491،736،48( وقثثدره  مبلغ  ب�ضداد  بالوفاء  تكليف   / املو�ضوع 
و�ضبعمائه و�ضتة وثالثون درهما وثمانية واأربعون فل�ضا(، باالإ�ضافة اإىل الغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ 

املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
املنذر يخطرك ب�ضداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )491،736،48 درهم( 

األفا و�ضبعمائه و�ضتة وثالثون درهما وثمانية  اأربعمائة وواحد وت�ضعون  )فقط )491،736،48 درهم( فقط 
واأربعون فل�ضا( ، باالإ�ضافة اإىل الغرامة التاأخريية بواقع %9، خالل مده )5( اأيام من تاريخ هذا االإنذار، هذا 
ويف حال ف�ضلكم يف �ضداد كامل املديونية خالل املدة املذكورة اأعاله ، �ضيبادر املنذر اإىل رفع االأمر للمحكمة املخت�ضة 
واتخاذ كافة االإجراءات القانونية �ضدكم ال�ضت�ضدار اأمر اأداء، وفقا للمادتني )63 ، 62( من الالئحة التنفيذية 
لقانون االإجراءات املدنية، وذلك حفاظاً على كافة حقوق املنذر، مع املطالبة باالإ�ضافة اإىل ما ذكر اأعاله بتحميلكم 

كافة االأتعاب ور�ضوم  التقا�ضي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �ملحرر )2021/4149(
املنذر:  دار التمويل �ض.م.ع.

املنذر اليه : جواهر علي احمد البلو�ضي - اجلن�ضية : االإمارات 
املو�ضوع :- 

فثاإن املنثذرة مبوجثب هثذا االنثذار تخطثركم وتكلفكثم بث�ضثروره الوفثاء باملديونيثه املر�ضثده بثثذمتكم 
و  درهثم  وت�ضثعة  وت�ضثعمائة  األثف  وت�ضثعون  )ت�ضثعة  درهثم   99،909.45 قثدرها  والبثالغ  ل�ضثثاحلها 
خم�ضثة واأربعثون فثلث�ض( ، مثع الفائثدة االتفاقيثة علثى هثذا املبلثغ بواقثع %2.89 �ضثثهريا، من تثاريخ 
ا�ضثتحقاقه وحتثي متثام ال�ضثداد ، علثى اأن يكثون ذلثك ال�ضثداد خثالل خم�ضثة اأيثام مثن تثاريخ ا�ضثتالمكم 
لثهثذا االنثذار، واإال �ضت�ضثطر املنثذرة التخثاذ كثافثة االإجثراءات القانونيثة �ضثدكم ال�ضت�ضثدار امثر االداء 
وفقثا للمثادتني )62،63( مثن الالئحثه التنفيذيثه لقثانون االجثرءات املدنيثه وذلثك حفاظثا علثي كثافثه 

حثقثوق املنثذره مثع املطالبثه باال�ضافه ايل ما ذكر بتحميلكم كافه االتعاب ور�ضوم التقا�ضي

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICIPOR2020 / 0002218 جتاري )جزئي( 
اىل املدعي عليه : ال ايه الدولية - م م ح 

نعلمكم بان املدعي �ضيفر فيال التجارية - ذ م م - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 0.0 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  املدنية  االإبتدائية  املحكمة   ، ال�ضارقة  حمكمة  امام  احل�ضور  عليكم  يجب  لذا 
االإجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فاإن  ار�ضال وكيل معتمد ينوب عنكم  او  ، ويف حالة عدم ح�ضوركم  وم�ضتندات 

القانونية يف غيابكم. 
احلكم 

 64804( وقدره  مبلغ  املدعية  اىل  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : : مبثابة احل�ضوري  املحكمة  حكمت 
درهم( والفائدة القانونية بواقع %5 على ذلك املبلغ من تاريخ 2017/9/20 وحتى متام ال�ضداد وعلى 

اال يجاوز ا�ضل الدين مع الزام املدعي عليها بالر�ضوم 
 مركز �ضعادة املتعاملني

حرر بتاريخ  2021/5/4 - حرر بوا�ضطة املوظف
�لقا�سي /ح�سام �لدين ح�سن م�سطفى حممد خ�سر 
حمكمة �ل�سارقة
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �عالن بالن�سر

   595/2021/300 ��ستئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- ح�ضان احمد يغمور  

جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ضتاأنف / مبارك بن فهد بن مبارك املطلق  

ال�ضادر  ا�ضتاأنف احلكم  قد   - املثثازمثثي   احمد ح�ضن حممد عبداهلل   / وميثله 
بالدعوى رقم 2020/1813   وحددت لها جل�ضه يوم االثنني املوافق 2021/5/17 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر 

 60/2021/1695 �أمر �د�ء  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما /1-فاين ادج العمال االملنيوم والزجاج �ض ذ م م ، 2-ريت�ضبوي 

توما�ض توما�ض - جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ املهذب لتجارة االملنيوم والزجاج - ذ م م  

وميثله / اأحمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي - قررت حمكمة دبي االإبتدائية 
املذكورة  باملطالبة  بالوفاء  لتكليفكم  وذلك  ن�ضرا  اعالنكم   2021/5/5 بتاريخ 

اعاله وذلك خالل 5 ايام من تاريخ تبليغكم باالإعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�عالن بالن�سر 
 207/2021/2500 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  �ضواين للعقارات -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�ضكاي كورت�ض ملالكها �ضركة ال�ضكوك الوطنية �ضركة ال�ضخ�ض 

الواحد م�ضاهمة خا�ضة �ضركة ال�ضخ�ض الواحد )�ض ذ م م(  
التنفيذية  الثثدعثثوى  اأقثثثام عليكم  قثثد  املثثازمثثي.  اأحثثمثثد ح�ضن حممد عثثبثثداهلل  وميثله / 
درهثثم اىل طالب  وقثثثدره )222345(  بثثه  املنفذ  املبلغ  والثثزامثثكثثم بدفع  اعثثاله  املثثذكثثورة 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�عالن بالن�سر        
 1167/2021 جتاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- كامل لل�ضناعات - �ض ذ م م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : بيج كرين للنقل العام - �ض ذ م م  
وميثله : اأحمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي  

وقدره  مبلغ  للمدعية  تثثثوؤدي  بثثان  عليها  املثثدعثثي  الثثثزام  ومو�ضوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد 
واربعون  وخم�ض  درهم  وت�ضعون  و�ضبعة  وخم�ضمائة  االف  و�ضبعة  مائة  اإماراتي   )107،597.45(
فل�ضا ، مع الفائدة  القانونية بواقع 12٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام.   
التقا�ضي عن  ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف قاعة  املوافق 2021/5/16  وحددت لها جل�ضة يوم االحد 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
مدين تنفيذ   350  /  2021

اأ�ضغر جهاجنري  اأ�ضغر  اأف�ضل  �ضلمان  اإىل املنفذ �ضده 1- 
جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ / نون فريديريكو انطوني�ض دو نا�ضكيمينتو.
الدعوى  عليكثم  اأقثثثثام  قثثد   - عثثبثثداهلل  خمي�ض  عثثبثثداهلل  بثثثدر   / ميثله  و 
الثثتثثنثثفثثيثثذيثثة املثثثذكثثثورة اعثثثثاله والثثزامثثكثثثثثم بثثدفثثع املثثبثثلثثغ املثثنثثفثثذ بثثه وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل  درهثثم   269376
االلتزام  عثثدم  حالة  يف  بحقكثم  التنفيذية  االجثثثراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�عالن بالن�سر 

 207/2020/7047 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  �ضهيل عبا�ض �ضورفى -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ لينكولن جوم�ض  
وميثله / احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)334106.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

�عالن بالن�سر 
 207/2020/2422 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  علي حممد عبداخلالق ارجمندي -  جمهول حمل االقامة
الوطنية  ال�ضكوك  �ضركة  ملالكها  العقارية  الوطنية  ال�ضركة  التنفيذ/  الطالب  ان  مبا 
�ضركة ال�ضخ�ض الواحد م�ضاهمة خا�ضة �ضركة ال�ضخ�ض الواحد - �ض ذ م م( وميثله 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقثثام عليكم  قد   - املازمي  احمد ح�ضن حممد عبداهلل   /
او  التنفيذ  املنفذ به وقدره )2381180( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامكم بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/4134(

املنذر / ب�ضاط الريح ال�ضريع لل�ضحن والتخلي�ض )�ض.ذ.م.م(
املنذر اإليه / �ضمري كورميانيل ميليمانيل

لدى  االأوىل  اإليها  املنذر  التالية من ح�ضاب  ال�ضيكات  ب�ضحب وحترير  الثاين  اإليه  املنذر  قام  اإليهما،  واملنذر  املنذرة  بني  تعامل جتاري  نتيجة 
بنك را�ض اخليمة الوطني:

اإليهما  املنذر  اأن  وحيث  الر�ضيد   كفاية  لعدم  �ضرف  دون  ارجتعت  ا�ضتحقافها  بتواريخ  لل�ضرف  املذكورة  ال�ضيكات  بتقدمي  املنذرة  قيام  وعند 
ممتنعان بدون وجه حق عن الوفاء بقيمة ال�ضيكات املرجتعة للمنذرة بالرغم من كافة املحاوالت الودية  لذلك وعمال بن�ض املادة رقم )63( 
الالئحة التنفيذية لقانون االجراءات املدنية، فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليهما ومتهلهما مدة  خم�ضة اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما بهذا االإنذار 
للوفاء بقيمة ال�ضيكات املرجتعة املذكورة بعاليه وقدرها 207،699 درهم  )مائتان و�ضبعة اآالف و�ضتمائة وت�ضعة وت�ضعون درهما(.  وبخالف 
ذلك فان املنذرة �ضتكون م�ضطرة اإىل اتخاذ االإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �ضبيل اإلزام املنذر اإليهما بالت�ضامن  باملبلغ املذكور باالإ�ضافة 

اإىل الر�ضوم وامل�ضاريف والفوائد.
�لكاتب �لعدل

    

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

رقم ال�ضيك 
000010
000011
000012

االإجمايل  

تاريخه 
 2019/11/5
 2019/11/5

  2019/11/5

البنك 
 راأ�ض اخليمة الوطني 
راأ�ض اخليمة الوطني 
راأ�ض اخليمة الوطني

قيمة ال�ضيك / درهم 
78،725.00
67،065.00
61،909.00

  207،699.00
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“احلق يعلو” بال�ضدور، بعد اإعالن تاأ�ضي�ض الدولة  واأعقب 
ذات  حملت  التي  العربي  ال�ضرق  جريدة   ،1921 االردنثثيثثة 
منطقة  يف  ي�ضدر  يكن  مل  وقثثت  يف   ،1923 عثثام  اخلثثطثثاب 
ومعرفيا  ثقافيا  ونا�ضرا  حامال  ت�ضكل  �ضحيفة  اأي  االردن 
تعمل على تكري�ضهما كنقطة انطالق الآفاق العلم والثقافة 

الرحبة.
هذا  وال�ضاعر،  االأديثثب  وهثثو  املوؤ�ض�ض  امللك  له  املغفور  ور�ضخ 
النهج مبا �ضهدته حركة ال�ضعر يف االأردن من �ضعود وتنامي 
اأدبي  ن�ضاط  قيام  عنها  اأدبية متخ�ض  قثثاد حركة  اإنثثه  بحيث 
له،  مثثوئثثال  االدبثثثثي  كثثثان جمل�ضه  االأردن  �ثثضثثرقثثي  يف  وثثثقثثايف 
احت�ضن  واملثقفني،  ثقافيا وملتقًى لالدباء  بو�ضفه �ضالونا 
العربي،  االأردن والوطن  وال�ضعر يف  والثقافة  االأدب  عمالقة 
عالوة على امل�ضاجالت ال�ضعرية بينه وبني عدد منهم؛ حممد 
علي احلوماين وندمي املالح وفوؤاد اخلطيب و�ضعيد البحرة 
وتي�ضيري ظبيان وعرار /م�ضطفى وهبي التل/ وح�ضني زيد 

الكيالين وغريهم الكثري.
معظم  على  ا�ضتحوذ  الثثثذي  ال�ضيا�ضي  ن�ضاطه  جثثانثثب  واإىل 
وقته، مل ُيغفل امللك املوؤ�ض�ض اجلانب الثقايف، فاهتم بجميع 
امل�ضروعات  مثثن  الثثعثثديثثد  ودعثثثم  وتثثابثثع  الثقافية  الثثقثثطثثاعثثات 
االإبداعية، واأ�ضبح �ضرق االأردن حمط اأنظار املثقفني العرب، 
وبداأت عجلة احلركة الثقافية تدور، حيث تاأ�ض�ض اأول جممع 
�ضعيد  الثث�ثثضثثيثثخ  بثثرئثثا�ثثضثثة   1923 الثثبثثالد يف متثثثوز  عثثلثثمثثي يف 
املعارف  مثثنثثارة  ورفثثع  القومية  االآثثثثار  اإحثثيثثاء  بهدف  الكرمي 
اأيلول من العام  اأوىل جل�ضاته يف �ضهر  العربية، والذي عقد 
نف�ضه وحدد اأهدافا مهمة كان منها: اإلقاء املحا�ضرات العامة 
يف ندوة املجمع، واإن�ضاء مكتبة عامة، واإ�ضدار جملة �ضهرية 
بينه  و�ضل  حلقة  ولتكون  املجمع،  اأع�ضاء  اأفكار  فيها  ُتن�ضر 

وبني دور الكتب واملجامع العلمية واأمهات املجالت.
ويف �ضنوات الحقة �ضدر قانون جممع اللغة العربية االأردين 
يف عهد املثثغثثفثثور لثثه بثثثاإذن اهلل املثثلثثك احل�ضني بثثن طثثالل عام 

1976، وبداأ املجمع ن�ضاطاً كبرياً يف خدمة اللغة العربية.
االمثثارة مع  بثثداأت يف عهد  الت�ضكيلي قد  الفن  وكانت حركة 
وبعده   ،1922 عثثام  االأنثث�ثثضثثي  عمر  اللبناين  الثثفثثنثثان  قثثثدوم 
فني  معر�ض  اأول  اأقثثام  الثثذي  �ضليمان  الدين  �ضياء  الركي 
له يف فندق فيالدلفيا يف عمان، وحظي الت�ضكيليون برعاية 
خا�ضة من امللك املوؤ�ض�ض الذي اقتنى جمموعة من اأعمالهم 

يف ق�ضره، وهي رعاية نادرة يف وقتها.
الع�ضرينيات من  ال�ضينما يف عمان منذ نهاية  وانت�ضرت دور 
الثثقثثرن املثثا�ثثضثثي، اي مثثع بثثدايثثات الثثدولثثة االردنثثيثثة، وخما�ض 
ت�ضكيل جمتمع مدين وم�ضهد اإجتماعي ثقايف جديد، وت�ضري 
اأول دار لل�ضينما يف عمان كانت دار  اإىل ان  عدد من امل�ضادر 
�ضينما الن�ضر ومت افتتاحها يف نهاية الع�ضرينيات و�ضاحبها 

هو اأبو �ضياح القباين.
اأطلق  مثثا  كثثانثثت  الع�ضرينيات  منت�ضف  يف  اإربثثثد  مدينة  ويف 
على  تعمل  عر�ض  ماكينة  على  واحتوت  البرا  �ضالة  عليها 
االأر�ض،  على  ويجل�ضون  امل�ضاهدون  يدخل  حيث  البطارّية، 
وثم مت بناء �ضينما الزهراء يف اأواخر الع�ضرينيات وافتتاحها 
حديثا  اكت�ضف  فيما  املا�ضي،  القرن  من  الثالثينيات  بداية 
باملفرق  ال�ضفاوي  مبنطقة  دار�ضينما  اردنية  بحثية  بجهود 
اأردنية  بثثاأيثثاد  وبنيت   1934-1933 بني  ما  للفرة  تعود 

وبت�ضميم اإجنليزي.
ال�ضينما  بثثالثث�ثثضثثيثثنثثمثثا، ومثثثثع ظثثثهثثثور  املثثوؤ�ثثضثث�ثثض  املثثثلثثثك  واهثثثتثثثم 
/ لل�ضينما  دار  اإن�ضاء  تابع  الثالثينيات،  اوائثثل  يف  الناطقة 

مكتملة  ال�ضينما  دور  موا�ضفات  بح�ضب  الثثبثثراء/  �ضينما 
�ضينما بح�ضب تلك  اأول  1935، وتعد  العر�ض عام  �ضروط 
املوا�ضفات، وكانت تعر�ض فيها كذلك امل�ضرحيات والو�ضالت 
املو�ضيقية والغنائية لفرق عربية، والتي �ضهدت عام 1943 
اأ�ضمهان الفتتاح  و�ضقيقته  االأطر�ض  فريد  املو�ضيقار  ح�ضور 
كما عر�ضت  العر�ض االأول من فيلمهما “انت�ضار ال�ضباب”، 
وقدمتها  وهبي  ليو�ضف  االعثثثراف  كر�ضي  م�ضرحية  فيها 
فرقة املحم�ضاين اللبنانية يف نهاية االربعينيات من القرن 
مطلع  يف  بعدها  اأن�ضئت  التي  /االإمثثثارة/  �ضينما  ثم  املا�ضي، 

االأربعينيات.
عمان  اإىل  املوؤ�ض�ض  امللك  و�ضول  وبعد  الن�ضر  �ضعيد  وعلى 
اأول مطبعة  والن�ضر من خالل جلب  ال�ضحف  تاأ�ضي�ض  دعم 
1922، ثم ظهرت مطبعة  عثثام  ان  اإىل عمَّ االإمثثثارة  يف عهد 
احلكومة عام 1925، ثم ظهرت مطابع اأخرى مهمة منها 
مطبعة اال�ضتقالل العربي عام 1932واأ�ضهمت بن�ضر ثقافة 

الطباعة التجارية.
ثابتة  بخطى  ي�ضري  امل�ضرح  كثثان  الزمنية  احلقبة  تلك  ويف 
بثثداأت حركة  ثم  للم�ضرح،  َكتبوا  ُكتاب  هناك  كان  اإذ  وواثقة، 
امل�ضرح كفعل من خالل املدار�ض والكنائ�ض، فكانت االإ�ضارات 
االأوىل لعمل متثيلي مدون عام 1918، وقبلها كانت اأن�ضئت 
 1914 عثثام  و�ضوؤونه  بامل�ضرح  ُتعنى  االأردن  يف  جمعية  اأول 
وازدهرت  العربية”  الكاثوليكية  النا�ضئة  “جمعية  و�ضميت 
االأعمال امل�ضرحية على يد روك�ض بن زائد العزيزي وحممد 
االأعمال  مثثن  الثثكثثثثثري  الثثعثثزيثثزي  فثثقثثدم  وغثثثريهثثثم،  املحي�ضن 
و”الر�ضيد   ،1923 عثثثام  “ال�ضمواأل”  مثثنثثهثثا  املثث�ثثضثثرحثثيثثة 
 ،1924 عثثثام  االأيوبي”؛  الثثديثثن  و”�ضالح  والرامكة” 
منذ  وعجلون  وال�ضلط  عمان  يف  م�ضرحية  عرو�ض  وقدمت 

عام 1927.
القوات  مو�ضيقات  ت�ضكلت  الثثدولثثة  تاأ�ضي�ض  مثثع  وبالتزامن 
القوات  بثثنثثاء  بثثثدايثثثات  1921 مثثع  االأردنثثثيثثثة عثثثام  املثث�ثثضثثلثثحثثة 
امللك  اهتمام  يوؤكد  مما  العربي،  اجلي�ض  االردنية-  امل�ضلحة 
املوؤ�ض�ض باملو�ضيقا، ليتم بعدها تكوين فرقة دار االإذاعة برام 

اهلل وفرقتني من مو�ضيقا اجلي�ض، فكانت هذه مبثابة بذور 
النه�ضة املو�ضيقية املقبلة واأ�ض�ضها.

واالردن الذي ي�ضتند على تاريخ للوجود االن�ضاين يتجاوز 8 
اآالف عام ويحتوي ارثاً ثقافياً ي�ضهد على ا�ضهاماته الكبرية 
الكتابة  لن�ضوء  مهد  كما  ومهمة،  قدمية  تاريخية  حقب  يف 
العربي عندما قدم االنباط احلثثرف واالنتقال به  واحلثثرف 
ال�ضياق  يف  ي�ضهم  ان  على  قثثثادر  العربية،  اىل  االرامثثيثثة  مثثن 

احل�ضاري العاملي.
بواكري  وكثثثان �ضمن  الثثثثثقثثايف  الثثتثثنثثوع  كثثذلثثك  االردن  و�ثثضثثهثثد 
املبكرة  اال�ضالمية  العهود  ويف  اال�ثثضثثالمثثي،  املثث�ثثضثثروع  ظثثهثثور 
ال�ضياق  يف  مهما  دورا  االردنثثيثثة  والثثثثثقثثافثثة  للجغرافيا  كثثان 
والراث  واجلثثذور  التليد  املا�ضي  لربط  و�ضعيا  احل�ضاري، 
وامل�ضتقبل،  باحلا�ضر  والفنون  واملعرفة  واملنجزات  والهوية 
املتاحف،  باإن�ضاء  كبريا  اهتماما  االردنية  الدولة  اولت  حيث 
اإذ ُيعد متحف اآثار جر�ض اأقدم متحف يف االردن ويعود لعام 

1928 واقيم يف اأحد اأقبية معبد اأرتيم�ض.
ومتحف   ،1951 عثثام  االأردين  االآثثثثار  متحف  تاأ�ضي�ض  ومت 
الثثثبثثثراء الثثثقثثثدمي عثثثام 1963، ومثثتثثحثثف احلثثلثثي واالزيثثثثثاء 
�ضرح  ومتحف   ،1977 ال�ضعبية  احلياة  ومتحف   ،1971
ال�ضهيد 1977، ومتحف االردن 2005، ومتحف االطفال 

.2007
كما مت تاأ�ضي�ض املتحف الوطني للفنون اجلميلة عام 1980 
يف  تباعا  املتاحف  تاأ�ضي�ض  وتثثثواىل  الثثريثثة،  احلثثيثثاة  ومتحف 
الثثعثثديثثد مثثن املثثحثثافثثظثثات واملثثواقثثع االثثثريثثة والثثراثثثيثثة وذات 

البعد الوطني واملعريف، لي�ضل عددها اىل نحو 30 متحفا.
وتزامن النهو�ض الثقايف مع االهتمام بالتعليم منذ تاأ�ضي�ض 
املنفتحة  العربية  الثقافة  الإ�ضاعة  كمقدمة  االأردنية  الدولة 
الثقايف  العمل  ماأ�ض�ضة  اأن  اإال  االأعثثثم،  االإنثث�ثثضثثاين  البعد  على 
الثقايف  العمل  يف  تثثراكثثمثثات  اإىل  م�ضتندة  جثثثاءت  االأردن،  يف 
والفنون  الثقافة  دائثثثرة  باإن�ضاء  بثثثداأت  واالأهثثلثثي،  احلكومي 
اململكة،  الثقايف يف  للن�ضاط  راعياً  اإطثثاراً  لتكون   1966 عام 

باالإ�ضافة اإىل ملء الفراغ على �ضعيد اخلدمات الثقافية.
وجاء اإن�ضاء الدائرة من اأجل االهتمام بكل ما يتعلق بال�ضوؤون 
واملثقفني  الكتاب  مع  والتعاون  اململكة،  يف  والفنية  الثقافية 
الدائرة  هثثذه  ارتثثبثثطثثت  حيث  ن�ضاطاتهم،  ودعثثثم  والثثفثثنثثانثثني 
اأن�ضئت يف  التي  الثقافة واالإعثثالم وال�ضياحة واالآثثثار  بثثوزارة 
ال�ضوؤون  مبختلف  العناية  بها  واأنيطت   ،1964 عام  مطلع 
وال�ضباب  الثقافة  وزارة  ان�ضاء  مت  ثم  واالإعالمية،  الثقافية 
مبقت�ضى املادة 20 من الد�ضتور، و�ضدر نظامها �ضنة 1977 
ثم اأن�ضئت وزارة الثقافة والراث القومي عام 1988 بنظام 
خا�ض هو نظام وزارة الثقافة والراث القومي رقم 5 ل�ضنة 
ثم   ،1990 ل�ضنة   5 رقثثم  الثقافة  وزارة  نظام  ثم   ،1988
15 لعام  الثقافة رقثثم  لثثوزارة  الثثثوزاري  التنظيم  تثثاله نظام 

.2003
و�ضهدت املرحلة التي متتد من عام 1966 اإىل عام 1976، 
مرحلة بناء العمل الثقايف احلكومي، ف�ضدر اأول نظام لن�ضر 
االإنتاج الثقايف يف االأردن وتوزيعه �ضنة 1969، وبو�ضر بن�ضر 
�ضنة  /اأفثثكثثار/  ثقافية  جملة  اأول  و�ضدرت  الثقافية،  الكتب 
1966، و�ضدرت جملة “�ضوت اجليل” وجملة “الفثثثنثثون 
ال�ضثعبية” عام 1974، واأن�ضئ املعهد املو�ضيقي �ضنة 1966 
فرقة  اأول  وت�ضكلت  ال�ضعبية،  الفنون  فرقة  اإىل  باالإ�ضافة 
 1965 عثثام  االأردين  املثث�ثثضثثرح  اأ�ثثضثثرة   – حكومية  م�ضرحية 
عام  الوطنية  واملكتبة   ،1977 عثثام  حتى  ن�ضاطها  وا�ضتمر 
1975، و�ضدرت جملة “�ضوت اجليل” ومثثجثثلة “الفثثثنثثون 

ال�ضثعبية” عام 1974.
ويف عثثهثثد املثثغثثفثثور لثثثه بثثثثثاإذن اهلل املثثلثثك احلثث�ثثضثثني بثثثن طالل 
الها�ضمية،  االأردنثثثيثثثة  اململكة  يف  الثقافية  احلثثركثثة  تثثطثثورت 
لثثه املوؤ�ض�ضات  ا�ثثضثثتثثحثثدثثثت  نثثاجثثز،  واأ�ثثضثثبثثحثثت مثث�ثثضثثروع دولثثثة 
اخلم�ضينيات  بداية  ففي  الت�ضريعات،  له  وو�ضعت  والدوائر 

الفن  ندوة  ت�ضكيل  اإذ مت  الت�ضكيلي  الفني  الن�ضاط  بداأ 
عمان،  واالأدب يف  الفنون  رعثثايثثة  ورابثثطثثة  االأردنثثيثثة، 

امللكي  واملعهد  االأردنثثيثثة،  والنحت  الر�ضم  ونثثثدوة 
عام  زيثثد  الن�ضاء  فخر  االأمثثثرية  اأ�ض�ضته  الثثثذي 

الفنانني  رابطة  وتاأ�ضي�ض  عمان،  يف   1975
1977، لت�ضهد  الت�ضكيليني االأردنيني عام 
مرحلة الت�ضعينيات حتواًل مهماً يف م�ضرية 

احلركة الت�ضكيلية االأردنية.
تاأ�ض�ضت  واالدبثثثثثثاء  الثثكثثتثثاب  �ثثضثثعثثيثثد  وعثثلثثى 
رابثثثطثثثة الثثكثثتثثاب االردنثثثيثثثني عثثثام 1974 
وتثث�ثثضثثم االأُدبثثثثثثثاء والثثثكثثثتثثثاب االأردنثثثثيثثثثني يف 
خُمتلف جَماالت االأدب من رواية، و�ضعر، 

وق�ضة، واأبحاث ونقد اأدبي وفني وغريها، 
والرابطة ع�ضو موؤ�ض�ض يف اإحتاد كتاب اآ�ضيا 

واأفريقيا واأمريكا الالتينية.
للكتاب  العام  االحتثثاد  موؤمتر  عمان  يف  وعقد 

عام  االأوىل  للمرة  الثامن ع�ضر  العرب  واالأدبثثاء 
الكتاب  رابثثطثثة  رئثثيثث�ثثض  وانثثُتثثخثثب   ،1992

للكتاب  العام  لالحتاد  رئي�ضاً  االأردنثثيثثني 
واالأدبثثاء العرب عالوة على فوز العديد 
والباحثني  واالدبثثثثثثثثثثثاء  الثثثثكثثثثتثثثثاب  مثثثثثن 

الرابطة،  اع�ضاء  ال�ضيما  االردنثثيثثني 
العربية  اجلثثثوائثثثز  مثثثن  الثثعثثديثثد  يف 

امل�ضرية  امثثثثتثثثثداد  عثثلثثى  والثثثعثثثاملثثثيثثثة 
كثثثانثثثت جمعية  فثثيثثمثثا  الثثثثثقثثافثثيثثة، 
املثثكثثتثثبثثات االأردنثثثيثثثة تثثاأ�ثثضثث�ثثضثثت عام 

1967، واإحتاد النا�ضرين االردنيني 1996.
وعثثلثثى امثثتثثداد هثثثذه االعثثثثوام املثثئثثة تثثو�ثثضثثع اإنثث�ثثضثثاء دور الن�ضر 
االأدباء  اإبثثداعثثات عثثدد كبري مثثن  ا�ضتقطبت  والثثتثثي  االأردنثثيثثة 
نحو  اىل  الثثيثثوم  عثثددهثثا  لي�ضل  الثثعثثرب،  والثثكثثتثثاب  واملفكرين 
167 دار ن�ضر، كما تاأ�ض�ضت جمالت متخ�ض�ضة ومنها التي 
التي  ال�ضحافة  الثقايف والفكري ومنت حركة  بال�ضاأن  تعنى 

اولت اهتماما كبريا لل�ضوؤون الثقافية يف �ضفحاتها.
وعلى �ضعيد ال�ضينما اعتر فيلم /�ضراع يف جر�ض/ لوا�ضف 
1958 اخلطوة االأوىل  ال�ضيخ يا�ضني الذي مت اإجنثثازه عام 
على طريق تاأ�ضي�ض �ضناعة �ضينمائية يف االأردن، فيما جاءت 
/ الثاين  الثثروائثثي  الفيلم  مع   1962 عثثام  الثانية  املحاولة 
على  هوا�ض  غثثازي  وعمل  كعو�ض،  اهلل  لعبد  حبيبي/  وطني 
امل�ضري  املثثخثثرج  وحقق  تثثركثثي،  اأردين-  م�ضرك  فيلم  اإنثثتثثاج 
اأردين  كاإنتاج  البراء/  على  /عا�ضفة  فيلم  عجرمة  فثثاروق 
االأثرية  املناطق  توظيف  فيه  مت  م�ضرك  اإيثثطثثايل  لبناين 
االردنية كخلفية للفيلم، حتى جاءت اأول م�ضاهمة ر�ضمية يف 
�ضبيل خلق �ضينما اأردنية عام 1965 بتاأ�ضي�ض دائرة ال�ضينما 
والثثتثث�ثثضثثويثثر الثثتثثابثثعثثة لثثثثثوزارة االإعثثثثثالم، ثثثم تثثاأ�ثثضثثيثث�ثثض النادي 
نقديا  حراكا  خلق  والثثذي   1979 عثثام  االأردين  ال�ضينمائي 

مهما يف هذا املجال.
للت�ضوير  كمواقع  االردنية  والبيئة  اجلغرافية  وا�ضتقطبت 
اأعماال �ضينمائية عاملية بداأت بفيلم لورن�ض العرب من اإخراج 
حلرب  و�ضوال   ،1962 عثثام  لني  ديفيد  العاملي  الريطاين 

النجوم اجلزء التا�ضع 2018 وغريها الكثري.
 2003 عام  االأردنية لالأفالم  امللكية  الهيئة  تاأ�ضي�ض  وياأتي 
على  العمل  ليتوج  القطاع،  بهذا  للنهو�ض  جثثادة  كمحاولة 
الذي  لالأفالم  الثثدويل  االأردن  مهرجان  يف  ال�ضينما  �ضناعة 
تقيمه وزارة الثقافة، ويعتر و�ضول الفيلم االأردين “ذيب” 
لر�ضيحات  النهائية  القائمة  اإىل   ،2014 عثثام  اأنتج  الثثذي 
عالمة   ،2016 عثثام  اأجنبي  فيلم  اأف�ضل  فئة  االأو�ضكارعن 
لتطورها  االأردنية وحمفزا مهما  ال�ضينما  �ضناعة  فارقة يف 
فيما اطلقت الهيئة اول مهرجان اردين لالفالم “مهرجان 

عّمان ال�ضينمائي الدويل - اأّول فيلم” يف اآب 2020.
تاأ�ضي�ض  مع  اإنطلقت  التي  االردنية  التلفزيونية  الدراما  اأما 
التلفزيون االردين عام 1968، باأول م�ضل�ضل “باب العمود” 
عام 1968، ومب�ضاركة جنوم عرب و�ضحا وابن عجالن عام 
1975 والذي يعد من اأوائل امل�ضل�ضالت العربية التي ت�ضور 
التلفزيون  انتج  مثلما  البدوية،  امل�ضل�ضالت  واأول  بثثااللثثوان 
وملح  الثثنثثوم  �ثثضثثح  م�ضل�ضلي  ومثثنثثهثثا  عثثربثثيثثة  اعثثمثثاال  االردين 
والثمانينيات  ال�ضبعينيات  عقود  يف  نف�ضها  لتفر�ض  و�ضكر، 
بقوة على خريطة االإنتاج العربي حيث اأ�ضبحت مناف�ضا قويا 
امل�ضاهد  وتقدير  ثقة  على  وحثثازت  العربي  الدرامي  لالإنتاج 

االأردين والعربي على حد �ضواء.
فيما كانت من اأوىل االأعمال االإذاعية باأ�ضلوب درامي والتي 
-1959 اأبو حممود  امل�ضتمعني م�ضافة  اإ�ضتقطبت جمهوَر 
تاأ�ض�ضت عام  التي  اأثري االذاعثثة االردنية  1960 وقدم عر 
1948 واإنطلق منها عدد من جنوم الغناء العربي ومنهم؛ 
ال�ضمايل  ودالل  يون�ض،  وهثثيثثام  بثثالن  وفثثهثثد  توفيق  �ضمرية 

و�ضماهر وغريهم.
اأما مرحلة التاأ�ضي�ض احلقيقي للم�ضرح االأردين كانت ما بني 
االأعوام 1960 و1969 اإذ ات�ضفت هذه املرحلة باالأكادميية 
انطالقاتها  وكثثثانثثثت 
مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 

مديرية رعاية الثقافة التابعة لوزارة االإعالم حينها، واإيجاد 
االأردنية،  اجلثثامثثعثثة  يف  امل�ضرحي  احلثثثراك  ثثثم  املثث�ثثضثثرح،  ق�ضم 
وعقدت اأول ندوة للمهتمني بامل�ضرح يف االأردن عام 1978، 
لتتوىل االجنازات ويت�ضع الف�ضاء امل�ضرحي وينطلق مهرجان 
امل�ضرح االردين يف دورته االوىل عام 1991 وبعدها تتواىل 

وتتعدد املهرجانات امل�ضرحية.
وعلى �ضعيد املو�ضيقا قامت الدولة بدعم احلركة املو�ضيقية 
مثل  الفن  لهذا  داعمة  وهيئات  موؤ�ض�ضات  باإن�ضاء  وامل�ضاهمة 
موؤ�ض�ضة االإذاعة والتلفزيون، ومعهد املو�ضيقا، وفرقة الرق�ض 
االأردنية  واالأكادميية  للمو�ضيقا،  الوطني  واملعهد  ال�ضعبي، 
للمو�ضيقا، فيما �ضهدت فرة ال�ضبعينيات والثمانينيات اإن�ضاء 
روابط فنية تعنى بالفنون الدرامية واملو�ضيقية ما لبثت ان 
عام  تاأ�ض�ضت  التي  االردنيني  الفنانني  نقابة  بوتقة  �ضبت يف 

.1997
بدعم  وت�ضهم  الدولة  وفرتها  التي  الف�ضاءات  هذه  ويف ظل 
للثقافة  جثثر�ثثض  “مهرجان  اإطثثثثالق  مت  والثثفثثنثثون  الثثثثثقثثافثثة 
والفنون” الدويل ال�ضنوي عام 1981، والذي يعد من اأبرز 
املحلية  املجتمعات  �ضجع  مما  والعاملية،  العربية  املهرجانات 
والفنون  بالثقافة  تعنى  مهرجانات  بثثاإطثثالق  وموؤ�ض�ضاتها 
ومن ابرزها “مهرجان الفحي�ض.. االردن تاريخ وح�ضارة” 
والذي تاأ�ض�ض عام 1990، لتوؤكد الدولة اهتمامها باملو�ضيقا 
باإطالق مهرجان االأغنية االأردنية يف اأيلول عام 2001، مما 
الغنائية  الفنية  الفرق  وانت�ضار  الفنية،  الذائقة  برفع  اأ�ضهم 

واملو�ضيقية.
بعد  االيجابي  املناخ  هذا  الثقافية يف ظل  ن�ضطت احلركة  و 
وروابط  ودور  وجمعيات  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  لها  تاأ�ض�ضت  اأن 
واحتادات وغريها، اإ�ضافة للبنى التحتية التي �ضيدت خالل 
عمر الدولة االأردنية واأ�ضهمت يف احت�ضان الفعاليات الثقافية 
والفنية املختلفة، ومن موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض التي برزت 

على ال�ضعيد الثقايف موؤ�ض�ضة عبداحلميد �ضومان.
وتاأخذ الدولة على عاتقها بالتو�ضعة باإن�ضاء مراكز ثقافية يف 
جميع املحافظات االأردنية ومنها مركز امللك عبداهلل الثاين 
الثقايف يف الزرقاء ومركز اإربد الثقايف ومركز االأمري احل�ضن 
الثقايف يف الثثكثثرك، ومثثركثثز جثثر�ثثض الثثثثثقثثايف، ومثثركثثز عجلون 
الثقايف  الثاين  عبداهلل  بن  احل�ضني  االأمثثري  ومركز  الثقايف، 

يف معان.
ومع تطور احلركة الثقافية �ضدر اأول نظام جلوائز الدولة 
وعقد   ،1977 ل�ضنة   19 رقم  والفنون  لثثالآداب  التقديرية 
 ،1976 العام  العرب  الثقافة  لثثوزراء  موؤمتر  اأول  عمان  يف 
و�ضدر عنه “بيان عمان” الثقايف الذي اأ�ضبح د�ضتوراً �ضاماًل 

للحركة الثقافية العربية.
واأقيم   ،1993 الثثعثثام  الطفل  الأغنية  مهرجان  اأول  واأقثثيثثم 
رابطة  مثثثن  مبثثثبثثثادرة  االأول  االأردنثثثثيثثثثة  االأغثثثنثثثيثثثة  مثثهثثرجثثان 
املكتبة  واأ�ضبحت   ،1993 عام  اآنذاك  االأردنيني  املو�ضيقيني 
الوطنية دائرة قائمة بذاتها، و�ضدر قانون حماية حق املوؤلف 
رقم 22 ل�ضنة 1992 واأ�ض�ض متحف احلياة ال�ضيا�ضية عام 
1994، الثثذي يثثثوؤرخ لن�ضاط الثثدولثثة االأردنثثيثثة، واتثثخثثذ من 

مبنى جمل�ض االأمة القدمي مقراً له.
كما تطور يف االلفية الثانية م�ضروع الن�ضر من خالل م�ضروع 
املدن الثقافية الذي اطلقته وزارة الثقافة عام 2007 فكانت 
اأطلقت   2007 عثثام  ويف  كثثتثثابثثا،   35-30 مثثن  تن�ضر  املثثثدن 
الوزارة م�ضروع مكتبة االأ�ضرة االأردنية، اإذ يطبع يف كل دورة 
نحو 50 عنواًنا، ويهدف اىل اإ�ضدار العديد من املوؤلفات يف 
خمتلف املعارف االن�ضانية وبيعها باأ�ضعار رمزية للحث على 
القراءة واالهتمام بالكتاب. ويبلغ معدل ما ت�ضدره الوزارة 
�ضنويا 180 كتابا، مثلما ي�ضدر عنها جمالت اأفكار وفنون 
الن�ضر من  التو�ضع يف  اإ�ضافة ملتابعتها  و�ضوت اجليل وو�ضام 
لل�ضباب،  الفل�ضفة  و�ضل�ضلة  ومثثعثثرفثثة،  فكر  �ضل�ضلة  خثثالل 
و�ضل�ضلة  و�ضعر،  �ضرد  و�ضل�ضلة  االأول،  الكتاب  و�ضل�ضلة 

�ضغف.
ويف عثثهثثد جثثثاللثثثة املثثثلثثثك عثثثبثثثداهلل الثثثثثثثاين مت 
اختيار عمان عا�ضمة للثقافة العربية العام 
2002، ومت االحتفال بها ملدة عام كامل 
واأقيمت العديد من الفعاليات الثقافية 
والدولية  والعربية  املحلية  والفنية 
بف�ضل  يثثثحثثثتثثثذى  منثثثثوذجثثثثا  وكثثثثانثثثثت 
اللجان الفاعلة من جميع املوؤ�ض�ضات 
احلثثكثثومثثيثثة واالهثثلثثيثثة الجنثثثثاح هذه 
الثقايف  العمل  وتثثر�ثثضثثخ  االحتفالية 
للثقافة  عثثا�ثثضثثمثثة  عثثثّمثثثان  بثثاخثثتثثيثثار 
العربية، ومت تنفيذ فعاليات القد�ض 
عا�ضمة الثقافة العربية عام 2009، 
وتنفيذ فعاليات عمان عا�ضمة الثقافة 

االإ�ضالمية عام 2017.
وقدمت وزارة الثقافة جتربة مهمة حتت 
االأردنية عام  الثقافية  املدن  عنوان: م�ضروع 
مكت�ضبات  توزيع  عدالة  حتقيق  بهدف   ،2007
احلراك  تنمية  وتثثعثثزيثثز  الثقافية  التنمية 
وامل�ضاهمة  الثقافة،  الثقايف يف مدينة 
للثقافة يف  التحتية  البنية  بناء  يف 
وت�ضجيع  واملحافظات  االأقثثالثثيثثم 
وتتج�ضد  واملثثبثثدعثثني،  االإبثثثثثداع 
االأول  بكونه  املثث�ثثضثثروع  اأهثثمثثيثثة 
االأردن،  تثثاريثثخ  يف  نثثوعثثه  مثثن 

ويف الدول العربية.

من  للمئات  واللوج�ضتي  املثثثايل  الثثدعثثم  الثثثثثوزارة  تثثقثثدم  كثثمثثا 
�ضنوي،  ب�ضكل  الفنية  والفرق  الثقافية  والهيئات  اجلمعيات 
بثثلثثغ عثثثدد اجلثثمثثعثثيثثات الثثعثثامثثلثثة يف الثث�ثثضثثاأن الثثثثثقثثايف والتي  اإذ 
مثثن /700/ متثثار�ثثض خمتلف  اأكثثثر  الثثثثثقثثافثثة  لثثثثوزارة  تتبع 
تنوير  على  جميعها  عملت  واالإبثثداعثثيثثة،  الثقافية  الثث�ثثضثثوؤون 
ال�ضابة  باملواهب  املجتمع ورفده  االبداعية يف  الذائقة  ورفع 
واإي�ضاله  الثقايف  بالفعل  االإرتقاء  بهدف  و�ضقلها،  وتنميتها 

اىل �ضائر حمافظات اململكة .
الراث  لعنا�ضر  الوطنّية  اخلّطة  عن  اخثثريا  اأعلنت  وكانت 
الثقايف غري املادي لالأعوام /2020-2024/، والتي اأقرها 
الثقافية االردنية،  الهوية  الثثوزراء وهدفت لر�ضيخ  جمل�ض 
الراث  عنا�ضر  من  جمموعة  واإعثثثداد  جتهيز  على  وت�ضتند 

الثقايف غري املادي لو�ضعها على قائمة الراث العاملي.
والذي  االردنثثيثثة  الدولة  مئوية  يف  االأردين  الثقايف  وامل�ضهد 
بال�ضروح  غنية  ثقافية  خثثارطثثة  مثثن  خ�ضو�ضيته  ي�ضتمد 
رعته  املختلفة  والفنية  الثقافية  واالبثثثداعثثثات  والفعاليات 
ظل  يف  ال�ضيما  ال�ضتدامته  االمثثكثثانثثات  كثثل  ووفثثثرت  الثثدولثثة 
اآذار  يف  الثقافة  وزارة  فاأطلقت  كثثورونثثا،  جائحة  تثثداعثثيثثات 
يف  االوىل  تثثعثثد  والثثتثثي  بيتي  مثثن  موهبتي  م�ضابقة  املثثا�ثثضثثي 
والهيئات  لثثلثثوزارة  اأخثثثرى  مثثبثثاردات  تلتها  الثثعثثربثثي،  الثثوطثثن 

الثقافية االهلية واخلا�ضة عر و�ضائط التوا�ضل الرقمي.
وجثثثرى االإعثثثثثالن عثثن اخلثثطثثة الثثوطثثنثثيثثة الحثثتثثفثثالثثيثثة مئوية 
تاأ�ضي�ض الدولة االردنية التي ت�ضارك فيها خمتلف املوؤ�ض�ضات 
وذلثثك يف  الثثوطثثن،  امثثتثثداد م�ضاحة  واالهثثلثثيثثة على  الر�ضمية 
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كانون الثاين املا�ضي.
من  عثثثثددا  تت�ضمن  حمثثثثاور  خم�ضة  عثثلثثى  اخلثثطثثة  وتثث�ثثضثثتثثمثثل 
ثقافيا  وم�ضروعا  برناجما  و30  والفعاليات  االحثثتثثفثثاالت 
وجمثثتثثمثثعثثيثثا حتثثثوي فثثعثثالثثيثثات وطثثنثثيثثة تثثثتثثثوّزع عثثلثثى خمتلف 
حمافظات اململكة، وحتتفي باملنجز االأردين، وجت�ّضد م�ضرية 

بناء والتنمية املراكمة على امتداد مئة عام.
ومل تغفل اخلطة عن الرامج التي تعنى بالفئات العمرية 
املثث�ثثضثثابثثقثثات واملثثنثث�ثثضثثات التعليمية  مثثن االأطثثثفثثثال مثثن خثثثالل 

وغريها.
الرمزي  الثثبثثنثثاء  عثثلثثى  املثثثحثثثور االول مثثثن اخلثثطثثة  ويثث�ثثضثثتثثمثثل 
واالعالمية  الرويجية  والفعاليات  الرامج  على  والوطني 
الثثثثثاين عنوان  املثثحثثور  واال�ثثثضثثثدارات اخلثثا�ثثضثثة، بينما حثثمثثل 
االحتفاالت والفعاليات الكرى ومن ابرز معامله حملة علمنا 
امانة  عليه  ت�ضرف  الثثذي  الثثتثثذكثثاري  ال�ضرح  وم�ضابقة  عثثال 

عمان الكرى.
الثثرامثثج والفعاليات  الثثذي حمل عثثنثثوان  الثالث  املثثحثثور  اأمثثا 
امل�ضتدامة،  والثثثرامثثثج  واملثث�ثثضثثروعثثات  واملجتمعية  الثقافية 
التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  املحافظات  احتفاالت  معامله  ف�ضملت 
واملتقاعدين  الثثثعثثثام  واالمثثثثثن  املثث�ثثضثثلثثحثثة  والثثثقثثثوات  الثثرئثثيثث�ثثضثثة 
والفعاليات  اخلثثثثارج  يف  االردنثثثيثثثني  واملثثغثثربثثني  الع�ضكريني 
الريا�ضية وال�ضبابية وال�ضياحية واملوؤمترات العلمية الثقافية 

وبرامج التوثيق واالر�ضفة وي�ضمل 220 وزارة وموؤ�ض�ضة.
وبرامج  الن�ضر  و�ضال�ضل  اال�ثثضثثدارات  املحور  ي�ضمل هذا  كما 
وبرامج  وفعاليات  الرقمي  الوطني  الثقايف  املحتوى  اإثثثثراء 
املئوية  ر�ضالة  واي�ضال  امل�ضروعات  ودعم  وامل�ضابقات  الفنون 
الوطني/هوية/،  والتثقيف  االجنبية  باللغات  الثثعثثامل  اىل 
“الرامج  العنوانني  واخلام�ض  الرابع  املحورين  فيما حمل 
الثانية”،  املئوية  يف  االبتكار  بتحفيز  تعنى  التي  والفعاليات 

و”امل�ضروعات الوطنية التي �ضتد�ضن يف املئوية«.
املا�ضي  �ضباط  �ضهر  يف  الثقافية  املئوية  فعاليات  اأبثثرز  ومثثن 
ون�ضو�ض  االغثثثاين  وكلمات  ال�ضعر  م�ضابقات  عثثن  االإعثثثالن 
االفالم الروائية والق�ضرية والوثائقية واالعمال امل�ضرحية 
االوىل  املجموعة  اطثثالق  االردنثثيثثة، مثلما مت  املو�ضوعات  يف 
من ا�ضدارات مئوية الدولة �ضمن الرنامج الوطني للقراءة 
للمئوية،  الر�ضمي  املوقع  كتابا، واطالق   58 وا�ضتملت على 

واجناز مكنز الراث ال�ضعبي االردين.
اآذار املا�ضي  فيما كانت من اأبرز الفعاليات الثقافية يف �ضهر 
تنظيم معر�ض �ضور االردن من االر�ضيف الركي، واالعالن 
العرب  للباحثني  والثقافية  ال�ضيا�ضية  القيم  جثثائثثزة  عثثن 
الدولة  الوطنية لبحوث ودرا�ضات مئوية  ال�ضباب، واجلائزة 
واطالق  الوثائقية  االفثثالم  وانثثتثثاج جمموعة من  االردنثثيثثة، 
للتوثيق واالر�ضفة ومن�ضة وثق وجمع  الوطني  م�ضروعات؛ 

الراث ال�ضفوي للدولة االردنية.
وامل�ضروع  املوؤ�ض�ض،  مكتبة  واالثثثثار  ال�ضياحة  وزارة  واطلقت 
الوطني لتوثيق القطع االثرية، فيما اطلقت وزارة الربية 
والتعليم م�ضابقة �ضاعر املئوية للمعلمني والطلبة يف جميع 
مثثدار�ثثضثثهثثا، واإقثثامثثة مثثهثثرجثثان املثث�ثثضثثرح املثثدر�ثثضثثي حثثول املئوية 

وم�ضرية الها�ضميني واملواطنة.
مئوية  مبنا�ضبة  االهلية  املوؤ�ض�ضات  فعاليات  اأبثثثرز  و�ضمن 
االأ�ضهر  خالل  العربي  الفكر  منتدى  نظم  االردنية،  الدولة 
الثالثة املا�ضية ندوات حوارية تناولت “دور املكتبة الوطنية 
الثقافية  واحلثثثركثثثة  الوطن”  ذاكثثثثرة  وحثثمثثايثثة  الثثتثثوثثثيثثق  يف 
و”التعليم  واالأدبية االأردنية منذ تاأ�ضي�ض الدولة االردنية” 
اأّثرت  التي  العوامل  و”  االأردنية”  الدولة  العايل يف مئوية 
يف ت�ضكيل البنية االجتماعية يف االأردن خالل مئة عام” و” 
الدولة  مئوية  يف  العلمي  والبحث  التكنولوجيا  مو�ضوعات 

االأردنية«.
موؤ�ض�ضة ويل  مثثبثثادرات  اإحثثدى  /�ثثض/  مبادرة  وبالتعاون مع 
العهد، واحتفاًء باملنا�ضبة، اأطلق جممع اللغة العربية الدورة 

ال�ضاد�ضة للم�ضابقات الثقافية لهذا العام. 

امللك املوؤ�س�ص اهتم بجميع القطاعات الثقافية وتابع ودعم العديد من امل�سروعات الإبداعية

يف مئوية الت�أ�صي�ض .. الثق�فة مرتكز اأ�ص��صي لنه�صة االأردن

اململكة  احلديثة؛  الأردنية  الدولة  يف  والإبداعية  الثقافية  احلالة  ماأ�س�سة  فكرة  بداأت 
التي ت�سهد احتفالت مئويتها الأوىل يف عامنا  اململكة  تاأ�سي�ص  الها�سمية،ع�سية  الأردنية 

احلايل.
ومتثلت املاأ�س�سة بنهج لرعاية الثقافة تبنته قيادتها الها�سمية، منذ بواكري تاأ�سي�ص الدولة، 
على يد امللك املوؤ�س�ص املغفور له باإذن اهلل عبداهلل بن احل�سني، باإطالق اأوىل لبنات امل�سروع 
الثقايف متمثال بجريدة “احلق يعلو” حينما و�سل ملدينة معان عام 1920 والتي كانت حتمل 

اخلطاب الثقايف وال�سيا�سي مل�سروع الدولة احلديث.
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وقالت منى، اإن امل�ضل�ضل يعتر من التجارب ال�ضعبة بالن�ضبة لها، الأ�ضباب عدة يف مقدمتها ظروف الت�ضوير خالل جائحة كورونا، م�ضرية 
اإىل اأنهم كانوا يقومون بالت�ضوير قبل بداية االإغالق العاملي االأول يف الواليات املتحدة، وعادوا اإىل م�ضر على منت اآخر رحلة جوية تقريبا 

قادمة من لو�ض اجنل�ض ملطار القاهرة قبل وقف الرحالت.
واأ�ضافت اأن العمل يف هذه الفرة كان �ضعبا جديدا، الأن )كورونا( مل يكن مفهوماً للجميع، وهناك ت�ضارب كثرية يف املعلومات، ف�ضاًل 
عن عدم معرفة ماذا يجب اأن يفعلوا وهم خارج البالد، حيث يجري ت�ضوير االأحداث التي ت�ضكل جزءا رئي�ضيا من امل�ضل�ضل ال ميكن 

اال�ضتغناء عنه.
حياتها  يف  بها  متر  التي  وامل�ضاكل  هنا،  ب�ضخ�ضية  املوجودة  التفا�ضيل  من  الكثري  واجهتها  التي  ال�ضعوبات  بني  من  اأن  واأو�ضحت 
وحتوالتها، لدرجة انها كانت ت�ضعر با�ضطرابات نف�ضية نتيجة تعاي�ضها مع ال�ضخ�ضية على مدار اأكر من عام ون�ضف، م�ضرية اإىل 

اأنها كانت موؤمنة باأن العمل عندما ي�ضنع مب�ضداقية فاإنه �ضي�ضل للجمهور، وهو ما حدث بالفعل.
وعن امل�ضاهد ال�ضعبة يف الت�ضوير، قالت منى اإن ثمة م�ضاهد كانت �ضعبة ب�ضبب تفا�ضيلها من بينها م�ضهد الوالدة ب�ضبب امل�ضاعر 

املختلطة التي حتدث لث)هنا( فيه وترقبها هذه اللحظة التي جاءت قبل موعدها ب�ضورة اأربكت جميع ح�ضاباتها التي كانت تخطط 
لها منذ و�ضولها اإىل الواليات املتحدة.

وقالت منى اإن املخرج تامر حم�ضن �ضاعدها كثرياً يف فهم ال�ضخ�ضية وتفا�ضيلها ورد فعلها وانطباعاتها عن املواقف التي 
تعر�ضت لها وت�ضببت يف تغيري مواقفها، م�ضرية اإىل اأن التعاون معه اأ�ضاف لها كثرياً على امل�ضتوى الفني، وا�ضتفادت 

من خرته كثرياً، نافية ما تردد عن تدخلها يف بع�ض التفا�ضيل اخلا�ضة بال�ضيناريو خالل التح�ضري والت�ضوير، 
موؤكدة اأنها عندما توافق على عمل فني تنفذ روؤية املخرج للعمل الفني، وال تتدخل يف اأي تفا�ضيل بخالف دورها 

وطريقة تقدميها.
وحول تعاونها مع حممد فراج باأكر من عمل خالل الفرة املا�ضية، و�ضفت منى فراج باملمثل الذي ميتلك 

اأمام الكامريا وكذلك  موهبة فنية كبرية، معترة نف�ضها حمظوظة بالعمل مع فريق مميز من الفنانني 
خلفها، حيث قدم كل منهما اف�ضل ما لديه يف الدور.

وحول توقيت عر�ض امل�ضل�ضل يف رم�ضان و�ضط جمموعة كبرية من االأعمال، قالت منى اإنها تركز دائما 
يف عملها، وال ت�ضغل بالها باملناف�ضة،

اأن عر�ض جمموعة من االأعمال اجليدة يف ال�ضباق   الأن كل عمل له ما مييزه عن غريه، ف�ضاًل عن 
الرم�ضاين م�ضاألة يف م�ضلحة اجلمهور الذي �ضي�ضاهد مناف�ضة �ضريفة بني �ضناع االأعمال الدرامية 

على تقدمي اأف�ضل ما لديهم.
واأكدت اأن املناف�ضة ال�ضريفة هي التي تدفع الفنان دائما لتقدمي اأف�ضل ما لديه يف اأعماله، وحتدث 

يف العمل الواحد اأي�ضا وامل�ضتفيد يف النهاية هو امل�ضاهد، الفتة اإىل اأنها تابعت عددا من االأعمال 
الدرامية املعرو�ضة يف رم�ضان واأعجبتها بالفعل وظهر متيز �ضناعها بها.

ال�ضقا جمدداً  اأحمد  مع  للتعاون  تعود  اإنها  منى  قالت  ال�ضينما،  م�ضاريعها اجلديدة يف  وعن 
من خالل فيلم )العنكبوت( املقرر عر�ضه قريباً بال�ضاالت ال�ضينمائية، موؤكدة اأن دورها يف 

الفيلم خمتلف، ويحمل الكثري من التفا�ضيل اجلديدة عليها، لذا ترقب رد فعل اجلمهور 
عليه.

ن�دين جنيم تدخل 
»�ص�لون زهرة« مع 

معت�صم النه�ر
اأ�ضارت بع�ض املعلومات اخلا�ضة، باأنه من املفر�ض اأن تبا�ضر الفنانة نادين 
جنيم ت�ضوير م�ضل�ضل »�ضالون زهرة«، حيث تت�ضارك يف بطولة هذا امل�ضل�ضل 
مع املمثل ال�ضوري معت�ضم النهار، يف ثاين تعاون بينهما بعد م�ضل�ضل »خم�ضة 
ون�ض« الذي عر�ض يف املو�ضم الرم�ضاين 2019، وفازا عنه بجائزتّي اأف�ضل 
 ممثل وممثلة، بناء على ت�ضويت اجلمهور يف »مهرجان الف�ضائيات العربية«.
املثث�ثثضثثلثث�ثثضثثل جمثثمثثوعثثة مثثثن املثثمثثثثثلثثني يف  اإىل  واإىل جنثثيثثم والثثثنثثثهثثثار، انثث�ثثضثثم 
املمثلني. اإىل عدد كبري من  باالإ�ضافة  واأجنثثو ريحان   مقدمهم زينة مكي 

ن�ضائي  اأحداثه يف �ضالون  والكوميديا، وتدور  الدراما  والعمل يجمع بني 
وم�ضوقة. طثثريثثفثثة  درامثثثيثثثة  بحبكة  املثث�ثثضثثغثثوالت  الثثنثث�ثثضثثاء  ق�ض�ض   ويثثحثثكثثي 
نثثثثاديثثثثن جثثثثابثثثثر واإخثثثثثثثثثثثراج جثثثثو بوعيد،  »�ثثثثضثثثثالثثثثون زهثثثثثثثثثثرة«، مثثثثن كثثثتثثثابثثثة 
عثثلثثى مثثنثث�ثثضثثة »�ضاهد«. 15 حثثلثثقثثة و�ثثثضثثثوف يثثعثثر�ثثض قثثريثثبثثاً   ويثثتثثاألثثف مثثثن 

�ثثثضثثثارك الثثفثثنثثان �ثثضثثريثثف رمثثثثزي جمثثمثثوعثثة من 
"ليليا"، عر  ابثثنثثتثثه  لثثه مثثع  الثث�ثثضثثور اجلثثديثثدة 
وظهر  بوك"،  "الفي�ض  على  ال�ضخ�ضي  ح�ضابه 
خاللها وهو يح�ضتنها، تعبرًيا عن حبه وتعلقه 
وانتى  �ضنة  ب�ضكل كبري، وعلق قائال: )كل  بها 
طثثيثثبثثة يثثثا اأكثثثثر بثثنثثت حثثبثثيثثتثثهثثا يف حثثيثثاتثثى ربنا 

يحميكى ويحفظك(.
واأعلن الفنان �ضريف رمزي، منذ فرة تعافيه 
اأنه  موؤكًدا   ،"19 "كوفيد  كورونا  من فريو�ض 
اأجرى اختبار الفريو�ض، وجاءت النتيجة �ضلبية 
للفريو�ض، حيث غرد عر ح�ضابه الر�ضمي على 
توير: "احلمد هلل على كل �ضيء نتيجة امل�ضحة 
�ضلبية بف�ضل اهلل وبف�ضل حبكم ودعواتكم، مت 
�ضفائي من هذا املر�ض اللعني ربنا ي�ضفي ويتم 

�ضفاء كل مري�ض ويحفظنا جميعا يا رب".
واأ�ضيب �ضريف رمزي بفريو�ض كورونا موؤخًرا، 
وقد طماأن جمهوره فى وقت �ضابق بعد ذلك يف 
اإنه  ال�ضابع"، قائاًل  لث"اليوم  ت�ضريحات خا�ضة 
حيث  اإيجابيتها،  وثبتت  كورونا  م�ضحة  اأجثثرى 

يعانى من اأعرا�ض،
 ولكن خفيفة، وي�ضكر اهلل على كل �ضيء وحالًيا 

حالته م�ضتقرة.
على  باحلفاظ  اجلميع  رمثثزى،  �ضريف  ون�ضح 
اإىل  تثثثوؤدي  الثثتثثى  التجمعات،  وجتثثنثثب  �ضحتهم 

االإ�ضابة بالفريو�ض،
 متمنيا الدعاء للجميع.

قثثال الثثفثثنثثان املثث�ثثضثثري اأحثثمثثد بدير 
الفطر،  عيد  عقب  من�ضغل  اإنثثثه   ،
بثثالثثتثثحثث�ثثضثثري لثثفثثيثثلثثم جثثثثديثثثثد، مل 
يثثحثثدد ا�ثثضثثمثثه، وتثثثثدور اأحثثثداثثثثه يف 
اإطثثثثار اجثثتثثمثثاعثثي كثثومثثيثثدي، الفتاً 
املخرج  مثثع  فثثيثثه  يثثتثثعثثاون  اأنثثثثه  اإىل 
اأحثثثثثمثثثثثد �ثثثثضثثثثالثثثثح، ومثثثثثثع الثثثثزمثثثثالء 
نثثثثثريمثثثثثني الثثثثثفثثثثثقثثثثثي، حمثثثثمثثثثد عز 
اأن  على  يو�ضثثثثثثثثثثثثثثثثثف«،  ورانثثثثثثثيا 
املقبل. اأكتوبر  يف  مبدئياً  يعر�ض 

 

اأعثثرب بدير عن  اأخثثثرى،  من جهة 
الثثكثثبثثري الذي  بثثالثثنثثجثثاح  �ثثضثثعثثادتثثه 
يف  اأداهثثثا  التي  ال�ضخ�ضية  حققته 
يعر�ض  الثثثثذي  »املثثثثثثداح«،  م�ضل�ضل 
االأفعال  ردود  خثثثالل  مثثن  حثثالثثيثثاً، 
حري�ضاً  كان  والتي  يتلقاها،  التي 

عليها من بداية ال�ضهر الكرمي،
»�ضيخ  �ضخ�ضية  اأنثثهثثا  خثث�ثثضثثو�ثثضثثاً   
املثثثث�ثثثثضثثثثجثثثثد«، الثثثثثثثثذي يثثثحثثثبثثثه اأهثثثثثل 
قثثريثثتثثه، وتثثثثثدور االأحثثثثثثثداث حوله 
اجتماعي  اإطثثثار  داخثثثل  العمل  ويف 
جمتمعية. قثثثث�ثثثثضثثثثايثثثثا   يثثثثنثثثثاقثثثث�ثثثثض 

اأي�ضاً  �ثثضثثعثثادتثثه  اأعثثثثرب عثثن  وفثثيثثمثثا 
مع  االأوىل  الثثدرامثثيثثة  بثثالثثتثثجثثربثثة 

الفنان امل�ضري حمادة هالل،
 الأنثثثثثثثه مثثثثوهثثثثوب وحثثثثقثثثثق جنثثثاحثثثاً 
من  »امل�ضل�ضل  اأن  اأ�ثثثضثثثاف  كثثثبثثثرياً، 
اأهثثثثم االأعثثثمثثثال الثثتثثي قدمتها  بثثني 
اأعثثثثمثثثثايل الثثثدرامثثثيثثثة،  يف مثثث�ثثثضثثثرية 
على  كثرياً  بالتدريب  قمت  ولهذا 

العمل،  يف  الثث�ثثضثثعثثيثثديثثة  الثثلثثهثثجثثة 
اأف�ضل«. ب�ضكل  الثثدور  يخرج   حتى 

عن  مثثثثتثثثثحثثثثدثثثثثاً  بثثثثثديثثثثثر  واأردف 
خالل  واجهتهم  التي  ال�ضعوبات 
الت�ضوير، فقال: »واجهنا �ضعوبات 

يف الت�ضوير،
طويلة،  اأوقثثثثثاتثثثثثاً  ا�ثثضثثتثثغثثرق  الأنثثثثثه   

انت�ضار  مثثثثن  الثثثتثثثخثثثوفثثثات  بثث�ثثضثثبثثب 
فثثثثريو�ثثثثض كثثثثثثورونثثثثثثا، ولثثثثهثثثثذا كثثثان 
حفاظاً  فثثثثثرات  عثثلثثى  الثثتثث�ثثضثثويثثر 
 على �ضالمة امل�ضاركني يف العمل«.
اإىل  اإ�ثثضثثافثثة  بطولته  يف  و»املثثثثثداح« 
بثثديثثر وهثثثثثالل، وكثثثل مثثثن ن�ضرين 

طاف�ض،

عبدالعزيز،  دنيا  �ضرحان،  خالد   
�ضليمان،  حثثثنثثثان  خثثفثثاجثثة،  هثثثثثادي 
حممد عز، حم�ضن من�ضور، عبري 
فثثثثثثاروق وحمثثثمثثثد الثثث�ثثثضثثثاوي، وهو 
�ضيناريو وحوار اأمني جمال ووليد 
واإخراج  املجد و�ضريف ي�ضري،  اأبو 

اأحمد �ضمري فرج.

العمل عندما ي�سنع مب�سداقية �سي�سل للجمهور

منى زكي: »لعبة نيوتن« من التج�رب 
ال�صعبة يف حي�تي

�سهد  نيوتن(  )لعبة  اأن  زك��ي  منى  الفنانة  اأك��دت 
لأن  للنور،  خروجه  قبل  ال�سعوبات  من  العديد 
لظروف  نظرا  ال�سعبة،  التجارب  من  يعد  امل�سل�سل 

جائحة كورونا.
عرت الفنانة منى زكي عن �سعادتها بردود الأفعال 
وتفاعل  نيوتن(،  )لعبة  اجلديدة  جتربتها  حول 
اجلمهور مع اأحداث امل�سل�سل، وترقب ما يحدث من 
لها،  تتعر�ص  التي  واملواقف  �سخ�سيتها،  فعل  ردود 
ورد  العمل  ما يكتب عن  باهتمام  تتابع  اأنها  موؤكدة 

الفعل من اجلمهور والنقاد.

�صريف رمزى ين�صر �صورا 
البنته »ليلي�«

اأعرب عن �سعادته بنجاح م�سل�سل »املداح«

 اأحمد بدير :يح�صر لفيلم �صينم�ئي
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اجللد اجل�ف واملثري للحكة ميكن اأن 
يكون عالمة على مر�ض ال�صكري

 يعاين املاليني على م�ضتوى العامل من ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم ما قد 
يت�ضبب يف اآثار وخيمة على اجل�ضم.

واأولئك الذين يعانون من مر�ض ال�ضكري من النوع الثاين لديهم م�ضتويات 
عالية من ال�ضكر يف الدم ب�ضبب نق�ض االإن�ضولني اأو اأن االإن�ضولني ال يعمل 
ر اأن ثلث االأ�ضخا�ض امل�ضابني بداء ال�ضكري يعانون من  ب�ضكل �ضحيح. وُيقَدّ

اأمرا�ض جلدية اإما مرتبطة بهذه احلالة اأو متاأثرة بها.
وميكن اأن حتدث م�ضاعفات اجللد عندما تكون م�ضتويات ال�ضكر يف الدم 

مرتفعة للغاية، وغالبا ما تكون اأول عالمة مرئية ملر�ض ال�ضكري.
وميكن اأن يحدث مر�ض ال�ضكري من النوع الثاين ب�ضبب عدم اإنتاج اجل�ضم 

ما يكفي من هرمون االإن�ضولني، اأو عدم تفاعل اجل�ضم مع االإن�ضولني.
ومن دون ما يكفي من الهرمون، يكافح اجل�ضم لتحويل ال�ضكر يف الدم اإىل 

طاقة قابلة لال�ضتخدام.
اإىل  الثثتثثحثثدث  الثث�ثثضثثروري  فمن  بال�ضكري،  م�ضاب  اأنثثثك  تعتقد  كنت  واإذا 

الطبيب يف اأ�ضرع وقت ممكن.
ال�ضكري هي وجود  وواحثثدة من العالمات التحذيرية االأقل �ضهرة ملر�ض 

حكة م�ضتمرة يف اجللد اجلاف وق�ضور.
يف  ال�ضكر  ن�ضبة  وارتفاع  ال�ضكري  مر�ض  ت�ضخي�ض  عدم  يثثوؤدي  اأن  وميكن 
الدم اإىل تلف االألياف الع�ضبية يف جميع اأنحاء اجل�ضم. وميكن اأن يحدث 
اليدين  اأع�ضاب  يوؤثر عادة على  فاإنه  اأي مكان، ومع ذلك،  ال�ضرر يف  هذا 

والقدمني. وهذا ال�ضرر ميكن اأن ي�ضبب احلكة.
الناجم عن  الدموية  االأوعثثيثثة  تلف  يثثوؤدي  اأن  ذلثثك، ميكن  اإىل  وباالإ�ضافة 
ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر يف الدم اإىل تقليل الدورة الدموية يف االأطراف وميكن 

اأن يوؤدي ذلك اإىل جفاف ب�ضرتك ما يوؤدي اإىل احلكة والتق�ضري.
بداء  م�ضابا  كنت  اإذا  اجلثثلثثديثثة:  لثثالأمثثرا�ثثض  االأمثثريثثكثثيثثة  اجلمعية  وقثثالثثت 
ال�ضحي:  املوقع  واأ�ضاف  جافة".  ب�ضرتك  تكون  اأن  املرجح  فمن  ال�ضكري، 
من  تعاين  كنت  واإذا  ذلك.  ي�ضبب  اأن  ميكن  الدم  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  "ارتفاع 
عدوى جلدية اأو �ضعف يف الدورة الدموية، فيمكن اأن ت�ضهم هذه اأي�ضا يف 

جفاف وحكة اجللد".
وتابع املوقع: "ال�ضيطرة على مر�ض ال�ضكري ب�ضكل اأف�ضل ميكن اأن تقلل 
من اجلفاف. واإذا ا�ضتمرت ب�ضرتك اجلافة بعد اأن تتحكم ب�ضكل اأف�ضل يف 

مر�ض ال�ضكري، ميكن لطبيب االأمرا�ض اجللدية م�ضاعدتك".
ووفقا لث Medical News Today، تت�ضمن ن�ضائح منط احلياة 

لتح�ضني م�ضتويات ال�ضكر يف الدم واحلفاظ عليها ما يلي:
- اتباع نظام غذائي �ضحي

- ممار�ضة التمارين الريا�ضية بانتظام
- احلفاظ على وزن �ضحي

- اتباع خطة العالج، مبا يف ذلك اال�ضتخدام املنتظم الأي اأدوية يو�ضي بها 
الطبيب

واالهتمام بالرعاية والنظافة ال�ضخ�ضية ميكن اأن ي�ضاعد اأي�ضا يف منع هذه 
امل�ضاعفات.

ومعظم امل�ضاعفات اجللدية املتعلقة بال�ضكري غري �ضارة، لكن بع�ضها قد 
يوؤدي اإىل اأعرا�ض موؤملة وم�ضتمرة، وقد تتطلب عناية طبية.

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�س�ص  ت�سم  ق�سة  • كم 
- 264ق�ضة 

؟ الأزهر  جامعة  تاأ�س�ست  • متى 
- يف القاهرة عام 970م

؟  الهند  يف  املقد�ص  النهر  ا�سم  • ما 
-نهر الغاجن

؟ الألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بالن

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- املجرية 

؟ تريانيا  عا�سمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 األبانيا 

. بالقرياط  املا�ض  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 
ال�ضياحة. من  هو  الإ�ضبانيا  دخل  م�ضدر  • اأكر 

فرن�ضا. فوق  1918م،  عام  يف  كانت  طائرة  من  باملظلة  قفزة  • اأول 
1911م،  عام  يف  كانت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  ال�ضاحل  اإىل  ال�ضاحل  من  طثثريان  رحلة  اأول   •

وا�ضتغرقت 49 يوم.
1907م. عام  يف  كانت  نيويورك  يف  اأجرة  �ضيارة  • اول 

1850م. عام  يف  اخراعه  مت  • امل�ضعد 
الذهب. تراب  هو  التر  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�ضم  له  • الزمرد 

الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 
وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�ضبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �ضماً  تفرز  النباتات  • بع�ض 

مر. كيلو  ن�ضف  بعد  على  االإن�ضان  رائحة  ي�ضم  • الفيل 
املر�ض. ب�ضبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  • الن�ضور 

. الذبابة  الع�ضفور  هو  العامل  يف  ع�ضفور  • اأ�ضغر 
ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�ضرحية  وقت  • اأق�ضر 

الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�ضعر  يف  القدمية  الق�ضائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 
الرنان. االأ�ضفر  ا�ضم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. ذهب  اإىل  الراب  يحول  باأنه  القدمي  التاريخ  يف  ا�ضتهر  • قارن 
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فوائد الزبيب للحامل
خثثثثثثثثثثالل رحثثثثلثثثثة 
احلمل، تبحثني 
عثثثن كثثثل مثثثا هو 
ل�ضحتك  مفيد 
طفلك،  و�ضحة 
بثثثثثثالثثثثثثتثثثثثثاأكثثثثثثيثثثثثثد 
الثثثثثثثثتثثثثثثثثغثثثثثثثثذيثثثثثثثثة 
اجلثثثثثثثثيثثثثثثثثدة هثثثي 
خطواتك  اأوىل 
�ضحة  لثثتثثعثثزيثثز 

لها  والتي  الثثعثثام،  املتوفرة طثثول  االأطعمة  اأحثثد  لثثِك  نر�ّضح  والثثيثثوم  حملك، 
اإىل  تعّرفك  التالية  ال�ضطور  للحامل..  خا�ضة  مده�ضة،  �ضحية  فثثوائثثد 

الفوائد ال�ضحية للزبيب.
يحتوي الزبيب على ن�ضبة عالية من االألياف، ما يحّد من اإ�ضابة احلامل 

باالإم�ضاك.
على  احلثثامثثل  ي�ضاعد  مثثا  احلثثديثثد،  مثثن  عالية  ن�ضبة  على  الزبيب  يحتوي 
 ،B فيتامينات  جمموعة  على  احتوائه  اإىل  باالإ�ضافة  الثثثدم،  فقر  جتّنب 

وعن�ضر النحا�ض الذي يدخل يف تكوين خاليا الدم احلمراء.
يحتوي الزبيب على جمموعة عنا�ضر غذائية تعمل على تقوية عظام االأم، 

وبناء عظام اجلنني، وهي الكال�ضيوم، البورون، والبوتا�ضيوم.

كان هناك فالحا فقريا يق�ضي يومه يعمل ويف امل�ضاء يحلم.. مل يكن ميلك يف هذه الدنيا غري داره ال�ضغرية 
ودجاجة تبي�ض..  جمع بي�ضها يف �ضلة �ضغرية وو�ضعها يف فرا�ضه حتى الي�ضل اليها الفار .

ويف احد االيام وبعد اأن تناول ع�ضاءه جل�ض على فرا�ضه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
لقد جمعت لها االن ع�ضر بي�ضات وعندما ي�ضبحن 21 �ضاجعلها ترقد عليه فيفق�ض البي�ض 21 كتكوتا اتركها 
فتكر  اكر  كتاكيت  فيفق�ض  االخثثر  ن�ضفه  على  ترقد  واجعلها  ن�ضفه  يف  اتاجر  كثريا  بي�ضا  ت�ضع  ثم  لتكر 
ويزيد الدجاج وي�ضبح عندي الكثري وابيع منها وا�ضري عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�ضريت بعد ذلك بقرة 
�ضغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�ضبح ع�ضرات وع�ضرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب 
اىل الوايل واخطب ابنته لت�ضبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�ضبح هو ذراعي االمين اربيه كما ا�ضاء واتعارك معه 
الجعله رجال، وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�ضرخ عليها وا�ضربها وارف�ضها هكذا بقدمي، واقول لها اذهبي 
يا ابنة التي�ض، ثم رف�ض برجله رف�ضة قوية اطاح بها �ضلة البي�ض من الفرا�ض فانك�ضر كل البي�ض وذهبت كل 
احالمه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة االخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفالح و�ضمع حلمه كله فدخل 
على الفالح كالثور الهائج وام�ضك به و�ضربه �ضربا مرحا ثم قال له: هذا النك رف�ضت ابنتي بقدمك والنك 

�ضبهتني بالتي�ض وثالثا النك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

اأعلن الدكتور ميخائيل بولويكتوف، االأ�ضتاذ امل�ضاعد 
�ضيت�ضينوف  بجامعة  االأع�ضاب  وجراحة  طب  بق�ضم 
م�ضتوى  ارتثثفثثاع  ت�ضبب  قثثد  الثثنثثوم  قلة  اأن   ، الرو�ضية 
�ضغط الدم ال�ضرياين وق�ضور القلب واحت�ضاء ع�ضلة 
القلب. ويقول يف حديث لوكالة "مو�ضكفا" الرو�ضية 
منتظمة  ب�ضورة  النوم  قلة  اأن  املعلوم  "من  لالأنباء، 
م�ضتوى  ارتفاع  تزيد من خطر  فثثرة طويلة،  خثثالل 

�ضغط الدم ال�ضرياين مبقدار 1.6 مرة".

احت�ضاء  خطر  "زيادة  اإىل  باالإ�ضافة  اأنثثه  اإىل  وي�ضري 
ع�ضلة القلب وق�ضور القلب املزمن، تنخف�ض مناعة 
اجل�ضم، ما يوؤدي اإىل زيادة احتمال االإ�ضابة بالعدوى 
التمثيل  عملية  ا�ضطراب  خطر  يثثزداد  كما  املر�ضية. 

الغذائي للكربوهيدرات، واالإ�ضابة بال�ضكري".
وي�ضيف، مل يحدد العلماء اإىل االآن املخاطر  ال�ضحية 
الناجتة عن قلة النوم بني فرة واأخثثرى، على �ضبيل 

املثال مرة واحدة يف االأ�ضبوع.

خم�طر قلة النوم.. ارتف�ع ال�صغط 
واحت�ص�ء ع�صلة القلب

رجاء عبد العزيز حتمل قطة ترتدي زًيا يف �سقة يف �ساه علم، على م�سارف كوالملبور، من متجر ميوكو الذي 
تزدهر مبيعاته حيث يعالج النا�ص حيواناتهم الأليفة اأثناء جائحة فريو�ص كورونا. ا ف ب


