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عالجات جديدة لأمرا�ض خطرية باخلاليا اجلذعية
ابتكر العلماء خاليا جذعية "غري مرئية" تتهرب من جهاز املناعة، 
مما ميهد الطريق لعالجات جديدة لأمرا�ض خطرية مثل ال�سرطان 

وال�سكري واأمرا�ض القلب.
باحثون  اأن�ساأها  التي  املخترب،  يف  املزروعة  اخلاليا  ا�ستخدام  وميكن 
من الوليات املتحدة يف العالجات اخللوية وزرع الأن�سجة دون خوف 
التفتي�ض،  بنقاط  ي�سمى  ما  خالل  من  وتعمل  املناعي،  الرف�ض  من 
وهو ما يعادل ممر الأم��ان للخاليا التي ت�سمح لها باإيقاف اخلاليا 

املناعية القاتلة الطبيعية يف اجل�سم.
ولكن  ع�سو،  اأو  ن�سيج  اأي  اإىل  اجلذعية  اخلاليا  تتحول  اأن  وميكن 
اإمكانية ا�ستخدامها يف عمليات الزرع حمدودة ب�سبب خطر مهاجمة 

اجل�سم امل�سيف لها.
وقال موؤلف الورقة البحثية توبيا�ض ديوز من جامعة كاليفورنيا يف 
�سان فران�سي�سكو "هناك اآمال هائلة يف امتالك القدرة يوًما ما على 
زرع اخلاليا املنتجة لالأن�سولني يف مر�سى ال�سكري اأو حقن مر�سى 
وتدمريها،  الأورام  عن  للبحث  م�سممة  مناعية  بخاليا  ال�سرطان 
والعقبة الرئي�سية هي كيفية القيام بذلك بطريقة تتجنب الرف�ض 

الفوري من قبل جهاز املناعة".
ويف درا�ستهم، ا�ستخدم الدكتور ديوز وزمالوؤه اأدوات تعديل اجلينات 
على اخلاليا اجلذعية لإن�ساء ما ي�سمى بخاليا "نق�ض املناعة" التي 
منح  خ��الل  من  ذل��ك  وفعلوا  اكت�سافها،  املناعي  اجلهاز  ي�ستطيع  ل 
وهي  التفتي�ض،  نقاط  تن�سط  التي  اجلزيئية  امل���رور  رم��وز  اخل��الي��ا 
مفاتيح اإيقاف ت�سغيل اجلهاز املناعي التي متنع اجل�سم من مهاجمة 

خالياه، مع تعديل �سدة ال�ستجابات املناعية املرغوبة.

درا�شة حت�شم اجلدل ب�شاأن تاأثري التخدير على الذاكرة
ح�سمت درا�سة حديثة اجلدل الدائر منذ �سنوات ب�ساأن تاأثري التخدير 
على ذاكرة الإن�سان، ح�سب ما ك�سف موقع جامعة "هارفارد" ال�سحي. 
يف  موؤقتة  تغريات  من  ال�سن  كبار  يعني  ما  "غالبا  امل�سدر:  واأو���س��ح 
الذاكرة والتفكري بعد اخل�سوع للتخدير العام، لذلك يقلق بع�سهم 

من اأن الأمر يزيد من خطر اإ�سابتهم باخلرف".
اجلمعية  جملة  على  نتائجها  ن�سرت  حديثة  درا���س��ة  اأن  "اإل  وت��اب��ع: 

الأمريكية لطب ال�سيخوخة يجب اأن تريح اأذهانهم".
وا�ستهدفت الدرا�سة ما يقرب من 7500 �سخ�ض تبلغ اأعمارهم 66 
اأو  عاما  تخديرا  تتطلب  جراحية  لعملية  وخ�سعوا  ف��وق،  فما  عاما 
تخديرا جزئيا. وبعد حتليل النتائج ملدة 5 �سنوات، مل يجد الباحثون، 

يف هذه الدرا�سة، اأي رابط بني التخدير وخطر الإ�سابة باخلرف.
ي�سار اإىل اأن هذه الدرا�سة احلديثة تتناق�ض مع درا�سة �سابقة ن�سرتها 
اأن  ووج���دت   ،2018 ع��ام  الأم��ريك��ي��ة  التخدير  دوري���ة جمعية ط��ب 
كامال،  تخديرا  تطلبت  جراحية  لعملية  خ�سعوا  ال��ذي��ن  البالغني 

تدهورت الذاكرة وحا�سة الإدراك لديهم.

حلول مل�شكلة تديل اجلفن
ميثل تديل اجلفن العلوي م�سكلة جمالية توؤرق بع�ض الن�ساء؛ حيث 
اإنه يجعل املراأة تبدو اأكرب �سناً من ناحية، كما اأنه يجعل العني تبدو 

اأ�سغر حجماً من ناحية اأخرى، ما ُيفقد العني جمالها و�سحرها.
"هاوت.دي" الأملانية اأنه ميكن اإخفاء تديل  واأو�سحت بوابة اجلمال 
اجلفن العلوي بحيلة مكياج ب�سيطة تقوم على فكرة املزج بني ظالل 

اجلفون الفاحتة والداكنة، كي تبدو العني اأكرب حجماً.
ويف البداية يتم و�سع ظالل جفون فاحتة اللون على اجلفن العلوي 
يتم  الثانية  ويف اخلطوة  اأعلى.  اإىل  اأ�سفل  مت�ساو من  وبقدر  باأكمله 
اإىل قو�ض  اللون على طّية اجلفن و�سوًل  داكنة  و�سع ظالل جفون 

اجلفن.
بع�ض  اللونني  بني  الفا�سلة  ال��ب��ارزة  احل��دود  م�سح  يتم  ذل��ك،  وبعد 

ال�سيء بوا�سطة فر�ساة.
اأكرب  وبهذه الطريقة يتم تو�سيع زاوي��ة العني، ومن ثم تبدو العني 
امل�سكلة ج��ذري��اً، فيمكنها  اإ���س��راق��اً. وَم��ن ترغب يف حل  واأك��ر  حجماً 
اللجوء اإىل اجلراحة؛ حيث يتم �سد اجلفن العلوي املتديل من خالل 
الع�سالت  ت�سكيل  اإع��ادة  مع  اجللد،  ال��زائ��دة من  الأج���زاء  ا�ستئ�سال 
الدائرية بالعني وكذلك الأكيا�ض الدهنية املوجودة فوق اجلفون، كي 

تبدو العني اأكر �سبابا واإ�سراقاً.
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ب�شبب الثانية الكبي�شة.. عام 
الطبيعي من  اأق�شر   2021

تتحرك الأر�ض اأ�سرع من املعتاد خالل اخلم�سني �سنة املا�سية، الأمر الذي 
قد ينجم عنه اإ�سافة ما يعرف ب�"ثانية كبي�سة �سلبية" اإىل العام.

تتاأثر بعوامل ع��دة، مبا فيها  الأر���ض  ف��اإن �سرعة دوران  العلماء،  وبح�سب 
حركة ال�سهارة يف قلب الأر�ض، واملحيطات والغالف اجلوي.

وبناء على ذلك، فاإن اليوم العادي يف العام 2021 �سيكون اأق�سر مبعدل 
ب�86400  يقدر  بالثواين  اليوم  طول  اأن  العلم  مع  ثانية،  مللي   0.05
ثانية، وتعادل 24 �ساعة، وفقا ملا ذكره اأ�ستاذا الفلك والعلوم غراهام جونز 
وكون�ستانتني بيكو�ض. وي�ستطيع العلماء يف الهيئة الدولية لدوران الأر�ض 
والنظم املرجعية، وهي الهيئة امل�سوؤولة عن احلفاظ على الزمن والإطار 
امل��رج��ع��ي وف��ق امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، ح�ساب متى حت��دث مثل ه��ذه الأح���داث 
بوا�سطة قيا�ض اللحظة الدقيقة التي مير خاللها جنم ما يف موقع حمدد 
يف ال�سماء كل يوم. وكتب جونز وبيكو�ض: "يف الواقع، من املتوقع اأن يكون 
فيها  كان  اآخ��ر مرة  ففي  عليه منذ عقود..  كان  اأق�سر مما   2021 العام 
ثانية ط��وال عام كامل كان   86400 اأق��ل من  اأو  املعتاد  اأق�سر من  اليوم 
الكبي�سة  والثانية  الربيطانية.  اإندبندنت  ل�سحيفة  وفقا   ،"1937 العام 
الزمني  للمقيا�ض  �سالبة  اأو  واح��دة موجبة  ثانية زمنية  ق��دره  تعديل  هي 
للتوقيت العاملي الذي يعتمد على حركة دوران الأر�ض، ليبقيه قريبا من 
امل�ستخدم  املن�سق  العاملي  للتوقيت  الأ�سا�ض  يعترب  ال��ذي  ال��ذري  التوقيت 
اإم��ا يف �سهر  الثانية  العاملية. وحت��دث هذه  الإذاع���ات  الر�سمي يف  للتوقيت 

يونيو اأو دي�سمرب، وفقا للتعريف يف املو�سوعات العلمية.
اليوم  طول  بلغ  حيث  واآخر ثانية كبي�سة حدثت يف 31 دي�سمرب 2016 
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جدد ق�شوا  مواليد   10
بحريق يف م�شت�شفى 

م�سرعهم  خ����دج  اأط����ف����ال  ع�����س��رة  ل��ق��ي 
للولدة  م�ست�سفى  يف  ان��دل��ع  ح��ري��ق  يف 
يف ولي���ة م��ه��ار���س��را ال��ه��ن��دي��ة، ع��ل��ى ما 
اأف��اد اأح��د الأط��ب��اء وتطرح ه��ذه الكارثة 
اجل���دي���دة م�����س��األ��ة ت��واف��ر ال��ق��در الكايف 
من م�ستلزمات ال�سالمة يف امل�ست�سفيات 
الهندية. وقال الطبيب برامود خانداتي 
لوكالة فران�ض بر�ض اإن املوظفني متكنوا 
الولدة  حديثي  اأطفال  �سبعة  اإنقاذ  من 
)و�سط  ب��ه��ان��دارا  منطقة  م�ست�سفى  يف 
ع�سرة  اإن��ق��اذ  ع��ن  ع��ج��زوا  لكنهم  الهند( 

اأطفال اآخرين.
اأعمار  اأن  اإىل  �سحافية  تقارير  واأ���س��ارت 
الأطفال الذين ق�سوا يف احلريق تراوح 

بني ب�سعة اأيام وثالثة اأ�سهر .
مل  احلريق  "�سبب  اأن  الطبيب  واأو���س��ح 
ُيعَرف بعد لكّن طاقم امل�ست�سفى اأخمده 
يف  ال��دخ��ان  وت�سبب  ذل���ك،  اأمكنه  اإن  م��ا 
املمر�سات  واأطلقت  الأطفال".  اختناق 
جر�ض الإنذار عندما لحظن اأن حريقاً 
ان����دل����ع يف وح������دة ح���دي���ث���ي ال��������ولدة يف 
من  الإط��ف��اء  رج���ال  ومت��ك��ن  امل�ست�سفى. 
اأجزاء  اإىل  احل��وؤول دون امتداد احلريق 

اأخرى من امل�ست�سفى.

اخلل..  لي�ض اخليار 
الأف�شل لقتل الفريو�شات �ص 23

هل من املمكن اأن تكون 
املكمالت الغذائية مفيدة؟

اأن ي�ساعد اأحد املكمالت الغذائية ال�سائعة، وهو  اأنه من املمكن  ك�سف بحث جديد 
ال� "غلوكوزامني"، يف تقليل خطر الوفاة ب�سكل عام، بقدر مماثل ملمار�سة التمارين 

الريا�سية بانتظام.
ون�سر موقع "ميديكال نيوز توداي" الإلكروين الطبي، تفا�سيل البحث اجلديد 

الذي تو�سل اإليه موؤخراً، باحثان من جامعة وي�ست فرجينيا يف مورجانتاون.
واأظهر البحث اأن الأفراد الذين ح�سلوا على مادة "جلوكوزامني- �سوندرويتني"، 
اأنواع مكمالت اجللوكوزامني الغذائية �سيوعاً، ب�سورة يومية ملدة  اأكر  اأحد  وهي 
%39 يف معدل الوفاة ب�سكل عام،  بن�سبة  عام واحد على الأقل، �سهدوا انخفا�ساً 
وتراجعاً بن�سبة %65 يف احتمال الوفاة نتيجة الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية.
ومع ذلك، فاإن الدكتورة دانا كينج، وهي امل�ساركة الرئي�سية يف و�سع الدرا�سة ورئي�سة 
ق�سم "طب الأ�سرة" يف جامعة وي�ست فرجينيا، ل تن�سح الأ�سخا�ض باأن يحل املكمل 

الغذائي حمل ممار�سة التمارين الريا�سية.
اأن  اإّل  الريا�سة،  ممار�سة  يف  ا�ستمروا  نقرحه..  ما  لي�ض  "هذا  اأن  كينج  وتو�سح 
اأمر  هو  اأي�ساً  مفيداً  �سيكون  الغذائي"  املكمل  "من  قر�ض  تناول  اأن  يف  التفكري 

جذاب".

الأنظمة الغذائّية النباتّية ال�سائعة
النظام   • ال�سائعة:  النباتّية  الغذائّية  الأنظمة  ع��داد  يف 
الغذائي النباتي، الذي يحذف حلم املا�سية والدواجن من 

الوجبات، بيد اأنه ي�سمح ملتتبعيه بتناول ال�سمك.
"ال�سارم"، الذي ينهي متتبعيه  النباتي  الغذائي  • النظام 

عن تناول كّل �سنوف اللحم، مبا يف ذلك ال�سمك.
اأي منتج من  الذي ل يدخل  النباتي،  الغذائي  النظام   •

املنتجات احليوانّية اإىل الوجبات، با�ستثناء الألبان.
يدخل اأي منتج من  ل  الذي  النباتي،  الغذائي  • النظام 

املنتجات احليوانّية اإىل الوجبات، با�ستثناء البي�ض.
عن  متتبعيه  ينهي  ال���ذي  ال��ن��ب��ات��ي،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام   •

تناول اأي منتج من املنتجات احليوانّية.
بالتايل، ل قواعد �سارمة يف النظام الغذائي "املرن"، فهو 
نباتّي ب�سكل اأ�سا�ض، لكّنه ي�سمح ملتتبعيه بتناول اللحوم التي 
م�ستدام،  ب�سكل  امل�سطادة  والأ�سماك  الع�سب،  على  تتغّذى 
والألبان والأجبان الع�سوّية، يف بع�ض املّرات. بيد اأّنه ينهي، 
باأنواعها )حّتى احللويات  املُ�سّنعة،  الأطعمة  باملقابل، عن 
ا���س��ت��ه��الك الأط��ع��م��ة الكاملة.  ال��ن��ب��ات��ّي��ة(، وي�����س��ّج��ع ع��ل��ى 
القاعدة يف النظام "املرن"، هي الآتية: ثلثا الوجبات على 
اللحم،  الوجبة  ت�سم  عندما  اأّم���ا  بالكامل،  نباتّية  الأق���ّل 

فهذا الأخري يكون �سئيل الكّم، وفق الآتي:
• طبق من القرع الع�سلي، مع اخل�سروات، مغّطى بقليل 

من الدجاج.
بالدجاج... تزيينها  مع  الكرنب،  • �سلطة 

النظام  فوائد  من  ال���وزن،  وخ�سارة  ال�سليمة  ال�سّحة  اإىل 
م�سرياتك،  فاتورة  جمموع  تقليل  هو  "املرن"،  الغذائي 
الريجيم  البيئة، كما ل يرهق  وامل�ساعدة يف احلفاظ على 

املذكور بعّد ال�سعرات.
وافًرا  م�����س��دًرا  مُت��ّث��ل  اللحوم  اأّن  ث��ان��ي��ٍة، معلوم  ج��ه��ٍة  م��ن 
ة عند اختيار اللحوم  للربوتني يتجاوز اخل�سروات، بخا�سّ
عالية اجلودة، ما يجني فوائد �سحّية عدة عند اإدخالها اإىل 

الوجبات. 
فقد ثبت اأن 

ال�سلمون  ���س��م��ك 
وال������ل������ح������م ال����ب����ق����ري 

على  ي����ت����غ����ّذي����ان  ال����ل����ذي����ن 
الع�سب يحتويان على ن�سبة اأكرب 

ال�سحّية   "3 ال�"اأوميغا  ده���ون  م��ن 
بال�"اأوميغا  ُمقارنًة  لاللتهابات،  املُ�سادة 

اأو اللحم البقري الذي يتغّذى  امل�ستزرع  ال�سلمون  6" يف 
ال�سحّية،  اللحوم  تكلفة هذه  على احلبوب. نظًرا لرتفاع 
هدف  م��ع  يتفق  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  "خياًرا"  ف��اإن جعلها 
امل��ع��ّدة من  الوجبات  الأخ���رى، جتعل  الأّي���ام  التوفري. ويف 
ممتلئني  متناوليها  الكاملة  والأط��ع��م��ة  وال��ب��ق��ول  النبات 

لوقت اأطول.

فوائد باجلملة
ت�سمل فوائد النظام الغذائي النباتي، احلّد من الإ�سابات 
بخطر اأمرا�ض القلب وال�سرطان وال�سّكري، وحّتى �سعف 
امل�����س��ت��دام من  احل��ي��واين  الإن��ت��اج  نظم  ت��ع��ّد  كما  الإدراك. 
الهتمامات البيئّية، راهًنا، اأي حت�سني نظم علف احليوان 
واملمار�سات اجليدة لربية احليوانات والرفق باحليوانات 
الإنتاج  امل��ي��ك��روب��ات يف  ا���س��ت��خ��دام م�����س��ادات  واحل�����ّد م���ن 
اللحوم  ا�ستهالك  يف  التقنني  ي��ق��ود  وب��ال��ت��ايل  احل��ي��واين، 
واملنتجات احليوانية الأخرى، اإىل تقليل الأثر ال�سلبّي على 

البيئة.

خطوة خطوة
ال��رغ��ب��ة يف  ال��ب��داي��ة، عند  ال��ن��ا���ض نقطة  ق��د يجهل بع�ض 
اإذا كانت اللحوم ت�سغل  ة  "مرن"، بخا�سّ اتباع نظام نباتّي 
الن�سائح واحليل  واف��رًة من وجباتهم، لذا قد تفيد  ن�سًبا 

الآتية جلعل النتقال اإىل هذا النظام اأكر �سهولًة 
ومتعًة.

�سهلة  ال��ن��ب��ات��ّي��ة  ال��ف��ط��ور  وج���ب���ات  اخ��ت��ي��ار  ُي�ستح�سن   •
من  امل��ع��ّد  ال�سوفان  اأو  ال�سيا  "بودينغ"  مثل:  التح�سري، 

احلليب النباتي.
اخلفيفة،  وتلك  الرئي�سة،  للوجبات  التخطيط  ل  ُيف�سّ  •
واإعدادها يف املنزل، ومنها: ال�سلطات وال�سوربات وتغمي�سة 
احلّم�ض مع اخل�سروات اإىل جانبها. اأّما يف الأّيام التي ل 
ي�سعف املرء الوقت فيها، فاإّنه ميكنه طلب خدمة تو�سيل 

الطعام من مكان يثق باأّنه يعّد وجبات �سريعة �سحّية.
الغذائّية  ب��امل��واد  املطبخ  ورف���وف  الثاّلجة  دع��م  يبدو   •
الكامل  القمح  م��ن  امل�سنوعة  البا�ستا  م��ث��ل:  الأ���س��ا���س��ّي��ة، 
وبع�ض  التوابل،  عن  الإغفال  دون  والفا�سولياء،  والكينوا 

اخل�سروات املعّلبة اأو املجمدة، جمدًيا.
• يتطّلب اتباع نظام غذائي نباتي احل�سول على املنتجات 
اليقطني  مثل:  خ��ي��ارات،  هناك  اخلريف  ففي  الطازجة؛ 
الربتقايل الفاحت والبطاط�ض احللوة... ويف ال�ستاء، هناك 
الربيع،  يحّل  وعندما  والقرنبيط.  وال��ربوك��ويل  الكرنب 
الأ����س���واق، ويف  اإىل  وال��ف��ج��ل  وال��ه��ل��ي��ون  ال���ب���ازلء  �ستخرج 

ال�سيف �سين�سّم الباذجنان والكو�سا والبندورة...
ا، ل مكان "للغ�ض"  "املرونة"، هي اأ�سلوب حياة مت�سامح حقًّ
ي�ستدعي من متتبعيه  بل  ال�سعرات احل��رارّي��ة،  اأو عّد  فيه 
من  كثري  اأي  للغذاء  اخل��ي��ارات  اأف�سل  لتخاذ  جهود  ب��ذل 

النباتات، والقليل من اللحوم عالية اجلودة.

ماذا يعني حتديث 
�شيا�شة وات�شاب 

بالن�شبة للم�شتخدمني؟
ال�سروط  اأع��ل��ن وات�����س��اب حت��دي��ث 
املتعلقة ب�سيا�سة اخل�سو�سية التي 
تنظم عمل التطبيق، حيث يتعني 
يرغبون  الذين  امل�ستخدمني  على 
التطبيق  با�ستخدام  ال�ستمرار  يف 

املوافقة عليها.
واأث��ار الإع��الن اجلديد عن تغيري 
ت�ساوؤلت  اخل�����س��و���س��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ة 
تتعلق  امل�ستخدمني  ل��دى  ع��دي��دة 
"وات�ساب"  ا����س���ت���ع���م���ال  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
ل��ب��ي��ان��ات��ه��م، والآل���ي���ات ال��ت��ي تتيح 
ال�ستفادة  ال��ت��ج��اري��ة  ل��الأن�����س��ط��ة 
وخ�سو�سا  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ل��ك  م��ن 
مع  البيانات  بت�سارك  يت�سل  فيما 

"في�سبوك".
"وات�ساب"  يف  ال��ر���س��ائ��ل  ���س��ت��ظ��ل 
"غادجيت�ض  م��وق��ع  ذك���ر  ح�سبما 
ناو" املتخ�س�ض بالأخبار التقنية، 
م�سفرة، وهو ما يعني اأن الر�سائل 

واملحادثات �ستبقى اآمنة.
"وات�ساب"  مل�����س��ت��خ��دم��ي  وت��ظ��ه��ر 
التطبيق  ادارة  م�����ن  ر�����س����ال����ة 
ت���و����س���ح ف���ي���ه���ا اأن�������ه ي���ت���م اإج�������راء 
تت�سمن  اأ����س���ا����س���ي���ة  حت����دي����ث����ات 
امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن خدمة 
معاجلة  وك���ي���ف���ي���ة  ال���ت���ط���ب���ي���ق، 
والطريقة  امل�ستخدمني،  ب��ي��ان��ات 
التجارية  ل��الأن�����س��ط��ة  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي 
امل�ست�سافة  اخل��دم��ات  ا���س��ت��خ��دام 
لتخزين  "في�سبوك"  ع����ل����ى 
ف�سال  "وات�ساب"،  على  درد�ستهم 
ال�سراكة  عن معلومات عن كيفية 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  م��ع 
ل���ت���ق���دمي م���ع���ل���وم���ات دم������ج عرب 

منتجات �سركة "في�سبوك".
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ي��ان��ات الأج���ه���زة 
ومكوناتها ال�سلبة، فاإن "وات�ساب" 
البطارية  مثل  معلومات  �سيجمع 
بالإنرنت  الت�سال  اإ���س��ارة  وق��وة 
واملت�سفحات  التطبيق  واإ����س���دار 
و����س���ب���ك���ة ال����ه����ات����ف وم���ع���ل���وم���ات 
الهاتف  رق���م  فيها  مب��ا  الت�����س��ال 
وم�����س��ّغ��ل اجل�����وال وم�����زّود خدمة 

الإنرنت.
جمع  ���س��ي��ت��م  ذل�����ك،  ج���ان���ب  واإىل 
اللغة والتوقيت  بيانات على غرار 
الإن�����رن�����ت، واأي  وع����ن����وان خ�����ادم 
اأو  ارت����ب����اط����ات ����س���اب���ق���ة ل���ل���ج���ه���از 
ح�ساب امل�ستخدم باأي من خدمات 

"في�سبوك".

ما هو الريجيم 
النباتي املرن؟

الغذائي  النظام  ا�سم  يوحي  كما 
هو   ،The Flexitarian Diet امل��رن 
ُمقارنًة  التطبيق،  يف  �سهولًة  اأك��ر 
النباتّية  ال��غ��ذائ��ّي��ة  ب��الأن��ظ��م��ة 
الأخ������رى، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 

اخل�����س��روات وال��ف��واك��ه 
وال���ب���ق���ول والأط��ع��م��ة 

ثلثي  حت���ت���ّل  ال���ك���ام���ل���ة 
وجباته.
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�ش�ؤون حملية
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�سدر كتابًا جديدًا 

بعنوان »اأمرا�ض واآفات نخيل التمر«

نهيان بن مبارك: حري�شون على ترجمة روؤية القيادة يف دعم 
وتطوير قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي  

برعاية وم�ساركة �سامل بن ركا�ض

فريق �شواعد الوطن التطوعي يوزع 1000 قطعة  مالب�ض �شتوية على العمال

•• العني - الفجر

ال�����س��ي��خ نهيان  ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل 
الت�سامح،  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اأمناء جائزة خليفة  رئي�ض جمل�ض 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
العامة  الأمانة  عن  �سدر  الزراعي 
واآف����ات  "اأمرا�ض  ك��ت��اب  ل��ل��ج��ائ��زة 
الدكتور  ل��الأ���س��ت��اذ  التمر"  نخيل 
ول����ي����د ع���ب���د ال���غ���ن���ي ك���ع���ك���ة خبري 
الأمرا�ض والآفات الزراعية، وياأتي 
ه����ذا ال���ك���ت���اب ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة من 
التي  للجائزة  العلمية  الإ�سدارات 
حر�ست الأمانة العامة من خاللها 
التي  اجل��ائ��زة  اأه���داف  اإىل حتقيق 
قامت من اأجلها وهي ودعم البحث 
العلمية  امل��ع��رف��ة  ون�����س��ر  ال��ع��ل��م��ي 
من  ج���زءاً  غ��دت  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة يف 
جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور 

والبتكار الزراعي، وال�ستفادة من 
خمتلف اخلربات لالرتقاء بالواقع 
الزراعي ونخيل التمر وفق اأف�سل 

املمار�سات الدولية. 
ف��ق��د اأ���س��ار ال��دك��ت��ور ع��ب��د الوهاب 
ج����ائ����زة خليفة  ع�����ام  اأم������ني  زاي������د 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
ب��اأن ه��ذا الكتاب يت�سمن  ال��زراع��ي 
علمية  وت����وج����ي����ه����ات  م���ع���ل���وم���ات 
امل�ستغلني  تفيد  وتو�سيات  وتقنية 

وخا�سة  النخيل،  اأ���س��ج��ار  ب��زراع��ة 
وقاية  وم��ت��خ�����س�����س��ي  امل�����زارع�����ني 
واملر�سدين  وامل���ك���اف���ح���ة  ال���ن���ب���ات 
الزراعيني.  واأ�ساف تعترب مكافحة 
اأمرا�ض واآفات النخيل والتمور من 
اإليها  يلجاأ  التي  الهامة  العمليات 
اأ�سجار  اإنتاج  على  للحفاظ  امل��زارع 
اأ�سرار  ت�سببه من  ملا  التمر،  نخيل 
وخ�سائر. ولذلك فالهدف الرئي�سي 
من مكافحة الأمرا�ض والآفات هو 
اأعدادها دون امل�ستوى الذي  تقليل 

اقت�سادية،  اأ����س���راراً  ع��ن��ده  ت�سبب 
من حيث الكم والنوع. ول �سك باأن 
التطور والتقدم العلمي قد اأعطى 
الأ�ساليب  م���ن  ب��ع��دي��د  الإن�������س���ان 
والإجراءات والتقنيات التي مكنته 
م���ن ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
اأ�سجار  ع��ل��ى  الق��ت�����س��ادي��ة  الآف����ات 
اإجناح  يف  �ساهمت  وال��ت��ي  النخيل، 
املكافحة  ب�����رام�����ج  م�����ن  ال����ع����دي����د 
املختلفة وقللت من اأ�سرار واأخطار 

هذه الآفات. 

•• العني - الفجر

نفذ فريق �سواعد الوطن التطوعي يف مدينة 
العني مبادرة اإن�سانية وزع  خاللها اأكر من 
املناطق  يف  �ستوية   مالب�ض  قطعة   1000
�سريحة  �سملت  ال��ع��ني،  ب�سناعية  العمالية  
بهدف  امل���ح���دود  ال���دخ���ل  ذوي  م���ن  ال��ع��م��ال 
ال�ستاء  بف�سل  اخلا�سة  امل�ستلزمات  توفري 
الربد  م��ن  اأن��ف�����س��ه��م  ح��م��اي��ة  م��ن  ومتكينهم 
وذلك برعاية وح�سور ال�سيخ الدكتور �سامل 
املجل�ض  ع�سو  ال��ع��ام��ري  رك��ا���ض  ب��ن  حممد 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ���س��اب��ق��اً  وم�����س��ارك��ة عدد 
ال�سرطة  واأف��راد  واملتطوعات  املتطوعني  من 
بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  واأك��د  املجتمعية.  
تاأتي �سمن الأعمال  املبادرة   اأن هذه  ركا�ض 
الإن�����س��ان��ي��ة وامل����ب����ادرات اخل���ريي���ة ون���ت���اج ما 

غر�سته فينا قيادتنا  الر�سيدة يف حب اخلري 
وبذل العطاء وتقدمي امل�ساعدات للمحتاجني 
جماناً  ال���الزم���ة  وامل������واد  الأدوات  وت���وف���ري 
و�سالمة،  بخري  دائ��م  ب�سكل  ليبقوا  للعمال 
وب��ال��ت��ايل اإدخ����ال ال��ف��رح وال�����س��رور والبهجة 
والتعاي�ض  الت�سامح  بنهج  عماًل  قلوبهم  اإىل 
وال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي. م���ن ج��ه��ت��ه��ا قالت 
�سواعد  رئي�ض فريق  البلو�سي  �سهيل  اليازية 
الوطن التطوعي اإن هذه املبادرة اأقيمت ليوم 
واح��د و�سملت العمال يف �سناعية العني  مت 
قطعة   1000 اأكر من  من خاللها توزيع 
م��الب�����ض ���س��ت��وي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال م���ن �سالت 
وق��م�����س��ان  وج�����وارب  وك��م��ام��ات يف مببادرة 
الفئة  ه��ذه  دور  على  توؤكد  واإن�سانية  خريية 
يف امل��ج��ت��م��ع وب���ث ال��ف��رح يف ن��ف��و���س��ه��م  حيث 

ن�سعرهم بالهتمام والآمان.

رمية احلو�شني اأول امراأة عربية تنال ع�شوية جلنة 
ال�شحة والطب يف اللجنة الدولية ملكافحة املن�شطات

•• دبي - الفجر 

حازت الدكتورة رمية احلو�سني رئي�سة اللجنة الوطنية الإماراتية ملكافحة 
املن�سطات على ع�سوية جلنة ال�سحة والطب والبحوث يف الوكالة الدولية 
هذه  ت��ن��ال  عربية  ام����راأة  اأول  ب��ذل��ك  لت�سبح  "الواد"  املن�سطات  ملكافحة 

الع�سوية يف اإجناز جديد لدولة الإمارات العربية املتحدة.
بعد  وذل���ك  ���س��ن��وات  ث��الث  مل��دة  اللجنة  ع�سوية  على  احلو�سني  وح�سلت 
التابع  الآ���س��ي��وي  واملكتب  للريا�سة  العامة  الهيئة  جانب  م��ن  تر�سيحها 
املعايري  فيها  توفرت  اأن  بعد  "الوادا"  املن�سطات  ملكافحة  الدولة  للوكالة 
املن�سطات، عالوة  مكافحة  الكافية يف جمال  اخل��ربة  بينها  ومن  املطلوبة 

على ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف م��ن منطلق 
ح��ر���ض ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى م��ن��ح ك���ل دول 
بالع�سوية،  للتمتع  الفر�سة  العامل 
الن�سائي  ب���ال���وج���ود  اله���ت���م���ام  م���ع 

باللجنة مع الذكور.
والبحوث  وال��ط��ب  ال�سحة  وللجنة 
اأولويات تتمثل يف متابعة كل الأمور 
العلمية والتطورات الطبية يف جمال 
لتكون  املن�سطات  ومكافحة  الريا�سة 
الريا�سة يف بيئة خالية من املن�سطات 

و�سمان �سحة الالعبني.
وكانت الدكتورة رمية احلو�سني فازت 

يف 2019 برئا�سة جلنة �سندوق الدعم للق�ساء على املن�سطات بالريا�سة 
"اليون�سكو" بعد  والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابعة 
امراأة  اأول  لت�سبح  النتخابات،  يف  بال�سندوق  الأع�����س��اء  ال���دول  ت�سويت 

تتوىل املن�سب منذ تاأ�سي�ض ال�سندوق عام 2008.
ع�سوية  على  ح�سولها  اإن  احلو�سني  رمي��ة  الدكتورة  قالت  جانبها،  وم��ن 
اللجنة يعترب اإجن��ازاً كبرياً لدولة الأم��ارات العربية املتحدة خا�سة واأنها 
ام��راأة عربية تنال هذا املن�سب يف منظمة عاملية لها وزنها و�سمعتها،  اأول 
على  الدولة  مكانة  من  يعزز  اللجنة  ع�سوية  يف  تواجدها  اأن  اإىل  م�سرياً 
بالدولة  للريا�سة  العامة  للهيئة  تقديرها  عن  واأعربت  العاملي،  امل�ستوى 

لدعم تر�سيحها لهذه اللجنة.
مكافحة  على  العمل  يف  احلثيثة  جهودها  مبوا�سلة  احلو�سني  وتعهدت 
اللجنة  يف  وجودها  اإن  وقالت  وال���دويل،  املحلي  امل�ستويني  على  املن�سطات 
يعزز دورهم الفعال يف مكافحة املن�سطات على غرار بقية الدول: "�ساأعمل 
وجود  تعزيز  على  امل�ساعدة  يف  ال���دويل  امل�ستوى  على  وج���ودي  خ��الل  م��ن 

الدولة يف خارطة مكافحة املن�سطات على امل�ستوى العاملي".
وقالت رئي�سة اللجنة الوطنية ملكافحة املن�سطات اإن جلنة ال�سحة والطب 
والبحوث يف "الواد" تعمل وبدعم من جلان اأخرى على متابعة تطور املواد 
املحظورة يف الريا�سة قبل ت�سليمها للجنة التنفيذية يف الوكالة لعتمادها 

وذلك وفق التعريفات املوجودة يف املدونة العاملية ملكافحة املن�سطات.
واأكدت رمية احلو�سني وجود تن�سيق دائم بني اللجنة الوطنية الإماراتية 
والت�ساميم  بالبحوث  يخت�ض  فيما  الدولية  والوكالة  املن�سطات  ملكافحة 
التي تقدم الفائدة املرجوة يف جمال مكافحة املن�سطات اإىل جانب امل�ساعدة 

ودعم املوؤمترات العلمية وور�ض العمل والندوات والجتماعات.

خلل برنامج التفتي�ض ال�سنوي للإدارات العامة ومراكز ال�سرطة

الفريق املري: اأكادميية �شرطة دبي ت�شاهي اأعرق الأكادمييات ال�شرطية على م�شتوى املنطقة والعامل 
•• دبي-الفجر:

اأكد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد 
دبي،  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  دب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
اأعرق  ت�ساهي  وعلمياً  اأمنياً  �سرحاً  اأ�سبحت 
املنطقة  م�ستوى  على  ال�سرطية  الأك��ادمي��ي��ات 
والعامل، وهي الرافد العلمي والتدريبي للقيادة 
العامة ل�سرطة دبي، وتعمل على توفري وتقدمي 
املوارد والدعم الالزم لتمكني الإدارات الرئي�سية 
كوكبة  وتخريج  املرجوة،  الأه��داف  من حتقيق 
احلا�سلني  العليا  الدرا�سات  طلبة  من  متميزة 
ليوا�سلوا  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري  درجتي  على 
اأنها ت�سهم يف  م�سرية العمل مع زمالئهم، كما 
باملعارف  وتزويدهم  الب�سرية،  ال��ك��وادر  تاأهيل 
الالزمة لتطوير منظومة العمل يف القيادة، اإذ 
ت�سخر كافة اإمكانياتها املادية واملعنوية لتدريب 
امل����ورد ال��ب�����س��ري لتحفيز الب��ت��ك��ار والب�����داع يف 

العمل.
اأكادميية  معاليه  تفقد  خ����الل  ذل���ك  ج�����اء 
ال�سنوي  التفتي�ض  برنامج  �سمن  دب��ي  �سرطة 
ل�����الإدارات ال��ع��ام��ة وم��راك��ز ال�����س��رط��ة، بح�سور 
ال����ل����واء الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حم��م��د اأح���م���د بن 
الأكادميية  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  فهد 
وال��ت��دري��ب، وال��ع��م��ي��د الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور غيث 
�سرطة  اأك����ادميية  م�����دير  ال�س����ويدي  غ��امن 
حممد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  العميد  ونائبه  دب���ي، 
الأ���س��ت��اذ الدكتور  ال�����س��ام�����س��ي، وال��ع��ق��ي��د  ب��ط��ي 
اأكادميية،  عميد  ال�سويدي  �سيف  غ��امن  �سيف 
والعقيد الدكتور �سالح احلمراين، نائب مدير 
خالد  والعقيد  والريادة،  للتميز  العامة  الإدارة 
والرقابة،  التفتي�ض  اإدارة  مدير  �سليمان،  ب��ن 
احلاج،  حم�سن  حممد  متيم  الدكتور  والعقيد 
العامة  وال�سحة  وال�سالمة  البيئة  اإدارة  مدير 
اللوج�ستي، وعدد من  العامة للدعم  يف الإدارة 

ال�سباط.

نتائج املوؤ�سرات 
املري،  اهلل خليفة  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  واأط��ل��ع 
ا�سراتيجية  ع��ل��ى  دب���ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
ال��رب��ط ال���س��رات��ي��ج��ي لأك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي 
املرتبط بروؤية وخطة دبي 2021، بالإ�سافة اإىل 
ومنها  ل��الأك��ادمي��ي��ة،  الرئي�سية  امل��وؤ���س��رات  نتائج 
حققوا  ال��ذي��ن  املتفوقني  الطلبة  ن�سبة  م��وؤ���س��ر 
معدلت قيا�سية خالل فرة زمنية، والذي �سهد 
ارتفاعاً ملحوظاً يف العام 2019 مقارنة بالعام 
2018، بينما حقق موؤ�سر الأبحاث العلمية التي 
مت ن�سرها خالل فرة زمنية حمددة %100 يف 
كما   ،100% امل�ستهدف  وك���ان   ،2019 ال��ع��ام 

حقق املوؤ�سر النتيجة نف�سها يف العام 2018.
كما واطلع معاليه على اأهم املمكنات التي �ساهمت 
يف حتقيق اأهداف اأكادميية �سرطة دبي يف جمال 
بالإ�سافة  العلمي،  والبحث  والتدريب  التعليم 

اإىل اأف�سل املمار�سات املُطبقة والأنظمة العاملية.

الربامج الريادية
امل�ساريع  ح����ول  ���س��رح��اً  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وا���س��ت��م��ع 
وال���ربام���ج ال��ري��ادي��ة يف اأك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي 
الذي  املتفجرات  جم��ال  يف  املهني  الدبلوم  مثل 
امل��ا���س��ي، ون��ظ��ام الراكيز  ال��ع��ام  اإط��الق��ة يف  مت 
للطلبة املر�سحني، وح�سول %73 من مدربي 
 ،SQWA الأكادميية على الرخي�ض الدويل
واعتماد اأكادميية �سرطة دبي يف الت�سنيف العاملي 
وامل�ستند الذكي الفائز بجائزة  للجامعات،   QS
2016، والعتماد القانوين  الأفكار الأمريكية 
الفكرية،  امللكية  ق��ان��ون  يف  املاج�ستري  لربنامج 
اإدارة الأزمات الأمنية، واعتماد  واعتماد برنامج 
ماج�ستري حقوق الإن�سان، وبرنامج الدكتوراة يف 

القانون.

من�سة التعليم الذكي
واأط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م��ن�����س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م الذكي 

دبي  ���س��رط��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  للطلبة 
بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي، 
بهدف تطوير العملية التعليمية عرب الإنرنت 
اأف�سل املعايري العاملية  والتي مت ت�سميمها وفق 
للو�سول  التعليم،  الرائدة يف جمال  واملمار�سات 
وال����رق����ي على  ال���ت���ط���ور  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  اإىل 
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعربية والعاملية 

يف عملية التعليم والتدريب. 

التعليم عن ُبعد 
التعليم عن  ك��م��ا واط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى م���ب���ادرة 
ُب��ع��د ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة خ���الل جائحة 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ك��ورون��ا 
اجلامعات  يف  ال�سرطة  وع��ل��وم  القانون  وكليات 

والأكادميية ال�سرطية.
 حيث تعترب اأكادميية �سرطة دبي اأول اأكادميية 
���س��رط��ي��ة ت��ط��ب��ق ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ُب��ع��د على 

م�ستوى الدولة، وذلك ل�سمان ا�ستمرار العملية 
لالإجراءات الحرازية  وفقاً  للطلبة  التعليمية 
ال���ت���ي ا���س��ت��دع��ت��ه��ا ه����ذه امل��رح��ل��ة وب��ل��غ��ت ن�سبة 

جناحها 100%.

جائحة كورونا
وا���س��ت��م��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل���ري اإىل ���س��رح حول 
اأك��ادمي��ي��ة �سرطة دبي  الأع��م��ال يف  ا���س��ت��م��راري��ة 
خ��الل جائحة ك��ورون��ا م��ن خ��الل م��ب��ادرة خط 
واجلامعيني  املر�سحني  للطلبة  الأول  ال��دف��اع 
بالتعاون مع  دبي  �سرطة  اأكادميية  نفذتها  التي 
الإدارة العامة للموارد الب�سرية ومراكز ال�سرطة 

واللجنة الداخلية لالأزمات والكوارث.
واملخافر  ال�سرطة  م��راك��ز  ت��زوي��د  ت�����م  حي�����ث 
خالل  م��ن  وج��ام��ع��ي��اً  مر�سحاً  ط����الباً   354 ب��� 
تنفيذ 160 �س���اعة تطوعية ل�سالح خط الدفاع 

الأول.

اأف�سل بيئة عمل
واط��ل��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق امل����ري ع��ل��ى اأه����م اإجن����ازات 
اأك���ادمي���ي���ة ���س��رط��ة دب���ي وال���ت���ي مت��ث��ل��ت يف ح�سول 
بيئة عمل"، خالل  "اأف�سل  �سهادة  الأكادميية على 
الأمريكية  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ي مت��ن��ح��ه��ا  اجل�����اري  ال���ع���ام 
التي  "Great Place to Work" للجهات 
حيث  ملوظفيها،  امل��ه��ن��ي  ال��ت��م��ّي��ز  حتقيق  يف  ُت�سهم 
جميع  على  الأول  امل��رك��ز  على  الأك��ادمي��ي��ة  ح�سلت 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط وذلك 
الدوؤوب  والعمل  والطاقات  اجلهود  ت�سافر  نتيجة 
من قبل الطاقم الإداري والتدري�سي وكل موظفي 
الأكادميية من املدنيني والع�سكريني من خالل تبني 
الأفكار واملبادرات اخلالقة، مبا فيها تطبيق الأبعاد 
وفق  النموذجية  ال�سعيدة  العمل  لبيئة  اخلم�سة 
 »Great place to work«معهد موجهات 
وتطبيق  والح�������رام  ال��ث��ق��ة  ب���ن���اء  الأم���ري���ك���ي، يف 
الزمالة،  ع��الق��ات  ج�سور  وم��د  وال��ف��خ��ر،  ال��ع��دال��ة 
ل���دى م��وظ��ف��ي ومنت�سبي  ال�����س��ع��ادة  ل��رف��ع م��وؤ���س��ر 
حياة،  اأ�سلوب  مبثابة  ال�سعادة  لتكون  الأك��ادمي��ي��ة، 
ن�سبة  الأك��ادمي��ي��ة على  اإىل ح�سول  ذل��ك  اأدى  مم��ا 
ال�سعادة الوظيفي الداخلي  ا�ستطالع  %99.1 يف 
واحلكومي وح�سلت على املركز الأول للمرة الثانية 
على التوايل. كما ومتكنت اأكادميية �سرطة دبي من 
من  القيا�سية  ل��الأرق��ام  جيني�ض  مو�سوعة  دخولها 
املتتالية  الت�سكيالت  م��ن   ع��دد  اأك��رب  خ��الل جائزة 
عن طريق جمموعة واحدة من الطائرات امل�سرية، 
التحية  �سكلت  مغناطي�سية  ل��وح��ة  اأك���رب  وج��ائ��زة 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را����س���د، نائب 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 

-رعاه اهلل-، وغريها من الإجنازات الأخرى.
كما قامت الأكادميية بتنفيذ 6518 �ساعة درا�سية 
يف برنامج البكالوريو�ض يف العام املا�سي، و3763 
وتنفيذ  العليا،  الدرا�سات  برنامج  يف  درا�سية  �ساعة 
علميا  ب��ح��ث��ا   12 ون�����س��ر  ت��دري��ب��ي��ة،  ���س��اع��ة   570

متخ�س�سا. 
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ي�ستخدم اخلل اأحيانا كمنظف منزيل لأن مكونه 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الأ�سيتيك،  حم�ض  الرئي�سي، 
ذلك،  ومع  اجلراثيم.  اأن��واع  بع�ض  وقتل  تك�سري 

فمن املحتمل األ يكون اخليار الأف�سل.
البيئة  حماية  وكالة  ل��دى  م�سجل  غري  واخل��ل 
)EPA( كمطهر منزيل فعال، ول يو�سى به بدل 

من معظم منتجات التنظيف التجارية.

الأمرا�ض  على  ال�سيطرة  مراكز  تو�سي  املثال،  �سبيل  وعلى 
مبحلول  الأ����س���ط���ح  ب��ت��ط��ه��ري   )CDC( م��ن��ه��ا  وال���وق���اي���ة 
التبيي�ض املخفف، اأو حماليل الكحول امل�سنوعة من 70% 

من الكحول على الأقل.
ولكن اإذا كان اخلل هو اخليار الوحيد، فاإنه ما يزال يتمتع 
اخل�سائ�ض  ب��ع�����ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  لأن����ه  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  ببع�ض 

املطهرة.

اخلل لي�ض اخليار الأف�سل لقتل الفريو�سات
املطهرات  منتجات  تنظم  البيئة  حماية  وك��ال��ة  لأن  ن��ظ��را 

اأنها  وثبت  اختبارها  مت  فقد  املبي�ض،  مثل  املنزلية، 
اخلل  ل��ك��ن  وال��ف��ريو���س��ات،  البكترييا  تقتل 

لي�ض مطهرا م�سجال من قبل الوكالة.
نائب  ب��ريي��زو،  األيك�ض  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
املجل�ض  يف  العلمية  الت�����س��الت  رئي�ض 

بينما  اإن���ه  وال�����س��ح��ة،  للعلوم  الأم��ري��ك��ي 
املطهرة،  اخل�����س��ائ�����ض  ب��ع�����ض  اخل����ل  ي��ح��م��ل 
املنزلية  امل��ن��ظ��ف��ات  فعالية  بنف�ض  لي�ض  ف��اإن��ه 

القيا�سية.
�سبب  اأع������رف ح��ق��ا  "ل  ب����ريي����زو:  وي�����س��ي��ف 
تكون  ع��ن��دم��ا  ل��ل��خ��ل  �سخ�ض  اأي  ا���س��ت��خ��دام 
يف  التنظيف  منتجات  م��ن  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك 

ال�سوق فعالة جدا".
مفيدا  جتعله  اخل���ل  يف  واحل��م��و���س��ة 

بفاعلية  ي�����ذوب  لأن�����ه  ك��م��ن��ظ��ف 
ومع  الأ���س��ط��ح.  ويلمع  ال�سابون 
يكفي  مبا  قويا  لي�ض  فهو  ذل��ك، 
فعال،  ب�سكل  الأ���س��ط��ح  لتطهري 
مل����راك����ز ال�������س���ي���ط���رة على  وف���ق���ا 

الأمرا�ض والوقاية منها.
اأن  اإىل  ب�������ريي�������زو  وي�����������س�����ري 

املطهرات التي حتتوي 
ع����ل����ى ك���ح���ول 

الأيزوبروبيل 
امل���ب���ي�������ض  اأو 

اأو  التبيي�ض  مبحلول  الأ���س��ط��ح  تنظيف  وميكنك  اأف�����س��ل، 
الكحول اخلا�ض بك.وحتى ال�سابون العادي واملاء يعتربان 
انت�سار  ومل��ن��ع  ب��ريي��زو.  ي��ق��ول  اأك���ر فعالية م��ن اخل���ل، كما 
الأمرا�ض  على  ال�سيطرة  مراكز  تو�سي  التاجي،  الفريو�ض 
بتنظيف الأ�سطح املت�سخة ب�سكل وا�سح باملاء وال�سابون ثم 
تطهريها مبحلول التبيي�ض املخفف اأو حماليل الكحول اأو 

مطهر منزيل م�سجل من وكالة حماية البيئة.

قد يقتل اخلل بع�ض اجلراثيم
على  اخل��ل،  يف  الرئي�سي  املكون  الأ�سيتيك،  حم�ض  ي�ساعد 
تك�سري الأو�ساخ وتغيري تركيبة اخلاليا اجلرثومية 
وهو  امل��ق��ط��ر،  الأب��ي�����ض  واخل���ل  كيميائيا. 
والذي  البقالة  املوجود يف حمالت  النوع 
يحتوي  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��ف،  ع������ادة  ي�����س��ت��خ��دم 
حم�ض  م��ن   7% اإىل   4% ن��ح��و  ع��ل��ى 
وخل  التفاح  خ��ل  اأن  ح��ني  يف  الأ�سيتيك، 
اإىل   5% ح���وايل  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي��ان  النبيذ 

الأ�سيتيك. حم�ض  من   6%
املطهرة.  اأن للخل بع�ض اخل�سائ�ض  وثبت 
على �سبيل املثال، وجدت درا�سة اأجريت عام 
2010 اأن %10 من خل ال�سعري فعال �سد 
ف��ريو���ض الإن��ف��ل��ون��زا. ووج���دت درا���س��ة ن�سرت 

الأحياء  لعلم  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  جملة  يف   2014 ع��ام 
البكترييا  ي��ق��ت��ل  اأن  مي��ك��ن   10% حم��ل��ول  اأن  ال��دق��ي��ق��ة 

امل�سببة ملر�ض ال�سل.

احتجت  اإذا  اجلراثيم  لقتل  اخلل  ا�ستخدام  كيفية 
لذلك

لأن اخلل ميكن اأن يكون فعال يف تنظيف الأو�ساخ والبقايا، 
وق���د ث��ب��ت اأن ل��ه ب��ع�����ض اخل�����س��ائ�����ض امل��ط��ه��رة، وه���و لي�ض 
كان  اإذا  ول��ك��ن  م��ن��زيل.  كمنظف  �سيئا  اخ��ت��ي��ارا  ب��ال�����س��رورة 
ف��ه��ن��اك خيارات  م��ن��زل��ك،  تقليل اجل��راث��ي��م يف  ه��و  ه��دف��ك 

اأف�سل، كما يقول برييزو.
بحاجة  ك��ن��ت  اإذا  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ار 
منزلك،  يف  اخل���ل  ل���س��ت��خ��دام 
امل����اء يف حملول  ف��اخ��ل��ط��ه م���ع 
املقادير  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث   ،1  :1
م��ت�����س��اوي��ة م���ن امل�����اء واخل����ل. 
وميكن ا�ستخدام هذا املزيج 
والأر�سيات  امل��واق��د  على 
وامل���������س����ارف واأ����س���ط���ح 
ال����ع����م����ل واجل����������دران 

واخلزائن والنوافذ.
والوقت املحدد للخل، 
اأي الوقت الذي يجب 
املطهر  ف��ي��ه  ي��ك��ون  اأن 
لقتل  ال�������س���ط���ح  ع���ل���ى 
اجل����راث����ي����م، ه����و 30 

دقيقة.
يت�سبب  اأن  ومي����ك����ن 
ح���م�������ض الأ����س���ي���ت���ي���ك 
اخل�����ل  يف  امل���������وج���������ود 
بع�ض  اإت���الف  يف  اأي�سا 
الأ������س�����ط�����ح، ل����ذل����ك ل 
با�ستخدامه  ي��ن�����س��ح 
اأو  الأل����وم����ن����ي����وم  ع���ل���ى 
اأو  ال������زه������ر  احل������دي������د 
اأو  امل�����س��ق��ول  اخل�����س��ب 

احلجر الطبيعي.

مكونه الرئي�سي حم�ض الأ�سيتيك 

اخلل..  لي�ض اخليار الأف�شل لقتل الفريو�شات

اأثناء  الكاحل  لل��ت��واء  �سناً  الأ�سغر  الأ�سخا�ض  يتعّر�ض 
على  ال�سن  كبار  يدو�ض  اأن  يكفي  لكن  القفز  اأو  الرك�ض 
اأر���ض غري م�ستوية  اأو مي�سوا على  �سائبة  حجر بطريقة 

كي يلووا كاحلهم.
يف  والكاحل  القدم  يف  عظام  ج��ّراح��ة  جون�سون،  ه��ويل  د. 
هارفارد.  جلامعة  التابع  العام  ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى 
ال�����س��ن، ي�سعف  ال��ت��ق��دم يف  "مع  ال�����س��ي��اق:  ت��ق��ول يف ه���ذا 
اإذا كنت قليل احلركة،  توازنك وتتال�سى قوتك، ل �سيما 

ما يوؤدي اإىل زيادة خماطر حوادث اللتواء".

كيف يح�سل اللتواء؟
عدد  اأو  رب��اط  يتمّزق  اأو  يتمّطط  ح��ني  الإ���س��اب��ة  حت�سل 
من الأربطة )اأن�سجة مطاطية م�سوؤولة عن تثبيت عظام 

الكاحل يف مكانها(. 
ب��ني هذه  الأك���ر �سيوعاً  ال��ك��اح��ل اجل��ان��ب��ي  ال��ت��واء  يبقى 
الإ�سابات، ما يعني اأّن القدم تّتجه نحو الداخل فتت�سرر 

اأربطة الكاحل اخلارجي. تربز اأي�ساً اإ�سابات اأقل �سيوعاً، 
الداخلي  الكاحل  اأربطة  ي�سيب  الذي  اللتواء  بينها  من 
ل بني عظمَتي  َت�سِ ي��وؤذي الأرب��ط��ة التي  ال��ذي  والل��ت��واء 

ال�ساق فوق الكاحل مبا�سرًة.

ما العمل عند ح�سول اللتواء؟
ترتكز  تقليدية  بخطة  الكاحل  للتواء  ع��الج  اأول  يتعّلق 
على الراحة وا�ستعمال الثلج وال�سغط على الإ�سابة ورفع 
يوم  اأول  الإمكان يف  الكاحل قدر  تريح  اأن  الكاحل. يجب 

اأو يومني.
كل  دقيقة  ثالثني  اأو  لع�سرين  الكاحل  على  الثلج  �سع   
ثالث اأو اأربع �ساعات اإىل اأن يبداأ الورم بالتال�سي. ا�سغط 
ال�سّد  يف  تبالغ  ل  لكن  مطاطية  ب�سمادة  الإ���س��اب��ة  على 
عليها كي ل تعوق الدورة الدموية ول تعود ت�سعر باأ�سابع 
قدمك. اأخرياً، ارفع كاحلك امل�ساب مب�ستوى الورك اأثناء 

اجللو�ض.
ارت���داء م�سّد حلماية  اإىل  الل��ت��واء احل��اد، حتتاج  ملعاجلة 

الكاحل وتثبيته طوال اأ�سابيع. 
اأن  اإىل  عكازين  ا�ستعمال  اإىل  حتتاج  احل���الت،  بع�ض  يف 
م�سادات  ت�ساهم  ب���دوره���ا،  اأمل.  ب��ال  ال�����س��ري  م��ن  تتمكن 
الل��ت��ه��اب غ��ري ال�����س��ت��ريوي��دي��ة يف ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأمل 

والورم.

متى ي�سبح العلج �سروريًا؟
وال��ك�����س��ر. تو�سح  الل���ت���واء  ب��ني  دوم����اً  اأن من��ّي��ز  ي�سهل  ل 
قد  ال�����س��ب��اب  ���س��ن  يف  ال����ت����واًء  ك����ان  "ما  ج���ون�������س���ون:  د. 
�سعفاً".  ت��زداد  العظام  لأن  متقدم  عمر  يف  ك�سراً  ي�سبح 

 

اإذا تورمت الإ�سابة اأو ت�سّكلت كدمة اأو �سعرَت باخلدر اأو 
عجزَت عن و�سع قدمك على الأر�ض اأو ال�سري عليها، قد 

تكون م�ساباً بك�سر.
اأو ك�سر، يجب  بالتواء  اإ�سابتك  اإذا كنت غري متاأكد من   
اأن تقّيم حالتك ب�سكل عاجل يف ق�سم الطوارئ اأو يف عيادة 

مقدم الرعاية الأولية.

خطوات للوقاية من اإ�سابات الكاحل

الإ�سابات،  لتجّنب  اأ�سا�سي  عن�سر  وامل��رن  القوي  الكاحل 
وي�سهل اأن تطّبق بع�ض التمارين الب�سيطة ككتابة اأحرف 
التلفزيون.  م�ساهدة  اأث��ن��اء  بقدمك  ال��ه��واء  يف  الأبجدية 
كذلك يبقى اأي ن�ساط يحافظ على حركة قدمك، كامل�سي 
اأو الرق�ض، مفيداً على الأرجح. قد ترغب اأي�ساً يف جتربة 

التاي ت�سي لتح�سني توازنك.
اأخرياً، �ست�ستفيد طبعاً من انتعال حذاء داعم حفاظاً على 

ثبات قدَميك.

كيف تعالج التواء الكاحل؟
ي�سهل اأن نلوي كاحلنا مع التقدم يف ال�سن. لكن ي�سمح بع�ض التدابري الوقائية بتخفيف حّدة الإ�سابة 

اأو جتنبها بالكامل.
يلوي معظم النا�ض كاحلهم يف مرحلة معينة من حياتهم. ُيعترب هذا اللتواء اإحدى اأبرز الإ�سابات 
ب�سبب  خا�ض  ب�سكل  ه�سًا  الكاحل  ويكون  كافة،  الأعمار  من  النا�ض  ت�سيب  التي  والعظمية  الع�سلية 

تراجع حجم املف�سل وال�سغوط املفرو�سة عليه حني يتحرك اجل�سم.
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العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 854/2020/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4721 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : �سرف الدين نالكات تريوتيكاتيل قا�سم  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 2- م�سنع موا�سم للمخدات والو�سائد ذ.م.م 4- عبيد احمد عبيد عالي  - 

�سفتهما بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما. جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإع��الن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 4721 ل�سنة 2018 جتاري جزئي - 
وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2021/1/17  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 5233/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :مطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )70.829.33( درهم �سبعون الف 

وثمامنائة وت�سعة وع�سرون درهم وثالثة وثالثون فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق 
الفواتري احلا�سل يف 2017/6/29 وحتى ال�سداد التام ومنع �سفر املدعي عليه الثاين والتعميم عليه لدى منافذ 

  z2152424/الدولة ورقمه املوحد/12047959 رقم جواز �سفر
طالب الإعالن : يوين اخلليج للتنمية �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي - �سفته بالق�سية : وكيل
باوار-  باوار �سامبهاجى  �سانديب �سامبهاجي  ���ض.ذ.م.م 2-  اليكروميكانيكال  ايه بي  ا�ض  اإعالنهما : 1-  املطلوب 

�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/12/8 بالزام املدعي عليها 
الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )70.829.33( درهم �سبعون الف وثمامنائة وت�سعة وع�سرون درهم وثالثة 
وثالثون فل�ض والفائدة القانونية بواقع 9% وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 

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

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 5667/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :ا�سدار المر بالزام املطلوب �سدها بان توؤدي اىل الطالبة مبلغ )74.400( درهم اربعة 
و�سبعون الف واربعمائة درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد عري�سة امر الداء وحتى 
ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد 

الكفالة  
طالب الإعالن : م�سنع مينوتي دراي مك�ض -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- كيلى للمقاولت �ض.ذ.م.م- �سفته بالق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل الإقامة 
كيلى  �سدها/  املعرو�ض  ب��ال��زام   2020/12/22 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع���الن  مو�سوع 
للمقاولت �ض.ذ.م.م ان توؤدي اىل طالة المر/ م�سنع مينوتي دراي مك�ض مبلغ وقدره )74400( درهم اربعة 
و�سبعون الف واربعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 2020/12/9 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم  الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه - ولكم احلق يف 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر 

 5626/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  في�سل را�سد عبدالر�سيد -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الوفاق للتمويل �ض.م.خ 
وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ 

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

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�سر 
 4104/2020/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  تي ات�ض او اإي للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تامر �سالح الدين زكى د�سوقى 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
بال�سافة اىل مبلغ )11250(  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )162902(

درهم ر�سوم خلزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر        
 5019/2020/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اك�سبلورر دكت لركيب اأنظمة التكييف �ض.ذ.م.م - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة في�سل جا�سم التجارية ذ.م.م

وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل 
اول:بانفاذ  ب��ت��اري��خ:2020/11/17  البتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�ست�سدار  طلب 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ثانيا:بالزام   - الطرفني  ب��ني  امل��ربم  التجاري  العقد 
)22.252.49( درهم اثنان وع�سرون الف ومائتني واثنان وخم�سون درهما وت�سعة واربعون فل�سا 
- والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك  اتعاب  وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

من طلبات ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  7836/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/28 امر على عري�سة �سيغة 
تنفيذية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 228057.3 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : حممد �سادق عبدالكرمي خليجي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي - �سفته بالق�سية وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم فتح علي زمانى- �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )228057.3( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  3489/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2795/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 789661.07 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف المارات ال�سالمي م�ساهمة عامة -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �سفته بالق�سية وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �سالح حممد احمد العولقي- �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )789661.07( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4719/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم ان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
)5.580.419( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا وذلك من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 

ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  الزينب للتجارة �ض.ذ.م.م 2- �ساجناي بونواين برمي بونواين 3- فينيتا بونوواين 
-   �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
ان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )5.580.419( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا وذلك من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2021/1/12  ال�ساعة 10.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1181/2020/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليهم والزامهم بالت�سمم 
والتكامل بالر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة 

- �سفته  - حاليا  ليمتد  �سابقا )هاربور هولدجنز   - ليمتد  كيه   3 / 1-مارينا  الإع��الن  طالب 
بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما :  1-  ايفان �ساري�سيف 2- اوليج �ساري�سيف -   �سفتهما بالق�سية : مدعي 
عليهما  - جمهويل حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي 
عليهم والزامهم بالت�سمم والتكامل بالر�سوم و امل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء  املوافق  2021/1/13  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�سر        
 4386/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سريبرا ميدل اي�ست �ض.م.ح   - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ا�سيت اهوجا كري�سنالل اهوجا 
 42/43/44 ب��الرق��ام  ال�سيكات  م��ن  ذم��ة  ب���راءة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
ال�سمانة  ومن  اي�ست  ميدل  �سريبرا  �سركة  ح�ساب  التجاري  دبي  بنك  على  املح�سوبة 
عن  الناجتة  امل�سوؤولية  م��ن  الع��ف��اء  م��ع  وا�ستبدالهم  ب�ساأنهم  ال�����س��ادرة  ال�سخ�سية 

التوقيع عليهم 
قاعة  �سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2021/1/12 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر        

 4302/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اي�سورف للتجارة �ض.ذ.م.م   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك( 

امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
)2.835.482.20( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %12 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/1/17 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   

اعالن بالن�سر        
 72/2020/671 تظلم جتاري 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املتظلم �سدهما : 1- علي حميد علي عبداهلل العوي�ض 2- روبريت فرا�سي�ض بورتون   

- جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتظلم :البنك التجاري الدويل �ض.م.ع 

قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى 
رقم:1297/2020 امر على عري�سة جتاري و الر�سوم وامل�ساريف 

قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/1/10 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن بالن�سر        

 2201/2020/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- حممد توفيق داود اللحام 2- ح�سني يو�سف العفلق
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممد م�سلح خيو
وميثله:خولة ثاين حممد �سيف املهريي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )36700( 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى ال�سداد التام 
نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكورة بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم 
البتدائية  ال��دع��وى  ادارة  ام��ام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�سال  برنامج  عرب  واحل�سور 
الثانية على هاتف رقم:0566039232 يوم الثالثاء املوافق:2021/1/12 وذلك من ال�ساعة 09:00 
املعتمد  اخلدمة  تقييم  مركز  طريق  عن  املرئي  احل�سور  او  ظهرا   12:30 ال�ساعة  ولغاية  �ض 

)الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 654/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبه ف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 2008/6/2 ومالحقة والزام املدعي عليها برد حيازة العقار وت�سليمه 

للمدعي خاليامن ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتب على ذلك من اثار و�سطب ا�سارة اليجارة الواردة 
يف �سهادة امللكية والزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ )89.395( درهم قيمة الجرة املتاأخرة غري املدفوعة وما ي�ستجد من اجرة حتى 

تاريخ الخالء التام والفعلي والتعوي�ض مع تقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة 
طالب الإعالن :  متويل م�ساهمة خا�سة  - �سفته بالق�سية : مدعي

  - : مدعي عليهما  بالق�سية  - �سفتهما  الفحل  �سكري  امل�سيح  �سيف  �سلوي   -2 غ��زال  : 1- مو�سى عطية مو�سى  اإعالنهما  املطلوب 
جمهويل حمل الإقامة 

ل�سالح/متويل  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  2020/11/12 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
املدعي  وال��زام  املوؤرخة 2008/6/2  التداعي  املربمة بني طريف  بالتملك ومالحقها  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  م�ساهمة خا�سة 
عليهما برد حيازة العقار مو�سوع  التفاقية املبني احلدود والو�ساف ب�سند امللكية كالتي:املنطقة وادي ال�سفا 2 رقم الر�ض 1331 
رقم البلدية 7597-643 رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مزايا 29- رقم ال�سقة 312 الطابق 3 بامارة دبي والزامهما بت�سليم العقار املذكور 
للمدعية باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد و�سطب ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة يف �سهادة ملكية 
العقار ل�سالح املدعي عليهما والتي جاء فيها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزمت املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2960/2020/305 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
م�سطفى  حم��م��ود   -2 احل��ب��ت��ور  را���س��د  ط���ارق   -1/ �سدهما  امل�ستاأنف  اىل 
جمدي حممد مربوك - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / لويجي 
�سانتورو وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد ا�ستاأنف/احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 26/2019 اجراءات افال�ض -  وحددت لها جل�سه يوم 
الثنني املوافق 2021/1/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22973/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنطقة  م��ن  بالقرب  احل���رة-  املنطقة  دب��ي-  ام���ارة  وع��ن��وان��ه  اجلن�سية-  اردين  ع��ط��اري-  يو�سف  ال��ي��ه:ف��وؤاد حممد  امل��ن��ذر 

الفرن�سية- B07-416- متحرك رقم 0561709877
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )67926( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )67926( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
55419

الفئة
Q

نوع املركبة
ني�سان التيما

لون املركبة
ا�سود

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22987/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:ح�سن عبداملجيد كردي- �سوري اجلن�سية- وعنوانه امارة ال�سارقة- منطقة اخلان- بناية بامل تاور- �سقة 202- 

متحرك رقم 0527992430
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )36978( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )36978( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
37794

الفئة
Q

نوع املركبة
كيا اوبتما

لون املركبة
ابي�ض

�سنة ال�سنع
2012

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22982/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:اياز منظور ملك منظور ح�سني- باك�ستاين- وعنوانه امارة دبي- منطقة الق�سي�ض- برج �سلطان- 801- متحرك 

رقم  0565407788
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )40502( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )40502( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
18857

الفئة
T

نوع املركبة
هوندا اكورد

لون املركبة
ابي�ض

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22983/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:حممد ع�سام �سالح- �سوري اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- بناية دبي ميديا- �سقة A72 متحرك 

رقم 0506640581
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )48646( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )48646( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
78076

الفئة
T

نوع املركبة
ني�سان زد 370

لون املركبة
ا�سود-ابي�ض

�سنة ال�سنع
2010

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22988/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:لويل بير فالديز فاماديكو- فلبيني اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- �سارع انرنا�سيونال �سيتي- 

بناية CBD C04- بناية 402- متحرك رقم 0508637703
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )73109( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )73109( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
47459

الفئة
E

نوع املركبة
ميت�سوبي�سي باجريو

لون املركبة
ابي�ض

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22903/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
 -B املنذر اليه:جينيال لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م- وعنوانها امارة دبي- منطقة القرهود- �سارع ال�سيليكون- بناية بلوك

�سقة S14- متحرك رقم 0501290579
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )227699( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )227699( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
17267

الفئة
I

نوع املركبة
هيونداي الينرا

لون املركبة
ف�سي

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22989/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:�سارة احمد ابراهيم النحا�ض- م�سرية اجلن�سية- وعنوانها امارة عجمان منطقة الب�ستان- �سارع الب�ستان- بناية 

ابو ها�سم- �سقة 302- متحرك رقم 0567524480
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )32393( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )32393( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
80143

الفئة
E

نوع املركبة
كيا كرنز

لون املركبة
ا�سود

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22895/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:فادي �سلطان- اجلن�سية الوليات املتحدة- وعنوانها امارة دبي- منطقة اجلمريا- �سارع مارينا دبي- بناية اي 

ليت ريزيدن�ض- �سقة 3208- متحرك رقم 0505592590
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )64544( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )64544( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
76026

الفئة
J

نوع املركبة
كيا �سورينتو

لون املركبة
ابي�ض

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرخي�ض
دبي
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العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اإنذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/175 
املنذرين:1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو 2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو

املنذر اليها:1- جنيفري جمال حتيات
املو�سوع:تكليف بالوفاء مببلغ )28.500( درهم ثمانيه وع�سرون الف وخم�سمائة درهم بخالف 
مبلغ )1.000( درهم غرامه التفاقية وفق العقد مع الفائدة القانونيه 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
احلا�سل لكل �سيك وحتى ال�سداد التام - وعليه فاننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�سرورة 
الف وخم�سمائة درهم  والبالغ )28.500( درهم ثمانيه وع�سرون  املر�سد بذمتكم  املبلغ  �سداد 
بخالف مبلغ )1.000( درهم غرامه التفاقية وفق العقد مع الفائدة القانونيه 9% من تاريخ 
ال�ستحقاق احلا�سل لكل �سيك وحتى ال�سداد التام - وذلك خالل مدة لتتجاوز ثالثون يوما 
من تاريخ العالن بالن�سر وال فانه �سن�سطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة بحقكم 

للحفاظ على حقوق موكلتانا مع ت�سمينكم الر�سوم وامل�سروفات وكامل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اإنذار عديل بالن�سر 

 2021/282
املنذر:�سركة العديل للتجاره ذ.م.م

بوكاله املحاميه/روؤيا العو�سي
�سد املنذر اليها:مطعم براتا اند رول�ض - موؤ�س�سه فرديه - جمهول العنوان

ب�سفتنا وكالء قانونيون عن املنذرة فاننا ننذركم ب�سداد مبلغ وقدره )29005.31( درهم فقط 
ت�سعة وع�سرون الف وخم�سة دراهم وواحد وثالثون فل�سا - قيمة املر�سد عليكم وفق الفواتري 
�سبقت  وحيث  املنذرة  وب��ني  بينكم  التجاريه  املعامالت  على  بناء  قبلكم  من  وامل�ستلمه  املحرره 

مطالبتكم ب�سداد املبلغ وديا اكر من مره دون جدوى
ايام من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال  املبلغ املذكور بعاليه يف مدة خم�سة  لذلك ننذركم ب�سداد 
�سن�سطر لتخاذ الالزم �سدكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�سروفات بال�سافة للفائدة القانونية 

�سنويا من تاريخ النذار وحتى ال�سداد التام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اعالن النذار العديل بالن�سر 

رقم 2020/254 
Madan gupta - املنذر:مادان غوبتا - بريطاين اجلن�سية

 Vishal shamlal chhabria - سد املنذر اليه:في�سال �سامالل �سابريا - هندي اجلن�سية�
جمهول العنوان

مبوجب قر�ض �سخ�سي بني املنذر واملنذر اليه تر�سد بذمة املنذر اليه ل�سالح املنذر مبلغ وقدره 
)948.003( درهم فقط ت�سعمائة وثمانية واربعون الف وثالثة دراهم - وذلك مبوجب ال�سيك 
ال�سادر من املنذر اليه ل�سالح املنذره اذ انه بواقع اخالل لمتناعه عن �سداد املبالغ املر�سدة 
يف ذمته لذا فاننا بهذا النذار نخطرك وذلك بان تقوم ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتك والبالغ 
)948.003( درهم فقط ت�سعمائة وثمانية واربعون الف وثالثة دراهم - مع الفائدة القانونية 
وذلك  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى   2020/7/1 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %12 ب��واق��ع 
خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال فاننا �سنلجاأ ملقا�ساتكم وفقا للقانون واتخاذ 
الناجمة عن  التكاليف  كافة  والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا مع حتميلكم  الالزمة  الج��راءات 

اجراءات التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/265 
املخطر:ال�سيد �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي ، اماراتي اجلن�سية ، ميثله بالوكالة/ها�سم 

ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر 2018/1/252009
العنوان:دبي - الرب�ساء 1 - بناية ي�ض بزن�ض �سنر مكتب رقم 110 - خلف اللولو هايرب ماركت 

ومقابل اكادميية دبي المريكية - ت:044478808
املخطر اليه:بلو ديزرت ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م

العنوان:دبي - الرب�ساء الوىل - بناية ي�ض بزن�ض �سنر مكتب 1206 - هاتف:0551831250
 )43.312.50( وق��دره  مبلغ  اليجار  متاأخرات  كامل  دفع  ب�سرورة  اليه  املخطر  املخطر  يخطر 
الجراءات  لتخاذ  املخطر  �سي�سطر  وال  الن�سر  تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  م��دة  دره��م يف 
القانونية الالزمة �سد املخطر اليه مع الزامه بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد 

التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   اعالن بالن�سر 
رقم 2021/280 

املعلن:العقارية لال�ستثمار �ض.ذ.م.م
دبي  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  قانونية  وكالة  مبوجب  هويدن  بن  ال�ستاذ/خليفة  وميثلها 

برقم املحرر:2019/1/234606 بتاريخ:2019/11/18
العنوان:الطابق الول ، جرين كوميونتي ، جممع دبي لال�ستثمار ، �ض.ب:24649 دبي

املعلن اليه:روبا�ست للمقاولت دبي ذ.م.م
العنوان:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة القوز ال�سناعية 4- �سارع 14 - قرب 

زجاج المارات - هاتف:042405999
درهم   )13.120.827.64( البالغ  الدين  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املعلن/املعلن  املو�سوع:يعلن 
اماراتي وذلك يف خالل مدة اأق�ساها )5( ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سي�سطر املعلن 
اجلابر  تعوي�ض  اىل  بال�سافة  ذكر  مبا  للمطالبة  الق�سائية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�سفا 

للعطل وال�سرر مع حتميل املعلن اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   انذار عديل 

رقم 2020/182 اعالن انذار عديل بالن�سر
املنذر:فندق تامي بال�ض �ض.ذ.م.م

�سد املنذر اليه:ليو �سيلو�ض ا�ستا رين
مبوجب عقد عمل موقع بني الطرفني اعاله قام املنذر اليه باخذ �سلفه مادية مببلغ )10.000( درهم من املنذر 
مبوجب �سند امانه موقع من املنذر اليه يقر فيه بانه ا�ستلم املبلغ املذكور وحيث ان املنذر قد طالبك ب�سداد املبلغ 
املر�سد يف ذمتك م��رارا وتكرارا وديا وامتنعتم عن ال�سداد المر الذي حدا بها اىل توجيه هذا الن��ذار العديل 
القانون بالزامكم مبوجب هذا النذار ولتكليفكم بالوفاء بقيمة  لكم ب�سورة ر�سمية ووفقا للطريق الذي ر�سمه 
ا�سفة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية  املنذرة  املبلغ املر�سد يف ذمتكم وذلك ب�سفة ودية وال �سوف ت�سطر 
الكفيلة باجباركم على �سداد اجمايل مبلغ املطالبة وا�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى تاريخ ال�سداد التام لذلك فان املنذر ينذرك ب�سداد اجمايل قيمة املبالغ امل�ستحقة واملر�سدة يف ذمتك بواقع 
مبلغ وقدره )10.000( درهم ع�سرة الف درهم ل�سالح املنذرة وا�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
ن�سر هذا  تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خالل مدة خم�سة  التام  ال�سداد  تاريخ  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/1/7 وحتى 
املنذر  للمحاكم ل�ستعادة حقوق  اللجوء  اىل  ا�سفني  ن�سطر  �سوف  وال  بالوفاء  تكليف  الن��ذار  هذا  ويعد  الن��ذار 

وا�سافة اىل حتميلكم الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة وكافة امل�ساريف الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
   انذار عديل بالن�سر 

 رقم 2020/7607
املنذرة:هدى عمر يو�سف الري�ض - اأردنية اجلن�سية

العنوان:دبي - المارات العربية املتحدة - التلفون 0501765765
رق��م:3- بطاقة  هوية  يحمل  اجلن�سية  اردين   ، احمد  حممد  يو�سف  ال�سيد/فادي  اليه  املنذر 

4631824-1975-784 - جمهول حمل القامة
العنوان:دبي - الق�سي�ض 1 - �سارع القيادة العامة بناية الوقاف - �سقة رقم 201 - بجوار النادي 

الهلي دبي - المارات العربية املتحدة
وقدره  مببلغ  عليه  امل�ستحقة  ال�سيكات  قيمة  جمموع  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
وذل��ك خالل  اماراتي فقط لغري  دره��م  و�ستمائة  الف  اثنان وع�سرون  دره��م فقط   )22.600(
مدة اأق�ساها )5( ايام فقط من تاريخ ا�ستالمه هذا العالن حيث ان ال�سيكات كانت مرجتعة من 
قبل )بنك ابوظبي التجاري( - )البنك العربي املتحد( ويف حال عدم �سداد قيمة ال�سيكات �سوف 
ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها وا�ست�سدار امر الداء 
اليه  املنذر  املنذرة مع حتميل  له  تعر�ست  او �سرر  اي عطل  املنا�سب عن  بالتعوي�ض  واملطالبة 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
يف الدعوى رقم 2020/3534 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/املدعي عليهم:1- اور�سي لت�سميم الزي��اء ���ض.ذ.م.م 2- مرييل مارثي 

�سوزان ايوبرى لوقلني 3- علي �سعيد جمعه البواردي 4- هناء حممد ظاهر بن ظاهر

يف الدعوى رقم 2020/3534 جتاري جزئي - دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة امل�سرفية 

يف الدعوى املذكورة عن بعد عرب زووم وذلك يوم اخلمي�ض امل��واف��ق:2021/1/14 ال�ساعة 

12:00 ظهرا لذا يرجى منكم احل�سور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع ار�سال 

على  الدعوى  يف  اخل��ربة  اعمال  لتي�سري  منا�سبا  ترونه  وما  وم�ستنداتكم  دفوعكم  كافة 

.a-shamsi13@yahoo.com:عنوان الربيد اللكروين

اخلبري املحا�سبي/امل�سريف
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

 دعوة اجتماع اخلربة
امل�سرفية الول

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : املدفوعات الوطنية �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب ملك خا�ض - ندال�سبا. ال�سكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 
710773  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1137810 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/7/28  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2020/7/28 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ملك ومرزوق 
و�سركاهم حما�سبون ومدققون وحمكمون قانونيون العنوان :  مكتب 206 - ملك علي 
 -  info@expertmalik.com:امييل - القرهود   - ديرة   - بوج�سيم  �سعيد  حممد 
الهاتف:042599888 - الفاك�ض:042599777،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
وحمكمون  ومدققون  حما�سبون  و�سركاهم  وم���رزوق  امل�سفي/ملك  ا���س��م 
 - دي���رة   - بوج�سيم  �سعيد  حممد  علي  ملك   -  206 مكتب    : ال��ع��ن��وان  قانونيون 
الهاتف:042599888   -  info@expertmalik.com:امييل  - القرهود 

- الفاك�ض:042599777
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  املدفوعات الوطنية ���ض.ذ.م.م  اأع��اله لت�سفية  
بتاريخ 2020/7/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/7/28 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية - حمكمة التنفيذ املدنية   - ك�سارة الظفرة ذ.م.م
)جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000849/ 

اإىل املحكوم عليه : ك�سارة الظفرة ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: ال�سوء الزرق لل�سناعة �ض.ذ.م.م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 108868.0 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سية - يوم  اإعالنك / 
�ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  املذكورة ويف حال تخلفك عم ذلك  املحكمة  امام   - ال�ساعة   - املوافق   -

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي/ع�سام عطوه الع�سيلي
حمكمة الفجرية

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007078 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ديل�سان نوانكا ورنابورا 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - املجاز - بناية فام - مكتب رقم 108

اجلن�سية  �سريلنكا   - ورنابورا  نوانكا  عليه/ديل�سان   املدعي  على  ذ.م.م  زليخة  املدعية:م�ست�سفى  رفعت 
الف  و�سبعون  و�سبعة  مائة  درهم   177852( وقدره  مببلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  فيها:اول:الزام  يطالب 
وثماين مائة واثنني وخم�سون درهم - بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبة وحتى 
احلكم  �سمول  املحاماة  اتعاب  مقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - التام  ال�سداد  تاريخ 

بالنفاذ املعجل بال كفالة
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد  4( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. . 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007473 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :علياء حممد ابراهيم عبداهلل موا�سي 
امل�سجد  وخلف  طه  بقالة  خلف   - الخ�سر  حديقة  مقابل   - -اجلزات  ال�سارقة    : الإقامة  حمل  جمهول 

بيت رقم 1
بناء على طلب املدعية:مكتب اميان �سبت للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب����:الزام املدعي عليها بدفع مبلغ )4600( درهم - الزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد  2( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. . 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : ات�ض بي جي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
دبي  جممع   - ب��ردب��ي   - ال��ت��ج��اري��ة  للو�ساطه  ك��ن��دة  دار  ملك   114 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القيد  رقم    563934 الرخ�سة:  رقم  حم��دودة  م�سئولية  القانون:ذات  ال�سكل  لال�ستثمار. 
بال�سجل التجاري : 71251 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
حماكم دبي بتاريخ 2019/11/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/11/6 
من�سور مل ملراجعة  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرا�ض  وعلى من لديه 
العنوان :  مكتب 301 اىل 305 ملك حممد الزبري علي - اخلليج التجاري/ احل�سابات 
ا�ستدامة B - الهاتف:042838562 - الفاك�ض:043617679،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/من�سور مل ملراجعة احل�سابات 
 - B العنوان :  مكتب 301 اىل 305 ملك حممد الزبري علي - اخلليج التجاري/ا�ستدامة

الهاتف:042838562 - الفاك�ض:043617679
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية  ات�ض بي جي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب 
دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2019/11/6 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
بتاريخ 2019/11/6 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
معه  ، م�سطحباً  اأع��اله  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
ترغب �سركة جي اي ال لل�سحن والتخزين فرع - الكائنة يف منطقة احلرة جبل علي 
مع الرخ�سة رقم:158060 واملرخ�سة من قبل هيئة املنطقة احلرة بجبل علي دبي ، 
المارات العربية املتحدة وعنوانها قطعة الر�ض رقم بي 34 بي ا�ض 18 وبي 34 بي 
ا�ض 10 بي ، جبل علي ، وذلك يف اعالن قرارها للكافة وحل ال�سركة بوا�سطة جمل�ض 
الدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2021 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة وفقا 
لذلك تهيب ال�سركة باأي طرف معني بالمر ولديه اي مطالبات يف مواجهتها عليه 
الربيد  الع��الن عن طريف  تاريخ هذا  يوما من   45 املطالبات خالل  تقدمي هذه 

امل�سجل او الت�سال ب�����:
ال�سيد/عبداهلل احمد املو�سى

�سركة جي اي ال لل�سحن والتخزين فرع - ���ض.ب:2622 ، دبي ، الم��ارات العربية 
Alikarim@aaagroup.ae:املتحدة - هاتف رقم:0506574247 - الربيد اللكروين

 لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007796 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ن�سرين حممد كامل حممد 
-0565521489-0553301548  - التحري  ورقة  ح�سب   - ال�سارقة   : الإقامة  حمل  جمهول 

0528498009-0528005379
رفعت املدعية/احالم حممود حممد علي �سايف - فل�سطينية اجلن�سية �سد املدعي عليها/ن�سرين حممد 
5607 درهم ا�سرار واخل�سائر والزام  املدعي بدفع  كامل حممد - م�سرية اجلن�سية تطالب فيها:الزام 

املدعي عليها بدفع الر�سوم وامل�ساريف
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد  4( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. . 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007264 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :روبان ماين 
جمهول حمل الإقامة : العنوان:دبي الغبيبة بناية الن�سوان - الهاتف 0526675591

اعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية امام مكتب ادارة الدعوى
رفع املدعي:راجي�ض كومار - هندي اجلن�سية �سد املدعي عليه:روبان ماين - �سريالنكي اجلن�سية يطالب 
فيها بالتايل:1- الزام املدعي عليه مببلغ )19200( درهم 2- الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية 
، وتقدمي مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد  4( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. . 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0005717 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :1- �سركة الطائر احلر للمنتجعات ال�سياحية ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة- املجاز - خلف �سارع التعاون - �سقة رقم 804/803/802/801 ملك الوليد خالد احمد اخلادم/هاتف 

متحرك رقم:0505263362/0507997712
عبداحلكيم  بيكم  وحميدة  ذ.م.م  ال�سياحية  للمنتجعات  الذكية  ولعطالت  ال�سياحية  للمنتجعات  الو�سط  ال�سرق  عليها:انوار  املدعي  واىل 

ب�سخ�سها وب�سفتها مالكة املدعي عليها الثانية و�سامح �سعد حممد يو�سف
رفعت املدعية/على احمد �سالح املهداوي - عراقي اجلن�سية �سد املدعي عليهم 1- �سركة الطائر احلر للمنتجعات ال�سياحية ذ.م.م 2- انوار 
ال�سرق الو�سط للمنتجعات ال�سياحية 3- العطالت الذكية للمنتجعات ال�سياحية ذ.م.م 4- حميدة بيكم عبداحلكيم ب�سخ�سها وب�سفتها مالكة 
املدعي عليها الثانية - بحرينية اجلن�سية 6- �سامح �سعد حممد يو�سف - م�سري اجلن�سية يطالب فيها املدعي بالتايل:1- ف�سخ عقد البيع 
حق القامة املوؤرخ 2007/11/17 من تاريخ احلكم الق�سائي 2- الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغا مقداره 
)162.800( درهم مع فوائده القانونية بواقع %9 �سنويا تبداأ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 3- الت�سريح مبخاطبة 
اخلا�سة   547820 رقم  التجاري  الرخ�سة  على  طراأت  التي  والتعديالت  والتغريات  احلركات  لبيان  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة 
التي  التحقيقات  كافة  مت�سمنة  كونها  ال�سارقة  جزاء   5107/2017 اإداري   2017/960 رقم  الق�سية  �سم   -4 الوىل  عليها  باملدعي 
اجريت والحكام ال�سادرة يف حق املتهمني موظفي ال�سركة املدعي عليهما واقوال املدعي 5- ويف جميع الحوال الزام املدعي عليهم بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/20 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير 
الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 

على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
مذكرة اعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة , املحكمة البتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0003698 يف  الدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:عمر را�سد �سامل �سعيد ال�سورى م�سرف ال�سارقة ال�سالمي
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/10/26 قد حكمت املحكمة عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
وح�سوريا  الول  عليه  للمدعي  احل�سور  مبثابة  املحكمة  بالتايل:حكمت  اجراوال  ل�سالح:�ساجال  بالرقم 
يوؤدي  بان  ال�سورى  �سعيد  �سامل  را�سد  املدعي عليه الول/عمر  الثاين:اول:بالزام  للمدعي عليه  بالن�سبة 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  ا�سرار  من  ا�سابه  عما  جابرا  تعوي�سا  درهم   )30000( مبلغ  للمدعي 
 - به  املق�سي  املبلغ  الفائدة  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  متام  وحتى  نهائيا  احلكم  �سريورة  تاريخ  من  �سنويا 
ثانيا:بالزام املدعي عليه الثاين/م�سرف ال�سارقة ال�سالمي برد مبلغ )1.800000( درهم للمدعي - 
�سنويا من   %5 بواقع  بفائدة تاخريية عن مبلغ )1.800000( درهم  الول  املدعي عليه  ثالثا:بالزام 
تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على ال جتاوز الفائدة املبلغ املق�سي به مع الزامه بالر�سوم امل�ساريف 

و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية. 
القا�سي/ه�سام احمد عو�سني
حمكمة ال�سارقة
املحكمة البتدائية املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22949/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:عمر وهبه جوده ن�سار- م�سري اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- �سارع انرنا�سيونال �سيتي- بناية 

0561747653 رقم  متحرك   -309 �سقة   V10
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )47013( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )47013( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
67162

الفئة
K

نوع املركبة
تويوتا كرول

لون املركبة
ف�سي 

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22948/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:�ساروج ماجار ماجار- نيبايل اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة جبل علي- �سارع رقم 4- بناية دي�سكفري 

جاردن- �سقة رقم 709 خلف ابن بطوطة- متحرك رقم 0555373298
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )67490( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )67490( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
85080

الفئة
P

نوع املركبة
هوندا �سيفيك

لون املركبة
ف�سي 

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22946/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:كريان لجورا دمييريا- فلبيني اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة ديرة- �سارع املطينة- بناية بن �سوجات- 

�سقة 19- متحرك رقم 0501769889
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )114767( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )114767( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
68081

الفئة
R

نوع املركبة
فورد اك�سبلورر

لون املركبة
بني 

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرخي�ض
دبي

العدد 13134 بتاريخ 2021/1/10   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:22931/2020 
املنذر:بنك دبي الإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:فرياج لكمال وادووراجي دون برييرا- �سرييالنكا اجلن�سية- وعنوانه امارة دبي- منطقة بردبي- بناية اخلليج 

�سنر بالقرب من فندق بانوراما- �سقة 615- متحرك رقم 0554656849
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )36952( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )36952( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

                                                                                                                                                املنذرامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
35799

الفئة
M

نوع املركبة
تويوتا ياري�ض

لون املركبة
ابي�ض 

�سنة ال�سنع
2014

جهة الرخي�ض
دبي



ثقافة وفن�ن

26

فى  الثقافية  التنمية  ���س��ن��دوق  ق��ط��اع  ي�ستمر 
القومي  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����س��ارك��ة  ط��ل��ب��ات  تلقي 
لل�سينما امل�سرية فى دورته الثالثة والع�سرين، 
والت�سجيلية  ال��ط��وي��ل��ة  ال���روائ���ي���ة  ل����الأف����الم 

والق�سرية والتحريك، املنتجة عام 2020 .
وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئي�ض قطاع 

ال�سندوق،
اأن����ه مت��ا���س��ي��ا م���ع ���س��ي��ا���س��ة ال���دول���ة يف مواجه   
انعقاد  ارج���اء موعد  �سيتم   ، ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض 
املهرجان وفقا للم�ستجدات التي تعلنها رئا�سة 

القادمة  ال���دورة  اأن  م�سيفا   ، ال���وزراء  جمل�ض 
واملنتجة  �سابقا  تقدمت   التي  الأف��الم  �ست�سم 

خالل عامي  2018 و 2019 .
اجلدير بالذكر اأن فروع امل�سابقة اأول: م�سابقة 
الأف����الم ال��روائ��ي��ة الطويلة ل��الأف��الم ال��ت��ي مت 
عر�سها داخل جمهورية م�سر العربية اأو علي 
احدي املن�سات عام 2020، ومتنح اجلوائز يف 

فروع: الإنتاج، 
وثان(،  اأول  )عمل  الإخ���راج  املونتاج،  الإخ���راج، 
جائزة  املو�سيقي،  ال�سيناريو،  الفني،  الت�سميم 

التمثيل،  ال��ت�����س��وي��ر،  خ��ا���س��ة،  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
ال�������س���وت، امل���الب�������ض.ث���ان���ي���ا م�����س��اب��ق��ة الأف�����الم 
ديجيتال  والتحريك)  والق�سرية  الت�سجيلية 
اأق�سام : الأف��الم الت�سجيلية  dvd ( وت�سم   /
اأكر  الت�سجيلية  الأف�����الم  دق��ي��ق��ة،   15 ح��ت��ي 
من 15 دقيقة، الأفالم الرواية الق�سرية اأقل 
 60 اأق��ل من  اأف��الم التحريك  60 دقيقة،  من 
اأف�سل  جائزة  اجل��وائ��ز:  تكون  اأن  علي  دقيقة، 
ف��ي��ل��م � ج��ائ��زة جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م، ج��ائ��زة ملخرج 

العمل الأول يف كل ق�سم .

النا�سرين  باحتاد  املهنى  التطوير  جلنة  اأطلقت 
امل�����س��ري��ني ب��رئ��ا���س��ة امل��ه��ن��د���ض ع��ل��ى ع��ب��د املنعم 
للطباعة  احلديثة  ال�سروق  �سركة  مع  بالتعاون 
انرنا�سيونال،  اجل���زي���رة  وم��ط��اب��ع  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
وك���ربى ال��ت��وك��ي��الت ال��ع��امل��ي��ة مل��اك��ي��ن��ات الطباعة 
خطتها  اإط���ار  ف��ى  ديجيتال”،  اط��ب��ع  “مبادرة 
الإ�سراتيجية لدعم النا�سر امل�سرى وم�ساعدته 

فى عمليات التحول الرقمى.
وتهدف مبادرة اأطبع ديجيتال اإىل “تقدمي منتج 
ثقافى م�سرى عاِل اجلودة بتكلفة ممتازة، لدعم 
الأزمات  مواجهة  فى  اقت�سادًيا  امل�سرى  النا�سر 

احلالية التى تهدد �سناعة الن�سر فى م�سر”، كما 
تهدف املبادرة اإىل ال�ستفادة من مميزات الطباعة 
الرقمية فى �سناعة الن�سر وهى “الطباعة ح�سب 
تقليل  تخزينية،  مل�ساحات  احلاجة  عدم  الطلب، 
اأعلى،  طباعية  ج��ودة  والإن��ت��اج،  الطباعة  نفقات 
اإمكانية  لالإنتاج،  ال��الزم  واجلهد   الوقت  توفري 
اأكر”، ودعا احتاد النا�سرين  اإنتاج عدد عناوين 
فى  ال��راغ��ب��ة  الرقمية  املطابع  جميع  امل�سريني 
لتوا�سل مع الحتاد مع  اإىل  للمبادرة  الن�سمام 
املتبع،  الت�سعريى  بالنظام  التزامها  التاأكيد على 

وكذلك اجلودة الفنية للكتب.

وكان النا�سر �سعيد عبده، رئي�ض احتاد النا�سرين 
الن�سر  ب��ه �سناعة  م��رت  م��ا  اإن  ق���ال:   امل�سريني، 
انت�سار  ب�سبب  الراهنة  املرحلة  فى  عوا�سف  من 
فريو�ض كورونا فى العامل، والذى ل ي�ساهيه كل 
وعلى  الن�سر،  ن�ساأة  منذ  ال�سناعة  تلك  واج��ه  ما 
اإثر ذلك مت ا�سرجاع فكرة مرجتعات الكتب التى 
كانت مطروحة فى معر�ض الكتاب العام املا�سى، 
معر�ض  اإق��ام��ة  النا�سرين  احت���اد  حلم  ك��ان  فقد 
ال��ك��ت��ب امل��خ��ف�����س��ة م���ن امل���رجت���ع���ات، ل��ك��ن ب�سبب 
ظروف الأزمة الراهنة مل يتم تنفيذها، واإن كان 

هذا املعر�ض مبثابة قبلة حياة ل�سناعة الن�سر.

بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�سة  مكتوم،  اآل  را�سد 
اأطلقت  دب��ي،  جمل�ض  ع�سو  للثقافة”،  “دبي  دب��ي 
“ دبي  مع  “ بال�سراكة  للم�ستقبل  دبي  “ موؤ�س�سة 
لتحفيز   ،“ امل�ستقبل  “ اإم����ارات  “ ج��ائ��زة  للثقافة 
امل��ب��دع��ني واأ���س��ح��اب الأف���ك���ار امل��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى تقدمي 
ت�سوراتهم وروؤاهم مل�ستقبل دولة الإمارات مبا ي�سهم 
يف ر�سم �سورة م�ستقبلية متكاملة ومتوازنة ل�سعيها 
نحو الريادة العاملية من جهة، واحلفاظ على قيمها 

وتقاليدها وثقافتها العريقة من جهة اأخرى.
الروؤى  اأ�سحاب  ل�ستقطاب  فر�سة  اجلائزة  وتوفر 
ال�سوء  ي�سلط  مبتكر  ع��رب حت��د  امل��ب��دع��ة  والأف��ك��ار 
ع��ل��ى ال����دور احل�����س��اري وال��ث��ق��ايف ل��دول��ة الإم����ارات 
والروؤية  الإن�سانية،  م�سرية  يف  املميزة  واإ�سهاماتها 
امللهمة لت�سجيع املواهب الواعدة ل�سناعة م�ستقبل 
يعك�ض التطور التكنولوجي وامل�سهد الثقايف والقيم 

الإن�سانية والتاريخية للدولة.
اإلهام  اإىل   “ امل�ستقبل  اإم�����ارات   “ ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
امل���واه���ب وال����ق����درات الب��ت��ك��اري��ة لتجاوز  اأ���س��ح��اب 
لتقدمي  وال�����س��ع��ي  للم�ستقبل،  النمطية  ال�����س��ورة 
بجذورها  الإم���ارات  م�ستقبل  تربط  خمتلفة  روؤي��ة 
كما  الغني،  وتراثها  الأ�سيلة  والتاريخية  الثقافية 
ت�سعى اجلائزة اإىل ا�ستك�ساف اأبرز جوانب التقاطع 
املتقدمة من  والتكنولوجيا  الإماراتية  الثقافة  بني 
خ���الل امل�����س��ارك��ة يف خ��ل��ق اآف����اق وف��ر���ض ج��دي��دة يف 
امل�ستقبل مع تعزيز الوعي باأهمية الثقافة والراث 

الوطني.
وي�سمل حتدي جائزة “اإمارات امل�ستقبل” �سبع فئات 

وت�سميم  احل�����س��ري،  والت�سميم  ال��ع��م��ارة   : ت�سم 
وت�سميم  ال�سناعي  الت�سميم  واملجوهرات،  الأزي��اء 
والت�سميم  ال���ف���وت���وغ���رايف  وال��ت�����س��وي��ر  امل��ن��ت��ج��ات، 
اجلرافيكي، والأفالم والر�سوم املتحركة، واملو�سيقى 

وفنون الأداء، والفنون اجلميلة.

- الأوىل من نوعها .
وقالت هالة بدري مدير، عام هيئة الثقافة والفنون 
يف دبي : “ اإنه ملن دواعي اعتزازنا الدخول يف �سراكة 
لإطالق  معا  والعمل  للم�ستقبل،  دب��ي  موؤ�س�سة  مع 
هي  م��ب��ادرة  اإط����ار  يف  امل�ستقبل”،  “اإمارات  ج��ائ��زة 
الأوىل من نوعها بهدف بناء م�ستقبل اأكر اإ�سراقا، 
يتطور  ال��ذي  التكنولوجي  التحول  دمج  من خالل 
وثقافتنا  ال�����س��ام��ي��ة  قيمنا  م��ع  م��ت�����س��ارع��ة،  ب��وت��رية 

الإماراتية الأ�سيلة » .
تاأكيد  على  ت�ساعدنا  اجل��ائ��زة  ه��ذه  “ اأن  واأ���س��اف��ت 
لل�سناعات  حمفزة  حتتية  بنية  دع��م  اإزاء  التزامنا 
م�ستدام  بيئي  نظام  ومتكني  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية 
وم���زده���ر ي��دع��م ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي ل��دب��ي، ويعزز 
م��ك��ان��ة الإم������ارة ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة، وحا�سنة 
ل�����الإب�����داع وم��ل��ت��ق��ى ل���ل���م���واه���ب م����ن الإم����ارات����ي����ني 
جمالت  خمتلف  يف  املبدعني  واج��ت��ذاب  واملقيمني، 

الفنون والثقافة من �ستى اأنحاء العامل«.
الطريق  خ����ارط����ة  م����ع  مت��ا���س��ي��ا  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت���ت 
روؤية  مع  واملتوافقة  للهيئة  املحدثة  ال�سراتيجية 
حكومة دبي يف �سون الراث املحلي وحتفيز النمو 
الإمارات  حكومة  روؤي��ة  ودع��م  لالإمارة،  القت�سادي 
الهادفة اإىل تطوير جمتمع قائم على املعرفة، نتطلع 

التحدي  اإىل خلق نوع من  من خالل هذه اجلائزة 
املبتكر لدى امل�ساركني من اأ�سحاب الروؤى والأفكار 
الإم����ارات يف  اإ���س��ه��ام��ات  اإب���راز  يف  لإلهامهم  املبدعة 

م�سرية احل�سارة الإن�سانية.” - نقلة نوعية .
اأك����د خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة ب��ل��ه��ول، الرئي�ض  م���ن ج��ه��ت��ه، 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، اأن اإطالق جائزة 
للثقافة”  “دبي  مع  امل�ستقبل” بال�سراكة  “اإمارات 
ياأتي يف اإطار التعاون امل�سرك لتحقيق روؤية القيادة 
الر�سيدة وتوجيهاتها ب�سرورة ا�ست�سراف التوجهات 
وال�ستعداد  عنها،  النا�سئة  وال��ف��ر���ض  امل�ستقبلية 
واملجالت  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ال��ت��غ��ريات  ملختلف 
جودة  م��ن  وت��ع��زز  املجتمع،  اأف���راد  حياة  مت�ض  التي 
ودولة  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  ومب��ا  حياتهم، 

و�سناعة  ت�سميم  عامليا يف جمال  الرائدة  الإم��ارات 
امل�ستقبل.

وقال : “ �سنوا�سل العمل مع �سركائنا من القطاعني 
التكنولوجيا  تبني  لت�سريع  واخل��ا���ض  احل��ك��وم��ي 
واإح�����داث نقلة نوعية  ال��رق��م��ي  امل��ب��ت��ك��رة وال��ت��ح��ول 
احلفاظ  م��ع  والثقافة  الفنون  ق��ط��اع  يف  واإي��ج��اب��ي��ة 
احل�ساري  وت��راث��ن��ا  لقيمنا  امل��م��ي��زة  ال�����س��م��ات  ع��ل��ى 
امل�ستقبلية  ال��ري��ادة  نحو  م�سريتنا  خ��الل  ال��ع��ري��ق 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملقولة  جت�سيدا 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، التي اأكد فيها اأن “ 
الإن�سان وعقله وخياله  تراهن على  الإم��ارات  دولة 

واإرادته التي ل تعرف امل�ستحيل«.

- امل�ساركة يف التحدي .
امل���ب���دع���ة يف خمتلف  الأف�����ك�����ار  ومي���ك���ن لأ����س���ح���اب 
امل���ج���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات، 
خالل  من  باأفكارهم  والتقدم  التحدي  يف  امل�ساركة 
ل��ل��ج��ائ��زة /الرابط  ال��ر���س��م��ي  الإل����ك����روين  امل���وق���ع 
https://www.dubaifuture.ae/<
ar/%D8%AC%D8%A7%D8%
A6%D8%B2%D8%A9-%D8%
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و���س��ي��ت��م ت��ق��ي��ي��م امل�����س��ارك��ات م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة حتكيم 
ت�سم نخبة من اخل��رباء واملتخ�س�سني يف جمالت 
�سيتم  ال��ذي��ن  الفائزين  لختيار  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
تدريب  فر�ض  اإىل  اإ�سافة  مالية  بجوائز  تكرميهم 
قدراتهم،  وتعزيز  مهاراتهم  لتنمية  مع عدة جهات 
وبناء عالقات جديدة مع ال�سركاء واجلهات املعنية 
للم�ساركني  ميكن  كما   .. والفنون  الثقافة  بقطاع 
يف التحدي ال�ستفادة من املرافق وم�ساحات العمل 

املفتوحة يف “منطقة 2071«.

- فئات اجلائزة .
احل�سري”  وال��ت�����س��م��ي��م  “العمارة  ف��ئ��ة  وت��ت��ي��ح 
اخلا�سة  ت�سميماتهم  لتقدمي  للم�ساركني  فر�سة 
والت�سميمات  املعمارية  والهياكل  ال�سكنية  باملباين 

املجتمع  واأ���س��ال��ة  ث��ق��اف��ة  تعك�ض  وال��ت��ي  احل�����س��ري��ة 
الإم������ارات������ي، وت���وظ���ف ال�������روؤى الإب����داع����ي����ة لدمج 
التكنولوجيا احلديثة وا�ستخدام املواد املبتكرة غري 
بعنا�سر  يخل  ل  ومب��ا  الت�سميمات  يف  التقليدية 
الأزياء  “ت�سميم  فئة  وتعنى  اجل��م��ايل.  الت�سميم 
بت�سميم  اخلا�سة  الأف��ك��ار  مبختلف  واملجوهرات” 
وال�ستخدامات  والأط��ف��ال،  والن�ساء  ال��رج��ال  اأزي���اء 
املبتكرة لالأقم�سة واملجوهرات لت�سكيل نظرة جديدة 

مل�ستقبل الأزياء يف الإمارات.
ال�سناعي  “الت�سميم  فئة  يف  للم�ساركني  ومي��ك��ن 
من  م�ستوحاة  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  املنتجات”  وت�سميم 
يف  ت�ستخدم  كانت  التي  واملنتجات  والأث��اث  الأدوات 
وتوظيفها  ال�سابق،  يف  الإم��ارات��ي��ة  اليومية  احل��ي��اة 
اأخ����رى تراعي  يف ت��ط��وي��ر ا���س��ت��خ��دام��ات ووظ���ائ���ف 
لهم  ميكن  فيما  للمجتمع،  املعا�سرة  الحتياجات 
والعادات  والقيم  الثقافة  تعك�ض  باأعمال  امل�ساركة 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��را���س��خ��ة يف امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي من 
والت�سميم  ال��ف��وت��وغ��رايف  “الت�سوير  ف��ئ��ة  خ���الل 
والر�سوم  “الأفالم  ف���ئ���ة  اجل���راف���ي���ك���ي«.وت���ك���رم 
حتفز  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  املتحركة” م��ب��دع��ي 
امل�ساعر وتعمق معرفة اجلمهور بالآفاق امل�ستقبلية 
اجلميلة”  “الفنون  فئة  وت�سمل  لإم����ارات،  ل��دول��ة 
وغريها  ومنحوتات  ور�سومات  فنية  اأعمال  تقدمي 
من الفنون الت�سكيلية ذات موا�سيع واألوان ت�ستوحي 
الثقافة الإماراتية، فيما تتيح فئة “املو�سيقى وفنون 
اأعمالهم  ل�ستعرا�ض  للم�ساركني  فر�سة  الأداء” 
الإماراتية  بالثقافة  التعريف  اإىل  الهادفة  الفنية 

باأ�سلوب مبتكر ومبدع وغري تقليدي.

دبي للثقافة ودبي للم�شتقبل تطلقان جائزة اإمارات امل�شتقبل
- حتد مبتكر ي�ستوحي امل�ستقبل من الإ�سهام احل�ساري والثقايف للإمارات يف م�سرية الإن�سانية

- اجلائزة الأوىل من نوعها لت�سميم م�ستقبل يدمج التحول التكنولوجي املت�سارع مع قيم الثقافة الإماراتية العريقة

منذ الوهلة الأوىل التي تقراأ فيها كتاب “الكاتبات 
اإنه  بل  كتاب  جمرد  لي�ض  اأن��ه  �ستعلم  والوحدة”، 
مب��ث��اب��ة ال�����س��ن��دوق الأ����س���ود ل��ك��ل ك��ات��ب��ة م��ن 10 
يك�سف  ال��ذى  ناجى،  ن��ورا  عنهن  تتحدث  كاتبات 
يعرفها  مل  التي  والتفا�سيل  املخبئة  الأ�سرار  لنا 
الأ�سود  ال�سندوق  هذا  يتمكن  وكذلك  الآخرين، 
الداخلية  امل��خ��اوف  واأع��م��ق  امل�ساعر  ترجمة  م��ن 

للكاتبات.
ت�سعر واأنت تقراأه اأنه يروى جزءا عنك من خالل 
عنايات  ذات  م��ع  تندمج  اآخ��ري��ن،  اأ�سخا�ض  حياة 
الزيات وتريد اأن تنقذها وكاأنك تنقذ ذاتك، ترى 
مبالحمك  م�ستبدلة  واأ���س��ود  الأب��ي�����ض  �سورتها 
اأن����ت، ث��م ت��غ��رق يف احل���ب م��ع م��ي زي����ادة وحتلم 
وترك الرومان�سية تطغى على كل كيانك لتفيق 
“احلب احلقيقي رمبا يكون كذبة يف  على جملة 

حياة الكاتبات، ل حقيقة �سوى وحدتهن«.
ومن طفولة الكاتبة مي زيادة التي ا�ستمرت معها 
متمثلة يف براءة وتدفق م�ساعرها التي مل تتوقف 
التي  ف��ريان��ت��ي  اإيلينا  اأم��وم��ة  اإىل  ي��وم��ا،  تقل  اأو 
اأ�سبحت ذنب مل تتخل�ض منه اإل باإخفاء هويتها 

والتحدث عن حقيقة اإح�سا�سها جتاه اأطفالها.
مقاومة  حول  �سونتاج  �سوزان  فكرة  غرابة  ورغم 
النوم ومترين الذات على التحرر من متطلباته، 
الغريبة  اأف��ك��ارك  اأن  م��ن خاللها  ت��درك  اأن��ك  اإل 
رمبا �سبقك لها اأ�سخا�ض اآخرين، قد يكون الفرق 
منعها  حتى  التنفيذ  ا�ستطاعت  هنا  الكاتبة  اإن 
ال�سرطان ونه�ض من ج�سدها ليمنعها من التحرر 

من عبء وعاءها، اإمنا اأنت مل تتحرر منه اأبدا.

الوجه الآخر من رونق الأ�سياء
ب��احل��دي��ث ع��ن نف�سها  ن��اج��ى  ن���ورا  الكاتبة  ب���داأت 
اكتئاب  اأثارها  التي  نغو�ض يف خماوفها  وجعلتنا 
نرى  جعلتنا  الغربة،  و�ساعفتها  ال��ولدة  بعد  ما 
الأمومة من منظور اآخر ل ينعم بالون�ض والدعم، 

و�سورت لنا ال�سفر لدولة اأخرى على اأنه منفى.
الوجه  كانت  ب��ل  ت�ساوؤمية  النظرة  ه��ذه  تكن  مل 
الآخر من كل �سيء نراه نعمة، ول نواجه ما يجب 
اأنت نتكبده يف املقابل.. حمظوظ من يح�سل على 
فتكون  متاعبها،  عنه  يتكلف  م��ن  ويجد  النعمة 
اإزال���ة  غ��ري  عليه  لي�ض  مغلفة  ه��دي��ة  هيئة  ع��ل��ى 
من  حقا  بائ�ض  ولكن  بها،  ال�ستمتاع  ثم  الغطاء 
يف  وكاأنه  ال�سعاب  من  العديد  و�سط  نف�سه  يجد 
متاهة �ستجعله ي�سل يف النهاية اإىل املكافاأة، فال 
يتمكن م��ن روؤي���ة امل��ك��اف��اأة ب��ني ك��ل م��ا مي��ر ب��ه، ل 
ي�ستطيع مواجهة ال�سعاب اخلارجية حتى يتمكن 
روحه  يف  ينه�ض  ال��ذى  الوح�ض  م��ع  التعامل  م��ن 
داخليا.. هذا الوح�ض كما �سورته نورا ناجى كان 

�سعورها ب� “الوحدة«.
 ومن اأوجاعها متكنت اأن تنتقل اإىل اأوجاع غريها 
اأن  اإل  ق�س�سهن  اختلفت  فمهما  الكاتبات،  م��ن 
بالوحدة،  ال�سعور  �سيء واحد كان يجمعهن وهو 
للت�سدى  حماولة  يف  ا�ستخدموها  التي  والأداة 

لأوجاعهم، وهى الكتابة.

قراءة ذاتية داخل وحدة الكاتبات
كانت الكاتبة عنايات الزيات اأول من حتدثت عنهن 
نورا ناحى، والتي تفاعلت معها �سخ�سيا ومل اأجد 

التي  اأكر ق�سوة يف احلياة من هذه اجلملة  اأمر 
ذكرت بعد وفاتها بفرة، “مل يكن انتحارها يهم 
هل  الأ�سباب”،  عن  اأح��د  ي�ساأل  ومل  وقتها  اأح��دا 
مل ي�سعر العامل بعنايات لهذا احلد حتى عندما 

تركته بهذه الطريقة املريعة؟
قراأت  عندما  وتفاجاأت  كثريا  عنيات  على  حزنت 
ا�ستطيع  “لو  فيها:  تقول  عنايات  كتبتها  كلمات 
اآخر؟  اآخ��ر وزم��ان  األغى ذات��ى واأول���د يف مكان  اأن 
زم��ان اآخ���ر.. زم��ان اآخ���ر.. رمب��ا ول��دت يف الزمان 
من  الأف��ك��ار  ه��ذه  ق���راأت  كاأننى  �سعرت  اخلطاأ”. 
قبل، وفى حلظة فتحت مذاكراتى لأجدنى منذ 
اأن  “ اأري��د  اأي��ام قليلة فقط كتبت ه��ذه ال�سطور، 
اأ�سعر  التي  البقاء على قيد هذه احلياة  اأقو على 
دائما بداخلها اأننى غريبة اأن �سيء بى ل يالئمها، 

فاخرع عاملا موازيا واأعي�ض فيه«.
اأن احلياة ل  ن�سعر   توقفت لأفكر يف حالنا معا، 
املكان  اأخ��رى غري  وبالتاأكيد هناك حياة  تنا�سبنا 

والزمان الذى نعي�سه.
ق�سة  لكل  اختيارها  يف  ناجى  ن��ورا  اأن  احلقيقة   
ورك���زت عليه، ولو  كاتبة  ك��ل  م��ن  اخ��ت��ارت جانب 
نظرت يف النهاية �ستجد اأن كل هذه اجلوانب ما 
كل  ح��ي��اة  يف  جمتمعة  م�ساعر  جمموعة  اإل  ه��ي 
كاتبة، لذلك راأت نف�سها يف كل هذه ال�سخ�سيات 

وراأيت نف�سى معها.
اأما الأم��ر الوحيد الذى اختلف مع الكاتبة فيه   
الكتابة،  تخذلها  مل  ���س��ولن��ا���ض  ف��ال��ريى  اأن  ه��و 
احتفاء  م�سدر  جعلها  احلثالة”  “بيان  فكتابها 
ن�سره يف ح��ني مل  ب��داي��ة  م��ع  الن�سوية  احل��رك��ات 

تكون وقتها �سوى جمنونة مت اإيدعها يف م�سحة 
هددت  م��ن  ه��ي  املجتمع،  نظر  يف  وقاتلة  نف�سية 
اجلمعيات الن�سوية عندما حاولوا تقدمي الدعم 
دائما ما  الكتابة  وكانت  املجتمع وكرهته،  وعادت 
تكن  مل  ولكنها  للتعامل،  جديد  ج�سر  لها  تبنى 
تريد ج�سرا من خالل كتاباتها بل اأرادت اأن تكتب 
على  حت�سل  ومل  تكتب،  وه��ى  م��ات��ت  حتى  فقط 

حقها يف لقب كاتبة رغم ذلك.
اأننى رمب��ا وج��دت تف�سريا   وف��ى النهاية اع��رف 
“املخ  لوحدتى يف كلمات نورا ناجى عندما قالت 
الذى يعمل ب�سكل دائم، الذى يالحظ كل حركة، 
ي�ستب�سر امل�ساعر لالأ�سخا�ض من حوله، ميكن اأن 

يت�سبب يف خلق هذه احلالة من العزلة«.
�سالح”  “اأروى  ع�سق  اأخافنى هو  ما  اأك��ر  ولعل 
للحياة وانتحارها رغم ذلك، لأنها مل تعد قادرة 
اأن  اأق���راأ  كنت  ق�سة  ك��ل  فمع  فيها..  العي�ض  على 
نهايتها انتحار الكاتبة، كنت اأ�سعر اأن هذا اجلانب 
مع  ولكن  وح��دت��ى،  �سكل  عن  بعيد  وحدتهم  من 
للحياة  املحبة  الثائرة  �سالح  اأروى  روح  طبيعة 
الن��ت��ح��ار، وجدت  للحظية  ن��اج��ى  ن���ورا  وو���س��ف 
خم��اوف ج��دي��دة بجانب خم��اوف��ى ب��ني �سفحات 

الكتاب. 
من هنا ل ا�ستطيع اأن اأحدد ما �سينتهى به حالك 
بعد قراءة الكتاب، هل �سيكون نوعا من ال�سكينة 
واأ�سد  ب��ال��وح��دة  م�����س��اع��رك  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  جت��ل��ب��ه��ا 
التعامل  وحاولوا  غ��ريك،  اختربها  قد  خماوفك 
من  جديدة  خم��اوف  �ستخترب  اأم  قبل،  من  معها 

نهايات الكثريات منهن.

»الكاتبات والوحدة«.. جتربة جديدة لقراءة الذات من حياة الآخرين

ا�شتمرار تلقى امل�شاركات فى املهرجان 
القومى لل�شينما امل�شرية

احتاد النا�شرين امل�شريني يطلق مبادرة 
»اطبع ديجيتال« لإنقاذ �شناعة الن�شر

- �سبع فئات متنوعة تفتح فر�ض جديدة للم�ستقبل مع 
تعزيز الوعي باأهمية الثقافة والرتاث الوطني

- هالة بدري : املبادرة تدمج التحول التكنولوجي مع 
قيمنا ال�سامية وثقافتنا الإماراتية الأ�سيلة

- خلفان بلهول : نعمل مع �سركائنا لإحداث نقلة 
نوعية واإيجابية يف قطاعات الفنون والثقافة
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كوالي�ض برنامج  The Masked Singer �سرية جدًا

اأنابيال هالل: اأف�شل التقدمي مبفردي بحيث 
اأحتمل كامل م�شوؤولية ما �شيحدث على الهواء

بعد  حلقة  اإطاللتك  يف  تتفوقني   •
�سعبة،  مناف�ستك  لت�سبح  اأخ����رى، 

كيف تختارين اإطاللتك؟
امل�سمم  ف�ساتني  من  قطعة   13  -
اللبناين اإيلي �سعب من جمموعته 
ي�سع  اأن  اأراد   ،  2021 و�ستاء  خلريف 
 The Masked ب��رن��ام��ج  يف  ب�����س��م��ت��ه 
اأ�سا�سياً  دورا  �سعب  اإيلي  ولعب   ،Singer
يف اخ��ت��ي��ارات��ي ب��ح�����س��ب م���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع اأج����واء 

الربنامج.
كما اخرت فريق عملي لهذا الربنامج، املوؤلف من ال�ستايل�ست 
ج���وين م��ت��ى، ت�سفيف ال�����س��ع��ر ج���ورج م��ط��ر وت���ّول���ت امل��ك��ي��اج مي 

ق�سي�ض.
على  وعفوي  ج��ريء  اأداء  هناك  الرائعة،  الإطاللة  جانب  اىل   •

امل�سرح يف املبا�سر، من اأين ت�ستمدين هذه القّوة؟
مه  اأقِدّ اأ�سارك فيه ول  اأنني  - يف هذه النوعية من الربامج، �سعرت 
هم  م��ن  نعرف  اأن  نريد  بيوتهم،  يف  امل�ساهدين  مثل  مت��ام��اً   ، فقط 
لأكّون  عيونهم  اإىل  النظر  حاولت  الربنامج.  يف  امل�سركني  النجوم 
على  اأت�سرف  كنت  هويتهم.  حتديد  اأ�ستطع  مل  لكنني  عامة،  فكرة 

امل�سرح متاماً كاأنني يف املنزل اأ�ساهد احللقة مع اأولدي وعائلتي.
ذلك  تف�سلني  هل  دائماً،  مبفردك  الربامج  تقدمني  • اأ�سبحِت 

على م�ساركة التقدمي مع مذيع اآخر؟
امل�سرح  اأملك  جتعلني  رمبا  مبفردي  الربنامج  تقدمي  م�ساألة   -
كانت مبفردي  ال��ربام��ج  تقدمي  انطالقتي يف  اأك���ر.  مب��ف��ردي 
 ،Celebrity Duets و   Mission Fashion يف 
وحفل ملكة جمال لبنان قدمته مع الإعالمي مار�سيل غامن، 
اأتاأقلم اإجماًل، واأف�سل التقدمي مبفردي بحيث اأحتمل كامل 

م�سوؤولية ما �سيحدث على الهواء.
الربنامج  يف  امل�سركني  هوية  على  �سديد  تكّتم  هناك   •

اأمل ت�سكي بهوية بع�سهم؟
�سخ�سية  يف  وخ�سو�ساً  ال�سخ�سيات،  ب��اإح��دى  �سككت   -
اأ�ستت  اأن  اأري���د  ول  م��ت��اأك��دة  ل�ست  لكنني  "الذئب"، 
اآرائهم. خ�سو�ساً �سخ�سية  التاأثري على  اأو  امل�ساهدين 
"الكوبرا" عجزت عن التعرف اإليها، و�سككت بوجود 

مايا دياب يف احللقات.
الفنانة  ب��اإط��الل��ة  اإط��الل��ت��ك  ق���ارن  بع�سهم   •
تزعجك  هل  الربنامج،  يف  النور  عبد  �سريين 

املقارنات؟
- �سريين عبد النور فنانة وممثلة وموهوبة، واأمتنى اأن نتناف�ض مع بع�سنا 
البع�ض يف املو�سة لإب��راز �سورة جميلة عن امل��راأة اللبنانية، وهذا يوحدنا 
اأكر مما يفرقنا، وبالن�سبة يل �سريين عبد النور هي رمز للفن واجلمال.

الت�سوير؟ كوالي�ض  يف  الأجواء  ت�سفني  • كيف 
- كوالي�ض الربنامج �سرية جداً، تتم تغطية جميع كامريات الهواتف� ومينع 
على  م�سددة حتى  وهناك حرا�سة  ال�ستوديو،  كوالي�ض  اإىل  اأح��د  اأي  دخ��ول 
مدراء اأعمال لأن امل�سركني هم من جنوم ال�سف الأول يف لبنان والعامل 

العربي.
من  التمثيلي  اأداوؤك  ظهر   The Masked Singer اإع��الن  يف   •

خالل مالحمك ولغة العيون، متى �ستخو�سني جتربة التمثيل؟
- اأتلقى عرو�ساً عديدة للتمثيل ب�سكل ل يو�سف، هناك م�سروع جدّي يف 

هذا املجال، لكنني اأ�ستبعده يف الوقت احلايل.
الهجرة؟ يف  تفكرين  هل  الإماراتية،  الذهبية  الإقامة  على  • ح�سلِت 

الدكتور  لزوجي  الإماراتية  احلكومة  من  �سرف  كانت  الذهبية  الإقامة   -
نادر �سعب، ومن ثم يل ولعائلتي. فكرت بالهجرة، لكننا منذ اأكر من 12 
عاما نتنقل بني دبي ولبنان لأنه لدينا م�ست�سفى يف دبي، لذلك ل اأ�ستطيع 
اأن اأعتربها هجرة لأن امل�سافة قريبة جداً، واأنا موجودة دائماً يف منزيل يف 
اإىل  ال�سفر  على  جتربنا  والعمل  احلياة  ظ��روف  لكن  هنا،  واأ�س�ست  لبنان، 

حني تتبدل الأو�ساع يف لبنان.
عامل  يف  ج��دي��دة  بعمليات  �سعب  ن���ادر  ال��دك��ت��ور  يفاجئنا  م��ا  دائ��م��اً   •

التجميل، هل تتجراأين على اخل�سوع لها؟
- الطب يتقدم والتقنيات تتطور والآلت اأي�ساً، واأنا اأدعم التطّور، واأدعم 

زوجي يف جميع الأفكار اجلديدة،
لبنان  يف  التجميلية  ال�سياحة  موؤ�س�سي  من  هو  �سعب  ن��ادر  اأن  خ�سو�ساً   
وال�سرق الأو�سط، ولالإ�ستمرارية هناك العديد من التقنيات التي ل بد من 
جديدة  �سفحة  يفتح  اأن  عليه  غريباً  ولي�ض  التطور،  ملواكبة  عليها  العمل 

ويجري عمليات جديدة.

واجهت النجمة مي عمر احلمالت املدبرة �سدها لإف�ساد فرحتها بنجاح م�سل�سل )لوؤلوؤ ( اأول عمل من 
بطولتها املطلقة، واأ�سدرت بيانا مطول اأكدت فيه اأن "الفا�سل ل يحتمل روؤية �سعادة وتفوق غريه". 
وو�سفت امل�سايقات املتكررة لها من بع�ض رواد مواقع التوا�سل الجتماعي منذ بدء عر�ض امل�سل�سل 

مبحاولت احلاقدين لإحباطها وتدمريها.

مي عمر حققت اأرقام م�ساهدة قيا�سية مب�سل�سل لوؤلوؤ
مي عمر ن�سرت الر�سالة عرب ح�سابها قائلة: الفا�سل ل يحتمل روؤية �سعادة وتفوق غريه... ويحاول 
التقليل منه عن طريق ال�سخرية اأو النقد غري املو�سوعي وغريها من الأ�ساليب التدمريية، اإنه 
�سعور كره اخلري والنجاح للغري... ب�سبب الغرية واحلقد، فيقومون باإحباط وتدمري الثقة بالنف�ض 

عن ق�سد بكل الطرق... وي�سمتون به عندما ينهار ويعلن ا�ست�سالمه".
واأ�سافت مي: "ل يجب لأحد م�سغول بتحقيق اأحالمه والعمل فيما يحب اأن ي�ستمع للحاقدين، 
وعليه اأن ي�ستمر يف حتقيق الإجنازات ويرك الكارهني جال�سني يف ف�سل وفراغ ويق�سون حياتهم 

يف النتقاد والتعيري وحماولة اإف�سال الآخرين وجرهم معهم نحو القاع".
يذكر اأن م�سل�سل "لوؤلوؤ" حقق اأرقاما قيا�سية يف امل�ساهدة وت�سدر الريند بعدة دول عربية، 
ولكنه بنف�ض الوقت تعر�ض لهجوم قا�سي من بع�ض امل�ساهدين الذين انتقدوا نرمني 
العمل،  ه��ذا  يف  امل�ساركة  على  باملوافقة  تاريخها  يف  فرطت  اأنها  واأك���دوا  الفقي 
املعتادة  التهمة  لها  ووج��ه��وا  التمثيلي،  عمر  م��ي  اأداء  البع�ض  انتقد  كما 
على  للح�سول  �سامي  حممد  امل��خ��رج  زوج��ه��ا  على  الع��ت��م��اد  بخ�سو�ض 
فر�ض كانت ت�ستحقها جنمات اأكر موهبة، ومل ي�سلم من الهجوم موؤلف 
الكتابة  الأوىل يف  ال��ذي يخو�ض جتربته  الفنان حممد مهران  امل�سل�سل 

التلفزيونية.
وي�سارك فى بطولة امل�سل�سل بجانب مي عمر كل من الفنان اأحمد زاهر، 
ك��رم، جوري  اإدوارد، هيدي  ال�سرنوبي،  الفقي، حممد  نرمني  ب��در،  جنالء 
بكر، نورهان، ملك اأحمد زاهر، �سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، اأكرم 
ح�سني، هدير عبد النا�سر، حممد اأبو النجا، وامل�سل�سل من تاأليف حممد مهران 
اإنتاج  واإخ��راج حممد عبد ال�سالم واأ�سرف على ال�سيناريو والإخ��راج حممد �سامي ومن 

�سركة �سيرنجى.

وتخو�ض  الإلكرونية،  املن�سات  عامل  �سربي  هند  النجمة  تدخل 
املناف�سة من خالل م�سل�سل جديد بعنوان "عايزة اأتطلق"، بعد 
اأن بحثت عن العري�ض يف م�سل�سلها ال�سهري "عايزة اأجتوز"، 

حيث مت ال�ستقرار على املخرج هادي الباجوري، 
مت  كما  امل��ق��ب��ل،  الأ���س��ب��وع  امل�ساهد  اأول  ت�سوير  وت��ب��داأ 
بطولة  ي�ساركونها  ال��ذي��ن  الأب��ط��ال  على  ال�ستقرار 
جتربة  خل��و���ض  ال��ب��اق��ي،  م��ع  التعاقد  وج���اٍر  العمل، 

جديدة للدفاع عن املراأة العربية.
يظهرون  ال��ن��ج��وم  م��ن  كثري  على  يعتمد  امل�سل�سل 

ك�سيوف �سرف خالل الأحداث.
املقبل على  اأبريل  العمل يف  ُيعر�ض  اأن  املقرر   ومن 
الباجوري  انتهى  كما  الإلكرونية،  املن�سات  اإح��دى 

من معاينة اأماكن الت�سوير ا�ستعداداً لنطالقه.
من ناحية اأخرى، اأو�سكت هند على النتهاء من ت�سوير 
نحو  �سورت  حيث  مرتدة"،  "هجمة  م�سل�سل  يف  م�ساهدها 
امل�ساهد  ت�سوير  وتوا�سل  اأحداثه.  من  املئة  يف   80
املتبقية بالعديد من الديكورات اخلا�سة بالعمل، 
والتي جتمع بينها وبطل امل�سل�سل اأحمد عز. ومن 
امل��ق��رر ع��ر���ض ال��ع��م��ل يف م��و���س��م درام����ا رم�سان 
املتوقع  الأع��م��ال  م��ن  املقبل.امل�سل�سل 
دراما  مبو�سم  ب��ق��وة  املناف�سة  لها 
اأنه  وخا�سة   ،2021 رم�سان 
ي�����س��م جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
ف�ساًل  الأول،  ال�سف  جن��وم 
ق�����س��ة حقيقية  ت��ن��اول��ه  ع���ن 
املخابرات  ملفات  واق���ع  م��ن 
امل�������س���ري���ة. وامل�����س��ل�����س��ل من 
تاأليف باهر دويدار، واإخراج 

اأحمد الديب.

املتميز.  ال�سعب  النادر والأداء  الدائمة واجلمال  الإ�سراقة  اأنابيل هلل، 
 The برنامج  يف  اأخ���رى  بعد  حلقة  اإط��للت��ه��ا  يف  الأن��ظ��ار  تخطف 
Masked Singer الذي يعر�ض على �سا�سة MBC، والتي يوقعها 
امل�سمم اللبناين اإيلي �سعب بت�ساميمه الراقية واملميزة. ل ننكر اأداء 
خلله  من  ك�سرت  وال��ذي  الربنامج،  يف  واملميز  العفوي  اأنابيل 
وجذبت  الكامريا،  اأم��ام  امل�سرح  على  اجلامد  املقّدم  حاجز 

بعفويتها انتباه امل�ساهدين.

مي عمر: حاقدون يحاولون 
اإحباطي وتدمريي

هند �شربي تبداأ ت�شوير 
)عايزة اأتطلق(
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ال�شوء الأزرق ي�شاعد 
على الرتكيز

تلعب نوعية الأ�سواء واألوانها دورا حموريا يف عملية تعليم التالميذ، 
الف�سول  داخ��ل  والب�سيطة  ال�سغرية  التغيريات  لبع�ض  اأحيانا  وميكن 

الدرا�سية اأن نح�ّسن من م�ستوى التعليم والتعلم لدى التالميذ.
ومن بني تلك التغيريات ا�ستخدام �سوء خفيف اأحيانا و�سوء اأقوى يف 
اأحيان اأخرى، فيما ك�سفت درا�سة هولندية عن مميزات فريدة يتمتع بها 

ال�سوء الأزرق.
ووف��ق��ا ل��ه��ذه ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج���راه���ا ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة “توينت” 
الهولندية، فاإن التالميذ الذين جل�سوا يف ف�سل م�ساء باللون الأزرق 
مقارنة  امل��ئ��ة،  يف   8.7 بن�سبة  الركيز  اخ��ت��ب��ارات  يف  نتائجهم  ارتفعت 

بالتالميذ الذين كانت ف�سولهم م�ساءة باأ�سواء عادية.
واأ�سبح هناك اهتمام كبري من قبل العلماء والباحثني بتاأثريات ال�سوء 
على عملية التعلم، وقد اأجريت عدة اأبحاث بهدف معرفة عالقة ال�سوء 

باحلالة املزاجية للتالميذ ودافعهم نحو التعلم.
 وتو�سلت معظم نتائج الأبحاث اإىل اأن ال�سوء الأزرق من اأكر الأ�سواء 
على  القدرة  لتحفيز  اأو  ال�سباح  يف  التيقظ  لزيادة  اختيارها  يتم  التي 
التعلم وا�ستيعاب املعلومات يف الف�سل اأو يف فرات اأخرى تتطلب تركيزا 

مرتفعا.
الهواتف  م��ن  املنبعث  الأزرق  ال�����س��وء  حملت  حديثة  درا���س��ات  اأن  غ��ري 
اإ�سافة  ال�سلبية  ال�سطرابات  م�سوؤولية  املحمول،  والكمبيوتر  الذكية 
املخ واأع�ساء  تاأثريات �سحية �سلبية عديدة على العني وعلى عمل  اإىل 

اأخرى يف ج�سم الإن�سان.
م�ستقبالت  ثمة  اإن��ه  ال��درا���س��ات  ه��ذه  على  امل�سرفون  الباحثون  ويقول 
اأو  الذكي  الهاتف  من  املنبعث  الأزرق  ال�سوء  ت�ستقبل  العني  يف  خا�سة 
الكمبيوتر املحمول، ثم تنقله اإىل املخ، ما يوؤدي اإىل تراجع �سخ هورمون 
امليالتونني، امل�سوؤول عن تنظيم الإيقاع احليوي يف ج�سم الإن�سان، وهذا 

هو �سبب ا�سطرابات النوم.
كما اأن لل�سوء الأزرق تاأثريا �سلبيا على الركيز خالل القراءة والدرا�سة، 
عالوة على ذلك يوؤدي تغيري منط النوم اإىل تغيري يف منط الأكل اأي�سا 

وهو ما يوؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة.
لكن درا�سة اأجرتها كلية جيفر�سون للعلوم ال�سحية يف الوليات املتحدة 
اإن اأ�سرار وفوائد ال�سوء الأزرق على اجل�سم تعتمد على الكمية  تقول 

التي يتعر�ض اإليها ال�سخ�ض واملدة.
واأكدت الدرا�سة اأن اجل�سم الب�سري بحاجة اإىل التعر�ض لل�سوء الطبيعي 
يف ال�سباح الباكر، واإذا كان هذا غري متاح، فال�سوء الأزرق ال�سادر من 

الهواتف الذكية يفي بالغر�ض.

�سندوي�ض؟ كلمة  ابتدع  من  اأول  هو  • من 
-هو الكونت دا �سندوي�ض

؟ اهلل  بوحدانية  اآمن  م�سري  فرعون  اأول  • من 
-هو اإخناتون زوج نفرتيتي وال�سقيق الأكرب لتوت عنخ اأمون

؟  نوبل  بجائزة  فاز  من  اأول  • من 
-هو جني هرني دونانت موؤ�س�ض جمعية ال�سليب الأحمر وكانت عام 

ه�  1901
؟ العامل  يف  حيوان  حديقة  اأول  اأقيمت  • اأين 

- كانت يف ال�سني واأن�ساأها امللك �سو يف القرن الثاين ع�سر قبل امليالد

خالل  ين�سط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�سهر  �ستة  وي�ستيقظ  اأ�سهر  �ستة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  •  هل 
الأر���ض حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  ي��اأوي  ال�ستاء فاإنه  ال�سيف لياًل نهاراً. وعند جميء ف�سل  ف�سل 

حتى انق�ساء ف�سل ال�ستاء. 
�سرعته  تبلغ  حيث  ال�سقر  هو  املخلوقات  واأ�سرع  الفهد  هو  الأر�ض  على  احليوانات  اأ�سرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�سا�سه على فري�سته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�ساعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�سل طولها  الأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكر من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مراً وت�سمى هذه الأفعى )الأناكندة( وهي تعي�ض يف اأمريكا اجلنوبية، وهناك حية هي الأق��وى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�ض يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ل يتجاوز  اأفعى )البوا املفر�سة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�ض املا�سية الظهر التي تعترب اأثقل الأفاعي ال�سامة 
اأقل  يف  نف�سه  ي��وؤذي  اأن  بدون  حاد  �سكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�ستطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�سيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�سيع، فلديه فطرة تر�سده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�ستطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�سل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�ض يف ال�سدفة له ج�سم يتالءم مع لفة ال�سدفة، وله ع�سالت  اإىل اأكر من 
اإ�سافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�سمه بكامله داخل ال�سدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�سم يف ال�سدفة، هناك قر�ض قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 

ال�شفدع ال�شجاع
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فوائد الربوكلي 

اأو�سح الدكتور مروان �سامل، ال�سيديل والباحث يف الدواء، جامعة القاهرة، 
اإذا كنت تعاين من  اأن الربوكلي له فوائد خفية كثرية، فالربوكلى مفيد 
اأقوى  م��ن  ال��ربوك��ل��ي  اإن  حيث  احل��دي��د،  بنق�ض  متعلقة  �سحية  م�سكلة 
اخل�سراوات التي حتتوي على ن�سب حديد عالية، كما ين�سح به لالأطفال 
يعزز  فهو  الطعام  اأن��واع  عزوفا عن جميع  يعانون  الذين  ال�سهية،  فاقدي 

�سهيتهم وميدهم بالعنا�سر.
على  احلر�ض  عليهم  احلوامل  الن�ساء  اأن  مو�سحا  م��روان  الدكتور  وتابع 
والقولون، لأنه  املعدة والثنى ع�سر  الربوكلي، كذلك مر�سى قرح  تناول 
عن  امل�سئول  بالفو�سفور  غني  وكذلك  الأم��ع��اء،  وه��دوء  التئام  على  �ساعد 
اإمتام العمليات احليوية داخل اجل�سم وفيتامني "اأ" املفيد للب�سرة واجللد 

وغني بفيتامني ك امل�ساد للنزيف، واأي�سا غني بالزنك.

جل�ست �سي �سوجن تبكي اباها املري�ض يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�سغري، وكانت مياه النهر ت�سري 
ببطء �سديد وكاأنها حزينه حلزن �سي �سوجن، وعندما كان النا�ض يتوافدون لالطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�سمع على ال�سنتهم كلمات تعني انه لي�ض هناك امل يف ال�سفاء وق�ست ليايل طويلة على هذا 
احلال. اياما مرت قبل ان ت�سل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �سي �سوجن قالت 
العجوز : ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�سفى ويعي�ض و�سط النا�ض حكيما طليق الل�سان واحلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�سنا، ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، انه 

يقف �ساخما اعلى القمة واذا ح�سرت الليلة يف ال�سماء ليتم زواجكما معا �سي�سفى والدك يف احلال.
 جل�ست �سي �سوجن حزينة تبكي حالها وتقول: ح�سنا ان حياه ابي ت�ساوي الكثري و�ساأتزوج الثعبان ليعي�ض ابي.. 
ف�سمعت مربيتها قولها وتناقلته مع ا�سدقاءها حتى و�سل اخلرب اإىل والدها الذي قال: ان فعلت ذلك فلن 

اقبل العي�ض من بعدك.. ولكن �سي �سوجن قالت: لقد وعدت يا ابي و�ساأيف بوعدي.
ا�ستطاعته وقال  ان يحميها قدر  ل�سي �سوجن، وقد قرر  الويف  ال�سديق  ال�سفدع ر�سيق   حزن اجلميع خا�سة 
اعلى اجلبل، وهناك  اإىل  ت�سللت �سي �سوجن يف طريقها  الليل  ف��داًء  ل�سي �سوجن، وعندما جاء  لنف�سه حياتي 
وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان �سعادته وامر العجوز ان تفك �سحرها عن والد �سي �سوجن يف 
احلال.. ثم مد راأ�سه الكبري وحمل عليها �سي �سوجن لي�سعها يف غرفته الكبرية الوا�سعة وذهب ليتناول وجبه 
�سهية تاركا اياها يف رعب كبري.  يف هذه الثناء قفز ال�سفدع م�سرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وب��داأ يف احلال 
ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد حجمه حتى ا�سبح مثل كرة خ�سراء عمالقه اختنق ب�سببها الثعبان الذي 
املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�سكن حني  كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته على 
حدث انفجار �سخم رهيب جعل حوائط الق�سر تتداعى فانت�سبت �سي �سوجن واقفه وهربت م�سرعة قبل ان 
ينهار الق�سر عليها وعندما ابتعدت ا�سبح الق�سر كومة من احلجارة، ففرت اإىل ق�سر والدها لتجده يف ا�سد 
ال�سحة والعافية واحل��زن، لكنه عندما راآها �سمها حل�سنه لتعود اليه �سعادته وروح��ه، لكنها مل تعرف ماذا 
ايام كان هناك متثال �سخما ل�سفدع اخ�سر  ان اخربتها مربيتها الطيبة، وبعد عدة  حدث لر�سيف ال بعد 

جميل ينت�سب يف �ساحة ق�سر �سي �سوجن.

بع�ض  اأن هناك  اإىل  الأمل��ان��ي��ة  )ف��روي��ن��دي��ن(  اأ���س��ارت جملة 
الأطعمة التي تفيد يف التخل�ض من دهون البطن وامل�ساعدة 
ومنتجات  البي�ض  وم��ن��ه��ا  ع���ام  ب�سكل  ال��ده��ون  ح���رق  ع��ل��ى 
الألبان، مبينة اأن الربوتينات العديدة املوجودة يف البي�ض 
بناء  ت�ساعد يف  اأنها  البطن، كما  هي عالج حقيقي لدهون 
الع�سالت، والتي بدورها حترق ال�سعرات احلرارية، عالوة 
من  يعترب  الألبان  منتجات  يف  املوجود  الكال�سيوم  اأن  على 

العنا�سر الهامة التي ت�ساعد اجل�سم على حرق الدهون.

على  امل�ساعدة  الأط��ع��م��ة  اأه��م  م��ن  تعترب  املك�سرات  اأن  كما 
التخل�ض من الدهون، لحتوائها على الألياف والربوتينات 

والدهون اجليدة، خا�سة تلك املوجودة يف اجلوز واللوز.
وقالت )فرويندين( اإن الألياف يف منتجات احلبوب الكاملة 
ال�سوفان،  دقيق  ويعد  ال��ده��ون،  حل��رق  احللول  اأف�سل  هي 
على وجه اخل�سو�ض، اأحد اخليارات اجليدة يف هذا الغر�ض، 
كما اأن تناول ال�ساي الأخ�سر يفيد يف التخل�ض من دهون 

البطن، ل�سيما اإن �ساحبه جمهود بدين.

اأطعمة ت�شاعدك على التخل�ض 
من دهون البطن

بطريق جينتو ال�سغري امل�سمى Alex يف منطقة جافة يف مك�سيكو �سيتي. وهو اأول عينة من تلك الأنواع 
امل�ستن�سخة يف الأ�سر يف اأمريكا اللتينية. ا ف ب


