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كيف تكت�شف كل ما تعرفه عنك في�س بوك؟
ي�صعر البع�س بالقلق من جمع في�س بوك معلومات �صخ�صية عنهم، 
وحل�س احلظ ميكنك اكت�صاف ما يعرفه موقع التوا�صل االجتماعي 
واملعلومات  البيانات  تنزيل  االجتماعية  ال�صبكة  لك  وتتيح  ب�صهولة. 
ب�صيطة،  خطوات  ب�صع  يف  بذلك  القيام  وميكن  عنك،  خزنتها  التي 

بح�صب �صحيفة ذا �صن الربيطانية:
- ت�صجيل الدخول اإىل وات�س اأب على مت�صفح الويب.

املتجه  ال�صهم  ف��وق  وان��ق��ر  ب��ك  اخل��ا���س  التعريف  ملف  اإىل  انتقل   -
الأ�صفل يف الزاوية اليمنى العليا.

ثم  "االإعدادات"  ث���م  واخل�صو�صية"  "االإعدادات  ف����وق  ان���ق���ر   -
بوك. في�س  على  "معلوماتك 

- هنا �صتتمكن من اإلقاء نظرة على "�صجل االأن�صطة" ملعرفة ما كنت 
تفعله على في�س بوك.

- الق�صم االأكرث فائدة هو "الو�صول اإىل معلوماتك".
- انقر على عالمة التبويب و�صتتمكن من روؤية جميع اأنواع البيانات 
ح�صابك،  فتحت  اأن  م��ن��ذ  ع��ن��ك  ب���وك  في�س  حفظها  ال��ت��ي  املختلفة 
وامل��ن�����ص��ورات وحتى  وال��ر���ص��ائ��ل  ال��دف��ع  ذل���ك حم��ف��وظ��ات  ويت�صمن 

العنا�صر التي نقلتها اإىل املهمالت.
م��ن قمت  وح��ت��ى  قبل  م��ن  اأ�صفته  ك��ل �صديق  روؤي���ة  م��ن  �صتتمكن   -

باإر�صال "نكزة" اإليه منذ �صنوات.
الدخول  ت�صجيل  وبيانات موقع  البحث  �صجل  العثور على  - وميكن 

وحتى الت�صجيالت ال�صوتية يف هذا الق�صم.

علماء يردون على ت�شريحات جون�شون املرعبة
فند علماء وخرباء �صحة بريطانيون ما قاله رئي�س الوزراء بوري�س 
الوفيات  "املتحور" مبعدل  كورونا  فريو�س  ارتباط  ب�صاأن  جون�صون، 

املرتفع يف البالد.
واجلمعة قال جون�صون يف اإفادة �صحفية، اإن "هناك اأدلة ت�صري اإىل اأن 
ال�صاللة اجلديدة لفريو�س كورونا املكت�صفة اأواخر العام املا�صي، قد 

ترتبط مبعدل وفيات اأعلى".
ثم  بريطانيا  يف  اأ�صابيع  قبل  م��رة  الأول  اجل��دي��دة  ال�صاللة  وظهرت 
من  انت�صارا  اأ���ص��رع  اإن��ه��ا  العلماء  وق���ال  ال���دول،  ع�صرات  اإىل  انتقلت 

فريو�س كورونا.
وح�صب هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �صي(، حتاول كل من هيئة 
لندن  وكلية  ال�صحة العامة يف اإجنلرتا، و"اإمربيال كوليدج لندن"، 
"فتك"  م��دى  تقييم  اإك�صرت،  وجامعة  اال�صتوائي،  والطب  لل�صحة 

الفريو�س املتحور.
وخل�صت املجموعة اإىل اأن هناك "احتماال" باأن الفريو�س اأ�صبح اأكرث 

فتكا، لكن "هذا اأبعد ما يكون عن اليقني".
وو�صف كبري امل�صت�صارين العلميني للحكومة ال�صري باتريك فاالن�س، 
باأنها  اأك���رث فتكا  امل��ت��ح��ور  ال��ف��ريو���س  ك��ون  اإىل  ال��ت��ي ت�صري  ال��ب��ي��ان��ات 

بعد". قوية  "لي�صت 
اليقني ح��ول هذه  ع��دم  الكثري من  اأن هناك  اأوؤك���د  اأن  "اأريد  وق��ال: 
االأرق��ام، ونحن بحاجة اإىل مزيد من العمل للح�صول على معاجلة 
دقيقة لها، لكن من الوا�صح اأن هناك قلقا من اأن هذا يوؤدي اإىل زيادة 

يف معدل الوفيات وكذلك زيادة يف قابلية االنتقال".

م�شتح�شرات التق�شري تخل�س ال�شعر من الق�شرة
 Hair( التق�صري  م�صتح�صرات  اأن   "Instyle" جم��ل��ة  اأوردت 
اإنها  حيث  ال�صعر؛  وجمال  �صحة  �صر  مبثابة  تعد   )Peelings
تعمل على تخلي�س ال�صعر وفروة الراأ�س من الق�صور والزيت وروا�صب 

م�صتح�صرات العناية والت�صفيف.
التنظيف  هذا  بف�صل  اأن��ه  واجلمال  بال�صحة  املعنية  املجلة  واأ�صافت 
العميق تتنف�س فروة الراأ�س ب�صورة اأف�صل ويتم تغذية جذور ال�صعر 
ب�صورة جيدة، ومن ثم ال يتعر�س ال�صعر للتق�صف، بل ينمو على نحو 

اأ�صرع واأف�صل وي�صري اأكرث قوة وكثافة.
التق�صري  م�صتح�صر  ا�صتعمال  ينبغي  امل��رج��وة  اال�صتفادة  ولتحقيق 
مبعدل مرة كل اأ�صبوع، حيث يتم تدليك فروة الراأ�س به وتوزيعه يف 

بقية ال�صعر، ثم �صطفه جيداً وغ�صله با�صتخدام ال�صامبو والبل�صم.
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حظر التجول.. هل يفيد حقا يف كبح تف�شي كورونا؟
ت�صارع احلكومات اإىل فر�س حاالت االإغالق وحظر التجول من اأجل احتواء 
وباء كورونا، عندما تالحظ اأن حاالت االإ�صابة قد زادت ب�صكل مقلق، لكن 
اإذ ثمة من  ي��زال حمل جدل بني خ��رباء ال�صحة،  هذا اخليار الوقائي ما 

ي�صكك يف جدواه ويعتربه غري كاف لتطويق اجلائحة.
ففي فرن�صا مثال، مت فر�س حظر للتجول بني ال�صاد�صة م�صاء وال�صاد�صة 
وباء  تف�صي  كبح  اأج��ل  من  التجارية،  املحالت  اإغ��الق  اإىل  اإ�صافة  �صباحا، 
اإج��راءات اإغالق  فر�س  مت  الكندية،  كيبيك  مقاطعة  ويف   ."19 "كوفيد 
مماثلة، خالل �صهر يناير اجل��اري، ومت حظر التجول بني الثامنة م�صاء 

واخلام�صة �صباحا.
وبح�صب �صحيفة "نيويورك تاميز"، فاإن العلماء ما زالوا يت�صاءلون حول 
ما اإذا كان فر�س االإغالق وحظر التجول ي�صاعدان فعال على اإبطاء انت�صار 
الفريو�س، ويف حال كانت ثمة فائدة فعلية يف هذا االإج��راء، فما ال�صروط 

التي ينبغي توفرها؟
ومبا اأن حظر التجوال يف اأ�صرتاليا ودول اأوروبية تزامن مع اإغالق املحالت 
اأمر �صعب،  التجارية واملدار�س، فاإن التاأكد من جدوى االإج��راء وجناعته 
الأن التباعد االجتماعي حا�صٌل باالأ�صل ب�صبب وقف الكثري من االأن�صطة، 

ولي�س ب�صبب حظر التجول.
وبخالف ما قد نعتقده، ال تزال اجلدوى ال�صحية حلظر التجوال حمل 
جدل، ال �صيما اأن عاملنا مل ي�صهد وباء وا�صع النطاق منذ قرن من الزمن، 
ميكن  ك��ث��رية  من���اذج  ثمة  ولي�صت  االإ���ص��ب��ان��ي��ة،  االإن��ف��ل��ون��زا  تف�صي  منذ  اأي 

القيا�س عليها.
وتقول اإيرا لوجنيني الباحثة يف علم االإح�صاء بجامعة فلوريدا، اإنها ترجح 
اأن يكون حظر التجوال مفيدا بالفعل يف اإبطاء الوباء، لكنها تقر اأن "هذا 

الراأي ي�صتند اإىل احلد�س" فقط.

انت�شال عامل بعد 
14 يوما حتت الأر�س
اأ���ص��ب��ه ب��امل��ع��ج��زة، جن���ح رجال  يف واق���ع���ة 
االإنقاذ يف انت�صال عامل من حتت االأر�س 
حما�صرا  ظل  بعدما  االأح��د  اأم�س  �صباح 
14 يوما يف اأعقاب انفجار منجم للذهب 
�صمال �صرقي ال�صني. وقالت هيئة االإذاعة 
"�صي  ال�صينية  احلكومية  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
للم�صت�صفى  نقل  العامل  اإن  يف"،  تي  �صي 
اأن��ب��اء ال�صني  ب��ث��ت وك��ال��ة  ل��ل��ع��الج، فيما 
فيديو  م��ق��ط��ع  )����ص���ي���ن���خ���وا(  اجل����دي����دة 
العامل على  كان  ال�صعبة، حيث  للعملية 
بعد م��ئ��ات االأم��ت��ار حت��ت االأر�����س. وكان 
االأر�س  حتت  حو�صروا  قد  عامال   22
انفجار يف  وق��وع  بعد  فى منجم هو�صان، 
العا�صر من يناير يف ت�صي�صيا، وهي منطقة 
�صاندونغ  باإقليم  الذهب  الإنتاج  رئي�صية 
على �صاحل ال�صني ال�صرقي. وذكر تقرير 
عامال  اأن  املا�صي،  االأ�صبوع  ل�"�صينخوا" 
ل��ق��ي ح��ت��ف��ه،ف��ي��م��ا ان��ق��ط��ع ات�����ص��ال فرق 
م�صريهم  ي��زال  ال  عامال  ب�11  االإن��ق��اذ 
الذي  العامل  على  العثور  ومت  جمهوال. 
مت اإنقاذه يف جزء من املنجم خمتلف عن 
اجل���زء ال���ذي ك��ان ب��ه جمموعة م��ن 10 

رجال، كانوا يتلقون اإمدادات غذائية.

 )كوفيد- 19(.. اإليكم 
ما نفعله وما جنهله عنه! �ص 23

البدانة توؤدي للإ�شابة 
با�شطراب دماغي نادر 

حّذرت درا�صة حديثة من اأن البدانة قد تزيد من عدد حاالت االإ�صابة با�صطراب دماغي 
نادر ميكن اأن ي�صبب ال�صداع املزمن وفقدان الب�صر.

1765 حالة من  اأن قاموا بتحليل  بعد  النتيجة  اإىل هذه  باحثون من ويلز  وتو�صل 
ال�صغط يف  يرتفع  ال��ذي يحدث عندما  داخ��ل اجلمجمة،  ال��دم  ارت��ف��اع �صغط  ح��االت 
ال�صائل املحيط بالدماغ، وميكن اأن ي�صبب �صداًعا مزمًنا ودرجات متفاوتة من م�صاكل 
الروؤية. ويت�صمن العالج ال�صائع لهذه احلالة برناجًما لفقدان الوزن، وتعترب الن�صاء 
يف �صن االإجناب االأكرث عر�صة لالإ�صابة. ووجد الفريق روابط قوية - لكل من الرجال 

والن�صاء - بني ارتفاع موؤ�صر كتلة اجل�صم وخطر االإ�صابة بهذا اال�صطراب.
وقال الباحثون اإن الدرا�صة اجلديدة التي نظرت اإىل 35 مليون مري�س يف ويلز على 
1765 حالة من حاالت ارتفاع �صغط الدم داخل اجلمجمة  15 عاًما، حددت  مدى 

جمهول ال�صبب، وكان %85 من املر�صى من الن�صاء.
ومن بني الن�صاء اللواتي حددتهن الدرا�صة كان هناك 180 حالة كان لدى 

مرتفع،  ج�صم  كتلة  موؤ�صر  فيها  املري�صة 
كان  ح��ي��ث  ف��ق��ط  ح��ال��ة  م��ق��ارن��ة ب��� 13 
مثايل.  كتلة ج�صم  موؤ�صر  الن�صاء  لدى 
 21 ه��ن��اك  ك��ان��ت  ل��ل��رج��ال،  وبالن�صبة 

حالة من بني اأولئك الذين لديهم موؤ�صر 
ملن  ح��االت  بثماين  كتلة ج�صم مرتفع، مقارنة 

لديهم موؤ�صر كتلة ج�صم مثايل.

اأ�ضباب املغ�ص عند الر�ضع
لي�س هناك تف�صريات كافية للمغ�س عند الر�صع، ولكن 
اله�صمي  فجهازه  اله�صم،  على  بعد  يعتد  مل  الر�صيع 

غري مكتمل النمو عموماً.
حال  يف  الر�صيع  اإىل  االأم  م��ن  وال��غ��ازات  املغ�س  ينتقل 
الر�صاعة الطبيعية، فاالأم امل�صابة بالغازات واالنتفاخات 

�صوف ي�صاب مولودها مثلها.
كرثة تناول االأم للكافيني واملنبهات املختلفة.

وال�صليمة  ال�صحيحة  الر�صاعة  و�صعية  اختيار  ع��دم 
اأثناء الر�صاعة من االأم.

بلع املولود للهواء اأثناء الر�صاعة.
انتقاله  ال��ث��دي، قبل  م��ن  ك��ل ر�صعة  ب��ني  التكريع  ع��دم 

للثدي االآخر.
الر�صاعة ال�صناعية تزيد من املغ�س عند الر�صع.

ما هي عالمات املغ�ص عند الر�ضع؟
تكد�س  ب�صبب  للر�صيع  بالن�صبة  م��وؤمل��اً  امل��غ�����س  ي��ك��ون 
تلبكات  ب�صبب  االأم��ع��اء، وكذلك  ال��غ��ازات يف معدته ويف 
اإال  عنها  التعبري  ي�صتطيع  ال  ال��ت��ي  اله�صمي  اجل��ه��از 

بالبكاء.
وقد يكون الطفل �صامتاً اأو نائماً ثم يبكي فجاأة ب�صببها، 
ويف هذه اللحظة يحمر وجهه وكذلك ي�صد رجليه اإىل 

االأعلى، ويقب�س على يديه.

عالج املغ�س والغازات عند الر�صع
عقارب  عك�س  الدافىء  الزيتون  بزيت  املولود  بطن  دليك 

ال�صاعة.
التكريع امل�صتمر بعد كل ر�صاعة من الثدي.

اأن ي�صاعد احلمام الدافىء على تقليل حدة املغ�س  ميكن 
للماء  الر�صيع  بطن  وتعري�س  امل�صاء،  �صاعات  يف  خا�صة 

ال�صاخن على �صكل تيار يخفف من حدة الغازات.
الر�صعات  ب��ني  ال��راب��ع  ال�صهر  بعد  للر�صيع  امل���اء  ت��ق��دمي 
يخفف م��ن ال��غ��ازات، ويقلل م��ن ح��دوث االإم�����ص��اك فيقل 

املغ�س املزعج
مترين الدراجة ل�صاقي املولود يفيد يف تقليل حدة املغ�س، 

وخروج الغازات.
حمل الطفل على طريقة حيوان الكواال بحيث يكون بطنه 

مالم�صاً ل�صدر االأم يخل�صه من املغ�س.

عالج املغ�ص للر�ضع يف املنزل
اأول  ف��ه��ذه  للطفل  التج�صوؤ  بعملية  االأم  ت��ق��وم  اأن  ميكن 
الر�صاعة،  اأثناء  ابتلعه  الذي  الهواء  خطوة للتخل�س من 

وبالتايل تقل حدة املغ�س ب�صكل كبري.
يف�صل اأن يتج�صاأ الطفل بعد كل ر�صعة من كل ثدي، وقبل 

نقله للثدي االآخر ويطلق على هذه العملية" التكريع".
حركة  مثل  الر�صيع  �صاقي  بتحريك  االأم  تقوم  اأن  ميكن 

ركوب الدراجة لتقليل حدة املغ�س.

الر�صيع  بطن  تدليك  طريقة  تت�صخدم  اأن  ل���الأم  ميكن 
عك�س  التدليك  عملية  اأن  حيث  ال��داف��ىء  الزيتون  بزيت 
عقارب ال�صاعة ت�صاعد على التحكم يف ارتداد احلم�س عند 
الر�صع، وُيعَزى ذلك يف املقام االأول اإىل اإفراز الكورتيزول 
بتح�صن  ي�صعر  ال��ط��ف��ل  ي��ج��ع��ل  ف��ال��ت��دل��ي��ك  ال���دم���اغ،  م��ن 
ويجعله  املغ�س  ب�صبب  ي�صيبه  ال��ذي  التوتر  من  ويخفف 
يبكي دون اإنقطاع، ويخفف من االأعرا�س املرتبطة باملغ�س 

مثل الت�صنج وخروج الغازات.
بذور  اأو  ال�صومر  ب��ذور  من  قطرات  تقدم  اأن  ل��الأم  ميكن 
 " عليها  يطلق  ح�صبما  اأو  ال�صومر  الأن  للر�صيع  الكمون 
االأمعاء،  ت�صنج  من  التخل�س  يف  البي�صاء" ت�صاعد  احلبة 
كما اأن مغلي بذور الكمون يعمل على تعزيز عملية اله�صم، 

واإزالة احلمو�صة واالإنتفاخ املزعج.
اأوراق النعناع فينزل مفعوله  اأن ت�صرب مغلي  ميكن لالأم 
يف حليبها للطفل فيهديء من املغ�س، كما اأن على االأم اأن 
تقوم بتدليك بطن الر�صيع بقطرات من زيت النعناع بعد 

خلطه بقطرات من زيت الزيتون.
االإنتفاخ  ت�صبب  التي  االأطعمة  تناول  االأم عدم  يجب على 
لالإنتفاخ  امل�صببة  امل���واد  ل��ه  وتنتقل  طفلها،  تر�صع  الأن��ه��ا 
وفول  والثوم  والب�صل  البقوليات  مثل  من خالل حليبها 
ال�صويا. وميكن اأن ي�صاعد احلمام الدايفء على تقليل حدة 
الر�صيع  بطن  وتعري�س  امل�صاء،  �صاعات  يف  خا�صة  املغ�س 

للماء ال�صاخن على �صكل تيار يخفف من حدة الغازات.

اجلائحة قد تق�شي على 
املتاحف الربيطانية 

يواجه �صتة من كل ع�صرة متاحف 
يف بريطانيا خطر االإغالق ب�صبب 
ما  ع���ل���ى  كوفيد19-،  ج���ائ���ح���ة 
ك�صفت جمعية "اآرت فاند" مبدية 
ت���داب���ري  ت���ف���اق���م  اأن  م����ن  ق��ل��ق��ه��ا 
االإغ����الق ال��ث��ال��ث��ة يف ال��ب��الد اأزمة 
من  "تكافح  التي  املوؤ�ص�صات  ه��ذه 

اأجل البقاء".
ال��ت��ي خل�صت  وك�����ص��ف��ت اجل��م��ع��ي��ة 
اأج����ري  اإث����ر م�����ص��ح  اإىل ت��ق��دي��ره��ا 
اأن  اإىل  ب��ي��ان  يف   ،2020 ن��ه��اي��ة 
ت���داب���ري االإغ�����الق اجل���دي���دة التي 
كانون  مطلع  التنفيذ  حيز  دخلت 
ب�صورة  تفاقم  "قد  الثاين/يناير، 
�صيدفع  م���ا  الرقم"  ه����ذا  ك���ب���رية 
بع�س املتاحف اإىل "اإغالق اأبوابها 

نهائيا".
وق���ال���ت م���دي���رة اجل��م��ع��ي��ة جيني 
االإغ������الق  ت����داب����ري  اإن  وال�����دم�����ان 
قوية  ����ص���رب���ة  "ت�صدد  االأخ��������رية 
العر�س  ودور  م��ت��اح��ف��ن��ا  وت���رغ���م 
الفنية لدينا على الكفاح من اأجل 
بع�س  الأن  اأ�صفها  مبدية  البقاء"، 
خ�صو�صا،  ال�����ص��غ��رية  "املتاحف 
ملجتمعاتنا"،  ج��دا  �صرورية  وه��ي 
الكافية لل�صمود  "املوارد  ال متلك 

حتى نهاية ال�صتاء".
فلورن�س  م���ت���ح���ف  م����دي����ر  وق�������ال 
غرين  ديفيد  لندن  يف  نايتينغايل 
تق�صي علينا"،  تكاد  "اجلائحة  اإن 
الو�صع،  ا�صتمر  م��ا  "اإذا  م�صيفا 
بالكامل،  املالية  نفقد مالءتنا  قد 
وهذا يعني اأنه من ال�صعب التكهن 
اإع��ادة فتح  اإذا كنا �صنتمكن من  ما 

اأبوابنا".
فاتورة  الثقافية  املوؤ�ص�صات  ودفعت 
ب��اه��ظ��ة ج�����راء ت���داب���ري االإغ�����الق 
اأودت  ال���ت���ي  اجل���ائ���ح���ة  مل��ك��اف��ح��ة 
األ��ف �صخ�س   93 اأك��رث من  بحياة 
اأوروب���ا  ب��ل��دان  اأك���رث  بريطانيا،  يف 

ت�صررا لناحية عدد الوفيات.
الربيطانية  احل���ك���وم���ة  واأق��������رت 
الثقايف  للقطاع  ط��ارئ��ة  م�صاعدة 
جنيه  م����ل����ي����ار   1،57 ب���ق���ي���م���ة 

ا�صرتليني )2،15 مليار دوالر(.
فاند"  "اآرت  ج��م��ع��ي��ة  واأع����ل����ن����ت 
 750 مقدارها  هبة  ع��ن  اجلمعة 
ا���ص��رتل��ي��ن��ي )1،03  ج��ن��ي��ه  األ�����ف 
ل�23  اإ����ص���اف���ي���ة  دوالر(  م���ل���ي���ون 
قيمة  ي��رف��ع  م��ا  ثقافية،  موؤ�ص�صة 
جنيه  م��ل��ي��ون   2،25 اإىل  دع��م��ه��ا 
ا�صرتليني )3،08 ماليني دوالر( 

منذ بدء اجلائحة.

علج املغ�س والغازات عند حديثي الولدة

يحدث املغ�ص عند املواليد اجلدد كاأمر 
من  الأوىل  ال�ضهور  يف  عليه  متعارف 
الأ�ضباب  تاأكيد  عدم  ورغم  عمرهم، 
تعترب  الظاهرة  ه��ذه  اأن  اإل  لذلك، 
لالأمهات  خ�ضو�ضُا  ومزعجة  مقلقة 
عن  الأم  تت�ضاءل  ولذلك  احلديثات، 
الر�ضع،  لدى  والغازات  املغ�ص  عالج 
الدكتور  ت�ضاوؤلتها  على  ويجيب 
طب  اخت�ضا�ضي  داوود،  اأب��و  حممد 

الأطفال وحديثي الولدة كالآتي.
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور �ضعيد بن طحنون اآل نهيان

»هيليوبولي�س« اجلزائري يفتتح »العني ال�شينمائي«
�شعيد بن طحنون ي�شيد باملهرجان موؤكدا دوره يف ا�شتعادة قيمة الفن ال�شابع يف الإمارات

•• العني - الفجر
ت�صوير: حممد معني

فعاليات  اجل��اه��ل��ي  بقلعة  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  انطلقت 
الدورة الثالثة من مهرجان »العني ال�صينمائي« الذي 
طحنون  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  يقام 
اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  نهيان  اآل 
وبح�صور معايل ال�صيخ الدكتور �صعيد بن طحنون اآل 
نهيان، و�صفري االحتاد االأوروبي لدى الدولة وعدد من 
الكرمي طواهرية  وعبد  اأوروب��ي��ة،  بلدان  ال�صفراء من 
اجلزائري  االفتتاح  بفيلم  اجل��زائ��ر،  جمهورية  �صفري 
توىل  ال��ذي  االأول،  العاملي  عر�صه  يف  »هيليوبولي�س« 
اإخراجه جعفر قا�صم، وتدور اأحداثه حول عائلة تقطن 
يف مزرعتها العائلية الكبرية ببلدة هيليوبولي�س التي 
بناها امل�صتعمر الفرن�صي و�صط حقول خ�صبة يف ال�صرق 
اأحدث  الثانية  العاملية  احلرب  ن�صوب  لكن  اجلزائري، 

اختالاًل يف اجلزائر واأ�صبحت اأكرث تعقيداً.
كوكبة  احلمراء  ال�صينمائي«  »العني  �صجادة  على  �صار 
الغامن  وجن��وم  اجل�صمي  اأحمد  اأبرزهم  ال�صيوف  من 
النمر  املح�صن  وعبد  غلوم  وحبيب  ال��ن��ي��ادي  �صلطان 
الظاهري  ون��ا���ص��ر  الفهد  ونهلة  اجلنيبي  اهلل  وع��ب��د 
وفاطمة الطائي وخالد البدور و�صالح كرامة وحممد 
ح�صن اأحمد وهدى �صالح ومن�صور الفيلي وعبد اهلل 

ح�صن اأحمد ويا�صر النيادي وفا�صل املهريي.
اأب����رز �صناع  و���ص��ه��د ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ت��ك��رمي نخبة م��ن 
ال�صينما املحلية واخلليجية، وهم ال�صيخة اليازية بن 
نهيان اآل نهيان، واملخرجة جنوم الغامن وال�صيناري�صت 

البحريني الراحل فريد رم�صان.
 7 حتى  فعالياته  ت�صتمر  ال���ذي  ال�صينمائي«  »ال��ع��ني 
دورته  يف  م�صابقاته  �صمن  �صتعر�س   ،2021 يناير 
هي  خمتلفة  م�صابقات   6 �صمن  فيلماً   85 االأوىل 
»ال�����ص��ق��ر اخل��ل��ي��ج��ي ال��ط��وي��ل«  و»ال�����ص��ق��ر اخلليجي 
حتكيمهما  جل��ن��ة  يف  ي��رتاأ���ص��ه��م��ا  وال���ت���ي  ال��ق�����ص��ري« 
االإماراتيني  وع�صويها  ال��ذوادي،  ب�صام  واملنتج  املخرج 
االإماراتي  و»ال�صقر  اإبراهيم،   ويو�صف  اخلاجة  نايلة 
والتي  ك���ورون���ا«  زم���ن  فيلمك يف  و»ا���ص��ن��ع  ال��ق�����ص��ري« 
يرتاأ�صهما يف جلنة حتكيمهما ال�صيناري�صت االإماراتي 
حممد ح�صن اأحمد، وع�صويها الفنان العماين �صالح 
ال��ي��ا���ص��ري، و»ال�صقر  ي��ا���ص��ر  ال��ع��راق��ي  زع���ل وامل���خ���رج 
والتي  الطلبة«،  الأف���الم  و»ال�صقر  املقيمني«  الأف���الم 
من  ال�صليمي  قا�صم  حتكيمهما  جلنة  يف  يرتاأ�صهما 
�صلطنة عمان، وع�صويها االإماراتيني ال�صاعر والكاتب 
ب��ن حيدر،  اهلل  عبد  واالإع��الم��ي  واملمثل  ب���دور،  خالد 

االأفالم  من  غنية  توليفة  املتنوعة  م�صابقاته  وتقدم 
والتي  وال��ع��امل،  واخل��ل��ي��ج  االإم�����ارات  م��ن  ال�صينمائية 

تعر�س اأغلبها يف عر�صها اخلليجي والعاملي االأول.
ويحتفي املهرجان يف دورته الثالثة بعر�س 12 فيلماً 
���ص��م��ن ب��رن��ام��ج »���ص��ي��ن��م��ا ال���ع���امل«، وق���د جن��ح »العني 
ال�صينمائي« رغم الظروف اال�صتثنائية ال�صعبة ب�صبب 
املا�صي،  العام  يف  االنتاجات  على  وتاأثريها  »ك��ورون��ا« 
ال�صينمائية  االأعمال  اأب��رز  ا�صتقطاب جمموعة من  يف 
من �صينما العامل، التي تتنوع ق�ص�صها بني الدرامية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ك��وم��ي��دي��ة، وال���ت���ي ت���اأخ���ذ جمهور 
امل��ه��رج��ان يف رح��ل��ة ح���ول ال���ع���امل، ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
والثقافات ال�صينمائية املختلفة، وقد حازت اأغلب هذه 

االأفالم على جوائز عربية وعاملية.
ومبنا�صبة افتتاح »العني ال�صينمائي« قال معايل ال�صيخ 
دواعي  ملن  اإن��ه  نهيان:  اآل  طحنون  بن  �صعيد  الدكتور 
�صروري اأن اأكون بينكم اليوم يف واحد من املهرجانات 
التي ت�صتعيد قيمة الفن ال�صابع يف ربوع االإمارات التي 
مل تزل حتت�صن اأكرب االأعمال ال�صينمائية يف العامل، 
واليوم ي�صتكمل مهرجان العني ال�صينمائي هذه امل�صرية 
يف دورته الثالثة بح�صوركم امل�صرف، وباإبداعاتكم التي 
اأن ال�صينما مل تزل واحة االأمن وال�صالم،  ت�صهد على 
الوقت  ويف  وال�����ص��ع��وب،  االأمم  طموحات  ع��ن  وامل��ع��ربة 
نف�صه همزة و�صل بني اجلمهور و�صناع الفن الراقي، 
يف ظ���ل االل����ت����زام ال��ك��ام��ل ب�����االإج�����راءات االج���رتازي���ة 

والوقائية والتباعد اجل�صدي.
وت��اب��ع: دع���وين اأرح����ب يف ه���ذا احل��ف��ل ال��ك��رمي معكم 
ب�صفراء بعثة االحتاد االأوروب��ي وبكل القامات الفنية، 
متمنيا لكم ق�صاء اأوقات ممتعة مع جمموعة االأعمال 
الدورة  هذه  يف  املهرجان  ا�صتقطبها  التي  ال�صينمائية 
اأت��ق��دم اأي�����ص��اً ب�صكري  اأن��ن��ي  ال��ف��ارق��ة يف ت��اري��خ��ه، كما 
العميق ل�صناع ال�صينما خ�صو�صاً ال�صباب الذين اأنتجوا 
االإنتاجات  اأث��رت على  اأعمالهم يف ظل ظ��روف �صعبة 
ال�صينمائية كافة، لكن العني ال�صينمائي يثبت بكم اأن 

الفن ال ميكن اأن ميوت بل اإنه �صيزدهر دائماً.
من جهته قال موؤ�ص�س ومدير املهرجان عامر �صاملني 
قبلة  االإم����ارات  اأر����س  على  بكم جميعاً  نرحب  امل���ري: 
الفن والفنانني، ويف مدينة العني التي ت�صكن كل قلب 
مهماً  ج��زءاً  ي�صكل  ال��ذي  وتراثها  التاريخية  مبعاملها 
من حياة االآباء واالأجداد، اإن املهرجان يج�صد اأحالماً 
وط��م��وح��ات ك��ب��رية يف زم���ن ك����ادت جت��ف ف��ي��ه احلياة 
امل�صتجد،  »ك��ورون��ا«  اأزم��ة  ب�صبب  العابرة  ال�صنيمائية 
ومل  اال�صتثنائي،  ال��ظ��رف  ه��ذا  وج��ه  يف  �صمدنا  لكننا 
الثالثة  الدورة  االإم��ارات، واأطلقنا  ن�صت�صلم كعادتنا يف 
باالإجراءات  الكامل  االل��ت��زام  م��ع  امل��ح��دد  موعدها  يف 
االحرتازية والوقائية، حر�صاً على �صالمة اجلميع، ويف 
هذا اجلمع الذي ي�صرق يف �صماء »العني ال�صينمائي«، 
املحبة  ال��وج��وه  فيها  تتالقى  التي  اللحظة  ه��ذه  ويف 
كبرياً  جهدنا  بذلنا  اإننا  لكم:  اأق��ول  دع��وين  لل�صينما 

نقف  ونحن  وال��ي��وم  ال�صابقة،  املهرجان  دورات  خ��الل 
وح�صوركم  تواجدكم  بف�صل  املنجزات  من  ه��رم  على 
االأثري وبت�صريفكم تخطى املهرجان حواجز كثرية يف 
دورته احلالية، فنفذنا مبادرات خلدمة »الفن ال�صابع«، 
غري  لل�صيناريو  اأب��وظ��ب��ي  »م��ه��رج��ان  م�صابقة  اأب��رزه��ا 
املنفذ«، حيث تعاون »العني ال�صينمائي« مع »مهرجان 
الثقايف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال�صريك  ب��اع��ت��ب��اره  اأب��وظ��ب��ي« 
ت�صتهدف  ال��ت��ي  امل�صابقة  ه��ذه  تنفيذ  يف  للمهرجان، 
من  جديد  جيل  خللق  ال�صباب،  االإماراتيني  املوؤلفني 
الكتاب، واإب��رام اتفاقية مع »بعثة االحتاد االأوروب��ي يف 
االإمارات«، حيث �صتعر�س باقة من االأفالم ال�صينمائية 
ي�صجل  اأن  املهرجان  ا�صتطاع  كما  املميزة،  االأوروب��ي��ة 
ك��ب��رياً يف ه��ذا ال��ظ��رف اال�صتثنائي م��ن خالل  حت��دي��اً 
ت��زاي��د ع���دد م�����ص��ارك��ات االأف�����الم ع��ن ال�����دورة املا�صية 
من  جمموعة  ا�صتقطاب  ع��ن  ف�صاًل   %  35 بنحو  
فبني  والعاملية،  والعربية  واخلليجية  املحلية  االأف��الم 
 ،2021 يف  لالأو�صكار  تر�صيحها  مت  اأف��الم   5 اأيدينا 
الذي  »هيليوبولي�س«  اجل��زائ��ري  الفيلم  بينها  وم��ن 
�صيفتتح مهرجاننا يف اأول عر�س عاملي، باالإ�صافة اإىل 
اأفالم حملية وخليجية تعر�س للمرة االأوىل يف عر�س 
االأ�صا�صي  اعتماده  مهرجان  اأي  فنجاح  اأول،  خليجي 
بح�صوره  يتميز  ال�صينمائي«  و»ال��ع��ني  االأف���الم،  على 
القوي باختيار وعر�س باقة من االأفالم املتفردة على 

م�صتوى العامل.

ي�ضارك يف الندوة طالب من دول اخلليج ممن يدر�ضون حاليًا يف اليابان
طلب الإمارات يتوا�شلون مع املوؤ�ش�شات 

التعليمية اليابانية عرب ندوة رقمية
•• اأبوظبي - الفجر

ي�صتعد مركز اليابان للتعاون الدويل، وهو منظمة تابعة للحكومة اليابانية 
ومتخ�ص�صة يف التعليم وتنمية املوارد الب�صرية، لعقد ندوة رقمية للطالب 
من دولة االإمارات العربية املتحدة والدول املجاورة لها و الذين يتطلعون 
اإىل تعزيز درا�صاتهم اجلامعية واالأكادميية يف اليابان. �صي�صارك يف الندوة 
التي �صتعقد يف 25 يناير 2021 من ال�صاعة الرابعة اإىل ال�صاد�صة م�صاًء 
خم�س موؤ�ص�صات تعليمية يابانية تقدم براجمها وجماالت خرباتها ونقاط 

القوة للطالب املهتمني واأولياء االأمور واملعلمني على حد �صواء.
�صمن  م��ن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  التعليمية  للموؤ�ص�صات  م�����ص��ارك��ة  ث���اين  ه���ذه  وت��ع��د 
 NAJAH كونيكت  جن��اح  من�صة  على  تقام  التي  ال��ربام��ج  من  �صل�صلة 
ال�صنوي  جن��اح  ملعر�س  االإن��رتن��ت  ع��رب  من�صة  وه��ي   ،CONNECT

للطلبة، وهو اأكرب معر�س يف املنطقة للجامعات املحلية والدولية.
للتوا�صل  ومعلميهم  اأمورهم  واأولياء  للطالب  فر�صاً  الندوة  هذه  �صتوفر 
مبا�صرة مع ممثلني من بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية الرائدة يف اليابان مثل 
ناجويا،  وجامعة  ت��وك��اي،  وجامعة  والت�صميم،  للفنون  جو�صيبي  جامعة 
خدمات  ملنظمة  التابعة  اليابانية  اللغة  تعليم  ومراكز  توهوكو،  وجامعة 

الطالب اليابانية.
وجميع املوؤ�ص�صات التعليمية امل�صاركة متتلك خرباتها واجنازاتها اخلا�صة. 
الفنون  جمال  يف  املبدعات  من  العديد  جو�صيبي  جامعة  من  تخرج  حيث 
جامعة  اأول  توكاي  جامعة  كانت  بينما   ،1900 عام  عام  منذ  والت�صميم 
يف اليابان تطلق دورات تدريبية احرتافية للطيارين، ومت ت�صنيف جامعة 
العاملية  اإ�س  كيو  جامعة  ت�صنيفات  يف  جامعة  ناغويا �صمن اأف�صل 150 
جامعة  وتفخر  نوبل،  جائزة  على  احلائزين  من   6 واأخ��رج��ت   2021

توهوكو بربناجمها الف�صائي اخلا�س بها. 
هيئات  من  كجزء  االأو�صط  ال�صرق  من  بالطالب  املوؤ�ص�صات  جميع  ترحب 
املتنوعة. و�صتتوفر فر�صة املحادثة مبا�صرة مع املمثلني  الطالب الدولية 
الذين �صيقدمون العرو�س احلية، كما و�صين�صم للندوة طالب من منطقة 
ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا الذين يدر�صون حالًيا يف اليابان للتحدث 

عن جتاربهم.
يوم  يف  بالفعل  فعاليتها  االفرتا�صية  كونيكت  جن��اح  من�صة  اأثبتت  وق��د 

الندوة الرقمية االأوىل التي عقدت يف نوفمرب 2020.
وعرب عمران الزيدي اأحد الطالب من االإمارات براأيه عنها قائاًل: " لقد 
برامج  تقدم  امل�صاركة  اجلامعات  بع�س  اأن  علمت  عندما  للغاية  فوجئت 
بالكامل  االإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  العليا  وال��درا���ص��ات  البكالوريو�س  ل�صهادات 
اليابانية.  اللغة  درو���س  حل�صور  الفر�صة  منحهم  مع  الدوليني،  للطالب 
اأعتقد اأن هذا اجلانب قد عزز حافزي للدرا�صة يف اليابان. عالوة على ذلك، 
فقد وفرت الندوة معلومات قيمة للطالب الذين يفكرون يف الدرا�صة يف 
اليابان، مبا يف ذلك معلومات مثل اأماكن االإقامة باجلامعة وتكلفة املعي�صة 

والتاأ�صريات وغري ذلك الكثري."
اجلامعات  عن  املزيد  معرفة  املفيد  من  " ك��ان  اأي�صاً:  امل��ال  مهرة  وعلقت 

املتوفرة يف اليابان والتخ�ص�صات التي ميكننا الت�صجيل فيها."

بالتعاون مع �ضركة �ضي�ضكو العاملية

جامعة الإمارات تطلق م�شروع »ف�شل امل�شتقبل« الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�شط لتعليم الطلبة
•• العني-الفجر

اأول  م�صروع  امل��ت��ح��دة-   العربية  االإم����ارات  جامعة  د�صنت 
والتي  االأو�صط  ال�صرق  يف  ذكية  جامعية  حما�صرات  قاعة 
اأطلق عليها م�صمى " ف�صل امل�صتقبل" والتي تعنى بتقنيات 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  ومتطلبات  اال�صطناعي  الذكاء 
Industry 4.0 بالتعاون مع �صركة "�صي�صكو" العاملية.
واأكد معايل زكي اأنور ن�صيبة، وزير دولة- الرئي�س االأعلى 
للجامعة، باأن جامعة االإمارات لها دور ريادي وحموري يف 
بناء م�صتقبل اأجيال ي�صهمون يف �صناعة وريادة امل�صتقبل ال 
هذا  اأبناء  ي�صنعه  امل�صتقبل  باأن  توؤمن  دولة  واأننا يف  �صيما 
الوطن، واالرتقاء بالتعليم العايل و خلق جمتمع املعرفة، 
والتو�صع يف جماالت الت�صنيع والذكاء اال�صطناعي، وربط 
تعليمية  ببيئة  املختلفة  التخ�ص�صات  بني  املعارف  ج�صور 
ع�صر  ظ��ل  يف  ال�صناعية،  القطاعات  عمل  طبيعة  حتاكي 
اال�صطناعي  الذكاء  ومتطلبات  الرابعة  ال�صناعية  الثورة 
االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  ملتطلبات  ا���ص��ت��ه��داف��اً 

واال�صتعداد للخم�صني عام القادمة.
النوع من  هذا  باأن  للجامعة  االأعلى  الرئي�س  وذكر معايل 
الذكي  التعلم  يف  اجلامعة  دور  من  يعزز  الذكية  الف�صول 
ال���ذك���اء اال�صطناعي،  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  م��ب��ت��ك��رة  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق 
الذكية  االأدوات  ا�صتخدام  يف  والباحثني  الطلبة  وت�صاعد 
وتوظيف  العلمي،  والبحث  التعليم  يف  املتطور  والتقنيات 
اأطر  واإن�صاء  التطبيقية  الناحية  من  العلوم  لهذه  املعرفة 
خمتلف  اال�صطناعي يف  الذكاء  حتاكي  جديدة  مفاهيمية 

توثيق  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة.  وال��ت��خ�����ص�����ص��ات  امل���ج���االت 
مثل  يف  املعنية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  مع  والتعاون  ال�صراكة 
ال�صيد �صكري عيد -  اأو�صح  هذه التطبيقات . ومن جهته 
اخلليج:  منطقة  يف  �صي�صكو  �صركة  ل��دى  التنفيذي  املدير 
االرتقاء  ن�صاأتها على  االإم��ارات منذ  دول��ة  "لطاملا حر�صت 
ما  ثمار  اقتطاف  اإىل  ج��اه��دة  وت�صعى  التعليم،  مب�صتوى 
توؤمن  وه��ي  الرقمية،  واحللول  املتطورة  التقنيات  توفره 

هذا  ط���الب  جت���ذب  ل��ن  التقليدية  التعليم  اأ���ص��ال��ي��ب  ب����اأَنّ 
التكنولوجيا  باأن  اإميانها  الع�صر وطموحاتهم، ف�صاًل عن 
هي مفتاح جناح وازدهار املجتمع. ويرتجم م�صروع "ف�صل 
التعليمية  واأذرعها  االإم��ارات  دولة  التزام  امل�صتقبل" مدى 
الرائدة مثل جامعة االإمارات العربية املتحدة لي�س فقط يف 
االرتقاء بقطاع التعليم على اأ�ص�س م�صتقبلية واإمنا الرتبع 

على عر�س ريادة التعليم عاملياً".

خربتها  ت�صخري  يف  �صي�صكو  ب���دور  ���ص��ك��ري  ال�صيد  واأ����ص���اد 
امل����دن ال��ذك��ي��ة وال��ت�����ص��ن��ي��ع الذكي  ال��رتاك��م��ي��ة يف جم����ال 
التقنية  امل�صاريع  م��ن  العديد  اإر���ص��اء  اأج��ل  م��ن  والرقمنة 
النادرة مع �صركائها يف الدولة والتي ت�صاهم يف ا�صت�صراف 
امل�صتقبل يف خمتلف القطاعات كما ت�صرع من حتقيق اأجندة 

التحول الرقمي.
 ويهدف ت�صميم م�صروع "ف�صل امل�صتقبل " اإىل اإعادة ت�صور 
خالل  م��ن  ال��درا���ص��ي  الف�صل  يف  والتعلم  التعليم  جت��رب��ة 
ا�صتخدام اأحدث احللول الرقمية والتقنيات التكنولوجية ، 
وتوفري اأدوات تعزز من دور التفاعل االإيجابي بني الطالب 
ح�صور  ت�صجيل  على  الف�صل  ه��ذا  يت�صمن  حيث   واملعلم، 
الطلبة تلقائياً من خالل حتديد املوقع اجلغرايف للطالب 
التباعد  حتقق  التي  االأدوات  م��ن  م�صاحة  توفري  وك��ذل��ك 
باالإ�صافة  التدابري االحرتازية  وتعزيز  االآمن  االجتماعي 
الطلبة  وم�صاعر  تفكري  اآلية  فهم  تلقائيا  حماولتها  اإىل 
وتف�صيالتهم املتعددة يف التعلم مبا يتيح للمعلم بالتعاون 
مع تقنيات الذكاء اال�صطناعي من اختيار االأ�صلوب االأمثل 
والتوا�صل  والتبادل  واملتلقي  للطالب  املعلومة  تو�صيل  يف 

بني طريف العملية التعليمية بكفاءة عالية .
الدرا�صية من  املعياري للف�صول  الت�صميم  اعتماد   كما مت 
اإعادة ت�صكيل االأن�صطة الداخلية لتعزيز الرغبة يف التعلم 
ونقل املعرفة  عرب ا�صتخدام الروبوتات داخل الف�صل الذكي 
وتبادل املعرفة واالأدوار بني الروبوت والطالب واملعلم، وكل 
ذلك مدعوم مبجموعة من االأنظمة الذكية التي ابتكرتها 
�صركة �صي�صكو العاملية لتعزيز منهجيات التعلم يف الف�صل 

الطالب  ال��ذك��ي��ة  �صي�صكو  تقنيات  متكن  حيث  ال��درا���ص��ي، 
الزمني للمواد وال��ذي ميكن  اإط��الق تقنية  اجل��دول  من 
الطالب واملعلم من التعاطي مع املعلومات  واملواد ال�صفية 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��در���س  ال�صلة مب��و���ص��وع  وذات  امل��ط��ل��وب��ة 
 Class" وتقنية  املتعلقة،  امل��واد  التقارير  احلديثة حول 
Collaboration"، التي تتيح ت�صارك املعلومات بني 
عرب  للتعلم  فعالة  افرتا�صية  بيئة  يف  واالأ���ص��ت��اذ  الطلبة 
مع  رقمية  وم�صاحة  الف�صل،  اإىل  ال�صل�س  الو�صول  اأدوات 
 " اأداة  وكذلك  واملالحظات،  للمواد  الو�صول  على  القدرة 
تقنيات  على  ت�صتند  والتي   "A.I Note Taking
الذكاء اال�صطناعي ، وهي عبارة عن "م�صاعد افرتا�صي" 
ياأخذ مذكرات املحا�صرات ويقوم تلقائًيا بالتقاط وت�صليط 
ال�����ص��وء ع��ل��ى امل��الح��ظ��ات ال������واردة وال�������ص���ادرة م���ن املعلم 
" امل�صاعد  والطالب واملادة العلمية املقررة، باالإ�صافة اإىل  
عبارة  وه��و    "  Robot Assistance-الروبوتي
منها  مهام  بعدة  يقوم  الفيديو   م��ع  اآيل مدمج  رج��ل  ع��ن 
البيئة  واملعلم يف  الطالب  والتفاعل بني  امل��وؤمت��رات  نقل   :
االفرتا�صية واملوقع الفعلي يف ف�صل امل�صتقبل، يتم التحكم 
به عن بعد وهي جتربة جديدة تعزز من الرتابط الفعال 
ب��ني ال��ط��ال��ب وامل��ع��ل��م ب��اخ��ت��الف ال��زم��ان وامل��وق��ع للمعلم 
Location- اإىل ا�صتخدام تقنية ، باالإ�صافة  والطالب 
aware Feedback"، وهي تقنية حديثة من �صمن 
امل�صتقبل"،  "ف�صل  م�����ص��روع  منها  يتكون  ع��دي��دة  تقنيات 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  ع�صر  يف  امل�صتقبل  متطلبات  مل��واك��ب��ة 

الرابعة والذكاء اال�صطناعي. 
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ال�ضينية،  ووهان  مدينة  يف  الرئوي  لاللتهاب  غام�ص  تف�ضي  عن  واأنباء  تقارير  انت�ضرت   ،2020 عام  بداية  مع 
والذي ات�ضح فيما بعد اأنه بداية جائحة "كوفيد-19".

ويف ذاك الوقت، مل يكن ُيعرف �ضوى القليل جدا عن املر�ص والفريو�ص امل�ضبب له، ولكن الكثري من العلماء اإىل 
جانب كونور بامفورد، الباحث يف علم الفريو�ضات بجامعة كوينز بلفا�ضت، حذروا من القلق ب�ضاأن فريو�ضات كورونا 

امل�ضتجدة، م�ضت�ضهدين بال�ضار�ص ومتالزمة ال�ضرق الأو�ضط التنف�ضية وغريها من الأمثلة املهمة.
ومنذ ذلك احلني، نوا�ضل تعلم الكثري عن SARS-CoV-2 و"كوفيد-19"، واإيجاد طرق جديدة لل�ضيطرة على 
الوباء، ما يجعلنا بال �ضك اأكرث اأمانا يف العقود التالية. واإليكم ما تعلمناه منذ يناير املا�ضي وما زلنا بحاجة اإىل 

تعلمه. 

يف ال���ب���داي���ة، ُو����ص���ف امل���ر����س ال�����ذي ن�����ص��م��ي��ه االآن 
"كوفيد19-"، يف نطاق التهاب الرئة، اأو االلتهاب 
اأن  االآن  نعلم  ولكننا  ال�����ص��ن.  ك��ب��ار  ل��دى  ال��رئ��وي، 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  SARS-CoV-2 ميكن  ع��دوى 
االأ�صخا�س  ل��دى  االأع��را���س  م��ن  وا�صعة  جمموعة 
من جميع االأعمار، ترتاوح من عدم وجود اأعرا�س 

على االإطالق اإىل االلتهاب اجلهازي واملوت.
ث���م ه��ن��اك االأع����را�����س امل��زم��ن��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
االأمد".  ط��وي��ل  "كوفيد  ب���  ي�صمى  م��ا  ال��ك��ث��ريون، 
للمر�س،  املختلفة  املراحل  تفكيك  اأي�صا يف  وبداأنا 
واالأ�����ص����رار ال��ت��ي ت��ل��ح��ق ب��االأع�����ص��اء )م��ث��ل القلب 
البكترييا  م��ع  امل�صرتكة  ال��ع��دوى  ودور  وال��دم��اغ(، 

والفطريات.
ويف يناير 2020، كانت هناك اأدلة حمدودة على 
اأنه  اإن�صان. واعُتقد  اإىل  اإن�صان  انتقال العدوى من 
الذي   ،SARS-CoV-1 ل��ف��ريو���س  م�����ص��اب��ه 
وقت  يف  ال���ع���دوى  تنت�صر  ح��ي��ث  ال�����ص��ار���س،  ي�صبب 
االأعرا�س  تكون  عندما  املر�س،  من  ن�صبيا  متاأخر 

يف ذروتها.
ومع ذلك، اأظهرت الدرا�صات املبكرة اأن االنت�صار بني 
SARS- �االأ�صخا�س كان فعاال للغاية بالن�صبة ل

CoV-2، واأنه ميكن اأن يحدث ب�صرعة وقبل اأن 
تبداأ اأ�صواأ االأعرا�س.

اختبارات  ب��دون  التحكم  ال�صعب  م��ن  جعل  وه��ذا 
 PCR ح�����ص��ا���ص��ة وحم������ددة، ب��ا���ص��ت��خ��دام اخ��ت��ب��ار
االجتماعي  التباعد  ي�صاعد  وق��د  االآن.  ال�صهري 
وال��ن��ظ��اف��ة واالأق��ن��ع��ة يف احل���د م��ن االن��ت�����ص��ار، اإىل 

جانب العزل واحلجر ال�صحي.
ويف البداية، مل تكن هناك عالجات اأو لقاحات �صد 

"كوفيد19-"، با�صتثناء الدعم يف امل�صت�صفى، مثل 
�صعوبة  املر�صى  يواجه  عندما  االأك�صجني  توفري 
ي�صابون  عندما  احليوية  امل�صادات  اأو  التنف�س،  يف 

بعدوى بكتريية ثانوية.
ي��ن��اي��ر، اخترب  ���ص��ه��ر  اأع��ق��ب��ت  ال���ت���ي  ويف االأ����ص���ه���ر 
"كوفيد- �صد  جديدة  عالجات  ب�صرعة  الباحثون 

العديد  وطوروا  الديك�صاميثازون،  وحددوا   ،"19
من اللقاحات االآمنة والفعالة للغاية �صد املر�س.

"كوفيد- عن  يوميا  نتعلم  اأننا  من  الرغم  وعلى 
االأ�صئلة  م���ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  ت�����زال  م���ا   ،"19
SARS- م�صتقبل  �صت�صكل  التي  املهمة  العلمية 

كيف  هو  االأول،  لعقود.  واالإن�صانية   ،CoV-2
ويتغري  ويتكيف   SARS-CoV-2 �صيتطور 
خالل االأعوام املقبلة، يف مواجهة املناعة الطبيعية 
اأو املكت�صبة من خالل التطعيم؟، والنقطة الثانية 

االأقل اأكادميية هي ما اإذا كان هذا مهما.
العامة  ال�صحية  واإج��راءات��ن��ا  عالجاتنا  و�صتظل 

تعمل، ولكن ماذا عن لقاحاتنا؟.
والتنبوؤ   SARS-CoV-2 تطور  تتبع  نوا�صل 
وت�صري  اللقاح،  "هروب"  ب�  يتعلق  فيما  وفهمه  به 
جميع االأدلة املتاحة لدينا اإىل اأنه �صئيل للغاية يف 
اأف�صل االأحوال، واأن من�صات اللقاح احلالية لدينا 

قوية مبا يكفي لتحمل اأي تغيريات اإذا لزم االأمر.
اأن  اأن نظل متيقظني الحتمال  اأي�صا  ويجب علينا 
نوع  نف�صه يف   SARS-CoV-2 يثبت فريو�س 
اآخر، مثل املنك. ثم هناك �صوؤال حول كيفية تفاعل 
االأخرى  ال��ف��ريو���ص��ات  م��ع   SARS-CoV-2

التي تنت�صر يف الب�صر.
ويعد اجلهاز التنف�صي الب�صري موطنا للعديد من 

�صخ�س  يف  غالبا   - معا  تنت�صر  ال��ت��ي  ال��ف��ريو���ص��ات 
االإ�صابة  متنع  اأو  تعزز  الفريو�صات  وه��ذه  واح���د. 
بف�صل  اأنه  االآن  نعلم  االأخرى.ونحن  بالفريو�صات 
انت�صار معظم فريو�صات  ُقّيد  االجتماعي،  التباعد 
وفريو�س  االإنفلونزا  مثل  لدينا،  التنف�صي  اجلهاز 
اأ�صل  حت��دي��د  ع��ل��ي��ن��ا  وي��ن��ب��غ��ي  ب�����ص��دة.   ،RSV
)اأو  انت�صاره  ا�صتمرار  ملنع   SARS-CoV-2
االأخ��رى( يف  املمر�صة  الواقع فريو�صات كورونا  يف 
SARS-CoV-2 رمبا  اأن  الب�صر. ونحن نعلم 
ظهر موؤخرا يف جنوب �صرق اآ�صيا، ولكن اخلطوات 
اإىل  للو�صول  اتخذها  التي  والبيئية  البيولوجية 

الب�صر ما تزال غام�صة.
لعقود  �صحتنا  حماية  يف  اللغز  ه��ذا  ح��ل  وي�صاعد 

يتعلق  فيما  ُحققت  التي  نف�صها  بالطريقة  قادمة، 
بعدوى اإنفلونزا اخلنازير والطيور.

ف��اإن هذه  ع��ام،  قبل  بامفورد يف مقالته  ق��ال  وكما 
االأوبئة "هي تذكري دائم باحلاجة اإىل اال�صتثمار يف 
وتطوره،  النا�صئ  الفريو�س  بيولوجيا  يف  االأبحاث 
ويف النهاية حتديد االأدوية االآمنة والفعالة لعالج 

- اأو لقاحات للوقاية - من االأمرا�س اخلطرية".
والعلماء  العلم  اأن  "كوفيد19-"  جائحة  واأثبتت 
و���ص��ي��ح��ق��ق��ون��ه��ا، يف ظل  ال��ن��ت��ائ��ج  ميكنهم حت��ق��ي��ق 
ال���دع���م امل����ايل واالج��ت��م��اع��ي امل��ن��ا���ص��ب. ك��ي��ف اإذن 
�صنطبق درو�س "كوفيد19-" على م�صاكل خطرية 
م�صادات  ومقاومة  النا�صئة  العدوى  مثل  اأخ��رى، 

امليكروبات وتغري املناخ؟.

العدوى ميكن اأن توؤدي اإىل جمموعة وا�ضعة من الأعرا�ص

 )كوفيد- 19(.. اإليكم ما نفعله وما جنهله عنه!

ملاذا يتعرق النا�س؟
اجلمعية  اأو������ص�����ح�����ت 
التعرق  اأن  اخل����ريي����ة 
على  احل��ف��اظ  كيفية  ه��و 
وهناك  اجل�������ص���م،  ب�������رودة 
غدد عرقية يف جميع اأنحاء 
ومييل  ت���ق���ري���ب���ا.  اجل�������ص���م 
النا�س اإىل التعرق اأكرث يف 

الظروف االآتية:
احلار. • اجلو 

الريا�صة. • ممار�صة 
وال���غ�������ص���ب  ال�����ت�����وت�����ر   •

واالنزعاج.
انقطاع  مرحلة  دخ��ول   •

الطمث )للن�صاء فقط(.
• املر�س.

التي  االأدوي������ة  ن��ت��ن��اول   •
ت�صبب التعرق.

وت��ت�����ص��ب��ب ب��ع�����س اأن������واع 
جعل  يف  ال���������ص����رط����ان 
ال�صخ�س يتعرق اأكرث 
وت�صمل  املعتاد؛  من 

هذه:

الليمفاوية. الغدد  �صرطان  • هودجكني 
ال�صم  الغدد  من  النمو  بطيء  )نوع  ال�صرطاوية  • االأورام 

الع�صبية(.
الدم. • �صرطان 

املتو�صطة. الظهارة  • ورم 
العظام. • �صرطان 

الكبد. • �صرطان 
وقد تتغري م�صتويات الهرمون ب�صبب ال�صرطان، ما قد يوؤدي 

اإىل الهبات ال�صاخنة والتعرق.
والتي  ال�صرطان،  ن��وع خمتلف من   200 اأك��رث من  وهناك 

ميكن اأن ت�صبب العديد من االأعرا�س املختلفة.
"معظم  املتحدة  اململكة  يف  ال�صرطان  اأب��ح��اث  م��رك��ز  وق���ال 
اأكرث"،  اأو  50 عاما  العمر  يبلغون من  الأ�صخا�س  احل��االت 

مع انت�صار املر�س مع تقدم العمر.
من  ع��م��رك،  ك��ان  "مهما  ب��اأن��ه  اخل��ريي��ة  املوؤ�ص�صة  ون�صحت 
االأف�صل دائما اال�صتماع اإىل ج�صدك والتحدث اإىل طبيبك 

اإذا كان هناك �صيء ال يبدو على ما يرام".
وب���دءا م��ن اجل���زء ال��ع��ل��وي م��ن اجل�����ص��م، ميكن اأن تت�صمن 
ب��ح��ة يف  اأو  "�صوت م��زع��ج  ب��ال�����ص��رط��ان  ع��الم��ات االإ���ص��اب��ة 

ال�صوت اأو �صعال ال يختفي".
ومع ا�صتمرار الرتكيز على الفم، قد يكون هناك موؤ�صر اآخر 
التي  الل�صان  اأو  الفم  قرحة  وهو  بال�صرطان،  االإ�صابة  على 

ت�صتمر الأكرث من ثالثة اأ�صابيع.

ع�صر  اأو  املعدة  حرقة  فح�س  يجب  ال�صدر،  اإىل  وباالنتقال 
اله�صم امل�صتمر من قبل الطبيب.

وبالن�صبة للرجال والن�صاء، قد يكون التغيري غري املعتاد يف 
اأمرا مزعجا، وهذا  اأن�صجة الثدي،  اأو ملم�س  اأو �صكل  حجم 

ي�صمل تغريات احللمة اأو اجللد اأي�صا.
وعند التحرك اإىل املعدة، قد يكون هناك فقدان يف ال�صهية 

لالنتفاخ امل�صتمر.
وق���د تتغري ع����ادات االأم���ع���اء اأي�����ص��ا، وال��ت��ي ق��د ت��ت��ك��ون من 
االإم�صاك اأو براز اأكرث مرونة. واإذا كان هناك اأي دم يف الرباز 
على  ذل��ك  يوؤخذ  اأن  فيجب  احلي�س(،  )با�صتثناء  البول  اأو 

حممل اجلد اأي�صا.
وي��ن��ب��غ��ي فح�س ال��ن��زي��ف امل��ه��ب��ل��ي غ��ري امل����ربر، ب��ني فرتات 

احلي�س، بعد انقطاع الطمث اأو بعد ممار�صة اجلن�س.
ويجب مناق�صة اأي م�صاكل متعلقة بالتبول )لكال اجلن�صني( 

مع طبيب عام.
وت�صمل العالمات االأخرى لل�صرطان ما يلي:

• االإعياء.
املربر. غري  الوزن  • فقدان 

مربر. غري  وجع  اأو  • اأمل 
اجل�صم. من  مكان  اأي  يف  عادي  غري  • تورم 

جديدة. �صامة  • ظهور 
تلتئم. ال  • قرحة 

ومن املرجح اأن يوؤدي الت�صخي�س املبكر لل�صرطان اإىل عالج 
ناجح للمر�س.

بال�شرطان! ال�شابة  على  موؤ�شرا  يكون  التعرق" قد  "فرط 
 Mayo ميكن اأن يكون ما ي�ضمى بفرط التعرق، موؤ�ضرا على الإ�ضابة بال�ضرطان، حيث اأو�ضحت

الريا�ضة. ممار�ضة  اأو  باحلرارة  مرتبط  غري  التعرق  من  النوع  هذا  اأن   Clinic
ويدرج مركز اأبحاث ال�ضرطان يف اململكة املتحدة "التعرق الليلي ال�ضديد الكثافة"، كعالمة 

رئي�ضية على الإ�ضابة بال�ضرطان.
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العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 16/2020/1441 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مببلغ 35. 292.002 )مائتان واثنني وت�صعون الف 

ودرهمني وخم�صة وثالثون( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب االإعالن :  لي�س بالن االإمارات الإدارة االأ�صاطيل ، لي�س بالن االإمارات - ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنهم : 1- ايجل هنرتز للخدمات - �س ذ م م - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/9/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�صالح/ي�س بالن االإمارات الإدارة االأ�صاطيل ، لي�س بالن االإمارات - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
القانونية بواقع  مبلغ 292.002.35 مائتان واثنان وت�صعون الف واثنني درهم وخم�صة وثالثون فل�صا والفائدة 
9% �صنويا من 2020/5/5 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 18/2020/200 عقاري جزئي  
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- عمر قري�صي  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح 
: املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 726.556 
درهم )�صبعمائة �صتة وع�صرون الف وخم�صمائة �صتة وخم�صون درهم( والفائدة القانونية عنه بواقع 
9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات والزمته 
قابال  احل�����ص��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  بالر�صوم 
�صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 5144/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره 00. 70.398 درهم والفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�صتحقاق ، الزام املدعي عليها بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعالن :  �صركة ظفار العاملية للتجارة - ذ م م   - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- �صتاندرد تيم للتجارة - �س ذ م م - �صفته   بالق�صية : مدعي عليه 
جمهول حمل االإقامة 

ب��اداء مبلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها   اأق��ام عليك  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
، الزام املدعي عليها  وقدره 00. 70.398 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�صتحقاق 

بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/1/31  ال�صاعة 9.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2021/218 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3209/2020 جتاري جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 5. 393.709 درهم( ، الزام املدعيعليها برد اأ�صول �صيكات ال�صمان ارقام 
)000105 ، 000104( وامل�صحوبة من ح�صاب ال�صركة املدعية رقم )1001672185( لدى بنك دبي 

التجاري والر�صوم وامل�صاريف  
طالب االإعالن : دي بي اأي الأعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي - �س ذ م م  �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ  - املطلوب اإعالنه : 1- �صيفيلد هولدينج ليمتد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )50. 393709( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 9105/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 10699/2020 عمايل جزئي 

، ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 114529 درهم( ل�صالح العامل ور�صم 2311 در�صم ر�صوم 
املحكمة  

طالب االإعالن : حممد زين العابدين ابراهيم دروي�س - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : اأمل خمي�س دروي�س حممد البلو�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ميديتل فون - �س ذ م م  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )116840( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/862(
املخطر : اخلاجة للعقارات - �س م م

بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 
املخطر اليه : مطعم ايناموتو - �س ذ م م - جمهول حمل االإقامة

تخطركم ب�صداد االأجرة عن عقد االإيجار ل�صنة 2019 املتعلق بالوحدة رقم 124 - 
الواقعة يف هور العنز - �صرق ، وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االإعالن   F
هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ 
باخالئكم  الكفيلة  القانونية  االإج���راءات  التخاذ  م�صطرين  نكون  ف�صوف  االإع��الن 
ي�صتجد منها حتى  املتاأخرات وما  ب�صداد  والزامكم  االإيجار  الوحدة حمل عقد  من 

االإخالء والر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
انذار عديل بالن�شر

)777/2020( 
املنذرة : الوارية للنقليات العامة وال�صيانة العامة ذ م م

بوكالة املحاميني / �صمري كنعان وعبداهلل العبيديل و �صارة عبد اهلل غامن
املنذر اليهم : 1- بركون للمقاوالت العامة ذ م م

2- بروكون للمقاوالت العامة ذ م م - فرع دبي
3- �صريف فريد حماية يونان - م�صري اجلن�صية

املو�صوع  - انذار عديل ي�صدد مبلغ قدره 108.580.33 درهم مع الفوئد القانونية
بناء على تعامل جتاري بني املنذر واملنذر اليهم - حرر املنذر اليه الثاين ل�صالح املنذرة بتواريخ خمتلفة عدد ثالث �صيكات 
من ح�صاب ال�صركة املنذر اليها لدى بنك االحتادي الوطني باجمايل مبلغ وقدرهه 108.580.33 درهم وقد ارتدت جميع 

هذه ال�صيكات دون �صرف لعدم وجود ر�صيد قائم وقابل لل�صرف
االن��ذار للعلم مبا ج��اء به ونفاذ مفعوله قانونا يف حقهم  اليهم مبا ورد يف باطن ه��ذا  املنذر  املنذرة تنذر  ف��ان   : لذلك 
وتكليفهم ب�صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتهم ل�صالح املنذرة وقدره 108.580.33 درهم و الفاندة القانونية بواقع 9 % �صنويا 
من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك على حده حتى متام ال�صداد يف موعد اأق�صاه اأ�صبوع من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار واإال �صوف 

ت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية �صد املنذ اليهم يف �صاأن احل�صول على م�صتحقاتها املالية

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
انذار عديل بالن�شر

حمرر رقم )2021/764(
املنذر : �صركة الرويا للتجارة العامة - �س ذ م م 

املنذر اليه : عبداهلل �صعيد جمعه بن غليطه ب�صفته املمثل القانوين وال�صريك املدير ل��/
�صبورت ون للتجارة - �س ذ م م - جمهول حمل االإقامة 

ب�صداد مبلغ وقدره 268.193.80 درهم )مائتان وثمانية  اليها  املنذر  املنذرة  ال�صركة  تنذر 
و�صتون الف ومائة وثالثة وت�صعون درهم وثمانون فل�صا( وذلك خالل مدة اق�صاها )5( 
امل��ن��ذرة الت��خ��اذ كافة االإج����راءات  االإن����ذار واإال �صت�صطر  ت��اري��خ ن�صر ه��ذا  اي��ام م��ن  خم�صة 
القانونية التي حتفظ لها حقها واملطالبة بالتعوي�س املنا�صب عن اأي عطل اأو �صرر تعر�صت 
له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة و�صريان 

مفعول هذا االإنذار والعلم مبا جاء به خالل مدته القانونية.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم )853/2020(
املنذر : م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي - �س م ع 

املنذر اليه : علي ح�صني علي عبداهلل بن يراح 
املبالغ  �صداد  اإليه وينبه عليه ب�صرورة  املنذر  اإىل  االإن��ذار  املنذر هذا  : يوجه  املو�صوع 
املرت�صدة يف ذمته والغري م�صددة عن ا�صتخدام بطاقة �صمايلز ائتمانية والبالغ قدرها 
اأق�صاها  التاأخري وذلك يف مدة  اإىل التعوي�س وغرامات  26. 19.490 درهم باالإ�صافة 
للمبلغ  اليه  املنذر  �صداد  االإن��ذار ويف حال عدم  لهذا  ا�صتالمه  تاريخ  اأي��ام من  خم�صة 
الغري م�صدد واملرت�صد بذمته و املذكور اأعاله خالل املهلة املحددة �صوف ي�صطر املنذر 
اإتخاذ كافة االإج��راءات القانونية الالزمة �صد املنذر اليه مع حفظ كافة حقوق  اىل 

املنذر االأخرى جتاه املنذر اإليه من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 9203/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2871  اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 109.065.23 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صركة واتر�صيل ملقاوالت املواد العازلة  - ذ م م  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

- وميثله : خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- بناء امل�صتقبل للمقاوالت - �س ذ م م - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل االإقامة 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )23. 109.065( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2006/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1651/2018 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 4489418 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صركة �صايرو�س للتجارة العامة - ذ م م  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- علري�صا ح�صن بور متني 2- ايرافيت للتجارة العامة - �س ذ م م - �صفتهما  بالق�صية 
: منفذ �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  اخطاركم   )2021/1/20( بتاريخ  االإبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت   : االإع��الن  مو�صوع 
وقدره )4489418 ( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيعت الوحدات العقارية مبنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم االر�س 144 - ا�صم املبنى : يو بورا تاور 1 - رقم الوحدات : 1601 + 714 والعائدة لكم باملزايدة 
العلنية وفقا ملقت�صيات ن�س املادة 152 من الالئحة التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية رقم 75 ل�صنة 2018 
وتعديالته.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 485/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2946 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 160195 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : ياجنى �صاو - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأمل عمري ال�صبيعي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- جمعة ح�صن خمي�س بوكتاره - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة 
ار�س - املنطقة : ابوهيل - رقم االر�س - 1562 - وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 20

نا�صر  حممد  احمد  نا�صر  وميثلهم  با�صليب  نا�صر  حممد  احمد  ورثة   : ال�صادة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
با�صليب ويو�صف احمد حممد نا�صر با�صليب و�صامل احمد حممد نا�صر با�صليب اجلن�صية االإمارات العربية 
املتحدة يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�صهم البالغة 100% وذلك اىل ال�صيدة / فاطمة �صامل احمد 
احلامدي اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة )ال�صيل للمقاوالت ال�صحية واال�صباغ( والتي تاأ�ص�صت 
اال�صم  تغيري  مت   ، االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )504169( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة 
التجاري لل�صركة / املوؤ�ص�صة ، حيث كان اال�صم التجاري ال�صابق )ال�صيل للمقاوالت ال�صحية واال�صباغ( لي�صبح 
)الرجاء االن�صائية ذ م م( مت تغيري ن�صاط املوؤ�ص�صة الفردية حيث كان الن�صاط ال�صابق ا�صباغ ، مقاوالت فئة 
�صاد�صة �صحي لي�صبح مقاوالت بناء فئة خام�صة ، تنازل ا�صحاب الرخ�صة الخر ، ومت تغيري ال�صكل القانوين 
من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2020 / 0003333 مدين )جزئي( 
ال�صيخه عزه حميد بن را�صد بن �صلطان النعيمي االإمارات العربية املتحدة /اجلن�صية 

اىل املدعي عليه : �صاجنريا كومارا باتاجامانا �صري النكي / اجلن�صية ، �صيدات �صرى فينوت انورادا جاماجى 
�صري النكي / اجلن�صية ، م�صرف ابوظبي اال�صالمي 

امام حمكمة  اأعاله للمطالبة لذا يتوجب عليكم احل�صور  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي / قد  باأن  نعلمكم 
ال�صارقة ، املحكمة االإبتدائية املدنية ، لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات   ويف حالة عدم ح�صوركم او 

اإر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر االإجراءات القانونية يف غيابكم 
احلكم : حكمت املحكمة : مبثابة احل�صوري للمدعي عليهما االأول والثاين وح�صوري للمدعي عليه الثالث 
:- الزام املدعي عليهم مت�صامنني بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 95.000 درهم خم�صة وت�صعون الف درهم والفائدة 
اأ�صل مبلغ الدين ،  اأال يجاوز  التاأخريية بقيمة 5% �صنويا من بتاريخ 2020/7/9 وحتى متام ال�صداد وعلى 

والزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حرر بتاريخ 2021/1/24  حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
القا�ضي / حممد اأحمد عبدول  

حمكمة ال�ضارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007627 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نازارمريات موهاميديوف موهاميديوف 
جمهول حمل االإقامة  : دبي ديرة احلمرية 0569534099 - 0543260962

اعالن بالن�صر باللغتني العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعي / حممد نادر حاجي عبدالكرمي 

الزام  ب���:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )18.895( درهم -  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم 
املدعي عليه بدفع الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة - �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام 

املادة 229 الفقرة )5( من قانون االجراءات املدنية 
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/1/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
او بوا�صطة وكيل معتمد -  املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �صخ�صيا  االإبتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
يف الدعوى رقم  2020/4259 جتاري جزئي  

املعلن اليهم / املدعي عليها : �صركة ريجينت جلوبال التجارية - ذ م م  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�صبية يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم االأحد املوافق 2021/1/31 وذلك يف متام ال�صاعة 3:15 ع�صرا  
موعدا لعقد االإجتماع االأول للخربة املحا�صبية وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - منطقة 
فيوز  القرهود  بناية  كريك  جمريا  فندق  من  بالقرب  را�صد  ال�صيخ  �صارع  القرهود 
مكتب رقم 709 الطابق ال�صابع هاتف رقم 04/2200272 فاك�س رقم 04/2200273 �س 

ب رقم 446047 - دبي.  
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور االجتماع املذكور مع اح�صار كافة 

امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�صتجي للمحا�صبة القانونية 

اخلبري املحا�صبي/ عبدالرحمن كرم�صتجي 

دعوة حل�شور
اجتماع اخلربة املحا�شبية الأول

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر        

 2368/2020/11 مدين جزئي  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- زياد حممود حمفوظ  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :اأحمد اأ�صغر طاهري ن�صب  

وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3.548.000 درهم( 

والر�صوم وامل�صاريف وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
مكلف  فاأنت  ل��ذا  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2021/1/28 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
اإدارة الدعوى من خالل تطبيق  اأمام الدائرة الثامنة مبكتب  باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
بوتيم لالإت�صال املرئي على رقم التوا�صل 0565460830 وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000041 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اجلوال خلدمات توريد العمال  
جمهول حمل االإقامة : عجمان - خلف مركز ال�صرطة  

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/1/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/1/20 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 810/2020/361 ا�شتئناف اأمر اأداء  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- زين كابيتال بي تي اي ال تي دي

جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف / نعمان بوترا برامود بوترا 

�صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/2/1 املوافق  االثنني  يوم  لها جل�صه  وح��ددت 
قانونيا  او من ميثلكم  بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم  التقا�صي عن  بقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 1564/2020/300 ا�شتئناف مدين   
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
غ�صان  2-اي���اد  العتيبي  مطلق  ب��ن  �صعد  ب��ن  نايف   -1/ �صدهم  امل�صتاأنف  اىل 

الف�صيل ، 3-ماجد بن ابراهيم بن مقحم املقحم - جمهويل حمل االقامة 
امل�صتاأنف / عبدالرحيم حممد احمد ع�صريي وميثله / فهد عبداهلل  ان  مبا 
قمرب حممد -قد ا�صتاأنف  القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2020/1347 
مدين جزئي وحددت لها جل�صه يوم االثنني املوافق 2021/2/1 ال�صاعة 10.00 
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�صي  بقاعة  �صباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 21
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ منري ح�صني مبارك اهلل  اجلن�صية بنغالدي�س يرغب 
ال�صيد/ حممد فردو�س  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف 
تاأ�ص�صت  والتي  اجلزيرة(  باب  )كافترييا  الرخ�صة  يف  بنغالدي�س  اجلن�صية  عبداملجيد 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )741869( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 

، تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�صبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه / خليفة حممد عبداللطيف عبدالنبي البلو�صي 

نعلمكم بان املدعي / �صركة الظفرة لتاأمني )�س م ع( الدعوى رقم 2021/48 دائرة اليوم الواحد 
املدنية التجارية الثالثة  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

احلكم بالزام املدعي عليه عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )70000 درهم( )�صبعون الف درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام 

الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
االحتادية  ال�صارقة  مبحكمة    )10( رقم  مكتب  الدعوة  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�صتندات ، وذلك يوم االأربعاء املوافق 2021/2/3 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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ال�صادة / �صركةاالمارات بالبادي للمقاوالت املحدودة 

باالإ�صارة اىل التكليف ال�صادر لنا من حمكمة ابوظبي التجارية االإبتدائية كخبري هند�صي يف 
الدعوى رقم 2020/2705 جتاري جزئي املقامة �صدكم  من ال�صادة / اأية اآر جيه الهند�صية 

ندعوكم حل�صور االإجتماع مو�صوع الدعوى وذلك يوم الثالثاء املوافق 2021/2/2 م ال�صاعة 
مطر  ورثة/  بناية   - خليفة  �صارع   - اأبوظبي  يف  الواقع  مكتبنا  يف  �صباحا  ع�صر  احلادية 

بالعفاري ع�صيان املن�صوري 
الطابق 10 �صقة رقم 1001 )مام �صيدار( حتت البناية )حمل �صالون 2000( 

ت: 6744664 �س ب 53924 فاك�س 6744665 متحرك : 0506439583 
وعليه انتم مكلفون باحل�صور �صخ�صيا او بوكيل معتمد ومعكم كافة امل�صتندات اخلا�صة 

بالدعوى ويف حالة عدم ح�صوركم �صن�صري يف االإجراءات وفق تكليف املحكمة. 
اخلبري الهند�شي املنتدب 
دكتور مهند�س / ح�شام الدين حممد ح�شنني 

دعوة اإجتماع خربة 
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  209/2020/1985  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ص��ده/1- روك��وول بي يف بي اي��ه - ف��رع  جمهول حمل 
قد   - ايكران  جي  فران�س  لوي�س  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )840809( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 2038/2020/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل امل�صتاأنف �صده /1- بافان برمي امرناين )كفيل �صامن(

جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف /م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي 

م�صاءا   16.00 ال�صاعة   2021/2/3 املوافق  االربعاء  يوم  جل�صه  لها  وح��ددت 
قانونيا  او من ميثلكم  بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم  التقا�صي عن  بقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن ن�شر اإنذار وتكليف بالوفاء 

الرقم )2021/852(
مر�صل من املنذرة : �صركة كارامان لالدوية البيطرية ذ.م.م

بوكالة املحامي / ابراهيم مو�صي على
مر�صل اإيل : 

املنذر اليه االول : �صعيد يعقوب �صعيد �صامل الوح�صي ب�صخ�صة وب�صفتة مالك املوؤ�ص�صة الفردية / موؤ�ص�صة الكرمة البيطرية
املنذر اليه الثاين : حممد فوؤاد الهجر�صي �صليمان

ف���ان امل���ن���ذرة ت��ن��ذر امل���ن���ذر اإل��ي��ه��م ب�����ص��داد امل��ب��ال��غ امل��رت���ص��دة ب��ذم��ت��ه��م ل�����ص��ال��ح امل���ن���ذرة وال��ب��ال��غ��ة م��ب��ل��غ وق�����دره 170000 درهم 
اأي������ام ع���م���ل( م���ن ت���اري���خ االع������الن امل����اث����ل، واال �صت�صطر  اأي������ام )خ��م�����ص��ة  )م���ائ���ة و���ص��ب��ع��ون ال����ف دره������م( يف م���وع���د غ��اي��ت��ه 5 
اإلزامهم  ، م���ع  ال���ث���اب���ت ق��ب��ل��ه��م  ب��ح��ق��ه��ا  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  اإل���ي���ه���م  امل���ن���ذر  ال��ق��ان��ون��ي��ة ق��ب��ل  ات���خ���اذ ك���اف���ة االإج����������راءات  امل����ن����ذرة اإىل 
ب��ال��ت��ع��وي�����ص��ات وال��ت�����ص��م��ي��ن��ات، وك���اف���ة امل�����ص��اري��ف ال��ت��ي ت��ت��ك��ب��ده��ا امل���ن���ذرة يف ���ص��ب��ي��ل ذل���ك م���ن ت��رج��م��ه م�����ص��ت��ن��دات وغ���ري ذلك 
 م���ن م�����ص��اري��ف، م���ع ح��ف��ظ ح���ق امل���ن���ذرة يف ات���خ���اذ ك��اف��ة االإج�������راءات ال��ت��ح��ف��ظ��ي��ة وال��وق��ت��ي��ه حل��ف��ظ ح��ق��ه��ا ال��ث��اب��ت ق��ب��ل املنذر

اإليهم وغري ذلك من االإجراءات التي اأتاحها القانون للمنذره حلفظ حقها الثابت قبل املنذر اليهم .
وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى،

الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن ن�شر اإنذار وتكليف بالوفاء 

الرقم )2021/851(
مر�صل من املنذرة : �صركة �صيام التجارية - �س ذ م م 

بوكالة املحامي / ابراهيم مو�صي على
مر�صل اإيل : 

املنذر اليه االول : ملحمة الوقت ذ م م - وميثلها قانونا / قرابو بريومبيدي حممد - هندي اجلن�صية 
 48662.25 وق��دره  مبلغ  والبالغة  املنذرة  ل�صالح  بذمتها  املرت�صدة  املبالغ  ب�صداد  اإليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ف��ان 
دره����م )ث��م��ان��ي��ة وارب���ع���ون ال���ف و���ص��ت��م��ائ��ة واث���ن���ان و���ص��ت��ون دره����م وخ��م�����ص��ة وع�����ص��رون ف��ل�����س( يف م��وع��د غايته 
اأي����ام ع��م��ل( م��ن ت��اري��خ االع����الن امل���اث���ل، واال �صت�صطر امل���ن���ذرة اإىل ات��خ��اذ ك��اف��ة االإج������راءات  اأي����ام )خ��م�����ص��ة   5
اإل���زام���ه���ا ب��ال��ت��ع��وي�����ص��ات والت�صمينات،  اإل��ي��ه��ا ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��ه��ا ال��ث��اب��ت ق��ب��ل��ه��ا ، م���ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة ق��ب��ل امل���ن���ذر 
وك��اف��ة امل�����ص��اري��ف ال��ت��ي ت��ت��ك��ب��ده��ا امل���ن���ذرة يف �صبيل ذل���ك م��ن ت��رج��م��ه م�����ص��ت��ن��دات وغ���ري ذل���ك م��ن م�صاريف، 
 م���ع ح��ف��ظ ح���ق امل���ن���ذرة يف ات���خ���اذ ك��اف��ة االإج��������راءات ال��ت��ح��ف��ظ��ي��ة وال��وق��ت��ي��ه حل��ف��ظ ح��ق��ه��ا ال��ث��اب��ت ق��ب��ل املنذر

اإليهم وغري ذلك من االإجراءات التي اأتاحها القانون للمنذره حلفظ حقها الثابت قبل املنذر اليهم .
وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى،

الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 4705/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2351/2019 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 665379 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : موؤ�ص�صة احل�صان االأبي�س للنقليات العامة - �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- كبيتل �صتيت للنقليات - ذ م م  2- جيت ملقاوالت البناء - �س ذ م 

م - �صفتهما  بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )665379( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7951/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2810 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 173705 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صركة ام اند بي مورتار اند بال�صرت دراي مك�س - ذ م م - �صفته بالق�صية 

: طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهما : 1- فالكون اأمبري للمقاوالت )�س ذ م م( 2-روي�صون انتوين �صريوفاتور 

جون انتوين - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )173705( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7655/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3085 امر اأداء بعد ان اأ�صبح 

احلكم قابال للتنفيذ اجلربي و�صداد مبلغ وقدره )1029287.88 درهم(
طالب االإعالن : �صركة دبي بال�صرت دراي مك�س - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- فليك�صماك�س للخدمات الفنية - �س ذ م م  2-نيتي�س كري�صنا كومار كري�صنا 
بو جارى - �صفتهما  بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 

املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : االإع���الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )1029287.88( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 8675/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2729/2020 امر اداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 41131 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صركة اك�صيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة الك�صيد ال�صناعية -ذ 

م م ، �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م - اجلن�صية االإمارات - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة تقنية االبراج للمقاوالت ذ م م - فرع دبي 2- بهارات كومار موتى 

الل 3- فواز عماد الدين عبداحل�صني عبداهلل - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم
جمهويل حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )41131( وق��دره  به 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 454/2020/18 عقاري جزئي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )74. 1475189 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام  

طالب االإعالن :  �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار - ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- بيجاي تريدينغ - م د م �س - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه  جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/12/31 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ �صركة 
املدعية  واملحررة بني  املوؤرخة 2014/3/3 وتعديالتها  االيجار  اتفاقية  وانهاء  بف�صخ  م.  1-  م  ذ  دبي لال�صتثمار  تطوير جممع 
واملدعي عليها واملتعلقة بقطعة االر�س رقم 772- 597 الكائنة مبجمع دبي لال�صتثمار  االوىل وبالزامها باخالء العقار مو�صوع 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 1.475.189.74 درهم  بان  املدعي عليها  ال��زام  ال�صواغل 2-  الدعوى وت�صليمه للمدعية خاليا من 
)فقط مليون واربعمائة وخم�صة و�صبعون الف ومائة وت�صعة وثمانون درهما واربعة و�صبعون فل�صا( قيمة امل�صتحقات االيجارية 
للعني املوؤجرة مو�صوع الدعوى عن الفرتة من 2018/3/3 وحتى 2021/3/2 مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
يف 2020/6/28 وحتى تاريخ ال�صداد التام. والزمتها بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا 
ذلك.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 
اىل املدعى عليهما/ 1- ال�صفينة ام تي املرقاد - املرقاب �صابقا 2-كياو موي لوين - ربان ال�صفينة 

نعلمكم بان املدعي / �صركة كوهيرنيت�س ايرنجي - م م ح يف الدعوى رقم 2020/2819 جتاري كلي 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

- اأوال : ا�صرتداد حيازة احلمولة املوجودة على منت ال�صفينة وقيمتها 53.557.828.71 درهم 
- ثانيا : احلكم بعدم التعر�س وت�صليم احلمولة املوجودة على ال�صفينة والبالغ قيمتها 5.474.076.32 درهم ، 
ثالثا : بالزام املدعي عليهم باداء مبلغ 1000.000.000 درهم تعوي�صا عن اخل�صائر ت�صامنا وت�صامما والفائدة 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامه  مع  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 

املحاماة. 
االحتادية  ال�صارقة  )9( حمكمة  رقم  الكلية مكتب  الدائرة  الدعوى  اإدارة  اأمام  مكتب  يقت�صي ح�صورك  لذا 
االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
، وذلك يوم االربعاء املوافق 2021/1/27 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها 

اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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الدعوى  رقم 2019/1938 م - اإ�شتئناف ، جتاري 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإ�شتئنافية املدنية 
اىل املدعي عليهم : ال�صادة / مطبعة العامل الرقمي ذ م م - جلف تكنيكال كومري�صال برنتنج بر�س - منطقة 
 - ليالراماين  ا�س  �صينجد  نار  فا�صوديف   - ليالراماين  رامي�س   - نار�صينك  وا�صوديف  راجي�س   - م  م  ذ  حرة 
جمهولوا حمل االإقامة(  - مبا ان املدعي : م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي - بوكالة : مكتب جابر را�صد ال�صالمي 
للمحاماة واالإ�صت�صارات القانونية - قد اقام عليكم الدعوى الق�صائية رقم 2019/1938 م ، مدين - اإ�صتئناف - 
جتاري - ال�صارقة،  فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�صور امام اخلبري امل�صريف املكلف من عدالة املحكمة  
جلل�صة اخلربة االوىل يوم الثالثاء املوافق 26 من يناير 2021 م ، ال�صاعة الثانية ظهرا ،    مبقر مكتب اخلبري 
)دار البيان للح�صابات واال�صت�صارات( دبي ، ديرة ، �صارع اأبوبكر ال�صديق ، مركز وربة. الطابق االول - مكتب 22 
، هاتف رقم : 3599997 04   فاك�س : 3599987 04 ، 2511318 04 ، م�صطحبني معكم ن�صخة عن كافة امل�صتندات 
املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق 

يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�صور �صيتم االجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�صوؤولية.
اخلبري امل�شريف  الدكتور / حممد الفقي 
هاتف / 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 694/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/21 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 36340 

درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف + تنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب االإعالن : بنك اأبوظبي التجاري  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه  : 1- �صمريه عبدالر�صول هارون ا�صحاق الزدجايل - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36340( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  باالإ�صافة بف�صخ العقد امل�صمى )اإجارة منفعة عقار( م�صوع الدعوى واملربم عن العقار رقم 
410 الطابق الرابع مبنى مزايا 12 املبنى 1 منطقة وادى ال�صفا 2 قطعة االر�س رقم 1327 رقم بلدية 7672 ؟ 643 - اإمارة 
دبي - حمل التداعي - والزام املدعي عليها بت�صليمه للبنك املدعي خاليا من ال�صواغل واال�صخا�س ورد احليازة والغاء ا�صارة 
القيد العقاري )االإجارة املنتهية بالتملك( الواردة با�صم املدعي عليها يف �صجالت دائرة االأرا�صي واالأمالك والزام املدعي 
عليها الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، التنفيذ او خزينة املحكمة باالإ�صافة اىل احلكم ال�صادر 

يف الدعوى رقم عقاري جزئي /21/2020 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن بالن�شر
رقم )859/2021(

املعلن : ام ا�س للعقارات الدولية - وميثلها ال�صيد / �صهيل ماجد �صقر املري )مالك( ، العنوان : مكتب رقم ) 110 ( ، ملك ال�صيخ 
بن خليفة اآل مكثوم - بر دبي - ال�صيافة. مبوجب وكالة املحامية / فاطمة مو�صى علي مبوجب وكالة �صارية بتاريخ )2019/1/6( 

برقم حمرر )2019/1/3050( �صادرة من دبي ،  الهاتف : 0097143457779 - 00971504234673 
INFO@FATMAALMOOSA.COM : الربيد االإلكرتوين

املعلن اإليه : بوبوالر للعقارات - العنوان : االمارات العربية املتحدة ، اإمارة دبي احل�صيبة ، رقم االر�س )152- 0( 
هاتف : 97143266424 - رقم مكاين 2673992826 .

املو�ضوع -   يعلن املعلن املعلن باالإخالء لعدم �صداد قيمة االيجار املتاأخر وهو مبلغ )550.000( درهم )خم�صمائة وخم�صون الفا 
درهم(  وما ي�صتجد من قيمة اإيجارية حتى متام االإخالء الفعلي يف خالل مدة اأق�صاها ) 30 ( يوما )ثالثون يوما( من تاريخ هذا 
االإعالن.  يف حالة عدم ال�صداد االمتناع عن الوفاء خالل 30 يوما )ثالثون يوما( من تاريخ ت�صلمه او من ينوب عنها قانونا هذا 
االإعالن �صوف يتخذ املعلن كافة االجراءات القانونية الالزمة و املطالبة مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة اإيجارية و اإخالء العني 
املذكورة و ت�صليمها للمعلن باحلالة التي ت�صلمها عليها وقت التعاقد و �صداد امل�صتحقات االإيجارية املتاأخرة و املرت�صدة يف ذمتكم 
حتى تاريخ االإخالء التام مع اإ�صالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف و ت�صوية ح�صاب الكهرباء و املاء )ديوا( و ت�صليم براءة الذمة 

وذلك و التعوي�س عن العطل و ال�صرر الالحق على املعلن مع حتمل املعلن اإليه كافة الر�صوم و اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )2021/541(
املعلن : ام ا�س للعقارات الدولية - وميثلها ال�صيد / �صهيل ماجد �صقر املري )مالك( ، العنوان : مكتب رقم ) 110 ( ، ملك ال�صيخ 
بن خليفة اآل مكثوم - بر دبي - ال�صيافة. مبوجب وكالة املحامية / فاطمة مو�صى علي مبوجب وكالة �صارية بتاريخ )2019/1/6( 

برقم حمرر )2019/1/3050( �صادرة من دبي ،  الهاتف : 0097143457779 - 00971504234673 
INFO@FATMAALMOOSA.COM : الربيد االإلكرتوين

املعلن اإليه : دولت خان وايل جان - باك�صتاين اجلن�صية 
العنوان : دبي - بردبي - مبنى بلوك رقم )283( ، �صقة رقم )01(  - هاتف : 0526820972

املو�ضوع -   يعلن املعلن املعلن باالإخالء لعدم �صداد قيمة االيجار املتاأخر وهو مبلغ )25000( درهم )خم�صة وع�صرون الفا درهم(  
تاريخ هذا  ( يوما )ثالثون يوما( من   30 ( اأق�صاها  الفعلي يف خالل مدة  االإخ��الء  اإيجارية حتى متام  ي�صتجد من قيمة  وما 
االإعالن.  يف حالة عدم ال�صداد االمتناع عن الوفاء خالل 30 يوما )ثالثون يوما( من تاريخ ت�صلمه او من ينوب عنها قانونا هذا 
االإعالن �صوف يتخذ املعلن كافة االجراءات القانونية الالزمة و املطالبة مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة اإيجارية و اإخالء العني 
املذكورة و ت�صليمها للمعلن باحلالة التي ت�صلمها عليها وقت التعاقد و �صداد امل�صتحقات االإيجارية املتاأخرة و املرت�صدة يف ذمتكم 
حتى تاريخ االإخالء التام مع اإ�صالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف و ت�صوية ح�صاب الكهرباء و املاء )ديوا( و ت�صليم براءة الذمة 

وذلك و التعوي�س عن العطل و ال�صرر الالحق على املعلن مع حتمل املعلن اإليه كافة الر�صوم و اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 4702/2020/16 جتاري جزئي
يوؤدوا  ب��ان  بالت�صامن  وال��راب��ع��ة  والثالثة  الثانية  عليهم  امل��دع��ى  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�صوع 
للمدعية مبلغ وقدره 1،500،000 درهم املرت�صد يف ذمتهما نظري بيع مطعم اأ�صول وموجودات املدعى 

عليها االأوىل مطعم كات�صاب بوليفارد. اإلزام املدعى عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واالأتعاب
طالب االعالن:  �صركة ا�صرتاجتيك ا�صو�صيت�س انرتنا�صيونال ليمتد وميثلها ال�صيد / عبد الرازق عبد 

االأحد - �صفته بالق�صية:  مدعى
املطلوب اعالنهم:  1- حلويات اأب�صار االإيرانية �س ذ م م - �صفته بالق�صية:  مدعى عليه 

اأقام عليك� الدعوى ومو�صوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم الثانية والثالثة  مو�صوع االإعالن :  قد 
والرابعة بالت�صامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 1،500،000 درهم املرت�صد يف ذمتهما نظري بيع 
مطعم اأ�صول وموجودات املدعى عليها االأوىل مطعم كات�صاب بوليفارد. اإلزام املدعى عليهم بالر�صوم 
وامل�صاريف واالأتعاب - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 02-02-2021 ال�صاعة 08:30 �صباحا يف 
قاعة التقا�صي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من 

مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على االقل.
مدير دعوى 

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 25/ 1/ 2021  Issue No : 13147
Real Estate Summary 200/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party: 1- Omar Quraishi
 Unknown place of residence
The prevailing party: Real Estate Investment Public Corporation
Represented by:  Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-07-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation ordering the 
defendant to pay the plaintiff an amount of AED 726,556 (Seven Hundred Twenty 
Six Thousand Five Hundred and Fifty Six Dirhams) and the legal interest of 9 % 
per annum from the claim date until the full payment and the court rejected other 
claims and ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams 
as attorney's fees.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 25/ 1/ 2021  Issue No : 13147
Service by publication

In case no 207/2021/218 Commercial Execution
Subject of Execution: Execution of the Judgment rendered in Case No 3209/2020 
(Partial – Commercial) for the payment of the awarded amount of AED 393,709.5; 
oblige the respondent to return the original security cheques. Nos (000104, 000105) 
drawn from the plaintiff bank account No 1001672185 on Commercial Bank of Dubai 
and to pay fees and expenses.
Notifier:  D P I INTERIOR DESIGN & DECORATION LLC-Capacity: execution applicant
Party to be Notified: SHEFFIELD HOLDINGS LIMITED-Capacity: Respondent
Subject of notifications: The aforementioned Execution Case was filed against you 
to oblige you with paying the awarded amount (ARD 393709.50) to the Execution 
Applicant or the Court Treasury. Therefore, the Court will initiate the execution 
actions against you if you do not comply with the mentioned Ruling within fifteen 
(15) days from the publication date hereon.
Head of Division
Yacoub Mohammed Ahmed Al-hammadi

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 25/ 1/ 2021  Issue No : 13147
Publication Notice
Civil Case no. SHCFICIREA2020/0007626
Notice to respondent/ Nazarmyrat Muhammedov
Phone no. 0543260962, 0569534999
Plaintiff Mohammd Nadir Haji Abdul Karim filed above case against you 
claiming to obligate the respondent to pay AED 18,895.00, in addition to 
court charges and fees The plaintiff asked the court to issue a judgment 
in accordance with clause 5 of article 229 of civil procedures code, 
Therefore, you are officially notified to attend the session on 26/01/2021 
at case management office in Sharjah Court of First instance, office no. 
2, in person or represented by an attorney. You are requested to submit 
an answering memo including all documents relate to the case during 10 
days as of the date of notice
Legal service Meager
Mohamed Hussain Amin Al Mulla

United Arab Emirates

 Ministry of Justice
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اعالن بالن�شر 
         يف الدعوى رقم 77/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�صوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/4250 امر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 614845.5 درهم ( ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف

طالب االعالن:  �صركة التاأمني فيدلتى املتحدة )�س.م.ع( - �صفته بالق�صية:  طالب 
التنفيذ

�صفته   - م(  م.  )ذ.  التاأمني  لو�صطاء  العامة  االهلية  �صركة   -1 اع��الن��ه��م:   املطلوب 
بالق�صية:  منفذ �صده 

مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 614845.5 درهم ( اىل طالب التنفيذاأو خلزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك�م  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

 

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني 

يف الق�شية التنفيذية رقم 2016/901 را�س اخليمة
  تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة تنفيذ الرتكات عن بيع عقار عبارة عن بيت 
�صعبى  فى منطقة املعمورة  را�س اخليمة   -م�صاحة الق�صيمة 9584. ق م تقريبا ، الأعلى �صعر،  
والعائدة ملكيتها للمرحوم / عبد الرحمن حممد جمال عبداهلل  ، بتاريخ 2021/01/27 عن 
طريق �صركة االمارات للمزادات ، علما باأن قيمة التامني 20% من قيمة العقار البالغ 550000 

درهم  تدفع نقدا.او ب�صيك مدير. 
االمارات  ل�صركة  االإلكرتوين  املوقع  الدخول على  االط��الع  اأو  باال�صرتاك  فعلى من يرغب 
للمزادات www.emiratesauction.ae   ،ومن يرغب باالعرتا�س عليه مراجعة  دائرة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ

�ضعيد ال�ضحي

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر        

2020 / 524 عقاري جزئي
تفا�صيل االإعالن بالن�صر

اإىل حمكوم عليهم 1/تنميات جلوبل للتطوير العقاري �س.ذ.م.م
جلوبال  تنميات  �صركات  مدير  وب�صفتة  ال�صخ�صية  الفال�صي-ب�صفتة  غالب  �صعيد  احمد  را�صد  2/�صعيد 

للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن حمكوم له/ جيهان ابراهيم م�صطفي عبداحلميد - و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 27-10-2020 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ جيهان 
ابراهيم م�صطفي عبداحلميد  ، بف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء املوؤرخة يف 2015-8-16 للوحدة العقارية رقم 
) جي 20 ( يف امل�صروع العقاري امل�صمى برج �صندريال - اال�صاطري ال�صكنية املرحلة اخلام�صة ، وباإلزام ال�صركة 
املدعي عليها االوىل باأن ترد للمدعية مبلغ مقداره ) 188.179 درهم ( والفائدة علي ذلك املبلغ بواقع 9 % 
درهم مقابل  واأل��ف  وامل�صاريف  الر�صوم  واألزمتها   ، ال�صداد  الق�صائية حتى متام  املطالبة  تاريخ  �صنويا من 
اأتعاب املحامة ، و رف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية 

اأداء  اأمر   AJCFICICPL2020 /0003490 يف  الدعوى رقم
اىل املحكوم عليه:مدين:�صمارت كري خلدمات تنظيف املباين - موؤ�ص�صة فردية ، ومتثلها/مرمي 

�صعيد غامن �صعيد احلزمى - العنوان:جمهول حمل االقامة 9205298
املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  عليكم هذه  قد حكمت  بتاريخ:2020/12/19  بانه  علما  نحيطكم 
قررت  اال�صباب  فلهذه   - �صيخ  حنيف  حممد  �صيخ  وقا�س  :حممد  ل�صالح  اعاله  بالرقم 
املحكمة:بعد االطالع على العري�صة وعلى م�صتنداتها وعمال باملادة 62 من الالئحة التنظيمة 
لقانون االجراءات املدنية ناأمر بالزام الطرف املطلوب بان يوؤدي للطرف الطالب مبلغا وقدره 
)115000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 7% بداية من تاريخ املطالبة املوافق:2020/12/16 
قابال  حكما   - حماماة  اتعاب  درهما  الف  ومبلغ  بامل�صروفات  وااللزام  التام  ال�صداد  وحتى 

لال�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�صتالمك هذا التبليغ. 
القا�شي/وجدي ال�شاذيل بن احمد
حمكمة عجمان
املحكمة البتدائية املدنيه      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6795/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 440/2019 جتاري كلي واملعدل باال�صتئناف رقم 

38/2020 ا�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )17796795.7( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : البنك التجاري الدويل �س.م.ع -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- �صركة افوان للتجارة العامة ذ.م.م 2- علم�صنداين ارجندا�س نارايندا�س )ب�صفته كفيل 
�صخ�صي( 3- �صاجناي كومار ناريندا�س علم�صنداين )ب�صفته كفيل �صخ�صي( 4- نارايندا�س �صبهراج علم�صنداين 
للتجارة  �صيفتيك�س  �صركة   -6 �صخ�صي(  كفيل  )ب�صفته  احلميدي  الدين  فخر   -5 �صخ�صي(  كفيل  )ب�صفته 
�س.ذ.م.م ب�صفتها كفيل )مظهر �صيكات( 7- �صركة ايدمرك التجارية )ذات م�صوؤولية حمدودة( - ب�صفتها كفيل 
)مظهر �صيكات( 8- رامي�س مول�صنداين ب�صفته كفيل )مظهر �صيكات( 9- �صركة مانف للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

10- ا�صوك كومار ثارواين- �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهويل حمل االإقامة 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : االإع��الن  مو�صوع 
االجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17796795.7(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13147 بتاريخ 2021/1/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : مطعم اإينا ذ.م.م  
العنوان : نخلة جمريا - ذا بيونت TPT-F-B-IN06 -07. ال�صكل القانون:ذات 
 1287222  : التجاري  بال�صجل  القيد  رقم    783014 الرخ�صة:  رقم  حم��دودة  م�صئولية 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  اأع���اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اإن��ح��الل  ال��ت��ج��اري لديها 
بتاريخ  2021/1/20 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2021/1/20  واملوثق لدى كاتب 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�ضبة 
- الهاتف:042389721 - الفاك�س:042389722،م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة
ال��ع��ن��ز -  ال�����ص��ع��ايل - دي�����رة - ه����ور  ال���ع���ن���وان :  م��ك��ت��ب رق����م 204 - م��ل��ك ع���ب���داهلل   

الهاتف:042389721 - الفاك�س:042389722
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
مطعم اإينا ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكور اأعاله لت�صفية  
بتاريخ 2021/1/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/20 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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يقدم مهرجان طريان االإمارات لالآداب الذي تنطلق فعالياته خالل الفرتة 
الفعاليات  م��ن  املقبل جمموعة  ف��رباي��ر   13 اإىل  اجل���اري  يناير   29 م��ن 
االأدبية التي تتميز ب�صبغة فنية جمالية يف مركز جميل للفنون يف منطقة 

اجلداف مبدينة دبي يومي 29 و 30 يناير اجلاري.
ويتميز الربنامج مبجموعة من العرو�س احلية واجلوالت الفنية وور�س 

العمل واملعار�س واأن�صطة االأطفال مع العديد من اجلل�صات املجانية.
ثالثة  م��دار  على  االأ�صبوع  نهاية  اإج���ازات  اأوىل  يف  الفعاليات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
يف  ال��ث��اين  االأ���ص��ب��وع  نهاية  يف  ال��ك��ربى  امل��ه��رج��ان  فعاليات  تقام  اإذ  اأ�صابيع 
انرتكونتيننتال دبي ف�صتيفال �صيتي يف الفرتة من 4 اإىل 6 فرباير املقبل 
وتقام فعاليات نهاية االأ�صبوع الثالث يف ال�صركال اأفنيو يف الفرتة من 12 

اإىل 13 فرباير املقبل.
وتبداأ فعاليات املهرجان يف مركز جميل للفنون بربنامج ي�صم جمموعة 
متميزة من املوؤلفني وال�صعراء وامل�صممني اجلدد واملعروفني يف العديد من 
اجلل�صات املقدمة باللغة العربية اأو االإجنليزية ياأتي ذلك على خلفية مركز 

جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون.

ي�صت�صيفها  الفنية  املحادثات  من  �صل�صلة  على  املهرجان  برنامج  وي�صتمل 
�صارك  وال��ذي  الذات”  “زمن  ال�صخم  املعر�س  خ��الل  با�صار من  �صومون 
الكتب  وجم��م��ع  املكتبة  اأم���ني  �صيقدم  بينما  عليه  واالإ����ص���راف  تن�صيقه  يف 
الذي  املكتبة”  “حلقات  ديفيد هري�س مناق�صة مميزة من خالل معر�س 
امل�صورة  وال��رواي��ات  الكتب  امل��ج��الت  مطبوعات  م��ن  جمموعة  ي�صتعر�س 
العربية وجتارب املاجنا التي تعود تاريخها اإىل عام 1956 وحتى يومنا 

احلا�صر.
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  فنية  جوالت  للفنون  جميل  مركز  وينظم 
املوقع  ع��رب  الت�صجيل  ل��ل��زوار  ومي��ك��ن  االأ���ص��ب��وع  نهاية  م���دار  على  ت�صتمر 

االإلكرتوين ملركز جميل للفنون.
باإلقاء نظرة  اأفني دو�صي   2020 و�صتقوم الروائية املر�صحة للبوكر لعام 
عميقة على تاأثريات النجاح اال�صتثنائي لروايتها االأوىل “�صكر حمروق” 

وذلك على م�صرح مركز جميل للفنون.
والرائدة  البارعة  الفنانة  م�صاركتها  ع��ن  اأع��ل��ن  التي  االأ���ص��م��اء  ب��ني  وم��ن 
اإيرما بوم والتي و�صفت باأنها “ملكة الكتب” واأدى نهج “بوم” التجريبي 

اجلريء يف اإجناز اأكرث من 300 كتاب اإىل اأن ت�صبح اأ�صغر احلائزين على 
يف  املحفوظة  كتبها  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  ومتتلك  “غوتنربغ”  ج��ائ��زة 

املجموعة الدائمة ملتحف الفن احلديث يف نيويورك.
وتت�صمن ور�س عمل االأطفال جل�صة مليئة باملرح ملن ترتاوح اأعمارهم بني 
6 و8 �صنوات مع الكاتبة والر�صامة االإماراتية ميثاء اخلياط وور�صة عمل 

حول الفن والوعي مع �صتيفاين روبرت وجوجو ت�صابيل.
مع  والفن  ال�صعرية  التعابري  بني  للجمع  خم�ص�صة  عمل  ور�صة  وهناك 
بناء  ق�صيدة  تاأليف  كيفية  فيها  �صتو�صح  التي  غيترييز  دانابيل  ال�صاعرة 
�صتجمع  كما  للفنون  جميل  مركز  معر�س  يف  معرو�صة  فنية  قطعة  على 

دانابيل بني املحادثة واالأداء يف جل�صة ثرية م�صائية مفعمة باحليوية.
وتتحدث الفنانة والكاتبة ثمار حلواين عن ق�صة الكتب ال�صامتة و�صهرتها 
لهم  وتو�صح  كتبهم  تطوير  كيفية  العمل  ور�صة  يف  للم�صاركني  و�صتظهر 

اال�صتخدامات املتعددة لعنا�صر وتقنيات الر�صم التو�صيحية.
اال�صتمرار  اأو  البدء  يف  م�صاكل  يواجهون  الذين  الكتاب  �صي�صتفيد  بينما 
االأخطاء  “ا�صتك�صاف  الرواية  كتابة  ور�صة  من  االأدبية  اأعمالهم  كتابة  يف 

النقاط  اإ�صالح  كيفية  فيها  ت�صرح  والتي  كانتاريا  اأنابيل  مع  وت�صويبها” 
امل�صدودة �صمن �صياق معمارية الق�صة والوترية واحلبكة وبناء ال�صخو�س.
وتقدم النا�صطة االجتماعية وخمت�صة االأزياء حف�صة لودي موؤلفة كتاب 
“االحت�صام ومع�صلة االأزياء” ور�صة عمل تخت�س بكيفية و�صع خطة عمل 

رقمية جتعل اأثر االأفكار يدوم.
ح�صني  العربي  اخل��ط  وفنان  التخ�ص�صات  متعدد  امل�صمم  بني  ح��وار  ويف 
االأزعط مقدم “خزانة الكتب اجلميلة” وكميل كرم من اأر�صيف ا�صتوديو 
امل�صورة  والق�ص�س  االأطفال  كتب  ن�صر  تاريخ  املتحدثان  يتتبع  “يا هال” 
العربية من خالل جمموعة من اأعمال فنانني وم�صممني وكّتاب خمتلفني 

ومنهم جملة ماجد االإماراتية.
وتعر�س مكتبة مركز جميل للفنون جمموعة خمتارة من كال االأر�صيفني 
االإمارات  ط��ريان  مهرجان  مع  تزامنا  يناير   31 اإىل   28 من  الفرتة  يف 
لالآداب كما �صتتاح الفر�صة لع�صاق الفن لالن�صمام اإىل ح�صني االأزعط يف 
ور�صة عمل تفاعلية تخت�س بكيفية ت�صميم اأغلفة الكتب العربية مع عر�س 

الت�صاميم النهائية طوال فرتة املهرجان املُقام يف مركز جميل للفنون.

•• ال�صارقة-الفجر:

ي�صارك يف املهرجان الدويل للت�صوير )اإك�صبوجر( 
ال���ع���امل بدورته  اأف�������ص���ل م�������ص���وري  خ��م�����ص��ة م���ن 
االإع���الم���ي  “املكتب  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  اخل��ام�����ص��ة 
اإىل   10 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�صارقة”  حلكومة 
ممن  ال�صارقة”،  اإك�صبو  “مركز  يف  ف��رباي��ر   13
نقلوا اأهم الق�ص�س العاملية، و�صاهموا بن�صر الوعي 
والبيئية يف  االإن�صانية  الق�صايا  العديد من  حول 
الوقت الذي مل تغفل فيه عد�صاتهم توثيق �صحر 

الطبيعة وتاريخ العامل.
الذي  ال�صنوي  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����ص��ورون  ويجتمع 
ت�صت�صيفه ال�صارقة ليتبادل م�صورو العامل خرباته 
وحكاياتهم، حيث ت�صم قائمة امل�صورين كاًل من: 
على  احلائز  اأفريقيا  جنوب  من  �صتريتون  برنت 
املتحدة  االأمم  كرمته منظمة  ال��ذي  ع��دة جوائز، 
البيئة ويف جم��ال تعزيز  الأع��م��ال��ه ح��ول  ت��ق��دي��راً 
املكت�صبة  الب�صرية  املناعة  نق�س  بفريو�س  الوعي 
املتخ�ص�س  امل�����ص��ور  دوي��ل��ي،  وج��اي��ل��ز  “االإيدز”، 
ب��ال�����ص��ور واالأف�����الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة ال���ذي ي��رك��ز على 
لل�صراعات،  امل�����دى  ال���ط���وي���ل  االإن�������ص���اين  االأث������ر 
وتران توان فيت من فيتنام املتخ�ص�س يف جمال 
ال�صفر والفنون اجلميلة والت�صوير الثقايف الذي 
امل�صورة  برون�صتاين،  وب��اوال  عاملية،  ح�صد جوائز 
احلاالت  بتوثيق  املعروفة  االأمريكية  ال�صحفية 
املتخ�ص�س بت�صوير  البقي�س  االإن�صانية، وعبداهلل 

املدن.
وم���ن خ���الل اأع��م��ال��ه��م امل��رئ��ي��ة االإب��داع��ي��ة، متكن 
ه����وؤالء امل�����ص��ورون م��ن حت���دي اأ���ص��ع��ب الظروف 
وجنحوا بتوثيق الق�ص�س التي مل حتظ بال�صهرة 

ولكنها بالغة االأهمية لتعزيز الوعي باأبرز الق�صايا 
امللحة يف جميع اأنحاء العامل.

برنت �ضتريتون: اإبراز ق�ضايا احلفاظ على 
البيئة

يقول امل�صور برنت �صتريتون: “اإن العامل ال يدور 
ت���روي ق�صة  واإن ك��ل ���ص��ورة  م��ن ح��ول��ك فقط” 
متكاملة وتكمن اأهميتها يف الر�صالة التي تقدمها 

للعامل. 
االإن�صاين  ال��ط��اب��ع  ذات  ب��اأع��م��ال��ه  ب��رن��ت  ا���ص��ت��ه��ر 
والتزامه بالق�صايا املتعلقة باحلفاظ على احلياة 
ال�صحة   مو�صوعات  اأعماله  تتناول  كما  ال��ربي��ة، 
اأهله  ما  وغريها،  والبيئة  واال�صتدامة  والثقافات 
لعام  للت�صوير  ال��ع��امل��ي��ة  “�صوين”  ج��ائ��زة  لنيل 
الربية  واحلياة  الطبيعي  العامل  فئة  يف   2020
خطر«  يف  احل��ر���ص��ف��ي  ال��ن��م��ل  “اآكل  �صل�صلته  ع��ن 
�صلطت  ال��ت��ي   )Pangolins in Crisis(
ا  ال�����ص��وء ع��ل��ى ع���دد م��ن اأك����رث ال��ث��دي��ي��ات تعر�صً
اأ�صهم من  وق��د  ال��ع��امل،  امل�صروع يف  لالجتار غري 
وحيد  حليوانات  املروعة  للمذبحة  �صوره  خ��الل 
اإبراز  م��ن �صيد جائر يف  ل��ه  تتعر�س  وم��ا  ال��ق��رن 
على  احل��ف��اظ  ب�صرورة  والتوعية  البيئة  ق�صايا 

الكائنات احلية على م�صتوى العامل.

ج��اي��ل��ز دوي���ل���ي واأث�����ر ال�����ض��راع��ات على 
الإن�ضانية 

الربيطاين جايلز دويل يف  والكاتب  امل�صور  عمل 
يبداأ  اأن  قبل  واالأزي����اء،  املو�صيقى  ت�صوير  جم��ال 
م�صريته يف الت�صوير الوثائقي عام 2004، حيث 
تعاون خاللها مع العديد من اجلمعيات اخلريية 

البارزة بهدف ت�صليط ال�صوء على ق�ص�س اإن�صانية 
حياة  حت�صني  على  العمل  اإىل  وال��دع��وة  مغمورة 
اأب��ط��ال��ه��ا. وت���ربز اأع��م��ال جايلز ال��ت��ي ت��رّك��ز على 
الب�صر على  ال��ن��زاع��ات واحل����روب على ح��ي��اة  اأث���ر 
اإن�صانية ملهمة الأ�صخا�س  املدى الطويل، جتارب 
اإذ  امل�صاعب،  مواجهة  م��ن  اإرادت��ه��م  بقوة  متكنوا 
جنحت �صوره يف بناء عالقة عميقة من التعاطف 

االإن�صاين بني امل�صاهد ومو�صوع ال�صورة.
اأنك  تعتقد  هل  اأح��ده��م:  “�صاألني  جايلز:  يقول   
�صورك؟”  خ���الل  م���ن  ال���ع���امل  ت��غ��ي��ري  ت�صتطيع 
فاأجبته: “ال، ولكّن عملي قد ي�صكل م�صدر اإلهام 

ملن ي�صتطيع تغيري العامل«.

وطنه  على  العامل  يعّرف  فيت:  توان  تران 
فيتنام 

ُيعرف امل�صور احلا�صل على جائزة فيتنام للتميز 
لعام 2017 بحر�صه على تقدمي �صورة اإيجابية 
فيتنام،  االأم  وطنه  ع��ن  اإن�صاين  بطابع  ومفرحة 
اليومية  احلياة  م�صاهد  بني  �صوره  جتمع  حيث 
املهيبة  وامل��ن��اظ��ر  امل��ت��وا���ص��ع  ل�صعبها  ال��ب�����ص��ي��ط��ة 
واألفة  النفو�س  نقاء  موثقًة  ال�صاحرة،  لطبيعتها 
وثقافتها  البالد  وت��راث  الطبيعة  ون�صارة  الب�صر 
�صهرًة  االإب��داع��ي��ة  اأع��م��ال��ه  فاكت�صبت  التقليدية، 
وين�صح  العاملية،  االإعالمّية  االأو���ص��اط  يف  وا�صعًة 
بقوله:  الطموحني  امل�صورين  الفيتنامي  الفنان 
الفوتوغرايف.  ال��ت�����ص��وي��ر  م��ن  حل��ظ��ة  ك��ل  “قّدر 

ف�صَور اليوم �صوف تكون اإرثاً للم�صتقبل«.

احلرب  �ضحايا  �ضور  برون�ضتاين:  ب��اول 
توثيق لتاريخ الإن�ضانية 

تقول امل�صورة ال�صحفية االأمريكية الكبرية، باوال 
�صاهداً  ���ص��وري  م��ن  العديد  “تقف  برون�صتاين: 
ع��ل��ى اأح�����داث ت��اري��خ��ّي��ة م���رّوع���ة جت�����ّص��د حلظات 
خا�صة يف حياة االأ�صخا�س الذين يظهرون فيها. 
نحن كم�صّورين �صحفيني نبذل الغايل والنفي�س 
دائماً”،  ���ص��ع��اري  ه���و  وه�����ذا  م��ه��ن��ت��ن��ا.  ���ص��ب��ي��ل  يف 
تتطلب  مهنة  ال�صحفي  الت�صوير  اأن  اإىل  م�صريًة 
ن�صر  اأج��ل  اجل��اد من  والعمل  واملثابرة  االإخال�س 
التي  املناطق  يف  االإن�صانّية  الق�صايا  باأبرز  الوعي 

تعاين ال�صراعات واحلروب. 
وتوثق برون�صتاين يف كتابها امل�صور املعروف على 
م�صتوى العامل “اأفغان�صتان بني االأمل واخلوف”، 
احل��رب منذ  وي��الت  يعاين  ل�صعب  وماآ�ٍس  ق�ص�صاً 
اأعمالها على العديد  16 عاًما، وحازت  اأكرث من 

من اجلوائز العاملية. 

ع���ب���داهلل ال��ب��ق��ي�����ص: ال�����ض��ارق��ة ب��روؤي��ة 
اإبداعية

ع��دة جوائز  االإم��ارات��ي احلائز على  امل�صور  يقول 
الت�صوير  “يدخل  ال��ب��ق��ي�����س:  اهلل  ع��ب��د  وط��ن��ي��ة، 
الفوتوغرايف يف عامل اجلمال. فكلما زادت معرفة 
امل�صور وتو�ّصعت اآفاق خمّيلته واإبداعه، متيز عمله 
ي�صتمّده  بحيث  واالإلهام  االأفكار  وعمق  باالأ�صالة 
من احلما�صة التي ي�صتغّلها لتاأطري ذاكرته باالإ�صم 
والتاريخ والكينونة.”، وبنّي اأن رحلته يف الت�صوير 
الفوتوغرايف ترتبط ارتباًطا وثيقاً بحبه للم�صهد 

املعماري العريق يف مدينته ال�صارقة. 
له  داف��ع��اً  املدينة  مناظر  ت�صوير  يف  �صغفه  وك��ان 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ف���ّن ت�����ص��وي��ر م���رور ال��وق��ت )تامي 
اأع��م��ال��ه يف  ل��ه الفر�صة لعر�س  اأت���اح  الب�����س(، م��ا 

غيني�س  مو�صوعة  يف  اهلل  عبد  دخ��ل  كما  ال�صني، 
الت�صوير  ور���ص��ة  ق��دم  عندما  القيا�صية  ل��الأرق��ام 

الفوتوغرايف للطالب االإماراتيني مب�صاركة 399 
�صاباً و�صابة يف غ�صون 30:19 دقيقة فقط.

يتيح للزوار م�ضاهدة العامل بعد�ضاتهم من 10-13 فرباير املقبل

اإك�شبوجر 2021 يك�شف اأ�شماء خم�شة من اأف�شل م�شوري العامل يف دورته اجلديدة  

•• دبي خا�ص- �صحر حمزة

فكرة  �صاحبة  ال�صبيعي   رمي  الفنانة  �صاركت 
املعر�س  الذي اأقيم يف دبي يف حي دبي للت�صميم 
دي���زاي���ن د���ص��رتك��ت االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي  يوم18 
حيث   وال�صر”  “اخلري  بعنوان    2021/  1/
اخلري  ق�صة  حتكي  واح���دة  بلوحتني   ���ص��ارك��ت 
وال�صر حني  اجتمعا يف مقهى الحت�صاء القهوة 

ف�صاأل اخلري ال�صر هل ت�صتطيع اأن تعي�س دوين 
دوين  تعي�س  اأن  ت�صتطيع   وه���ل  ال�����ص��ر  ورد  ؟ 
ف�صمت اجلميع،واأكمل كليهما  احت�صاء القهوة 

ب�صمت ح�صب ما عربت عنه اللوحة باملعر�س .
اأما اللوحة االأخرى فاإنها حتكي عن اأن االإن�صان 
هو املفرت�س والفري�صة ، ال�صالم واخلري وال�صر 
يف داخله. هو خملوق من االأر�س وما حتب من 
وم��ن حتليق  رق��ة  وم��ن  �صرا�صة  م��ن  اختالفات 

ب��االأف��ك��ار وال��ن��ف�����س وم���ن ال��ط��ي��ب��ة وم���ن اخلري 
وال�صر.

 فتخرج هنا عني احلقيقة.
ويف نظرة تاأمل وتعمق تنظر  اإىل الفنانة رمي 
يف  باختالفاتها  نف�صها   ر�صمت  حيث  ال�صبيعي 
تتعمق  واأفكار  تعاي�صه  واقع  لوحات معربة عن 

داخلها .
دهناء  املهند�صة  ���ص��ارك��ت  مت�صل   �صعيد  على 
�صامل بن حريول بلوحة  عن ال�صراع الداخلي 
ي�صتطيع  االإن�صان  اأن  وكيف  االإن�صان  عمق   يف 
،ليبحث عن  ال�صراع  احتواء نف�صه بوجود هذا 
التعاي�س واالإيجابية  بحياته ،الأن الوفرة يف كل 

مكان واخلري كثري كذلك ،
 يف كل مكان واهلل خلقنا ورزقنا ولن ياأخذ اأحد 
رزق االآخر فكله مقدر و هي اأقدار مقدرة  لكل 
اإن�صان ، فلنِع�ْس بكل خرينا و�صر ما بداخلنا ثم 

لنبحث عن االإيجابية.
ال��ت��ي عر�صتها  ال��ل��وح��ات  ه���ذه ك��ان��ت ق�����ص�����س 
دهناء  وامل��ه��ن��د���ص��ة  ال�����ص��ب��ي��ع��ي  رمي  ال��ف��ن��ان��ت��ان 
الفنية  اللوحات  ترويها  ع��دة  ق�ص�س  يف  �صامل 
الت�صكيلية حيث عربت لوحة اأخرى حتكي عن 
وتكاملهما  االإن�صان  يف  �صر  ون�صف  خري  ن�صف 
ل�صنا  الأننا  وال��روح  النف�س   يريح  اإن�صان  كل  يف 
مالئكة والكمال هلل وحده. فاأنهت  كل مافيهم 

واخلري  اأقوى دائماً. 

15 فنانا وفنانة عربا واأجانب  وح�صر  �صارك 
وفنانني  و�صخ�صيات  املغربي  ال�صفري  املعر�س  
و�صحافة وعرو�س فنية جميلة تغنت باالإمارات 

وبدبي دانة الدنيا.
وك���ذل���ك ع��ر���ص��ت ال��ف��ن��ان��ت��ان ل���وح���ات معربة 

�صادقة عن داخل النف�س االإن�صانية حيث حكت 
ه��ذه ال��ل��وح��ة ع��ن وج���ود اخل��ري وال�����ص��ر ومهما 
اأ�صعف   ي��ك��ون  ال�صيطرة  اأو  العلو  ال�صر  ح���اول 
الأن اخلري اأكرب  وبالتكامل والتناغم  باالثنني 

يكون االإن�صان.

هذه اللوحة تتحدث عن  االإن�صان وعن ال�صراع  
داخ����ل ال��ن��ف�����س ال��ب�����ص��ري��ة  ب���ني اخل����ري وال�صر 
ال�صر  االإن�����ص��ان وبتقبل وج���ود اخل��ري  يف داخ���ل 
به  العي�س  ت�صتطيع  �صوف  داخلك  يف  واحتوائه 

واختيار اخلري. الأنها   �صنة احلياة من اهلل.

الفنانتان الت�شكيليتان رمي ال�شبيعي واملهند�شة دهناء �شامل ت�شاركان 
يف  املعر�س الفني بلرتي�شتا غالريي  بحي دبي للت�شميم 

مهرجان طريان الإمارات للآداب يطلق جمموعة من الفعاليات يف مركز جميل للفنون
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 )خيط حرير( جتربة مميزة بالن�ضبة يل

نيقول معو�س: اأبحث عن العمل 
اجليد �شواء يف التمثيل اأو التقدمي

على  ال���ف���ع���ل  ردود  وج������دت  ك���ي���ف   •
جتربتك يف )خيط حرير(؟

العمل  مع  اجلمهور  بتفاعل  �صعيد   -
وردود الفعل االإيجابية عليه خ�صو�صاً 
مواقع  ع��رب  تابعتها  ال��ت��ي  االإ����ص���ادات 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اأث��ن��اء عر�س 
الرتقب،  حالة  واأ�صعدتني  احل��ل��ق��ات، 
ال��ت��ي ك��ان��ت ل��دى اجل��م��ه��ور لالأحداث 
م��ع ع��ر���س احل��ل��ق��ات، وه���ذا االأم���ر كنت 
اأت��وق��ع��ه الأن���ه ح���دث م��ع��ي ع��ن��دم��ا قراأت 

ال�صيناريو للمرة االأوىل.
للتجربة؟ حما�صك  �صبب  • ما 

- ثمة عوامل �صجعتني بداية من الفكرة 
واالختالف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  وامل���ع���اجل���ة 
املوجود يف �صخ�صية حازم عن اأي �صخ�صية 
مميز  خم��رج  وج���ود  بجانب  قبل  م��ن  قدمتها 
بب�صمة  اأعماله  تتميز  ال��ذي  فخر،  اإبراهيم  مثل 
مع  ت��ع��ام��ل��ه  خ���الل  م��ن  وي�صتطع  دائ���م���اً  خمتلفة 
الكامريا،  اأم���ام  لديهم  م��ا  اأف�صل  اإخ���راج  الفنانني 
الدراما  يف  كبرية  اأ�صماء  ي�صم  ال��ذي  العمل  وفريق 

امل�صرية، ومن ثم فهي جتربة مميزة بالن�صبة يل.
الطويلة  الت�صوير  فرتة  من  بال�صيق  �صعرت  • هل 

للعمل؟
ال��ت�����ص��وي��ر مل ت��ك��ن ط��وي��ل��ة، ل��ك��ن الظروف  - ف���رتة 
بداأنا  اأن��ن��ا  خ�صو�صاً  �صعبة  ك��ان��ت  فيها  عملنا  ال��ت��ي 
ب�صبب  توقفنا فرتة  ثم  العام  بداية  التح�صريات يف 
اأزمة فريو�س كورونا قبل اأن نعود جمدداً ال�صتئناف 
الت�صوير، وهذا اأمر مل يحدث معنا فقط، لكن بعدة 
اأعمال، وهو ما ت�صبب يف تاأجيل ت�صويرها، ال�صيما 
بعد قيود ال�صفر واإغالق الطريان وما حدث خالل 

املوجة االأوىل من ظهور فريو�س كورونا.
 30 من  اأك��رث  العمل  حلقات  اأن  من  تقلق  اأمل   •

حلقة بقليل وهو عك�س املتعارف عليه؟
- اأعترب اأن امل�صل�صل حقق معادلة مهمة وهو ما مل�صته 
ال�صيناريو، معادلة دجمت بني مناق�صة  ق��راءة  منذ 
لي�س طويل من احللقات ومن  ق�صايا عدة يف عدد 
املعادلة  وه����ذه  احل��ل��ق��ات،  يف  ت��ط��وي��ل  اأو  م��ط  دون 
رهاين  اأ�صباب  اأح��د  وه��ي  كثرياً  تتحقق  ال  ال�صعبة 

على امل�صل�صل.
الدين؟ عز  مي  مع  التعاون  وجدت  • كيف 

واملتوا�صعة،  ج��داً  ال����ودودة  ال�صخ�صيات  م��ن  م��ي   -
العمل  اأول جتربة يف  امل�صل�صل هو  اأن  فبالرغم من 
بيننا فاإنني �صعدت بالتعاون معها واعتربتها اإ�صافة 
فنانة  فهي  وال�صخ�صي،  الفني  امل�صتوى  على  يل 
ملتزمة وحمرتفة وتبذل اأق�صى ما لديها لتقدمي 
ال�صا�صة بجانب عالقاتها مبن  اأعمال جيدة على 
ال�صخ�صي  امل�صتويني  على  مك�صب  فهي  حولها، 

والفني.
ج�صدت  التي  بدر  ل�صو�صن  وبالن�صبة   •

دور والدتك؟
- ����ص���و����ص���ن ب�����در واح��������دة م����ن اأه����م 

خربة  ولديها  خم�صرمة  ممثلة  وه��ي  االإط��الق  على  امل�صريات  املمثالت 
كبرية حتر�س دائماً على اأن تفيد بها غريها، و�صعرت اأنني ابنها بالفعل 
ب�صبب تعاملها معي يف الت�صوير، وهي من املمثالت الالتي حتب اأن تعمل 
معهن با�صتمرار لي�س فقط ب�صبب الروح االإيجابية التي تقوم باإ�صفائها 
باأدق  واهتمامها  لال�صتفادة من خربتها  اأي�صاً  ولكن  على مكان وجودها 

التفا�صيل وم�صاعدة غريها التي ال تتوقف.
حازم؟ �صخ�صية  مع  تعاملت  • كيف 

على  �صاعدتني  يل  بالن�صبة  ال�صخ�صية  اأتاحتها  التي  الزمنية  امل�صاحة   -
اإىل  اإ�صافة  ال�صنوات،  على مدار  واختالفها  ومع مواقفها  التعامل معها 
فهو  ك��ام��ل،  ب�صكل  م��الحم��ه  لتحديد  الت�صوير  �صبقت  ال��ت��ي  املناق�صات 
�صخ�س ملئ باال�صطرابات، ويف اأحيان تراه اإن�صاناً جيداً، ويف اأحيان اأخرى 
تراه �صخ�صية �صريرة وهو ما حر�صت على اأن اأحافظ عليه، فمن اأ�صعب 
االأمور اأن جت�صد نف�س ال�صخ�صية قبل 10 �صنوات واالآن وهو ما �صاعدين 

على جتاوزه ب�صكل كبري خمرج العمل.
كيف  رج��ال��ة(،  )ق��ع��دة  ب��رن��ام��ج  يف  اأخ����رياً  • ���ص��ارك��ت 

وجدت التجربة؟
الربنامج  ل��ت��ق��دمي  ال���ع���ودة  ب��ف��ك��رة  ���ص��ع��دت   -

بداياتي  واأن  خ��ا���ص��ة  جم����دداً،  التلفزيونية 
الوقوف  اأ�صتطع  التي جعلتني  كمذيع هي 

اأمام الكامريا يف التمثيل، والربنامج كان 
امل�صتويات، خ�صو�صاً  على جميع  ممتعاً 

اأمام  والتعامل  الت�صوير  تلقائية  مع 
ال��ك��ام��ريا ف��ل��م اأ���ص��ع��ر خ���الل العمل 

بوجود الكامريا واأعتقد اأن زمالئي 
�صليم  ال��ت��ج��رب��ة خ��ال��د  يف  اأي�����ص��اً 

و�صلهم  ال�����ص��ي��خ جن��ي��ب  وق��ي�����س 
ميز  ما  وه��ذا  االأح�صا�س،  نف�س 

العمل وجعله ي�صل للجمهور.
اأنك تف�صل  • هل يعني ذلك 
التقدمي  ب����ني  اال����ص���ت���م���رار 

والتمثيل؟
العمل اجليد  اأبحث عن   -
اأو  ال���ت���م���ث���ي���ل  يف  ������ص�����واء 

واإذ  التلفزيوين،  التقدمي 
غرار  على  جيدة  فكرة  وج��دت 
اأو فكرة  جتربة )قعدة رجالة( 
مميزة ومل تقدم من قبل فلن 

اأتردد يف املوافقة عليها.
جت����رب����ت����ك  ع��������ن  ح������دث������ن������ا   •
ال�صينمائية اجلديدة يف )ماكو(؟

- )م���اك���و( م��ن االأف�����الم ال��ت��ي ميكن 
اجلمهور،  م��ع  لتبقى  عليها  ال���ره���ان 

بالفعل قبل فرتة  وانتهيت من ت�صويره 
ت��اأج��ل ع��ر���ص��ه ب�صبب ظروف  ال��ع��م��ل  ل��ك��ن 

جائحة كورونا، وما تبعها من اإجراءات بغلق 
دور العر�س ال�صينمائية وغريها من االأمور، 
م�صوقة  كثرية  تفا�صيل  يحمل  الفيلم  لكن 
اأن  عليه عند عر�صه حيث يفرت�س  واأراه���ن 

يعر�س قريباً يف ال�صاالت.
اأحداثه؟ عن  • ماذا 

- تدور فكرة الفيلم حول 8 اأ�صخا�س لديهم 

�صركة الإنتاج االأفالم الت�صجيلية ويقرروا تقدمي فيلم عن العبارة الغارقة 
اأح��داث عديدة ن�صاهد ما يحدث لهم وما  يف البحر االأحمر ومن خالل 

يتعر�صوا لها من اأحداث.
لفيلمك  وب���ال���ن�������ص���ب���ة   •

العاملي؟
ب��داأت بالفعل ت�صوير   -
املخرج  مع  جديد  فيلم 
و�صيتم  م���ي���ل���ر،  ج�������ورج 
اأ�صرتاليا،  يف  ت�صويره 
وهو من االأعمال املهمة 
لكن ال اأرغب يف احلديث 
حلني  الراهن  بالوقت  عنه 

االنتهاء من الت�صوير.

 2021 املقبل  الرم�صاين  ال�صباق  هالل  حمادة  الفنان  يخو�س 
جمال  اأم���ني  تاأليف  "املداح" م��ن  ا���ص��م  يحمل  ج��دي��د  مب�صل�صل 

واإخراج اأحمد �صمري فرج.
 ويعود هالل للدراما هذا العام بعد غيابه العام املا�صي، اإذ قدم 
اآخر م�صل�صالته "ابن اأ�صول" يف رم�صان 2019، و�صارك يف 
واآي��نت عامر، وحممد جناتي،  الدين،  بطولته �صوزان جنم 

واإينا�س كامل،
 ورانيا من�صور واأحمد حالوة، وكرمي اأبوزيد، وتاأليف اأحمد 

حممود اأبوزيد، واإخراج حممد بكري.
وعلى امل�صتوى الغنائي، كان اآخر اأعمال هالل كليب "اآية من 

اجلمال" اإخراج عادل �صرحان، 
هادي  وتوزيع  بينو  واأحل��ان  عليم،  حممود  ال�صاعر  وكلمات 
الكليب  متيز  حيث  ج��ي��دة،  اأف��ع��ال  ردود  عنها  وتلقى  م�صرة 
بجرعة من البهجة والتفاوؤل يف م�صاهده واألوانه والرق�صات 

اال�صتعرا�صية.

جمهورها  عامر  اأي��نت  امل�صرية  الفنانة  ف��اج��اأت 
باإعالنها عن دخولها عامل الغناء ، حيث ك�صفت 
)بناق�س  بعنوان  لها  اأغنية  اأول  ت�صجيلها  ع��ن 
اأنا  اع���رتف،  ي��ال��ال( . وكتبت )اأي����نت(: ) ق���ررت 
جدا  ق��ري��ب  وهن�صورها  ليا  اأغ��ن��ي��ة  اأول  �صجلت 
مع فريق عمل مبيهزر�س، اأحلان املبدع اللي كان 
�صعد،  ول��ي��د  اوي  زم���ان  م��ن  م��ع��اه  ا�صتغل  نف�صي 
كلمات �صاحب القلم الدهبي تامر ح�صني، توزيع 

املتميز اأحمد اإبراهيم(.
العبقري  املهند�س  �صوتية  )هند�صة  واأ���ص��اف��ت: 
ي��ا���ص��ر اأن����ور، اإخ����راج اأخ��ت��ي وع�����ص��رة ال��ع��م��ر بتول 

عرفة(.
من جانبه علق امللحن وليد �صعيد، قائاًل: )اأحلى 
واأجدع اأينت يف العامل ربنا يكرمنا يا رب، مب�صوط 
ال�صاعر  اإخواتي  جدا بالتعامل معاكي بجد ومع 
اإبراهيم  اأحمد  اجلامد جدا تامر ح�صني وامل��وزع 
ربنا  اأن��ور  يا�صر  واملهند�س  بتول عرفة  واملخرجة 

يكرمنا يا رب.
ق���ائ���اًل: مرة  ت��ام��ر ح�����ص��ني  ال�����ص��اع��ر  بينما ع��ل��ق 
اأغنية  بعتلي  �صعد  وليد  االأ�صتاذ  الكبري  امللحن 
راأيك؟  اإي��ه  بيقويل  جديدة  مطربة  ب�صوت  لينا 
اللي  وتطلع  دي؟  م��ني  ج��دا  حلو  بتغني  قولتله 
وكانت  ع��ام��ر،  اأي���نت  اجلميلة  �صديقتى  بتغني 
بتخبي علينا انها بتغني اأحلان تقيله زي دي، ربنا 

يوفقك يا تونة قريبا )ناِق�س يالال(.

الفنان  يتنقل  الربامج،  وتقدمي  والتلفزيون  ال�ضينما  بني 
اللبناين نيقول معو�ص مب�ضاريع واأعمال جديدة مبا فيها 

جتربة �ضينمائية عاملية جديدة. يف هذا احلوار يتحدث نيقول عن جتربته الأخرية يف "خيط 
حرير" وفيلم "ماكو" الذي ينتظر عر�ضه قريبًا، وغريها من التفا�ضيل:

حمادة هلل يخو�س 
ال�شباق الرم�شاين 

بـ)املداح(

اينت عامر تفاجىء جمهورها!

االثنني   25  يناير   2021  م   -   العـدد   13147  
Monday    25  January   2021   -  Issue No   13147



خرباء يحذرون من خطر معقمات 
اليدين الكحولية على عيون الأطفال

اأكرث  باأعينهم بلغت �صبع مرات  اإ�صابة االأطفال  اأن  ك�صفت درا�صة فرن�صية 
بعد ر�صهم بطريق اخلطاأ مبعقم اليدين الكحويل عام 2020 مقارنة بعام 

.2019
التي حتتوي على  االأي��دي  اأن عدد ح��االت تعر�س العني ملعقمات  ووج��دوا 
 ،)PCC( الكحول، وفقا لقاعدة بيانات مركز مراقبة ال�صموم الفرن�صي

كانت 232 بني 1 اأبريل و24 اأغ�صط�س 2020.
وكان معقم اليدين هو امل�صوؤول عن %15 من جميع حاالت تناثر العني 
من  ارتفاعا   ،2020 اأغ�صط�س  يف  االأط��ف��ال  ل��دى  عنها  املبلغ  الكيميائية 

ال�صابق. العام  يف  فقط  و1.3%  اأبريل  يف   5%
يف  اليدين  مبطهر  اأ�صيبوا  الأطفال  حالة   63 عن  اأبلغ   ،2020 عام  ويف 

اأعينهم يف مكان عام، بينما مل حتدث اأي حالة يف عام 2019.
ودر�س العلماء عدد حاالت التعر�س امل�صجلة لدى PCC الفرن�صي بني 1 

اأبريل 2020 و24 اأغ�صط�س 2020.
اإىل النظافة اجليدة  "كوفيد19-"، دعا م�صوؤولو ال�صحة  وطوال جائحة 

لليدين من اأجل احلد من انتقال العدوى.
الكحول �صائعا  االأق��ل من  %70 على  امل�صنوع من  اليدين  واأ�صبح معقم 
اأنه يقتل فريو�س  ُيعرف عنه  العامل، حيث  اأنحاء  ب�صكل متزايد يف جميع 

كورونا.
وكتب العلماء من جمموعة اأبحاث PCC الفرن�صية يف درا�صتهم املن�صورة 
الوا�صع  اال���ص��ت��خ��دام  "ارتبط   :JAMA Ophthalmology يف 
املق�صود  التعر�س غري  بزيادة  الكحول  املعتمد على  اليدين  ملعقم  النطاق 

منذ مار�س 2020، خا�صة عند االأطفال''.
حالتني  يف  هنود  باحثون  نظر  نف�صها،  املجلة  يف  ُن�صر  م�صاحب  مقال  ويف 
اإىل عالج يف  اإىل عني طفل، وحتتاجان  اليدين  حمددتني لو�صول معقم 

امل�صت�صفى.
وكتب االأطباء: "االأطفال ال�صغار معر�صون خلطر اإ�صابة العني ال�صديدة 
ورمبا العمى ب�صبب التعر�س غري املق�صود للعني ملطهرات االأيدي املحتوية 
اليدين  العامة، يجري تثبيت معقمات  الكحول. ويف معظم االأماكن  على 
اأو  العني  م�صتوى  على  ولكن  بالغ،  ل�صخ�س  اخل�صر  م�صتوى  ارتفاع  على 

اأعلى لطفل �صغري".
ويف حالة طفل يبلغ من العمر خم�س �صنوات، ذهب اإىل امل�صت�صفى يف غ�صون 
اإىل عينه ومت عالجه يف غ�صون خم�صة  املطهر  واح��دة من و�صول  �صاعة 

اأيام فقط.
من   97.8% كانت  الدرا�صة،  ف��رتة  خ��الل  اإن��ه  الفرن�صي  الفريق  ويقول 
احلاالت خالية من ال�صدة اأو خفيفة، مع االأطفال الذين يعانون من االأمل 
اأو الوخز اأو احتقان امللتحمة - وهي حالة تتو�صع فيها االأوعية الدموية يف 

العني والتهابها.
وقال الباحثون اإنه اأبلغ عن 6 حاالت فقط من اخلطورة املتو�صطة.

اليدين،  لتطهري  اجليد  العام  االمتثال  على  "للحفاظ  اأي�صا:  ويقولون 
تدعم هذه النتائج اأن ال�صلطات ال�صحية يجب اأن ت�صمن اال�صتخدام االآمن 

ملعقم اليدين الذي يحتوي على الكحول".

نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة اأم�س 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�صمت 

من  احل��دي��ث  الع�ضر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- اأمني الريحاين.
العربي؟  الأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �ضاحب  • من 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�ضتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظان. 
العاملية؟  عطيل  م�ضرحية  �ضاحب  • من 

- وليم �صك�صبري

اجلنوبية.  اأمريكا  �صواحل  على  يتواجد  والذي  االأنقلي�س،  هو  االأقوى  الكهربائي  ال�صمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �صدمة  ينتج  اأن  ي�صتطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�صوه 

يوؤدي اإىل �صعق وقتل االأ�صماك القريبة املجاورة. 
هيكاًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�س  هو  )والي�س(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�صمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�صي  والهيكل  اأبي�س.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�صعباً  كل�صياً 
لالأجزاء احلية باالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�صبه هذا املرجان النباتات يف ن�صوئه ومنوه، فبي�صة واحدة 
ل�صناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�صكل  �صجرية.  على  كاأزهار  اأغ�صان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�صتعمل بعد قطعها و�صقلها يف  نادرة  اأحجار �صلبة �صفافة  الكرمية هي  اأن االأحجار  •  هل تعلم 
ال�صفافة  ون�صف  ال�صفافة  الكرمية  ن�صف  واالأحجار  ال�صفافة  الكرمية  االأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �صناعة 
اال�صبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�س،  جمموعة  االأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�س 
احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  االأ�صلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �صمك احلف�س  اأ�صا�صاً يف ال�صحارى  واأن موطن ال�صب 

االأ�صود. 

الفقري واجلائزة 

االثنني   25  يناير   2021  م   -   العـدد   13147  
Monday    25  January   2021   -  Issue No   13147

الليمون 
ح�����ث خ��������رباء ع���ل���ى ت���ن���اول 
اإىل  اإ���ص��اف��ت��ه  اأو  ال��ل��ي��م��ون 
وجبات الطعام، نظرا ملا فيها 
من منافع للج�صم. وبح�صب 
درا����ص���ة ���ص��اب��ق��ة ���ص��درت عن 
االأمريكية،  اأوه��اي��و  جامعة 
ف��������اإن جم�������رد �����ص����م رائ����ح����ة 
االإن�صان  ي��ف��ي��د  ال���ل���ي���م���ون، 
حت�صني  ع����ل����ى  وي���������ص����اع����د 

مزاجه. ويعد الليمون من امل�صادر املهمة لتزويد اجل�صم باالألياف.
فاإن  احل��راري��ة،  ال�صعرات  الليمون ال يحتوي على عدد كبري من  اأن  ومبا 
�صغط  �صبط  ع��ن  ف�صال  ال��زائ��د  ال���وزن  خف�س  على  ت�صاعد  الثمرة  ه��ذه 
الدم وم�صتوى الكولي�صرتول يف الدم. ويزود الليمون، ج�صم االإن�صان، مبا 
يحتاج من فيتامني C، الأن الكوب الواحد من ع�صري الليمون ميد الرجل 
اإىل  ي�صل  اأعلى  م�صتوى  امل��راأة فتح�صل على  اأم��ا  ب�%125 من حاجاته، 
ي�صاعد  االأم��ر  وهذا  لالأك�صدة،  امل�صادة  الليمون مب��واده  %150. وميتاز 
من  حمايتها  على  يعمل  كما  جيد،  ب�صكل  تنمو  اأن  على  اجل�صم  اأن�صجة 
االأ�صرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر. وللح�صول على مادة احلديد 
من الطعام، فيتم اإ�صافة ع�صري الليمون اإىل بع�س االأطباق ال�صهرية مثل 

ال�صبانخ والوجبات النباتية االأخرى. 

مل يكن عبود يعرف ما �صيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
االي��ام وج��د قطة �صغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �صغري  اإىل م�صاعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�صاعدته 
م�صكينة ومري�صة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�صغري جدا و�صع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�صع لها بع�س احلليب و�صرب هو الباقي .. ا�صتمر احلال هكذا حتى �صفيت القطة وا�صتعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�صي وراءه مثل ظله و�صبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�صخ�صا ما لق�صاء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�صيط ورزقه اي�صا 
ب�صيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�صوق الوا�صع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�صقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�س اجره القليل، ذهب به وا�صرتى بع�س 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�صتيقظ على لعق القطة ال�صغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ال فائدة ا�صتمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�س باأن هناك �صيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�س الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�س الرتاب 
اي�صا فظن انها تريد ان تق�صي حاجة فقام بازاحة بع�س الرتاب لكنه اح�س بان هناك �صيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �صغرية �صحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�صا حملها بيده وهو 
منده�س ويت�صاءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�صطر لك�صر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�صغوالت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�صة ال�صديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�صرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 

القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �صاحبة الف�صل؟ 
هو االن رجل مي�صور احلال جدا وقد خ�ص�س بع�س ماله مل�صاعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�صتطيع م�صاعدتهم 

وهو فقري .

الع�صبية وجراحة االأع�صاب بجامعة �صيت�صينوف  امل�صاعد يف ق�صم االأمرا�س  االأ�صتاذ  الدكتور ميخائيل بولويكتوف،  ك�صف 
الطبية، طريقة ب�صيطة للنوم ال�صريع.

تناول  ب�صرعة، يجب  النوم  اأجل  اأنه من  اإىل  "مو�صكفا" الرو�صية لالأنباء،  لوكالة  بولويكتوف، يف حديث  الدكتور  ي�صري  و 
احللويات قبل اخللود للنوم باأربع �صاعات.

ويقول مو�صحا، "اإن تناول طعام ذي موؤ�صر جالي�صيمي مرتفع )GLYCEMIC INDEX(  اأو موؤ�صر ن�صبة ال�صكر 
يف الدم ويرمز له بالرمز GI، يحتوي على عدد كبري من الكربوهيدرات �صريعة اله�صم. وقبل 4 �صاعات من النوم، جتعل 

االإن�صان يغفو ب�صرعة، مقارنة بالطعام الذي ال يحتوي على مثل هذه الكربوهيدرات".
واأكد الدكتور يف نف�س الوقت، على اأن تناول احللويات مبا�صرة قبل النوم لي�س له مثل هذا التاأثري. كما اأنه حذر من تناول 

اأطعمة غنية بكربوهيدرات �صريعة اله�صم قد يوؤثر �صلبا يف �صحة ال�صخ�س.

طريقة ب�شيطة للنوم ال�شريع!

لينكا فالت�ضوفا، مدربة تعمل يف فرقة اإطفاء براغ، تلعب على الثلج مع كلبها امل�ضمى لكي اأمام مركز تدريب 
كالب �ضم واكت�ضاف Covid-19 ، جمهورية الت�ضيك. ا ف ب


