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حليب اأخ�ضر اللون!.. هكذا يوؤثر كورونا على املر�ضع
عقب  وذلك  الأخ�ضر،  اإىل  حليبها  لون  بتحول  مك�ضيكية  اأم  تفاجاأت 

اإ�ضابتها وطفلتها الر�ضيعة بفريو�س كورونا امل�ضتجد.
وقالت اآنا كورتيز، اإن لون حليبها اأ�ضبح يتغري اأثناء حماربتها للوباء، 
اأثبت  اإجرائها لختبار  اأخذ يعود للونه الطبيعي بعد فرتة من  وقد 
تعافيها من كورونا لحقا. ونقلت �ضحيفة "مريور" الربيطانية عن 
اأج�ضامها  اإن تغريرّ لون احلليب قد يكون ناجتا عن  اآنا قوله،  طبيب 
التي  اإىل طبيبة الأط��ف��ال  اآن��ا  واأ���ض��ارت  ال��ع��دوى.  التي تقاوم  امل�ضادة 
اأن  بكوفيد19-،  الإ���ض��اب��ة  اكت�ضافها  بعد  اأعلمتها  معها  تتوا�ضل 
اأن  اأخ��ربت��ه��ا  اأن��ه��ا  اإىل  م�ضرية  "طبيعيا"،  طفلتها  اإر���ض��اع  ت��وا���ض��ل 
كانت  اإن  �ضيدعمها  اأن��ه  الطفلة كل ما حتتاجه، كما  �ضيمنح  احلليب 
هي الأخرى م�ضابة باملر�س. ووفق خرباء بريطانيني فاإنه يتوجب 
الطبيعية  الر�ضاعة  موا�ضلة  بكوفيد19-  امل�ضابات  املر�ضعات  على 
التاجي  اأن الفريو�س  اإىل  ع، م�ضريين  الر�ضرّ كونها �ضتحمي الأطفال 
الدكتورة  اآنا قالت  الأمهات. وتعليقا على حالة  اإىل حليب  ل يدخل 
امل�ضابات  الن�ضاء  اإن  لندن،  كوليدج  اإمربيال  �ضنكر من مركز  ناتايل 
بكورونا يولرّدن اأج�ضاما م�ضادة لكوفيد19-، تدخل اإىل احلليب لدى 

اأكرث من 90 يف املئة من الن�ضاء.

وجبة دجاج ال ت�ضبب الغازات
وموؤلف  جوائز  على  احلائز  ال�ضيف  ابتكر  الفالنتاين،  عيد  مبنا�ضبة 
كتب الطهي الأكرث مبيعاً غورباريت بينز، طريقة جديدة لطهي وجبة 
دجاج �ضهية خالية من الغازات. حتتوي هذه الو�ضفة على كميات اأقل 
من حمفزات الغازات مثل الب�ضل والثوم والفلفل احلار لتجنيبك اأي 
ا ملح الطعام  حلظات حمرجة يف عيد احلب. ي�ضتبدل غورباريت اأي�ضً
فر�ضة  من  ويقلل  اله�ضم  على  ي�ضاعد  مما  الأ���ض��ود،  بامللح  القيا�ضي 
ن�ضوء الغازات. عالوة على ذلك، ت�ضمل و�ضفته بذور ال�ضمر، وقرون 
م�ضاكل  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن  وكلها  والزجنبيل،  والقرنفل،  الهيل، 
املعدة. فيما يلي مكونات الوجبة وطريقة حت�ضريها، ح�ضبما ورد يف 

موقع “ميرتو” الإلكرتوين:
ع اإىل �ضرائح ف�س ثوم مقطرّ  1

كركم �ضغرية  ½ ملعقة 
ملعقة �ضغرية من الفلفل احلار

الرغبة ح�ضب  اأو  اأ�ضود  ملح  �ضغرية  ملعقة   1
ملعقة كبرية من بذور ال�ضمر املطحون  2

حتى ت�ضبح ناعمة. خملوطة  طماطم  ½ علبة 
فنة من اأوراق احللبة املجففة

كزبرة مفرومة طازجة

كيف حتول �ضورك القدمية اإىل رقمية؟
�ضور  اإىل  امل��ن��زل  يف  الأف���الم  و���ض��رائ��ح  القدمية  ال�ضور  حت��وي��ل  يعد 
ال��ق��دمي��ة يف ه��وات��ف��ن��ا واأجهزتنا  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ذك��ري��ات��ن��ا  رق��م��ي��ة، 

املحمولة، الطريقة الأكرث فعالية من حيث التكلفة.
�ضور  برقمنة   FilmLab مثل  املجانية  التطبيقات  ل��ك  ت�ضمح 
النيغاتيف ب�ضرعة وحفظها على هاتفك، بينما مت ت�ضميم تطبيقات 
ما�ضح  للعمل مع   Kodak Mobile Film Scanner مثل
خلفية  واإ�ضاءة  املقوى  ال��ورق  من  م�ضنوع  التكلفة  منخف�س  �ضوئي 
اأدوات رائعة للتحول الرقمي ب�ضرعة، ولكن اإذا كنت  LED. كالهما 
ترغب بتحويل كمية كبرية من النيغاتيف لالحتفاظ بها بدقة اأعلى، 

فاإننا نو�ضي بال�ضتثمار يف ما�ضح �ضوئي لالأفالم.
الطابعات  مع  تاأتي  التي  القيا�ضية  امل�ضطحة  ال�ضوئية  املا�ضحة  تعد 
م�ضح  مع  للتعامل  م�ضممة  لي�ضت  ولكنها  للطباعة،  جيدة  املتكاملة 
هذه  تكلفة  انخف�ضت  احل���ظ،  حل�ضن  النيغاتيف.  و���ض��ور  ال�ضرائح 

الآلت املتخ�ض�ضة كثرًيا يف العقد املا�ضي.
دولًرا(   Epson Perfection V600 )219 الطراز  يعد 
امل�ضح  ميكنها  للمبتدئني.  الأداء  ع��ايل  �ضوئي  ملا�ضح  مثالياً  اختياراً 
بخا�ضية  وت��ت��م��ي��ز  ال��ب��و���ض��ة،  يف  ن��ق��ط��ة   9600 ×  6400 ب��دق��ة 
"Digital ICE" واإزالة الغبار التي تقلل تلقائًيا اأي عيوب يف تلك 
بنقرة واح��دة. ميكنها م�ضح  الباهتة  الأل��وان  القدمية وتعزز  ال�ضور 
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طبيبان يتيحان عالجات �ضرية للب�ضرة على االإنرتنت
قام طبيبان اأ�ضرتاليان باإن�ضاء خط جديد للعناية بالب�ضرة، على الإنرتنت 
ملراجعة  احلاجة  دون  يحتاجه،  من  لكل  �ضهل  ب�ضكل  العالج  اإتاحة  بهدف 

الأخ�ضائني وحتمل نفقات العالج الباهظة.
والدكتورة كالرا هري�ضت،  كوهني جونز  ديب  الدكتور  العام  الطبيب  قام 
بتطوير  ال��وج��ه،  ون��ح��ت  للتجاعيد  امل�����ض��ادة  ال��ع��الج��ات  يف  املتخ�ض�ضان 
منتجات خا�ضة للعناية بالب�ضرة، بعدما اأدركا معاناة البع�س يف احل�ضول 

على عناية جيدة للب�ضرة.
وقال الدكتور ديب ل�ضحيفة ديلي ميل الربيطانية: " ل حاجة لأن تكون 
ب�ضرتك بحالة رديئة، لأن منتجاتنا لي�ضت عالجية فح�ضب، واإمنا تنا�ضب 
�ضابة  ب�ضرة  على  احل�ضول  على  منتجاتنا  ت�ضاعد  الب�ضرة.  اأن���واع  جميع 

و�ضحية م�ضابهة لب�ضرة الأطفال ال�ضغار".
ل  الذين  لالأ�ضخا�س  بالب�ضرة،  العناية  عملية  تب�ضيط  "اأردنا  واأ���ض��اف: 
ي�ضتطيعون مراجعة اأخ�ضائي بالب�ضرة، اأو الن�ضاء اللواتي ل ميلكن الوقت 

الكايف ملراجعة الطبيب ب�ضبب واجباتهن املنزلية".
الأخ�ضائيني قد يكلف  العالج لدى  اإن  ك��الرا،  الدكتورة  من جهتها قالت 
دفعه،  الكثريون  ي�ضتطيع  ل  قد  مبلغ  وه��ذا  الأق���ل،  على  دولراً   1200
تكاليف  ي�ضتطيع حتمل  ملن ل  الإنرتنت  على  نوفر فر�ضة  اأن  ارتاأينا  لذا 

العالج.
واأكد الطبيبان على �ضرورة اأخذ امل�ضورة الطبية قبل ا�ضتخدام منتجاتهما، 
امل��ج��ان��ي��ة. ك��م��ا وفر  امل�����ض��ورة  ت��وف��ر  ح��ي��ث خ�ض�ضا من�ضة ع��ل��ى الإن���رتن���ت 
لهم  املنا�ضب  املنتج  اختيار  من  امل�ضتخدمون  ليتمكن  ا�ضتبياناً  الطبيبان 

واإجراء اأي تغيريات �ضرورية للح�ضول على النتائج املرجوة.

درا�ضة : لقاح فايزر فعال بن�ضبة 94 باملئة 
يف  ية  ال�ضحرّ للرعاية  د  م���زورّ اأك��رب  اأع��ل��ن 
اأكرث  اأج��ري��ت على  درا���ض��ة  اأنرّ  اإ���ض��رائ��ي��ل 
وا اللقاح  من ن�ضف مليون اإ�ضرائيلي تلقرّ
اأنرّ  اأظهرت  كاماًل،  لكوفيد19-  امل�ضادرّ 
 94 بن�ضبة  ال  فعرّ فايزر-بايونتيك  لقاح 

باملئة.
كالليت  "خدمات  �������ض���ة  م���وؤ����ضرّ وق����ال����ت 
اأجراها  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة  اإنرّ  ية"  ال�ضحرّ
وا  باحثوها �ضملت 600 األف �ضخ�س تلقرّ
اإ�ضافًة  ل��لرّ��ق��اح،  ب��ه��ا  امل��و���ض��ى  اجل���رع���ات 
يتمرّ  ال���ذي���ن مل  ِم����ن  ن��ف�����ض��ه  ال���ع���دد  اإىل 

حت�ضينهم.
بالعربيرّة  ب��ي��ان  يف  �����ض��ة  امل��وؤ���ضرّ وخ��ُل�����ض��ت 
بن�ضبة  ان��خ��ف��ا���س  ه��ن��اك  "كان  ����ه  اأنرّ اإىل 
باأعرا�س،  ل الإ�ضابة  معدرّ يف  باملئة   94
ل  معدرّ يف  باملئة   92 بن�ضبة  وانخفا�س 
باملقارنة مع  ة،  ح���ادرّ ب��اأع��را���س  الإ���ض��اب��ة 
يتمرّ  مل  الذين  األ��ف  ال�600  الأ�ضخا�س 

حت�ضينهم".
على  ح��اف��ظ  "اللقاح  اأنرّ  اإىل  واأ����ض���ارت 
فعاليرّته لدى كلرّ الفئات العمريرّة، مبا يف 

ذلك َمن هم فوق 70 عاًما".
اجلرعة  �ضخ�س  م��الي��ني   3،8 ��ى  وت��ل��قرّ
الآن يف حملة  ��ى  ح��ترّ ال��لرّ��ق��اح  م��ن  الأوىل 
بينما  اإ���ض��رائ��ي��ل،  يف  اجلماعيرّة  التلقيح 

ى 2،4 مليون اجلرعة الثانية. تلقرّ

كيف ت�ضبح حا�ضة ال�ضم 
لدى مري�ض كورونا؟ �ص 23

اأغذية لتقوية املناعة
قالت خبرية التغذية الأملانية كري�ضتينا اإي�ضر اإنه ميكن تقوية جهاز 
بالفيتامينات  الغنية  الأغ��ذي��ة  خا�ضًة  ال�ضحية،  بالتغذية  املناعة 

واملعادن.
اأنه  اأي  لالأك�ضدة،  م�ضاد  بتاأثري  ميتاز  ال��زن��ك  اأن  اإي�ضر  واأو���ض��ح��ت 
على  اإيجابي  بتاأثري  يتمتع  اأن��ه  كما  ال�ضارة،  اجلزيئات  على  يق�ضي 

منو وعدد بع�س اخلاليا املناعية.
البحر  وفواكه  اللحوم،  يف  بالزنك  الغنية  الغذائية  امل�ضادر  وتتمثل 

كاملحار، ومنتجات احلبوب الكاملة، وح�ضاء الدجاج.
ويلعب فيتامني C دوراً كبرياً يف تقوية جهاز املناعة؛ حيث اإنه يعمل 
الأ�ضلحة  اأح��د  تعد  والتي  الكبرية،  البلعمية  اخلاليا  تن�ضيط  على 

املهمة جلهاز املناعة يف مواجهة الأمرا�س.
وتتمثل امل�ضادر الغذائية الغنية بفيتامني C يف الفواكه احلم�ضية 

كالربتقال واليو�ضفي، والفلفل احللو، والتوت، وكرنب بروك�ضل.
ويحظى احلديد باأهمية كبرية جلهاز املناعة؛ حيث يت�ضبب نق�ضه يف 

انخفا�س عدد اخلاليا املناعية والأج�ضام امل�ضادة.

1. تكرار املفاجاآت: يعتقد بع�س الرجل اأنه اإذ اأعد مفاجاأة 
طول  الأم��ر  لتكرار  يحتاج  ول  بواجبه  ق��ام  فقد  لزوجته 
اأن يفاجئها  ال��رج��ل  امل���راأة تتوقع م��ن  ال���زواج. لكن  ف��رتة 
ب�ضيء �ضغري ككتاب ترغب يف قراءته  ب�ضكل م�ضتمر ولو 

اأو حتى �ضيء ب�ضيط يعرف اأنها حتبه.
ل  فكرة  املبتكرة  الأفكار  يف  الجتهاد  قليال:  اجتهد   -  2
يعرفها الكثري من الرجال رغم اأنها تكمن اأحيانا يف اأ�ضياء 
ب�ضيطة مثل الإعداد لرحلة تفاجئها بها يوم عيد زواجكما 

اأو حتى باإعداد اإفطار ب�ضيط وتقدميه لها يف ال�ضرير.
اأن  اع��ت��ربت  اإذا  اأح��ي��ان��ا:  ال��ق��دمي��ة مطلوبة  امل��و���ض��ة   -  3
دفع احل�ضاب لها اأو فتح الباب اأو اإع��داد الكر�ضي لها قبل 
اجل��ل��و���س م��و���ض��ة ق��دمي��ة، ف��ت��اأك��د اأن ه���ذه الأم�����ور حمل 

ترحيب كبري من الن�ضاء.
بطبيعتها  امل����راأة  مت��ي��ل  "ماما":  لي�ضت  ال��زوج��ة   -  4
ولكن  مبحبة.  ع��ادة  ذل��ك  تفعل  وه��ي  بالرجل،  لالهتمام 
اإذا زاد الأم��ر عن ح��ده فاإنه ينقلب ل�ضده. ف��امل��راأة قد ل 
اأن  اإع��داد الطعام املف�ضل لك، لكن احرت�س من  متانع يف 
تطلب منها مثال اأن تقطعه لك قطعا �ضغرية حتى ي�ضهل 

عليك م�ضغه.
يوم عمل  بعد  امل��راأة، ل�ضيما  واأن�ضت: متيل  ا�ضتمع   -  5
ط��وي��ل، للتحدث ع��ن ك��ل ���ض��يء. ف��ه��و اأم���ر ي��ري��ح��ه��ا، لذا 
نظرك  ت�ضوب  ول  اهتمام  بكل  تتكلم  حني  اإليها  ا�ضتمع 

جتاه التليفزيون وهي حتكي لك عن تفا�ضيل يومها.
ال���رج���ل بكذبة  ي��ت��م��ت��ع  رمب����ا  اأف�������ض���ل:  ال�����ض��راح��ة   -  6
اأن للزوجة قدرة كبرية  اأو هناك، لكن املوؤكد  �ضغرية هنا 
من  ال�ضراحة  الأف�ضل  فمن  لذا  الأكاذيب،  اكت�ضاف  على 

البداية.
يحبط املراأة هو اأن  ما  اأكرث  من  التفا�ضيل:  يف  ركز   -  7
حت�ضل  ول  جديد  ف�ضتان  اأو  �ضعر  بت�ضريحة  للبيت  تعود 

املوقف  ه��ذا  ف��امل��راأة حتتاج يف  الرجل.  تعليق من  اأي  على 
الذي  العناء  يقدر  ال��رج��ل  اأن  ت�ضعر  جتعلها  ثناء  لكلمة 

تبذله لتجديد مظهرها.
من األعابك املف�ضلة، يحتاج  اأهم  اأنها  ت�ضعر  اجعلها   -  8
اأن�ضطة  وعمل  اأ�ضدقائه  مع  وقت  لق�ضاء  بالطبع  الرجل 
مبفرده، لكن هذا ل مينع اأن يعطي زوجته ال�ضعور باأنها 
رقم 1 يف حياته، واأنها اأهم من لعبة جديدة على هاتفك.

يوجد ما هو اأ�ضواأ  ل  والآخ��ر:  احلني  بني  �ضاعدها   -  9
من رجل ك�ضول يرتك كل اأعباء املنزل على عاتق زوجته، 
لذا حاول بني احلني والآخر اإح�ضار الأطفال من املدر�ضة 
تخ�ضك  امل�ضوؤوليات  فهذه  الع�ضاء  بعد  ال�ضحون  غ�ضل  اأو 

اأنت اأي�ضا.
وا�ضتخدام  الأ�ضنان  غ�ضيل  نظافتك:  على  حافظ   -  10
مزيل العرق وال�ضتحمام، كلها اأمور تهتم بها املراأة كثريا، 

وتنتظر منك كرجل نا�ضج القيام بها دون ك�ضل.

اإ�شارات تدل على اأن حواء تع�شقك
املراأة لغز ل ي�ضتطيع الرجل فك �ضفرته ب�ضهولة، وبالتايل 
فهو يبقى حمتارا بني اأن يتقدم منها وي�ضارحها بحبه لها 
وبني اخلوف من رد فعلها. لكن اخلرباء يقولون اإن هناك 

اإ�ضارات تر�ضلها حواء وعلى الرجل اأن يلتقطها.
بالرجل،  اإع��ج��اب��ه��ا  ت��دل على  اإ����ض���ارات  ع���ادة  تر�ضل ح���واء 
هذه  التقاط  يف  الرجل  جنح  واإذا  بالكالم.  تعرب  اأن  دون 
الإ�ضارات يف الوقت املنا�ضب فاإن هذه قد تكون بداية ق�ضة 

حب طويلة.

لغة العيون
اأهم اإ�ضارة تدل على اهتمام املراأة بالرجل هي نظرة عينها، 
فاملراأة التي تنظر طويال يف عينك اأثناء احلديث معها ول 

بك. وميكن  بالتاأكيد مهتمة  العيون، هي  تتجنب تالقي 
اإذا كانت �ضعيدة  اأن يقراأ الرجل بب�ضاطة يف عني املراأة ما 

باحلديث معه اأم اإنها حتاول اإنهاء املقابلة بلطف.

ت�شحك على نكاتك دائما
ي��ق��ول اخل�����رباء اإن���ن���ا من��ي��ل ل��ل�����ض��ح��ك ع��ل��ى ال��ن��ك��ات من 
النكات  ه��ذه  تكن  مل  واإن  حتى  نحبهم  الذين  الأ�ضخا�س 
م�ضحكة على الإطالق، لذا فاإن رد فعل املراأة على نكاتك 
ملوقع  وفقا  ناحيتك،  م�ضاعرها من  يدلك على  اأن  ميكنه 

"نوي" الأملاين.

تطلب منك خدمة
مييل الرجل لال�ضتجابة لأي طلب م�ضاعدة من املراأة التي 
جتمعه بها م�ضاعر اإعجاب، لأنه يريد اإثبات اهتمامه بها. 
اأي�ضا متيل لطب امل�ضاعدة من الرجل الذي حتبه،  امل��راأة 
لت�ضعر باأن بو�ضعها العتماد عليه. فاإذا طلبت منك املراأة 
ت�ضغيل  يف  اأو  حتتاجها  معلومة  ع��ن  البحث  يف  م�ضاعدة 
برنامج معني على الكمبيوتر، فهذا من اأدلة متيز و�ضعك 

بالن�ضبة لها.

�شدف كثرية
اإليه يف توقيت  اأنك تذهب  ظهورها يف املكان الذي تعرف 
معني من اليوم، رمبا يكون �ضدفة ولكنه رمبا يكون مرتبا 

للبحث عن فر�ضة جتمعكما �ضويا.

تتكلم عنك كثريا
�ضواء مع  امل�ضتمر عنك يف غيابك  الإيجابي  امل��راأة  حديث 
دليل  هو  بينكما،  م�ضرتكني  اأ�ضدقاء  اأو  العمل  يف  زم��الء 

اهتمام يتطلب منك التفكري مليا يف الأمر.

ال��ع�����ض��ل.. ذه��ب 
�ضاحل العاج اجلديد 
على  �ضتارته  الليل  ي�ضدل  اأن  ما 
اأ���ض��ون��ف��وي، ح��ت��ى ي�����ض��رع رجالن 
واقيتني  ����ض���رتت���ني  ي����رت����دي����ان 
قناعني  وي�������ض���ع���ان  ���ض��م��ي��ك��ت��ني 
�ضبكيني وقفازات يف العمل بحذر 
الدقيقة  مهمتهما  تنفيذ  ع��ل��ى 
من  الع�ضل  "�ضرقة"  يف  املتمثلة 
ال��ن��ح��ل يف ع���دد م��ن اخل��الي��ا، اإذ 
ال��واق��ع��ة يف  امل��دي��ن��ة  ت�ضهد ه���ذه 
كبرية  نه�ضة  العاج  �ضاحل  و�ضط 

لرتبية النحل.
ف��ال��ك��ث��ري م���ن امل���زارع���ني يف هذا 
اأكرب  ُي��َع��درّ  ال���ذي  ال��زراع��ي  البلد 
باتوا  ال���ع���امل،  ل��ل��ك��اك��او يف  م��ن��ت��ج 
تتيح  التي  املهنة  ه��ذه  يكت�ضفون 
بف�ضل  اإن  دخ��ل��ه��م،  زي�����ادة  ل��ه��م 
زيادة  خ��الل  م��ن  اأو  الع�ضل،  بيع 
نتيجة  اأرا�����ض����ي����ه����م  حم���ا����ض���ي���ل 
بوا�ضطة  التلقيح  عملية  حت�ضني 

النحل.
وي��و���ض��ح امل��دي��ر امل�����ض��ارك ل�ضركة 
ديفوار"  كوت  دو  مييل  بون  "لو 
�ضيبا�ضتيان  ال��ف��رن�����ض��ي  ��ال  ال��ن��حرّ
اأن  الإل����زام����ي  "من  اأن  غ��اف��ي��ن��ي 
ي��ج��ري ح�����ض��اد ال��ع�����ض��ل ل��ي��اًل يف 
"النحل  ويقول  اإفريقيا".  غ��رب 
ه���ن���ا م���ت���وح�������س وع����������دواين، ول 
وبالتايل  ب�ضهولة،  بالأمر  ي�ضمح 
نتجنب  ل��ي��اًل،  ال��ع��م��ل  ن��ف��ذن��ا  اإذا 
وتعري�س  ل��ن��ا  ال��ن��ح��ل  م��الح��ق��ة 

النا�س للخطر".
اإفريقيا  غ���رب  ن��ح��ل  اأن  وي�����ض��رح 
معتاد على الت�ضال  وغري  "بريرّ 
بالب�ضر" خالفاً للنحل الأوروبي 

الذي يهدده ا�ضتخدام املبيدات.
ويعود ذلك اإىل اأن "تربية النحل 
بداياتها"  يف  ت����زال  ل  احل��دي��ث��ة 
يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��ى م��ا يقول 
���ض��ي��ل��وي، م��ن اجلمعية  ف��رن�����ض��وا 
كاتيول  يف  الإيفوارية  التعاونية 
)����ض���م���ال ���ض��اح��ل ال����ع����اج(، حيث 
ُينَتج الع�ضل الأكرث �ضهرة يف هذا 

البلد.
وي�����ض��ي��ف ال���ن���ح���ال ال������ذي درب����ه 
م��ت��خ�����ض�����ض��ون ي��اب��ان��ي��ون واأمل�����ان 
الفالحني  ج��ع��ل  ه���و  "واجبنا 
والعمل  النحل،  قتل  عن  ون  يكفرّ
ال�ضائدة  الثقافة"  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى 
ال�����ض��دد. وت�ضمرّ  ه���ذا  ل��دي��ه��م يف 
مزارعاً  خم�ضني  نحو  تعاونيته 

جذبتهم �ضناعة الع�ضل.

ع�ضر ن�ضائح الإر�ضاء حواء وك�ضب وّدها

املراأة  اإر�شاء  ال�شعب  من  اأنه  الرجال  بع�ض  يزعم 
اأو حتى معرفة ما تريد لكن ال �شك اأن الطريق 

تفكريها  طريقة  مبعرفة  يبداأ  حواء  لفهم 
-التي  االأمور  بع�ض  اأن  واإدراك  واأولوياتها، 
اأهمية  حتتل  مهمة-  غييري  الييرجييل  يييراهييا 

كبرية لديها.
لي�ض هناك و�شفة �شحرية ميكن تقدميها 
للتعامل مع املراأة. لكن ال �شك اأن الطريق 

لفهم حواء يبداأ مبعرفة طريقة تفكريها 
و�شع  بالطبع  ال�شهل  من  ولي�ض  واأولوياتها 

املراأة  للتعامل مع  املنا�شبة  قائمة بالطرق 
االختالفات  بينها  من  اأمييور؛  لعدة  نظرا 
ودرجيية  الثقافة  بح�شب  الن�شاء  بيين 
ر�شد  املمكن  ميين  لكن  وغييريهييا،  التعليم 
للمراأة  اأهمية  حتمل  التي  االأ�شياء  بع�ض 
طريقة  فهم  الرجل  على  ت�شهل  والتي 

وا�شتعر�ض  واإ�ييشييعييادهييا.  تفكريها 
االأمليياين  "غوفيمينن"  موقع 

وهي: االأمور  هذه  من   10
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�ش�ؤون حملية

انعقاد املنتدى االإماراتي الفرن�شي الثاين بجامعة االإمارات

ن�ضيبة : ن�ضعى الإيجاد روابط م�ضرتكة لتوظيف اال�ضتثمار يف رفاهية ال�ضعوب وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل
املنتدى رافد من روافد االإثراء الفكري للتناغم بني ال�ضعوب واحل�ضارات والتنّوع الثقايف

 حتت رعاية ال�شفري امل�شري 

افتتاح مهرجان املنتجات امل�ضرية بفروع اللولو مبدينة العني 

•• العني - الفجر 

اأكد معايل زكي اأنور ن�ضيبة، امل�ضت�ضار الثقايف ل�ضاحب 
جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س   – ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو 
الإمارات العربية املتحدة، على اأهمية تعزيز التعاون 
الأكادميي والبحثي على م�ضتوى الطلبة والباحثي 
املجالت  يف  املتحدة  العربية  والإم���ارات  فرن�ضا  بني 
اإطار  الثقافية والقت�ضادية والجتماعية، وذلك يف 
خُمتلف  على  الفرن�ضية  الإماراتية  العالقات  تعزيز 
الأ�ضعدة، وتتويجاً جلهود العمل املُ�ضرتك يف العديد 
من املجالت العلمية والبحثية بني جامعة الإمارات 
والثقافية  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  املعاهد  وخُمتلف 

الفرن�ضية.
املنتدى  خ��الل  األ��ق��اه��ا معاليه  كلمة  ذل���ك  يف  ج��اء 
جامعة  نظمته  ،ال���ذي  ال��ث��اين  الفرن�ضي  الإم��ارات��ي 
كزافييه  ���ض��ع��ادة  بح�ضور  – اف��رتا���ض��ي��اً-  الم����ارات 
�ضاتيل، �ضفري اجلمهورية الفرن�ضية بدولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وع���دد ك��ب��ري م��ن اأع�����ض��اء الهيئة 
ني  واملُهتمرّ وال��ب��اح��ث��ني  وال��ت��دري�����ض��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
وطالب اجلامعة، واأكد اأن من جوهر عمل اجلامعات 

واملوؤ�ض�ضات التعليمية تعزيز النمو الفكري والثقايف. 
م��ن خ��الل اجلمع  ذل��ك  "يتحقق  واأ���ض��اف معاليه  
واإنتاج  للتفاعل  والطلبة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ك��وادر  ب��ني 
الإبداعي.  والعمل  والخ��رتاع  وال�ضتك�ضاف  املعرفة 
من خالل القيام بذلك، يقوم كالهما باإثبات ودعم 
القيمة للمجتمع من املوؤ�ض�ضات التي ميكن اأن جتمع 

بني التنوع والختالف يف جمتمع متناغم.
فيها  ميكن  واأم��اك��ن  م��واق��ع  "اإنها  ق��ائ��اًل:  وم�ضى 
قد  متعددة،  نظر  وج��ه��ات  م��ن  واح���دة  ق�ضية  بحث 
اأي�ضاً  اإنها  ثقافياً.  جتد فيها عقوًل متعددة وتنوعاً 
اأماكن تعتمد وظيفتها الفعالة على الزمالة الودرّية. 
ووطنية  حملية  ف�ضاءات  اأي�ضاً  اجلامعات  ُتعدرّ  كما 
يكون  اأن  ميكن  للجميع.  متاحة  وعاملية  واإقليمية 
الأ�ضر  على  ت��اأث��ري  للجامعة  الف�ضاءات  تلك  داخ��ل 
اأي  يف  وموقعها   - واجلغرافيا  والقت�ضاد  واملجتمع 
مكان يف العامل تنتقل من خاللها املعرفة والخرتاع 

والعمل الإبداعي".
ب��ني دول���ة الإم����ارات  ال��ع��الق��ات  اأن  واأو���ض��ح معاليه 
تطوراً  �ضهدت  فرن�ضا،  وجمهورية  املتحدة  العربية 
كبرياً خالل الأعوام املا�ضية، يف خمتلف القطاعات 

واحرتام  ودٍّ  ع��الق��ات  تربطها  الإم�����ارات  دول���ة  واإن 
متبادل مع اجلمهورية الفرن�ضية وي�ضعيان با�ضتمرار 
وعلى  امل��ج��الت  خمتلف  يف  عالقاتهما  توطيد  اإىل 
اإميانهما  من  انطالقاً  والعلمية  الثقافية  الأخ�س 
باأهمية التوا�ضل مع ال�ضعوب والثقافات واحل�ضارات 
الأخرى لرت�ضيخ مبادئ العدل وال�ضالم يف املنطقة 

والعامل.
 كما اأ�ضار معاليه اإىل اأهمية احت�ضان دولة الإمارات 
وهما  كبريين  ثقافيني  ل�ضرحني  املتحدة  العربية 
ميثالن  ال��ل��ذان  اللوفر  ومتحف  ال�ضوربون  جامعة 
وُي�ضكالن  الفرن�ضية،  والثقافة  العلوم  وفخر  �ضرف 
ع��ل��ى م����دى ث��ق��ة وت���ط���ور العالقات  اأك����ي����داً  دل���ي���اًل 
امل�ضرتكة بني البلدين، اإ�ضافة اإىل ع�ضوية الإمارات 

يف املنظمة الدولية للفرانكوفونية.
"ل  اأن��ور ن�ضيبة كلمته بالقول:  واختتم معايل زكي 
�ضكرّ باأن انعقاد هذا املنتدى ُيتيح للباحثني والطلبة 
ال��ع��امل، واأع��ت��ربه راف���داً من  ال�ضباب الن��ف��ت��اح على 
ال�ضعوب  ب���ني  ل��ل��ت��ن��اغ��م  ال���ف���ك���ري  الإث�������راء  رواف������د 

ع الثقايف.  واحل�ضارات والتنورّ
كما اأين على يقني تام باأنه من خالل تواجدنا اليوم 

واملنارة  العلمي  ال�ضرح  ه��ذا  يف  البع�س  بع�ضنا  مع 
يف  املنتدى  هذا  �ضُي�ضهم  الإم��ارات  بجامعة  الفكرية 
التعلرّم والزدهار واإيجاد روابط م�ضرتكة تقودنا اإىل 
وا�ضت�ضراف  ال�ضعوب  رفاهية  يف  ال�ضتثمار  توظيف 
امل�ضتقبل والذي ياأتي متا�ضياً من متطلبات الأجندة 
الوطنية لدولة الإمارات وا�ضتعدادها للخم�ضني عام 

القادمة".
���ض��ات��ي��ل، �ضفري  ���ض��ع��ادة ك��زاف��ي��ي��ه  اأ����ض���ار  وم���ن جهته 
اجلمهورية الفرن�ضية بدولة الإمارات – اإىل متانة 
عالوة  وفرن�ضا،  الإم���ارات  بني  التاريخية  العالقات 
والتي   البلدين،  امل�ضرتكة بني  الثقافية  الروؤى  على 
والجتماعية  الثقافية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  ت�ضهم 
والأك���ادمي���ي���ة امل��ع��رف��ي��ة وال�����ض��راك��ة احل�����ض��اري��ة بني 
العايل  التعليم  ب��واب��ة  ع��رب  ال�ضديقني  ال�ض����عبني 
جام����عة  يف  والأك��ادي��������������������م��ي  ال��ع��ل�����������������م��ي  وال���ب���ح���ث 
اأر�ضية  خلق  يف  املثمر  ال��ت��ع��اون  وم���دى  الإم��������������ارات، 
مواجهة  يف  وا�ضتدامته  ال�ضالم  لتحقيق  م�ضرتكة 
التحديات التي تواجه الإن�ضانية عن طريق احلوار 
الإن�ضاين  الثقايف واحل�ضاري للحفاظ على الرتاث 

عن طريق العمل الثقايف والدبلوما�ضي امل�ضرتك.

•• العني – الفجر

�ضفري  ال��ب��دي��وي  �ضريف  ال�ضفري  ���ض��ع��ادة  رع��اي��ة  حت��ت 
جمهورية م�ضر العربية لدى دولة الإم��ارات العربية 
امل�ضري  النادي  اإدارة  نيابة عن جمل�س  افتتح  املتحدة 
فرع العني الدكتور يحيى اأحمد ع�ضو جمل�س الإدارة 
اللولو   لفروع  الإقليمي  املدير  الدين  جمال  و�ضاجي 
مهرجان املنتجات امل�ضرية بفرع اللولو هايرب ماركت 
 20 ال��ع��ني وال����ذي ي�ضتمر ح��ت��ى  ال��ك��وي��ت��ات مب��دي��ن��ة 

فرباير 2021. 
بالتعاون مع  امل�ضرية«  املنتجات  »اأ�ضبوع  فعالية  وتقام 
جمموعة اللولو العاملية، وال�ضفارة امل�ضرية يف اأبوظبي 

�ضنويا لعر�س املنتجات الغذائية امل�ضرية
لدولة  الوطنيني  ال�ضالمني  بعزف  الفتتاح  بداأ حفل 

العربية،  م�ضر  وجمهورية  املتحدة  العربية  الم��ارات 
ي��راف��ق��ه احل�ضور  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور يحيى  ب��ع��ده��ا  ق���ام 
ب��ق�����س ���ض��ري��ط امل���ه���رج���ان ال�����ذي ي�����ض��م ال��ع��دي��د من 
الألبان واخل�ضروات  امل�ضرية منها:  واملنتجات  ال�ضلع 
واملخلالت  والأ�ضماك  الطازجة  والفاكهة  الطبيعية  
الريفية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����ض��ع��ب��ي��ة  امل�����ض��ري��ة  والأك�������الت 
الأخرى، وكذلك اأنواع خمتلفة ومتنوعة من احللويات 

ال�ضرقية امل�ضرية  . 
بعدها مت عمل جولة تفقدية لالطالع على املعرو�ضات 
الأ�ضماك  وال��ف��واك��ه  اخل�����ض��روات  ج��ان��ب  اىل  لت�ضم 
تتكاثر يف  التى  امل�ضرية خا�ضة  املياه  بها  ت�ضتهر  التى 
حر�س  اأح��م��د  يحيى  الدكتور  اأك��د  وق��د   . النيل  مياه 
املعر�س منوذجا  ويعد  باملهرجان  امل�ضاركة  على  م�ضر 
الإمارات  ال�ضقيقتني  الدولتني  تربط  التي  للعالقات 

وم�ضر والتبادل التجاري بني البلدين تلك العالقات 
التي اأر�ضى دعائمها املغفور له -باإذن اهلل -ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان-طيب اهلل ثراه- كما اأن املهرجان 
ي�����ض��ك��ل ت��روي��ج��ا ك��ب��ريا ل��ل��م��ن��ت��ج��ات امل�����ض��ري��ة وزي����ادة 
اخلليج  منطقة  يف  خا�ضة  العربية  للدول  ال�����ض��ادرات 
، ومنها دولة الإم��ارات التي حتظى املنتجات امل�ضرية 

بانت�ضار وا�ضع  وترحيبا كبريا من امل�ضتهلكني . 
املدير  ال��دي��ن  ج��م��ال  �ضاجي  اأك���د  نف�ضه  ال�����ض��ي��اق   ويف 
بالعني على حر�س جمموعة  اللولو  الإقليمي لفروع 
واأن  عام،  كل  امل�ضرية  باملنتجات  الحتفاء  على  اللولو 
مبهرجان  كبريا  اهتماما  ت��ويل  م��ارك��ت  اللولو  اإدارة 
من  امل�ضرية  اجلالية  لكون  وذل��ك  امل�ضرية  املنتجات 
املقيمة، والتي ترتدد ب�ضكل كبري على  اأكرب اجلاليات 
فروع اللولو ول �ضيما اأثناء املهرجان حيث ي�ضهد تنوعا 

كبريا من املنتجات امل�ضرية والتي حتر�س اإدارة اللولو 
عليها  وال��ع��رو���س  التخفي�ضات  وعمل  توفريها  على 
كافة  اأو  امل�ضريني  من  �ضواء  امل�ضتهلكني  ر�ضى  لتنال 
اجلن�ضيات .  ح�ضر حفل الفتتاح حممد فوزي من�ضق 
كري�ضنان  واأوين  امل�ضرى  بالنادى  العامة  العالقات 
املدير التجاري، وحممد عمر مدير العالقات العامة 
مدير  علي  حممد  وفا�ضلو  العني  يف  اللولو  ملجموعة 
للمجموعة  الإقليمي  املكتب  م��ن  وجمع   ، امل�ضرتيات 
اجلن�ضية  م��ن  املت�ضوقني  م��ن  وجمع  ال��ف��روع  وم���دراء 

امل�ضرية واجلن�ضيات الأخرى .
يذكر اأن املهرجان يقام برعاية �ضركة م�ضر للطريان 
ال�ضحب  يتم  للقاهرة  �ضفر  تذاكر  ع�ضر  قدمت  حيث 
 20 ح��ت��ى  ي�ضتمر  ال����ذي  امل��ه��رج��ان   ن��ه��اي��ة  يف  عليها 

فرباير احلايل.

لتحفيز ال�شباب على االبتكار وريادة االأعمال
موؤ�ض�ضة عبد اهلل الغرير للتعليم تطلق مع�ضكر التدريب 

املكّثف الذي ينظمه معهد ما�ضات�ضو�ضت�ض للتكنولوجيا 
بالتعاون مع منتزه جامعة االإمارات للعلوم واالبتكار 

•• دبي - الفجر

جامعة  منتزه  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للتعليم،  ال��غ��ري��ر  اهلل  عبد  موؤ�ض�ضة  اأع��ل��ن��ت   
ميتد  مكثرّف  تدريب  برنامج  اإط��الق  عن  اأم�س  والبتكار،  للعلوم  الإم���ارات 
ه معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا، حيث �ضيعمل  على 10 اأ�ضابيع وينظمرّ

امل�ضاركون على معاجلة م�ضكلة البطالة يف العامل العربي.
اإىل  لالنتقال   2021 الإم���ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  مع  وان�ضجاماً 
القت�ضاد املعريف، �ضي�ضجع الربنامج امل�ضاركني على ت�ضميم م�ضاريع ابتكارية 
ال�ضباب  يواجهها  التي  البطالة  يات  لتحدرّ ي  الت�ضدرّ اأج��ل  من  وم�ضتدامة 
يف  فطنتهم  وبناء  مهاراتهم  ب�ضقل  امل�ضاركون  �ضيقوم  وبذلك،  املنطقة.  يف 
جمال الأعمال، ف�ضاًل عن تنمية املهارات ال�ضخ�ضية التي ي�ضتلزمها امل�ضهد 
احلايل للتوظيف وريادة الأعمال، وذلك من خالل منحهم فر�ضة الو�ضول 

اإىل منهج معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا العايل اجلودة.
اأ�ضاتذة ومر�ضدون من معهد  مه  �ضي�ضمل برنامج التعلرّم املدمج، الذي يقدرّ
اد  ورورّ املعهد  لدى  التدري�ضية  الهيئة  ميثلون  للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س 
الأعمال.  وري���ادة  البتكار  ح��ول  عمل  وور����س  مبا�ضرة  حما�ضرات  اأع��م��ال، 
لهم  و�ضتتاح  درا�ضية،  الربنامج جمموعات  ة  مدرّ امل�ضاركون طوال  ل  و�ضي�ضكرّ
العديد  يف  و�ضيجتمعون  قدماً،  م�ضاريعهم  عجلة  لدفع  معاً  العمل  فر�ضة 
من املواقع يف خمتلف اأنحاء دولة الإمارات التي ي�ضت�ضيفها منتزه جامعة 
 Hub71  الإمارات للعلوم والبتكار يف العني ، حيث �ضت�ضت�ضيف منظومة

اللقاءات يف  اأبوظبي، ومركز ال�ضباب الذي �ضي�ضت�ضيفهم يف دبي.
امل�ضاركون  �ضيعر�س  اأ�ضابيع،   10 على  ميتد  ال��ذي  الربنامج  انتهاء  وبعد 
اختيارهم  بفر�ضة  للفوز  ��رة  م��وقرّ حتكيم  جلنة  اأم���ام  النهائية  م�ضاريعهم 
ه منتزه جامعة الإمارات  للم�ضاركة يف برنامج حا�ضنات الأعمال الذي ينظمرّ
ن جلنة التحكيم النهائية  للعلوم والبتكار على مدى �ضتة اأ�ضهر. و�ضتت�ضمرّ
مدى  اأو�ضع  اإىل  باحللم  اجليل  ه��ذا  يلهمون  ��ن  ممرّ اأعمال  اد  ورورّ مبتكرين 
والطموح عالياً. وعقب انتهاء برنامج حا�ضنات الأعمال، يتم عر�س امل�ضاريع 
الرابحة يف معر�س اإك�ضبو 2020 من خالل منتزه جامعة الإمارات للعلوم 

والبتكار.
اهلل  عبد  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذية  الرئي�ضة  جعفر،  ب��ن  �ضونيا  ال��دك��ت��ورة  قالت 
الأجندة  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  »تتطلرّب  الدرا�ضة:  هذه  عن  للتعليم  الغرير 
2021 تاأ�ضي�س اقت�ضاد معريف تناف�ضي.  الوطنية و�ضوًل لروؤية الإم��ارات 
اإغالق حرم  امل�ضتجد على غرار  اأدرّت تداعيات جائحة فريو�س كورونا  وقد 
تنمية  بوجه  ع��وائ��ق  ل  لت�ضكرّ كانت  التي  التحديات  تفاقم  اإىل  اجل��ام��ع��ات 
بالثناء.  اجلدير  الهدف  ه��ذا  حتقيق  اأج��ل  من  العربي  الإم��ارات��ي  ال�ضباب 
خون يف التزامنا مع اجلهات  واإننا يف موؤ�ض�ضة عبد اهلل الغرير للتعليم مرت�ضرّ
الفاعلة املحلية والدولية بهدف خدمة ال�ضباب الإماراتي والعربي على اأكمل 
وجه يف م�ضريتهم نحو امل�ضاهمة بتنمية م�ضتدامة للوطن واملنطقة. ولهذا 
للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س  معهد  مع  �ضراكتنا  اأت��ت  بالتحديد،  ال�ضبب 
ت�ضلرّط  فهي  املنا�ضب،  الوقت  يف  والبتكار  للعلوم  الإم���ارات  جامعة  ومنتزه 
ال�����ض��ب��اب ليكونوا  ���ض��اأن��ه��ا مت��ك��ني  ت��ب��ل��ور روؤي����ة م�ضرتكة م��ن  ال�����ض��وء ع��ل��ى 
مبتكرين ومنا�ضرين للتغيري امل�ضتدام يف املنطقة، حتى يف ظل هذه الأوقات 
اإليها امل�ضاركون  ل  اإىل البتكارات التي �ضيتو�ضرّ ال�ضعبة. واإننا نتطلرّع قدماً 
ب الأفكار التي �ضتثمر عنها والتي �ضتتاألرّق على املن�ضات العاملية  معاً و�ضنرتقرّ
�ضمن فعاليات اإك�ضبو 2020.« وتقول فيمال بالني�ضوامي، مديرة برامج 
عينه:  ال�ضياق  يف  للتكنولوجيا  ما�ضات�ضو�ضت�س  معهد  من  املكثفة  التدريب 
نا اأننا نتعاون مع موؤ�ض�ضة عبد اهلل الغرير للتعليم وجامعة الإمارات  »ي�ضررّ
ف الطالب يف دولة الإم��ارات اإىل برامج التدريب  العربية املتحدة لكي نعررّ
املكثفة من معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا، التي تتمحور حول مو�ضوع 
مهم بهذا ال�ضكل املبتكر. وما كان ذلك ليكون ممكناً لول تعاونهما الوثيق. 
ل  لهما بالتو�ضرّ يتطلرّع برنامج التدريب املكثرّف اإىل حتقيق هدفني، يق�ضي اأورّ
اإىل اأفكار حتلرّ امل�ضكلة املتنامية لبطالة ال�ضباب يف العامل العربي، فيما ُيعنى 
املختارة  العربي  الإماراتي  ال�ضباب  من  جمموعة  وتدريب  بتعليم  ثانيهما 
من قبل موؤ�ض�ضة عبد اهلل الغرير للتعليم وجامعة الإمارات العربية املتحدة 
لكت�ضاب مهارات مهمة على غرار حل امل�ضاكل والقيادة والتعاون والتوا�ضل 
من  وا�ضعة  جمموعة  يف  امل��ه��ارات  ه��ذه  تطبيق  ال�ضباب  وي�ضتطيع  ال.  الفعرّ
اأتطلرّع  واإنني  بالتحديد.  التعاون  ى هذا  تتخطرّ التي  وال�ضياقات  القطاعات 
الع�ضرة  الأ�ضابيع  يف  الطالب  ه��وؤلء  �ضيحققها  التي  الإجن���ازات  اإىل  قدماً 
التنفيذية  امل��دي��رة  ���ض��رباك،  نهال  الدكتورة  وبح�ضب  بعدها.«  وم��ا  املقبلة 
ملنتزه جامعة الإمارات للعلوم والبتكار، لقد تعاون منتزه جامعة الإمارات 
للعلوم والبتكار مع موؤ�ض�ضة عبد اهلل الغرير للتعليم ومعهد ما�ضات�ضو�ضت�س 
مع  تتوافق  التي  ال�ضتثنائية  التجربة  هذه  تقدمي  اأج��ل  من  للتكنولوجيا 
الأعمال  ري��ادة  وتعزيز عقلية  ال��ق��درات  بناء  دع��م  �ضبيل  جهود اجلامعة يف 
لتوجيه تركيز ال�ضباب من جديد نحو م�ضتقبلهم. وت�ضيف: »تدعم مبادرة 
ل الروؤية خلف م�ضاركة اجلامعة يف معر�س  »100 مليون جنم« التي ت�ضكرّ
اإك�ضبو 2020، فر�ضة حتويل 100 مليون �ضاب عاطل عن العمل يف العامل 
وريادة  الب��ت��ك��ار  خ��الل  م��ن  جنمهم  ي�ضطع  ���ض��اب  مليون  مئة  اإىل  العربي 
نوا من معاجلة هذه  الأعمال. فنحن نوؤمن باأهمية منح اخليار لل�ضباب ليتمكرّ
امل�ضاألة احل�ضا�ضة وبتمكينهم حتى ي�ضبحوا فاعلني يف املجتمع. واإننا نعترب 
برنامج التدريب املكثف هذا فر�ضة لهم لكي يكت�ضبوا املهارات وال�ضلوكيات 
نوا من  و عقلية النمو ولكي يعملوا على التحديات الواقعية يف احلياة ليتمكرّ
حل م�ضاكلهم واإحداث التغيري.« تبداأ فعاليات خميم التدريب املكثرّف من 
معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتكنولوجيا يف 15 �ضباط 2021 وت�ضتمر حتى 22 
ني�ضان 2021. وي�ضم املخيم حنى الآن 120 م�ضاركاً، 90 منهم من دولة 
الإمارات و25 منهم طالب حديثون التخرج غري عاملون ومهنيون �ضباب 
اأما  اأنحاء املنطقة العربية ويقيمون حالياً يف دولة الإم��ارات.  من خمتلف 
اأبرز اجلن�ضيات امل�ضاركة فهي من اجلزائر وم�ضر والعراق والأردن و�ضلطنة 
جانب  واإىل  واليمن.  و�ضوريا  ال�ضعودية  العربية  واململكة  وفل�ضطني  عمان 
ذك��ر طالب  م��ن  ب��د  ل  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ط��الب جامعة  م�ضاركة 
ال�ضارقة وجامعة  ال�ضارقة وجامعة  جامعة خليفة واجلامعة الأمريكية يف 
زايد. ولقد تعاونت موؤ�ض�ضة عبد اهلل الغرير للتعليم عن كثب مع برنامج 
املا�ضي من  العام  للتكنولوجيا يف  ما�ضات�ضو�ضت�س  املفتوح يف معهد  التعليم 
ز مفهوم التعلم املدمج يف املنطقة العربية، نظراً  اأجل ن�ضر درا�ضة �ضاملة تعزرّ
اإىل التوجه نحو مناذج التعلم املدمج وعرب النرتنت املتزايد ب�ضبب جائحة 
فريو�س كورونا امل�ضتجد. حملت هذه الدرا�ضة عنوان »متهيد الطريق نحو 
امل�ضتقبل: تعاون يجمع بني عدد من اأ�ضحاب امل�ضلحة لتعزيز التعلم املدمج 
يف العامل العربي« وا�ضتطاعت نتائجها اإر�ضاد �ضانعي ال�ضيا�ضات وموؤ�ض�ضات 
اأكرث  النرتنت  على  معتمدة  وم�ضاقات  برامج  لتقدمي  اجلامعي  التعليم 

ا�ضتدامة وعالية اجلودة.
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كيف تغري عدوى فريو�ض كورونا امل�شتجد امل�شبب 
تبدو  وكيف  ال�شم؟  حا�شة  كوفيد-19  ملر�ض 
كورونا؟  لدى مري�ض  املقلية  البطاط�ض  رائحة 
نقدم لك اجلواب هنا يف هذا التقرير ال�شامل.

و�شجل م�شابون بفريو�ض كورونا )وا�شمه العلمي 
الطريقة  يف  التالية  التغريات   )2 كوف  �شار�ض 

التي ي�شمون بها االأ�شياء:

اللحم  رائ��ح��ة  مثل  رائحتها  ت�ضبح  املقلية  البطاط�س   1-
املتعفن.

�ضيئة،  كيميائية  رائحة  مثل  رائحتها  ت�ضبح  ال�ضوكولتة   2-
.)WSJ( وفقا ل�ضحيفة وول �ضرتيت جورنال

الإط�������ارات  رائ���ح���ة  م��ث��ل  رائ��ح��ت��ه��ا  اأ���ض��ب��ح��ت  ال���ق���ه���وة،   3-
املحرتقة.

وفقا  وذلك  القمامة،  رائحة  منه  تنبعث  اأ�ضحبت  الثوم،   4-
.)CNN( ”لتقرير ل�ضبكة “�ضي اإن اإن

املت�ضخة. احلفاظات  مثل  رائحته  اأ�ضبحت  العطر،   5-
%80 من  اإىل  ل��� وول �ضرتيت ج��ورن��ال ف��اإن م��ا ي�ضل  ووف��ق��ا 
م��ر���ض��ى ك���ورون���ا ي��ع��ان��ون م���ن ف���ق���دان م���وؤق���ت حل��ا���ض��ة ال�ضم، 
وال�ضم  اأ�ضبوعني.  اأو  اأ�ضبوع  غ�ضون  يف  معظمهم  وي�ضتعيدها 

.)anosmia( ”العلمي لفقدان حا�ضة ال�ضم هو “اأنوزميا
حا�ضة  يفقدون   ،20%-10 من  رمب��ا  اأ�ضغر،  جمموعة  لكن 
اأطعمتهم  ي��ج��دون  ي�ضتعيدونها  وعندما  اأط���ول،  لفرتة  ال�ضم 
قد تغريت.  اأج�ضادهم  روائ��ح  املاألوفة وحتى  والروائح  املف�ضلة 
لهذه  العلمي  وال�ضم  تغريت،  قد  تكون  ال�ضم  حا�ضة  اأن  املعنى 

.)parosmia( ”احلالة “باروزميا
وحت��دث ه��ذه احل��ال��ة نتيجة اخ��ت��الط الإ���ض��ارات ب��ني اخلاليا 
الع�ضبية احل�ضية ال�ضمية )وهي اخلاليا الع�ضبية املوجودة يف 
الدماغ حيث يتم  الروائح( وجزء  التي تكت�ضف  الأن��ف  جتويف 

فك ت�ضفري الروائح وتف�ضريها.
ون�ضر باحثون من جامعات بالوليات املتحدة واململكة املتحدة 
ال��درا���ض��ات على  م��ن  �ضل�ضلة  ه��ارف��ارد،  ب��ق��ي��ادة جامعة  واأمل��ان��ي��ا 
  ”-2 اإي  �ضي  “اإيه  م�ضتقبالت  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي  احليوانات 
)ACE-2(، وهو الربوتني الرئي�ضي الذي يدخل من خالله 

فريو�س كورونا اإىل اجل�ضم، لي�ضت موجودة باخلاليا الع�ضبية 
احل�ضية ال�ضمية.

واأظهرت التجارب التي �ضملت الفئران اأنه من املرجح اأن يت�ضبب 
الفريو�س يف اإتالف “اخلاليا الداعمة” يف جتويف الأنف التي 
ت�ضمح للخاليا الع�ضبية التي تكت�ضف الرائحة بالعمل. وعندما 
ت�ضاب هذه اخلاليا الداعمة، يولد اجل�ضم التهابا ملحاولة عزل 

الفريو�س ومكافحته.
واإذا كان تلف خاليا الدعم �ضئيال، فعادة ما ي�ضتعيد املري�س 

حا�ضة ال�ضم ب�ضرعة. ولكن يف حالة تلف عدد كاف من اخلاليا 
الداعمة، اأو يف حالة وجود التهاب كاف، ميكن اأي�ضا قتل اخلاليا 
الع�ضبية اأو تغيري وظيفتها، مما يوؤدي اإىل فقدان حا�ضة ال�ضم 

اأو تغريها على املدى الطويل.
اإىل عودة حا�ضة  “باروزميا” اأن حدوثه ي�ضري  ال�ضار عن  النباأ 
تلف  باإ�ضالح  يقوم  اجل�ضم  واأن  طبيعتها،  اإىل  تدريجيا  ال�ضم 
�ضرتيت  وول  ل�  وفقا  وذل��ك  الفريو�س،  عن  الناجم  الأع�ضاب 

جورنال.

احتماالت
 Vanderbilt( ف���ان���درب���ي���ل���ت  جل���ام���ع���ة  ال���ط���ب���ي  امل����رك����ز 
اأحد  اإن  يقول   )University Medical Center
الحتمالت وراء فقدان حا�ضة ال�ضم لدى امل�ضابني بعدوى يف 
بعدوى  امل�ضابني  اأن  ك��ورون��ا-  -مثل  عموما  التنف�ضي  اجلهاز 
ونزف  احتقان  من  يعانون  ما  غالبا  العلوي  التنف�ضي  اجلهاز 
واأع���را����س اأن��ف��ي��ة اأخ����رى مي��ك��ن اأن مت��ن��ع ق���درة ال��رائ��ح��ة على 
من  ال��ع��ل��وي  ب��اجل��زء  امل��وج��ود  ال�ضمي  الع�ضب  اإىل  ال��و���ض��ول 

جتويف الأنف.
خا�ضة  الرئي�ضي  ال�ضبب  اأن  نعتقد  ال��ط��ب��ي:  امل��رك��ز  وي�ضيف 
الذين يعانون من فقدان دائم اأو طويل لوظيفة ال�ضم، هو اأن 
يوؤدي  اأن  الأن��ف ميكن  داخل  التهابيا  تفاعال  ي�ضبب  الفريو�س 

اإىل فقدان اخلاليا الع�ضبية ال�ضمية.
وي�ضيف اأنه يف بع�س احلالت يكون هذا دائما، ولكن يف حالت 
اأخرى، ميكن للخاليا الع�ضبية اأن تتجدد. هذا على الأرجح ما 

يحدد املر�ضى الذين يتعافون.
ب�ضيطا،  اأم��را  ال�ضم قد تبدو لأول وهلة  اأن فقدان حا�ضة  ومع 
لكنها ميكن اأن تكون م�ضكلة كبرية جدا وحمبطة للم�ضاب اإذا 

ا�ضتمرت معه، وميكن اأن يكون لها عواقب نف�ضية خطرية. كما 
قد ت�ضكل م�ضكلة �ضحية عامة كبرية اإذا كان لدينا عدد متزايد 

من ال�ضكان مع فقدان دائم حلا�ضة ال�ضم.

ففقدان حا�شة ال�شم قد يوؤدي اإىل:
بحا�ضة  مرتبطة  لأنها  وتراجعها،  التذوق  حا�ضة  على  التاأثري 

ال�ضم.
التاأثري على ا�ضتمتاع ال�ضخ�س بالأكل، ولدى بع�س الأ�ضخا�س 

رمبا يوؤدي هذا اإىل م�ضاكل نف�ضية، لأنهم مل يعودوا ي�ضتمتعون 
بالطعام.

عدم القدرة على ال�ضم قد يهدد ال�ضخ�س بالت�ضمم، اإذ قد ياأكل 
طعاما فا�ضدا، ولكن ل يعرف لأنه ل ي�ضتطع �ضم رائحته.

�ضم  مثال  ال��ط��وارئ،  م��ع  التعامل  على  ت�ضاعدنا  ال�ضم  حا�ضة 
رائحة ت�ضرب للغاز باملطبخ، اأو رائحة حريق. عدم النتباه لهذه 
الروائح يف الوقت املنا�ضب قد يوؤدي حلوادث مثل ا�ضتعال غاز 

مت�ضرب، اأو عدم مغادرة مكان فيه حريق طلبا للنجاة.

تفقد ال�شخ�ض اال�شتمتاع باالأكل 

كيف ت�ضبح حا�ضة ال�ضم لدى مري�ض كورونا؟

م��ن امل��ع��روف اأن ال��ن��وم اجل��ي��د ليال ل��ه ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي على 
خماطر  من  يقلل  اأن  وميكن  والعقلية،  اجل�ضدية  �ضحتنا 

الإ�ضابة باأمرا�س القلب والكتئاب والتوتر.
ووجدت درا�ضة جديدة اأن النوم العميق له اأي�ضا قدرة على 

اإزالة "النفايات" بف�ضل قوة ترميمية.
الربيطانية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�ضحية  اخل���دم���ات  لهيئة  ووف��ق��ا 
)NHS(، فاإن ليلة نوم جيدة حتدد ب�ضت اإىل ت�ضع �ضاعات 
اأهمية احل�ضول  الدرا�ضة اجلديدة على مدى  واأك��دت  ن��وم، 
على �ضاعات النوم اجليد هذه، لأنه "ينقي العقل" عن طريق 

اإزالة ال�ضموم اخلطرية من الدماغ.

وهذا ي�ضمل الربوتينات ال�ضامة التي قد توؤدي اإىل اأمرا�س 
تنك�ضية ع�ضبية مثل باركن�ضون واألزهامير، ما ي�ضري اإىل اأن 
�ضحة  على  للحفاظ  مفتاحا  يكون  اأن  ميكن  العميق  النوم 

الدماغ.
ويف الدرا�ضة، فح�س الباحثون من جامعة نورث و�ضرتن يف 

�ضيكاغو ن�ضاط دماغ ذباب الفاكهة و�ضلوكه.
ويف حني اأن احل�ضرات قد تبدو خمتلفة متاما عن الب�ضر، فاإن 
اخلاليا الع�ضبية التي تتحكم يف دورات النوم وال�ضتيقاظ 

للذباب ت�ضبه ب�ضكل مده�س تلك اخلا�ضة بنا.
ككائنات  الفاكهة  ذب��اب  ي�ضتخدم  م��ا  غالبا  ال�ضبب،  ول��ه��ذا 

منوذجية للنوم والأمرا�س التنك�ضية الع�ضبية.
النوم،  خ��رط��وم  متديد  بفح�س  الفريق  ق��ام  ال��درا���ض��ة،  ويف 
وهي مرحلة نوم عميق يف ذباب الفاكهة ت�ضبه النوم العميق 

عند الب�ضر.
اأن ذبابة الفاكهة متد  وخالل هذه املرحلة، وجد الباحثون 

وت�ضحب ب�ضكل متكرر خرطومها )اأنفها( يف حركة �ضخ.
"حركة  الدرا�ضة:  موؤلفي  كبري  األدا،  رايف  الدكتور  واأو�ضح 
ال�ضخ هذه تنقل ال�ضوائل رمبا اإىل ن�ضخة الكلى من الذباب. 
يف  وي�ضاعد  النفايات  اإزال���ة  ي�ضهل  ه��ذا  اأن  درا�ضتنا  وتظهر 

التعايف من الإ�ضابات".
ث���م اأ���ض��ع��ف ال��ف��ري��ق ال���ن���وم ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ذب��اب، ووج�����دوا اأن 
املحقونة من  ال�ضبغة  اإزال��ة  اأقل قدرة على  احل�ضرات كانت 

اأنظمتها، وكانت اأكرث عر�ضة لالإ�ضابات املوؤملة.
وقال الدكتور األدا: "قد يحدث التخل�س من النفايات اأثناء 
اأثناء  كبري  ب�ضكل  حت�ضينها  يتم  ولكن  وال��ن��وم  ال�ضتيقاظ 

النوم العميق".
وياأمل الباحثون اأن ت�ضاعد النتائج يف ك�ضف لغز �ضبب حاجة 

جميع الكائنات اإىل النوم.
واأ�ضاف الدكتور األدا: "ما تو�ضلنا اإليه من اأن النوم العميق 
اإزال��ة النفايات يف ذبابة الفاكهة ي�ضري اإىل اأن  يلعب دورا يف 
التخل�س من النفايات هو وظيفة اأ�ضا�ضية تطورية حمفوظة 
للنوم".وهذا ي�ضري اإىل اأن التخل�س من النفايات رمبا كان 

نتيجة للنوم يف ال�ضلف امل�ضرتك للذباب والب�ضر.
حتتاجه  ال����ذي  ال��وق��ت  حت��دي��د  خ���الل  "من  األدا:  واأ����ض���ار 
لال�ضتيقاظ، ميكنك حتديد جدول منتظم لوقت النوم. من 
اأي�ضا حماولة ال�ضتيقاظ يف نف�س الوقت كل يوم. يف  املهم 
حني اأنه قد يبدو فكرة جيدة اأن حتاول تعوي�س النوم بعد 
ليلة �ضيئة، فاإن القيام بذلك ب�ضكل منتظم ميكن اأن يعطل 

روتني نومك اأي�ضا".

احل�ضول على ليلة نوم هانئة ميكن
 اأن يزيل ال�ضموم من الدماغ
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العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 280/2020/26 عقاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بف�ضخ عقد الوحدات بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3137024 درهم( 

والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. �ضم 
ملف الدعوى 145 - 2014 عقاري كلي وامل�ضتاأنفة برقم 624- 64 -2015  

طالب الإعالن :  خالد احمد قا�ضم اخلطيب - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله : اإ�ضماعيل ح�ضن اإبراهيم  ال�ضفار - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه  : 4- اأبو علي مالك �ضروف عبداملالك �ضروف - �ضفته  بالق�ضية : اخل�ضم املدخل
جمهول حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ عقد الوحدات بالزام املدعي عليها  مو�ضوع الإع��الن : قد 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %9  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  وق���دره )3137024  مببلغ 
الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. �ضم ملف الدعوى 145 - 2014 عقاري كلي وامل�ضتاأنفة برقم 624- 64 -2015.  
وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2021/2/21  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�ضور 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/63 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد 
مبلغ 120622 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% درهم والر�ضوم وامل�ضاريف   

طالب الإعالن : انتجريتد خلدمات رجال العمال وميثلها املدير / بالفيال جيفا رغي�س ماثيو 
يوهانان - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

اإعالنهما : 1-ذي بروف�ضيونال كوريريز - �س ذ م م 2-ابراهام بالموتيل فارجي�س -  املطلوب 
�ضفته بالق�ضية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/11 
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�ضامن للمدعية مبلغ مائة وع�ضرين الف و�ضتمائة واثنني 
وع�����ض��ري��ن دره���م وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��واق��ع 5% �ضنويا م��ن ت��اري��خ الإ���ض��ت��ح��ق��اق احل��ا���ض��ل يف 

2018/11/22 وحتى ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : �شيلبار لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 206 ملك حممد عبداهلل �ضعيد بن دميثان - الق�ضي�س ال�ضناعية 2  
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة: 753797  رقم القيد بال�ضجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1217341  : التجاري 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2021/2/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/10 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�شبة العنوان : مكتب رقم 204  ملك عبداهلل ال�ضعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  
الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2389722 فاك�س:   04-2389721

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : انيكوبي لال�شت�شارات املالية - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 208 ملك عائ�س ح�ضني عبدالوهاب ابن دعجم - بردبي - الثنية الثالثة 
بال�ضجل  القيد  الرخ�ضة: 798254 رقم  ذات م�ضوؤولية حم��دودة. رقم   : القانوين  ال�ضكل   -
التجاري : 1323547 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضري 
يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/9/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/9 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 106 ملك علي خليفه عبداهلل �ضيف - الق�ضي�س ال�ضناعية الثانية - 
ديرة -  هاتف  2511585-04 فاك�س: 2511586-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�ضعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�س: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  �شيلبار 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
2021/2/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/10 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ضم امل�ضفي/ ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات
الق�ضي�س   - �ضيف  ع��ب��داهلل  خليفه  علي  ملك   106 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 04-2511586 فاك�س:   04-2511585 ه��ات��ف     - دي��رة   - الثانية  ال�ضناعية 
ب��اأن��ه ق��د مت تعيني  ب��دب��ي  التنمية الق��ت�����ض��ادي��ة  مب��وج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة 
م  م  ذ   - املالية  لال�شت�شارات  انيكوبي  لت�ضفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/9/9 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2020/9/9 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله 
، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�صه     على  اأمر   SHCFICIPTO2020 /0007729 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليها / �ضبغنين�ضر انتريبر�س - �س ذ م م  فرع ال�ضارقة 
نعلمكم باأن املدعي / كايودى ايزيكيل قادرى 

نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اأعاله  بالتايل :

ن�س احلكم 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�ضلم املدعي جواز ال�ضفر اخلا�س به.

القا�صي/ ه�صام اأحمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - 1-املبدعون ملقاولت الأ�صباغ )موؤ�ص�صة فردية( 
2-مهند ا�صماعيل ح�صن امل�صحال   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003907/ 
اإىل املحكوم عليه : 1 - املبدعون ملقاولت الأ�ضباغ )موؤ�ض�ضة فردية(  ال�ضارقة منطقة القا�ضمية خلف �ضارع امللك 
2 - مهند  102 طابق الأول ملك �ضهيل ماجد �ضقر املري بجوار م�ضجد ابن عثيمني.  عبدالعزيز - �ضقة رقم 

A بلوك Diamond views 1- 1  اإ�ضماعيل ح�ضن امل�ضحال  اإمارة دبي قرية جمريا داميوند فيو
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حممد �ضابر حممد ح�ضن اله�س - اجلن�ضية : م�ضري -  يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 44325  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�صي / معت�صم احمد �صمري ابو �صادي
حمكمة ال�صارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2020 /0007161 يف  الدعوى رقم

املرفوعة من املدعية / �ضركة جلف ليمنار للتجارة )�س ذ م م( 
�ضد املدعي عليها / ال�ضباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية - ذ م م  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/12/07 قد حكمت عليك احلكم التي : 
ن�س احلكم 

ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ : اربعمائة وثالثة واربعون الف ومائة وثالثة 
القانونية بواقع 5% �ضنويا اعتبارا من  بالفائدة  و�ضتون درهم و�ضبعة وت�ضعون فل�س والزمتها 

تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضدد والزمتها بامل�ضروفات ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0000746 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ريا�س بي ايه جمال الدين  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�ضالح طارق احمد �ضويف  بالتايل :
والزمته  درهم(   39000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر  
والزمته  ال�ضداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �ضنويا   %5 مبقدار  بالفائدة 

بامل�ضروفات. 
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 

القا�صي/ه�صام احمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0003071 يف  الدعوى رقم

املدعي / �ضاجد حممود غالم ر�ضول 
اإىل املحكوم عليه / زمل�ضي ملقاولت النجارة امل�ضلحة 

 9130548
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2020/12/22 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله بالتايل :  ن�س احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �ضبعة اآلف 
املغادرة  او  الإلغاء  عند  موطنه  اىل  عودة  وتذكرة  درهما(   7890( درهما  وت�ضعني  وثمامنائة 
وبت�ضليمه جواز �ضفره كاإلزامها بالر�ضوم وامل�ضروفات املنا�ضبة واعفاء املدعي من باقي الر�ضوم 

ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات.   حكما غري قابال لال�ضتئناف
القا�صي/احلبيب بن ا بوبكر حمزه  
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم 2019/816 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع بني يا�س - مقابل غرفة وجتارة و�ضناعة دبي 
املنفذ �ضده : فايرب بال�س - �س ذ م م - واآخرون - عنوانه :  اإمارة راأ�س اخليمة - جممع الغيل ال�ضناعي - قطعة الر�س رقم )159 
-M( بالقرب من فندق بن ماجد اأكا�ضيا وجممع كنائ�س راأ�س اخليمة - هاتف 07/2437115 - موبايل : 055/3007888 

موبايل ثان / 9610071-055  مكاين )7966238976( 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2021/2/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع)�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�ضحة او�ضافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة  البيع  من لديه اعرتا�س على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  :  �ضقة 
- املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 201 - امل�ضاحة : 134.15 مرت مربع - ا�ضم املبنى : �ضاوث ريدج -5 الوحدة : 2705 - 
القيمة التقديرية : 1.443.977.00 درهم. ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س 705 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   لعلى  يباع  درهم   3.500.000  : التقديرية  القيمة  مربع  مرت   603.96
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم 2019/662 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: م�ضرف دبي - �س م ع - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 - الطابق 3 
املنفذ �ضده : بهنام على ن�ضرتي - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - يعلن على جهة عمله : يعمل �ضريك لدى �ضركة يونيكام 

كمبيوتر �س ذ م م - الكائنة منطقة املرقبات - �ضارع الرقة - بناية جرين كورن - مكتب رقم )504( بجوار مركز الغرير 
املنفذ �ضده : مينا غالحم�ضني اله يارى 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2021/2/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س 972 - امل�ضاحة : 71.52 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 

املبنى : جولد كري�ضت التنفيذي - رقم الوحدة : 2309 - التقييم 538883 درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ض���م ال�ضركة : كاميكات�شو النتاج ال�شور الفوتوغرافية التجارية �ض ذ م م
رقم الرخ�ض��ة : 799104

عن�وانها : مكتب رقم 102 ملك احمد عبداهلل عبيد خلفان الب�ضطى - ديرة - هور العنز  
ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة 

رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1325900
لديها  ال��ت��ج��اري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�ضركة  بانحالل 

)2020/12/30( وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/12/30(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
 )04 – A -  هاتف : )2226266  ا�ضتدامة  305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري -   -
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�س )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ض����م امل�ضفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ضتدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني
امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية » كاميكات�شو النتاج ال�شور الفوتوغرافية التجارية �ض ذ م م

وعنوانها  : مكتب رقم 102 ملك احمد عبداهلل عبيد خلفان الب�ضطى - ديرة - هور العنز 
وامل�ضدق لدى  بتارخ )2020/12/30(  لل�ضركاء  العمومية  ال�ضادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 

ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/12/30(
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
 )04 – A -  هاتف : )2226266  ا�ضتدامة  305( ملك  حممد الزبري علي - اخلليج التجاري -   -
45 يوما  – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�س )2223773 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
يف الدعوى رقم  2020/5183 جتاري جزئي  

املعلن اليها / اخل�ضم املدخل الأول : �ضركة لجاليا ريتيل - �س ذ م م
اخل�ضم املدخل الثاين : ان جيه ات�س ليمتد 

اخل�ضم املدخل الثالث : عبداهلل فايز خليل اجلبور 
اخل�ضم املدخل الرابع : �ضركة براجما ليف �ضتايل ماجنمنت ليمتد  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة املحا�ضبية يف الدعوى اعاله 
فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2021/2/23 وذلك يف متام الثالثة والربع ع�ضرا موعدا 
لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�ضبية وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - منطقة القرهود 
�ضارع ال�ضيخ را�ضد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709 
الطابق ال�ضابع هاتف رقم 04/2200272 فاك�س رقم 04/2200273 �س ب رقم 446047 - 
دبي.  لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اح�ضار كافة 

امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�ضتجي للمحا�ضبة القانونية 

اخلبري املحا�ضبي/ عبدالرحمن كرم�ضتجي

دعوة حل�صور
اجتماع اخلربة املحا�صبية الأول

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/13196/2020 / �صكني  

اىل املدعى عليه : �ضفت اهلل قري�ضى  
مبا اأن املدعي : عبدالرحمن �ضامل علي �ضامل املزروعي    

قد اأقام �ضدكم الدعوى 02/13196/2020/�ضكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
2020/9/1  فرت�ضد  2020/1/1 وحتى  الأج��رة للماأجور للفرتة من  املدعى عليه ميتنع عن �ضداد  ان  اخالء عقار - 

بذمته مبلغ 33.000 درهم وميتنع عن �ضداده رغم اخطاره بال�ضداد او الإخالء يف 2020/7/15
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �ضيكات اأرقام )000016 & 000017 & 000018 & 000019( املوؤرخني 
اإجمايل  امل�ضرق مببلغ  بنك  امل�ضحوبني على   ،  )2020/7/1 &  2020/5/1 &  2020/3/1 & يف )2020/1/1 

مقابلة.  �ضداد  عن  وميتنع  له  ر�ضيد  وجود  عدم  وتبني  اإيجارية  كقيمة  درهم   33،700
2020/9/2 حتى تاريخ الإخ��الء والت�ضليم  اإيجارية من تاريخ  ال��زام املدعي عليه مبا ي�ضتجد من قيمة  مطالبة مالية - 

الفعلي بواقع اأجرة �ضنوية قدرها 51،000 درهم )واحد وخم�ضون الف درهم( 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ضوم وامل�ضاريف.    

بتوكيل يوم  او من ينوب عنكم  الثالثة(  الإبتدائية  اللجنة )اللجنة  اأمام  للمثول  بالن�ضر  الق�ضائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
2021/2/21 حيث �ضيتم عقد اجلل�ضة من خالل الإت�ضال املرئي عن بعد وذلك على الرابط الذي �ضيتم اإر�ضاله اليكم من 

خالل امني �ضر اللجنة يرجى اإرفاق املذكرات على النظام اإن وجدت قبل اجلل�ضة. 
لالإطالع على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع www.dubailand.gov.ae وان�ضاء ا�ضم م�ضتخدم برقم 

الهوية او الرخ�ضة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�ضور �ضوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية يف غيابكم. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعالن بالن�صر

الرقم )2021/1502(
���ض��ارع �ضالح   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   / ال��ع��ن��وان   - اإم��ارات��ي اجلن�ضية   - ال�ضريف  �ضعد  )امل��وؤج��ر( / احمد  املخطر 
رقم  هوية   - عبداحلليم  حممد  �ضعد  هانى  ال�ضيد/  بالتوقيع  وميثله   ،   201 مكتب   - اليا�ضمني  بناية  ال��دي��ن. 

784197784039733 مبوجب الوكالة امل�ضدقة حتت الرقم )2007/1/40740( الهاتف / 0502729797 
املخطر اليه )امل�ضتاأجر( / �ضولو داى خلدمات وتعهدات ريا�ضية - رخ�ضة رقم )777069( 

العنوان / اإمارة دبي - بور�ضعيد - ار�س رقم )129654( - مكتب رقم )301( بناية ال�ضريف الهاتف/0521203075 
املو�شوع/ اإخطار ب�شداد بدل اإيجار 

مبلغ 30000 درهم )ثالثون الف درهم( واالإخالء 
لذلك ، يخطركم املخطر وينبه عليكم �ضرورة �ضداد مبلغ 30000 )ثالثون الف درهم( قيمة الإيجار امل�ضتحقة 
عليكم واإخالء الوحدة وت�ضليمها للمخطر خالية من ال�ضواغل وباحلالة التي كانت عليها وقت ت�ضلمكم لها مع 
�ضداد جميع الفواتري الإ�ضتهالكية حتى تاريخ الت�ضليم وذلك يف موعد اأق�ضاها ثالثون يوما من تاريخ ت�ضلمكم 
الإخطار واإل �ضي�ضطر املخطر لتخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم لتح�ضيل املبلغ امل�ضتحق وما ي�ضتجد من اإيجار 

حتى تاريخ اإخالء الوحدة وت�ضليمها له مع حتميلكم كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )1503/2021(

املنذرة : نور ا�ضالم لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )�س ذ م م( 
بوكالة املحامي / زايد ال�ضحي 

املنذر اليه : �ضمري ميخائيل بدرو - �ضوري اجلن�ضية )جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  مبلغ  لها  ت��وؤدي  ب��اأن  الإن���ذار  ه��ذا  وتكلفه مبوجب  اليه  للمنذر  املنذرة  تتوجه 
درهما(  وع�ضرون  واربعة  ومائة  الفا  واربعون  وثالثة  )خم�ضمائة  دره��م(   543.124(
وذلك يف غ�ضون خم�ضة ايام من تاريخ هذا الإنذار واإل �ضت�ضطر املنذرة للجوء للق�ضاء 
للمطالبة بالزام املنذر اليها باأداء ذلك املبلغ امل�ضتحق والفائدة القانونية والتعوي�س 
اجلابر ملا اأ�ضاب املنذرة من اأ�ضرار بحكم م�ضمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر اليها 

ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/1504(

املنذر : حممد على احمد بن غليطه املهريي - بوكالة املحامية / روؤيا العو�ضي 
�ضداملنذر اليه / اخلربة لتوريد العمالة - جمهول العنوان 

ب�ضفتنا وكالء قانونيون عن املنذرة فاإننا ننذركم ب�ضداد مبلغ وقدره )6500 درهم( فقط �ضتة 
ا�ضتقدام خادمة  لقاء  املنذر  با�ضتالم مبلغ 9500 درهم من  الف وخم�ضمائة درهم حيث قمتم 
بحيث تكون حتت الختبار ملدة �ضتة ا�ضهر ، وحيث انها مل تكن بالكفاءه املطلوبة مت ارجاعها 
اليكم ومت ا�ضرتجاع مبلغ 5000 درهم وامتنعتم عن ت�ضليمنا املبلغ املتبقي فرت�ضد بذمتكم مبلغ 
4500 درهم وقد رتب ذلك �ضررا باملنذر حيث ا�ضتقدم خادمة اأخرى من مكتب مغاير وقد كلفه 
ذلك مال : لذا يطلبكم مببلغ 2000 درهم كتعوي�س.  لذلك - ننذركم ب�ضداد املبلغ املذكور بعالية 
يف مدة ا�ضبوع من تاريخ ن�ضر هذا الإنذار واإل �ضن�ضطر لتخاذ الالزم �ضدكم وحتميلكم كافة 

الر�ضوم وامل�ضروفات من تاريخ الإنذار وحتى ال�ضداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر

رقم )2020/5395(
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : الرماقية لتجارة املن�ضوجات والقم�ضة - �س ذ م م
لي�ضطر  حتى  عاجال  اليجارية  القيمة  بدفع  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ مايراه منا�ضبا من  املنذر جمربا من 
يف خالل فرتة اأق�ضاها )ثالثون يوما( �ضهرا من تاريخ ن�ضر هذا الإنذار 
واإل �ضي�ضطر املنذر ا�ضفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه 

مع حتميله كافة التعاب وامل�ضروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اإخطار عديل   

بال�ضارقة  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  املطابخ  تركيب  لعمال  ح�ضني  خمتار   : املخطر 
رقم  اإماراتية  هوية  واأحمل  باك�ضتاين   : اجلن�ضية   - مياه  مراد  ح�ضني  خمتار  وميثلها   745747 برقم 

 )784196587265305(
العنوان : ال�ضارقة - النبعة ، الهاتف / 0507131015 

رقم  اإماراتية  هوية  واحمل  اإماراتي    : اجلن�ضية   ، املازمي  جمال  علي  ح�ضني  حمداد   : اليها  املخطر 
 )784199509265874(

العنوان / ال�ضارقة - ال�ضيوح ، الهاتف / 0501033766  
مو�شوع االإخطار : مراجعتنا يف ت�شديق املعامالت 

خدمات  وكيل  ب�ضفتك  الإقت�ضادية  الدائرة  يف  املعامالت  بع�س  على  للتوقيع  باحل�ضور  نخطركم   -1
بالرخ�ضة امل�ضماة )خمتار ح�ضني لعمال تركيب املطابخ( وال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة 

برقم )745747( 
2- عليه يرغب املخطر باإخطار املخطر اليه من تاريخ ا�ضتالم الإخطار خالل ا�ضبوع من ا�ضتالم الإعالن 

واإل �ضيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة. 
وعليه يلتم�س املخطر من �ضعادة الكاتب العدل يف ال�ضارقة اإخطاركم بهذا ر�ضميا.   

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
 اإخطار عديل - برقم املحرر 2021/03891

للرخ�ضة  وفقا   ، الدين  عبا�س فخر  ، ميثلها مديرها  فرع  م  م  ذ   - للتجارة  بهاين  قادر  الدين  �ضركة فخر   : املخطر 
التجارية رقم 571712 ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بدبي ، وكيال عنه ال�ضيد/ عدنان ذو الفقار ذو الفقار 
، اجلن�ضية : باك�ضتان ويحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم )784198697096158( مبوجب وكالة م�ضدقة لدى 
ال�ضيد الكاتب العدل مبحاكم دبي بالرقم 2015/1/148314 بتاريخ 2015/7/12  - العنوان : دبي - القوز 

ال�ضناعية الوىل - بردبي - م�ضتودع رقم s12  الهاتف : 0529026854 
املخطر اليه : �ضركة ال�ضهم ال�ضود للمقاولت ال�ضحية - ذ م م - العنوان : ال�ضارقة - مويلح - �ضارع ال�ضناعي اخلا�س 

- حمل رقم 3 ملك علي نا�ضر علي الكربي ، هاتف : 0504945744 - 0502519372 
مو�شوع االخطار : املطالبة مببلغ وقدره )25. 25،331 درهم( خم�شة وع�شرون الف وثالثمائة 

وواحد وثالثون درهما وخم�شة وع�شرون فل�شا فقط ال غري( 
الوقائع : قام املخطر ببيع مواد للمخطر اليه ومن ثم املخطر اليه ا�ضتلم املواد ولكنه مل ي�ضدد الفاتورة ال�ضادرة من 

املخطر بالرقم ALQSI2026 مببلغ وقدره 25. 25،331 درهم 
حاولنا الإت�ضال باملدعي عليه مرارا وتكرار حلل الق�ضية لكن دون جدوى. 

لذلك ، ينيب املخطر على املخطر اليه �ضداد املبلغ وقدره 25. 25،331 درهم وذلك خالل 5 اأيام من تاريخه واإل 
�ضي�ضطر اأ�ضفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�ضول علىحقوقه بكل حتفظ واإحرتام.   

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0000209 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �ضركة حمي الدين لالعمال اخل�ضبية - ذ م م وميثلها ال�ضيد/ بولر حممد ا�ضرف  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/18 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعاله ل�ضالح املدعي / اأخ�ضاب دبي لتجارة مواد البناء ذ م م الإمارات العربية املتحدة  
ناأمر بالزام الطرف املطلوب �ضده )�ضركة حمي الدين لالعمال  اخل�ضبية - ذ م م وميثلها ال�ضيد/ 
بولر حممد ا�ضرف( بان يوؤدي للطرف الطالب )اأخ�ضاب دبي لتجارة مواد البناء ذ م م( مبلغا وقدره 
والفائدة  درهما(  وثالثون  و�ضتة  وخم�ضمائة  الفا  وع�ضرون  و�ضتة  )ثالثمائة  درهما   326،536
الإلزام  ، مع  ال�ضداد  2021/1/17 وحتى متام  املوافق  املطالبة  تاريخ  %7 من  بواقع  القانونية 

بامل�ضروفات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ضتالمك هذا التبليغ. 

حرر بتاريخ / 2021/2/15
القا�صي / وجدي بن ال�صاذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�صر        

 185/2021/11 مدين جزئي  
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- كمربلند اإليكرتوكيميكال للتجارة - �س م ح - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :لوتز جا�ضكو ميدل اي�ضت )م م ح(  وميثله : اأحمد علي حممد من�ضور الزيودي  

قيد   -1  : امل��وق��رة  حمكمتكم  عدالة  من  املدعية  تلتم�س  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
الزام   -2  ، ب�ضورة عنها  املدعي عليهما  واع��الن  لنظرها  اق��رب موعد جل�ضة  الدعوى وحتديد 
املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره 51000 درهم 
)واحد وخم�ضون الف درهم( على �ضبيل التعوي�س املوؤقت.  3- الزام املدعي عليهما بالت�ضامن 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والتكافل 
2021/2/22 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

ق�صم احلجوزات والبيوع
اإعالن بال�صداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�صرا(

يف الق�صية التنفيذية رقم 1699 ل�صنة 2020 
اإىل املنفذ �ضدها / مرمي علي عبداهلل العوي�س - ب�ضفتها كفيال للمديونية / وراهن العقار 

ل�ضالح املنفذ له / بنك دبي التجاري - �س  م ع 
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارات املو�ضحة اأدناه عن طريق املزاد العلني 

- قطعة رقم 203 ملك مبنطقة املحطة باإمارة ال�ضارقة 
- قطعة رقم 534 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�ضارقة

- قطعة رقم 1179 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�ضارقة 
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�ضية التنفيذية 1699 ل�ضنة 2020 اخطاركم بوجوب �ضداد الدين 
املرتتب يف ذمتكم يف الق�ضية التنفيذية اأعاله ب�ضندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ الن�ضر ، 
واإل فاإن املحكمة �ضتتخذ القرار املنا�ضب ب�ضاأن طرح العقارات املذكور اأعاله للبيع وفق الأ�ضول وذلك عمال 
لن�س املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�ضنة 2018 للقانون الإحتادي رقم )11( ل�ضنة 

1992 ب�ضاأن قانون الإجراءات املدنية
يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله. 

عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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الإمارات للمزادات 

تق�صيم تركة رقم 325 ل�صنة 2020
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(  

املتويف / خمي�س را�ضد الذيب النقبي 
مقدم الطلب / احمد خمي�س را�ضد الذيب النقبي 

تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�ضارقة ال�ضرعية للجميع باأنه �ضينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات 
للمزادات HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم 

الأربعاء املوافق 2021/2/24 وذلك لبيع العقارين العائد ملكيتهم للمتوفى واأو�ضاف العقارين على النحو التايل : 
العقار رقم 4244 ملك مبنطقة الذيد - �ضهيلة 3 جتاري باإمارة ال�ضارقة. ب�ضعر التثمني : 120،000 درهم )مائة 
 : التثمني  ال�ضارقة. ب�ضعر  باإمارة  الذيد - مغ�ضة - �ضناعية  4799 ملك مبنطقة  العقار رقم  وع�ضرون الف درهم( - 

360،000 درهم )ثالثمائة و�ضتون الف درهم(
يتوجب على الراغب بالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة %20 من الثمن املقدر للعقار.  فعلى 
HTTP://WWW. للمزادات  لالإمارات  اللكرتوين  املوقع  مراجعة  ذلك  عن  ال�ضتف�ضار  او  بال�ضراء  يرغب  من 

EMIRATESAUCTION.AE وذلك قبل موعد البيع.  وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باإعرتا�ضه معززا 
اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 

 الإمارات للمزادات - ذ م م  

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�صر )2021/1456(

رقم املحرر 2020/1/218855  
املنذر : بنك دبي التجاري )�س ذ م م( 

املنذر اليه : يو�ضف احمد �ضليمان حممد املازم - اإماراتي اجلن�ضية 
املو�ضوع 

قيمته  البالغة   874361 رقم  ال�ضيك  التجاري  دبي  بنك  لدى  امل�ضريف  ح�ضابه  من  اليه  املنذر  �ضحب   -1
وامل�ضتحق  فل�ضا(  و�ضبعون  وثالثة  درهما  و�ضتون  و�ضتة  ومائة  الف  وع�ضرة  )مائتان  درهم   210.166  .73
الدفع يف 2020/12/13،   2- اإرتد ال�ضيك �ضالف الذكر عند تقدميه لل�ضرف يف ميعاد ا�ضتحقاقه لعدم وجود 

ر�ضيد كاف للوفاء مبقابله 
 .73 البالغة قيمته  اليه  امل�ضار  ال�ضيك  اليه لتكليفه بالوفاء بقيمة  الإن��ذار للمنذر  املنذر يوجه هذا  ، فاإن  عليه 
210،166 درهم )مائتان وع�ضرة الف ومائة و�ضتة و�ضتون درهما وثالثة و�ضبعون فل�ضا( مع الفائدة القانونية 
اأيام من  الق�ضائية وامل�ضاريف وذلك خالل خم�ضة  الر�ضوم  2020/12/13 مع  ا�ضتحقاقه  12% من تاريخ 

تاريخ ت�ضلمه هذا الإعالن بالن�ضر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر )2021/1459(

رقم املحرر 2020/1/218823  
مقدم من : بنك دبي التجاري )�س ذ م م( 

املنذر اليه : ح�ضني نا�ضر علي الرجب - اإماراتي اجلن�ضية 
املو�ضوع 

 1047335 رق��م  ال�ضيك  التجاري  دب��ي  بنك  ل��دى  امل�ضريف  ح�ضابه  من  اليه  املنذر  �ضحب   -1
البالغة قيمته 00. 100،000 درهم )مائة الف درهم( وامل�ضتحق الدفع يف 2020/12/6،  

كاف  ر�ضيد  وجود  لعدم  ا�ضتحقاقه  ميعاد  يف  لل�ضرف  تقدميه  عند  الذكر  �ضالف  ال�ضيك  اإرتد   -2
للوفاء مبقابله 

البالغة  اليه  امل�ضار  ال�ضيك  بالوفاء بقيمة  اليه لتكليفه  الإن��ذار للمنذر  املنذر يوجه هذا  ، فاإن  عليه 
قيمته 00. 100،000 درهم )مائة الف درهم( مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�ضتحقاقه 
ت�ضلمه هذا  تاريخ  اأيام من  وذلك خالل خم�ضة  وامل�ضاريف  الق�ضائية  الر�ضوم  2020/12/6 مع 

الإعالن بالن�ضر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر )2021/1457(

رقم املحرر 2020/1/221748  
بنك دبي التجاري )�س م ع( 

املنذر اليه : علي غامن املا�س عبداهلل البلو�ضي  - اإماراتي اجلن�ضية 
املو�ضوع 

قيمته  البالغة   517785 رقم  ال�ضيك  التجاري  دبي  بنك  لدى  امل�ضريف  ح�ضابه  من  اليه  املنذر  �ضحب   -1
وامل�ضتحق  فل�ضا(  و�ضتون  وت�ضعة  درهما  وت�ضعون  و�ضبعة  ومائة  الفا  وواحد  )ثالثمائة  درهم   301،197،69
الدفع يف 2020/12/6،  2- اإرتد ال�ضيك �ضالف الذكر عند تقدميه لل�ضرف يف ميعاد ا�ضتحقاقه لعدم وجود 

ر�ضيد كاف للوفاء مبقابله 
البالغة  اع���اله  ال��ي��ه  امل�ضار  ال�ضيك  بقيمة  ب��ال��وف��اء  لتكليفه  ال��ي��ه  للمنذر  الإن����ذار  ه��ذا  ي��وج��ه  امل��ن��ذر  ف���اإن   ، عليه 
301،197،69 درهم )ثالثمائة وواحد الفا ومائة و�ضبعة وت�ضعون درهما وت�ضعة و�ضتون فل�ضا( خالل خم�ضة 
ايام من تاريخ ت�ضلمه هذا الإعالن بالن�ضر حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�ضوم الق�ضائية وامل�ضاريف. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر )2021/1461(

رقم املحرر 2020/1/218847  
مقدم من : بنك دبي التجاري )�س ذ م م( 

املنذر اليه : ه�ضام لطفي اأحمد كامل - م�ضري اجلن�ضية 
املو�ضوع 

قيمته البالغة   254347 رقم  ال�ضيك  التجاري  دبي  بنك  لدى  امل�ضريف  ح�ضابه  من  اليه  املنذر  �ضحب   -1"
،2018/11/14 يف  الدفع  وامل�ضتحق  درهم(  الف  و�ضتون  وواحد  )�ضتمائة  درهم   661،000  .00

للوفاء  كاف  ر�ضيد  وجود  لعدم  ا�ضتحقاقه  ميعاد  يف  لل�ضرف  تقدميه  عند  الذكر  �ضالف  ال�ضيك  اإرت��د   -2
مبقابله

قيمته البالغة  اليه  امل�ضار  ال�ضيك  بقيمة  بالوفاء  لتكليفه  اليه  للمنذر  الإن���ذار  ه��ذا  يوجه  املنذر  ف��اإن   ،  عليه 
تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة  مع  دره��م(   ال��ف  و�ضتون  وواح��د  )�ضتمائة  دره��م   661،000  .00
ت�ضلمه  تاريخ  من  اأي��ام  خم�ضة  خالل  وذل��ك  وامل�ضاريف  الق�ضائية  الر�ضوم  مع   2018/11/14 ا�ضتحقاقه 

هذا الإعالن بالن�ضر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0003452 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضراج بالويل ابراهيم  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان ال�ضجن املركزي  

)باللغتني العربية والإجنليزية( 
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2021/2/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�ضفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�ضر  تاريخ  ايام من  ع�ضرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/14 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000111 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فريال عبدال�ضاحب عبدالرزاق 
جمهول حمل الإقامة : ابوظبي - اخلالدية - �ضارع زايد الأول 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/03/03 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �ضخ�ضيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/15 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000111 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضارة �ضالح الدين عبداحل�ضن 
جمهول حمل الإقامة : ابوظبي - اخلالدية - �ضارع زايد الأول 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/03/03 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �ضخ�ضيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/15 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000111 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زهراء جمال هالل 
جمهول حمل الإقامة : ابوظبي - اخلالدية - �ضارع زايد الأول 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/03/03 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �ضخ�ضيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/15 م.   

مدير اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم 1282/2020/445 طعن جتاري
مو�ضوع الطعن : قبول النق�س �ضكال مو�ضوعا ونق�س احلكم املطعون يف احالته اىل حمكمة ال�ضتئناف 
لإ�ضدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 

طالب الإعالن :  بنك امل�ضرق )�ضركة م�ضاهمة عامة( - �ضفته بالق�ضية : طاعن
املطلوب اإعالنهم : 1- م�ضاريع الفهيم )�س ذ م م(  2-باري�س غالريي )�س ذ م م( 3-الفهيم القاب�ضة )�س ذ م م( 
4-�ضركة الفهيم لال�ضتثمارات )ذ م م( 5-حممد عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم  6-ابراهيم عبدالرحيم 
عبدالرزاق علي الفهيم 7- ا�ضماعيل عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم 8-عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق 
الفهيم ، 9- تامي بريدج �س م ح 10- تزويد للتجارة )�س ذ م م(  11- م�ضاريع الفهيم لالعالن والت�ضويق )�س 
ذ م م( 14-جلف بيوتي انرتنا�ضيونال  ذ م م(  13-كاريزما كوزماتيك )�س  ايطاليا )�س  الفهيم  ذ م م( 12- 
)�س ذ م م(  �ضفتهم بالق�ضية : مطعون �ضدهم. مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان الطاعن اأقام عليكم الطعن 
ال�ضاعة  بتاريخ 2021/2/24  الأربعاء  التقا�ضي عن بعد يوم  املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�ضور جلل�ضة 

9.00 �ضباحا وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية 

املو�صوع : الدعوى 2020/566 نزاع تعيني خربة جتاري 
اىل املدعي عليه :  ح�ضني علي حممد

مبا اأن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي / فادى عبده �ضعب وكيال عنه / ح�ضة 
اجلابرى للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية واأنه قد مت تكليفنا خبريا ح�ضابيا مبوجب احلكم 
ال�ضادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�ضور اإجتماع خربة مرئي بوا�ضطة برنامج زووم يوم 
التواجد  يرجى  وعليه  �ضباحا.   10.00 ال�ضاعة  متام  يف   2021/2/23 املوافق  الثالثاء 
واحل�ضور عن طريق الفيديو )برنامج زووم( باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد 
ادناه  واملبني  للخربة  الإلكرتوين  الربيد  على  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ضتندات  بكافة  الإجتماع 
- للتوا�ضل معنا يرجى الإت�ضال على الهاتف 0589323011 هاتف 042206244 - 

intrafinance@intra.ae : بريد الكرتوين
مكتب اخلبري املحا�صبي وامل�صريف 
د. علي را�صد الكيتوب 

اإجتماع خربة 
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

انذار عديل بالن�صر
رقم )1519/2020(

املنذرة : امريكان ليف اإن�ضورن�س كومباين )فرع دبي( 
بوكالة املحامني / د. اأحمد �ضعيد �ضامل بن هزمي وخالد حممد �ضعيد بوج�ضيم وعبداهلل ال�ضويدي 

قيادة  لتعليم  كلداري  بقرب مركز   : العنوان  م   م  ذ  �س   - اوت��و ميلينيوم لالإ�ضتثمار  اليها : جمموعة  املنذر  �ضد 
ال�ضيارات - م�ضتودع رقم 6 ، �ضارع رقم 28 - القوز 3 املنطقة ال�ضناعية - دبي - الإمارات العربية املتحدة ، الهاتف : 

 info@automillenium.com : 3297775-04 �ضندوق الربيد : 211867 ، الربيد الإلكرتوين
املو�ضوع : طلب اإعالن املنذر اليه بالن�ضر 
يتقدم املخطرة للمخطر اليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :

و�ضتمائة  ال��ف  ع�ضر  و�ضبعة  )مئتان   - دره��م   )217،608،90( وق��دره  مبلغ  ب�ضداد   - اليها  للمنذر  املنذر  تخطركم 
وثمانية دراهم وت�ضعون فل�ضا( وذلك خالل خم�ضة ايام ويف حال عدم �ضداد املبلغ املذكور فاإن املنذرة �ضوف تلجاأ اىل 
املحكمة املخت�ضة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة بالزامك باأداء املبلغ ا�ضافة اىل الر�ضوم 

وامل�ضروفات واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

)2021/1451( 
املنذر : مركز برجمان - �س ذ م م 

املنذر اليه : اي �ضي ا�س نت ورك - م د م �س 
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لنذاره بالآتي : 

وقدره  )مبلغ  النحو  على  مف�ضلة  دره��م   174.716.44  /= وق��دره  مبلغ  �ضداد  ب�ضرورة 
الي��ج��ار يف  ت��اري��خ  2019/10/31 وح��ت��ى نهاية عقد  الي��ج��ار م��ن  ب��دل  88.600 دره���م( 
2020/5/30 بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره 69.616.44 درهم بدل اليجار من 2020/5/31 
وحتى 2020/10/31 بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره 16500 درهم �ضريبة القيمة امل�ضافة من 
اإ�ضتالمكم  تاريخ  واحد من  �ضهر  تاريخ 2019/10/31 وحتى 2020/10/31 وذلك خالل 
هذا الإخطار واإل �ضن�ضطر ا�ضفني للجوء اىل اجلهات املخت�ضة لجباركم على ال�ضداد مع 

الزامكم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 20/2021/32 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بتعيني م�ضفي وت�ضفية ال�ضركة يف الدعوى مع الزام املدعي عليها 

بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  احمد �ضعيد حممد ابوزمر - �ضريك وم�ضتمر  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- املي�ضم لتجارة مواد الديكور - �س ذ م م- �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتعيني م�ضفي وت�ضفية ال�ضركة 
يف الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
الح��د  املوافق  2021/2/21  ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 192
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/وائل هالل عبيد بن هالل النقبي - الإمارات اجلن�ضية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 5%  وذلك اىل ال�ضيد/ احمد حمفوظ 
حممد الغربى احل�ضرمي ، الإمارات اجلن�ضية بالرخ�ضة امل�ضماة )مركز متابعة خلدمات 
رجال العمال( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )501671( ال�ضادرة من دائرة 

التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى: ليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
  الكاتب العدل  
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

 اعـــالن  
املرجع : 2021/8

اجلن�ضية  اإماراتي   - �ضليمان  بن  احمد  حممد  اأحمد  ال�ضيد/خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع  ، يرغب يف  املتحدة رقم 784196664936372  العربية  الإمارات  ويحمل بطاقة هوية لدولة 
 - �ضليمان  بن  احمد حممد  احمد خالد  لل�ضيد/  البالغة 100% وذلك  كامل ح�ضته  والتنازل عن 
اإماراتي اجلن�ضية ويحمل بطاقة هوية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم 784199658514940 
يف الرخ�ضة املهنية امل�ضماة "خالد بن �ضليمان للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت" - موؤ�ض�ضة فردية 
لل�ضركة  التجاري  ال�ضم  تغيري  مت  وقد   )722527( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 
)احمد  لي�ضبح  باحلافالت(  للركاب  اخلا�س  للنقل  �ضليمان  بن  )خالد  القدمي  ال�ضم  كان  حيث 
خالد بن �ضليمان للنقل اخلا�س للركاب باحلافالت(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم 
وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراءات  امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 

لديه اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل بال�صارقة  

       وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات  )ال�صارقة(  

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 191
البيع  يف  يرغب  اجلن�ضية  بنغالدي�س   - ادري�س  حممد  ا�ضماعيل  حممد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن جزء من ح�ضته البالغة )80%( من كامل ح�ضته البالغة )100%( وذلك اىل ال�ضيد/ عمر فاروق 
ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  الرجالية(  املالب�س  )الزاهية خلياطة  الرخ�ضة  بنغالدي�س اجلن�ضية يف   - الكالم  ابو 

مبوجب رخ�ضة رقم )782606( ال�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة. 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�ضم التجاري من )الزاهية خلياطة املالب�س الرجالية( اىل )الزاهية خلياطة 
الرجالية  املالب�س  خياطة  بالتجزئة  والقم�ضة  املن�ضوجات  )بيع  من  التجاري  الن�ضاط  تغيري  مت  ال�ضتائر( 
العربية تف�ضيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية البدل( اىل )بيع اقم�ضة ال�ضتائر والتنجيد 
بالتجزئة ق�س وتف�ضيل ال�ضتائر(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
�صناعية 5/ ال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 199
يف  يرغب   ، م�ضر   : اجلن�ضية   - ال�ضيد  الذهبي  هاين  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حممود  ال�ضيد/  اىل  وذلك   )%49( البالغة  ح�ضته  كامل  من   )%17( عن  والتنازل  البيع 
لال�ضت�ضارات  )مل�ضات  امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  م�ضر   : اجلن�ضية   - ال�ضياد  عبدالفتاح  �ضليمان 
دائرة  من  ال�ضادرة   )549845( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  الهند�ضية( 

التنمية الإقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى : ليوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 193

اجلن�ضية  الهند   - ال�ضيد/ منديان ح�ضينار منديان عبداهلل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
روؤوف  حممد  ال�ضيد/  اىل  ح�ضة   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب 
الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  الهند   - غو�س  حممد 

بال�ضارقة )بقالة زهرة الزيتون( مبوجب الرخ�ضة رقم )765863( 
تعديالت اخرى : حيث مت تنازل مالك الرخ�ضة لخر وان�ضحاب وكيل خدمات ودخول 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  عليها.   جديد  خدمات  وكيل 
اقت�ضى ن�ضر هذا العالن  العدل. فقد  الكاتب  الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
تاريخ هذا  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء  للعلم وانه �ضوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   
يف  الدعوى 7783/2020 جتاري جزئي   

�ضد / املدعي عليه : فرا�س حممد عبدالقادر عمريه  
املقامة من / م�ضرف ال�ضارقة ال�ضالمي   

مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة ال�ضارقة البتدائية حتت الدعوى رقم 
7783/2020 جتاري جزئي، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى 
بخ�ضو�س  م   1992 ل�ضنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة 
اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق 
ال�ضاعة  متام  يف   2021/2/21 املوافق  الأحد  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق 
1.00 ظهرا، ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 

ح�ضوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

اعــــالن بالن�صـــر
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2018/144 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات الإ�ضالمي - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 ، الطابق الثالث ، رقم مكاين 3135291835 

املنفذ �ضده : عمان لينك للنقل العام - �س ذ م م - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - دبي - ند ح�ضة ، اك�ضي�س ريزيدن�ضز 8 ، �ضقة 409 ، الطابق 4 ، رقم الر�س 585 ، دبي ، الإمارات العربية 

املتحدة ، �س ب 294228 دبي ، رقم مكاين 3826379243 - املنفذ �ضده : جاغربيت �ضينغ مالهوترا 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2021/2/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : عبارة 
عن حق منفعة من تاريخ 2012/3/14 اىل 2111/3/13 مبنطقة : ند ح�ضة - رقم الر�س : 585 - رقم املبنى : 8 ا�ضم 

املبنى : اك�ضي�س ريزيدن�ضز - رقم العقار : 409 - القيمة التقديرية : 464806 درهم ، يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13166 بتاريخ 2021/2/16   

اإعالن منفذ �صده بالن�صر 
حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 

 SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003268/ 
اإىل املحكوم عليه :  �ضتار ل�ضناعة اخلر�ضانة اجلاهزة - �س ذ م م ، �ضركة كيومك�س ل�ضناعة اخلر�ضانة 

اجلاهزة - �س ذ م م ، عبداهلل جعفر احمد حممد الزرعوين ، يا�ضر منر حممود خواجا 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

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

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 23،123،932 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�صي /معت�صم احمد �صمري ابو �صادي  
حمكمة ال�صارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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بعنوان  افرتا�ضية  ندوة  العربية  للغة  اأبوظبي  م مركز  نظرّ
“اللغة العربية واأخواتها ال�ضامية: ق�ضة تفاهم وم�ضرتك 
اإن�ضاين”، �ضعياً اإىل ت�ضلرّيط ال�ضوء على دور اللغة العربية 
يف ت��ع��زي��ز احل����وار احل�����ض��اري ب��ني ال��ث��ق��اف��ات، وذل���ك على 
اليوم  فعاليات  واإح��ي��اء  الأدي���ان  بني  ال��وئ��ام  اأ�ضبوع  هام�س 

الدويل لالأخوة الإن�ضانية.
�ضارك يف الندوة �ضعادة الدكتور علي بن متيم، رئي�س مركز 
اأبوظبي للغة العربية اأمني عام جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب، 
الغربية  ال�ضامية  اللغات  اأ�ضتاذة  دكا�س،  جيمي  والدكتورة 
يف  حما�ضرة  ك���الن،  بريجيت  وال��دك��ت��ورة  ييل،  جامعة  يف 
ال���درا����ض���ات ال��ع��ربي��ة يف اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ب���ريوت، 
يف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  اأ�ضتاذ  عبابنة،  يحيى  والدكتور 
جامعة الريموك، فيما اأدار اجلل�ضة الأ�ضتاذ الدكتور خليل 

ال�ضيخ، ع�ضو الهيئة العلمية جلائزة ال�ضيخ زايد للكتاب.
بني  امل�ضرتك  الثقايف  الإرث  على  ال�ضوء  الندوة  و�ضلرّطت 
والروابط  وال�ضريانية،  والعربية  العربية  ال�ضامية  اللغات 

كما  الع�ضور،  م��ر  على  اللغات  ه��ذه  جمعت  التي  الوثيقة 
التاآخي  ت��ع��زي��ز  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  ث��ون دور  امل��ت��ح��درّ ت��ن��اول 
لتحقيق  ال�ضعوب  ب��ني  النظر  وج��ه��ات  وتقريب  الإن�����ض��اين 

ال�ضالم والت�ضامح.
وقال �ضعادة الدكتور علي بن متيم، اأمني عام جائزة ال�ضيخ 
“هناك  العربية:  للغة  اأبوظبي  مركز  رئي�س  للكتاب  زاي��د 
الدور  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ف��اه��م  احل����وار  ل��غ��ة  اإىل  ح��اج��ة ملحة 
ال�ضرورية  الأدوات  ر  توفرّ التي  للغة  التاريخي واحل�ضاري 
للتوا�ضل والتقارب بني ال�ضعوب ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط 
ل  الآخ��ر  والبع�س  اندثر  بع�ضها  القدمية،  باللغات  غنيرّة 
ال�ضروري  ك��ان من  ل��ذا  اليومية،  يف حياتنا  ي��زال حا�ضراً 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل����ذور امل�����ض��رتك��ة ل��ه��ذه ال��ل��غ��ات ال�ضامية 

لتاأكيد ال�ضالت التي جتمع ال�ضعوب والثقافات”.
ويف اإطار حديثها عن الروابط القدمية بني اللغتني العربية 
الدكتورة  قالت  ت�ضابهات،  من  يجمعهما  وما  وال�ضريانية 
م�ضيحيي  ب��ني  انت�ضر  ق��د  العربية  تعلرّم  اإن  دك��ا���س  جيمي 

كما  ا�ضية،  العبرّ الدولة  اإب��ان  بال�ضريانية  املتحدثني  امل�ضرق 
انت�ضرت اللغة ال�ضريانية نف�ضها قبل ذلك يف القرن الثاين 
للميالد مع متدد امل�ضيحية بني م�ضر غرباً وال�ضني �ضرقا 

واجلزيرة العربية جنوباً”.
يجمع  ما  اأن  ك��الن  بريجيت  الدكتورة  ذك��رت  جانبها  من 
من  الكثري  يف  الت�ضابه  يتجاوز  والعربية  العربية  اللغتني 
امل�ضرتك،  الأ�ضل  اإىل  الألفاظ  والقواعد وخمارج  املكونات 
كما اأن املتحدث باإحدى اللغتني ي�ضهل عليه تعلرّم الأخرى 

ب�ضفة اأكرث �ضرعة ودقة من �ضواها من اللغات.
اللغتني  بني  اآخر مثري لالهتمام  تقاطع  “ثمة  واأ�ضافت: 
لغة  اأي  اليهودية”،  ال��ع��رب��ي��ة  “باللغة  ي��ع��رف  م���ا  وه���و 
ناطقة  بيئات  يف  تعي�س  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ي��ه��ودي��ة  املجتمعات 
اخلا�ضة  ثقافتهم  على  يحافظوا  ول��ك��ي  العربية،  باللغة 
يفهمونها  التي  اللغات  بتلك  الثقايف  نتاجهم  بع�س  كتبوا 
يوؤكد  الأ�ضلية مما  اللغة  بحروف عربية ولي�ضت بحروف 

على التمازج والتعاي�س العربي واليهودي منذ القدم”.

اأما الدكتور يحيى عبابنة فقد حتدث عن الأدل��ة اللغوية 
عودة  توؤكد  والتي  تدح�س،  ل  التي  والتاريخية  والأدب��ي��ة 
ال��ل��غ��ات ال��ث��الث اإىل اأ���ض��ل واح���د، اإىل ج��ان��ب ال��ع��دي��د من 
اآثارها ظلت  ولكن  اندثرت  التي  الأخ��رى  ال�ضامية  اللغات 
اأو  ب�ضورة  وال�ضريانية  والعربية  العربية  اللغات  يف  باقية 

باأخرى.

ال�ضيخ اجلهود التي  ويف ختام الندوة، ثمن الدكتور خليل 
اأبوظبي للغة العربية يف �ضبيل حتقيق  ي�ضطلع بها مركز 
والثقافة،  والأدب  اللغة  خ��الل  من  ال�ضعوب  بني  التقارب 
وت�ضليط ال�ضوء على ما يجمع ثقافات املنطقة من تاريخ 
املتحدثني  املاليني من  األ�ضنة  واإثر يتج�ضد على  م�ضرتك 

باللغات ال�ضامية احلية حول العامل.

والعربية  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  الأج���ن���ح���ة  حم����الت  ت��وف��ر 
املنتجات  اآلف  زاي��د  ال�ضيخ  مهرجان  يف  والعاملية 

اإىل  اجلن�ضيات  خمتلف  من  ال�ضيدات  تاأتي  التي 
وخ�ضو�ضية  لتنوعها  وذلك  عنها،  بحثاً  املهرجان 

كل منتج منها وفقاً للدولة امل�ضتمد من ح�ضاراتها 
املهرجان  يف  جناح  يخل  وتقاليدها.ول  واأعرافها 
م��ن حم��الت امل��الب�����س والإك�����ض�����ض��وارات والعطور 
كل  منتجات  حتمل  حيث  الن�ضائية،  واحل��ق��ائ��ب 
لها  ال��ت��ي ميثلها، مب��ا  ال��دول��ة  وع��ب��ق  ج��ن��اح روح 
م���ن مم���ي���زات جت���ذب ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ض��ي��دات من 
منتجاتها،  اإىل  وال��ث��ق��اف��ات  اجل��ن�����ض��ي��ات  خمتلف 
كافة  بها  ت�ضتهر  التي  اخلليجية  ال��ع��ب��اءات  فمن 
يف  اإ�ضافات  من  �ضهدت  وم��ا  العربي  اخلليج  دول 
الأقم�ضة وطرق اخلياطة والت�ضاميم التي تواكب 
امل�ضتجدات ومتطلبات املراأة الع�ضرية، اإىل الأزياء 
�ضنعت  ال��ت��ي  والإك�����ض�����ض��وارات  وال��ع��امل��ي��ة،  الغربية 
�ضانعها  ه��وي��ة  جت�ضد  اإب��داع��ي��ة  ب��ط��رق  ون��ق�����ض��ت 

ومورثه ال�ضعبي واحل�ضاري.
من  ي�����ض��م  الوثبة” وم���ا  “�ضوق  م��ن  وان��ط��الق��اً 
منتجات جت�ضد الهوية والثقافة الإماراتية، تبداأ 
رحلة ال�ضيدات للتعرف على كل جديد يف منتجات 
العطور العربية املعتقة والدخون املخلوط بامل�ضك 

زواره  ال�����ض��وق  ي�ضتقبل  ح��ي��ث  وال��ع��ن��رب،  وال���ع���ود 
بروائح زكية من عطور وبخور وخلطات اأبدعتها 
اأنف�ضهن  لتطييب  الأم���ه���ات  وت��وارث��ت��ه��ا  ال��ن�����ض��اء 
وبيوتهن يف جميع املنا�ضبات باأفخر اأنواع العطور 
التي تعك�س اجلودة والرقي والذوق الرفيع للمراأة 
اخللطات  ع��ل��ى  الأم�����ر  يقت�ضر  الإم����ارات����ي����ة.ول 
امل��ت��وارث��ة وامل��ت��ع��ارف عليها منذ ال��ق��دم، ب��ل هناك 
الكثري من اخللطات اجلديدة املميزة التي جعلت 
م��ن ���ض��اح��ات واأروق�����ة امل��ه��رج��ان ف�����ض��اًء مفتوحاً 
يعبق باأطيب الروائح، فهنا عطور عربية عتيقة، 
عطور  جت��اوره��ا  حديثة،  فرن�ضية  عطور  وه��ن��اك 
اأخرى  وعطور  والفرن�ضية،  العربية  من  خملطة 
خ�ضو�ضاً  املنا�ضبات،  ك��اف��ة  م��ع  تتما�ضى  مبتكرة 
الأعرا�س. كما يحمل املهرجان بني جنباته اأ�ضالة 
ت�ضم  التي  املتعددة،  اأجنحته  عرب  التاريخ  وعبق 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن الإب���داع���ات وال��ت��ح��ف التي 
ف الزوار على  جت�ضد تاريخ الدول امل�ضاركة، وتعررّ
والتي  ال�ضعبية،  وموروثاتها  الوطنية  ثقافاتها 

اأرك��ان واأث��اث البيوت  ميكن ا�ضتخدامها يف تزيني 
واملكاتب وكذلك جدرانهما، لت�ضفي اأجواًء �ضاحرة 

ا���ض��اف��ة اىل م��ئ��ات املنتجات  ع��ل��ى ه���ذه الأم���اك���ن 
الغذائية بنكهاتها العربية والعاملية.

معرو�ضات مهرجان ال�ضيخ زايد وجهة مف�ضلة للمراأة من خمتلف اجلن�ضيات

•• ال�شارقة-الفجر:

اجلامعة  ب��ني  الثنائية  ال�����ض��راك��ة  لأط���ر  ت��ع��زي��زا 
ال�ضارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  واملكتب  القا�ضمية 
قدم الأ�ضتاذ الدكتور ب�ضام املكاوي القائم باأعمال 
رئي�س ق�ضم الت�ضال اجلماهريي بكلية الت�ضال 
ا�ضتهدفت  تدريبية  دورة  القا�ضمية  باجلامعة 
اجلامعات  وطلبة  احلكومي  الت�����ض��ال  موظفي 
الإماراتية واملتدربني باملكتب الإعالمي حلكومة 

ال�ضارقة.
ال��ت��ي نظمت م��ن ق��ب��ل املكتب  ال�����دورة  وت��ن��اول��ت 
الت�ضميم  اأ���ض�����س  ال�����ض��ارق��ة  الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 
الأدوبي  برنامج  با�ضتخدام  ال�ضحفي  والإخ���راج 

ان��دي��زاي��ن ان��ع��ق��دت ع��ن ب��ع��د ب��ا���ض��ت��خ��دام تقنية 
. متواليني  يومني  مدى  “ويبك�س” على 

اأم�����س  يف  وت��ن��اول��ت ال���دورة ال��ت��ي اختتمت م�ضاء 
يومها الأول عنا�ضر الت�ضميم الأ�ضا�س لل�ضحيفة 
ال�ضفحة  راأ�س  الأعمدة،  القطع وعدد  املتمثل يف 

الأويل، والتبويب.
وح��ر���س الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور ب�ضام امل��ك��اوي تقدمي 
كل  واإخ����راج  ت�ضميم  اآل��ي��ة  يف  تف�ضيلية  ���ض��روح��ا 
با�ضتخدام  ع��م��ل��ي��ا  ال��ع��ن��ا���ض��ر  ه���ذه  م���ن  ع��ن�����ض��ر 

برنامج الأدوبي انديزاين. 
الفنية  الأ�ض�س  املحا�ضر  تناول  الثاين  اليوم  ويف 
لإخراج العنا�ضر التيبوغرافية )املقروءة( وكيف 
القراءة  ي�ضر  مفهوم  يحقق  اأن  للمخرج  ميكن 

�ضكل  خ��الل:  الن�س من  عن�ضر  تعامله مع  عند 
احلرف وحجم احلرف وات�ضاع ال�ضطور وامل�ضافة 

بني ال�ضطور. 
واأكد �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور عواد اخللف القائم 
تعزيز  اأهمية  القا�ضمية  اجلامعة  مدير  باأعمال 
التعاون يف اإطار ال�ضراكة بني اجلامعة القا�ضمية 
خالل  من  ال�ضارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  واملكتب 
ال�ضتفادة من خربات الأ�ضاتذة يف تقدمي العديد 
من الدورات املتقدمة .واأ�ضار اإىل اأن جناح الدورة 
تنظيم  ملوا�ضلة  املجال  بفتح  الت�ضميم  جمال  يف 
املجتمع  ا�ضتفادة  حتقق  والتي  املتوالية  ال��دورات 
م��ن خمتلف حم���اوره���ا وم�����ض��اه��م��ة اجل��ام��ع��ة يف 

خدمة اأفراد املجتمع من خمتلف التخ�ض�ضات .

“ربع  ملوؤ�ض�ضة  ال�ضارقة” التابعة  “نا�ضئة  اأطلقت 
قرن” ل�ضناعة القادة واملبتكرين الن�ضخة الأوىل 
من “جائزة الإبداع امل�ضرحي للنا�ضئة” ت�ضتهدف 
من خاللها منت�ضبيها من �ضن 13 اإىل 18 عاماً 
ِاْنِطاَلًقا من حر�ضها على توفري م�ضاحة  وذلك 
ال��ت��ع��ب��ري ع���ن م��واه��ب��ه��م وتطبيق  ل��ه��م يف  ح���رة 
اأعمال م�ضرحية تعرب عن  املكت�ضبة يف  مهاراتهم 

روؤاهم.
وت��اأت��ي ج��ائ��زة الإب�����داع امل�����ض��رح��ي ت��ت��وي��ج��اً لعمل 
امل�ضرحية  الفنون  برنامج  �ضمن  ال�ضارقة  نا�ضئة 
الفردي  الإب�����داع  ع��ل��ى  املنت�ضبني  حتفيز  ب��ه��دف 
ُيعدون  “النا�ضئة  م��ف��ه��وم  ي��ع��زز  ال���ذي  بال�ضكل 
الثالثة  ف��روع اجل��ائ��زة  م�ضرحهم”، وذل��ك ع��رب 
والأداء  وامل�ضاهدة  امل�ضرحية  الكتابة  ت�ضم  التي 

امل�ضرحي.
وتتيح نا�ضئة ال�ضارقة للنا�ضئة وال�ضباب املوهوبني 
امل�ضاركة  ف��ر���ض��ة  امل�ضتهدفة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  يف 
يف ف����روع اجل���ائ���زة ح��ت��ى الأول م��ن م��ار���س عرب 
 www.shjyouth.ae الإل��ك��رتوين  املوقع 
وفقاً  الأع��م��ال  واإرف���اق  امل�ضاركة  ا�ضتمارة  وتعبئة 
اجلائزة،  ف��روع  من  ف��رع  بكل  اخلا�ضة  لل�ضروط 
اأن  امل�ضرحية  ال��ك��ت��اب��ة  ج��ائ��زة  ي�����ض��رتط يف  ح��ي��ث 
ي��ك��ون ال��ن�����س م��ل��ك��اً ل��ل��م�����ض��ارك وم��ك��ت��وب��اً باللغة 
العربية الف�ضحى يف حدود 1500 كلمة حلكاية 
مبتكرة ومتكاملة وفقاً لقواعد الكتابة امل�ضرحية 
العلمية وحمددة بزمان ومكان و�ضخ�ضيات ومل 
اأو م�ضاركته  امل�ضرح  اأو تقدميه على  ن�ضره  ي�ضبق 

يف م�ضابقات مماثلة.
امل�ضارك  ي�ضاهد  امل�ضرحية  امل�ضاهدة  ج��ائ��زة  ويف 
/رجل  ال�ضارقة  لنا�ضئة  امل�ضرحية  العرو�س  اأحد 
ويقدم  �ضمنهرور/  اأي��ام  املت�ضامح،  العازف  فقري، 
الف�ضحى مبا  العربية  باللغة  مقاًل واحداً فقط 
راأيه  ُيلخ�س من خالله  كلمة،   600 يتجاوز  ل 

الفني ال�ضخ�ضي يف العر�س.

وتتج�ضد جائزة الأداء امل�ضرحي يف تقدمي م�ضهد 
م�ضرحي فردي باأي �ضكل من اأ�ضكال امل�ضرح التي 
وت�ضويره  ال�����ض��ارق��ة  نا�ضئة  يف  امل�����ض��ارك  تعلمها 
مبا�ضر  تقدميه  اأو  امل�ضاركة  طلب  م��ع  واإر���ض��ال��ه 
اأن يكون  اأهمها  وفقاً ملجموعة من ال�ضروط من 
امل�ضارك  روؤي��ة  عن  ويعرب  مبتكر  الفردي  امل�ضهد 
وال�ضكل  للم�ضهد  ملخ�ضاً  امل�����ض��ارك  يكتب  واأن 
امل�ضهد  م��دة  تتجاوز  واأل  اختاره  ال��ذي  امل�ضرحي 

دقائق.  5 عن  يقل  ول  دقائق   10
و�ضتقدم نا�ضئة ال�ضارقة دعوة للنا�ضئة املر�ضحني 
لإجراء  امل�ضرحي  الإب����داع  ج��ائ��زة  ب��ف��روع  للفوز 

م��ق��اب��الت اإع��الم��ي��ة ق��ب��ل الإع����الن ال��ن��ه��ائ��ي عن 
الفائزين يف 20 مار�س يف اإطار الحتفال باليوم 

العاملي مل�ضرح الطفل والنا�ضئة.
ومتنح نا�ضئة ال�ضارقة الفائزين باملراكز الثالثة 
الأوىل يف ك��ل ف��رع م��ن ف��روع اجل��ائ��زة جمموعة 
من النقاط التي ت�ضاف اإىل ر�ضيدهم يف بطاقة 
 1000 يف  تتمثل  ة”  “ِهمرّ وال�����ولء  ال��ع�����ض��وي��ة 
الثاين  ل��ل��م��رك��ز  و750  الأول  ل��ل��م��رك��ز  ن��ق��ط��ة 
قيمة  جوائز  اإىل  اإ�ضافة  الثالث  للمركز  و500 
اأخرى ت�ضهم يف تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم 

يف جمال امل�ضرح.

بالتعاون مع املكتب االإعالمي حلكومة ال�ضارقة 
اجلامعة القا�ضمية تنظم دورة تدريبية حول 

)اأ�ض�ض الت�ضميم واالإخراج(

نا�ضئة ال�ضارقة تطلق جائزة
 االإبداع امل�ضرحي لدعم املواهب الفنية

)اأبوظبي للغة العربية( ينظم ندوة حول دور 
اللغة يف تعزيز احلوار احل�ضاري بني الثقافات
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روبي م�ضابة يف يدها 
ب�ضبب »�ضقة 6«

ن�ضرت الفنانة روبي �ضورة لها عرب �ضفحتها يف موقع " اإن�ضتغرام " حيث 
ظهرت وهي م�ضابة يف يديها املحاطة ب�ضمادة طبية. وتفاعل جمهور روبي 
مع ال�ضورة، داعيا لها بال�ضالمة بعدما ك�ضفت اأن الإ�ضابة نتيجة ت�ضويرها 

م�ضل�ضل "�ضقة 6" املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل.
وتوا�ضل روبي حت�ضريات امل�ضل�ضل املكون من 15 حلقة ويدور يف اإطار من 

الإثارة والغمو�س والرعب باأحداث تت�ضاعد حلقة تلو الأخرى.
وتدور اأحداث امل�ضل�ضل حول �ضقة رقم 6 داخل اإحدى العمارات التي تعي�س 
فيها روبي مع جريانها، ويفاجاأ جميع �ضكان العمارة باأجواء مرعبة حتدث 
داخل هذه ال�ضقة، لتبداأ املفاجاآت والأحداث املثرية وامل�ضوقة التي يعي�ضها 

اجلريان.

األبومه  اأغنية �ضمن  ي�ضتعد املطرب حممد حميي لطرح �ضاد�س 
اجلديد )بتاع زمان( وحتمل عنوان )اأنت(.

اأمين بهجت  وتعاون حميي من خالل الأغنية مع ال�ضاعر 
وقام  فهد،  املو�ضيقي  وامل���وزع  �ضعد،  وليد  وامللحن  قمر، 
بعمل املا�ضرت اأمري حمرو�س، ومن املقرر الإطالق خالل 
الأيام املقبلة يف )يوتيوب(. وكان حميي طرح عدداً من 
)�ضهرانني(  اأب��رزه��ا،  اأحل��ان��ه  م��ن  اجل��دي��دة  اأغنياته 
كلمات نور حمدي، وتوزيع حممد الع�ضي وحققت 
جناحاً كبرياً، كذلك )فو�ضت اأمري(، من كلمات 
واأغنية  الع�ضي،  حممد  وت��وزي��ع  اأم���ني،  اأ���ض��رف 
)قلت اأخونه(، من كلمات نور الدين حمدي، 
واأحلان كرمي حمدي، وتوزيع املو�ضيقي فهد. 
ر�ضا  كلمات  اأغنية )ق�ضية( من  كما طرح 
اأم��ني، واأحل��ان م�ضطفى عو�س، وتوزيع 
م��و���ض��ي��ق��ى ف��ه��د، واأغ��ن��ي��ة )ب��ع��دن��ا( من 
وتوزيع  واأحل����ان  م���رزوق  اأح��م��د  كلمات 
حمرو�س،  اأم��ري  ما�ضرت  رح��ي��م،  حممد 
وق���د اأط��ل��ق ال��ن��ج��م م��ن ق��ب��ل ع����دداً من 
اأغاين الألبوم ونالت اإعجاب اجلماهري.

ك�ضف الفنان يو�ضف ال�ضريف عن اأول �ض�������ور من ت�ضوير م�ضل�ضله 
املناف�ضة به يف مو�ضم درام��ا رم�ضان  املقرر   ،)25 اجلديد )كوفيد 

املقبل، 
وهو من اإنتاج �ضركة �ضيرنجي، وتاأليف زوجته اإجني عالء، واإخراج 

اأحمد نادر جالل.
ون�ضر ال�ضريف، عرب �ضفحته على )في�ضبوك(، �ضورة له مع زوجته، 

اأتبعها قائال: 
)من اأول يوم ت�ضوير، دعواتكم(.

كامل  واإي��ن��ا���س  ال�ضريف  يو�ضف  م��ن  ك��ال  الأوىل  امل�ضاهد  وجمعت 
واإ�ضالم جمال، 

ومن املقرر اأن يدخل باقي فريق العمل تباعا ح�ضب اجلدول الزمني 
الذي و�ضعه املخرج، 

وه����م اأي����ن ع���ام���ر، اأح���م���د ���ض��الح ح�����ض��ن��ي، اأم����ري ���ض��الح الدين، 
عبدالرحيم ح�ضن، ديانا ه�ضام، مرينا نور الدين، �ضفاء الطوخي، 

وعدد اآخر من الفنانني.

لدي حما�ض كبري للعودة اإىل ال�شينما

رانيا فريد �ضوقي: ال يوجد احد ي�ضعر 
باالأمان اليوم ب�ضبب كورونا

جتربتك  حول  الفعل  ردود  عن  حدثينا   •
الأخرية يف م�ضل�ضل "�ضربة معلم"؟

- العمل حقق رد فعل فاق توقعاتي 
ال�ضخ�ضية  قناعاتي  بكثري، رغم 
منذ البداية اأنه �ضيثري اجلدل، 
م�ضاهدة  ب��ن�����ض��ب��ة  وي��ح��ظ��ى 
ج��ي��دة م���ن اجل��م��ه��ور، اإل 
الكبري  ال���ف���ع���ل  رد  اأن 
امل�ضل�ضل  و�������ض������دارة 
م������واق������ع ال����ت����وا�����ض����ل 
على  الج�����ت�����م�����اع�����ي 
م���������دار ع��������دة اأي���������ام، 
احللقات  يف  ����ض���واء 
الأوىل اأو الأخرية، 
ج���ع���ل���ن���ي اأ����ض���ع���ر 
كبرية،  ب�ضعادة 
وم������ن������ح������ن������ي 
ث�����ق�����ة ك����ب����رية 
اختياراتي  يف 
ال����ت����ي اأراه��������ن 
ف������ي������ه������ا 

على التنوع والختالف يف الأدوار، حتى لو تاأخر املو�ضوع بع�س الوقت.
الأمر  هذا  فهل  ال�ضابقة،  الأدوار  عن  خمتلفة  قدمتيها  التي  "تباهي"  • �ضخ�ضية 

�ضبب حما�ضك؟
- بالتاأكيد، لأن هذه ال�ضخ�ضية مل اأقدم مثلها منذ فرتة طويلة، ف�ضخ�ضية املعلمة بنت 
البلد اآخر مرة قدمتها، مع اختالف الكثري من التفا�ضيل التي كانت يف م�ضل�ضل "�ضوق 
اخل�ضار" قبل نحو 15 عاما فاأنا ل اأكرر الأدوار التي قدمتها من قبل، وعندما قراأت 
�ضيناريو العمل وجدت نف�ضي اأمام حتد فني اأرغب يف خو�ضه، وثقة يف اأن العمل �ضيكون 

حمطة مهمة بالن�ضبة اإيل، وهو ما مل�ضته بالفعل من رد الفعل.
ال�ضخ�ضية؟ حت�ضريات  مع  تعاملت  • كيف 

الأبطال،  العالقات بني  الأح���داث، ويف  ال�ضديدة يف  الواقعية  العمل  ما مييز  اأك��رث   -
فهم اأ�ضخا�س موجودون يف املجتمع ويعي�ضون بيننا، والختالف الوحيد يف التفا�ضيل 

وبع�س الأمور الأخرى.
تباهي؟ �ضخ�ضية  وبني  بينك  م�ضرتكة  �ضفات  توجد  •  هل 

- ت�ضبهني ال�ضخ�ضيات يف بع�س ال�ضفات الإن�ضانية، خ�ضو�ضا فيما يتعلق مب�ضوؤوليتها 
جتاه عائلتها، و�ضعورها بالدور الذي يجب اأن تقوم به، لكن يف تفا�ضيل اخرى كثرية ل 
ت�ضبهني، لذا مل يكن التح�ضري �ضهاًل لهتمامي باأدق التفا�ضيل طوال الحداث، لذا 

ا�ضتغرق العمل حت�ضريات، �ضحيح اأنها مل تكن طويلة جداً، لكن جرت برتكيز كبري.
"كورونا"؟ اأزمة  ظل  يف  الت�ضوير  مع  تعاملت  • كيف 

اليوم ب�ضبب هذا الفريو�س، �ضواء يف عمله  اأعتقد بوجود �ضخ�س ي�ضعر بالأمان  - ل 
اأو مبنزله، خ�ضو�ضا مع دخولنا للموجة الثانية من ذروة التف�ضي وحالة القلق التي 
الوقت على  لذا كنت حري�ضة طوال  العادي،  للربد  اأعرا�س  باأي  ال�ضعور  تنتابنا عند 
ارتداء الكمامة، وا�ضتخدام املعقمات واملطهرات، �ضواء باملنزل اأو يف العمل الذي طبقت 
فيه الإجراءات الوقائية ب�ضكل كامل، لتحقيق التباعد، و�ضمان �ضالمة اجلميع حتى 

انتهاء الت�ضوير.
الإلكرتونية؟ املن�ضات  على  اأعمال  عر�س  جتربة  يف  راأيك  • ما 

- تطور و�ضائل العر�س لالعمال الفنية اأمر معروف ومطلوب، واجليل احلايل 
ب�ضكل  عليها  يعر�س  وم��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة،  باملن�ضات  اهتمام  لديه  ال�ضباب  م��ن 
اأن ن�ضل للجيل اجلديد بالو�ضائل التي يقبل على متابعتها  عام، ومن املهم 
وم�ضاهدتها، لكنرّ هناك اأجيال اأكرب لتزال ت�ضاهد التليفزيون وتتابعه، يف 
التلفزيون  �ضا�ضات  على  يطرح  املن�ضات  على  يعر�س  ما  اأغلبية  النهاية 

حتى لو بعد فرتة زمنية تختلف من من�ضة لأخرى.
الرم�ضانية؟ الدراما  يف  �ضتطلني  • هل 

- تلقيت عرو�ضا لعدة اأعمال خالل الفرتة املا�ضية بع�ضها �ضيعر�س 
يف رم�ضان، والبع�س الآخر خارجة، لكنني مل اأح�ضم اأمري منها 
ب�ضكل نهائي ب�ضبب ان�ضغايل بت�ضوير "�ضربة معلم"، خ�ضو�ضا 
يف الأي��ام الأخ��رية، حيث ا�ضتمر الت�ضوير وقتا طويال يومياً، 
من  نهائي  ب�ضكل  اأم���ري  �ضاأح�ضم  املقبلة  الأي���ام  خ��الل  لكن 

الأعمال التي قدمت يل.
ال�ضينما؟ اإىل  للعودة  با�ضتياق  ت�ضعري  • اأمل 

العمل  ع��ن  اأب��ح��ث  لكنني  ل��ل��ع��ودة،  كبري  حما�س  ل��دي   -
اجليد والدور الذي ينا�ضبني بغ�س النظر عن م�ضاحته، 
فاملهم دائما اأن يكون هناك دور منا�ضب وموؤثر يف عمل 
جيد، وهو ما امتنى حتقيقه قريباً، رغم قلة الإنتاج 
التي نعي�ضها يف الفرتة احلالية لأ�ضباب  ال�ضينمائي 

عدة، من بينها اأزمة فريو�س "كورونا".
جمال  ابنتك  ملك  دخ��ول  على  �ضتوافقني  هل   •

التمثيل؟
- ملك لديها بالفعل ميول للتمثيل، وموهبة بداأت 
ال�ضينما  اأحالمها وطموحاتها بالعمل يف  تظهر، لكن 
العاملية، يف النهاية كاأم لن اأمنعها، لكن عليها اأن تنتهي 

من درا�ضتها اأول، 
فاأنا �ضد الوقوف اأمام اأي موهبة، لأن الرهان احلقيقي لدى 
اأي�ضاً  ك��اأم  ودوري  العمل،  يف  نف�ضه  اإثبات  على  يكون  املوهوب 
امل�ضوؤولية  حتمل  �ضرورة  عن  ن�ضائح  عدة  لها  اأق��دم  �ضيجعلني 
ومرتبطة  ملتزمة  تبقى  واأن  كفنانة،  عليها  ملقاه  �ضتكون  التي 
عند  يبقى  ما  اأه��م  هي  ال�ضرية  لأن  اجلميع،  مع  واتفاقتها  بكلماتها 

احلديث عن اأي �ضخ�س.

�شاركت الفنانة رانيا فريد �شوقي يف م�شل�شل �شربة معلم، الذي عر�ض موؤخرًا على ال�شا�شات من خالل �شخ�شية املعلمة »تباهي«. يف 
هذا احلوار تتحدث رانيا عن امل�شل�شل وكوالي�شه، باالإ�شافة اإىل �شبب حما�شها للتجربة، وم�شاريعها املقبلة، وغريها من التفا�شيل.

حممد حميي ي�ضتعد 
لطرح )اأنت( من 

األبومه اجلديد

يو�ضف ال�ضريف 
يك�ضف كوالي�ض 

)كوفيد 25(
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عالمة حتذير على موؤخرة راأ�ضك 
الأعرا�ض ارتفاع الكولي�ضرتول اخلطري!

الإ�ضابة  خطر  م��ن  يزيد  لأن��ه  خبيثا  تهديدا  الكولي�ضرتول  ارت��ف��اع  يعد 
باأمرا�س القلب ول يوؤدي عادة اإىل ظهور اأعرا�س.

اإىل  اأي�ضا  املرتفعة  الكولي�ضرتول  م�ضتويات  ت��وؤدي  اأن  ميكن  ذل��ك،  ومع 
ظهور عالمات حتذير حم�ضو�ضة، مبا يف ذلك �ضداع متكرر يف موؤخرة 

الراأ�س.
العديد  توفر  الدم  �ضمعية موجودة يف  مادة  باأنه  الكولي�ضرتول  وُيعرف 
من الفوائد ال�ضحية، مثل بناء اخلاليا. ومن ناحية اأخرى، ي�ضري ارتفاع 
ن�ضبة الكولي�ضرتول يف الدم اإىل وجود الكثري من الكولي�ضرتول ال�ضار 
يف الدم، الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل ان�ضداد ال�ضرايني، ما يزيد من خطر 

الإ�ضابة باأمرا�س القلب.
ارتفاع  ل��ك��ن  ُت��ك��ت�����ض��ف،  اأن  دون  ال�����ض��ارة  العملية  ه���ذه  مت��ر  م��ا  وغ��ال��ب��ا 

الكولي�ضرتول يف الدم ل يكون من دون اأعرا�س متاما.
ووفقا مل�ضت�ضفيات Medicover التابعة لهيئة الرعاية ال�ضحية، فاإن 
ن�ضبة  ارتفاع  على  حتذير  عالمة  هو  الراأ�س  موؤخرة  يف  املتكرر  ال�ضداع 

الكولي�ضرتول يف الدم.
املنطقة  يف  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  ان�����ض��داد  "اأن  ال�ضحي:  اجل�ضم  وي��و���ض��ح 
الراأ�س. ويحدث هذا عندما  بالراأ�س ي�ضبب �ضداعا يف موؤخرة  املحيطة 
هذا  ترك  واإذا  الكولي�ضرتول.  لويحة  بوا�ضطة  الدموية  الأوعية  تن�ضد 

دون رادع، ميكن اأن تتمزق الأوعية الدموية وت�ضبب �ضكتة دماغية".
اإذا كان  الوحيدة ملعرفة ما  الطريقة  ف��اإن  الأحيان،  اأغلب  ذل��ك، يف  ومع 

لديك ارتفاع يف ن�ضبة الكولي�ضرتول، هي اإجراء فح�س الدم.

كيفية خف�ض الكولي�شرتول املرتفع
اأو �ضلبي على  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ن��اأك��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ي��ك��ون ل��الأط��ع��م��ة  اأن  مي��ك��ن 

م�ضتويات الكولي�ضرتول لدينا.
ويعد تناول الأ�ضماك الزيتية اأحد اأكرث الطرق فعالية خلف�س م�ضتويات 

الكولي�ضرتول ال�ضارة.
اأو ثالث  ووفقا ل� Harvard Health، فاإن تناول ال�ضمك مرتني 
طريق  ع��ن  بطريقتني:   LDL يخف�س  اأن  ميكن  الأ���ض��ب��وع  يف  م���رات 
ا�ضتبدال اللحوم، التي حتتوي على دهون م�ضبعة معززة ل LDL، ومن 

.LDL خالل توفري دهون اأوميغا 3 التي تخف�س
كما تقلل اأوميغا 3 من الدهون الثالثية يف جمرى الدم وحتمي القلب 

اأي�ضا من خالل امل�ضاعدة يف منع ظهور اإيقاعات القلب غري الطبيعية.
وميكن اأن توؤدي بع�س القرارات الغذائية اإىل زيادة كمية الكولي�ضرتول 

ال�ضار يف الدم.

�شدق؟ �شبع  واإذا  يكذب  جاع  واإذا  يتحدث  ال  الذي  ال�شيء  • ما 
ال�ضاعة.

ال�شاكنة؟ االأج�شام  ميكانيكا  ا�شم  • ما 
الإ�ضتاتيكا.

احلديبية؟ �شلح  عقد  مت  • متى 
هجرًيا.  6

الف�شاء؟ اإىل  الرحالت  اأوىل  كانت  • متى 
عام 1961م.

ال�شغرى؟ الدموية  الدورة  اإكت�شف  الذي  • من 
اإبن النفي�س.

واحلنطة  والفول  والأجا�س  واللحم  والبي�س  واللنب  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�س  اأن  تعلم  •هل 
ه وي�ضبب تهيجات وا�ضطرابات  غري امل�ضنرّعة واحلبوب كالفا�ضولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�ضورّ

ا .  يف الأع�ضاب وام�ضاكا حادرّ
الإن�ضان  على  �ضار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�ضروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
�ضام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�ضفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�ضرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�ضان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�ضكل املعوج لها تاأثري �ضام على الإن�ضان .. و هذه املادة ال�ضامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان. 
ن�ضبة  ارتفاع  على  يق�ضي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�ضابة  مينع  املدم�س  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�ضرتول يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الفول املدم�س ن�ضبة واحد باملئة من 

ت�ضلب ال�ضرايني. 
اليمنى.  الأذن  من  �ضمعاً  اأ�ضعف  الي�ضرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

الفك.  ع�ضلة  هي  الإن�ضان  ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�ضم  اأن  تعلم  • هل 

اأحما�س  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�ضو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�ضكر.

حيوانات الغابة والعا�صفة 
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فوائد الفجل
-ت�ضهيل عملية اله�ضم

-ت�������ن�������ظ�������ي�������ف 
من  اجل�����������ض�����م 

ال�ضموم 
-حت�ضني �ضحة 

اجللد 
-معالج لل�ضعر

-ت��������ن��������ظ��������ي��������م 
ال�ضغط 

-تنظيم ال�ضكر 
-يخف�س ن�ضبة 

الكولي�ضرتول
-حم�������������ارب�������������ة 

ال�ضرطان 
-اأمرا�س نق�س املناعة 

-حماربة الربو 
-م�ضاكل ال�ضدر 

-ال�ضداع 
-يعالج الأرق 

-يحرق الدهون الزائدة خا�ضة يف مناطق الأرداف والو�ضط
-ي�ضاعد يف اإنقا�س الوزن 

-ي�ضاعد على تطهري الكبد 
-يعمل على تنقية الب�ضرة.

يكن  البي�س ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�ضفة �ضديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى لي�ضيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�ضدة جرى ال�ضد م�ضرعا وهناك يف منطقة ف�ضيحة غمرته الرمال ومل ي�ضتطع اخلروج فظل �ضجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�ضرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�س اغ�ضان ال�ضجار املتداخلة 
تدب  وكانت  ال�ضائعة  ابنتها  تبحث عن  اخ��ذت جتري وهي  الزرافة اجلميلة  ،�ضديقتنا  اخل��روج  ي�ضتطع  ومل 
فوق  القرد  واختباأ  تهتم  مل  لكنها  ويت�ضخ  اجلميل  املم�ضوق  ج�ضدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
ال�ضجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �ضاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�ضي 
بالطمي الرمادي وال�ضود ومل يفر منهم ال من دخل بياته ال�ضتوي مبكرا اما ال�ضلحفاة امل�ضكينة فقد دا�ضها 
الفيل فك�ضر ظهرها لكنه تاأ�ضف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �ضمغية ا�ضتطاعت بها ان تل�ضق 
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�ضط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ضتمر الو�ضع كر 
العا�ضفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج ال�ضد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا  وفر حتى ه��داأت 
النمر خمططا  الغ�ضان فقد جعلت  اما  ال�ضكل اجلميل  الزرافة فمنحها هذا  بج�ضد  الطمي  ،الت�ضق  اللون 
والقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا 
فاأعجب جدا بهذا ال�ضكل وبقي عليه اما ال�ضلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن الن والفيل الذي كان يحمل 
جذوع ال�ضجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع ال�ضجار على جلده فاكت�ضب 
لونا لباأ�س به والذئاب التي كانت حبي�ضة اجلبل ح�ضرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ضتوي 
العا�ضفة  ولول  ب�ضكله  الكل معجب  الن   ... الطمي  بلون  احتفظوا  وا�ضدقاوؤه  البي�س  بجلده  احتفظ  فقد 

ل�ضتمرت احليوانات بي�ضاء .

ك�ضف ال��ربوف��ي�����ض��ور اأن��دري��ه زب��ريوف�����ض��ك��ي، اأخ�����ض��ائ��ي علم 
مبر�س  الإ�ضابة  اإىل  ت�ضري  التي  العالمات  اأوىل  النف�س، 

الزهامير.
يقول الربوفي�ضور يف مقابلة مع راديو "�ضبوتنيك"، "غالبا 
ما ين�ضى ال�ضخ�س مكان وجوده اأو املكان الذي ينوي الذهاب 
اإليه. فمثال ين�ضى مكان املتجر الذي ي�ضرتي حاجياته منه 
النا�س يف  ي��ب��داأ  اأخ���رى، عندما  وع��الم��ة  �ضنة.   30 خ��الل 
ن�ضيان الكلمات اأو ي�ضتخدمونها لأغرا�س اأخرى. اأو عندما 

ينطق �ضخ�س ما بكلمة ، ثم يعرتف اأنه ن�ضي ما تعنيه ". 
وي�ضيف، يجب يف هذه احلالة مراجعة الطبيب الأخ�ضائي 

فورا.
لكبار  الجتماعي  الن�ضاط  اأن  اإىل  ال��ربوف��ي�����ض��ور،  وي�ضري 

ويقول،  اجل��ي��دة،  النف�ضية  ال�ضحة  على  دل��ي��ل  ه��و  ال�ضن 
يتفقون  ل  كانوا  واإذا  بحياتنا،   يهتمون  اأقرباوؤنا  كان  "اإذا 
نعي�س  لأننا  ويوبخوننا،  وينتقدوننا  م��ا،  اأم��ر  ب�ضاأن  معنا 
بالتاأكيد هو دليل على  فاإن هذا  بنمط حياة غري �ضحيح، 
اأن �ضحتهم وحالتهم النف�ضية جيدة. ولكن هناك ا�ضتثناء 
اأح��د الأق���ارب ع��ن �ضيء م��ا، ثم  واح��د وه��و عندما ي�ضاألنا 

ين�ضى جوابنا".
باأن  انطباعا،  يخلق  املتكرر،  الت�ضاوؤل  للربوفي�ضور،  ووفقا 
ال��ق��ري��ب امل�����ض��ن، ين�ضى الإج���اب���ة، وق���د ت��ك��ون ه���ذه عالمة 
للمرحلة الثانية من تطور مر�س الزهامير، التي خاللها 
ق����ادر على  غ���ري  ول��ك��ن��ه  اه��ت��م��ام��ت��ه،  ال�����ض��خ�����س يف  ي�ضتمر 

ا�ضتيعاب الإجابات.

ك�ضف اأوىل عالمات مر�ض الزهامير

قرويون يرتدون االأزياء التقليدية يحيون مهرجان �شروفيتايد يف ال�شارع الفارغ ، عو�شا عن الكرنفال املزدحم 
ال�شنوي الذي مت حظره ب�شبب قيود االإغالق و�شط جائحة فريو�ض كورونا يف بودن�ض، الربتغال. رويرتز


