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درا�شة تك�شف دور فيتامني 
ال�شم�س يف مواجهة كورونا

يف  »د«  فيتامني  ا���س��ت��خ��دام  ف��وائ��د  ع��ن  حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد.

م�ست�سفى  اإىل  اأدخ��ل��وا  �سخ�سا   550 على  اأج��ري��ت  درا���س��ة  وتو�سلت 
اأن  اإىل  كوفيد19-،  يعانون  وهم  باإ�سبانيا  بر�سلونة  مار" يف  "ديل 

فيتامني "د" يخف�س من وفيات الوباء بن�سبة 60 يف املئة.
�ساين�س  "�سو�سيال  م��وق��ع  يف  نتائجها  ن�سرت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ووف���ق 
فيتامني  م��ن  ج��رع��ات   5 املر�سى  اأع��ط��ي  فقد  نيتورك"،  ري�سريت�س 
"د" على نحو متزايدة، وذلك خالل مدة زمنية تراوحت من يومني 

لأ�سبوعني.
ووجد الباحثون اأن مر�سى كوفيد19- الذين ح�سلوا على جرعات 
من فيتامني "د"، كانوا اأقل عر�سة بن�سبة 80 يف املئة لدخول وحدة 

العناية املركزة، وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
الفريو�سات،  قتل ومقاومة  "د" قدرة اخلاليا على  فيتامني  ويدعم 
امل�ساكل  اإح��دى  وه��ي  اللتهابات اخلطرة،  ذات��ه يحد من  الوقت  ويف 

الرئي�سة يف الت�سدي لكوفيد19-.
امل��ن��اع��ة، وحت�����س��ني احلالة  ت��ق��وي��ة ج��ه��از  "د" ع��ل��ى  وي��ع��م��ل فيتامني 
امل��زاج��ي��ة، وال��وق��اي��ة م��ن الك��ت��ئ��اب، واحلماية م��ن الإ���س��اب��ة به�سا�سة 

العظام وال�سكري وال�سرطان.
وكانت درا�سات �سابقة قد اأكدت فائدة ا�ستخدام فيتامني "د" يف عالج 
دورا  يلعب  "�سي" ال��ذي  فيتامني  جانب  اإىل  بكوفيد19-  امل�سابني 
مهما يف دعم اجلهاز املناعي، ويخفف من اأعرا�س نزلت الربد بن�سبة 

يف املئة لدى البالغني. و8  الأطفال  لدى  املئة  يف   14

هذه الأعرا�س تنذر بالتهاب البنكريا�س
ي�ستلزم  البنكريا�س  التهاب  اإن  ال�سوي�سري  البنكريا�س  مركز  ق��ال 

ا�ست�سارة الطبيب على الفور، نظراً لأنه قد يهدد احلياة.
�سرب  اأب��رزه��ا  ع��دة،  اأ�سباب  له  البنكريا�س  التهاب  اأن  املركز  واأو���س��ح 
البنكريا�س  التهاب  اأعرا�س  اأن  اإىل  م�سرياً  امل��رارة،  وح�سوات  اخلمر 
تتمثل يف الآلم ال�سديدة باجلزء العلوي من البطن، والتي غالباً ما 

تتخذ �سكل حزام ومتتد اإىل الظهر.
ومن الأعرا�س الأخرى للتهاب البنكريا�س الغثيان والقيء والنتفاخ 
بالإعياء.  العام  وال�سعور  اله�سم  وا�سطرابات  والرجت���اف  واحلمى 
احلالت  ب��اأن  علما  امل��ر���س،  و�سدة  ال�سبب  على  بناء  العالج  ويتحّدد 

ال�سديدة قد ت�ستلزم اخل�سوع للجراحة.

ما اأ�شباب احل�شا�شية جتاه ال�شوء؟
يعاين بع�س الأ�سخا�س من ح�سا�سية جتاه ال�سوء. فما اأ�سباب ذلك؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اأو�سحت اجلمعية الأملانية لأطباء العيون 
اأن احل�سا�سية جتاه ال�سوء هي ا�ستجابة مفرطة للعني جتاه ال�سوء، 
ال�سعور بحرقان  اأخرى مثل  باأعرا�س  وهي عادة ما تكون م�سحوبة 

واأمل يف العني وزيادة الإفرازات الدمعية وال�سداع.
واأ�سافت اجلمعية اأن اأ�سباب احل�سا�سية جتاه ال�سوء تتمثل يف ال�سداع 
الن�سفي والتهاب القرنية والتهاب القزحية والتهاب ال�سحايا والتهاب 
ملتحمة العني وعمى الأل��وان التام واإ�سابة العني بعدوى فريو�سية 

كالهرب�س وارجتاج املخ.
كما قد ترجع احل�سا�سية جتاه ال�سوء اإىل الرتداء اخلطاأ للعد�سات 
مثل  احليوية  امل�����س��ادات  لبع�س  جانبياً  اأث���راً  تكون  ق��د  اأو  الال�سقة 

الطبية مثل "اأتروبني". العقاقري  بع�س  "ترتا�سيكلينات" اأو 
ال�سبب  لتحديد  ال��ع��ي��ون  طبيب  ا�ست�سارة  يجب  الأح�����وال،  ك��ل  ويف 
الوقت  يف  وعالجها  ال�سوء  جتاه  احل�سا�سية  وراء  الكامن  احلقيقي 

املنا�سب.
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ت�شجيل اأوىل الوفيات منذ عام 
كوناكري يف  اإيبول  بفريو�س   2016

تويف اأربعة اأ�سخا�س يف غينيا مبر�س اإيبول، وفق ما اأفاد وزير ال�سحة، يف 
اأول ظهور لهذا املر�س منذ خم�س �سنوات يف هذا البلد الأفريقي.

وقال الوزير رميي لماه لوكالة فران�س بر�س اإن امل�سوؤولني "قلقون جدا" 
ب�ساأن الوفيات، وهي الأوىل منذ تف�سي الوباء الذي بداأ يف غينيا بني عامي 
اأنحاء املنطقة. يف  وفاة   11،300 عن  واأ�سفرت حينها  و2016   2013

اإعالم  الوكالة الوطنية لالأمن ال�سحي �ساكوبا كيتا لو�سائل  وقال رئي�س 
يناير  اأواخ���ر  يف  بالفريو�س  اأ�سيبت  ممر�سة  ال�سحايا  اأح��دث  اإن  حملية 

وُدفنت يف الأول من فرباير.
واأ�ساف "من بني الذين �ساركوا يف الدفن ثمانية اأ�سخا�س ظهرت عليهم 
توفوا  منهم  "ثالثة  اأن  اإىل  م�سريا  والنزف"،  وال��ق��يء  الإ�سهال  اأع��را���س 

واأربعة يتلقون العالج يف امل�ست�سفى".
النزفية حدثت يف منطقة  الإيبول  ب�سبب حمى  الأرب��ع  الوفيات  اإن  وق��ال 

نزيريكور جنوب �سرق البالد.
"هرب" لكن مت العثور  اإن اأحد املر�سى  اإع��الم حملية   وقال كيتا لو�سائل 

عليه ونقله اإىل امل�ست�سفى يف العا�سمة كوناكري.
وتنظر منظمة ال�سحة العاملية بقلق بالغ اإىل كل حالة تف�ٍس جديدة منذ 
عام 2016، وتعاملت مع اأحدث تف�ٍس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

على اأنه حالة طوارئ �سحية دولية.

مكاملات فيديو مع املاعز 
ابتكرت مزارعة بريطانية فكرة لتاأجري 
اإ�سفاء  املاعز التي متلكها بهدف  روؤو�س 
عرب  الجتماعات  على  الت�سويق  بع�س 
ف���وج���دت بذلك  ال���ف���ي���دي���و،  حم����ادث����ات 
م�����س��در دخ���ل غ��ري م��ت��وق��ع خ���الل فرتة 
مل��واج��ه��ة جائحة  امل��ف��رو���س��ة  الإغ������الق 

كوفيد19-.
ت��ن��ظ��ر ه���ذه احل���ي���وان���ات ب��ف�����س��ول فيما 
هاتفا  م���ك���ارث���ي  دوت  امل����زارع����ة  حت��م��ل 
التنب  تتناول  وهي  لت�سويرها  حممول 

وتقفز يف اإحدى احلظائر.
امل��اع��ز يف مكاملة  ف��ي��دي��و  وي��ظ��ه��ر مقطع 
ثالثة  يبت�سم  فيما  "زوم"  تطبيق  عرب 
م�ساركني يف املحادثة وتخربهم مكارثي 

باأ�سماء املاعز.
يف غ�سون ذلك، يقوم موظف يف املزرعة 
اآخ�����ر يف مكاملة  م���اع���ز  راأ�������س  ب��ت�����س��وي��ر 

متزامنة.
"كرونك�سو فولد فارم" يف  تقدم مزرعة 
لنك�سري يف �سمال غرب اإنكلرتا، ظهورا 
على  احليوانات  لهذه  دقائق  خم�س  ملدة 
مقابل  يف  ال��ف��ي��دي��و  مل��ك��امل��ات  من�سة  اأي 
 7 "حوايل  ا���س��رتل��ي��ن��ي��ة  ج��ن��ي��ه��ات   5

دولرات".

معلومات مهمة لالم  عن 
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اخل�شراوات الورقية حتافظ 
على ال�شحة الذهنية 

يتبعون  الذين  الأ�سخا�س  فاإن  ا�سكتلندا،  من  جديدة  لدرا�سة  وفًقا 
النظام الغذائي املتو�سطي املليء باخل�سروات والفواكه والفا�سوليا 
معرفية  بوظائف  يتمتعون  ال�سحية،  وال��ده��ون  الكاملة  واحل��ب��وب 

اأف�سل عند تقدمهم يف ال�سن.
خالل الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة اإدنربه، مت ا�ستجواب جمموعة 
موؤلفة من اأكرث من 500 �سخ�س من كبار ال�سن بعمر 79 عاماً، 
حول عاداتهم الغذائية، ومت اإعطاوؤهم �سل�سلة من حتديات الذاكرة 

والتفكري لختبار مهارات التفكري لديهم.
 350 اأك��رث من  على  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  اإج��راء  كما مت 
اأدمغتهم وت�سكيل منوذج  البيانات حول هياكل  �سخ�ساً منهم جلمع 

اإح�سائي للمقارنة.
املتو�سط  الأب��ي�����س  البحر  ات��ب��ع��وا حمية  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ب���اأن  وت��ب��ني 
وتناولوا الكثري من اخل�سار الورقية والقليل من اللحوم احلمراء 
خالل مراحل خمتلفة من حياتهم، متتعوا مبقدرات ذهنية اأف�سل 

مقارنة بغريهم.

 فوائد الب�صل يف الوقاية من الأمرا�ض
يحتوي  "الب�سل  اإن  ب�ّسي  كري�ستال  النقيبة  تقول  بداية 
على فيتامني �سي C بن�سب عالية وفيتامني بي B، وهما 
من الفيتامينات التي ت�ساعد على تعزيز اجلهاز املناعي، 
مما يقي من الكثري من الأمرا�س واحلماية من العدوى. 
هذا ف�ساًل عن اأن الب�سل يحتوي على ال�سيلينيوم الذي 
له دور يف حتفيز وظائف املناعة والتقليل من اللتهابات 

ومنع الإ�سابات الفريو�سية.
من  الوقاية  على  ي�ساعد  الب�سل  ت��ن��اول  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
الإ�سابة بالأنيميا، حيث اأكدت الدرا�سات العلمية اأنه مهم 
وزيادة  باجل�سم  احلمراء  ال��دم  كريات  م�ستوى  تعزيز  يف 
الإ�سابة  معدل  م��ن  التقليل  على  ي�ساعد  مم��ا  اإنتاجها، 
بالأمرا�س  الإ���س��اب��ة  ن�سبة  وم��ن  والأن��ي��م��ي��ا  ال���دم  بفقر 
الأك�سدة  مب�����س��ادات  غ��ن��اه  ب�سبب  املختلفة؛  ال�سرطانية 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي حت��م��ي خ��الي��ا اجل�����س��م م��ن اجل����ذور احلّرة 

امل�سّببة لالأمرا�س ال�سرطانية املختلفة".
ي�ساعد  "الب�سل  اأّن  اإىل  ب�ّسي  كري�ستال  النقيبة  وت�سري 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ر ب���ال���دم؛ ب�����س��ب��ب احتوائه 
يف  ال�سكر  معدل  ارتفاع  من  تقي  التي  الكروم  م��ادة  على 
اأّن  ل�سّيما  ال�سكري،  ملر�سى  بتناوله  ين�سح  ولهذا  ال��دم؛ 
م�ستويات  من  يقّلل  تناوله  اأن  اأثبتت  العلمية  الدرا�سات 

الب�سل يحتوي  اأن  به، ف�ساًل عن  والتحكم  بالدم  ال�سكر 
على مرّكبات مثل الكري�سيتني والكربيت، والتي تقي من 

الإ�سابة مبر�س ال�سكري.
التجاعيد  من  احلماية  على  الب�سل  تناول  وي�ساعد  هذا 
التي ت�سيب الب�سرة مع التقّدم يف ال�سن، حيث اإنه يحتوي 
على فيتامني C الذي ي�ساعد على اإنتاج الكولجني، كما 
من  والتقليل  وترطيبها  الب�سرة  لن�سارة  ج��داً  مفيد  اأن��ه 

م�ساكلها )حبوب وبثور وجفاف(.
واملرّكبات  الأك�������س���دة  م�����س��ادات  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ل  وي��ح��ت��وي 
بالدم،  الثالثية  ال��ده��ون  من  التقليل  على  ت�ساعد  التي 
وخف�س معدل الكول�سرتول، مما يقلل من خطر الإ�سابة 
بالأمرا�س القلبية، ف�ساًل عن اأنه يحتوي على م�سادات 
من  التقليل  على  ي�ساعد  مما  والبوتا�سيوم،  اللتهابات 
���س��غ��ط ال����دم امل��رت��ف��ع، وال��وق��اي��ة م��ن ح����دوث اجللطات 
خف�س  يف  ت�ساهم  التي  الأل��ي��اف  غني  والب�سل  القلبية. 
الإ�سابة  خطر  وتقليل  ال���دم  يف  ال��ك��ول�����س��رتول  م�ستوى 

مبر�س ال�سكري من النمط الثاين وم�ساكل القلب.
الألي�سني الذي يخفف من  الب�سل على مرّكب  ويحتوي 
التعّر�س  من  اجل�سم  ويحمي  ال�سرطانية  اخلاليا  منو 
لل�سرطان، كما يحمي من اللتهابات وفقاً لعدة درا�سات. 
الأك�سدة  م�سادات  م��ن  مرتفعة  كمية  على  يحتوي  كما 

اأن��واع اللتهابات واجل��ذور احلّرة التي توؤدي اىل  ملحاربة 
�سيخوخة الأع�ساء.

وغ��ري مطبوخ؛ حتى ل  نيئاً  الب�سل  تناول  املف�سل  وم��ن 
يفقد م�سادات الأك�سدة التي يحتوي عليها".

فوائد الب�صل ال�صحية ل حت�صى
الب�سل، فتقول:  النقيبة ب�ّسي حديثها عن فوائد  وتتابع 
�سوء  يعالج  امل��ع��دة،  بقرحة  الإ�سابة  من  يقي  "الب�سل 
وبالتايل  ال��دم،  يف  الكول�سرتول  ن�سبة  يخّف�س  اله�سم، 
واجللطات.  ال�سرايني  بت�سلب  الإ���س��اب��ة  ن�سبة  يخّف�س 
اإذا  وخ�سو�ساً  وال��ك��ح��ة،  لل�سعال  ف��ّع��اًل  ع��الج��اً  ويعترب 
من  يخفف  اأّن���ه  كما  الع�سل،  م��ع  الب�سل  ع�سري  م��زج  مّت 
ال��ت��ه��اب احل��ل��ق، مي��ن��ع ت��ل��ّي��ف ال���دم���اغ وي��ح�����ّس��ن ال�سحة 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ل���الإن�������س���ان، ي��ط��ّه��ر الأم����ع����اء وال���ق���ول���ون من 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا واجل���راث���ي���م، ول ���س��ّي��م��ا ت��ل��ك امل�����س��وؤول��ة عن 
الأتربة  من  ويطّهرها  العني  ينّقي  بالبوا�سري.  الإ�سابة 
وال�سوائب العالقة بها، كما يح�ّسن م�ستوى الروؤية ويقي 
العظام  الليلي. يحافظ على �سحة  بالعمى  الإ�سابة  من 
ويقيها من الإ�سابة باله�سا�سة ويدخل يف حت�سري الكثري 
اأي  منها  يخلو  يكاد  ل  بحيث  والو�سفات،  الأط��ب��اق  م��ن 

مطبخ".

ل�����ق�����اح ك�����ورون�����ا 
خطوة  والأط����ف����ال.. 
جديد لأم��ل  متهد  مهمة 
تخطط جامعة اأك�سفورد لختبار 
لقاح "كوفيد19-" على الأطفال 
اأح��دث مطور  لأول مرة، لت�سبح 
لدى  فعاليته  م��دى  يقيم  للقاح 

�سغار ال�سن.
وت�سعى التجربة التي اأُعلن عنها 
جتنيد  اإىل  ال�سبت  الأول  اأم�����س 
اأعمارهم  ترتاوح  متطوع   300
 240 ع��اًم��ا، منهم  6 و17  ب��ني 
يتلقون لقاح كوفيد19- والباقي 

لقاحا م�سادا للتهاب ال�سحايا.
ب���������ولرد، كبري  اأن���������درو  وي����ق����ول 
الباحثني يف جتربة لقاح اأك�سفورد، 
اإنه يف حني اأن معظم الأطفال ل 
ي�سابون مبر�س �سديد من جراء 
اإثبات  امل��ه��م  "من  كوفيد19-، 
املناعية  وال���س��ت��ج��اب��ة  ال�����س��الم��ة 
وال�سباب،  الأط��ف��ال  ل��دى  للقاح 
حيث قد ي�ستفيد بع�س الأطفال 

من التطعيم".
و�سمح املنظمون يف اأكرث من 50 
اأك�سفورد  ل��ق��اح  با�ستخدام  دول���ة 
ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع، وال�����ذي يتم 
بوا�سطة  وت����وزي����ع����ه  اإن����ت����اج����ه 
لدى  ل�ستخدامه  اأ�سرتازينيكا، 
الأ�سخا�س الذين تزيد اأعمارهم 

عن 18 عاًما.
ا  وتقوم �سركات اأدوية اأخرى اأي�سً
كوفيد19-  ل��ق��اح��ات  ب��اخ��ت��ب��ار 
على الأطفال، حيث بداأت فايزر، 
التي مت ترخي�س لقاحها بالفعل 
الأ�سخا�س  ل����دى  ل��ال���س��ت��خ��دام 
ال��ذي��ن ي��ب��ل��غ��ون م��ن ال��ع��م��ر 16 
اللقاح  اخ��ت��ب��ار  ف���اأك���رث، يف  ع��اًم��ا 
اأعمارهم  تتجاوز  ل  اأطفال  على 

عاًما يف اأكتوبر.  12
وبداأت مودرنا يف دي�سمرب باختبار 
تتجاوز  ل  اأط��ف��ال  ع��ل��ى  لقاحها 

اأعمارهم 12 عاًما.
اأك�سفورد  اإن جتربة  ب��ولرد  وقال 
على  ال�سيا�سة  �سانعي  �ست�ساعد 
يريدون  ك���ان���وا  اإذا  م���ا  حت���دي���د 
تو�سيع  امل�ستقبل  يف  م��ا  وق���ت  يف 
لت�سمل  ال�سامل  التطعيم  برامج 
الأطفال يف اإطار �سعيهم ل�سمان 
�سالمة املدار�س ومكافحة انت�سار 

الفريو�س بني ال�سكان.

فوائد الب�شل لتقوية اجلهاز املناعي ومنع التقاط الفريو�شات

الب�صل غني باملغذيات الطبيعية والفيتامينات وم�صادات 
من  والوقاية  املناعة  تقوية  يف  دور  لها  التي  الأك�صدة 
نهتم  اأن  يجب  الكورونا  مر�ض  تف�صي  ومع  الأم��را���ض، 

بطرق الوقاية، ومنها تعزيز اجلهاز املناعي من خالل 
ويعترب  ذل��ك،  على  ت�صاعد  التي  الأطعمة  تناول 

الب�صل من اأهم هذه الأطعمة التي تلعب دورًا يف 
حماية اجل�صم وتعزيز جهازه املناعي.

رئي�صة  من  يطلع  نت"  "�صيدتي 
ن���ق���اب���ة اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ي 

لبنان  يف  التغذية 
ب�ّصي،  كري�صتال 

ع����ل����ى ف����وائ����د 
لتقوية  ال��ب�����ص��ل 

يف  املناعي  اجلهاز 
الآتي:
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�ش�ؤون حملية
نهيان بن مبارك يعتمد اأ�صماء الفائزين

اإعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بدورتها الثالثة ع�شرة 2021

جامعة الإمارات تربم مذكرة تفاهم مع م�صت�صفيات ميدكلينك

تدريب طلبة كلية الطب والعلوم ال�شحية يف م�شت�شفيات ميدكلينيك بالدولة وتعزيز التعاون البحثي وجمالت التدريب واملهارات ال�شريرية

بالتعاون مع بلدية العني 

عونك يا وطن ينظم حركة الزوار داخل املرافق الرتفيهية يف مدينة العني
حممد بن حم: التقيد بالإجراءات الحرتازية واجب وطني

•• اأبوظبي  - الفجر

اآل نهيان، وزير  اأعرب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الت�سامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي، عن تقديره 
القيادة  م��ن  اجل��ائ��زة  تلقاها  ال��ت��ي  ال�سامية  للعناية 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
�ساحب  ودع���م  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان، 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
ودعم  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون الرئا�سة. ما دفع اجلائزة 
قدماً كي تتبواأ موقعها الريادي الذي و�سلت اإليه على 
امل�ستويني املحلي والعربي وال��دويل، و�ساهم يف تعزيز 
التمر والبتكار  الإم��ارات يف خدمة �سجرة نخيل  دور 

الزراعي حول العامل.
ج���اء ذل���ك خ���الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي اف��رتا���س��ي عقده 
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب زاي���د اأم���ني ع��ام ج��ائ��زة خليفة 
اأم�س  ي��وم   ال��زراع��ي،  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
املن�سة الفرتا�سية  2021، عرب  14 فرباير  الأحد 
�ساعد  حميد  ه���الل  ال��دك��ت��ور  بح�سور   ،)zoom(
الكعبي، ع�سو جمل�س اأمناء اجلائزة، وعدد من اأع�ساء 
اللجنة العلمية للجائزة. اأعلن فيه اأ�سماء الفائزين يف 
باأننا فخورون  اجلائزة بدورتها الثالثة ع�سرة، موؤكداً 
خالل  اجل��ائ��زة  اإل��ي��ه  و�سلت  ال���ذي  الرفيع  بامل�ستوى 
اأربعة ع�سر عاماً بف�سل توجيهات معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، رئي�س 

جمل�س اأمناء اجلائزة.

الفائزون باجلائزة
واأ���س��اف اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة لقد مت حتديد الفائزين 
يف الدورة الثالثة ع�سرة 2021 �سمن فئات اجلائزة، 
على  وبناء  املتبعة،  الدولية  والآل��ي��ات  للمعايري  وفقاً 
امل�ساركة  الأع���م���ال  وحت��ك��ي��م  العلمية  اللجنة  ت��ق��ري��ر 
واعتماد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير 
الت�سامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س الأمناء، فقد جاءت 
املتميزة  ال��درا���س��ات  ال��ت��ايل:ف��ئ��ة  النحو  على  النتائج 

والتكنولوجيا احلديثة:
منظمة   / والتطوير  البحث  ق�سم   / �سالون  �سارة  د. 

هدا�سا الطبية / دولة اإ�سرائيل
عنوان البحث: اأ�سول وروؤى يف نخيل متر يهودا بناًء 
على التحليل اجليني با�ستنبات بذور عتيقة والدرا�سات 

ال�سكلية

)منا�سفة  الرائدة  والنتاجية  التنموية  امل�ساريع  فئة 
التمر  نخيل  ق��ط��اع  لتح�سني  بوجبل  بني(:موؤ�س�سة 
ب��ت��ون�����س / اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة وامل���رك���ز ال����دويل 
ل��ل��ب��ح��وث ال���زراع���ي���ة يف امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة والأرا����س���ي 
التمر  نخيل  اإن��ت��اج  اأنظمة  تطوير  )اإي��ك��اردا(  القاحلة 
�سراكات  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ب��دول  امل�ستدامة 
وت�سويق نخيل  لت�سنيع  واخل��ا���س  ال��ع��ام  الإن��ت��اج  ب��ني 

التمر الناب�سة باحلياة
ف��ئ��ة الب��ت��ك��ارات ال���رائ���دة وامل��ت��ط��ورة خل��دم��ة القطاع 
لل�سناعات  طيبة  ب��ني(:���س��رك��ة  )م��ن��ا���س��ف��ة  ال���زراع���ي 
املتحدة.ومكائن  العربية  الإم���ارات  دول��ة   - الهند�سية 
�سركة  وت�سنيع  ت�سميم   – والتمر  النخيل  واأج��ه��زة 

طيبة لل�سناعات الهند�سية
د. عقيل هادي عبد الواحد - كلية الزراعة – جامعة 
اآلة  وب��ن��اء  ت�سميم  ال��ع��راق��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة   - الب�سرة 
التمر وال�سيطرة  الذكية لنخيل  الإلكرتونية  التلقيح 
        IOT عليها عن بعد با�ستخدام انرتنيت الأ�سياء

والتمر  ال��ن��خ��ي��ل  جم���ال  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال�سخ�سية  ف��ئ��ة 
ب��ني(:اأ. د. حممد ها�س  الزراعي )منا�سفة  والبتكار 
حممد عبداهلل - اجلمهورية الإ�سبانية.ود. وليد عبد 

الغني كعكة - اجلمهورية العربية ال�سورية
واأ�ساف الأمني العام اأن اجلائزة َخَطْت ومنذ انطالقتها 
خطوات كبرية، مبباركة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، موؤ�س�س 

�سموه،  ا�سم  حتمل  باأنها  َفْت  وَت�َسَرّ وراعيها،  اجلائزة 
وهذا ما األقى على عاتقنا م�سوؤولية كبرية لالنطالق 
اجلائزة  لت�سبح  ال��ري��ادة  وحتقيق  اأو���س��ع،  اآف���اق  نحو 
الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل. وتوجه �سعادته 
بالتهنئة للفائزين يف كافة فئات اجلائزة، موؤكداً اأنهم 
نخيل  قطاع  تطوير  يف  �ساهمت  التي  امل�سافة  القيمة 

التمر والبتكار الزراعي على م�ستوى العامل. 
من جهته فقد اأكد الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي، 
الدولية  اأن جائزة خليفة  الأمناء، على  ع�سو جمل�س 
لنخيل التمر والبتكار الزراعي قد متيزت يف دورتها 
الثالثة ع�سرة مبجموعة من النقاط اأَْبَرُزَها و�سل عدد 
حول  دول��ة   28 ميثلون  مر�سح   153 اإىل  املتقدمني 
العامل، حيث �سجلت فئة البحوث والدرا�سات املتميزة 
56 م�ساركا، تلتها  اأعلى ن�سبة م�ساركة بلغت  كعادتها 
فئة البتكارات الرائدة ب� 42 م�ساركا، وفئة ال�سخ�سية 
 20 التنموية  امل�ساريع  وف��ئ��ة  م�ساركا،   30 املتميزة 
العامة  الأمانة  يف  العمل  منهجية  ب��اأن  علماً  م�ساركا، 

للجائزة تت�سم بال�سفافية العالية واحليادية التامة.
ا�ستمرار  الرغم من  اأن��ه على  ه��الل  الدكتور  واأ���س��اف 
امل�ستجد  ك�����ورون�����ا  ل���ف���ريو����س  ال����دول����ي����ة  اجل���ائ���ح���ة 
الدول  كافة  على  تداعياتها  تركت  التي  )كوفيد19( 
واملوؤ�س�سات وقطاع الأعمال وغريهم يف خمتلف ا�سقاع 
تتوقف،  مل  اجل��ائ��زة  يف  العمل  عجلة  اأن  اإل  الأر����س. 
ب��ل حققت ال��ك��ث��ري رغ���م ال��ت��زام��ه��ا ب��ك��اف��ة الإج�����راءات 

الح���رتازي���ة ب��دول��ة الإم�������ارات، وك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج على 
العلمية  املحا�سرات  من  �سل�سلة  التايل:اإطالق  النحو 
 17 بلغت   .)ZOOM( من�سة  ع��رب  الفرتا�سية 
حما�سرة علمية مب�ساركة نخبة من اخلرباء الدوليني 
و�سجلت متو�سط ح�سور و�سل اىل 69 باحث وخبري 
بالعامل.واإطالق  دول��ة   23 ميثلون  حما�سرة  ك��ل  يف 
الدورة الثالثة ع�سرة من جائزة خليفة الدولية لنخيل 
2020( ا�سافة اىل  التمر والبتكار الزراعي )يونيو 
"النخلة  م�سابقة  من  ع�سرة  الثانية  الن�سخة  اإط��الق 
فيها  �سارك  وقد   )2020 )يونيو  العامل"  يف عيون 
ما يزيد عن 300 م�سور ميثلون 34 دولة بالعامل.
وكذلك اإطالق الن�سخة اخلام�سة من م�سابقة "النخلة 
باأل�سنة ال�سعراء" )يونيو 2020( وقد �سارك فيها ما 
يزيد عن 318 �ساعرا و�ساعرة من 16 دولة عربية.

وتنظيم من�سة  تفاهم  على خم�س مذكرات  والتوقيع 
 )2020 نوفمرب   23( للتمور  الفرتا�سية  اأبوظبي 
ال��وط��ن��ي��ة للمعار�س. اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
و�سلمت اجلائزة ر�سمياً املخازن املربدة التي نفذتها يف 
الواحات البحرية مبحافظة اجليزة-جمهورية م�سر 
التمر"  نخيل  واآفات  "اأمرا�س  كتاب  العربية.واإطالق 
2020وا�سدار املجلد 12 من جملة ال�سجرة املباركة 
الكتاب  اإ���س��دار  وك��ذل��ك  املجلة  م��ن  ع��ددي��ن  يت�سمن 
 2020 ع�سرة  الثانية  دورت��ه��ا  عن  للجائزة  ال�سنوي 
اإ����س���دار ت��ق��ري��ر اجل���ائ���زة ال�����دويل )جت�سري  واأخ������رياً 
التمر،  لنخيل  ال���دائ���ري  الق��ت�����س��اد  ح���ول  احل�����دود( 

مب�ساركة 46 جهة حملية ودولية من 21 دولة.

•• العني - الفجر

وقعت جامعة الإمارات العربية املتحدة مذكرة تفاهم 
والتي  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ميديكلينيك  جمموعة  م��ع 
تهدف اإىل تدريب طلبة كلية الطب والعلوم ال�سحية 
بجامعة الإمارات يف م�ست�سفيات ميدكلينيك بالدولة 
وتعزيز التعاون البحثي وجمالت التدريب واملهارات 

ال�سريرية
الكعبي،  الدكتور جمعة  الأ�ستاذ  التفاهم  وقع مذكرة 
عميد كلية الطب والعلوم ال�سحية بالإنابة يف جامعة 
ال�سرق  املتحدة، وعن ميديكلينيك  العربية  الإم��ارات 
التنفيذي  الرئي�س  ه���اديل،  ديفيد  ال�سيد  الأو���س��ط 

مليديكلينيك ال�سرق الأو�سط..
واأكد الأ�ستاذ الدكتور جمعة الكعبي باأن هذا التعاون 
يعزز العالقة الأكادميية القوية بني اجلهتني والتي 
العلمي  البحث  التعاون يف جم��الت  اإث��راء  �ساأنها  من 
ال�سحية  وال���رع���اي���ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  وال���ت���دري���ب يف 
وتبادل  التعليمية  ال���ربام���ج  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
العمل  تطوير  على  ي�ساعد  مم��ا  واخل����ربات.  املعرفة 
امل�ستقبل.  اأطباء  لتهيئة  التعاون  ومهارات  اجلماعي 
التعليم  تقدمي  عملية  اأن  اإىل  جمعة  ال��دك��ت��ور  ون��وه 
 ، ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ت��غ��ريت يف جميع  وال��ت��دري��ب الطبي 
اأكرث  ا�ستخدام  الطبية تتطلب  اأن  اخلدمات  باعتبار 

فعالية للموارد ، واإن هذه املذكرة تعزز ب�سكل كبري يف 
حتقيق  فر�س تدريب طلبة الطب والأطباء ال�سباب. 
ب��ح��ي��ث ي��ت��درب��وا ع��ل��ى ح����الت م��ر���س��ي��ة م��ت��ن��وع��ة  يف 

العيادات اخلارجية.

ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية  ب���اأن  الكعبي  واأ���س��اف 
اأول ك��ل��ي��ة ط���ب يف دول���ة  ب��ج��ام��ع��ة الم���������ارات-، ه���ي 
الإمارات حيث تاأ�س�ست يف عام 1986 وخرجت اأكرث 
1000 طبيباً وطبيبة. ويدر�س يف الكلية حالياً  عن 

اجلامعية و100 يف  املرحلة  يف  وطالبًة  طالباً   600
مرحلة الدرا�سات العليا ماج�ستري ودكتوراة.

ال�����س��ي��د دي��ف��ي��د ه������اديل، الرئي�س  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه 
ي�سعدين  الأو�سط:"  ال�سرق  مليديكلينيك  التنفيذي 
ال�سرق  ميديكلينيك  نيابة عن  التفاقية  توقيع هذه 
الأكادميي  ب��رن��اجم��ن��ا  ت�سميم  مت  ح��ي��ث  الأو�����س����ط. 
طويلة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  روؤي���ة  لدعم 
الأطباء واملهنيني يف  القادم من  املدى لإع��داد اجليل 
نتطلع  واإننا  التطور.  �سريع  ال�سحية  الرعاية  جمال 
اإىل العمل مع طلبة جامعة الإمارات العربية املتحدة 
ودعم م�سريتهم التعليمية لي�سبحوا اأطباء ميتلكون 
ال��ق��ي��م الأ�سا�سية  م���ه���ارات ع��ال��ي��ة م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى 
ل��الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وال��ث��ق��ة والح�����رتام 
تطوير  ه���و  ه��دف��ن��ا  واإن  املجتمعية."   وامل�����س��وؤول��ي��ة 
التعلم لي�س فقط من بع�سنا  تعاون قوي من خالل 
ا من خالل اأف�سل اأنظمة الرعاية  البع�س ولكن اأي�سً
ال�سفافية  ثقافة  بناء  خالل  من  العامل،  يف  ال�سحية 
وزيادة التعاون بني الفرق وداخلها. كما اأن  م�ست�سفى 
ميديكلينيك �سي�سبح م�ست�سفى تعليمياً لطلبة الطب 
التعليم  رائ��دة يف  يخلق فر�ساً  ال�سحية مما  والعلوم 
ال�سريرية  واخل���دم���ات  ال��ب��ح��ث��ي  وال���ت���ع���اون  ال��ط��ب��ي 
القطاع  اإث���راء  على  اإي��ج��اب��اً  �سينعك�س  مم��ا  امل�سرتكة 

الطبي يف دولة الإمارات واملنطقة.

•• العني - الفجر

 نظمت بلدية العني بالتعاون مع فريق عونك يا وطن 
التطوعي العديد من املبادرات املجتمعية الهدف منها 
العني  املناطق الرتفيهية مبدينة  تنظيم اجلمهور يف 
الحرتازية  ل���الإج���راءات  تطبيقهم  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
اجلهات  من  ال�سادرة  والتو�سيات  بالتوجيهات  عماًل 

املعنية يف الدولة .
وقام ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم العامري 
رئي�س فريق عونك يا وطن التطوعي بجولة تفقدية 
على  واأثنى  تواجدهم  اأماكن  يف  الفريق  اأع�ساء  على 
للجمهور،  ال���رق���اب���ي  دوره������م  خ����الل  م���ن  ج���ه���وده���م 
عدم  اأو  ال��ت��ج��اوزات  جميع  لر�سد  الدقيقة  واملتابعة 
اللتزام بالإر�سادات وال�سوابط ال�سحية، ل�سمان اآمن 

و�سالمة اجلميع
و����س���دد ب���ن ح���م ع��ل��ى ����س���رورة الل���ت���زام ب����الإج����راءات 
الحرتازية واعترب باأن التقيد بها واجب وطني ويجب 
و�سالمة  �سحة  على  حر�ساً  بها  العمل  اجلميع  على 
املجتمع ودعماً للجهود اجلبارة التي تبذلها الدولة يف 

حماية املجتمع وحت�سينه من انت�سار اجلائحة 
ت��ب��ذل الإم�����ارات جهود  ب��ن ح��م:  ال�سيخ حممد  وق���ال 
جبارة يف مكافحة انت�سار فريو�س كورونا اآخرها ت�سدر 
قائمة اأكرث الدول التي قدمت التطعيم ل�سكانها وهذه 

الإجراءات التي تنبع من حر�س الدولة على الإن�سان 
املتواجد على اأر�س الإمارات واأكد بن حم على �سرورة 
�سد  الوقائية  الوطنية  للجهود  م���وؤازرة  اللقاح  اأخ��ذ 

كوفيد 19-، و�سوًل اإىل ال�سفاء التام .
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ك��ع��ب��ي م�سرف 
التطوع يف بلدية مدينة العني " ن�سكر املتابعه احلثيثة  
لل�سيخ حممد بن حم والتي من �سانها دعم القائمني 
املتطوعني  وحتفز  العمل  وتنظيم  الفريق  ادارة  على 
وامل��ت��ط��وع��ات ل��ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��وع اليجابي 

خلدمة الوطن وبتكاتف اجلهود يتحقق النجاح .
ياوطن  ع��ون��ك  ف��ري��ق  من�سق  القا�سم  ���س��الم  وا���س��ارت 
التطوعي ان الفريق و مب�ساركة 4 اآلف متطوع على 
البلدية  مع  بالتعاون  ال�سراف  يتوىل  �سهور   4 م��دار 
على تنظيم مناطق متفرقة يف مدينة العني; حديقة 
ع�����س��ارج، حممية  اجل��اه��ل��ي، ومم�سى  ال����وادي، حديقة 
البطحاء، وحديقة املقام; الإ�سراف على التزام الزوار 
ب�����الإج�����راءات الح����رتازي����ة وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت�سمن 
ال�سالمة واحلماية للجميع، ومنها قيا�س درجة حرارة 

املوجودين باملركبة وحتديد الأعداد املتوافدة للمنطقة 
ل�سمان عدم الكتظاظ، واأي�ساً حتديد موعد لنتهاء 

زيارة املنطقة
اجلمهور  ع��ل��ى  ال���ك���م���ام���ات  ت���وزي���ع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
الإج����راءات  ات��ب��اع  باأهمية  وتوعيتهم  احل��دائ��ق،  زوار 
ك��ورون��ا، مثل  انت�سار ف��ريو���س  الح��رتازي��ة للحد م��ن 
التباعد اجل�سدي، وترك م�سافات اأمان بني الأ�سخا�س 
ل تقل عن مرتين بني كل �سخ�س واآخر، مع �سرورة 

ارتداء الكمامات والقفازات

مبنا�صبة اليوم العاملي ل�صرطان الأطفال
حتقيق اأمنية ُتعلن عن متّكنها من ر�شم البت�شامة على 

وجوه اأكرث من 2,000 طفل من مر�شى ال�شرطان
•• اأبوظبي-الفجر:

 احتفاًء باليوم العاملي ل�سرطان الأطفال الذي ي�سادف يوم 15 فرباير 
حتقيق  من  متّكنها  اأمنية" عن  "حتقيق  موؤ�س�سة  اأعلنت  ع��ام،  كل  من 
داخل  ال�سرطان  مر�سى  من  وطفلة  طفاًل   2،000 من  اأك��رث  اأمنيات 
الدولة وخارجها منذ ن�ساأتها  بن�سبة ت�سل اإىل حوايل %42 من جُممل 

الأمنيات التي مّت حتقيقها والتي جتاوزت 4،728 اأمنية.
وبهذه املنا�سبة، ثّمن هاين الزبيدي، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة "حتقيق 
اأمنية" اجلهود الكبرية ل�سركاء املوؤ�س�سة من امل�ست�سفيات ومراكز رعاية 
بتعاونهم الدائم منذ  اأطفال ال�سرطان داخل الدولة وخارجها، ُم�سيداً 
ال�سعادة  اإدخ��ال  الكبرية يف  2010 وُم�ساهماتهم  املوؤ�س�سة يف عام  ن�ساأة 
الأمل  واإ�ساءة �سمعة  الأطفال من ذوي احل��الت اخلطرية،  على قلوب 
يف قلوب عائالتهم. وتقّدم الزبيدي بال�سكر والتقدير اإىل اإدارة مدينة 
ال�سيخ خليفة الطبية، اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
الأطفال  ع��الج  يف  املُتمّيزة  جهودهم  على  فيها  والعاملني  "�سحة"، 
ورعايتهم و�سعيهم املتوا�سل لإدخال ال�سعادة والأمل يف قلوبهم، ُمثّمناً 
النبيلة  الإن�سانية  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  دعم  يف  الكبرية  املدينة  جهود 
املوؤ�س�سة يف الو�سول لأكرب عدد  10 �سنوات، وت�سهيل مهام  على مدى 
من الأطفال من املُ�سابني باأنواع مر�س ال�سرطان اخلطرية التي ُتهّدد 

حياتهم لتحقيق اأمنياتهم.
بتعاوننا املُ�ستمر مع مركز احل�سني  اأي�ساً  "كما نفتخر  وقال الزبيدي: 
لل�سرطان يف اململكة الأردنية الها�سمية، والذي ُيعّد من املراكز الرائدة 
ال�����س��ام��ل��ة ملر�سى  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  ال�����س��رق الأو����س���ط يف  ع��ل��ى م�ستوى 
الطبي  املعلم  لل�سرطان،  احل�سني  م��رك��ز  ُم�سيفاً:"ُيعّد  ال�����س��رط��ان.  
الإقليمي ملُعاجلة جميع اأنواع ال�سرطانات، �سريكاً ا�سرتاتيجياً للموؤ�س�سة 
يف الأردن، ومنذ توقيعنا اتفاقية التعاون مع مركز احل�سني لل�سرطان 
يف نهاية عام 2014، متّكنا من حتقيق مئات الأمنيات لالأطفال الذين 

يعانون من حالت �سحية ُم�ستع�سية ال�سفاء".
واختتم الزبيدي ت�سريحه بالقول: "�سوف توا�سل املوؤ�س�سة خالل عام 
�سراكاتها  يف  التو�ّسع  الإم��ارات،م��ن  لدولة  الذهبي  باليوبيل  الحتفال 
مبادراتها  تعزيز  عن  ف�ساًل  اخلريية،  واجلهات  امل�ست�سفيات  كافة  مع 
واأن�سطتها اخلريية واملجتمعية �سعياً لتحقيق املزيد من اأمنيات الأطفال 
امل�سابني باأمرا�س خطرية وم�ستع�سية اقتداًء بنهج الر�سالة الإن�سانية 
ثراه،  اهلل  نهيان، طّيب  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  النبيلة 
ودعماً ل�سرتاتيجية الدولة الإن�سانية الرامية اإىل زرع ال�سعادة يف قلوب 

جميع النا�س يف اأرجاء املعمورة كافة  ".

اجلامعة القا�شمية تنظم دورة تدريبية 
حول »اأ�ش�س الت�شميم والإخراج«

•• ال�شارقة-الفجر: 

تعزيزا لأطر ال�سراكة الثنائية بني اجلامعة القا�سمية واملكتب الإعالمي 
باأعمال  القائم  امل��ك��اوي  ب�سام  الدكتور  الأ�ستاذ  ق��دم  ال�سارقة  حلكومة 
القا�سمية  باجلامعة  الت�سال  بكلية  اجلماهريي  الت�سال  ق�سم  رئي�س 
الت�سال احلكومي وطلبة اجلامعات  ا�ستهدفت موظفي  دورة تدريبية 

الإماراتية واملتدربني باملكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة.
وتناولت الدورة التي نظمت من قبل املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
اأ�س�س الت�سميم والإخراج ال�سحفي با�ستخدام برنامج الأدوبي انديزاين 
انعقدت عن بعد با�ستخدام تقنية "ويبك�س" على مدى يومني متواليني 
الأول  يومها  يف  الأول   اأم�����س  م�ساء  اختتمت  ال��ت��ي  ال����دورة  .وت��ن��اول��ت 
عنا�سر الت�سميم الأ�سا�س لل�سحيفة املتمثل يف القطع وعدد الأعمدة، 

راأ�س ال�سفحة الأوىل، والتبويب.
تف�سيلية  �سروح  تقدمي  على  امل��ك��اوي   ب�سام  الدكتور  الأ�ستاذ  وحر�س 
اآلية ت�سميم واإخ��راج كل عن�سر من هذه العنا�سر عمليا با�ستخدام  يف 
الأ�س�س  املحا�سر  تناول  الثاين  اليوم  ويف  ان��دي��زاي��ن.   الأدوب���ي  برنامج 
الفنية لإخراج العنا�سر التيبوغرافية )املقروءة( وكيف ميكن للمخرج 
اأن يحقق مفهوم ي�سر القراءة عند تعامله مع عن�سر الن�س من خالل: 

�سكل احلرف وحجم احلرف وات�ساع ال�سطور وامل�سافة بني ال�سطور. 
واأكد �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
القا�سمية اأهمية تعزيز التعاون يف اإطار ال�سراكة بني اجلامعة القا�سمية 
خربات  من  ال�ستفادة  خالل  من  ال�سارقة  حلكومة  الإعالمي  واملكتب 

الأ�ساتذة يف تقدمي العديد من الدورات املتقدمة .
واأ�سار اإىل اأن جناح الدورة يف جمال الت�سميم بفتح املجال ملوا�سلة تنظيم 
املجتمع من خمتلف حماورها  ا�ستفادة  والتي حتقق  املتوالية  ال��دورات 

وم�ساهمة اجلامعة يف خدمة اأفراد املجتمع من خمتلف التخ�س�سات .
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ك�صفت درا�صة اأن ثمانية من كل ع�صرة اأ�صخا�ض م�صابني بفريو�ض كورونا، ما زالوا 
يعانون من اآثار جانبية طويلة الأمد ت�صتمر على الأقل لأكرث من اأ�صبوعني.

اأكرث من 50 عار�صا فيما  ووجد حتليل جميع الأدلة احلالية حول هذا املو�صوع، 
ي�صمى ب� "التعايف طويل الأمد".

و�صّنف الباحثون يف الوليات املتحدة كل عار�ض بناء على مدى �صيوعها يف 47910 
مري�صا خ�صعوا للدرا�صة.

 )٪44( وال�صداع   )٪58( التعب  هي:  �صيوعا  الأكرث  اخلم�صة  الأعرا�ض  وكانت 
وا�صطراب النتباه )27٪( وفقدان ال�صعر )25٪( و�صيق التنف�ض )٪24(.

امل�ساكل الأقل تكرارا: ا�سطراب  و�سملت بع�س 
وال�سكتة  الدم  �سغط  وارتفاع  ال�سدمة  بعد  ما 
ان��ت��ظ��ام �سربات  ال��دم��اغ��ي��ة وال�����س��ك��ري وع����دم 

القلب.
املزيد  هناك  يكون  قد  اإن��ه  قالوا  العلماء  ولكن 
من الأعرا�س التي مل حُتدد، يف امل�ستقبل، حيث 

تتم درا�سة احلالة عن كثب.
وقال علماء اآخرون اإنه قد يكون هناك 170 من 
الأعرا�س املعوقة، مبا يف ذلك الطفح اجللدي 

و�سبابية الدماغ واآلم القلب والكتئاب.
"كوفيد  اأع��را���س  بع�س  اأن  م��ن  العلماء  وح��ذر 
اأو  اأ���س��ه��ر،  ل��ع��دة  ت�ستمر  اأن  مي��ك��ن  الطويلة" 
الأخرى مثل  ب�سبب فريو�سات كورونا  ل�سنوات 

ال�سار�س.
واآخرون  ليون،  لوبيز  �ساندرا  الدكتورة  وكتبت 
يف ورقة بحثية مل تتم مراجعتها بعد من قبل 
خ��رباء اآخ��ري��ن: "على ال��رغ��م م��ن الإب���الغ عن 
ال��ن��اج��ني من  ال��غ��ال��ب يف  التغيري يف  ه��ذا  مثل 
الآثار  اأن  اإل  واحل��رج��ة،  ال�����س��دي��دة  الأم���را����س 
امل�سابني  الأف������راد  اأي�����س��ا يف  ال��دائ��م��ة حت���دث 
امل�ست�سفى.  دخ���ول  تتطلب  ل  خفيفة  ب��ع��دوى 
العمر  اأو  اجلن�س  ك��ان  اإذا  م��ا  حت��دي��د  يتم  ومل 
اأو  الأ�سا�سية  ال�سحية  ال��ظ��روف  اأو  ال��ع��رق  اأو 
"كوفيد19-"  تطور  اأو  الفريو�سية،  اجلرعة 
باآثار  الإ���س��اب��ة  ع��ل��ى خ��ط��ر  ك��ب��ري  ي��وؤث��ر ب�سكل 

طويلة املدى للمر�س.
وق�����ام ال���ف���ري���ق ب��ت��ف�����س��ي��ل الأع�����را������س الأك����رث 

�سيوعا:

الإعياء
يعاين ما يقرب من �ستة من كل ع�سرة اأ�سخا�س 
"كوفيد".  ال�سفاء من  بعد  ال�سديد  التعب  من 
ويعاين البع�س من الإرهاق بعد 100 يوم من 

اإ�سابتهم بفريو�س كورونا لأول مرة.
هو  التعب  اأن  الآن  خمتلفة  درا���س��ات  ووج���دت 
واإ�سعافا  ت���ك���رارا  الأك�����رث  ال��ط��وي��ل��ة  امل�����س��ك��ل��ة 

ل�"كوفيد".
التعب  اإن  وزم��الوؤه  ليون  لوبيز  الدكتور  وق��ال 
ت�سبه  الأخ����رى،  الطويلة  "كوفيد"  واأع��را���س 
مر�س  وهو   ،)CFS( املزمن  التعب  متالزمة 
بالتعب  ي�سعر  ال�سخ�س  يجعل  الأم���د  ط��وي��ل 
ال��ن��وم واآلم  اإىل م�����س��اك��ل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��دي��د 
ت�سبه  واأع��را���س  وال�سداع  والع�سالت  املفا�سل 

اأعرا�س الإنفلونزا.

اأمرا�ض عقلية
"الأعرا�س  من  العديد  البحث  فريق  اكت�سف 
النف�سية  ال�سطرابات   - والنف�سية"  الع�سبية 
�سملت:  الع�سبية،  الأعرا�س  مبر�س  املرتبطة 
ال�سداع )%44( وا�سطراب النتباه )27%( 

وفقدان الرائحة )21%(.
الذي  نتيجة لفريو�س كورونا  اأن تكون  وميكن 
احلرمان  اأو  ال��دم��اغ،  على  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر 
اأو  الأدوي���ة  اأو  "كوفيد"،  اأث��ن��اء  الأك�سجني  م��ن 

الإجهاد الناجت عن الإ�سابة ب� "كوفيد19-".

ت�صاقط ال�صعر
اأبلغ واحد من كل اأربعة اأ�سخا�س كانوا م�سابني 
ب� "كوفيد" عن ت�ساقط ال�سعر، والذي ميكن اأن 

يكون موؤملا.
وقد يالحظ �سخ�س ما ت�ساقط �سعر اأكرث من 
اأو يجد  اأو مي�سطه،  املعتاد عندما يغ�سل �سعره 

كتال على و�سادته اأو يف البالوعة.
وعادة ما يحدث ب�سبب الإجهاد و�سوء التغذية 
ال�����س��ح��ي��ة واحلمل  ال�����وزن واحل���ال���ة  وف���ق���دان 

وانقطاع الطمث، وعادة ما يوؤثر على الن�ساء.

�صيق يف التنف�ض
من  الناجني  رب��ع  ل��دى  التنف�س  �سيق  اكُت�سف 

"كوفيد".
و���س��وه��دت ح���الت ���س��ذوذ يف ف��ح��و���س��ات الرئة 
100 يوم بعد  %35 من املر�سى، حتى  لدى 
الإ�سابة بفريو�س كورونا. و�سوهد انخفا�س يف 

وظائف الرئة لدى 10%.
اإذا  ما  تقييم  ال�سعب  من  اإن��ه  الباحثون  وق��ال 

كانت هناك م�ساكل يف الرئة قبل "كوفيد"، لأن 
"م�سبق"  فح�س  لديهم  لي�س  املر�سى  معظم 

للمقارنة به.
ديفيد  ال��دك��ت��ور  ق��ال  النتائج،  ع��ن  حديثه  ويف 

"اإن  اإك�سرت:  بجامعة  الطب  كلية  �سرتين، من 
وعلى  الأف����راد،  ل��ه��وؤلء  امل��دى  العواقب طويلة 
اأن تكون مدمرة من حيث  ال�سكان ككل، ميكن 
الأثر  اأي�سا  ولكن  ل��الأف��راد  اجل�سدية  املظاهر 

القت�سادي لعجز هوؤلء الأفراد عن العمل".
واحد  مزعج  تاأثري  من  البع�س  يعاين  وبينما 
يعاين  قد  الطويل،  امل��دى  على  فقط  اثنني  اأو 

البع�س من العديد مما يجعل احلياة �سعبة.

باحثون يك�شفون عن الأعرا�س الأكرث �شيوعا 
التي يعاين منها مر�شى "كوفيد طويل الأمد"

الت�سنني هي املرحلة التي تبداأ فيها اأ�سنان الطفل يف الظهور عرب اللثة وظهور 
الأ�سنان الأوىل يف فم ر�سيعك من الأمور التي تنتظرينها ب�سغف وتفرحني بها 
كثرياً، ولكن قد تكون هذه املرحلة مزعجة جًدا للطفل والأم معاً، فعلى عك�س ما 
تعتقد معظم الأمهات اأن الت�سنني ي�سبب ارتفاع درجة حرارة الطفل، التي عادة 
ما تكون 38 درجة، فارتفاعها ب�سبب الت�سنني غري �سائع، لذا اإذا جتاوزت درجة 
اأعرا�س  38 فيجب عدم جتاهل هذا الأم��ر، ونعتربه عر�ساً من  ح��رارة الطفل 

الت�سنني.
معلومات عن �سخونة الت�سنني، يك�سفها الدكتور وائل عبدالعال، اخت�سا�سي طب 

الأطفال يف م�ست�سفى )اإن اإم �سي(.

اختالف الت�صنني
كل طفل يختلف عن الآخر يف بداية عمر، الت�سنني ولكن يف املتو�سط يبداأ الت�سنني 
عند عمر 6 اأ�سهر، وهي تقريباً نف�س ال�سن التي تتال�سى فيها الأج�سام امل�سادة 

التعر�س  يف  الطفل  وي��ب��داأ  احل��م��ل،  اأث��ن��اء  الأم  م��ن  املكت�سبة  الطبيعية  واملناعة 
بني  التفرقة  يجب  ولذلك  لالأطفال،  الطبيعي  املعدل  بنف�س  واملر�س  للعدوى 
اللثة  والتهاب  الت�سنني  ت�سحب  التي  الطفل  ج�سم  ح��رارة  يف  الطفيف  التغيري 

وزيادة درجة حرارته؛ لأنها رمبا تكون م�سحوبة باإ�سابته باأي مر�س.

اأّي الأ�صنان تظهر اأوًل
الأ�سنان الأمامية ال�سفلية )القواطع املركزية ( اأول الأ�سنان التي تظهر، ثم ُتتبع 
حوايل  بعد  ثم  الأمامية  الأربعة  العلوية  الأ�سنان  بظهور  اأ�سابيع   8 اإىل   4 بعد 
�سهر تظهر القواطع اجلانبية ال�سفلية، وبعد ذلك تظهر الأ�سرا�س التي ت�ساعد 
الأطفال ميلكون  ومعظم  الفك  املدببة يف  الأ�سنان  اأخ��رًيا  ثم  الطعام،  يف طحن 
20 �سًنا من اأ�سنانهم الأ�سا�سية بحلول عيد ميالدهم الثالث، ويف بع�س احلالت 
الأط��ف��ال ب�سن وع���ادة ل تكون م�سدر قلق م��ا مل تكن غ��ري قابلة  ال��ن��ادرة يولد 

للوقوع والبلع وتعر�سه خلطر الختناق.

اأعرا�ض م�صاحبة للت�صنني
ورغم بهجة هذا احلدث فاإنك رمبا تعانني 
للت�سنني،  امل�ساحبة  الأع���را����س  بع�س  م��ن 

وهي:
اللعاب  و�سيالن  وتورمها  اللثة  التهاب   -  1
والأن�����ف، وي�����س��ع ال��ط��ف��ل ي���ده ب��ا���س��ت��م��رار يف 

فمه لل�سغط على اللثة.
الطعام  ورف���������س  امل�����س��ت��م��ر  ال���ب���ك���اء   -  2

والر�ساعة.
�سهيته.  يفقد  كما  النوم،  ا�سطرابات   -  3
اأو  اأو الإ�سهال  اأو القيء  ويعاين من ال�سعال 
تغيري  اأو  بالتنف�س  �سعوبة  اأو  جلدي  طفح 
اإىل  ال��وع��ي، حيث ت�سل ه��ذه الأع��را���س  يف 
والأ�سنان  ال��ق��واط��ع  ف��رتة ظهور  ذروت��ه��ا يف 
الأم��ام��ي��ة، وت��ق��ل ح��دة الأع���را����س م��ع تقدم 
الأمر  ي�ستغرق  ما  وع��ادة  العمر،  يف  الطفل 
الأ�سنان  اأي م��ن  ب��روز  اأي���ام قبل  اأرب��ع��ة  نحو 

وحتى ثالثة اأيام بعد خروجها. ول تعد الأعرا�س اخلطرية.

لي�ض من الأعرا�ض
الت�سنني، هناك  اأع��را���س  م��ن  ي��ع��ّد  احل����رارة ل  ارت��ف��اع  اإن 
بع�س الأعرا�س التي اإذا ظهرت بالطفل فاإنه من املحتمل 
ي��ع��اين م��ن الل��ت��ه��اب، ول ترتبط  اأو  ��ا  ي��ك��ون م��ري�����سً اأن 
بالت�سنني، وهي اأن يكون عمره اأقل من 3 اأ�سهر اأو كان 
منزعجاً للغاية لدرجة اأنك ل ت�ستطيعني تهدئته؛ لأن 
على  دل��ي��ل  ي��وج��د  ل  حيث  ج���ًدا،  خفيف  الت�سنني  اأمل 
كان  ورمب��ا  امل�سكالت،  ه��ذه  اأًي��ا من  ي�سبب  الت�سنني  اأن 
الطفل يعاين من نزلة معوية اأو التهاب اجلزء التنف�سي 

العلوي.

يف  الطفل  تهدئني  كيف 
فرتة الت�صنني؟

اللثة  ب��رودة  على  حافظي 
ال�سعور  الطفل  وامنحي 
تدليك  م���ث���ل  ب���ال���راح���ة 

با�ستخدام  ال��ط��ف��ل  ل��ث��ة 
قطعة  اأو  رط����ب  ���س��ا���س 
فر�ساة  اأو  ب����اردة  ق��م��ا���س 
خم�س�سة  ناعمة  اأ�سنان 
اأو  ل���الأط���ف���ال ال�����س��غ��ار، 

الت�سنني  ح��ل��ق��ة  ا���س��ت��خ��دام 
الطفل،  ل���ث���ة  ع���ل���ى  امل�������ربدة 

ا�ستخدام  اأي�����س��اً  املمكن  وم��ن 
تهدئ  التي  املو�سعية  الكرميات 

من تهيج اللثة وتورمها، كما تو�سي 
الأ�سنان  لطب  الأمريكية  الأكادميية 

الأ�سنان قبل  اأول زيارة لطبيب  باأن تكون 
اأن يتجاوز الطفل عامه الأول.

حافظي على برودة اللثة وامنحي الطفل ال�صعور بالراحة

معلومات مهمة لالأم  عن مرحة الت�شنني عند الطفل
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 208/2021/300 ا�شتئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 595/2019 مدين جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب   
طالب الإعالن : �سركة الطريان ال�سوي�سرية - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : كوثر اإبراهيم حممد - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 4- دناتا بي دبليو �سي ايربورت لوج�ستك�س - �س ذ م م - �سفته بالق�سية 

: م�ستاأنف �سده. جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 595/2019 مدين جزئي.  
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2021/2/22 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
مذكرة اإعالن بالن�شر  للح�شور اأمام اخلربة
بالدعوى رقم 3927/2020 جتاري جزئي  

املدعي عليه / علي اأحمد �سالح عامر العفيفي 
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من املدعي / اأ�سرف 
�سليمان حممود حبيب وعليه فاأنتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده 
يوم الأحد املوافق 2021/2/21 يف متام ال�ساعة 4.00 ع�سرا وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن - 

اإمارة دبي - بنايا مونتانا - �سارع زعبيل الكرامة - الدور الثاين - مكتب 201 
يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال 

تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانون. 
لال�ستف�سار التوا�سل على : 0501811161 ، 048322220 

info.amnaauditing@gmail.com، amnaalmeer.auditing@gmail.com

 اخلبرياملحا�شبي 
اآمنة اإبراهيم اأحمد حممد املري  

اإجتماع خربة 

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/1485(
املنذر : �سركة مدينة العمال الكويتية العقارية - فرع دبي 

املنذر اليه : الظريف لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة - �س ذ م م 
بدل  و�سداد   130 للغرفة  الإيجار  عقد  جتديد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
درهم   34200 املقدر مببلغ   2021/6/24 اىل   2020/6/25 الفرتة من  اليجار عن 
اإو الإخالء التام و�سداد بدل اليجار حتى تاريخ الخالء وفقا للقيمة اليجارية 
املبينة يف العقد ال�سابق وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر 
من  اليه  املنذر  لخ��الء  والق�سائية  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  اىل  ا�سف  املنذر 
التام  تاريخ الخالء  وامل�ساريف حتى  والر�سوم  اليجار  ببدل  الزامها  املاأجور مع 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ايه بي اي او خلدمات اإدارة امل�صاريع - �ض ذ م م  
 S1-A+A1+B +03+215 2 + 202 + 113 + 103 + 102 العنوان : مكتب رقم
م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   B ا���س��ت��دام��ة   - اخلبي�سي   - الكلباين  را���س��د  ملك 
: 1399576 مبوجب  التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   828826 : الرخ�سة  رقم  حم��دودة،  
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/11  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب 
  - بور�سعيد   - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  رق��م 914 ملك 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�س   04-2973060  : هاتف 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�س : 04-2973071 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
ذ  - �ض  امل�صاريع  اإدارة  او خلدمات  اي  ايه بي  لت�سفية  اأع��اله  املذكور 
م م وذل���ك مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2021/2/11 وامل��وث��ق لدى 
اأي اعرتا�س  بتاريخ 2021/2/11 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف  الدعوى 105 / 2020 )تنفيذ(     
اإىل املنفذ �سده / �سركة عبود ملقاولت اأنظمة التكييف 

رقم  هاتف  �سكول  اأكادميية  بجوار  وزير  عقل   1 املويهات  منطقة  عجمان   / العنوان 
 0552555107  0504606079

نعلمكم بان املنفذ / حميد ها�سل عبداهلل خاطر ال�سام�سي - قد اأقام الدعوى املذكورة 
بال�سداد  مكلف  انت  هذا  فبموجب  درهم.    38898 مببلغ  للمطالبة  وذلك  اأعاله 
اأمام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله  خالل )15 يوم( 

ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ.  
حرر بتاريخ / 2021/2/3

القا�شي / عبداهلل را�شد عبداهلل العوي�س 
اأم القيوين      
  حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/796(  

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : �سالة �ساند ماركو لالألعاب اللكرتونية - �س ذ م م  

عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�سداد  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�ستحقاق القيمة الي��ج��اري��ة حيث  ب��دون  ل��وج��ود ف��رتة  امل��ح��رر بيننا  الي��ج��ار 
بقيمة   2020/9/20 بتاريخ  �سداد  بدون  البنك  املرجتع من  اليجار  �سيك 
14692 درهم ، و مبهلة مدتها )خم�سة ع�سر يوما( ح�سب املتفق عليه بعقد 
امل��اأج��ور ذلك  تاريخ ن�سر ه��ذا الع��الن وال الخ��الء وت�سليمنا  اليجار - من 

ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر

رقم الدعوى 2021/13 مدين جزئي
بناء على طلب / مدعي / مكتب ال�ست�ساريون للمحاماة والأعمال القانونية اجلن�سية 

اىل مدعى عليه / فوزية اأحمد الإبراهيم اجلن�سية / �سوريا 
فاأنت مكلف باحل�سور امام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة 
بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة   ،  2021/2/18 املوافق  اخلمي�س  يوم  09.00 من 
ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى 

غيابيا. طالبا فيها :- 
اأول : ت�سجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة واإعالن املدعي عليها بها ومبرفقاتها. 

الف  وع�سرون  دره��م فقط ثالثة   23،750 وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام   : ثانيا 
بينهما  املوقع  العقد  مبوجب  عليها  املتفق  الأت��ع��اب  من  املتبقي  قيمة  اإماراتيا  درهما  وخم�سون  و�سبعمائة 
و�سمول  ال�سداد  متام  تاريخ  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  بن�سبة  القانونية  الفوائد  اىل  بالإ�سافة 

احلكم بالنفاذ املعجل. 
ثانيا : الزام املدعي عليها امل�سروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 

املالحظات : الإمارات / راأ�س اخليمة / املعمورة - راأ�س اخليمة / بناية الرحمة �سقة 102 
مكتب  اإدارة الدعوى 
باهر حممد حلمي عابدين                 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0002980 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : على حيدر خان م�ستاق احمد خان  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - النعيمية 2 - بناية الإحتاد - الطابق 5 - �سقة 502 الرقم 

املكاين / 4369608246 
)باللغتني العربية والإجنليزية( 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/2/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد،  
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/2/14 م   
مدير اخلدمات الق�شائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000254 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه / 1( ثارا للتجارة م م ح  2( املدعي عليها الثانية / فرح كاليم 
عبا�سي  عزام  فاروق   / الثالث  عليه  املدعي   )3

جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان املنطقة احلرة مكتب اإ�س اإم اإي 1 مكتب ا�س ام 3113 
 : مكاين  رقم   0566905040 املحمول  الهاتف  رقم  عجمان   1234 بريد  �سندوق 

  44477123777
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/2/22 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.      حرر بتاريخ  2021/2/10 م    
مدير اخلدمات الق�شائية  / مرمي اإبراهيم البلو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0002984 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نيخيل�س امول  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - منطقة اجلرف - بناية رقم 10570 الطابق الأول - �سقة 

8045226981 مكاين  رقم   104
)باللغتني العربية والإجنليزية( 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/2/21 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد،  
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/2/14 م   
مدير اخلدمات الق�شائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006632 يف  الدعوى رقم

املدعي / دار التمويل - �س م ع 
اإىل املحكوم عليه / احمد ني�ساد ببايل بونام ابراهيم  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
بالتايل :  ن�س احلكم 

 33249.29 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام    : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
درهم ثالثة وثالثني الفا ومئتني وت�سعة واربعني درهما وت�سعة وع�سرين  فل�سا ورف�س املطالبة 
التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  اعتبارا من  القانونية بواقع %5  زاد عن ذلك والفائدة  مبا 

والزامها مبا ينا�سب الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم اتعاب حماماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي/غالب احمد الكلوب  
حمكمة ال�شارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
 اعالن ن�شرا

اإىل املنفذ �سده/ال�سحراء للمقاولت الفنية  ومقره مدينة خورفكان 
النقيب  املنفذ/ علي عبداهلل خلفان خملوف  اأن  - بردي 1 وذلك حيث 
اأقام �سدكم بفتح ملف التنفيذ بالرقم  2021/16 لدى جلنة ف�س  قد 
ح�سوركم  فيقت�سي  خورفكان  مدينة  ببلدية  اليجارية  املنازعات 
�سخ�سيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 
15 يوم من تاريخ الإعالن للمثول اأمامها يف مقر بلدية خورفكان. ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

فاإن اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم. 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

 8923/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اند �سكل انرتنا�سيونال ذ  2-دريك  اند �سكل انرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة(  املنفذ �سده/1-  دريك  اىل 
4-�سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن �س ذ م م ب�سفتها   ، 3-دريك اند �سكل اجنينريجن �س ذ م م   ، م م ابوظبي 
كفيل �سامن للمديونية ، 5-دريك اند �سكل ملقاولت بناء املرافق حلقول النفط والغاز ذ م م ب�سفتها كفيل �سامن 
م  م  ذ  العقارية  7-كامبكو   ، للمديونية  م  ب�سفتها كفيل �سامن  م  ذ  �سكل لالن�ساءات  اند  6-دريك   ، للمديونية 

ب�سفتها كفيل �سامن للمديونية - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(  

وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  
املنفذ به وقدره )59957236.49(  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليكم  قد 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

 9195/2020/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- حممد عبدالعزيز بدر - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ الأ�سريف للمقاولت والديكور - ذ م م  
وميثله / �سامل خمي�س �سعيد ح�سن اليماحي  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)198640( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  

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

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

 6092/2019/207 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  طارق احمد اوزون - جمهول حمل القامة

- وميثلها  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الن��زان  التنفيذ/مكتب  الطالب  ان  مبا 
�ساحبه الدكتور عادل عبداهلل خمي�س جمعة املعمري.  وميثله / عادل عبداهلل خمي�س 
املعمري. قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 

به وقدره )10725( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم 7947/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2811 اأمر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )219320 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : ام اند بى مورتار اند بال�سرت دراى مك�س - ذ م م - �سفته بالق�سية : 
طالب التنفيذ ، املطلوب اإعالنهما : 1- ديفار لالأعمال الفنية )�س ذ م م( 2-كالوديو 

دي�سكا - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )219320( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 8619/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1587 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1553538.42 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك دبي الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�سماعيل -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عادل �سعيد جمعه �سعيد فريح - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )1553538.42(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 7854/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1039 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 665737.22 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
: طالب  بالق�سية  الإ�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  �سفته  دبي  بنك   : الإع��الن  طالب 

التنفيذ  وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�سماعيل -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد حممود ال�سمهورى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )665737.22( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 2802/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/30 جتاري جزئي، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )149043 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
 ، التنفيذ  طالب   : بالق�سية  �سفته   - مك�س  دراي  مينوتي  م�سنع   : الإع���الن  طالب 
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة جيه كيه بايون ملقاولت البناء - ذ م م - �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )149043( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 166/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1079/2019 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 135772.96 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : اوركيد لالإ�ست�سارات الهند�سية - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- زهو يوك�سيا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )135772.96( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 8790/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1201 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )335.591.17 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإع��الن : بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�سماعيل -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عدنان ح�سن علي عبداهلل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )335.591.17( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم 308/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3540 جتاري 

جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 263302 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سفر لل�سياحة وال�سفر - ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
 : بالق�سية  �سفته   - م  م  ذ  ���س   - تكنولوجيز  ابري�سوفت   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 
منفذ �سده. مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )263302( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 15/ 02/ 2021  Issue No : 13165
Real Estate Summary 118/2020/18

Details of service by publication
To the convicted party:1- Sayed Haris Ali 

Unknown place of residence
The prevailing party: Real Estate Investment Public Corporation
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-09-2020 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 2,057,183 (Two 
Million Fifty Seven Thousand One Hundred and Eighty Three Dirhams) and 
the interest of 9 % per annum from 04-06-2020 until the full payment and the 
court ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as 
attorney's fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
الدعوى رقم 7366 ل�شنة 2020 

لدى حمكمة : ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية - الدائرة : التجارية اجلزئية 

املرفوعة من : بنك م�سر 
�سد املدعي عليه : عب�سي منون

املدعي عليه عب�سي منون مدعو للح�سور �سخ�سيا  او بوا�سطة وكيل 
 12.00 ال�ساعة  عقده  املقرر  امل�سرفية  اخلربة  لإجتماع  معتمد 
ظهرا يوم الحد املوافق 2021/2/21 وذلك عن طريق الإت�سال 
aljabriexpert@ على  معنا  التوا�سل  نرجو  ولذلك  املرئي 

   0566131615  /gmail.com
اخلبري/ عدنان حممد اجلابري  

اإعالن بالن�شر 
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اعالن بالن�شر
رقم )2021/1493(

املنذرة : �سوزان حممود الكياجي 
املنذر اليه : حممد حممد حممود يو�سف 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )175.000 
اأق�ساه  دره��م خالل مدة  الف  و�سبعون  مائة وخم�سة  دره��م( 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذر 

ا�سفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية �سد املنذر اليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 5883/2020/60 اأمر اأداء  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اىل املدعي عليه / 1- مركز الأعمال ال�سرق الأو�سط ال�سيني - �س ذ م م  
مبا ان املدعي / احل�سان ال�سود حلرا�سة الأبنية - موؤ�س�سة فردية  

وميثله / اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/4 اأول : باتفاذ العقد التجاري املربم بني 
طريف التداعي. ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائة وثالثة ع�سر 
الف واربعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويامن تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2020/12/28 وحتى متام ال�سداد والزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
اإ�ستئناف الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل  مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 557/2020/16 جتاري جزئي  
عى عليهم ب�سداد مبلغ وقدرة 250،000 دولر او ما يعادله 917،500 درهم اإماراتي  مو�سوع الدعوى:  اإلزام املدَّ
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع حتميل املدعى عليهم بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن : �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو. ليميتد - �سفته بالق�سية : مدعى
املطلوب اعالنهم : 1- جريرت هاو�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعى عليه

اأعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2021-01-26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو. ليميتد باإلزام ال�سركة املدعي عليها الأويل باأن توؤدي لل�سركة املدعية 
وواحد وع�سرون فل�سا(  درهما  وت�سعون  وخم�سة  ومائة  األف  ع�سر  وثالثة  )ت�سعمائة  درهم  مبلغا وقدره 913،195.21 
م�ساف اليه فائده قانونية ب�سيطه قدرها 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020-2-11 
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها الوىل امل�ساريف ومبلغ خم�سمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
لن�سر هذا العالن.   التايل  اليوم  اعتبارا من  من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - احمد اأباد لتجارة مواد البناء واحلديد 
وميثلهم انيل كومار نارايند�س �شاتواين 

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000005/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد اباد لتجارة مواد البناء واحلديد وميثلهم انيل كومار نارايند�س �ساتواين 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ كليفر العاملية للتجارة - م م ح  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 103223 درهم

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم اأحمد �شمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001917 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عبدالعزيز ح�سن ح�سني عبا�س البلو�سي 
العنوان / ر�سالة ن�سية  

نحيطكم علما بانه قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح/بنك 
دبي ال�سالمي - �س م ع بالتايل : قررت املحكمة :- بالزام املدعي عليه اأن ي�سلم البنك املدعي 
كمية ال�سكر امل�ستحقة ومقدارها 111698.40 كيلو جرام او ما يعادله قيمتها نقدا مبلغ 279.246 
درهم ، والزامه اأداء مبلغ 8. 4.695 درهم عن ح�ساب ال�سحب على املك�سوف والزمت املدعي عليه 
الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي /خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 181/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره �ستة ماليني واربعمائة وثمانية ع�سر الف وثالثمائة وواحد وع�سرين درهم 
و�ستة وت�سعني فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف 2019/2/5 والزام اخل�سمني املطلوب ادخالهم بان 
يوؤديا بالت�سامن مع املدعي عليها مبلغ �سبعمائة وخم�سة ع�سر الف وواحد و�ستني درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
متام ال�سداد بالن�سبة ملبلغ 484.826 من تاريخ 20219/8/30 وحتى ال�سداد وبالن�سبة ملبلغ 230.235 الف درهم من تاريخ 2019/10/15 
والزامهم جميعا بان يوؤدوا مبلغ واحد وخم�سني الف درهم تعوي�سا عن الأ�سرار املادية والأدبية والزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي 
اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  املدخلني  واخل�سوم  عليها  املدعي  وال��زام  اخل�سائر  قيمة  درهم  مليون   2.678.616 مبلغ  للمدعية 
املحاماة.   طالب الإعالن : فايرنور اجنينريينج )�س م ح( حاليا / كون�سيليوم ميدل اي�ست )�س م ح( �سابقا  - �سفته بالق�سية : مدعي   
وميثله : حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنهما : 2- متارا �سرييل فارغي�س مانوج  3- 
ماثيو كافالم ماثيو كافالم - �سفتهما  بالق�سية : اخل�سم املدخل - جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره �ستة ماليني واربعمائة وثمانية ع�سر الف وثالثمائة وواحد وع�سرين درهم و�ستة 
وت�سعني فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�سل يف 2019/2/5 والزام اخل�سمني املطلوب ادخالهم بان يوؤديا 
بالت�سامن مع املدعي عليها مبلغ �سبعمائة وخم�سة ع�سر الف وواحد و�ستني درهم والفائدة القانونية من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
ال�سداد بالن�سبة ملبلغ 484.826 من تاريخ 20219/8/30 وحتى ال�سداد وبالن�سبة ملبلغ 230.235 الف درهم من تاريخ 2019/10/15 والزامهم 
جميعا بان يوؤدوا مبلغ واحد وخم�سني الف درهم تعوي�سا عن الأ�سرار املادية والأدبية والزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 
2.678.616 مليون درهم قيمة اخل�سائر والزام املدعي عليها واخل�سوم املدخلني بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/2/25  ال�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 132/2021/60 اأمر اأداء 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- �سرييل �سالينتي�س اراتبا  

مبا ان املدعي / بنك م�سر )فرع ال�سارقة(  
انفاذ   : اأول   2021/1/14 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
اراتبا  بان  الزام املدعي عليه  �سرييل �سالينتي�س  العقد التجاري املربم بني الطرفني. ثانيا : 
يوؤدي للمدعي بنك م�سر )فرع ال�سارقة( مبلغ وقدره 29.540.20 درهم )ت�سعة وع�سرون الف 
وخم�سمائة واربعون درهما وع�سرون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ستحقاق 
احلا�سل يف 2020/7/20 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. وتنوه املحكمة ان طلب �سمول الأمر بالنفاذ 
اإ�ستئناف الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم  املعجل لم��ربر له لذا ق�ست برف�سه.  ولكم احلق يف 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 441/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1250 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 1216004.35 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �س م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل مراد عبداهلل مراد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
456 ملك  رق��م  العقار  ا�سل خم�سة ح�س�س يف  م��ن  واح���دة  )1- ح�سة  ال��ع��ق��ارات 
مبنطقة القاد�سية + 2-ح�سة واح��دة من ا�سل خم�سة ح�س�س يف العقار رقم 72 
اأعاله وذلك للعلم مبا  ملك مبنقطةالربدي 2( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مها ح�شني علي حممد البلو�شي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000256/ 

اإىل املحكوم عليه : مها ح�سني علي حممد البلو�سي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سماء اخلليج لتاأجري ال�سيارات  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9357 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي /وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن بالن�شر

رقم )2021/1440(
املنذرة / اأخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م

املنذر اليها / ادك انرتيوز - �س ذ م م 
املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/18207( 

تنذر املنذرة / املنذر اليها باأداء مبلغ )26.773.14( درهم �ستة وع�سرون الف و�سبعمائة 
وثالثة و�سبعون الف درهم واربعة ع�سر فل�سا خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل   ، الإن��ذار  لهذا  ا�ستالمها 
الأداء  اأم��ر  وا�ست�سدار  الق�سائية  ال��دع��اوى  اإق��ام��ة  فيها  مب��ا  حقها  لها  حتفظ  التي 
وم�ساريف  الر�سوم  كافة  اليها  املنذر  وت�سمني  وال�سرر  لعطل  اجلابر  التعوي�س  مع 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�شر

رقم )2021/1443(
املنذرة / اأخ�ساب دبي لتجارة مواد البناء - ذ م م

املنذر اليها / ات�س ال جي للمقاولت - ذ م م �سابقا وبي اي �سي للمقاولت - �س ذ م م حاليا 
املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/18174( 

و�ستمائة  الف  ثمانية  دره��م   )8658.89( مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر   / املنذرة  تنذر 
وثمانية وخم�سون وت�سعة وثمانون فل�سا وذلك خالل مهلة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ 
ا�ستالم املنذر اليها لهذا الإنذار ، واإل �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
التي حتفظ لها حقها مبا فيها اإقامة ا�ست�سدار اأمر الأداء واإقامة الدعوى الق�سائية ، مع 

حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 187
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سوبان دهايل �سم�سول حق - اجلن�سية : بنغالدي�س 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك  اىل ال�سيد/ �سامال 
ح�سني �سايال عامر علي �سايال - اجلن�سية : بنغالدي�س ، يف الرخ�سة امل�سماة )ال�سدف 
 )765989( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سكراب(  لتجارة  الف�سي 
فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  بال�سارقة.   الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 186
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ رو�سالن ا�سايف - اجلن�سية قريغ�ستان ، يرغب يف البيع 
 - راخيموف  رو�سالنبيك  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  )ايلربو�س  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ، اوزبك�ستان  اجلن�سية 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )708184(  ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  

تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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اعالن حكم بالن�شر 

 11320/2020/13 عمايل جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- بحر العجائب لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها �س ذ م م وميثلها �سلطان علي ال�سحي
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : اك�سني هي وميثله : بدر حمد احمد حميد الزعابي  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ اك�سني 
هي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 82593 درهم اإثنان وثمانون الف وخم�سمائة وثالثة وت�سعون 
�سريورة  تاريخ  فمن  التع�سفي  الف�سل  تعوي�س  عدا  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  التاأخريية  والفوائد  درهما 
قد  يكن  ما مل  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه  اىل  العودة  وتذكرة  ال�سداد  وحتى مت��ام   %9 بواقع  نهائيا  احلكم 
التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمتها املنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما 

عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اعالن حكم بالن�شر 
 18/2020/118 عقاري جزئي  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سيد هاري�س علي - جمهول حمل الإقامة 

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

اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2020/9/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/ املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية  بالزام املدعي عليه بان يوؤيدي للمدعية مبلغ 
درهما(  وثمانون  ثالثة  ومائة  الفا  وخم�سون  و�سبعة  مليون  )اثنان  دره��م   2.057.183 وق��دره 
الر�سوم  األزمته  كما  التام  ال�سداد  وحتى   2020/6/4 يف  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة 
وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك. حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 54/2020/60 اأمر اأداء  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليهما / 1- �سركة الطريق اجليد للخدمات الفنية - �س ذ م م ، 2- ذو الفقار 

علي �سالينجات كونهى مويدين.  مبا ان املدعي / �سركة خالد العرابيد التجارية - ذ م م 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/1/6 بالزام املدعي عليهما �سركة الطريق اجليد 
للخدمات الفنية - �س ذ م م ، وذو الفقار علي �سالينجات كونهى مويدين بان يوؤديا للمدعية  
�سركة خالد العرابيد التجارية - ذ م م مبلغ 20000 ع�سرون الف درهم  والفائدة القانونية 
وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2019/12/28 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9
الأمر  اإ�ستئناف  املحاماة.  ولكم احلق يف  اتعاب  وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   

اإعالن بالن�شر
رقم )2021/1482(

املنذر : �سركة بادو للتجارة العامة - �س ذ م م 
املنذر اليه : ه�سام حامد حممود 

مائتان  دره���م(   273.630( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر/  ينذر 
اأيام  خم�سة  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  دره��م  وثالثون  و�ستمائة  ال��ف  و�سبعون  وثالثة 
من تاريخ ا�ستالمه هذا الإن��ذار ، واإل �سي�سطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الإجراءات 
القانونية التي حتفظ له حقه وت�سجيل دعوى م�ستعجلة )ا�ست�سدار امر الأداء( 
واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 
وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة واي نفقات اخرى قد تنتج عن هذه املطالبة 

مع حفظ كافة احلقوق القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
اإعالن بالن�شر

رقم )2020/7428(
املنذر : عادل حممد عبداهلل املال 

عنوانه/ اإمارة دبي / ديرة / القرهود/ بناية بو�سقر اجلديدة / بجوار حمطة مرتو جيجيكو / مكتب 
email:info@lawyer-uae.com ، 0508389279 : رقم 308 ، هاتف رقم

بوكالة املحامي / فهد عبداهلل قمرب 
املنذر اليه : احمد نيازي عبدالغني عبداملطلب )جمهول حمل الإقامة( 

�سيغة الإعالن بالن�سر 
ينذر املنذر اليه ب�سرورة املباردة ل�سداد مبلغ وقدره )140000( درهم )مائة واربعون الف درهما( 
للمنذر خالل خم�سة ايام من تاريخه وبعك�سه �سي�سطر ل�ست�سدار امر الداء بحقه لتاأدية املبلغ املذكور 
املرت�سد بذمته للمنذر ومبا �سيرتتب على ذلك من فوائد ور�سوم واتعاب املحاماة عمال باحكام املادة 
2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية للقانون  ال��وزراء رقم )57( ل�سنة  رقم )63( من قرار جمل�س 

الإحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الإجراءات املدنية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 60/2020/5850 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 354.000 درهم )فقط ثالثمائة 

واربعة وخم�سون الف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 
2020/3/23 وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�ساريف والتعاب مع �سمول القرار بالنفاذ املعجل وبال كفالة.   
طالب الإعالن : �ساه احلميد من�سور - �سفته بالق�سية : مدعي ، املطلوب اإعالنه : 1-  نوفل اراكال بيريى 

احمد كوفا بورام - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/1 بالزام املدعى 
ي��وؤدي اىل املدعي )�ساه احلميد من�سور( مبلغ )354.000  بان  ب��ورام(  اراك��ال بيريى احمد كوفا  عليه )نوفل 
درهم( فقط ثالثمائة واربعة وخم�سون الف درهم( قيمة ال�سيك رقم 000039 ، وبالفائدة بواقع 9% من تاريخ 
ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/3/23 وحتى ال�سداد التام، مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. وننوه اىل ان طلب �سمول الأمر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ست املحكمة برف�سه. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كوميت - �ض ذ م م
العنوان : مكتب رقم 504 ملك اإ�سماعيل عبداهلل احمد العطار الزرعوين - بردبي - ال�سوق 
القيد  : 555443 رقم  الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - الكبري 
بال�سجل التجاري : 66872 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
حماكم دبي بتاريخ 2020/10/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/15 
اي اك�ض ال ملراجعة  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
احل�صابات العنوان : مكتب رقم F-702 ملك ايه ات�س كيه القاب�سة - بردبي - اخلليج 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س :     التجاري الأول - هاتف :    

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

حكومة  دبي 
العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15    دائرة التنمية االقت�شادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي
ا�سم امل�سفي : اي اك�ض ال ملراجعة احل�صابات

العنوان : مكتب رقم F-702 ملك ايه ات�س كيه القاب�سة - بردبي - اخلليج 
التنمية  دائ���رة  ه��ذا تعلن  التجاري الأول ،  هاتف :      فاك�س :     مب��وج��ب 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كوميت - 
�ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/10/15 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13165 بتاريخ 2021/2/15   
 اإعالن بالن�شر 

اإمارة دبي  - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اعالن عن وجود وارث 

طلب اإ�صهاد ح�صر ارث رقم 2021/427 
اأو حقا يف تركه املتوفى / اجنبورج ا�سرف  اإرث��ا  اإىل كل من يدعي 
الأح���وال  حمكمة  اإىل  يتقدم  اأن   - النم�سا  اجلن�سية   - حم��م��دى 
 30 فرتة  خالل  بذلك  الأوراق  كافة  اإح�سار  مع  بدبي  ال�سخ�سية 

يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15  فرباير 2021 العدد 13165
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••  دبي - د.حممود علياء

بالتعاون مع  الثقافة والعلوم  عقدت ندوة 
لرواية  نقا�سية  جل�سة  امل��ن��ت��دى  ���س��ال��ون 
الكويتي  الكاتب  بح�سور  الذئب”  “طعم 
بوهناد  ن���ادي���ة  ود.  ال��ب�����س��ي�����س  ع���ب���داهلل 
واأحمد علي وهالة  النمر  والكاتبة فتحية 
�سوقي والناقد اإيهاب املالح وزينة ال�سامي 

ونادر مكان�سي ونخبة من املهتمني.
ع�سو  ���س��ل��ط��ان  ع��ائ�����س��ة  اجل��ل�����س��ة  اأدارت 
اللجنة  رئ���ي�������س  ال����ن����دوة  اإدارة  جم��ل�����س 
التي  الرواية  الثقافية واألقت ال�سوء على 
للتاأمل  الأح��داث تدفع  بالكثري من  متوج 
وطبائع  وامل��وت  واحللم  احلياة  حقيقة  يف 
ال��ب�����س��ر وال�����س��ج��اع��ة وال���رج���ول���ة واخل���زي 
كبرية  وجودية  واأ�سئلة  وال�سحراء  والعار 
بالرغم  ال��ع��ذوب��ة  متناهي  ب�سكل  ط��رح��ت 
من ال�سراع اخلفي بني احلياة واملوت بني 
القوة وامل��وت يف ال�سحراء  رم��ز من رم��وز 
الكاتب  اأن  واأ���س��اف��ت عائ�سة  ال��ذئ��ب.  وه��و 
من  وج��اء  اأوًل  �ساعراً  الب�سي�س  عبداهلل 

ال�سعر اإىل الرواية. 
اأطلقت دع��وات لقراءة  ال��رواي��ة  اأن  واأك��دت 
الفل�سفة  ولكن  والقراءة  والتاأمل  التاريخ 

وعلم النف�س كانا عامود الرواية.
وع��رف��ت زي��ن��ة ال�����س��ام��ي ب��ال��ك��ات��ب عبداهلل 
الكويتي  وال����روائ����ي  ال�����س��اع��ر  ال��ب�����س��ي�����س 
العربي،  الأدب  بكالوريو�س  على  احلا�سل 

يح�سر  وك���ان  ���س��غ��ره،  م��ن��ذ  ال�سعر  ع�سق 
وخا�سة  بال�سعر  اململوءة  وال���ده  جمال�س 
�سغريا  ال�سعر  مل��ي��دان  دخ��ل  منه،  النبطي 
�ساعر  م�سابقة  2009 يف  ع��ام  و�سارك يف 
الق�سرية  الق�س�س  لكتابة  واجت��ه  املليون، 
ثم انتقل للرواية باعتبارها تتحمل ال�سرد 
وقد  الق�سرية،  الق�سة  تتحمله  مما  اأك��رث 
لقت روايته الكثري من الإ�سادة والإعجاب 
و�سنفت روايته الأوىل باأنها من الروايات 
التي يجب ق��راءت��ه��ا، وت��وج��ت رواي���ة طعم 
الذئب اجلائزة الأوىل يف معر�س ال�سارقة 
باأن  الكاتب  وي��وؤم��ن   ،2017 ع��ام  للكتاب 
اأن  الإب����داع جت��دي��د ل��ذا ي��ح��اول يف كتابته 
اأن  ياأتي باجلديد ويوؤمن باملحلية باعتبار 

الرواية ابنة بيئتها.
لي�س  امل�سكلة  اأن  الب�سي�س  عبداهلل  وذك��ر 
وخا�سة  القوانني  بع�س  ولكن  الرقيب  يف 
يف الكويت قانون املرئي وامل�سموع الذي ل 
الذي  الب�سري  اخلطاأ  من  الكاتب  يحمي 

قد يرتكبه الرقيب.
ب��ني ال�سعر وال���رواي���ة ذكر  ال��ع��الق��ة  وع��ن 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  ال���رواي���ة  اأن  الب�سي�س 
اأو  ال��ن��رثي  ال�سعر  مثل  ف��ال��رواي��ة  ال�سعر، 
م�سرحية  كانت  ال��رواي��ة  وبداية  ال�سردي، 
وتطورت  البدايات  يف  �سعر  عليها  واأط��ل��ق 
من  ال�سردي  ال�سكل  ذل��ك  يف  ���س��ارت  حتى 
العمل الأدبي، فالرواية اأ�سلها �سرد نرثي 

مثل “حي بن يقظان«.

وذكر اأحد احل�سور اأن الرواية تبدو ُمغرقة 
يف “�سحراويتها..” اإن جاز التعبري، لكنها 
تتخطى كثريا كونها مو�سوعة �سحراوية 
البيئة  تفا�سيل  من  حتويه  مبا  خمتزلة، 
املاء  النباتات،  تفا�سيل:  من  ال�سحراوية 
اأنها  اإل  ال�ُسكنى..  حيواناتها،  وال��غ��دران، 
الإ�سقاطات  تلك  ب��الإ���س��ق��اط��ات..  تفي�س 
التي بو�سعك اأن ُت�سقطه�ا على اأي جمتمع 
اأو بيئة. ف��ذي��ب��ان.. رم��زي��ة الإن�����س��ان الذي 
يعاين من حالة اغرتاب ح�ادة، و�سط بيئة 
كل ما فيها يتطلب )ُيطالبه( باأن يتغرّي.. 
“املقالع”  ك���ان  حينها  “ي�ست�ذئب”  اأن 
اأق�سى اأنواع ال�سرور التي كان بو�سع ذيبان 

“الب�سري” اأن مُيار�سها.
اأي���ام كانت ك��ل م��ا يلزم  اأن ثالثة  واأ���س��اف 
ذي���ب���ان ل��ي��ع��رب ع��ت��ب�����ة ال���ث���الث���ني ع���ام���اً.. 
اأذى  ف��ي��ه م��ن  ك��ل م��ا ع��ل��ق  ليتخل�س م��ن 
يف  ا�ستحمامه  دلل��ة  يف  وجدتها  معنوي، 
بتفا�سيلها.  القرية،  م�سارف  على  الغدير 
رم���زي���ة ت���ك���ّوره ع��ل��ى و���س��ع��ي��ة اجل���ن���ني يف 
)اجُل��ح��ر- ثنائية  اإىل  ت��اأخ��ذين  اجل��ح��ر، 

ال����رح����م( ك���اأن���ه م��ك��وث��ه يف اجل���ح���ر فرتة 
الليلة  تلك  كانت  ج��دي��دة،  ولدة  خما�س، 

تكثيف لكل التجارب التي �سهرته.
وذكرت هالة �سوقي اأن الروايات التي كتبت 
ولها  ال�سحراء مهمة  ومن  ال�سحراء  عن 

ج��م��ال��ي��ات��ه��ا م��ن ام��ث��ال ال���ط���وارق و ناقة 
اأب���و خنيجر يف  ���س��احل��ة، ورواي�����ات اأح��م��د 
اجلمال”  “خور  وبالأخ�س  م�سر  �سعيد 
اأحداثها يف  ورواية وادي الدوم التي تدور 
واأي�سا  مب�سر،  الغربية  ال�سحراء  واح��ات 
رواي������ات م����ريال ال���ط���ح���اوي وم����ن قبلهم 
جميعا رواية ف�ساد الأمكنة ل�سربي مو�سى 
م�سر  يف  ال�ستينيات  جيل  اأي��ق��ون��ات  اأح���د 

والعامل العربي
واأ�ساف الناقد اإيهاب املالح اأن متيز رواية 
هذا  خ�سو�سية  ا�سطياد  هو  الذئب  طعم 
امل��ك��ان م��ن �سحراء العرب  ال��ع��امل يف ه��ذا 
ال�سا�سعة، اخل�سو�سية املكانية والإن�سانية 

او  اجلماعة  لهذه  العامل  روؤي��ة  واقتنا�س 
اجلماعات والقبائل التي حتكمها جمموعة 
هذه  ت�سكل  ال��ت��ي  وال��ت�����س��ورات  القيم  م��ن 
بالرجال  الرجال  عالقات  وحتكم  الروؤية 
ف�سال  املجتمع  ه��ذا  يف  بالرجال  والن�ساء 
كق�سيم  “الذئب”  على بروز دور احليوان 
مواجهة  يف  وي�سعهما  وال�����س��م��ري  ل��ل��ذات 
دائما اأمام نف�سيهما، من منظورات الرواية 
الفل�سفية الت�سكيك بني احلقيقة واخليال 
والواقع والوهم ولذا اعتقد ان الكاتب نرك 
النهاية مفتوحة ليرتك القارئ واقف بني 
ال�سك واحلقيقة. وراأى احل�سور اأن رمزية 
الإذع����ان  رم��زي��ة  ال���رواي���ة:  يف  “الذئب” 
عن  امل��رء  يتخلى  اأن  وامل�سايرة،  واخل�سوع 
مت��اي��زه ع��ن �سالمه ال��داخ��ل��ي، ع��ن ربابته 
ومقالعه، عن املهادنة.. وهذا متاماً ما كان 
هّب �سوت  ذيبان ُمطالباً بِه ل� “يندم�ج”، 
كان  ذيبان”..  يا  “كفو  الريح  مع  الذئب 
�سرعه..  اأن  بعد  الذئب  للحم  ذيبان  اأك��ل 
قيامة جديدة له. ولعل هذا الإطراء عليه 

يخت�سر الكثري... 
�سخ�سية  ذي��ب��ان  دواخ���ل  م��ن  انبثقت  ل�قد 
من  ����س���ك���ان���ه���ا  ق�����ري�����ة  و������س�����ط  “ذئب” 
هو  ع��ل��ي��ه..  ينقلبوا  مل  ه��م  “الذئاب”.. 
وج���د م��ك��ان��ا ل��ه ب��ني ال���ذئ���اب )ت��خ��ل��ى عن 
ال��ث��اأر حينما  اغ��رتاب��ه( وان��دم��اج��ه لحقه 
ك����ان ب�����س��ري��اً ولح���ق���ه ال���ث���اأر ع��ن��دم��ا غدا 
الثاأر  لحقه  عندما  الفارق  م�ستذئباًلكن 

�سيء  كل  ترك  م�ساملا..  ب�سريا  كان  حينما 
ال��ث��اأر يف  ب��ه  اأح���اط  خلفه وم�سى وعندما 
له خمالب  ا�ستذاأب( منت  القرية )حينما 
ذئب.. وتلك ال� “عووووو” يف النهاية هي 

رمزية املواجهة 
على  ا�سما  ذي��ب��ان  اأ���س��ب��ح  الأم����ر،  نهاية  يف 
يف  اأ����س���ه���روا  واإل  اأرادوه  ه���ك���ذا  م�����س��م��ى، 
والنبذ  العيب  وثقافة  الع�ار  �سيف  وجهه 
اأهله  والإق�������س���اء.. ح��ت��ى م��ا تبقى ل��ه م��ن 
وجهه  يف  ُم�����س��ه��را  �سيفاً  ك��ان��ت  )وال���دت���ه( 
واأيقن  م�سا�سة.  الأك����رث  ال�سيف  ول��ع��ل��ه 
“ق�سرا”  ي��ن��دم��ج  ل��ه م��ا مل  اأن����ه ل م��ك��ان 
وُي�سفى من اغرتابه. وهذا متاما ما نراه 

يف الواقع، ل ُنحبذ املُتمايز املختلف.
وذك�����ر حم��م��د امل����رزوق����ي ل��ي�����س��ت ف��ق��ط يف 
املراأة  �سورة  تاريخيا،  العربية.  ال��رواي��ات 
ب�سبب  وذل��ك  العاملي  الأدب  �سيئة يف  كانت 
�سطوة الثقافة الذكورية. املراأة يف ق�س�س 
ت�����س��ي��خ��وف م��رت��ب��ط��ة ب��ك��ل م���ا ه���و �سيء، 
عامليا،  ال��ن�����س��وي،  واحل�������راك  ف���احل���رك���ات 
املنطقة  اأك��رث حداثة يف  حديث ج��دا وه��و 
العربية ولذلك يبدو الأمر مفهوما واإن مل 
يكن مربرا اأو مقبول، لكن الرجل هو من 
كان ير�سم وي�سع القواعد، ويثري الت�ساوؤل 
هل ن�ستطيع يف كل مواقف احلياة اأن تكون 
ال��ذي تريدون؟  اأن��ت  ال��ذي تريد ول  اأن��ت 
من  بقليل  ف��ق��ط  ذل���ك  يتحقق  ف��ع��ال  ه��ل 

ال�سجاعة وكثري من الالمبالة.

مناق�شة رواية »طعم الذئب« يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�شارقة-الفجر:

ملكتبات  من��وذج  اأح���دث  بال�سارقة،  احلكمة”  “بيت  ا�ست�ساف 
امل�ستقبل يف العامل يوم اأول اأول اأم�س اجلمعة كاًل من امل�سور 
ال��ن��ي��وزل��ن��دي روب����ن ه��ام��ون��د، وال���ربي���ط���اين ج��اي��ل��ز دويلي، 
يف  امل�����س��ارك��ة  الأ���س��م��اء  اأب���رز   - حمي�سن  حممد  والفل�سطيني 
اإك�سبوجر،  للت�سوير  الدويل  املهرجان  من  اخلام�سة  الن�سخة 
للحديث   - ال�سارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  ينظمه  ال��ذي 
عن الق�س�س واملحطات التي �ساهمت يف جناحهم، وا�ستعرا�س 
م�سريتهم  يف  ف��ارق��اً  �سّكلت  التي  واللحظات  امللهمة  التجارب 

املهنية. 
وجاءت ال�ست�سافة، يف اإطار دعم بيت احلكمة لر�سائل املهرجان 
وتكرمي جهود واأعمال امل�سورين الذين �ساهموا يف اإحداث فرق 
الجتماعية  واأن�سطتهم  عد�ساتهم  خالل  من  النا�س  حياة  يف 
امل�ساهد  العديد من  توثيق  فاعاًل يف  دوراً  ولعبوا  والإن�سانية، 
ع�ساء  حفل  احلكمة  بيت  نّظم  حيث  ال��ع��امل،  ح��ول  والق�سايا 

تخلله جل�سة حوارية اأ�ساءت جتارب وخربات امل�سورين.
 

الت�صوير الفوتوغرايف منا�صرًا لق�صايا حقوق الإن�صان
“نا�سيونال  على جائزة  احلائز  هاموند،  روبن  امل�سور  وتناول 
جيوغرافيك اإك�سبلورر” يف حديثه الدور الذي تلعبه ال�سورة 
العامل،  الإن�سان حول  لها  يتعّر�س  التي  النتهاكات  توثيق  يف 
يعانون  الذين  الأ�سخا�س  ف��ارق يف حياة  اإح��داث  يف  واأهميتها 
من اإعاقات عقلية، حيث ا�ستطاع خالل عمله كم�سور �سحفي 
اأن ير�سد م�ساهد وق�س�س لأ�سخا�س عانوا من اإعاقات نف�سية 

واجتماعية ومعرفية يف 17 دولة وخميم جلوء. 
وقال روبن هاموند: “مررت بالكثري من املواقف التي ل تن�سى 
وحر�ست على توثيقها، لقد �ساهدت جمموعة من الأ�سخا�س 

يف  ب��الأغ��الل  مقيدين  عقلية  ا�سطرابات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
2011، لقد  اأثناء مهمة يل يف جنوب ال�سودان عام  ال�سجون 
الرجال  اكت�سفت وجود ع�سرات  ب�سدمة كبرية عندما  �سعرت 

والن�ساء يعي�سون اأ�سواأ ظروف راأيتها يف حياتي«.
وتابع :” لطاملا اعتقدت اأن ن�سر ال�سور يف ال�سحف واملجالت 
�سيغري ظروف حياة املعاقني، لكني كنت خمطئاً، لهذا خطرت 
وهي   ،witness change منظمة  اإن�����س��اء  ف��ك��رة  ب��ب��ايل 
منظمة ذات نفع عام تعنى بت�سليط ال�سوء على حقوق الإن�سان 

من خالل ال�سور«. 
ول��ف��ت ه��ام��ون��د اإىل اأن ت��ع��اون��ه م��ع امل��ن��ظ��م��ات اخل��ريي��ة جنح 
واإلهامها  وال�����س��رك��ات،  وامل��وؤ���س�����س��ات  احل��ك��وم��ات  على  بالتاأثري 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  �سجن  حم��ارب��ة  يف  للم�ساهمة 
باإطالق  �سعادته  عن  معرباً  العقلية،  ال�سحة  يف  ا�سطرابات 
من  ذهنية  باإعاقات  م�ساباً   88 اأ�سل  من  �سخ�ساً   80 �سراح 

ال�سجن الذي زاره للمرة الأوىل يف جنوب ال�سودان.
 

الت�صوير الفوتوغرايف اأداة لفهم الإن�صان 
التي  ق�سته  دويل  جايلز  الربيطاين  امل�سور  روى  جهته  من 
اإثر  الي�سرى  �ساقيه وذراع��ه  2011، حيث فقد  ب��داأت يف عام 
النزاعات  ت�سوير  اأثناء  اأفغان�ستان  يف  نا�سفة  عبوة  على  �سريه 
اإن��ه لن مي�سي م��رة اأخ��رى واأن  فيها، وقيل له يف ذل��ك احل��ني 

حياته املهنية قد انتهت.
اإىل  واملو�سيقى  الأزي���اء  ت�سوير  من  انتقل  ال��ذي  دوليز  وق��ال 
توثيق احلروب والنزاعات: “كانت الأيام ال� 46 التي ق�سيتها 
التوا�سل  من  متكنت  لكنني  للغاية،  قا�سية  املركزة  العناية  يف 
ب�سكل اأف�سل مع الأ�سخا�س الذين التقطت لهم �سوراً عديدة 

وتعرفت على التجارب املروعة التي مروا بها«. 
واأ�ساف: “ميكن لل�سورة اأن تغري حياة النا�س ب�سكل عام ولي�س 

بي  ات�سل  اأن�سى عندما  املوجودين فيها، ول  الأ�سخا�س  فقط 
رجل من اأ�سرتاليا قال يل اإنه يريد اأن ي�سبح طبيباً بعد اأن راأى 
�سورة كنت قد التقطتها لطفل م�ساب يف اأفغان�ستان. ل اأعتقد 
باأنني اأ�ستطيع تغيري العامل من خالل �سوري، لكنني اآمل اأن 

ي�سكل عملي م�سدر اإلهام ملن ي�ستطيعون تغيري العامل«.
وي�سري دويل اإىل اأنه على الرغم من التجارب املوؤملة واحلزينة 
نظرة  ذلك منحه  اأن  اإل  املهنية،  بها خالل م�سريته  مر  التي 
اإيجابية للحياة، حيث قال: “اأحاول من خالل ال�سورة تو�سيح 
م��ا ي��ج��ري م��ن اأه����وال يف ه���ذا ال��ع��امل، يف ال��وق��ت ذات���ه اأ�سور 
اأ�سخا�س رائعون ميتلكون قدرة كبرية على بّث الأمل يف نفو�س 
الآخرين، اإذ كنت دائماً اأمل�س -خالل زيارتي لأماكن فقد فيها 
النا�س منازلهم واأحبائهم يف احلرب- �سعاع الأمل ينبعث من 

تفا�سيل حياتهم، وهذه هي الر�سالة التي اأرغب باإي�سالها«.
 

الت�صوير و�صيلة فاعلة لتمكني الالجئني
الفل�سطيني  امل�سور  م��رت��ني،  العاملية  “بولتزر”  �ساحب  اأم��ا 
يف  الالجئني  اأزم���ة  توثيق  على  عمل  ال���ذي  حم�سني،  حممد 
جميع اأنحاء العامل، اأكد على اأن �سغفه جتاه هذه الق�سية هو 
ال��ذه��اب اإىل خمتلف الأم��اك��ن ح��ول العامل  ال��ذي يقوده نحو 

لر�سد هموم النا�س ومعاناتهم اليومية.
وقال: “اأحاول اأن اأظهر يف �سوري اأن جميع الالجئني غادروا 
منازلهم جمربين على ذلك، لهذا اأحر�س على عر�س ق�س�س 
من حياتهم اليومية، واإظهار التحديات التي تواجههم، واأذكر 

اأ�سماءهم واأعمارهم، 
حتى اأوؤكد اأنهم لي�سوا جمرد اأرقاٍم بل ب�سر، منهم رجال ون�ساء 

واأطفال ي�ستحقون احلياة«.
الأطفال  على  بالرتكيز  اأعماله  تتمّيز  ال��ذي  حمي�سن  وي��رى 
وال�سراعات،  احل��روب  يف  ت�سرراً  الأك��رث  ال�سحايا  باعتبارهم 
فهم  العامل،  حول  ومت�سابهة  م�سرتكة  اأح��الم  اأ�سحاب  باأنهم 
كما يرى يريدون اللعب واملرح وال�سعور بال�سعادة فقط، حيث 
قال:” الأطفال مل يختاروا مكان ولدتهم ول الظروف التي 
يعي�سون فيها، هم لي�سوا اأطرافاً بهذه ال�سراعات ول ذنب لهم 
لهذا اأ�سعى لأن اأوّثق ق�ستهم وق�سيتهم لأنها بالن�سبة يل هي 

الأهم«. 
وتابع:” اإن التفا�سيل اليومية وحقيقة توا�سل احلياة بالرغم 
من خمتلف الظروف يف خميمات الالجئني، دفعتني لإطالق 
موؤ�س�سة يوميات لجئ املعنية مب�ساعدة الالجئني والنازحني 
الذين ت�سرروا من احلرب اأو الكوارث الطبيعية اأو التمييز اأو 
الفقر، فاأنا اأوثق يف اأعمايل احلياة اليومية لهوؤلء الأ�سخا�س، 
بارقة  على  ال�سوء  ت�سليط  واأح��اول  كفاحهم،  ق�س�س  واأر�سد 
م��ن ظروفهم  ب��ال��رغ��م  ال��ب��اق��ي��ة يف قلوبهم  ال�����س��غ��رية  الأم����ل 

ال�سعبة التي يعي�سوها«.
وكان املهرجان الدويل للت�سوير )اإك�سبوجر( ا�ست�ساف نخبة 
من  النبيلة  الق�سايا  واأ�سحاب  املوهوبني  امل�سورين  اأب��رز  من 
اجلمهور،  مع  امللهمة  ق�س�سهم  مل�ساركة  العامل  اأنحاء  جميع 
واختتمت اأم�س الأول فعاليات املهرجان الذي ا�ست�سافته اإمارة 

ال�سارقة على مدى اأربعة اأيام. 

من اأبرز الأ�صماء امل�صاركة يف الن�صخة اخلام�صة من »اإك�صبوجر 2021«

ثالثة م�شورين عامليني يوؤكدون من »بيت احلكمة« 
قدرة ال�شورة على الدفاع عن ق�شايا الإن�شان
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جميلة عو�س تنتهي من 
ت�شوير )عرو�شتي(

مع  بالتعاون  )عرو�ستي(  فيلم  ت�سوير  من  عو�س  جميلة  الفنانة  انتهت 
الفنان اأحمد حامت، اإذ مت ن�سر �سور من اآخر يوم ت�سوير وت�سمنت امل�ساهد 

حفل زفاف جميلة وحامت.
للعر�س  ا�ستعداداً  الأي��ام احلالية  واملك�ساج  املونتاج  الفيلم مراحل  ويدخل 
يف ال�سينمات، ومل حتدد اجلهة املنتجة للفيلم موعد نهائي لطرحه حتى 

الآن.
اأحمد حامت، وجميلة عو�س، وحممود البزاوي،  فيلم )عرو�ستي(، بطولة 
و�سابرين، وزينب غريب ومروان يون�س، والفيلم يدور يف قالب رومان�سي 

ليت كوميدي، وهو من تاأليف م�سطفى الرببري، واإخراج حممد بكري.
وكان اآخر اأعمال جميلة عو�س حكاية )لزم اأعي�س( من م�سل�سل )اإل اأنا( 
الذي مت عر�سه على قناة DMC العام املا�سي، و�ساركها البطولة جنالء 
واإخراج  وبا�سم مغنية  �سعيد  اأنور وفرا�س  واأحمد خالد �سالح وخالد  بدر 

مرمي اأحمدي.

يف اأحدث اأعمالها الدرامية )حرب اهلية(

)برلنتي فوؤاد( مديرة منزل ي�شرا يف رم�شان 2021 
ت����������وا�����������س����������ل 
ال��������ف��������ن��������ان��������ة 
برلنتي  ال�سابة 
ت�سوير  ف������������وؤاد 
اأحدث  يف  م�ساهدها 
الدرامية  اأع��م��ال��ه��ا 
م�����س��ل�����س��ل )ح�����رب 
اه������ل������ي������ة( امل�����ق�����رر 
رم�سان  يف  ع��ر���س��ه 

.2021
اطار  يف  احداثه  تدور  امل�سل�سل 
ح���ول حرب  درام����ا  وال�سيكو  الث����ارة  م��ن 
)�سرتني(  ول��ك��ن  دول��ت��ني  ب��ني  لي�ست  اأه��ل��ي��ة 
ل�����زوج واح�����د، وه����و ب��ط��ول��ة: ي�����س��را، با�سل 
�سينتيا  ان��ور،  خالد  عو�س،  جميلة  خياط، 
خليفة، للمنتج جمال العدل، مدير ت�سوير 
�سلطان  ع��ادل  اأح��م��د  تاأليف  ب���ارود،  يو�سف 

ومن اخراج �سامح عبد العزيز. 
وقد اأعربت الفنانة برلنتي فوؤاد عن �سعادتها 
بعد  الثاين  للعام  )ي�سرا(  النجمة  بالعمل مع 
م�ساركتها يف دور �سغري العام املا�سي يف م�سل�سل 

"خيانة عهد" والذي لعبت فيه دور ممر�سة تعالج 
�سخ�سيته  وال����ذي ج�سد  الدم�����ان  م��ن  ي�����س��را  اب���ن 

الفنان خالد اأنور.
واأ���س��اف��ت ب��رل��ن��ت��ي: ل��ك��ن م�����س��ارك��ت��ي ه���ذا ال��ع��ام يف 
م�سل�سل )حرب اأهلية( �ستكون من خالل �سخ�سية 
كل  �ستكون  وبالتايل  ي�سرا  النجمة  منزل  م��دي��رة 
م�ساهدي معها وهذا �سرف كبري يل للوقوف اأمام 
ات��ع��ل��م منها  ك��ن��ت ولزل����ت  خ���ربة متثيلية ط��وي��ل��ة 

واطمح اأن اأ�سل حتى لن�سف مكانتها.
ووجهت برلنتي ال�سكر اإىل املخرج �سامح عبد العزيز 
الذي تكن له كل احرتام وتقدير لرت�سيحها لهذا 
الدور ليكون العمل الثاين معه يف م�سريتها الفنية، 
ووفقا لتعليماته فربلنتي ت�سور حاليا ب�سكل يومي 
م�ساهدها الداخلية بفيال بال�سيخ زايد مع معظ�����م 
فريق العمل من اجل اللح��اق بال�سباق الرم�س�����اين 

يف �سه����ر ابريل املقبل.
فوؤاد  برلنتي  ال�سابة  الفنانة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
املهن  نقابة  ور�سة  الثانية من  الدفعة  هي خريجة 
التمثيلية وقد ظهرت من قبل يف م�سل�سالت كثرية 
اىل  بالإ�سافة  ام��ب��اب��ة،  وولد  القلوب  ق��وت  منها: 

العديد من الأفالم الق�سرية وامل�سرحيات.

لي�ض لدي اأي م�صاريع درامية لرم�صان املقبل

ماجد الكدواين: ل اأبحث عن البطولة 
املطلقة, ول ت�شغلني

رجالة"؟ "وقفة  فيلم  "�سهدي" يف  ل�سخ�سية  حما�سك  �سبب  • ما 
- حتم�ست للم�سروع منذ قراءته يف املرة الأوىل لعدة اأ�سباب، من بينها 
الكوميدية  بالتفا�سيل  مليئة  الأح��داث  حولها  ت��دور  التي  الفكرة  اأن 
مل  اأنني  اإىل  بالإ�سافة  املوقف،  كوميديا  على  تعتمد  التي  احلقيقية 
اأقدم �سخ�سية ت�سبه "�سهدي" من قبل يف ال�سينما، لذا كنت حري�سا 
مل  البداية  يف  تفا�سيل  ثمة  اأن  رغم  وتقدميه،  بالدور  التم�سك  على 
اكن ملما بها ب�سكل كامل، وهو ما حاولت جتاوزه يف جل�سات التح�سري 

الأوىل.
جتاوزها؟ يف  جنحت  • كيف 

حياة  م��ن  تفا�سيل  م�ستلهماً  لل�سخ�سية،  التح�سري  على  عملت   -
"�سهدي"  �سخ�سية  لتفا�سيل  تو�سلت  حتى  اأ�سدقائي،  بع�س 

بالطريقة التي جتعلني اأ�سعر بالر�سا عنها قبل انطالق 
الت�سوير.

ال�سخ�سيات  بني  املوجود  الرتباط  اأحببت  • هل 
الأربع يف الأحداث؟

- بالتاأكيد، وهذا الأمر من اأكرث اأ�سباب حتم�سي 
بالتفا�سيل  مليئة  الأح�����داث  لأن  للتجربة، 

املعربة عن الطبقات الجتماعية لل�سخ�سيات 
وتفاوتهم وال�سداقة التي جتمعهم وتربط 
بينهم، فعلى الرغم من اختالف �سخ�سيتنا 
لكل ممثل  ت�سمن  ال�سيناريو  ف��اإن  كممثلني 

على  ���س��واء  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  جميع  يف  ينا�سبه  م��ا 
م�ستوى الكوميديا اأو الدراما.

اأ�سباب  بني  من  كان  بطولتك  الفيلم  اعتبار  هل   •
حما�سك ل�"وقفة رجالة"؟

- ال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة ج��م��اع��ي��ة، والأح��������داث حول 
ال�سخ�سيات الأربع لي�ست مرتبطة 

ب�سخ�سيتي 

فح�سب، ومل تكن التجربة بدون وجود اجلميع، فكل فرد يقوم بتكملة 
الآخر يف الفيلم.

التجربة؟ على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 
بل  فقط  م�سر  يف  لي�س  ك��ث��رياً،  واأ�سعدتني  اإي��ج��اب��ي��ة،  الفعل  ردود   -
ب�ساأن  املتبعة  "كورونا" والإج����راءات  جائحة  ظ��روف  فرغم  خارجها، 
اث��ب��ت رغ��ب��ة يف م�ساهدة  ف���اإن اجل��م��ه��ور  الأع��م��ال  م��ن تفا�سيل  كثري 
ب�سكل  التعليقات  متابعة  على  واأح��ر���س  بال�سينما،  اجل��دي��دة  الأف���الم 

م�ستمر.
"كورونا"؟ ب�سبب  تاأجيلها  جرى  اأفالم  ثمة  • لكن 

- ك��م��م��ث��ل ل ي�����س��غ��ل��ن��ي ت��وق��ي��ت ال���ع���ر����س، ول 
انتاجية  امل�ساألة  هذه  لأن  فيه،  اأتدخل 
ب�سركات  ع���الق���ة  ول���ه���ا  ب���ح���ت���ة، 
الإن��ت��اج وال��ت��وزي��ع وم��ا يجري 
ال�����ت�����واف�����ق ع���ل���ي���ه ب�������س���اأن 
الأع����م����ال، وي�����س��غ��ل��ن��ي رد 
ف���ع���ل اجل���م���ه���ور دوم�����اً 
ع�����ل�����ى الأع���������م���������ال ل 

توقيت العر�س.
وج�����������دت  ه�����������ل   •
الت�سوير  يف  �سعوبة 
العمل  اأن  خ�����س��و���س��ا 
منه  الن�����ت�����ه�����اء  ج�������رى 
الثانية  بالتزامن مع املوجة 

من "كورونا"؟
�سعبة،  ظ�����روف  يف  ع��م��ل��ن��ا   -
فعلى  ف�����ق�����ط،  ن����ح����ن  ول�������س���ن���ا 
من  ال�سخ�سي  امل�����س��ت��وى 
ال��������ي��������وم 

املنزل مل  ب��الإج��راءات الح��رتازي��ة، وخروجي من  الول كنت ملتزما 
اإل لل�سرورة الق�سوى، وخالل فرتة الت�سوير كان هناك التزام  يكن 
�سديد بالإجراءات الوقائية يف موقع الت�سوير، فنحن كنا نقوم بعملنا 

مثل كثريين ت�سطرهم ظروف عملهم اإىل اخلروج من املنزل.
مقتب�س  اأنه  باعتبار  الفيلم  اأ�سابت  التي  النتقادات  يف  راأي��ك  ما   •

من اآخر اأجنبي؟
- دعنا نتفق على نقطة مهمة هي اأن تيمات الدراما التي تقدم �سينمائياً 
36 تيمة فقط، تدور فيها جميع اأحداث الأفالم، لذا من الطبيعي اأن 
يكون هناك ت�سابه بني اأعمال واأخ��رى، لكن يف النهاية تبقي املعاجلة 
التي يتم تقدميها والق�سة التي ياأخذها �سناع العمل، وجتربة "وقفة 
امل�سرية وتفا�سيلها مل تقدم  ال�سينما  رجالة" جديدة وخمتلفة على 
من قبل، وهذا كان رهاين على العمل، ويف النهاية كل �سخ�س ي�ساهد 

العمل وفق وجهة نظره التي احرتمها.
اجلندي،  اأحمد  املخرج  مع  فيها  تتعاون  التي  الأوىل  املرة  لي�ست   •

كيف وجدت هذه التجربة؟
خمرج  فهو  �سنوات،  منذ  اجلندي  اأحمد  مع  قوية  عالقة  تربطني   -
كثريا  و�ساعدين  جيد،  ب�سكل  الكوميدية  الأع��م��ال  تقدمي  على  ق��ادر 
العامة  اخل��ط��وط  لر�سم  بالعمل  اخلا�سة  التح�سريات  ف��رتة  خ��الل 
اأ�سباب حما�سي للعمل  اأحد  اقدمها، وثقتي فيه هي  التي  والتفا�سيل 
من البداية، واحلمدهلل اننا ا�ستطعنا ر�سم الب�سمة على وجه م�ساهدي 

الفيلم.
فيها؟ تفكر  األ  جماعية،  بطولة  الفيلم  • اعتربت 

- ل اأبحث عنها، ول ت�سغلني، يهمني العمل الذي اأقدمه، وهذه القاعدة 
ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  قناعاتي  وهذه  اختياراتي،  بجميع  الأ�سا�سية 

ول اعتقد اأنها �ستتغري يوماً ما.
اجلديدة؟ ال�سينمائية  م�ساريعك  عن  • ماذا 

تعاقدات  توجد  ل  نهائي  ب�سكل  لكن  جديد  عمل  م��ن  اأك��رث  هناك   -
ال��ت��وق��ي��ع على  ب��ع��د  اع��الن��ه��ا  ي��ك��ون  اأن  اف�����س��ل  ث��م  بالن�سبة يل، وم���ن 

العقود.
ليبون" املاأخوذ  "�سلة  فيلم  اأبطال  بني  من  اأنك  اأعلن  • لكن 

عن رواية بنف�س ال�سم؟
�ساندرا  املخرجة  مع  العمل  وي�سعدين  ي�سرفني   -
ن�ساأت، التي �ستتوىل مهمة اإخراجه، والعمل ليزال 
يف مرحلة الكتابة، لكنه ماأخوذ عن رواية ناجحة 
ومكتوبة ب�سكل جيد، لكن الأم��ر لي��زال �سابقا 

لأوانه للحديث عن فريق العمل بالكمل.
الرم�سانية؟ الدراما  يف  �ستطل  • هل 

الفرتة  درامية يف  م�ساريع  اأي  ل��دي  لي�س   -
التي  ل��الأع��م��ال  و���س��اأك��ون متابعا  احل��ال��ي��ة، 
ال���رم�������س���اين مع  امل���و����س���م  ���س��ت��ع��ر���س يف 

اجلمهور.
مع  ن���اج���ح���ة  ق�����س��ة  ق���دم���ت  • ل��ك��ن��ك 
م�سل�سل  ح��ك��اي��ات  �سمن  ر���س��ا  ���س��ريي��ن 

2"؟ "منرة 
ال��ق�����س��ة عندما  اأع��ج��ب��ت��ن��ي  ب��ال��ف��ع��ل   -
ر���س��ح��ت ل��ه��ا وق��راأت��ه��ا، وك��ن��ت �سعيدا 
بها،  قدمته  ال��ذي  بالدور  وم�ستمتعا 
الكثرية  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  م���ع  خ�����س��و���س��ا 
امل�����وج�����ودة يف ���س��خ�����س��ي��ت��ي، ولق����ت 
رغم  ايجابية،  فعل  ردود  التجربة 
العمل عر�س فقط على من�سة  اأن 
اجد  وعندما  الآن،  "�ساهد" حتى 
جتربة حتم�سني للوجود الدرامي 

فلن اأتاأخر.

حقق فيلم "وقفة رجالة"، الذي يت�صدى لبطولته الفنان ماجد الكدواين، جناحا كبريا بال�صالت بعد طرحه موؤخرًا، ليكون الأعلى 
اإيرادًا بني الأفالم املطروحة موؤخرًا. يف هذا احلوار، يتحدث ماجد عن الفيلم وكوالي�ض حت�صريه وت�صويره وغريها من التفا�صيل.
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النقر�س داء امللوك.. اأ�شبابه وعوامل اخلطر
يطلق على النقر�س كنية داء امللوك، يف حني مل يعد هذا الداء حكراً يف الوقت 
احلا�سر على الطبقات الغنية. والنقر�س هو �سكل �سائع ومعقد من التهاب 
بنوبات  بال�سعور  ويت�سم  �سخ�س.  اأي  على  يوؤثر  اأن  ميكن  وال��ذي  املفا�سل، 
مفاجئة و�سديدة من الأمل، والتورم، والحمرار يف املفا�سل، وغالباً ما يكون 
املف�سل عند قاعدة اإ�سبع القدم الكبري. ميكن اأن حتدث نوبات النقر�س ب�سكل 
مفاجئ، وغالباً ما توؤدي اإىل اإيقاظ املري�س يف منت�سف الليل مع الإح�سا�س 
باأنَّ اإ�سبع القدم الكبري ي�ستعل. وي�سعر املري�س باحلرارة يف املف�سل امل�ساب، 
والتورم والأمل. ما هي اأعرا�س داء امللوك اأو النقر�س، وما هي عوامل اخلطر؟ 

الإجابة يف املو�سوع الآتي بح�سب "مايو كلينك" الأمريكية:

اأعرا�س داء امللوك
حتدث عالمات واأعرا�س النقر�س على نحو فجائي، وغالباً يف فرتات الليل، 

وت�سمل:
الكبري  املف�سل  على  ع��ادًة  النقر�س  يوؤثر  حيث  املف�سل،  يف  ال�سديد  الأمل   -
وت�سمل  اآخ��ر.  اأي مف�سل  اأن يحدث يف  ولكن ميكن  الكبري،  القدم  اإ�سبع  يف 
املفا�سل الأخرى التي تتاأثر عادة الكاحلني والركبتني واملرفقني واملع�سمني 
12 �ساعة الأوىل من  اأ�سّد خالل -4  اأن يكون الأمل  والأ�سابع. من املرجح 

بدء النوبة.
- النزعاج امل�ستمر، اإذ بعد اأن ينح�سر الأمل ال�سديد، قد ي�ستمر بع�س النزعاج 
يف املفا�سل من ب�سعة اأيام اإىل ب�سعة اأ�سابيع. ومن املرجح اأن ت�ستمر النوبات 

الالحقة وتوؤثر على مزيد من املفا�سل.
- اللتهاب والحمرار، بحيث ت�سبح املفا�سل امل�سابة متورمة وموؤملة ودافئة 

وحمراء.
- نطاق حمدود من احلركة مع تطور النقر�س، بحيث قد ل يتمكن املري�س 

من حتريك املفا�سل على نحو طبيعي.

عوامل خطر الإ�سابة بالنقر�س
اأك���رث عر�سة  ي�سبح  ال��ي��وري��ك يف ج�سمه،  م��ن  ك��ب��رية  ن�سب  ل��دي��ه  ف���رد  ك��ل 
اليوريك  التي تزيد م�ستوى حم�س  العوامل  بالنقر�س. وتت�سمن  لالإ�سابة 

يف اجل�سم الآتي:
- النظام الغذائي: يزيد اتباع نظام غذائي غني باللحوم واملاأكولت البحرية 
حم�س  م�ستويات  م��ن  )ف��رك��ت��وز(  الفاكهة  ب�سكر  امل��ح��اّلة  ال�سوائل  و���س��رب 
اليوريك، والذي يزيد من خطر الإ�سابة بالنقر�س. كما يزيد تناول الكحول، 

ول �سّيما البرية، من خطر الإ�سابة.
اأك��رب من  ن�سباً  �سيفرز  ف��اإنَّ ج�سمه  زائ��داً،  ال�سخ�س  اإذا كان وزن  ال�سمنة:   -

حم�س اليوريك، وتعاين الكلى من التخل�س منه.
- ح��الت طبية معينة: تزيد بع�س الأمرا�س واحل��الت من خطر الإ�سابة 
بالنقر�س، مثل: ارتفاع �سغط الدم غري املعالج وحالت مزمنة مثل ال�سكري، 

ومتالزمة الأي�س، واأمرا�س القلب والكلى.
- اأدوية معينة: ميكن اأن يزيد تناول مدرات البول التي حتتوي على الثيازايد 
-ُت�ستخدم عادة لعالج ارتفاع �سغط الدم- وجرعة �سغرية من الأ�سربين من 
م�ستويات حم�س اليوريك. وينطبق هذا اأي�ساً على ا�ستخدام الأدوية امل�ساّدة 
لرف�س الع�سو اجلديد واملو�سوفة لالأ�سخا�س الذين خ�سعوا لعمليات زرع 

اأع�ساء.
العائلة  اأف���راد  اأح���د  اأ�سيب  اإذا  بالنقر�س:  لالإ�سابة  عائلي  ت��اري��خ  وج���ود   -

بالنقر�س من قبل، في�سبح الفرد اأكرث عر�سة لالإ�سابة باملر�س.

اخل�صراء  الطاقة  هي  • ما 
ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�س النباتات مثل ف�سالت ق�سب ال�سكر 
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خزانات 
احوا�س  م��زارع متالأ  ان هناك  ال�سكري، كما  ال�سمندر  واي�ساً  الوقود 
كبرية بف�سالت املزروعات وت�سنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�سراء 
مدرج  هرم  اأول  �صاحب  • من 

املدرج  �سقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�سري  املهند�س  هو 
6 م�سطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�سر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو 
؟  ال�صا�صان  مملكة  �صقوط  عن  تعرف  • ماذا 

ذلك عندما  وك��ان  الفر�س  ما يطلق على مملكة  ال�سا�سان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �سعد  بقيادة  القاد�سية  معركة  يف  وال��ف��ر���س  امل�سلمني  التحم 
على  الق�ساء  امل�سلمون  ا�ستطاع  وق��د  ر�ستم  ال��ف��ر���س  وق��ائ��د  وق��ا���س 

الفر�س )مملكة ال�سا�سان( يف هذه املعركة 

. الر�سا�س  املدفع  خمرتع  هو  مك�سيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزلزل . 

. م   1930 ت�سارلزريخرتعام  الأمريكى  العامل  الزلزل  قيا�س  جهاز  • اخرتع 
 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�س وتويف يف 

. م   1998 عام  يونيو   17
اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 

بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
 • ولد اإيليا اأبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .

. النار  اكت�سفوا  من  اأول  هم  ال�سني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 
 • تاأ�س�س الحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام 1904 م .

.  1923 عام  اإىل  تاأ�سي�سه  يعود  الدوىل  البولي�س  اأو  • النرتبول 
 • ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 

 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .
. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 

الكلب ال�ضخم 
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الكمرثى
اأن  العلماء  اأجراها  التي  التجارب  اأثبتت 
العالج بالروائح ميكن اأن ي�سبح الو�سيلة 

الفعالة يف تخفيف الوزن.
واأج�����رى ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة بورجوين 
تاأثري  اختبارات ملعرفة مدى  الفرن�سية، 
الروائح يف عالج احلالت املر�سية، �سارك 

فيها 115 رجاًل وامراأة ترتاوح اأعمارهم بني 18 – 50 �سنة، وا�ستنتج 
فعالية  الأك���رث  الطريقة  ي�سبح  اأن  ميكن  ب��ال��روائ��ح  ال��ع��الج  اأن  العلماء 
وطلبوا  جمموعتني  اإىل  املتطوعني  الباحثون  وق�سم  ال���وزن.  تخفيف  يف 
الكمرثى  برائحة  عطروها  غرفة  يف  الن��ت��ظ��ار  املجموعتني،  اح��دى  م��ن 
افراد  مع  نقلوهم  دقيقة،   15 م�سي  وبعد  دق��ائ��ق،  ب�سعة  قبل  الطازجة 
املجموعة الخرى اإىل غرفة ثانية فيها اأطباق خمتلفة من املواد الغذائية. 
وطلبوا من كل م�سارك اختيار ثالثة اأطباق من املواد الغذائية املعرو�سة يف 
الغرفة، وتبني من نتيجة الختبار، اأن رائحة الكمرثى مل توؤثر يف اختيار 
الثالث،  الطبق  اختيار  عند  اأث��رت جداً  ولكنها  والفواكه،  الأ�سا�سي  الطبق 
حيث اختار 3 اأفراد املجموعة الثانية املعجنات بال�سوكولتة، يف حني اأغلب 
الكمرثى،  برائحة  م�سبعة  غرفة  يف  و�سعت  التي  الوىل  املجموعة  اف��راد 
تلعب  اأن  ميكن  الكمرثى،  وبالذات  الفواكه،  رائحة  اأن  النتائج  واأو�سحت 

دوراً مهماً يف اختيار املواد الغذائية.

انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�سف العلوي وكانت 
.. لذلك  العائله كلب �سخم كثري احلركة، يخافه من يراه  ال�سفلي وكان مع تلك  الطابق  البيت يف  �ساحبة 
عندما راأته �ساحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�س منه لنها ل حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب 
منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ياأتي ابنه من �سفره ويت�سلمه . ارتبطت العائلة ب�سداقة 
خفيفة مع �ساحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب من الكلب لأنها بطبيعتها 
ل حتب الكالب .. يف يوم من اليام وبعد ان انت�سف ليل �سيف حار ا�ستيقظ رب العائلة على حركة من كلبه.. 
راأ�سه  على  بالرتتيب  قلقه  العائلة من  رب  فهداأ  القلق  ب��ادي  وك��ان  ما  �سيئا  ا�ستم  كاأنه  البيت  واأيابا يف  ذهابا 
ورغم ذلك اخذ ي�سدر ا�سواتا خفيفه وكاأنه يتوج�س �سرا وفجاأة انتبه رب العائلة على ا�سوات �سراخ �سعيف 
انها ت�سكن وحدها قلق وذهب ليخرب زوجته  البيت ولأن��ه يعرف  ال��دور الأ�سفل من عند �ساحبة  ي�سدر من 
ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �سيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�سباك ومنه ل�سقف غرفة �سغرية يف 
احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �سرفة �ساحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع احلرارة يف ذلك الوقت 
مما مهد الطريق لحد الل�سو�س للدخول وحماولة �سرقة البيت.  كانت �ساحبة البيت �سخمه اجل�سد مما 
مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�س من الل�س الذي كان يكمم فمها وكان يحاول ان يطبق على رقبتها 
خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة فاأوقع الثنان اأر�سا �ساحبة البيت والل�س 
ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�س وهو يزجمر وقد بانت اأ�سنانه احلادة وتوتره الذي جعله يبدو �سر�سا بل 
مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�س فاأ�ست�سلم نوما على الأر�س بدون حراك بدل من تقطيعه اربا 
اربا باأ�سنان ذلك الكلب، هنا انت�سبت �ساحبة البيت وقد هداأت قليال يف الوقت الذي اخذ رب العائلة يخبط 
بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه الت�سال بال�سرطة لوجود ل�س لديها، عندها نظر 
اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي.  دخل رب العائلة م�سرعا فوجد امل�سكني وقد ا�ست�سلم على 
الأر�س وكلبه ال�سجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�سد الل�س فاأ�سرع بطلب ال�سرطة وهو ي�سحك ويقول رمبا 
ال�سرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�س يف البيت معززا مكرما بل مدلل 

من �ساحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له.

اأعلنت الدكتورة اأرينا جيغالينا، اأخ�سائية الأمرا�س 
تكون  اأن  ميكن  الكريهة،  الفم  رائحة  اأن  الباطنية، 

عالمة لعدد من الأمرا�س.
وت�سري الدكتورة يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن حوايل 

امل�سكلة. هذه  من  يعانون  النا�س  من   70%
"%90 م��ن ح��الت ظهور رائ��ح��ة الفم  اإن  وت��ق��ول 
الكريهة يكون ب�سبب اأمرا�س الأ�سنان واللثة والأنف 
املالئمة  الظروف  تخلق  حينها  واحلنجرة،  والأذن 
لتغري البكترييا يف جتويف الفم. فعلى �سبيل املثال 
ي�سبب ت�سو�س الأ�سنان والتهاب اللثة ونزيف الأ�سنان 

ظهور مثل هذه الرائحة".

اأن تظهر رائحة الفم الكريهة عند  وت�سيف، ميكن 
التهاب اللوزتني واجليوب الأنفية. وتقول: "وميكن 
اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س  الرائحة،  �سبب  يكون  اأن 
الأم��ع��اء وحتى  واأم��را���س  املعدة،  اأم��را���س  املختلفة: 

اأمرا�س الكبد".
الكريهة،  ال��ف��م  رائ��ح��ة  ملكافحة  ال��دك��ت��ورة  وتن�سح 
طبيب  وم��راج��ع��ة  ال��ف��م  جت��وي��ف  بنظافة  بالعتناء 
ال�سبب يف  لي�ست  الأ���س��ن��ان  اأن  ف���اإذا ظهر  الأ���س��ن��ان. 
اأخ�سائي  مرجعة  يجب  الكريهة،  ال��رائ��ح��ة  ظ��ه��ور 
الأنف والأذن واحلنجرة اأو اأخ�سائي اأمرا�س اجلهاز 

اله�سمي، لت�سخي�س ال�سبب.

اأمرا�س تك�شفها رائحة الفم الكريهة

�صبي اأفغاين يحمل بالونات للبيع خالل احتفال بعيد احلب يف كابول، اأفغان�صتان.  رويرتز


