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كيف ي�ؤثر الإنرتنت على ال�سحة العقلية لكبار ال�سن؟
"الرعاية  اأبريل اجل��اري مبجلة  اأوائ��ل  ن�شرت  درا�شة علمية،  خل�شت 
ال�شحية"، اإىل اأن ال�شتخدام املتكرر للإنرتنت من الأ�شخا�ص التي 
العقلية،  لل�شحة  مفيًدا  كان  عاًما،  و75   55 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 

خلل فرتة الإغلق التي �شاحبت جائحة كوفيد19-.
اأولئك  اإىل  الإجنليزية،  �شاري  جامعة  اأجرتها  التي  الدرا�شة  وت�شري 
الذين ا�شتخدموا الإنرتنت ب�شكل اأكرب، وخا�شة من اأجل البقاء على 
ات�شال مع الأ�شدقاء والعائلة، كانوا اأقل عر�شة للإ�شابة بالكتئاب، 
الجتماعية  والعزلة  الوحدة  وتعترب  اأعلى.  حياة  ج��ودة  عن  واأبلغوا 
امل�شاكل الرئي�شية للكثريين يف ظل الإغ��لق الناجت عن جائحة  من 
كوفيد19-، خا�شة يف حالة كبار ال�شن؛ اإذ ترتفع مع الوحدة خطورة 
الإ�شابة بالكتئاب والنتائج ال�شحية ال�شلبية الأخرى، لكن الدرا�شة 
ال�شن قد �شاعد يف  املتكرر للإنرتنت لدى كبار  اأن ال�شتخدام  توؤكد 
اأثناء  ف��ردًي��ا؛  م�شارًكا   3491 الباحثون  در���ص  اخلطر.  ه��ذا  تقليل 
تدابري التباعد الجتماعي يف بريطانيا، يف حني مت م�شح امل�شاركني 
عن  البحث  مثل:  للإنرتنت،  ا�شتخدامهم  ون��وع  وت��رية  اإىل  ا�شتناًدا 
املعلومات اأو لأغرا�ص الت�شال. تو�شل الباحثون اإىل اأن اأولئك الذين 
اليوم  "مرة واحدة يف  ا�شتخدموا الإنرتنت ب�شكل متكرر  اإنهم  قالوا 
اأعرا�ص الكتئاب، واأبلغوا  اأقل بكثري من  اأكرث" لديهم م�شتويات  اأو 
عن جودة حياة اأعلى مقارنة باأولئك الذين ا�شتخدموا الإنرتنت مرة 

واحدة فقط يف الأ�شبوع اأو اأقل.

لهذا ال�سبب ل تنظفي املقالة يف احل��ض 
بعد طهي  تنظيفها  ال��ت��ي يجب  الأ���ش��ي��اء  اأ���ش��ع��ب  م��ن  امل��ق��لة  تعترب 

وجبات الطعم يف املطبخ.
اأو  اجللي  حو�ص  يف  امل��ق��لة  تنظيف  بعدم  التنظيف  خ��رباء  وين�شح 
جلية ال�شحون، حيث ميكن اأن يت�شبب ذلك مب�شاكل كبرية، وذلك 
لأن زيت الطهي املتجمد هو اأحد الأ�شباب الرئي�شية لن�شداد م�شارف 
الزيوت يف  "حتى لو جنحت   Dri Pak املياه. واأو�شح اخل��رباء يف 
اخلروج من منزلك اإىل املجاري العامة، فيمكن اأن ت�شاهم يف حدوث 
ه��و عدم  ذل��ك  ملنع ح��دوث  واأ�شهل طريقة  امل��ج��اري،  ه��ذه  ان�شداد يف 

ال�شماح لها بالو�شول اإىل م�شارف املياه يف منزلك باملقام الأول".
ا���ش��ت��خ��دام ح��ي��ل��ة ب�شيطة  اأو  ال���زي���ت  ال��ت��خ��ل�����ص م���ن  اإم�����ا  ومي��ك��ن��ك 
لمت�شا�شه، والأف�شل و�شع الزيوت امل�شتعملة يف عبوات زجاجية اأو 

عبوات خا�شة للتخل�ص منها دون �شكبها يف م�شارف املياه.
واإذا مل تتمكن من التخل�ص من الزيت، قم بر�ص بع�ص بلورات ال�شودا 
يف املقلة الزيتية، ثم تاأكد من توزيع البلورات بالت�شاوي وم�شاهدتها 
تلت�شق بالزيت، ثم اك�شط بلورات ال�شودا للح�شول على مقلة خاٍل 
من الزيت. واأخرًيا، ا�شتخدم املاء ال�شاخن وقطعة قما�ص اأو اإ�شفنجة 

لتنظيف املقلة، بح�شب �شحيفة اإك�شربي�ص الربيطانية.

بعد 10 اأيام.. خرب �سار ب�ساأن لقاح اجلرعة ال�احدة
�شمحت ال�شلطات ال�شّحية الأمريكية، ، با�شتئناف عمليات التطعيم 
يف الوليات املّتحدة بلقاح "جون�شون اأند جون�شون" امل�شاّد لكوفيد-
بعد 10 اأيام على تعليق ا�شتخدام هذا الّلقاح اإثر  ياأتي  قرار  يف   ،19

ت�شجيل حالت جتّلطات دموية نادرة.
وقالت "املراكز الأمريكية لل�شيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها"، 
املّتحدة،  الوليات  العامة يف  ال�شّحة  امل�شوؤولة عن  الأ�شا�شية  الوكالة 
اإّن  م�شرتك  ب��ي��ان  يف  اإيه"،  دي  "اأف  ل��لأدوي��ة  الأم��ريك��ي��ة  وال��وك��ال��ة 
يجب  لكوفيد19-  امل�شاّد  جون�شون  اأن��د  جون�شون  لقاح  "ا�شتخدام 
تفوق  الّلقاح  ف��وائ��د  اأّن  معتربة  املّتحدة"،  ال��ولي��ات  يف  ُي�شتاأنف  اأن 
بكثري خماطره على البالغني. وكانت ال�شلطات ال�شحية يف الوليات 
املّتحدة عّلقت يف 13 اأبريل اجلاري عمليات التطعيم بلقاح ال�شركة 
الدوائية الأمريكية العملقة اإف�شاحاً يف املجال اأمام اإجراء حتقيق يف 
الأ�شباب التي جعلت عدداً من الن�شاء اللواتي تلّقني هذا اللقاح ُي�شنب 
ال�شفائح  م�شتويات  يف  بانخفا�ص  مرتبطة  خطرة  دموية  بتجّلطات 
الدموية. واإذ اأّكدت الوكالتان يف بيانهما اأّنهما "واثقتان من اأّن هذا 
"يف  اأّنه  اآمن وفّعال يف الوقاية من كوفيد19-"، �شّددتا على  الّلقاح 
الوقت احلايل، ت�شري البيانات املتاحة اإىل اأّن خطر الإ�شابة" بجلطة 
�شتظلن  �شي  دي  و�شي  اإي��ه  دي  اإف  لكّن  للغاية،  "منخف�ص  دموية 

يقظتني و�شتوا�شلن التحقيق يف هذا اخلطر".
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ك�سف م�عد ظه�ر القمر 
العمالق يف �سماء ال�سع�دية

ال�شعودية،  العربية  اململكة  �شماء  العملق يف  القمر  اأن يظهر  املنتظر  من 
م�شاء يوم الثلثاء املقبل.

وقالت وكالة الأنباء ال�شعودية اإن القمر العملق �شيظهر يف �شماء اململكة 
بعد غروب �شم�ص يوم الثلثاء 27 اأبريل اجلاري عند الأفق ال�شرقي.

واأو�شحت اأن القمر �شيظهر "بحجم اأكرب يقدر بنحو 14 يف املئة، وب�شطوع 
اأبعد نقطة ب�شبب اكتمال القمر  املئة مما هو عليه يف  30 يف  اأك��رث بنحو 
اأق��رب نقطة  6:31 �شباحاً بتوقيت اململكة وم��روره يف  ب��دراً عند ال�شاعة 
من  كم   357،615 6:22 م�شاًء على م�شافة  ال�شاعة  الأر���ص عند  من 

الأر�ص".
وقال رئي�ص ق�شم علوم الفلك والف�شاء بجامعة امللك عبدالعزيز، الدكتور 
ح�شن حممد ع�شريي، اإنه ميكن ر�شد القمر العملق قبل �شروق ال�شم�ص 

الغربي. الأفق  عند  اأبريل  مبا�شرة يف اليوم نف�شه  27 
القمر  يكون  حيث  املقبل  مايو   26 الظاهرة يف  "�شتتكرر هذه  واأو���ش��ح: 

اأقرب قليًل اإىل الأر�ص بن�شبة 0.04 يف املئة".
"يف حال �شفاء اجلو من الغيوم وخلوه من  وذكر الدكتور ح�شن ع�شريي 
الغبار فاإن اأف�شل وقت لر�شد وت�شوير هذه الظاهرة الفلكية يكون يف نف�ص 
ال�شرقي حيث ميكن  القمر بالقرب من الأفق  اأبريل عندما يقع  يوم 27 
اأنه  مفيًدا  و�شطوعه"،  حجمه  اختلف  يظهر  وبهذا  حوله  مبا  مقارنته 

ي�شعب متييز هذا الختلف عندما ي�شبح مرتفعاً يف ال�شماء.

ت�سريب يك�سف عن �سكل 
من�ذج اأويل لـ اآيف�ن 13

13 عن  اآيفون  ل�  ت�شريب  اأح��دث  ك�شف 
ال�شكل الذي ميكن اأن يبدو عليه الهاتف 
ال��ذك��ي اجل��دي��د م��ن اآب���ل، وذل���ك بف�شل 

النموذج الأويل ل� “اآيفون 13 ميني”
غري  الأويل  ال����ن����م����وذج  ه������ذا  ي���ت���م���ي���ز 
 ITHome اأفاد موقع  الر�شمي، كما 
ت�شميمهما  اأع��ي��د  بعد�شتني  ال�شيني، 
على  ق��ط��ري،  ب�شكل  اخللفية  للكامريا 
�شوهدت  التي  الراأ�شية  الو�شعية  عك�ص 
امل��ا���ش��ي. وبح�شب  ال��ع��ام   12 اآي��ف��ون  يف 
اأولياً،  ي����زال  ل  ال��ن��م��وذج  ف����اإن  امل�����ش��ادر 
يتعلق  �شيء  اأي  اآب��ل  �شركة  ت��وؤك��د  مل  اإذ 
ب��ال��ت�����ش��ري��ب��ات وال�����ش��ائ��ع��ات، وخ��ا���ش��ة اأن 
اإنتاج اجلهاز على نطاق جتاري مل يبداأ 
بعد. من مظهر النموذج الأويل، ل نرى 
 13 اآيفون  تذكر على ت�شميم  تغيريات 
حتى  ال���ك���ام���ريا.  ت�شميم  اإع�����ادة  ���ش��وى 
بو�شوح  ي��ت��واف��ق  ال��داك��ن  الأزرق  ال��ل��ون 
ومع   .2020 لعام  ت�شكيلة  اأح���دث  م��ع 
بو�شع  ب��ال��ف��ع��ل  اآب����ل  ال��ت��زم��ت  اإذا  ذل����ك، 
عد�شة الكامريا القطرية، فمن املحتمل 
تنفيذه  يتم  م�شابًها  ت�شميًما  ن��رى  اأن 
يف طرز الهواتف الأك��رب والأك��رث متيًزا 

اأي�شاً.

كيف تتعرف على عالمات الإ�سابة 
با�سطراب الت�سّ�ه اجل�سمي؟ �ص 23

احلليب وم�ستقاته 
درع واق للقلب

ب�شكل  وال��زب��ادي  كاجلنب  وم�شتقاته  احلليب  تناول  اأن  كندية  درا���ش��ة  ك�شفت 
معتدل يومياً ي�شهم يف الوقاية من اأمرا�ص القلب والدورة الدموية، فما هي 

الكمية التي ين�شح بها الأطباء يومياً؟
لكن  امل��ت��وازن��ة،  للتغذية  املهمة  الأرك���ان  الأل��ب��ان من  تعد منتجات  منذ عقود 
عدداً متزايداً من اخلرباء يذهبون اإىل اأن احلليب لي�ص �شحياً، بل وبع�شهم 
يعتقد اأنه م�شر بال�شحة. وكانت درا�شة حديثة قد تو�شلت اإىل اأن الربوتينات 
تدعم  حجة  وكانت  للإن�شان.  ولي�شت  العجول،  لنمو  خم�ش�شة  واللكتوز 
اأن فريقاً  الأ�شا�شية. غري  الغذائية  امل��واد  يعار�شون جعل احلليب من  الذين 
اآخر ممن يف�شلون تناول اجلنب واللنب وم�شتقاته الأخرى ميكنهم الآن عدم 
الفينة  بني  الإع��لم  و�شائل  تتناقلها  التي  الدرا�شات  هذه  مثل  اإىل  اللتفات 
والأخرى. فقد ن�شحت درا�شة جديدة بتناول منتجات احلليب ب�شكل معتدل، 
اإذ ي�شاهم ذلك يف خف�ص خماطر الإ�شابة باأمرا�ص القلب، كما ك�شف باحثون 
الأملاين،  براك�شي�ص  هايل  موقع  وبح�شب  الكندية.  ما�شرت  م��اك  جامعة  من 
املعني بال�شوؤون الطبية، فاإن القائمني على الدرا�شة اأجروا اختبارات على نحو 
بلداً حول العامل، بينها كندا وال�شويد والربازيل   21 �شخ�ص من  األف   135
وبنغلدي�ص وتنزانيا. وتوجب على امل�شاركني فيها تقدمي معطيات عن طبيعة 

تناولهم ملنتجات الألبان وكمياتها.

هي  الأمل  اأبحاث  اأغلب  اإن  الدرا�شة  على  القائمون  وق��ال 
اأ�شرية  ب��خ��ربات  اأي�����ش��اً  رب��ط��ه��ا  امل��ه��م  ول��ك��ن م��ن  ع�شبية 

�شاغطة.
ا���ش��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات م��ن م�����ش��روع اآي����وا للأ�شرة 
وال�شباب وهي درا�شة طويلة تقدم 27 عاماً من البيانات 
الريفية من جمموعة من ثماين مقاطعات  الأ�شر  ب�شاأن 
امل��ت��ح��دة. وجرى  ال���ولي���ات  اآي����وا ب�شمال و���ش��ط  يف ولي���ة 
يف  وزوج���ات  اأزواج  من  احلا�شر  الوقت  يف  البيانات  جمع 
500 اأ�شرة مروا مب�شاكل مالية مرتبطة باأزمة املزارع يف 
اأغلب الأف��راد قد جتاوزوا  املا�شي. وكان  ثمانينات القرن 
وبع�شها  دائمة  زيجات  يعي�شون يف  واملتزوجون  عاماً   65

عاماً. و�شل ل�45 

الرابط بني املر�ض والدخل 
بني  ال��راب��ط  على  للتعرف  الباحثون  �شعى  بعدما  وحتى 
الأمرا�ص البدنية املتزامنة ودخل الأ�شرة والعمر، وجدوا 
اأن ه��ن��اك ���ش��ل��ة ب��ني امل�����ش��اع��ب امل��ال��ي��ة ل��لأ���ش��ر يف اأوائ����ل 
البدين بعد ثلثة عقود  املا�شي والأمل  القرن  ت�شعينيات 

لحقة.
اأن  امل��رج��ح  م��ن  اأن���ه  ل��ل��درا���ش��ة  الإ���ش��اف��ي��ة  النتائج  وتظهر 
الأمل  اأن  رغ��م  اجل�شدي  الأمل  على  ي��وؤث��ر  امل��ايل  ال�شغط 
من  امل��ايل  ال�شغط  على  التاأثري  ميكنه  ب���دوره  اجل�شدي 

خلل تكاليف الرعاية ال�شحية الإ�شافية.
ال�شغط  ال�شاغطة مثل  اخل��ربات  اأن  اإىل  البحث  وي�شري 
املايل تق�شي على املوارد النف�شية مثل الإح�شا�ص بالتحكم. 
ح�شا�شة  باملخ  مناطق  تن�شيط  اإىل  امل���وارد  ن�شوب  وي���وؤدي 
مر�شية  عمليات  اإط���لق  ع��ن  ي�شفر  مم��ا  ال�شغط  جت��اه 
مثل  �شحية  اأم��را���ص  اإىل  ت��وؤدي  وع�شبية  وف�شيولوجية 
الأمل البدين والق�شور البدين والوحدة واأمرا�ص القلب 

والأوعية الدموية.

تفيد ال�صحة وتطيل العمر
اأظهرت درا�شة علمية حديثة اأن الأزمة املالية العاملية، قد 
يكون لها فوائد �شحية كثرية على �شحة الأف��راد، الأمر 
جاءت  ال��درا���ش��ة  لكن  للكثريين،  مفاجئاً  يعد  ق��د  ال���ذي 
متوافقة مع درا�شات �شبقتها در�شت تاأثري الأزمات املالية 

التي مر بها القت�شاد العاملي يف القرن املا�شي .

التي  ال�����درا������ش�����ة  وب���ي���ن���ت 
اأجراها باحثون يف جامعة 
اأن  الأمريكية،  ميت�شغان 
املحلي  ال��ن��اجت  انخفا�ص 

املائة،  يف  خ��م�����ش��ة  مب���ق���دار 
اأدى اإىل زيادة يف معدل الأعمار لدى املواطنني 

. �شنة  مبقدار 1.9 
العاملية  املالية  الأزم���ة  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  اأ���ش��ارت 
املا�شي،  القرن  من  الع�شرينيات  يف  حدثت  التي 
اأدت اإىل زيادة معدل الأعمار لدى النا�ص مبقدار 
ع��ام��ني -1920 ب���ني  ال���ف���رتة  يف  ���ش��ن��ة،   8،8
م���ع���دلت الن���ت���ح���ار يف  ارت���ف���اع  ،1940 ورغ����م 
�شهد  الوفيات عموماً  اأن معدل  اإل  الفرتة،  تلك 

انخفا�شاً ملمو�شاً .
اأن معدل الأعمار ارتفع من  كما وجد الباحثون 
عام  �شنة   63.3 اإىل   1929 ع��ام  �شنة،   57.1

.  1933
ويتوقع الباحثون وفقاً للدرا�شات ارتفاع معدل 

ل���دى الأم��ري��ك��ي��ني ب�شبب الأزم����ة  الأع���م���ار 
حالياً  العامل  يعي�شها  التي  العاملية  املالية 

لي�شل اإىل 77.7 عاماً .
املبا�شرة  الأ���ش��ب��اب  اإن  الباحثون  وي��ق��ول 

�شحة  يف  ال��ع��ام  الو�شع  يف  التح�شن  لهذا 
الأفراد لي�ص وا�شحاً متاماً، رغم اأن هناك بع�ص املوؤ�شرات 

التي قد تكون �شبباً يف ذلك .
يقللون  الأزم���ات  اأوق��ات  يف  النا�ص  اأن  الدرا�شة  بينت  فقد 
املنزل، ما يعني اعتمادهم على  من تناول الوجبات خارج 
اأك���رث من  ال��ط��ع��ام امل��ن��زيل ال���ذي غ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون �شحياً 
من  يقللون  النا�ص  اأن  ال��درا���ش��ة  بينت  كما  املطاعم،  اأك��ل 
حوادث  انخفا�ص  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  لل�شيارات،  ا�شتخدامهم 

الطرق امل�شببة للوفاة .
النا�ص يف الأزم��ات، حافزاً  وقد يكون الفراغ الذي يعي�شه 
لهم للقيام مبزيد من الريا�شة التي تنعك�ص اإيجاباً على 
ع��ادات �شحية  الكثريين عن  ابتعاد  اإىل  اإ�شافة  �شحتهم، 
�شيئة، كالتدخني و�شرب الكحول، ما يزيد من متتع الفرد 

ب�شحة اأف�شل .
وعلى الرغم من هذه النتائج التي تو�شل لها الباحثون، 

زالوا  م��ا  اأن��ه��م  اإل 
ا�شتغرابهم  يبدون 
اإليه،  تو�شلوا  مما 
مل  مل��اذا  ويت�شاءلون 
التاأثري  ه����ذا  ي��ك��ن 
الوقت  يف  م���وج���وداً 
فيه  ان������ه������ار  ال���������ذي 
ال�شوفييتي  الحت��اد 
اأوائ�����ل  ال�����ش��اب��ق، يف 
بل  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات، 
على العك�ص متاماً، 
انعكا�ص  ك��ان  فقد 
التي  الأو�����ش����اع 
ع�������ا��������ش�������ه�������ا 
فييت  ل�شو ا
ذل�������ك  يف 
ال����������وق����������ت 
�شحتهم  ع���ل���ى 

ب�شكل �شلبي .
التداعيات  زال��ت حت��ذر من  الدرا�شات ما  ان بع�ص  ورغ��م 
ال�شحية ال�شلبية للزمة املالية مثل اأن فقدان الوظائف 
قد يربك حياة الأ�شر مما ي�شبب لها م�شاكل عائلية، واأن 
الوظيفة  وان فقدان  بال�شحة،  العمل م�شرة  الرتقية يف 
قد يوؤدي للإ�شابة باأمرا�ص خمتلفة، ال انه على العك�ص 
اأخ��رى الأم��ل يف حياة الكثري من  من ذل��ك، بعثت درا�شة 
القت�شادية حيث  الأزم��ة  الذين فقدوا وظائفهم يف ظل 
قالت اإن الأزمة املالية حت�ّشن ال�شحة وتقلل الوفيات واإنها 

مفيدة لل�شحة .
ف��ق��د وج���د ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة وروي����ك ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن 
10 يف  ب��واق��ع  ال�شغوط  م��ع��دل متو�شط  ت��زي��د  ال��رتق��ي��ة 
اإيجاد  م��ن  ومتنعه  ان�شغاًل  اأك��رث  امل��وظ��ف  وجتعل  امل��ائ��ة، 

الوقت الكايف لزيارة الطبيب .

خطط لإنتاج لقاحات خم�س�سة 
ل�ساللت ك�رونا املتح�رة

طريق  ع���ل���ى  ج����دي����دة  خ���ط���وة  يف 
ك�شفت   ،"19 "كوفيد  وب���اء  �شد 
يف  للقاحات  اأوك�شفورد  جمموعة 
بريطانيا، خططها لإنتاج لقاحات 
ال�شللت  مل��ك��اف��ح��ة  خم�����ش�����ش��ة 
امل���ت���ح���ورة م����ن ف����ريو�����ص ك���ورون���ا 
املجموعة  مدير  وتوقع  امل�شتجد. 
ال��ربوف��ي�����ش��ور اأن������درو ب������ولرد، اأن 
ملواجهة  امل��ط��ورة  اللقاحات  ت��ك��ون 
ال�شللت اجلديدة جاهزة بحلول 

�شهر �شبتمرب املقبل.
وك��ان��ت ط��ف��رات ك��ورون��ا ال��ت��ي اأدت 
����ش���للت ج���دي���دة من  اإىل ظ��ه��ور 
الفريو�ص يف ع�شرات الدول، اأثارت 
اللقاحات  فعالية  ب�شاأن  ال�شكوك 

احلالية.
وم�����ع ذل������ك، ق�����ال ب��������ولرد، ال����ذي 
ت��وىل الإ���ش��راف على جت��ارب لقاح 
اإن  اأ�شرتازينيكا"،  "اأك�شفورد 
اللقاحات ب�شورتها احلالية توؤمن 
بع�شا من احلماية �شد ال�شللت 
وباء  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  امل���ت���ح���ورة، 
ك���ورون���ا ل���ن ي��ك��ون ���ش��اغ��ط��ا على 

البلد خلل الأ�شهر املقبلة.
مبنا�شبة  ���ش��ح��ف��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
اأول �شخ�ص  تلقى  ع��ام على  م��رور 
اإبان فرتة  جرعة من لقاح كورونا 
ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ري��ري��ة، اأو����ش���ح اأن 
انت�شار بلده على وباء كورونا كان 

اأمرا غري وارد قبل نحو عام.
ت�شريحات  يف  ب�������ولرد  واأو������ش�����ح 
ميل"  "ديلي  ل���������ش����ح����ي����ف����ة 
ال���ل���ق���اح���ات  اأن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة، 
ه����ي احل�����ل ل���ل���خ���روج م����ن دوام�����ة 
حول  تنتهي  ل  ال��ت��ي  الإغ���لق���ات 
الربيطاين  العامل  واأ�شاد  العامل. 
للم�شاركة  ه��ب��ت  ال��ت��ي  ب��اجل��م��وع 
العام  ال�������ش���ري���ري���ة  ال���ت���ج���ارب  يف 
لتطوير  امل��ج��ال  اأت���اح  املا�شي، مم��ا 
حيز  اإىل  واإخ���راج���ه���ا  ال��ل��ق��اح��ات 
اأكرث  بريطانيا  و�شجلت  ال��وج��ود. 
اإ���ش��اب��ة بفريو�ص  4 م��لي��ني  م��ن 
األفا،   127 منهم  ت���ويف  ك���ورون���ا، 
الإ�شابات  م��ع��دل  ان��خ��ف�����ص  فيما 
ال��ي��وم��ي��ة م��ن ق��راب��ة 70 األ��ف��ا يف 
يناير املا�شي، اإىل اأقل من 3 اآلف 
الأخ���رية. واجلمعة قال  الأي���ام  يف 
رئي�ص الوزراء الربيطاين بوري�ص 
ت�شيطر  باتت  ب��له  اإن  جون�شون، 
الإ�شابات.  تراجع  مع  الوباء  على 
اإن  اإع����لم حملية  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 
اأكرث 33 مليون بريطانيا ح�شلوا 
على جرعة واحدة على الأقل من 
الباب  يفتح  مم��ا  ك��ورون��ا،  لقاحات 
املفرو�ص  ال��ق��ي��ود  ت��خ��ف��ي��ف  اأم�����ام 
مل��واج��ه��ة ال����وب����اء. واع���ت���رب اأن����درو 
اأن بريطانيا يف و�شع جيد  ب��ولرد 
باملئة   90 اأن  اإىل  م�شريا  للغاية، 
ممن عر�شوا عليهم اللقاح وافقوا 
على تلقيه، وقال: "هذا مذهل. مل 

يتوقع اأحد ذلك".

هل ميكن اأن ت�ؤدي ال�سغ�ط املالية 
اإىل اأمل بدين يف ال�سن�ات الالحقة؟

اأن  اأثر فوري على ال�صحة والعافية ولكن هل ميكن  اأن يكون لل�صغوط املالية  ميكن 
توؤدي اإىل اأمل بدين بعد ثالثني عاما ؟ الإجابة هي نعم، بح�صب بحث جديد اأجراه 

علماء جامعة جورجيا.
�صاين�ض  اأند هيلث ونقلها موقع  التي ن�صرت يف جملة �صرتي�ض  الدرا�صة  وتك�صف 

باإح�صا�ض  مرتبطة  العمر  منت�صف  يف  الأ�صرية  املالية  ال�صغوط  اأن  ديلي 
التالية  ال�صنوات  يف  البدين  الأمل  بزيادة  يرتبط  ما  وهو  التحكم  با�صتنفاد 

من العمر. وقال كاندودا ايه ا�ض ويكراما، الوا�صع الأول للدرا�صة والأ�صتاذ 
بكلية الأ�صرة وعلوم امل�صتهلك: "الأمل اجل�صدي يعترب مر�صًا يف حد ذاته 
ويف  واجتماعية...  ونف�صية  بيولوجية  رئي�صية:  مكونات  ثالثة  وله 
البالغني الأكرب �صنًا، حتدث مع م�صاكل �صحية اأخرى مثل الأداء البدين 

املحدود والوحدة واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية ".



األحد   25    إبريل   2021  م   -   العـدد   13224  
Sunday    25   April   2021   -  Issue No   13224

22

�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات ت�قع مذكرة تفاهم مع هيئة امل�ساهمات الجتماعية »معًا«

دبي.. انخفا�ض البالغات اجلنائية يف الربع الأول بن�سبة 13.4 %

جامعة حممد بن زايد للعل�م الإن�سانية تنظم حما�سرة بعن�ان الختالف يف الدين والفل�سفة

م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع اأف�سل بيئة عمل عامليا

•• العني-الفجر: 

وّقعت جامعة الإمارات العربية املتحدة، وهيئة امل�شاهمات 
ودعم  التعاون  لتعزيز  تفاهم   "معاً"، مذكرة  املجتمعية 
ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت���ق���دمي  احل���ل���ول املبتكرة 
املّلحة.  الجتماعية  والحتياجات  املجتمعية  للتحديات 
وّقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور غالب  احل�شرمي 
ب���الإن���اب���ة، و�شعادة  ال��ربي��ك��ي، م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
امل�شاهمات  هيئة  ع��ام  مدير  العميمي،  عجلن  �شلمة 

الجتماعية"معاً".
التفاقية  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  اإن  ال��ربي��ك��ي:  ال��دك��ت��ور  وق����ال   
ال�شامية  والأه�����داف  امل�����ش��رتك��ة  للجهود  ت��ت��وي��ج��اً  ي��اأت��ي 
خمتلف  بني  الوطنية  ال�شراكة  لتعزيز  الطرفني،  لدى 
ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع ،ل��ت��ق��دمي احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة ملواجهة 

النمو   ظل  يف  املجتمعية  الحتياجات  وتلبية  التحديات 
املت�شارع الذي ت�شهده الدولة واملنطقة، و�شعياً  والتطور 
ميتلكه  ملا  الوطنية،  امل�شاركة  م�شتويات  اأعلى  لتحقيق 
طريف التفاقية من مكانة كموؤ�ش�شات وطنية رائدة ، ومن 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  لتلبية اخلطط  وق��درات،  كوادر 
ونحن  ل�شيما   . الر�شيدة  حكومتنا  اإليها  ت�شعى  ال��ت��ي 
ا�شتعداداً  للدولة  الذهبي  باليوبيل  للحتفال  ن�شتعد 
للنتقال للخم�شني عاماً القادمة، والتي �شرت�شم �شورة 
م�شرقة ورائ��دة ل��دور  ومكانة دولة الإم��ارات يف مواكبة 
ركب التطور احل�شاري ،وامتلك اأدوات املعرفة وتعزيز  

روح الإبداع والبتكار "
واأ�شار مدير جامعة الإمارات بالإنابة  " نتطلع من خلل 
اإىل حت��دي��د الأول���وي���ات وت��ب��ادل البيانات  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأث�����ر الإيجابي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

م��ن خ���لل ال���ن���دوات وامل���وؤمت���رات، ور���ش��م الآل���ي���ات التي 
البتكار  م��ب��ادرات  م��ن  الق�شوى  ال�شتفادة  م��ن  متكننا 
الجتماعي  التي تطلقها الهيئة وذلك بدعم من قطاع 
التوعية  �شندوق ال�شتثمار الجتماعي و بو�شع خطط 
الإعلمية والإعلنية للربامج من خلل حتفيز اأبنائنا 
الطلبة على امل�شاركة الفّعالة يف  الأعمال التطوعية التي  

تنظمها الهيئة.
من جانبها قالت مديرة عام هيئة امل�شاهما ت املجتمعية 
اأثر  اإح���داث  على  بالعمل  معاً  هيئة  تلتزم    " معاً":   "
اجتماعي اإيجابي يف اأبوظبي، عرب تطوير برامج و�شراكات 
ا�شرتاتيجية تهدف اإىل توجيه جهود العطاء التي تبذلها 
خمتلف قطاعات املجتمع نحو حتقيق الأهداف امل�شرتكة 
والتي تعود بالنفع على امل�شلحة العامة.و ت�شعى معاً اإىل 
تفعيل منظومة امل�شاركة وامل�شاهمة املجتمعية، وروؤيتها يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة امل�شتدامة عرب اإقامة �شراكات 
ف��اع��ل��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص  واملجتمع 
واأ�شافت   ." اأف�����ش��ل  م�شتقبل  �شناعة  �شبيل  يف  امل���دين 
تعزز  خ��ط��وة  يف  تفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  ���ش��ع��داء  :"نحن 
اإيجاد  اإىل  وتهدف  الإم����ارات   جامعة  مع  التعاون  �شبل 
بالأبحاث  ال�شلة  ذات  املجالت  للتعاون يف خمتلف  اأطر 
التحديات  امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ع��اجل��ة  وامل�����ش��اري��ع  وال���درا����ش���ات 
امل�����ش��رتك لت�شميم  ال��ع��م��ل  ف�����ش��ًل ع���ن  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
التطوعية  املبادرات  اجلامعة يف  م�شاركة  لتفعيل  برامج 
معاً  هيئة  يف   " ن�شعى  وتابعت:  الهيئة".  تطلقها  التي 
اأثر اجتماعي  لبناء جمتمع متعاون متما�شك، واإح��داث 
اإيجابي، وذلك عرب و�شع حلول مبتكرة للتحديات التي 
تواجه املجتمع، وهي الر�شالة الأ�شا�شية لهيئة امل�شاهمات 

املجتمعية -معاً".

•• دبي -وام: 

القائد  امل���ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  ت��راأ���ص 
العامة  الإدارة  اأداء  تقييم  اجتماع  دبي،  ل�شرطة  العام 
من  الأول  الربع  خلل  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 

العام اجلاري.
اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  �شعادة  الج��ت��م��اع  ح�شر 
املن�شوري، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، 
العامة  الإدارة  مدير  اجل��لف،  �شامل  جمال  والعميد 
ال�شيخ حممد  للتحريات واملباحث اجلنائية، والعميد 
والريادة،  للتميز  العامة  الإدارة  املعل مدير  اهلل  عبد 
والعميد حممد را�شد بن �شريع املهريي، نائب مدير 
ل�شوؤون  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
الرقابة والإدارة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية 
يف الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية. وثمن 
معايل الفريق املري اجلهود التي تقوم بها فرق العمل 
يف  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
�شبط مرتكبي اجلرائم خلل وقت قيا�شي وبحرفية 
عالية، وجهودهم يف حفظ الأمن والأمان يف الإمارة، 
الربع  يف  اجلنائية  ال��ب��لغ��ات  انخفا�ص  يف  �شاهم  م��ا 
مقارنة   13.4% بن�شبة  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
اجلرمية  وانخفا�ص  املا�شي،  العام  من  الفرتة  بنف�ص 
من  الأول  ال��رب��ع  يف   25% بن�شبة  املُقلقة  املجهولة 

العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2020، 
يف   99.6% املعلومة  البلغات  ن�شبة  ارتفعت  فيما 
بالربع   99% مقابل  اجل��اري  العام  الأول من  الربع 

الأول من العام 2020.
اإدارة  م��ن  العليلي  اهلل  عبد  حمد  امل���لزم  وا�شتعر�ص 
الرقابة اجلنائية يف الإدارة العامة للتحريات واملباحث 

اجلنائية خلل الجتماع، النتائج التي حققتها الإدارة 
التطويرية  اخل��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل��ل��ت��ح��ري��ات  ال��ع��ام��ة 
وال�شرتاتيجية لتحقيق الأهداف واملوؤ�شرات املن�شودة 
يف خف�ص معدلت اجلرمية املُقلقة، والتعامل ال�شريع 
مناطق  يف  اجل���رائ���م  تقليل  وخ��ط��ط  ال��ب��لغ��ات،  م��ع 

الخت�شا�ص وت�شكيل فرق عمل فّعالة.

مراكز  م�شتوى  على  البلغات  اإح�شاءات  وا�شتعر�ص 
ال�شرطة، حيث اأظهرت الإح�شاءات انخفا�شاً يف ن�شبة 
ت�شجيل البلغات املقلقة والبلغات املجهولة يف الربع 
الأول من  بالربع  2021 ومقارنتها  العام  الأول من 
التي  الق�شايا  اأهم  حول  �شرحاً  وقدم  العام 2020. 
انخفا�ص  اإىل  اأدت  التي  والأ�شباب  معها،  التعامل  مت 
اجلرمية بالتعاون مع مراكز ال�شرطة، اإ�شافة اإىل دور 
اجلنائي  الربط  عملية  يف  الإح�شائي  التحليل  مركز 
واحل�������ش���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى الفرق 
الإجرامية  والأ�شاليب  باجلرمية  والتنبوؤ  امليدانية، 

املتوقعة عرب ا�شتخدام تقنيات الذكاء ال�شطناعي.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ع��م��ي��د ج��م��ال ���ش��امل اجل����لف اإن 
العام ل�شرطة دبي  القائد  الجتماعات الدورية ملعايل 
اأو من ينوب عنه ت�شاهم يف رفع كفاءة الأداء والعمل، 
ومناق�شة امل�شاريع امل�شتقبلية، وحل العقبات التي ميكن 
اأن تتخلل العمل.. لفتاً اإىل اأن هذه الجتماعات تاأتي 
ملتابعة تنفيذ منهجية متكاملة ُتقيم نتائج الإدارة ربع 
ال�شنوية، وذلك �شمن جدول زمني حمدد، ما يعطي 
فر�شة واإمكانية للطلع على الجتاهات التي حتدد 
تقييم  يتم مبوجبها  التي  والأ�شاليب  الإدارة،  اأه��داف 
النتائج مقارنة بال�شنوات املا�شية، وامل�شاهمة يف اإدخال 
ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��ط ال��ت��ط��وي��ري��ة لتحقق الأه����داف 

املرجوة.

•• اأبوظبي-وام:

 " الإن�شانية  للعلوم  زاي��د  بن  " جامعة حممد  نظمت 
بعنوان  ال�شابعة  الفل�شفية  و  ال��ف��ك��ري��ة  حما�شرتها 
الختلف يف الدين والفل�شفة" �شمن �شل�شلة  "تدبري 

املحا�شرات اخلا�شة ب�شهر رم�شان املبارك.
و رحب معايل الدكتور حمدان م�شلم املزروعي رئي�ص 

جمل�ص اأمناء جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�شانية 
املغربي  والباحث  املحا�شر  م�شروح  اإبراهيم  بالدكتور 
اأهمية الختلف بجميع  اإبراز  واأكد دور املحا�شرة يف 
اأ�شكاله �شواء كان دينيا اأو فل�شفيا اأو لغويا اأو حتى داخل 
املجتمع الواحد بو�شفه الو�شيلة املثلى لإثراء العقول 
و اغ��ن��اء ال��ن��ف��و���ص. ون���وه مب��ا ت�شمه دول���ة الإم����ارات 
ما  اأر���ش��ه��ا  للثقافات على  اخ��ت��لف متنوع  م��ن  ال��ي��وم 

اأهمية الختلف ودوره يف تقدم  اأكرب مثال على  يعد 
املجتمعات وتنويرها. و �شلط الدكتور اإبراهيم م�شروح 
يف املحا�شرة ال�شوء على البعد املتداول للختلف يف 
الفرق بني الختلف  الدين والفل�شفة مبنيا  كل من 
فيما  العقل  اأ�شا�ص  على  تبنى  فالفل�شفة  املجالني  يف 
يختلف عنها الدين الذي يقوم على اأ�شا�ص الت�شليم و 
التقدي�ص. واأكد اأن الختلف جزء ل يتجزاأ من الدين 

فقد خلق اهلل عز وجل الليل والنهار كما خلق الب�شر 
ذكرا و اأنثى و الختلف يف دين الإ�شلم م�شروع فهو 
ينطوي يف جوهره على الت�شامح و التعاي�ص و احرتام 
ح��ري��ة امل��ع��ت��ق��د.. و اأ���ش��ار اإىل الأه��م��ي��ة ال��ك��ربى التي 
يك�شبها الختلف عندما يوجد يف جمتمع واحد فمن 
خلله يكت�شب هذا املجتمع تنوعا وثراء ثقافيا وفكريا 

عميقا.

•• دبي-وامك

امل�شاريع  لتنمية  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  ح�شلت 
اقت�شادية  موؤ�ش�شات  اإح��دى   - واملتو�شطة  ال�شغرية 
لعام  عمل  بيئة  كاأف�شل  العتماد  �شهادة  على  دب��ي.. 
متت  م�شتقلة  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ب��ع��د  وذل����ك   2021
وورك" والذي  ت��و  بلي�ص  "غريت  موؤ�ش�شة  قبل  م��ن 
واملقايي�ص  امل���ح���اور  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ا���ش��ت��ن��دت 
املتعلقة بال�شعادة الوظيفية من خلل ا�شتق�شاء راأي 
الوظيفية  الفئات  مبختلف  املوظفني  جلميع  منفذ 
واملراجعة  التدقيق  لعملية  وب��الإ���ش��اف��ة  باملوؤ�ش�شة، 
ويوؤكد  املجال.  املنفذة يف هذا  املمار�شات  اأف�شل  على 
عمل  بيئة  كاأف�شل  الع��ت��م��اد  �شهادة  على  احل�شول 
الثقافة  وتقوية  الوظيفية،  ال�شعادة  تعزيز  اأهمية 
ن�شبة  على  املوؤ�ش�شة  نالت  حيث  املوؤ�ش�شية،  والقيم 
%90 وفق موؤ�شر الثقة، وبذلك تعترب اأول موؤ�ش�شة 

بيئة  "اأف�شل  اعتماد  على  حت�شل  للم�شاريع  داعمة 
عمل" عاملياً.

امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأن  يذكر 
ال�شغرية واملتو�شطة ح�شلت على جائزة اأ�شعد مكان 
واأف�شل  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  عمل 
برنامج لإ�شراك وم�شاورة املوظفني، واأف�شل برنامج 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  اأم���اك���ن  يف  البيئية  ل��ل���ش��ت��دام��ة 
احلكومي خلل عام 2020 من قبل برنامج ال�شعادة 
يف اأماكن العمل، بالإ�شافة لتطبيق املوؤ�ش�شة العديد 
املوظفني،  �شعادة  جم��ال  يف  املتميزة  املمار�شات  م��ن 
منها و�شام املدير التنفيذي للتميز؛ لتكرمي وتقدير 
التخ�ش�شي،  والتدريب  الفئات،  مبختلف  املوظفني 
والتوجيه والإر�شاد الوظيفي، تعزيز منظومة الثقافة 
املتميزة.  الإدارية  املمار�شات  التنظيمية وغريها من 
احلكومية  ال��ت��وج��ه��ات  حتقيق  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ع��م��ل 

جلعل اإمارة دبي املدينة الأ�شعد يف العامل.

جلنة �س�ؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية لل�طني 
الحتادي تناق�ض م�س�دة تقرير تط�ير ال�سناعات ال�طنية 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطني  باملجل�ص  املعدنية  وال��رثوة  والطاقة  التقنية  �شوؤون  ناق�شت جلنة 
عبداهلل  يو�شف  �شعادة  برئا�شة  بعد  عن  عقدته  اجتماع  خ��لل  الحت���ادي 
البطران رئي�ص اللجنة، م�شودة تقريرها ب�شاأن مو�شوع دور وزارة ال�شناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة يف �شاأن تطوير ال�شناعات الوطنية.
الك�شف  عي�شى  حممد  من:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  يف  �شارك 
مقرر اللجنة، و الدكتورة حواء ال�شحاك املن�شوري، وعائ�شة را�شد ليتيم، 

وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة ن�شال حممد الطنيجي.
وقال �شعادة يو�شف البطران رئي�ص اللجنة، اإن اللجنة انتهت من مناق�شة 
م�شودة تقريرها ب�شاأن مو�شوع دور وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
يف �شاأن تطوير ال�شناعة الوطنية، و�شيتم مناق�شة التو�شيات املقرتحة يف 
املجل�ص،  اإىل  ورفعه  النهائي  ب�شكله  التقرير  واعتماد  للجنة  قادم  اجتماع 
املو�شوع  القادمة ومناق�شة  اإحدى اجلل�شات  اأعمال  لإدراج��ه �شمن جدول 

مع ممثلي احلكومة.
واأو�شح �شعادة يو�شف البطران اأن اأع�شاء اللجنة ناق�شوا التو�شيات خلل 
اللجنة  التي عقدتها  النقا�شيتني  بناء على خمرجات احللقتني  الجتماع 
اأ�شحاب  مع  واجتماعاتها  الإم����ارات،  يف  الوطنية  ال�شناعة  تطوير  ح��ول 
الإماراتيني واملهتمني واملخت�شني يف  الأعمال  امل�شانع وامل�شتثمرين ورواد 

قطاع ال�شناعة.
واأ�شاف البطران اأن اللجنة تهدف من خلل مناق�شة املو�شوع اإىل الطلع 
على اأهم التحديات التي تواجه قطاع تطوير ال�شناعة الوطنية، وتوفرها 
تتعلق  التي  املقرتحات  ببع�ص  والتو�شية  والعاملية،  املحلية  الأ���ش��واق  يف 
بالت�شريعات، وال�شيا�شات واخلطط ال�شرتاتيجية، والتكنولوجيا والبتكار، 
باأهمية  والتوعية  الإم��ارات��ي��ة،  وال�����ش��ادرات  الوطنية،  ال�شناعة  وت�شجيع 
اإعطاء مزايا تف�شيلية  تطوير القطاع ال�شناعي، وتوطني هذا القطاع، و 
للمنتجات املحلية مبا ي�شمن توفري احلماية القانونية لها لتعزيز القيمة 
وطرح  لتمويلها،  واحل��واف��ز  امل��زاي��ا  ومنحها  الوطنية  لل�شناعات  امل�شافة 
املبادرات للم�شاريع ال�شناعية ال�شغرية واملتو�شطة، وتقدمي الدعم ومتويل 

امل�شاريع والأبحاث املتعلقة بهذا القطاع .
يذكر اأن اللجنة تناق�ص مو�شوع دور وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
ال�شرتاتيجية  الوطنية، �شمن حماور اخلطة  ال�شناعات  �شاأن تطوير  يف 
املحلية،  ال�شناعة  بتطوير  يتعلق  فيما  حتقيقها  اإىل  ال���وزارة  ت�شعى  التي 
ال�شناعات  م��ن  وحمايتها  الوطنية  ال�شناعات  ل��دع��م  وامل��ن��ح  واحل��واف��ز 
دعم  والحت��ادي��ة يف  املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�شيق  وال��ت��ع��اون  الأج��ن��ب��ي��ة، 

ال�شناعات الوطنية.

الثالثاء .. انطالق معر�ض عجمان 
للتعليم والتدريب 2021 اإفرتا�سيا

•• عجمان - وام:

 "  2021 التدريب  ال��دويل للتعليم و  " معر�ص عجمان  تنطلق فعاليات 
افرتا�شيا بن�شخته الثامنة الثلثاء املقبل وت�شتمر يومني وتنظمه غرفة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  عجمان  عجمان  و�شناعة  جت���ارة 
الدولة  25 ج��ام��ع��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة تعليمية م��ن داخ���ل  اأك���رث م��ن  مب�����ش��ارك��ة 

وخارجها.
و اأكد عبداهلل عبداملح�شن النعيمي نائب رئي�ص اللجنة املنظمة للمعر�ص اأن 
الن�شخة الإفرتا�شية للحدث تعتمد على حماكاة واقعية ل�شمان التوا�شل 
بني ممثلي اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية امل�شاركة مع الطلبة و الباحثني 
الزوار والتعرف على  اإ�شتفادة  العليا، بهدف تعزيز  اإ�شتكمال درا�شتهم  عن 
واأ�شاف  املتاحة  والإم��ت��ي��ازات  والت�شهيلت  املطروحة  التعليمية  الربامج 
املبا�شر مع كل من�شة جامعية عرب  التوا�شل  اأن املعر�ص ميكن زواره من 

خا�شية الفيديو اإىل جانب اإ�شتقبال ر�شائلهم والرد على اإ�شتف�شاراتهم.
املوؤ�ش�شات  و  ال���زوار  بني  التوا�شل  �شتتيح  الإفرتا�شية  املن�شة  اأن  اأ���ش��ار  و 
امل�شاركة من ال�شاعة التا�شعة �شباحا اإىل ال�شاعة الثانية ظهرا خلل يومي 
املعر�ص اإىل جانب توافر عدد من ور�ص العمل املتخ�ش�شة بالتعليم الفني 
وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة و ت�شليط ال�شوء على التخ�ش�شات املهنية 

امل�شتقبلية.
ي�شكل  والتدريب  للتعليم  عجمان  معر�ص  اأن  النعيمي  عبداهلل  اأو���ش��ح  و 
واأب��رز و�شائل  العايل  التعليم  ملتابعة تطورات قطاع  من�شة تعليمية دولية 
التي  املتغريات  بعد  ل�شيما  التخ�ش�شات  وم�شتجدات  امل�شتحدثة  واأدوات��ه 

فر�شتها جائحة كورونا.
ودعا نائب رئي�ص اللجنة املنظمة الطلبة واأولياء الأمور اإىل زيارة املعر�ص 
املطروحة  والتخ�ش�شات  وال��ربام��ج  امل�����ش��ارك��ة  اجل��ام��ع��ات  على  وال��ت��ع��رف 

لإختيار الأن�شب مبا يتوافق وامليول والرغبات واملرتبطة ب�شوق العمل.
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نف�صه  ال�صخ�ض يف  يوؤثر على كيفية تفكري  باأنه ا�صطراب �صحة عقلية  الت�صّوه اجل�صمي  يعرف ا�صطراب 
ومظهره.ول يعد ا�صطراب الت�صوه اجل�صمي ا�صطرابا يف الأكل ، ولكن هناك اأوجه ت�صابه بني احلالتني، 
واأكرثها �صيوعا اأنهما ميكن اأن يوؤديا يف النهاية اإىل الكتئاب، وا�صطراب 

الو�صوا�ض القهري، وا�صطراب القلق، واإ�صاءة ا�صتخدام املواد.
مركز  يف  امل�صاعد  والباحث  الأ�صتاذ  �صريفا�صتافا،  باكي  الدكتور  ويقول 
اأن  "من الطبيعي  اأ�صلوب احلياة بجامعة دريك�صيل:  الوزن والأكل وعلوم 
كان  اإذا  ولكن،  لآخر.  وقت  من  البطن  انتفاخ  اأو  ال�صباب  حب  ندبة  تظهر 
اليومية،  احلياة  مع  يتداخل  اأو  �صديدة  �صغوطا  ي�صبب  باملظهر  الن�صغال 

فهذه عالمات على اأن الفرد يعاين من ا�صطراب الت�صوه اجل�صمي".

اأعرا�ض ا�صطراب الت�صّوه اجل�صمي:
ت�شمل اأعرا�ص ا�شطراب الت�شوه اجل�شمي ما يلي:

- الن�شغال ال�شديد بوجود عيب حم�شو�ص يف املظهر ل يراه 
الآخرون اأو يبدو طفيفا لهم

يجعلك  مظهرك  "عيبا" يف  لديك  اأن  ال��ق��وي  الع��ت��ق��اد   -
قبيحا اأو م�شوها

ي��اأخ��ذون ملحظة خا�شة عن  الآخ��ري��ن  ب���اأن  الع��ت��ق��اد   -
مظهرك بطريقة �شلبية اأو اأنهم ي�شخرون منك

- النخراط يف ال�شلوكيات التي تهدف اإىل اإ�شلح اأو اإخفاء 
العيب املُت�شور الذي ي�شعب مقاومته اأو التحكم فيه، مثل 

تكرار تفقد املراآة اأو التزين
- مقارنة دائمة ملظهرك مع الآخرين

- تكرار الطمئنان ب�شاأن مظهرك من الآخرين

- ا���ش��ت��م��رار الع��ت��ق��اد ب��اأن��ك ت��ب��دو �شيئ امل��ظ��ه��ر ح��ت��ى بعد 
اإجراءات التجميل

- يتجنب املواقف الجتماعية
الت�شوه  ا����ش���ط���راب  م���ن  ت���ع���اين  اأن�����ك  ت��ع��ت��ق��د  ك��ن��ت  واإذا 
اجل�شمي، فقم بزيارة الطبيب يف اأقرب وقت ممكن لتاأكيد 
الت�شخي�ص، حيث ي�شعب التغلب على هذا ال�شطراب مع 

مرور الوقت.

ما الذي ي�صبب ا�صطراب الت�صوه اجل�صمي؟
ل يوجد �شبب واحد معروف ل�شطراب الت�شوه اجل�شمي. 
ومع ذلك، قد تلعب اجلينات وجتارب احلياة والهوية دورا 

يف ذلك.
مهيئني  الأ���ش��خ��ا���ص  بع�ص  ي��ك��ون  ق��د  ال���وراث���ة:  علم   .1

وراثيا ل�شطراب الت�شوه اجل�شمي.
املجتمعية  التوقعات  ت�شهم  اأن  ميكن  احلياة:  جتارب   .2
الت�شوه  ا����ش���ط���راب  ح�����دوث  يف  اأي�������ش���ا  احل���ي���اة  وخ������ربات 

اجل�شمي وت�شمل: 
للج�شم،  كراهية  خطاب  �شماع  اجل�شم،  يف  خلل  م�شاهدة 
التوا�شل  و�شائل  على  ال�شور  ال���وزن،  زي���ادة  على  التعليق 
الجتماعي، الإعلنات التي تركز على فقدان الوزن، املعاناة 

من �شدمة.
3. الهوية: ميكن للأ�شخا�ص من اأي جن�ص ودميوغرافية 
الت�شوه اجل�شمي. ومع ذلك، وفقا  ا�شطراب  وعمر جتربة 
للباحثني، فاإن بع�ص الأفراد معر�شون خلطر اأكرب مبا يف 
ذلك من ترتاوح اأعمارهم بني 14 و25 عاما ومن لديهم 

تاريخ يف اتباع نظام غذائي.

عالج ا�صطراب الت�صّوه اجل�صمي:
ا�شطراب الت�شوه اجل�شمي حالة قابلة للعلج، لكن العلج 
اأخ�شائي  مع  العمل  ي�شمل  وق��د  ال��ف��رد.  باختلف  يختلف 

ال�شحة العقلية والطبيب واأخ�شائي التغذية.
ومي��ك��ن ل���ه���وؤلء اخل����رباء م�����ش��اع��دت��ك م��ن خ���لل خيارات 

العلج املختلفة املتاحة ، كما تقول �شينا جاراميلو، اأخ�شائية 
تغذية، مثل:

-العلج ال�شلوكي املعريف
-العلج ال�شلوكي اجلديل

-تناول الأدوية امل�شادة للقلق اأو الكتئاب

ا�صطراب �صحة عقلية يوؤثر على كيفية تفكري ال�صخ�ض يف نف�صه ومظهره

كيف تتعرف على عالمات الإ�سابة 
با�سطراب الت�سّ�ه اجل�سمي؟

من  يقلل  اأن  املحتمل  م��ن  ه��ذا  اإن  الفريق  وق��ال 
وظائف الع�شلت والأداء والتعايف. وعلوة على 
فيتامني  نق�ص  منع  اأن  اإىل  النتائج  ت�شري  ذل��ك، 
القدرة  ل��دي��ه  ي��ك��ون  ق��د  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ل���دى   D
املرتبط  الع�شلي  التنك�ص  درء  يف  امل�شاعدة  على 

بالعمر.

واأ�شارت الدرا�شات احلديثة اإىل اأن نحو اأربعة من 
كل ع�شرة اأ�شخا�ص يف �شكان اأوروبا )%40( قد 

.D يعانون من نق�ص فيتامني
بزيادة  م��رت��ب��ط��ا  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  اق����رتاح  ك��م��ا مت 
ذلك  باأمرا�ص خمتلفة، مبا يف  الإ�شابة  خماطر 
ال�شرطان و"كوفيد19-" ومر�ص ال�شكري، على 

الرغم من اأن هذه الدرا�شات ت�شري اإىل الرتباط 
اأن فوائد مكملت فيتامني  اإل   ، ال�شببية  ولي�ص 
للنقا�ص  رئي�شًيا  م��و���ش��وًع��ا  الآن  اأ�شبحت   D

ال�شحي.
وتظهر النتائج اأن هناك �شلة وا�شحة بني نق�ص 
الع�شلت  يف  التاأك�شدية  وال��ق��درة   D فيتامني 

الهيكلية.
يقلل   D فيتامني  نق�ص  اأن  الباحثون  وي��ق��رتح 
جهاز  عن  عبارة  وهي  امليتوكوندريا،  وظيفة  من 
�شغري ومميز، تتمثل وظيفته الرئي�شية والأكرث 

اأهمية يف اإنتاج وتوليد الطاقة.
التمثيل  وخ��ب��ري  ال���درا����ش���ة  م���وؤل���ف  وا���ش��ت��ك�����ش��ف 
ال����غ����ذائ����ي، اأن��������درو ف���ي���ل���ب، م����ن م��ع��ه��د غ���ارف���ان 
للأبحاث الطبية يف دارلينغ هري�شت باأ�شرتاليا، 
وزملوؤه، يف درا�شتهم تاأثري نق�ص فيتامني اأ�شعة 
ال�شم�ص الناجم عن النظام الغذائي على وظيفة 
امليتوكوندريا الع�شلية الهيكلية يف ذكور الفئران 

ال�شغرية.
الفئران  باإطعام  الفريق  ق��ام  اأ�شهر،  ثلثة  ومل��دة 
اإما بنظام غذائي يحتوي على كميات طبيعية من 
فيتامني D، ما اأدى اإىل م�شتويات 30 نانومول 
 ،D لكل لرت، اأو نظام غذائي منخف�ص فيتامني
م��ا ي����وؤدي اإىل ن��ق�����ص ال��ف��ي��ت��ام��ني مب�����ش��ت��وي��ات 3 

نانومولت فقط لكل لرت.
 D واأو�����ش����ح ال��ب��اح��ث��ون اأن م�����ش��ت��وى ف��ي��ت��ام��ني
لكل  ن��ان��وم��ول   50-40 ه��و  الب�شر  يف  ال�شحي 
لرت، ويعرف النق�ص احلاد على اأنه اأي قيمة اأقل 

من 12 نانومول لكل لرت.
الذي  النق�ص  اأن  ح��ني  اأن���ه يف  ال��ف��ري��ق  واأ����ش���اف 
حدث يف الفئران كان اأكرث حدة، اإل اأنه ظل �شمن 

النطاق املعرتف به �شريريا.
ال���دم والأن�����ش��ج��ة م��ن الفئران  اأخ���ذ ع��ي��ن��ات  ومت 
ع��ل��ى اأ���ش��ا���ص ���ش��ه��ري م���ن اأج����ل حت��دي��د ك���ل من 
عدد  وكذلك  والكال�شيوم   D فيتامني  تركيزات 

امليتوكوندريا وم�شتويات وظائفها.
اأن  الفريق  ال��ث��لث��ة، وج��د  الأ���ش��ه��ر  انتهاء  وب��ع��د 
الهيكلية  ال��ع�����ش��لت  يف  امل��ي��ت��وك��ون��دري��ا  وظ��ي��ف��ة 
ومل   ،37% اإىل  ت�شل  بن�شبة  ل�شعف  تعر�شت 
اأو  اأعداد امليتوكوندريا  يكن هذا ب�شبب انخفا�ص 

انخفا�ص كتلة الع�شلت.
وت�شري النتائج اإىل اأن امل�شتويات غري الكافية من 
فيتامني D قد توؤدي اإىل انخفا�ص كمية الطاقة 
بدورها  والتي  الع�شلت،  تنتجها  اأن  ميكن  التي 

قد توؤدي اإىل �شعف وظيفة الع�شلت.
ف��اإن منع  ذل��ك،  اإىل  بالنظر  اإن��ه  الباحثون  وق��ال 
ي�شاعد  ق��د  ال�شن  كبار  ل��دى   D فيتامني  نق�ص 

خماطر  وتقليل  الع�شلت  اأداء  على  احلفاظ  يف 
الإ�شابة بالأمرا�ص ذات ال�شلة مثل �شاركوبينيا، 
الهيكلية  الع�شلت  لكتلة  التدريجي  والفقدان 

وقوتها.
الباحثون  يتطلع  الأولية،  درا�شتهم  اكتمال  ومع 
فيتامني  نق�ص  ت��اأث��ري  كيفية  حت��دي��د  اإىل  الآن 

يف  ووظائفها  امليتوكوندريا  يف  التحكم  على   D
الع�شلت الهيكلية يف الفئران.

اإىل مزيد من  �شتكون هناك حاجة  اأنه  واأ�شافوا 
لنق�ص  املبا�شر  ال��ت��اأث��ري  يف  للتحقيق  ال��درا���ش��ات 
الع�شلت  وظيفة  على  ال�شم�ص  اأ�شعة  فيتامني 

وقوتها لدى الب�شر.

نق�ض فيتامني D قد ي�سعف وظيفة الع�سالت
من املعروف منذ فرتة طويلة اأن ما ي�صمى بفيتامني اأ�صعة ال�صم�ض، املوجود اأي�صا يف 
الأطعمة مثل الأ�صماك الزيتية و�صفار البي�ض واجلنب والفطر، يلعب دورا يف قوة 
العظام.ومع ذلك، يف التجارب التي اأجريت على الفئران، وجد باحثون اأ�صرتاليون 

اأن عدم احل�صول على ما يكفي من فيتامني D يقلل من وظيفة امليتوكوندريا التي 
تقوي الع�صالت.
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العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأداء   اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000700/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد بطيح  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ رئي�ص خلدمات تاأجري العقارات واإدارتها �ص ذ م م وميثلها اأجنم يو�شف رئي�ص هندي اجلن�شية  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعله. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف : 145769.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

)جزئي(    مدين   AJCFICIREA2021 /0000249 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعى عليه : وقا�ص حميد راجا عبد احلميد باك�شتانى/ اجلن�شية.

نعلمكم باأن املدعي احمد نا�شر �شالح احلرازي المارات العربية املتحدة/ اجلن�شية، 
اأمام  احل�شور  عليكم  يجب  لذا   ، درهم   75000 للمطالبة  اأعله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
ال�شاعة    2021/3/18 املوافق  اخلمي�ص  يوم  املدنيه  البتدائية  املحكمة  عجمان،  حمكمة 
ما لديكم من دفاع وم�شتندات، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد  لتقدمي   8.00

ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
ن�ص احلكم : حكمت املحكمة: باإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 75000 درهم )خم�شة و �شبعني 
%5 من تاريخ قيد الدعوى و حتى ال�شداد التام مع الر�شوم و  الف درهم( مع الفائدة عليه 

امل�شروفات و الف درهم  - حرر بتاريخ / 2021/4/15 - حرر بوا�شطة املوظف 
مركز �شعادة املتعاملني 

القا�سي / احمد حممد ابراهيم ال�سقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2020 /0003349 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اأكرم فندى ذيب ال�شليتى  
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/12/08 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله ل�شالح  هادف �شعيد عبداهلل جمرن الكتبي بالتايل:
ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �شده )) اأكرم فندى ذيب ال�شليتي (( باأن يوؤدي للطرف الطالب 

))هادف �شعيد عبداهلل جمرن الكتبي (( :
القانونية  والفائدة   ، درهما(  وثمامنائة  األفا  واأربعون  )ت�شعة  درهما   49،800 وقدره  مبلغا 
الإلزام  مع   ، ال�شداد  متام  وحتى   2020/11/18 املوافق  املطالبة  تاريخ  من   7% بواقع 

بامل�شروفات، ومبلغ األف درهما مقابل اأتعاب املحاماة
حكما قابل لل�شتئناف خلل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�سي / وجدى ال�ساذيل بن احمد 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
مدين    SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000025/ 

اإىل املحكوم عليه :  راو حممد عرفان راو حممد لقمان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ايه ايه ل�شبكات الكمبيوتر - �ص ذ م م  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامل الر�شوم وامل�شاريف 29257 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعله خلل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3673(

املنذرة : مى للعقارات )�ص.ذ.م.م(
املنذر اليه : مركز اك�شبندماترك�ص للت�شال �ص.ذ.م.م  - رقم الرخ�شة التجارية )878879(

)جمهول( حمل القامة(
و�ش�ته  ومائت�ان  ال�ف  وع��ش�رون  ثلث�ة   )23286( مبلغ  �ش�داد  ب�ش�رورة   - اأول:  بالتايل:   اإليها  املنذر  على  املنذرة  تنبه 
وثمانون دره�م م�ش�تحق ح�تى تاري�خ  2021/4/13 بال�شافة اىل م�ا ي�شتجد م�ن القيم�ة اليجاري�ة وذل�ك ح�تى تاري�خ 
البن�ك  م�ن   )02/02( رق�م  ال�شيكات  ارجت�اع  غرام�ة  ع�ن  وذل�ك  دره�م   2000 و�ش�داد  امل�وؤجرة  للع�ني  الفعل�ي  الإخ�لء 
دون �ش�رفها و�ش�داد )3548( دره�م وذل�ك ع�ن �ش�ربية القيم�ة امل�ش�افة طبق�ا للبن�د رق�م 22 م�ن عق�د اليج�ار م�ع م�ا 
ي�شتجد من ر�شوم. ثاني�اً:- اإخ�لء مكت�ب رق�م)908( حم�ل عق�د اليج�ار والك�ائ�ن بربج مي املقامة على قطع�ة الر�ص 
1 - دبي وت�شليمه للمن�ذرة خالي�اً م�ن العي�وب وال�ش�واغل والأ�شخا�ص وذل�ك  رق�م )231-219( ب�ش�ارع عم�ان-النه�ده 
باحلالة التي كان عليها وقت ال�شتلم وذلك خلل املدة املحددة بهذا الإنذار.  وذل�ك خ�لل ثلث�ون ي�وم�اً تب�دا م�ن تاري�خ 
اإعلنك�م به�ذا الإن�ذار واإل �ش�وف ت�ش�طر املن�ذرة لتخ�اذ كاف�ة الإجراءات القانوني�ة اللزم�ة ل�شرتداد حقوقه�ا ط�رفكم 
الق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق  الر�شوم وامل�شاريف  بال�ش�داد والخ�لء م�ع حتميلكم كاف�ة   املطالب�ة  مبا يف ذلك 

املنذرة الأخرى جتاه املنذر اإليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3629(

املنذر : القوز الو�شط �ص ذ م م - بوكالة وادارة �شركة ال�شويب للعقارت ذ م م
املنذر اإليه : �شركة الت�شنيع املوحدة �ص ذ م م

بح�شب  مدفوعة  الغري  اليجارية  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�شداد  اإليه  املنذر  املنذر   ينذر 
حيث  اليجارية  القيمة  ا�شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  بيننا  املحرر  الي��ج��ار  عقد 
تاريخ  م��ن  الي��ج��ار  ���ش��داد  ب���دون  و  تلقاء نف�شة  م��ن  الي��ج��ار وجت���ددة  انتهاء عقد 
اىل توجيه هذا النذار للمنذر اليه ونبه  باملنذر  حدا  الذي  المر   2020/12/1
عليه �شرعة �شداد مقابل اليجارخلل)ثلثون يوما( من تاريخ ن�شر هذا العلن 
امل��اأج��ور و ذل��ك ح�شب الج���راءات املتبعة ل��دى مركز ف�ص  وال الخ��لء وت�شليمنا 

املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
الإنذار العديل بالن�سر

رقم )2021/3646(
املنذرة :- اأونك�ص اند�شرتيز �ص م ح

حزام  حزام  احمد  جميل  �شامل  �شد / املنذر اليهما : 1- حممد بطي حممد علي الرميثي  ، 2- 
املو�ش�وع / اإعلن اإنذار عديل )تكليف بالوفاء( بالن�ش�ر

مبوجب تعاملت جتارية بني ال�شركة املنذرة واملنذر اليها / الفارعه ل�شناعة الهياكل املعدنية واململوكه للمنذر 
اليه / حممد بطي حممد علي الرميثي قامت ال�شركة املنذرة بتوريد مواد بناء للمنذر اليهم مما تر�شد بذمة 
وب�شفته  ح��زام  ح��زام  احمد  جميل  اليه/�شامل  املنذر  اثرها  على  ق��ام   ، دره��م   834،556،48 مبل�غ  اليهم  املنذر 
املخول بالتوقيع بتحرير �شيكات ل�شالح املنذره من ح�شاب املنذر اليها الأوىل م�شحوبة على بنك برودا بلغت اجمال 
)834،556،48( وذلك بتواريخ ا�شتحقاق خمتلفة ،حيث اأنه وعند تقدمي هذه ال�شيكات لل�شحب بوا�شطة املنذرة 
مل يتم �شرفها ب�شبب عدم كفاية الر�شيد وذلك ح�شب اإفادة البنك امل�شحوب عليه تلك ال�شيكات. لذا فاإننا بهذا 
834،556،48 درهم )ثمامنائه  والبالغ  امل�شتحق يف ذمتكم  املبلغ  ب�شداد  باأن تقوموا  ، وذلك  الإن��ذار نخطركم 
واربعه وثلثون الف وخم�شمائه و�شته وخم�شون درهم وثمانية واربعون فل�ص( وذلك خلل خم�شة ايام من تاريخ 
والكفيلة بحفظ حقوق  اللزمة  الإج��راءات  واإتخاذ  للقانون  ملقا�شاتكم وفقا  �شنلجاأ  فاإننا  واإل  الإن��ذار،  ن�شر هذا 
موكلنا ف�شل عن املطالبه بالفائده القانونية بواق�ع 12% �شنوياً من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد، مع 

حتميلكم التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�شي من ر�شوم واتعاب حماماة وغريها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3628(

املنذر : القوز الو�شط �ص ذ م م - بوكالة وادارة �شركة ال�شويب للعقارت ذ م م
املنذر اإليه : بيكلو موندو بيه كافية - �ص ذ م م  

بح�شب  مدفوعة  الغري  اليجارية  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�شداد  اإليه  املنذر  املنذر   ينذر 
حيث  اليجارية  القيمة  ا�شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  بيننا  املحرر  الي��ج��ار  عقد 
تاريخ  م��ن  الي��ج��ار  ���ش��داد  ب���دون  و  تلقاء نف�شة  م��ن  الي��ج��ار وجت���ددة  انتهاء عقد 
اىل توجيه هذا النذار للمنذر اليه ونبه  باملنذر  حدا  الذي  المر   2020/12/1
عليه �شرعة �شداد مقابل اليجار خلل)ثلثون يوما( من تاريخ ن�شر هذا العلن 
امل��اأج��ور و ذل��ك ح�شب الج���راءات املتبعة ل��دى مركز ف�ص  وال الخ��لء وت�شليمنا 

املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3632(

املنذر: بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود
املنذر اإليه :  اجلملة لتجارة الوقود )ذ م م(  )جمهول حمل الإقامة( 

م�شرفية املوؤرخة 9 مار�ص 2015 )“اتفاقية الت�شهيلت”(  ت�شهيلت  اتفاقية  ن�شري اإىل امل�شتندات الآتية:  1- 
ذ.م.م  الوقود  لتجارة  اجلملة  �شركة  و  )“البنك”(  املحدود  الأو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�ص  ات�ص  بنك  بني  واملربمة 
2- وكما تعملون فاإنه قد  )“اأنتم”( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت لآخر وامل�شتندات الأخرى ذات ال�شلة. 
متت مطالبتكم من قبل البنك ب�شداد املبالغ املرت�شدة ل�شاحله وفقا لتفاقيات الت�شهيلت امل�شار اليها. 3- هذا 
وتبلغ قيمة املبلغ امل�شتحق عليكم مبوجب اتفاقية الت�شهيلت 36/ 24،712،028 درهم )اأربعة وع�شرون مليون 
البنك  و�شبعمائة واثنا ع�شر األف وثمانية وع�شرون درهم و�شتة وثلثون فل�ص فقط ل غري( (”الدين”(  4- يوؤكد 
اأنه مل ي�شتلم من ح�شرتكم حتى تاريخه مبلغ الدين بالرغم من مطالبات البنك املتكررة بال�شداد. ولذلك : 5 - 
مبوجب ذلك اأنت مكلف ب�شداد الدين خلل )7( اأيام من تاريخ هذا اخلطاب حتا�شيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.   
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأي من حقوقه  هذه  تخل  - ل   6

الأخرى اأو الإجراءات الإ�شافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3643(

املنذر/ خليفة �شيف را�شد املقعودي الفل�شي  -  اإماراتي اجلن�شية
املنذر اليها / اأمين علي �شيد اأحمد الربا�شي  -  م�شري اجلن�شية

) جمهول حمل القامه (
فاإن املنذر يوجه الإنذار العدىل القانوين املاثل للمنذر اإليه خمطرا اإياه على الوجه اجلازم 
ال�شلمي مببلغ  دبي  بنك  امل�شحوب على  رقم )101408(  ال�شيك  قيمة  �شداد  ب�شرورة 
اأي��ام عمل من  10،000،000 درهم )ع�شرة مليني دره��م(. وذلك خلل خم�شة  وق��دره 
الإجراءات  �شي�شطر لتخاذ جميع  املنذر  ف��اإن  ذلك  ، وخ��لف  املاثل  الإن��ذار  ا�شتلم  تاريخ 
القانونية املتاحة له لإلزام املنذر اإليه ب�شداد مبلغ املطالب به مع الفوائد القانونية بواقع 
12% والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق املنذر املدنية واجلزائية 

بالتعوي�ص عما حلقه من اأ�شرار.
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3657(

املنذر : او�شت للعقارات �ص ذ م م - ب�شفته : موؤجر 
املنذر اليه : ايفري�شت لين للتجاره العامه �ص ذ م م  - ب�شفتها : امل�شتاأجرة

) جمهول حمل القامة (
وت�ش��عمائه  ال�ف  وع�ش�رون  �ش�بعه   27930 مبلغ  �ش�داد  ب��ش�رورة  اإل�ي�ه  املن�ذر  املن�ذرين�ذر  ف�ان 
اإل�ي�ه به�ذا الإن�ذار قانوني�ا  املن�ذر  ت�اريخ تبلي�غ  اي�ام م�ن  ، وذل�ك خ�لل خم�ش�ة  وثلث��ون دره�م 
ام�ر  ت��ش�ج�ي�ل دع��وي  املن�ذرال�ي  ي��ش�طر  القانوني�ة و�ش�وف  امل�ش�وؤولية  ك�اف�ة  اإل�ي�ه  املن�ذر  ويحم�ل 
اأداء لل�زام املن�ذرال�ي�ه بال�ش�داد واذا تعن�ت امل�ن�ذرال�ي�ه وع�دم ال��ش�داد بع�د ا�ش�تلم ه�ذا الن�ذار مل�دة 
�ش�ه�ر م�ن ت�اريخ اإ�ش�تلمه �ش�وف ي��ش�طر املن�ذرال�ي�ه لت�خ�اذ الج�راءات القانوني�ة مبرك�ز ف��ص 
املن�ذر  ذم�ة  ف�ي  مرت�ش�ده  م�ب�الغ  م�ن  ماي�ش�ت�ج�د  و�ش��داد  الخ�لء  وطل�ب  اليجاري�ة  املنازع�ات 
ال�ي�ه ويحم�ل املن�ذر اإلي�ه كاف�ة امل�ش�وؤوليه القانوني�ة م�ع حتمي�ل املن�ذرالي�ه ك�اف�ة مايرتت�ب ع�ل�ي 

ذل�ك م�ن ر�ش�وم وم�شاريف و اتعاب حماماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن ن�سر اإنذار وتكليف بالوفاء

رقم )2021/3642(
مر�شل من:  املنذرة: �شركة �شيام التجارية �ص.ذ.م.م - بوكالة املحامي / ابراهيم مو�شي على

مر�شل اإيل:  املنذر اليه الثاين: حممد تامبي ف�شل الدين - هندي اجلن�شية
املنذر اليه الثالث: اراكال كوتينتاكايل في�شل - هندي اجلن�شية

فان املنذره تنذر املنذر اإليهم ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمتهم ل�شالح املنذره والبالغة مبلغ وقدره )127839.26 
 5 دره��م( )مائة و�شبعه وع�شرون الف وثمامنائة وت�شعه وثلثون درهم و�شته وع�شرون فل�ص ( يف موعد غايته 
اأيام )خم�شة اأيام عمل( من تاريخ العلن املاثل، وال �شت�شطر املنذره اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية قبل 
املنذر اإليهم للمطالبة بحقها الثابت قبلهم ، مع اإلزامهم بالتعوي�شات والت�شمينات، وكافة امل�شاريف التي تتكبدها 
املنذرة يف �شبيل ذلك من ترجمه م�شتندات وغري ذلك من م�شاريف، مع حفظ حق املنذر يف اتخاذ كافة الإجراءات 
التحفظية والوقتيه حلفظ حقه الثابت قبل املنذر اإليهم وغري ذلك من الجراءات التي اتاحها القانون للمنذره 

حلفظ حقه الثابت قبل املنذر اليهم.
وذلك اجمع مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى،،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار بالن�سر

رقم )2021/3473(
ال�شيد /الكاتب العدل ... املوقر

مق�دم الطل�ب / املنذرة : �شركة الإمارات لنظمة املباين احلديدية - ذ م م 
العنوان املختار: مكتب كنعان حماماة و ا�شت�شارات قانونية ، العنوان: امارة دبي- اخلليج التجاري، �شارع ابراج، 
044312405 بريد  و  044215179 فاك�ص  الهاتف:   ،  503 و   502 ، مكتب   11 �شكوير، مبنى  باي 

info@kanlaw.ae :الكرتوين
املنذر اليها : �شركة فيوت�شر هاو�ص ملقاولت البناء

العنوان: مكتب رقم 304 ملك ديار للتطوير العقاري، الرب�شاء، دبي �ص.ب. 390963
الهاتف: 043928606 - 0502563333 فاك�ص: 043928616

املو�شوع طلب اعلن املنذر اليها بالن�شر
نتيجة التعامل التجاري بني الطرفني تر�شد مبلغ بذمة املنذر اليها مبلغ وقدره / 240،000 / درهم )مئتني 
 2021/1/21155 رقم  املحرر  مبوجب  بانذارها  قامت  الطلب  مقدمة  انها  وحيث  دره��م(  الف  واربعون 
واملوؤرخ   يناير 28 يناير 2021 وحيث انه بالنتقال ملقر ال�شركة املنذر  اليها تبني اأن الباب مغلق ول توجد 
لوحة اعلنية ومل يرد بعد الت�شال به عدة مرات باوقات خمتلفة. لذلك تعذر العلن حيب الثابت بافادة 
املوظف املخت�ص بالعلن.  وحيث اننا قمنا بالعلن على الفاك�ص والربيد اللكرتوين والرقم الوارد بالنذار 

وعليه يلتم�ص مقدم الطلب الت�شريح له باعلن املنذر اليها بالن�شر

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3559(
املنذر : بيج كرين للنقل العام - بوكالة املحامي/ اأحمد ح�شن املازمي

املنذر اليها: ارابتك للخدمات الهند�شية �ص.ذ.م.م.
املرت�شدة  املبالغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  فيه  ننذر  العديل  الإن��ذار  مبوجب هذا 
– مائة  اماراتي  دره��م   )155،886.35( قيمتها  والتي  املنذرة  ل�شالح  بذمتكم 
فل�شاً،  وثلثون  وخم�شة  دره��م  وثمانون  و�شته  وثمامنائة  األ��ف  وخم�شون  وخم�شة 
وذلك خلل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخه، وال �شوف ن�شطر اآ�شفني لتخاذ 
بالفائدة  املطالبة  مع  ونفقتكم  م�شوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الج���راءات 

القانونية، حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت الكاتب العدل
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3664(

املنذر: مكتب روؤيا العو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون
�شد / املنذر اليه : حممد احمد رزوق - �شوري اجلن�شية - جمهول العنوان

للمنذر  تكليفكم  على  بناء  له  م�شتحقه  اأت��ع��اب  كقيمة  للمنذر  ره��م   120،000 مبلغ   �شداد  ب�شرعة  ننذركم 
باملرافعة واملدفاعة عنكم بالق�شية رقم 29 / 2016 اإ�شت�شكال عقاري املرفوع بها الدعوي رقم 2016/74 
 524 رقم  بالتمييز  عليها  واملطعون  عقاري  اإ�شتئناف   2016/665 رقم  حتت  وامل�شتاأنفة  بدبي  كلي  عقاري 
املوقع  التفاق  على  .. وعطفاً  والقا�شى فيها ل�شاحلكم مببلغ يتجاوز اخلم�شه مليون  /2017 طعن عقاري 
فيما بيينكم وبني املنذر بالتزامك ب�شداد قيمة التعاب اأثناء ال�شتئناف وحيث اأن الق�شية قد اإنتهت .. ومن ثم 
فاإننا نطلب منكم �شداد املبلغ املذكور بعاليه لإنتهاء الدعوي حيث متت خماطبتكم ودياً اكرث من مرة لل�شداد 
ولكن بدون مربر. لذلك ، ننذركم ب�شداد املبلغ املذكور بعاليه يف مده خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا النذارو 
ال �شن�شطر لتخاذ اللزم �شدكم و حتميلكم كافة الر�شوم و امل�شروفات بال�شافه للفائده القانونيه �شنوياً من 

تاريخ النذار وحتى ال�شداد التام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر        

          يف  الدعوى 36/2021/25 عمايل خدمة م�ساعدة جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )7000( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف 
طالب الإعلن / 1-احمد حممد عبداهلل قا�شم احلمادي -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :  1-  اخلربة لتوريد العمالة -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليه  مو�شوع الإعلن :  قد 
املوافق   الح��د   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م  وقدرها )7000( 
2021/5/16  ال�شاعة 11.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اعالن بالن�سر        
         يف الدعوى رقم 5022/2020/16 جتاري جزئي

و  الر�شوم  و  دره���م(   55،433.18  ( وق���دره  عليها مببلغ  امل��دع��ي  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�شوع 
امل�شاريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة القانونية 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.

طالب العلن:كابارول للدهانات �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:مدعي
املطلوب اعلنهم:دبليو كابيتال انترييرز �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:مدعي عليه 

مو�شوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 24-01-2021 يف الدعوى 
املذكورة اأعله ل�شالح/ كابارول للدهانات �ص.ذ.م.م اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 
55،433.18 درهم ) خم�شة وخم�شون األف واأربعمائة وثلثة وثلون درهم وثمانية ع�شر فل�ص(، 
والفائدة القانوينة بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 7-7-2019 وحتى ال�شداد التام 
احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم 

قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن.
�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر        

         رقم الدعوي 269 /2021 �سرعي دبي
تفا�شيل الإعلن بالن�شر

اإىل املدعى عليه/1_ حممد �شامل جمعه �شاملينمجهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/اأديبه حمامو�ص

و ميثله /اإميان عبداهلل �شبت �شامل احلمادي
قد اأقام عليك�  الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة بزيادة نفقة

ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة  املوافق 2021-06-16  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
التقا�شي عن ُبعد  يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود  &لذا فاأنت مكلف 
اأو م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثلثة اأيام على القل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  209/2021/1799 تنفيذ عمايل 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 11313/2019 ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 79413 درهم( ، ل�شالح العامل ومبلغ )... درهم( ر�شوم ل�شالح 

املحكمة 
طالب   : بالق�شية  �شفته     - ال�شرقاوي   ال�شلم  عبد  ناجي  م�شطفى   : الإع���لن  طالب 

التنفيذ  
���ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ  القوارب  ذا �شيهور�ص لتجارة  اإعلنهم : 1-  املطلوب 

�شده-  جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ  املنفذ به وقدره )80107( درهم اىل طالب التنفيذ 
)8469( ر�شوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  5860/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/370 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 9308320 درهم( ، �شامل للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعلن : حممد احمد علي عبداهلل املر�شدي  -   �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعلنه : 1- حممد اديب �شالح - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/15 اخطاركم ب�شداد املبلغ 
رقم  العقار  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  يوم من   15 دره��م خلل  وق��دره )9308320(  به  املنفذ 
)505( منطقة مدينة املطار والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات ن�ص املادة 152 

من اللئحة التنظيمية.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 555/2021/300 ا�ستئناف مدين
مو�شوع الدعوى:  اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2067 مدين جزئي 

و الر�شوم و امل�شاريف و التعاب.
بالق�شية:   ن��ق��وى - �شفته  ن��ق��وي �شيد حم��م��د ر���ش��ا  ن��ب��ات زه���را  ط��ال��ب الع�����لن:  

م�شتاأنف
املطلوب اعلنهم:  1- عبداهلل �شامل طه احلب�شي - �شفته بالق�شية:  م�شتاأنف �شده

مدن��ي   2020  /  2067 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  اأ�شتاأنف  قد    : الإع��لن  مو�شوع 
ج�زئي. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 27-05-2021 ال�شاعة 10:00 �شباحا 
حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  اأو  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه  ُبعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

تخلفك�م �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اعالن بالن�سر        
 1343/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- اآرت فورمات لب ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اأي تي بي ميديا جروب منطقة حرة ذ.م.م 
وميثله : اأمل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�شي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )21206.85( درهم 
والر�شوم امل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2021/4/27 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

 اعالن بالن�سر
2021/731 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
�����ص.م.ح - جم��ه��ول حمل  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  ال��ب��اي��ن  ���ش��ده /1-  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / روزبيه زاهيدي - وميثله/�شرحان ح�شن حممد 
ح�شن املعيني - وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2021/5/5 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  م�شاءا   14.30

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
 اعالن بالن�سر

589/2021/300 ا�ستئناف مدين  
مذكرة اإعلن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- ماجنال داه��وري برا�شاد - جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - قد ا�شتاأنف 
وحددت    ، جزئي  مدين   2021/125 رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم 
بقاعة  10.00 �شباحا  ال�شاعة  املوافق 2021/5/25  الثلثاء  يوم  لها جل�شه 
التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 183/2020/100 احوال نف�س م�سلمني  
مو�شوع الدعوى : املطالبة باجرة م�شكن ح�شانة وم�شاريف علج لل�شغرية وم�شاريف تعليم لل�شغرية 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعلن :  حنان ابوالفتح علي جابر  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنه : 1- الزين حممد عثمان ادم - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/8/31 يف الدعوى املذكورة اأعله 
ل�شالح/حنان ابوالفتح علي جابر بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعية/ حنان ابوالفتح علي جابر/على/
اأج��رة م�شكن ح�شانة  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالتي:1-الزام  ادم  الزين حممد عثمان  عليه/  املدعي 
باملنا�شب  عليه  املدعي  ال��زام   -2 دره��م  وق��دره )141.670(  الفرتة من 2016/1/31 حتى 2017/11/1 مبلغ  عن 
من الر�شوم وامل�شروفات ورف�ص مازاد على ذلك من طلبات،   حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
 اعالن بالن�سر

يف  ال�ستئناف رقم 742/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�شوع ال�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1715/2019 جتاري كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
طالب الإعلن : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطلوب اإعلنهما : 2- ر�شا روبرت اجاهي 3- بهروز اغا�شكما  - �شفتهما بالق�شية : 
م�شتاأنف �شدهما. جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/1715 جتاري كلي
وحددت لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2021/4/26  ال�شاعة 09.00 �شباحا وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
 اعالن بالن�سر

يف  ال�ستئناف رقم 623/2021/300 ا�ستئناف مدين 
مو�شوع ال�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 628/2020 مدين جزئي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
 : بالق�شية  - �شفته  دب���ي(   )ف��رع  ����ص.م.ل  العربية  ال��ت��اأم��ني  �شركة   : الإع���لن  طالب 

م�شتاأنف - وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي - �شفته بالق�شية :وكيل
املطلوب اإعلنه : 2- ديرة هومز للمفرو�شات  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/628 مدين جزئي

بقاعة  �شباحا   10.30 ال�شاعة    2021/5/6 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 306/2020/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 
مو�شوع الدعوى: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3238 اأمر اأداء 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
طالب الإعلن : ديبال كي�شور راجووان�شى  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطلوب اإعلنهم : 1- �شتارا انرتنا�شيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  - �شفته 
بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأ�شتاأنف القرار ال�شادر بالدعوى رقم 3238 ل�شنة 2019 امر اأداء
وحددت لها جل�شه يوم الثلثاء املوافق 2021/5/4  ال�شاعة 10.30 �شباحا وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر 

 2420/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  فاطمة حممد بخيت �شعيد ال�شويدي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ص.م.ع 
وميثله / �شيخه حممد �شيف علي املحرزي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)88494( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر 

 1911/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
مت�شامن  �شخ�شي  كفيل  ب�شفته   - ح�شن  اح��م��د  ع��اط��ف  حم�شن  ���ش��ده/  املنفذ  اىل 

للت�شهيلت املمنوحه ل�شركة ايه اأو اإ�ص تريدجن م.د.م.�ص
مبا ان الطالب التنفيذ/ بنك م�شر - فرع دبي

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)95311710( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2044/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف امر الداء رقم 108/2021 ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 41202 درهم( ، �شامل للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعلن : ان�شتانت اك�شي�ص لبيع وتاأجري املعدات الن�شائية ذ.م.م -   �شفته بالق�شية 
: طالب التنفيذ  - وميثله:ح�شني حممد ح�شن حامت احلو�شني - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- النجم الزرق للمقاولت ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )41202( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خلل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1988/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/471 اأمر اداء ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 132153.5 درهم( ، �شامل للر�شوم وامل�شاريف 
ط��ال��ب الإع�����لن : ب��روف��ي��دي��ت��ور م����اري ت���امي دي���ل م��ي��دي��ت��ريي��ان��ي��و ا����ص ب���ي اي���ه )ال�شم 

املخت�شر:بروميد ا�ص بي ايه(  -   �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- النجم الذهبي العاملية للمواد الغذائية �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : 
منفذ �شده-  جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )132153.50( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

)15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  160/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/57 مدين كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 106825 درهم( ، �شامل للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعلن : حممود عبد القادر عبد القادر العكل  -   �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ   

وميثله:عمر را�شد حامد م�شعود الغافري - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعلنهم : 1- حازم فهمي عاي�ص �شيام 2- �شينتو فارغي�ص ايراتوبار امبيل لونابان 
للمقاولت  املبنى  �شركة   -4 )ف���رع(  العامه  امل�شاهمة  للتاأمني  عمان  �شركة   -3 فارغي�ص 

�ص.ذ.م.م - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )106825( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خلل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2134/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 

)225.000( درهم والفائدة قانونية بواقع 9% ال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/12/31 وحتى تاريخ 
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعلن : زينا الكرمي كونثالم -  �شفته بالق�شية : مدعي
املطلوب اإعلنه : 1- حبيب نوا�ص حبيب  - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعلن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/1 الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )225.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ال�شتحقاق احلا�شل يف:2020/12/31 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم اتعاب 

املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 504/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : اول:�شحة ونفاذ عقد بيع املركبة من نوع هوندا �شيفك رقم )85181( خ�شو�شي K  ا�شود اللون طراز 2009 
رقم ال�شا�شي )JHMFD16279S405219( والزام املدعي عليه ب�شداد ثمن ال�شيارة مبلغ وقدره )20.000( درهم املوؤرخ 
2015/12/3 وخماطبة ادارة مرور دبي ل�شتجيل املركبة حمل التداعي با�شم املدعي عليه واكمال الجراءات الر�شمية لت�شجيلها 

او الت�شريح للمدعي للقيام بتلك الجراءات على نفقة املدعي عليه - ثانيا:الزام املدعي عليه ب�شداد قيمة املخالفات املرورية 
امل�شلجة على ال�شيارة مو�شوع الدعوى منذ تاريخ عقد البيع 2015/12/3 وحتى تاريخ ت�شجيل ال�شيارة يف ا�شم املدعي عليه 

واملخالفات حتى الن مبلغ )44660( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-زي�شان احمد خالد برويز -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  1-  طارق حممود حممود احمد بن حممود احمد -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:�شحة ونفاذ عقد بيع املركبة من نوع هوندا �شيفك رقم )85181( 
ثمن  ب�شداد  عليه  املدعي  وال��زام   )JHMFD16279S405219( ال�شا�شي  رقم   2009 ط��راز  اللون  ا�شود    K خ�شو�شي 
ال�شيارة مبلغ وقدره )20.000( درهم املوؤرخ 2015/12/3 وخماطبة ادارة مرور دبي ل�شتجيل املركبة حمل التداعي با�شم املدعي 
عليه واكمال الجراءات الر�شمية لت�شجيلها او الت�شريح للمدعي للقيام بتلك الجراءات على نفقة املدعي عليه - ثانيا:الزام 
املدعي عليه ب�شداد قيمة املخالفات املرورية امل�شلجة على ال�شيارة مو�شوع الدعوى منذ تاريخ عقد البيع 2015/12/3 وحتى تاريخ 
ت�شجيل ال�شيارة يف ا�شم املدعي عليه واملخالفات حتى الن مبلغ )44660( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/4/28  ال�شاعة 9.00 �ص عرب برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM اأمام ادارة الدعوى 
البتدائية الرابعة على هاتف رقم:00971566039081 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

مدير دعوىمن مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 1002/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- جمموعة ا�ص �شي بيه دي دبليو �شي �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : �شان غوبان جيربوك المارات لل�شناعات ذ.م.م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/4/4  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/

�شان غوبان جيربوك المارات لل�شناعات ذ.م.م الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م��ا   )1.176.720.58(
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�شاريف  وبالر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى   2021/3/20 يف 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
اعالن بالن�سر        

 1319/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- بيليك�شى للمقاولت �ص.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :علء �شباح ها�شم 

وميثله : مارون وديع مطر 
مبلغ  للمدعي  ت�شدد  ب���اأن  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل��ك��م  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
النزاع  قيد  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  التاأخريية  الفائدة  اىل  بال�شافة  درهما   )200.000(
رق��م:497/2021 جتاري يف:2021/3/1 وحتى ال�شداد التام وكذلك الزام املدعي عليها بالر�شوم 

وامل�شاريف وبدل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2021/4/27 ال�شاعة 11:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13224 
بتاريخ 2021/4/25 

Date 25/ 4/ 2021  Issue No : 13224
Service by Publication and Payment Order

No. (3642/2021)
Sent from: Notifying Party: Siam Trading Co. LLC

By proxy of: Ibrahim Mousa Ali
Sent to: Second Notified Party: Mohamed Namby Fadluddine – Indian
Third Notified Party: Arakal Coutentacable Faisal – Indian
The Notifying Party does hereby notify the Notified Parties to pay the due 
amounts for the Notifying Party, which are AED127,839.26 (One Hundred 
Twenty Seven Thousand Eight Hundred Thirty Nine Dirhams and Twenty Six 
Fils) not later than five (5) working days as from the date hereof. Otherwise, 
the Notifying Party would take all legal actions against the Notified Parties to 
claim for its established right and commit them to pay compensation and all 
charges incurred by the Notifying Party for translating the documents and other 
charges. The Notifying Party shall reserve its rights to take all precautionary and 
interim procedures to keep its right established against the Notified Parties and 
other legal actions available for the Notifying Party to keep its right established 
against the Notified Parties. The Notifying Party shall reserve all other rights!
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 4/ 2021  Issue No : 13224
Notice by Publication

On the Lawsuit No. 60/2021/3134, Payment Order
Subject matter of the Lawsuit : Claiming to issue an order to obligate the 
Defendant to pay an amount of AED 225,000 (Only Two hundred and twenty-
five dirhams plus 9% as the legal interest and this shall be due 31/12/2020 
until the full payment in addition to fees, expenses and Attorney's fees.
Claimant:Zina Karim Kunthalam - Their capacity in the Case:Plaintiff
Defendants: 1-Habib Nawas Habib - Their capacity in the Case: Defendant
Subject matter of the Notice: A request to issue a performance order, 
therefore, the First Instance Court of Dubai judged on 01/04/2021 as follows: 
To obligate the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 225,000 (two 
hundred and twenty thousand dirhams), plus the legal interest of 9% from the 
maturity date on 31/2/2020 until the completion of payment while obliging 
them to pay fees and expenses and Thousand dirhams for Attorney's fees. You 
have the right to appeal within 15 days of the day following the publication 
of this Notice.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 4/ 2021  Issue No : 13224
Notice by Publication

On the Lawsuit No. 306/2020/361, Appeal of the Payment Order
Subject matter of the Lawsuit:
Appeal of the Judgement issued on the Lawsuit No.2019/3238, Payment 
Order in addition to fees, expenses and Attorney's fees.
Claimant: Deepak Kishore Rajwanshi

Their capacity in the Case : The Appeal
Defendants: 1-Star International General Trading LLC

Their capacity in the Case: The Appellant
Subject matter of the Notice: The Judgement issued on the Lawsuit 
No.3238 of 2019, payment order was appealed. The Hearing dated 
Tuesday corresponding to 04/05/2021, 10: 30 a.m. was set in the Remote 
litigation hall.Therefore, you shall present personally or by your Attorney. 
In case of your  absence, you shall be judged in absentia.

Abdullah

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 25/ 4/ 2021  Issue No : 13224
JUDGMENT NOTIFICATION BY PUBLICATION REQUEST 

Judgment Notification by Publication Note 
Issued by Sharjah – the Civil Court of First Instance 

In Case No. SHCFICICPL2021 / 0002916 – Payment Order 
Sent to :  
Defendant  :  SHANAVAS MANATH PARAMBIL 
Defendant  :  MIDDLE EAST METROLOGY ( FZE )
9252863 9252862 
We would like to notice you that on the date ( Not found ) the Court issued 
the Judgment against you in the above stated Case with the above mentioned 
number for HAZIBODINE CASEM Pillai as follows : We oblige the Defendants 
jointly to pay the Plaintiff an amount of AED 145140 ( one hundred forty - five 
thousand one hundred forty ) with the legal interest at the rate of 5% as of the 
date of registering the Case until the full payment and to pay the Case expenses. 
The Judgment may be appealed within the scheduled legal period … as of the 
following day of publishing thereof. 
Judge /Hisham El - Sayed Ahmed Awadin
Sharjah Court / Civil Court of First Instance

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3631(

املنذر: بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود
املنذر اإليه :  �شركة اجلملة لتكرير و�شناعة الزيوت  - ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

ن�شري اإىل امل�شتندات الآتية: 
بي  ا�ص  ات�ص  بنك  البنك  بني  واملربمة  الت�شهيلت(  )“اتفاقية   2015 مار�ص   9 املوؤرخة  الئتمانية  الت�شهيلت  اتفاقية   -1
�شي ال�شرق الأو�شط املحدود )“البنك”( و �شركة اجلملة لتجارة الوقود ذ.م.م )“العميل”( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت 

لآخر وامل�شتندات  الأخرى ذات ال�شلة.
وامل�شتندات  )"اأنتم"(  حممد  عبا�ص  كورامبوتور  و   البنك  بني  مربمة   2012 يناير   8 يف  موؤرخة  )“الكفالة”(  كفالة   -2

الأخرى ذات ال�شلة
حتى تاريخ هذه الر�شالة مبلغ وقدره 36/ 24،712،028 درهم  الكفالة  مبوجب  عليك  امل�شتحق  املبلغ  قيمة  وتبلغ  هذا   -3

)اأربعة وع�شرون مليون و�شبعمائة واثنا ع�شر األف وثمانية وع�شرون درهم و�شتة وثلثون فل�ص فقط ل غري( )"الدين"(.
املبالغ  ل�شاحله ح�شب  املرت�شدة  املبالغ  ل�شداد  البنك  قبل  العميل ومطالبتكم من  مطالبة  متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -4
املمنوحة للعميل وفقا لتفاقية الت�شهيلت الئتمانية والكفالة. على الرغم من تلك املطالبات، مل يتم �شداد الدين حتى الآن. 

5- مبوجب اأحكام الكفالة، وافقتم يف املادة 2 - 1 على ما يلي: “) 1 ( اأن تكفلوا ت�شديد الأموال املكفولة للبنك من قبل العميل يف 
مواعيد ا�شتحقاقها باإنتظام واأن تتعهدوا للبنك باأنه اإذا اأخفق العميل يف ت�شديد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها عند ا�شتحقاقها 
اأو طلبها اأن تلتزموا بت�شديدها عند اأول طلب من البتك؛ و) 2 ( اأن توافقوا على دفع جميع التكاليف وامل�شاريف والر�شوم )مبا 
يف ذلك امل�شاريف القانونية( املتعلقة بالبنك، ب�شاأن ا�شرتداد اأو حماولة ا�شرتداد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها من العميل 

على اأ�شا�ص تعوي�ص كامل.” 
مل ي�شتلم من ح�شرتكم حتى تاريخه مبلغ الدين بالرغم من مطالبات البنك املتكررة بال�شداد. اأنه  البنك  يوؤكد   -6

ولذلك ،  
يف الكفالة، اأنت مكلف ب�شداد الدين ح�شب الن�شبة املكفولة من قبلكم بناء على الكفالة خلل  املذكورة  اللتزامات  مبوجب   -7

�شبعة )7( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب حتا�شيا لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأي من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�شافية املمنوحة له مبوجب القانون

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3639(

املنذر: بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود
املنذر اإليه :  كورامبوتور عبا�ص حممد  )جمهول حمل الإقامة( 

ن�شري اإىل امل�شتندات الآتية: 
بي  ا�ص  ات�ص  بنك  البنك  بني  واملربمة  الت�شهيلت(  )“اتفاقية   2015 مار�ص   9 املوؤرخة  الئتمانية  الت�شهيلت  اتفاقية   -1
�شي ال�شرق الأو�شط املحدود )“البنك”( و �شركة اجلملة لتجارة الوقود ذ.م.م )“العميل”( كما يتم تعديلها وتغيريها من وقت 

لآخر وامل�شتندات  الأخرى ذات ال�شلة.
مربمة بني البنك و  كورامبوتور عبا�ص حممد )"اأنتم"( وامل�شتندات   2014 فرباير   23 يف  موؤرخة  )“الكفالة”(  كفالة   -2

الأخرى ذات ال�شلة
حتى تاريخ هذه الر�شالة مبلغ وقدره 36/ 24،712،028 درهم  الكفالة  مبوجب  عليك  امل�شتحق  املبلغ  قيمة  وتبلغ  هذا   -3

)اأربعة وع�شرون مليون و�شبعمائة واثنا ع�شر األف وثمانية وع�شرون درهم و�شتة وثلثون فل�ص فقط ل غري( )"الدين"(.
املبالغ  ل�شاحله ح�شب  املرت�شدة  املبالغ  ل�شداد  البنك  قبل  العميل ومطالبتكم من  مطالبة  متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -4
املمنوحة للعميل وفقا لتفاقية الت�شهيلت الئتمانية والكفالة. على الرغم من تلك املطالبات، مل يتم �شداد الدين حتى الآن. 

5- مبوجب اأحكام الكفالة، وافقتم يف املادة 2 - 1 على ما يلي: “) 1 ( اأن تكفلوا ت�شديد الأموال املكفولة للبنك من قبل العميل يف 
مواعيد ا�شتحقاقها باإنتظام واأن تتعهدوا للبنك باأنه اإذا اأخفق العميل يف ت�شديد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها عند ا�شتحقاقها 
اأو طلبها اأن تلتزموا بت�شديدها عند اأول طلب من البتك؛ و) 2 ( اأن توافقوا على دفع جميع التكاليف وامل�شاريف والر�شوم )مبا 
يف ذلك امل�شاريف القانونية( املتعلقة بالبنك، ب�شاأن ا�شرتداد اأو حماولة ا�شرتداد الأموال املكفولة اأو اأي جزء منها من العميل 

على اأ�شا�ص تعوي�ص كامل.” 
مل ي�شتلم من ح�شرتكم حتى تاريخه مبلغ الدين بالرغم من مطالبات البنك املتكررة بال�شداد. اأنه  البنك  يوؤكد   -6

ولذلك ،  
اأنت مكلف ب�شداد الدين خلل �شبعة )7( ايام من  تاريخ هذا اخلطاب حتا�شيا  يف الكفالة،  املذكورة  اللتزامات  مبوجب   -7

لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأي من حقوقه الأخرى اأو  هذه  تخل  ل   -8

الإجراءات الإ�شافية املمنوحة له مبوجب القانون

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3638(

املنذر: بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود
املنذر اإليه : باول ويليام دافي�ص   )جمهول حمل الإقامة( 

ن�شري اإىل امل�شتندات الآتية: 
27 نوفمرب 2006 واملربمة بني بنك ات�ص  يف  املوؤرخة  القر�ص(  )اتفاقية  املنزل  ل�شراء  املرن  الفر�ص  اتفاقية   -1

ا�ص بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود )“البنك”( وبينكم وامل�شتندات الأخرى ذات ال�شلة؛
 T277 ( 502 شقة التاون هاو�ص رقم� على  وذلك  )الرهن"(  البنك  ل�شالح  قبلكم  من  ال�شادر  الرهن  �شند   -2

(، قرية احلمراء، راأ�ص اخليمة، الإمارات العربية املتحدة )“العقار”(.
فاإنه قد متت مطالبتكم من قبل البنك ل�شداد املبالغ املرت�شدة ل�شاحله والنا�شئة عن القر�ص  تعملون  وكما   -  3

املمنوح لكم وفقا لتفاقية القر�ص امل�شار اليها.
تاريخ هذه الر�شالة مبلغ وقدره 33/ 557،747   حتى  قبلكم  من  ال�شداد  امل�شتحق  املبلغ  قيمة  وتبلغ  هذا   -4
فل�ص فقط ل غري(  دره��م وثلثة وثلثون  واأربعون  و�شبعة  و�شبعمائة  األ��ف  و�شبعة وخم�شون  دره��م )خم�شمائة 
والذي ي�شمل اأ�شل املبلغ املمنوح وهو مبلغ   498،390/12 درهم )اأربعمائة وثمانية وت�شعون األف وثلثمائة 
وت�شعون درهم واثنا ع�شر فل�ص فقط ل غري( م�شافاً اإليه الفائدة امل�شتحقة والبالغة قيمتها 21/ 59،357 درهم 

)ت�شعة وخم�شون األف وثلثمائة و�شبعة وخم�شون درهم وواحد وع�شرون فل�ص فقط ل غري( )“الدين”(
املتكررة  البنك  مطالبات  من  بالرغم  الدين  مبلغ  تاريخه  حتى  ح�شرتكم  من  ي�شتلم  مل  اأن��ه  البنك  يوؤكد   -5

بال�شداد.
الدين خلل ثلثني )30( يوم من تاريخ هذا اخلطاب حتا�شيا  اأن��ت مكلف ب�شداد  6- مبوجب ذلك    : ولذلك 

لتخاذ اأية اجراءات قانونية.  
املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأي من حقوقه  هذه  تخل  ل   -7

الأخرى اأو الإجراءات الإ�شافية املمنوحة له مبوجب القانون
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13224 بتاريخ 2021/4/25 
قدمتها اإلكرتونيا املحكمة العليا لولية كاليفورنيا، مقاطعة اأوراجن، بتاريخ 2020/5/26 ، ال�شاعة 
38 : 42 : 8 �شباحاً.  CU-BC-CJC - 01143754 - 2020 - 30  �شجل ال�شتثناف رقم 

كاتب املحكمة بوا�شطة بريندا �شان�شيز، نائب الكاتب ياما�شاكي،  اإت�ص  دايفيد   -  3
اإعلن �شحيفة الدعوى

اإخطار اإىل املدعى عليه: بيوتي موليكيوز اإنك، �شركة تاأ�ش�شت يف ولية ديلوير؛ وفرازر �شتودارت، فرد، 
و�شمر طه، فرد؛ ومن 1 اإىل 25 دو، �شاملني

قد اأقام املدعي عليكم الدعوى: بان�شينانو اإنك، �شركة تاأ�ش�شت يف ولية ديلوير
ملحوظة ! اأقيمت عليكم الدعوى، وقد ت�شدر املحكمة قراراً �شدكم دون ال�شتماع اإليكم ما مل ت�شتجيبوا 

يف غ�شون 30  يوماً. يرجى قراءة املعلومات الواردة اأدناه.
لديكم مهلة 30 يوماً تقوميياً عقب تبليغ اإعلن �شحيفة الدعوى هذا والأوراق القانونية حتى تقدموا 
رداً خطياً اإىل هذه املحكمة وتبليغ املدعي بن�شخة منها. لن يحميكم اأي خطاب اأو مكاملة هاتفية. يجب 
اإىل دعواكم. قد يكون  املحكمة  ت�شتمع  اأن  اإذا رغبتم  ال��رد اخلطي يف من��وذج قانوين منا�شب  اأن ي�شدر 
هناك منوذج حمكمة ميكنكم ا�شتخدامه للرد. ميكن العثور على مناذج املحكمة هذه ومعلومات اإ�شافية 
www.courtinfo.ca.gov/( كاليفورنيا الإلكرتوين لدى حماكم  الذاتية  امل�شاعدة  يف مركز 

املكتبة القانونية للمقاطعة اأو اأقرب دار ق�شاء اإليكم، اإذا تعذر عليكم �شداد ر�شوم تقدمي  اأو   )selfhelp
الدعوى ميكنكم طلب منوذج التنازل عن الر�شوم من كاتب املحكمة.  اإذا مل تقدموا الرد يف حينه فقد 
تخ�شرون الدعوى غيابياً وقد توؤخذ الر�شوم واملبالغ واملمتلكات اخلا�شة بكم دون اأي اإنذار من املحكمة. 

اأي حمام  تعرفوا  اإن مل  الفور.  الت�شال مبحام على  ترغبون يف  اأخ��رى، فقد  قانونية  هناك متطلبات 
لكم  يجوز  حم��ام  اأي  م�شاريف  حتمل  من  تتمكنوا  مل  اإن  املحامني.  اإح��ال��ة  بخدمة   الت�شال  ميكنكم 
ال�شتعانة بخدمات اإحالة املحامني من اأي برنامج خدمات قانونية غري ربحية. ميكنكم العثور على هذه 
www.( كاليفورنيا  ولية  يف  القانونية  للخدمات  الإلكرتوين  املوقع  على  الربحية  غري  املجموعات 

courtinfo.ca.gov/selfhelp( اأو مركز امل�شاعدة الذاتية الإلكرتوين لدى حماكم كاليفورنيا 
نقابة  اأو  لديكم  املحلية  باملحكمة  بالت�شال  اأو   )www.courtinfo.ca.gov/selfhelp(
املتنازل  والتكاليف  الر�شوم  ب�شدد  قانونياً  املحكمة رهنا حيازياً  باملقاطعة. ملحوظة: تفر�ص  املحامني 
عنها على اأي ت�شوية اأو حكم حتكيم بواقع 10.000 دولر اأمريكي اأو اأكرث يف اأي دعوى مدنية، ويجب 

�شداد الرهن احليازي اخلا�ص باملحكمة قبل �شرف الدعوى من املحكمة. 
30 - 2020 - 01143754 - CU-BC-CJC :رقم الدعوى

القا�شي روبرت جيه مو�ص   
ا�شم املحكمة وعنوانها:

املحكمة العليا لولية كاليفورنيا يف مقاطعة اأوراجن
مركز العدل املركزي

90012 كاليفورنيا  اآنا،  �شانتا  وي�شت،  درايف  �شنرت  �شيفيك   700
ا�شم حمامي املدعي اأو املدعي بدون حمام، وعنوانه، ورقم هاتفه: 

اأرمني جيه ميتيليان )رقم النقابة يف الولية: 203191( ، الهاتف:3877 - 671 )818(
ميتيليان لو جروب اأيه بي اإل �شي

�شقة 1000 ، اإن�شينو، كاليفورنيا 91436 بوليفارد،  فينتورا   16633
التاريخ: 2020 / 5 / 26

دايفيد اإت�ص باما�شاكي، كاتب املحكمة
بوا�شطة بريندا �شان�شيز /يوجد توقيع/، نائب كاتب املحكمة

 اإعالن �سحيفة الدعوى

لإعالناتكم  فــــي 
يرجى الت�صال على

هاتف:024488300 
 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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والأكادميي،  والناقد  ال�شاعر  املنا�شرة، 
ن��ع��ي��م مبحافظة  ب��ن��ي  ب���ل���دة  يف  امل����ول����ود 
عنب  “يا  ك��ات��ب   ،1946 ع���ام  اخل��ل��ي��ل 
وجفرا/  ك��ف��ن��اه،  وب���الأخ�������ش���ر  اخل��ل��ي��ل، 
اإ�شافة اإىل اإ�شداره /11 ديواناً �شعرياً/، 
و/25 كتاباً يف النقد والتاريخ والفكر/، 
م���ن���اٍف: م�شر،  ع����دة  وع���ا����ص ح��ي��ات��ه يف 

الأردن، لبنان، بلغاريا، تون�ص، اجلزائر.
ال�����ش��اع��ر با�شم  ف��ل�����ش��ط��ني،  ف���ق���دت  ك��م��ا 
بلدة  يف   1960 مواليد  م��ن  الهيجاوي 
ال���ي���ام���ون غ����رب ج���ن���ني، ���ش��اح��ب املركز 
والن�شر،  والإع���لم  للثقافة  الفل�شطيني 
الوطن  نع�شق  حيث  ال�شعرية:  دواوي��ن��ه 
1983 - ليايل الدم وال�شو�شن 1992 - 
نفحات من مرج ابن عامر /بال�شرتاك/ 
/ احل�����ش��ار  واأوج�������اع  ���ش��ل��م��ى   -  1999

تداخلت   -  1995 ���ش��ع��ري��ة/  م��ط��ول��ة 
/مطولة  و���ش��ه��رزاد  وال��وط��ن  الق�شيدة 
1998 - حني تبكي فاطمة / �شعرية/ 

مطولة �شعرية/ 2001. ومن موؤلفاته: 
اليامون بني الأ�شالة واملعا�شرة.

وفقدت اأي�شا الفنان الت�شكيلي كرمي دباح، 
املولود يف حي القطمون غربي القد�ص يوم 
 ،1937 ني�شان  من  والع�شرين  احل��ادي 
الت�شكيلية  للفنون  حما�شراً  عمل  حيث 
الوطنية  النجاح  كلية  جامعات:  ع��دة  يف 
املفتوحة،  القد�ص  وجامعة   ،1973 عام 
عام  واأ�ش�ص  ب��ريزي��ت،  جامعة  يف  وحا�شر 
2010 دائرة الفنون يف جامعة القد�ص. 
جمعية   1988 ع��ام  ال��راح��ل  �شكل  كما 

ناجي العلي للفنون.
من  ع��م��ارن��ة  توفيق  ال�شاعر  ف��ق��دت  كما 
ب���ل���دة ي��ع��ب��د .. وال�������ش���اع���ر والإع����لم����ي 
 61/ املب�شلط  م�شهور  زي��اد  الفل�شطيني 
رئي�ص  الربغوثي  اأني�ص  واملخرج  عاما/، 
ال�شينمائيني  جمعية  يف  الداري���ة  الهيئة 
والكاتب  وال�شاعر  ال�شباب  الفل�شطينيني 
اح��م��د اب����و ب��ك��ر وه���وم���ن م��وال��ي��د العام 
املثلث  مبنطقة  ���ش��امل  ق��ري��ة  يف   1968
الفل�شطيني، و�شغل يف وقت �شابق من�شب 
فل�شطني  يف  ال���ك���ت���اب  احت�����اد  ���ش��ر  ام����ني 
الفاعلني يف  اح��د  وك��ان   ،1948 املحتلة 

امل�شهد الثقايف والجتماعي.
عاما/   51/ عي�شى  خالد  الفنان  ورح��ل 
�شارك  ب��غ��زة،  ال��ربي��ج  م��ن مواليد خميم 
داخل  اجلماعية  املعار�ص  من  العديد  يف 
يف  لتميزه  اإ���ش��اف��ة  وخ��ارج��ه��ا،  فل�شطني 
اجلداريات  ر���ش��م  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ش��ارك��ة 
املعربة عن الوقائع والحداث واملنا�شبات 

الوطنية املختلفة.
ك��م��ا رح���ل الأدي����ب ح�شني ح��ج��ازي، من 
اأب�����و ���ش��ع��ي��ف يف حمافظة  دي����ر  م��وال��ي��د 
جنني، �شدر له :عدة جمموعات �شعرية 
 “  ،2008 ع���ام  “اأ�شرعة”بال�شرتاك 
منفردة  �شعرية  جمموعة  ونار”  جلنار 
�شعر  القوايف”  “�شليل   ،2009 ع���ام 
قوافل   “ 2011م،  ع����ام  ب���ال����ش���رتاك 
عام  منفردة  �شعرية  جمموعة  الظماأ” 

الليل”  م��ن��ت�����ش��ف  ك��اب��و���ص   “  ،2012
جمموعة ق�ش�شية منفردة عام 2012.

واملنا�شل  ال�����ش��اع��ر  رح���ي���ل  اىل  اإ����ش���اف���ة 
 75/ “اأبو خالد”  ر�شرا�ص  عمر حممد 
عاما/، كان ع�شواً يف الحتاد العام للكتاب 
الفل�شطينيني وع�شو هيئة  وال�شحفيني 
التحرير  جل��ب��ه��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��وج��ي��ه 
للمكتب  مديراً  عمل  حيث  الفل�شطينية، 
حممد  ال�شهيد  العام  للأمني  ال�شحفي 
عبا�ص “اأبو العبا�ص” يف بغداد، و�شدرت 

له خمتارات �شعرية عديدة.
كما رحل فهمي الأن�شاري �شاحب مكتبة 
ال��ق��د���ص، التي  ال�����ش��ه��رية يف  الأن�������ش���اري 
اأك���رث م��ن �شتني عاماً  م���دار  ك��ّون��ه��ا على 
كتاب وجملة  األف  قرابة خم�شني  وت�شم 
وحمجاً  املدينة  معامل  م��ن  معلماً  كانت 

لطلب العلم واملعرفة .
وال�شحفي  ال��ك��ات��ب  رح����ل  ����ش���وري���ا،  ويف 
 71/ ال�����ش��ر���ش��اوي  اأح���م���د  الفل�شطيني 
عاما/. حيث عمل يف ال�شحافة ال�شورية 
والفل�شطينية مدة طويلة، ومتيز اأ�شلوبه 
ب�شيطة  ولغة  لذع��ة  ب�شخرية  الق�ش�شي 
���ش��ع��ب��ة، ���ش��در ل��ه جم��م��وع��ة واح����دة من 
�شاهد   “ عنوان  حملت  الكثرية،  اأعماله 

عيان« .
2021 ا�شدرت وزارة الثقافة  اإ�شدارات 
يف  ج��دي��داً  ادب��ي��اً  15 عمًل  الفل�شطينية 
بداية العام 2021، تنوعت بني الرواية 
وال�شعر والنقد وادب املعتقلت لعدٍد من 
الفل�شطينيني يف الوطن  الكّتاب والدباء 

وال�شتات.
“ اح��رتق��ت لت�شيء”  ف��ق��د ���ش��در ك��ت��اب 
الكتاب  اخلياط،  ناديا  املحررة  لل�شرية 
العتقالية  جتربتها  ع��ن  يتحدث  ال��ذي 
ال�شتقلل”  ارادة   “ وكتاب  والن�شالية، 
النتفا�شة  ح�����ول  حت��ل��ي��ل��ي��ة  ك����درا�����ش����ة 
 1987 ل��ل��ع��ام  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  الفل�شطينية 
الكتاب  امل���ط���ور  امل���ح���رر ج��م��ال  ل��ل���ش��ري 
الذي وّثق درا�شته يف معتقل جنيد العام 

.1989
“ حترير”  ال����رواي����ة  ال�����ش����درات  وم����ن 
للكاتبة حمدة م�شاعيد التي تتحدث عن 
الفل�شطيني  والكفاحي  الن�شايل  الواقع 
بال�شر”  القرية  “و�شهقت  رواية  وكذلك 
ورواي����ة  ال��ي��ا���ش��ني  ع��ب��ود  ت��ب��ارك  للكاتبة 
ويف  ال�����ش��ن��اوي،  دي���ان���ا  ل��ل��ك��ات��ب��ة  “انثى” 
جمال ال�شعر جمموعات �شعرية لل�شعراء 
“ ن�����ش��اء يرتنب  ���ش��ع��دي  ال�����ش��اع��ر من���ر 
احلنظل”  و”�شيحة  النهار”  ف��و���ش��ى 
لل�شاعر �شليمان احلزين و”تقا�شيم على 
حممد  م�����ش��رف  لل�شاعر  القوايف”  وت���ر 

ب�شارات.
الق�ش�شية  امل��ج��م��وع��ات  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
���ش��ي��دة مت��ل��ك حقًل”  اأح����ب  اأن  اأري����د   “
����ش���ّراب، و”حني متوت  ���ش��دق��ي  ل��ل��ك��ات��ب 
الع�شافري، ل تفكروا بايقاظها” للكاتب 
اأدهم العقاد، و”اي�شولينا وعجة بالفلفل 
“للكاتب منجد �شالح، و”�شماًل  الأ�شود 

جنوباً وابعد” للكاتب ب�شام جميل.
اإ�شكالية   “ ال��ن��ق��دي��ة  ال����درا�����ش����ات  ويف 
احلديث”  الدب�����ي  ال��ن��ق��د  يف  امل�����ش��ط��ل��ح 
العمرين،  اب���و  ���ش��ه��ام  وال��ن��اق��دة  للكاتبة 
البدية  ال�����ش��ح��ك��ة  ق��ي��د  “على  وك���ت���اب 
للكاتب  ا”  روايًيّ مو�شى  عي�شى  حممود 
واأثره  العربي  وال��واق��ع  حمودين،  �شالح 
عبد  ال�����ش��اع��ر   “ الفل�شطيني  ال�شعر  يف 
حممد  للكاتب  من��وذًج��ا  �شالح  النا�شر 

هيبي.
الفل�شطينية  ل���ل���ب���اح���ث���ة  �����ش����در  ك���م���ا 
“املدن  كتاب  اإبراهيم  مي�شون  الدكتورة 
ال��ذك��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة: ال��ت��ح��ول نحو مدن 
 Mobi/ ع���ن  وال�������ش���ادر  امل�شتقبل”، 
املتحدة،  اململكة  يف   /Publishing
وال����ذي ي��ت��ن��اول و���ش��ع الأ���ش�����ص النظرية 
والعملية اللزمة لتحويل املدن التقليدية 
اىل مدن ذكية وم�شتدامة، ويعترب الكتاب 
م��ن قبل  ين�شر  وال���ذي  ن��وع��ه  م��ن  الأول 

باحث من املنطقة العربية.
“الرواية  اآم���ن���ة  اأب����و  ل��ب�����ش��ري  ك��م��ا ���ش��در 
حتى   1948 ���ش��ن��ة  م���ن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
من�شور  خ����ريي  ول���ل���راح���ل  احلا�شر”، 
يف  ن�����ش��و���ص  احل���زي���ن���ة..  “اجلغرافية 
ُكوفيد  “اأْقِنَعة  الأمكنة”،  نو�شتاجليا 
ُوُجوٍد”  واإْن�َشاِن  َحَياٍة  َنْهِر  ِحَواريَّة   :/I/
وال�شاعر  ل��ل��ن��اق��د  ج��دي��د  ك��ت��اب  ع���ن���وان 

الفل�شطيني عبد الرحمن ب�شي�شو.
و�شدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�شة 
العارف:  عارف  يوميات  كتاب  ال�شيا�شات 
يف اإمارة �شرق الأردن، 1926–1929، 
“قبل  �شاباتو  اإرن�شتو  مذكرات  وترجمة 
للناقد  و  م��ل��ي��ط��ات،  حل�شني  النهاية” 
والباحث رامي اأبو �شهاب “خطاب الوعي 
مقاربات  العربية:  ال��رواي��ة  يف  املوؤ�شلب 
الكولونيالية،  بعد  ما  الثقايف؛  النقد  يف 
النقد الن�شوي، والتاريخانية اجلديدة”، 
العربية  ال��ِق��م��م  ق����رارات  يف  و”فل�شطني 
اإع���داد  م��ن  ك��ت��اب  ع��ن��وان  والإ�شلمية” 
وت��ق��دمي م��اه��ر ال�����ش��ري��ف وخ��ال��د ف����ّراج، 

وكتاب  ول�شلح املو�شى “قبل الن�شيان”، 
ال�شمالية:  لأمريكا  الأ�شليون  “ال�شّكان 
العائدون  “دار  عن  واأ�شاطري”،  خرافات 
وحتقيق  ب��رتج��م��ة  والتوزيع”  ل��ل��ن�����ش��ر 

�شابرينا �شخنيني.
اأخ���ريا، ���ش��در ع��ن الحت���اد ال��ع��ام للكتاب 
والأدباء الفل�شطينيني، الأعمال ال�شعرية 
الراحل  الفل�شطيني  لل�شاعر  ال��ك��ام��ل��ة 
“�شناجة  عنوان  حتت  البحريي،  ح�شن 
�شفحة   1416 م��ن  اأك���رث  فل�شطني”، 
على  م�شتملة  اأج���زاء  ثلثة  على  موزعة 
باملجموعة  ب���دءا  �شعرية  جمموعة   13
والأ�شحار”  “الأ�شائل  الأوىل  ال�شعرية 
ال�شادرة عام 1943 حتى اآخر جمموعة 
عام  ال�����ش��ادرة  “األوان”  ب��ع��ن��وان  �شعرية 
حيفا  يف  م���ول���ود  ال���ب���ح���ريي،   .1995
عمل   ،1998 ع���ام  وت���ويف   1921 ع���ام 
 1948 ال��ع��ام  منذ  ال�شورية  الذاع���ة  يف 

وحتى 1978.
الوطني  الثقافة  يوم  ن�شط  ثقايف  ح��راك 
�شخ�شية  لم�����ا  ب���ات���ري���ك  وامل���و����ش���ي���ق���ار 
2021 الثقافية انطلقت يف الثالث ع�شر 
الوطني،  الثقافة  يوم  فعاليات  اآذار،  من 
يف  املختلفة  الفعاليات  م��ن  �شل�شلة  ع��رب 
والداخل  غ���زة  وق��ط��اع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة 
بتخليد  وذل����ك  وال�����ش��ت��ات،  الفل�شطيني 
مقولت وافكار كوكبة من كبار املبدعني 
الفل�شطينيني على مدار قرن من الزمن 
ون���دوات  ت�شكيلي  ف��ن  م��ع��ار���ص  وتنظيم 
والفنون  والداب  الثقافة  حول  ولقاءات 
عربية  دول  ع�����دة  ويف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
وم�شر  و�شوريا  لبنان  اأب��رزه��ا  واأجنبية، 

والأردن، جمهورية ت�شوفا�شيا وال�شويد.
ال�شيباط  الفعاليات من مركز  وانطلقت 
البارد  نهر  وخميم  النا�شرة،  مدينة  من 

يف لبنان، وخميم البقعة يف الأردن.
قيام  العام،  لهذا  البارزة  الفعالية  وكانت 
مئة فنان وفنانة بتزيني خم�شمئة جدار 
يف عدة حمافظات بعبارات واأبيات �شعرية 
خلم�شني كاتباً، ممن تركوا اأثراً يف احلياة 

الثقافية لل�شعب الفل�شطيني و�شاهموا يف 
رفعة الأدب والفن الفل�شطينيني كمحمود 
دروي�������ص و���ش��م��ي��ح ال��ق��ا���ش��م وت��وف��ي��ق زياد 
واإمييل  كنفاين  وغ�شان  ب�شي�شو  ومعني 
طوقان  وف����دوى  ع���زام  و���ش��م��رية  حبيبي 
طوقان  واإبراهيم  ج��ربا  اإبراهيم  وج��ربا 
الربغوثي  ومريد  املنا�شرة  الدين  وع��ز 
القا�شي  ح�شني  وحممد  دحبور  واأح��م��د 

وخالد اأبو خالد وغريهم.
املو�شيقار  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���ام  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
باتريك  امل��و���ش��ي��ق��ار  لما”  “باتريك 
بيانو من  وع���ازف  م��وؤل��ف مو�شيقي  لم��ا 
بداأ   ،1940 القد�ص عام  مواليد مدينة 
اأوغ�شتني  وال����ده،  م��ع  املو�شيقي  تكوينه 
كني�شة  يف  الأورغ  وع����ازف  م��وؤل��ف  لم����ا، 
القيامة يف القد�ص، كما در�ص اآلة البيانو 
الكون�شرفاتوار  يف  كيامبي  مر�شيل  م��ع 
ومدر�شة  باري�ص  يف  للمو�شيقى  الوطني 
واأخذ  ا،  اأي�شً باري�ص  يف  لونك  مارغريت 
ديتيليه  هرني  الأ�شتاذ  مع  تاأليف  دورات 

يف دار املعلمني للمو�شيقى يف باري�ص.
وم���ن اأع��م��ال��ه ال��ت��ي لق���ت ���ش��دى عامليًّا 
وا�شًعا: اأوبرا كنعان املرتكزة على ن�شو�ص 
اأوغاريتية غنيت باللغة العربية الف�شحى 
اأوبرا تغنى بهذه اللغة  اأول  لتكون بذلك 
ا  وقد ُعزفت يف اأملانيا، ومن موؤلفاته اأي�شً
الفل�شطينية”  ال�شعبية  “املو�شيقى  كتاب 
كريتيان  تيموانياج  ن�شر  دار  عن  ال�شادر 
يف باري�ص عام 1983 باللغة الفرن�شية، 
“الثقافة  ك��ت��اب  ت��األ��ي��ف  يف  ����ش���ارك  ك��م��ا 
ن�شر  دار  ع���ن  ال�������ش���ادر  الفل�شطينية” 
باللغة   1981 العام  باري�ص  يف  �شيكومو 
من  العديد  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  الفرن�شية، 
الأبحاث املو�شيقية يف ال�شحف واملجلت، 
الأغاين  تنويط  م�شروع  �شاهم يف  كذلك 
عليه  اأ�شرف  الذي  الفل�شطينية  ال�شعبية 

مركز الفن ال�شعبي يف البرية.
ب��ات��ري��ك لم���ا م��ب��ك��ًرا يف العمل  ال��ت��ح��ق 
اأوائ���ل  م��ن  ف��ك��ان  الفل�شطيني،  ال��وط��ن��ي 
امل��وؤ���ش�����ش��ني ل��ف��رع الحت����اد ال��ع��ام لطلبة 

فل�شطني يف �شنوات ال�شتينيات يف فرن�شا، 
الطلبة  ع���دد  ح��ي��ن��ه��ا  ي��ت��ج��اوز  ي��ك��ن  ومل 
الثلثني  ب���اري�������ص  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
فتح  حركة  اإط��ار  يف  ن�شط  كذلك  طالًبا، 
ومنهم:  الأول  ال��رع��ي��ل  م���ع  ب��اري�����ص  يف 
عز  ال�شهيد  الهم�شري،  حممود  ال�شهيد 
القلق، داوود تلحمي، جورج وحنا  الدين 
اأبو �شعدة، رهيف و�شفيق املالكي، و�شلمان 
دعا  م���ن  اأول  وك�����ان  واآخ���������رون،  ال���ه���ريف 
ل�شرورة التمثيل الر�شمي الفل�شطيني يف 
فرن�شا على اإثر املظاهرات الطلبية التي 

. عّمت باري�ص العام 1968 

اأخبار ثقافية من فل�صطني..
ال�شوري  امل��خ��رج  بتاأبني  فل�شطني  قامت 
حامت علي يف ق�شر رام اهلل الثقايف، حيث 
�شارك يف التاأبني عرب فيديوهات ق�شرية 
الفنانني  م���ن  ع���دد  م��ق��ت�����ش��ب��ة،  ب��ك��ل��م��ات 
�شلمة،  “نادين  ال�����ش��وري��ني  وامل��م��ث��ل��ني 
زي��ن��ات��ي ق��د���ش��ي��ة، ج��م��ال ���ش��ل��ي��م��ان، منى 
اهلل  عبد  الفل�شطيني  وال�����ش��اع��ر  وا���ش��ف 
“�شارع  با�شم  �شارع  افتتح  كما  عي�شى”، 
والتي  ط��ول��ك��رم،  مدينة  يف  علي”  ح��امت 
الكبري  امل�شل�شل  اإليها  اللجوء  عن  اأخ��رج 
“التغريبة الفل�شطينية” الذي كتبه ابن 

مدينة طولكرم وليد �شيف.
حمافظة  يف  الثقافة  وزارة  افتتحت  كما 
بيت حلم، بالتعاون مع موؤ�ش�شة الرئي�ص 
الفل�شطينية واملجل�ص ال�شت�شاري  بوتني 
ف�شيف�شائية  ل���وح���ات  م��ع��ر���ص  ال��ث��ق��ايف، 
بالف�شيف�شاء”،  “ت�شكيل  ع��ن��وان  حت��ت 
املعر�ص  و�شمل  الأطر�ص،  يعقوب  للفنان 
30 لوحة من الأحجام املختلفة تناولت 
موا�شيع البيئة والرتاث واملراأة والن�شال 
معر�ص  افتتاح  ج��رى  كما  الفل�شطيني، 
يف   2021 للعام  الأول  ال�شنوي  الكتاب 
بلدة بيتونيا غرب رام اهلل، وافتتاح مكتب 

وزارة الثقافة يف العيزرية.
الفل�شطيني  ال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ن��دوق  ون��ف��ذ 
“�شناعة  م�شروع  الثقافة  ل��وزارة  التابع 
الفتيات  م���ن  ل���ع���دد  الكرتون”  اأف������لم 
ال��ف��ن��ان��ات م���ن ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��م��ري لذوي 
مهارة  من  لتمكينهن  ال�شمعية  الإع��اق��ة 
ق�شاياهن  حتاكي  كرتون  اأف��لم  �شناعة 
ي�شتهدف  ح��ي��ث  اإب����داع����ي.  ف��ن��ي  ب�����ش��ك��ل 
امل�شروع 18 فتاة من املحافظات الو�شطى 
يف قطاع غزة. كما اطلقت الثقافة م�شروع 
اإنتاج الكتب املي�شرة للمكفوفني و�شعاف 
وتقنيات  الكتب  طباعة  وي�شمل  الب�شر 
املنظمة  م����ن  ب����دع����م  وذل�������ك  ����ش���وت���ي���ة، 
العاملية للملكية الفكرية- الويبو التابعة 
ل���لمم امل��ت��ح��دة وال�����ذي ت��ن��ف��ذه جمعية 
قانون  عر�ص  كما  للمكفوفني.  فل�شطني 
ح��ق امل��وؤل��ف واحل��ق��وق امل��ج��اورة املعروف 
ترحيباً  الفكرية”  امل��ل��ك��ي��ة  ب�”قانون 
ك��ب��رياً يف اأو���ش��اط ال��ك��ت��اب وال��ع��ام��ل��ني يف 
قطاع الن�شر والتاأليف الفني واملو�شيقي. 
القانون قد مت عر�شه على طاولة  وكان 

احلكومة الفل�شطينية يف القراءة الثانية 
توقيعه  قبل  الثالثة  للقراءة  و�شيعر�ص 

من الرئي�ص حممود عبا�ص.
وثائقي  فيلم  اإنتاج  الثقافة  وزارة  دعمت 
 ،”2030 ���ش��ن��ة  “فل�شطني  ب���ع���ن���وان 
للأديب اأحمد رفيق عو�ص، والذي يتناول 
����ش���ن���وات، ويهدف  ب��ع��د ع�����ش��ر  ف��ل�����ش��ط��ني 
الفل�شطينية  احل��ال��ة  توثيق  اإىل  الفيلم 
الق�شية  واج����ه����ت  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات 
وت�شريد،  ا���ش��ت��ي��ط��ان،  م��ن  الفل�شطينية 
ال�شتقلل  وحتقيق  وح�����ش��ار،  واغ����لق، 

وحق ال�شعب يف تقرير م�شريه.
وي��ع��ت��م��د ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي وم���دت���ه ما 
اأر�شيفية  م���واد  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة   45 ي��ق��ارب 
مهمة، وت�شويٍر حديٍث للمواقع املختلفة 
يف  خمت�شني  م��ع  ول��ق��اءات  فل�شطني،  يف 
والقت�شاد  وال�شيا�شة  الثقافة  جم��الت 

والتجارة.
اأق����دم الح���ت���لل ع��ل��ى اعتقال  واأخ������ريا، 
ال�شابة �شم�ص م�شاقي، من قرية  الكاتبة 
�شدر  ن��اب��ل�����ص.وال��ت��ي  مبحافظة  يا�شيد 
لها باكورة اأعمالها كتاب “�شيزيف” وهو 
ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة ر���ش��ائ��ل ون�شو�ص 

اأدبية يف العام 2020.
و�شلت   : فل�شطينية  ث��ق��اف��ي��ة  اإجن�����ازات 
للروائية  ثانوي”  “تف�شيل  رواي�������ة 
/ترجمة  ���ش��ب��ل��ي  ع��دن��ي��ة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
الطويلة  القائمة  جاكيت/،اإىل  اليزابيث 
 ،2021 للعام  الدولية  البوكر  جل��ائ��زة 

والتي �شمت ثلثة ع�شر عمل روائيا.
الربيطانية  الأك���ادمي���ي���ة  واأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
للأفلم /بافتا/ فوز الفيلم الفل�شطيني 
ق�شري،  فيلم  اأف�شل  بجائزة  “الهدية” 

وهو للمخرجة فرح النابل�شي.
للدورة  الر�شمية  التحكيم  جلنة  واأعلنت 
الإ�شكندرية  م���ه���رج���ان  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة 
للفيلم الق�شري، فوز الفيلم الفل�شطيني 
الأ�شطل،  اإي��اد  للمخرج  العكاكيز”  “كرة 
بجائزة “هيباتيا” الذهبية لأف�شل فيلم 
وثائقي. كما ح�شد الطفل الفنان ب�شارة 
يف  الأوىل  املرتبة  ع��ام��ا/   15/ م��رزوق��ة 
الدولية   /  Music box  / م�شابقة 
البيانو/،  على  /ال��ع��زف  الإن��رتن��ت  ع��رب 
/في�شتالونيا  موؤ�ش�شة  تنظيم  م��ن  وه��ي 
اإ�شبانيا، حيث  والتي جرت يف   / ميلينيو 
دول��ة حول   32 �شارك فيها عازفون من 
العامل . كما منحث الأمانة العامة ملجل�ص 
و”اللجنة  العربية”،  الإعلمية  الوحدة 
العربي”  للإعلم  الهيثم  جلائزة  العليا 
لقب  مو�شى  �شناء  الفل�شطينية  الفنانة 
لعام  ال��ع��رب  ال�شباب  الفنانني  “�شفرية 

.»2021
حم���ل���ي���ا، ف�����از ك�����ٌل م����ن امل���م���ث���ل وامل���خ���رج 
والفنان  ب���ك���ري  حم���م���د  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
قري�شي  ر���ش��ي��د  اجل����زائ����ري  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي 
ال���ف���رن�������ش���ي هرني  وال����ب����اح����ث وامل����������وؤرخ 
لوران�ص، بجائزة حممود دروي�ص للإبداع 

يف دورتها الثانية ع�شرة للعام 2021.

بينهم كوكبة من الأدباء وال�صعراء والكتاب

فل�سطني ت�دع املزيد من املبدعني يف الثلث الأول من 2021

خ�صرت فل�صطني يف الثلث الأول من العام اجلاري، 2021، كوكبة من الأدباء وال�صعراء والكتاب، الذين لطاملا اأثروا 
احلالة الثقافية، اأبرزهم الأديب مريد الربغوثي، وال�صاعر عز الدين املنا�صرة.

الربغوثي، املولود يف قرية دير غ�صانة عام 1944، اأحد اأهم اأعمدة الثقافة الفل�صطينية واأدبها املقاوم، واأبرز ُكتاب 
و�صعراء املنفى والنتكا�صات واحلنني وال�صرتجاع للبالد.

اإىل جانب اأعماله النرثية “راأيت رام اهلل” عام 1997، و “ولدت هناك.. ولدت هنا” عام 2009، �صدرت للربغوثي 
12 جمموعة �صعرية، اأقدمها “الطوفان واإعادة التكوين” عام 1972، و”فل�صطيني يف ال�صم�ض” عام 1974، و”ن�صيد 
 ،1987 عام  اأ�صرارها”  تن�صر  و”الأر�ض   ،1978 عام  النبع”  وحلوة  القروي  و”�صعيد   ،1976 امل�صلح” عام  للفقر 
و”ق�صائد الر�صيف” عام 1980، و”طال ال�صتات” عام 1987، و”عندما نلتقي” عام 1990، و”رنة الإبرة” 1993، 

و”منطق الكائنات” عام 1996، و”منت�صف الليل” عام 2005.
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احللفاوى يعطى در�صا فى الوطنية وحب م�صر ل�صباب القاهرة كابول

حممد عز : "القاهرة كاب�ل" غاية
 فى املتعة وكثري من الرعب

وقال الفنان حممد عز ل�"اليوم ال�شابع"، معلًقا على ال�شخ�شية التى يقدمها، اإنه كان مرعوب من اإ�شناد دور غريب له فى م�شل�شل "القاهرة كابول"، مو�شحا اأن الرعب لي�ص من �شعوبة الدور، ولكن 
للوقوف اأمام جنوم كبار كل منهم يتميز باملوهبة واخلربة والتاريخ الكبري فى عامل الدراما.

واأ�شار عز اإىل اأن العمل مع الكبار مرعب بالفعل، ولكنه ممتع لأكرب حد اأول، لأنه يك�شبك ثقة كبرية ويجعلك تتعلم من هوؤلء الكبار، كما وجه عز ال�شكر 
ملخرج امل�شل�شل  ح�شام على على ثقته، وتر�شيحه لهذا الدور و�شط هوؤلء العمالقة بح�شب تعبريه.

تاأليف  من  وه��و  احللفاوي،  ونبيل  مطاوع  وحنان  ال�شاوي  وخالد  لطفي  وط��ارق  عبدالوهاب  فتحي  كابول" بطولة:  "القاهرة  م�شل�شل  اأن  يذكر 
عبدالرحيم كمال، واإنتاج �شركة �شيرنجى، واإخراج ح�شام على.

واأ�شاد ال�شيناري�شت مدحت العدل مب�شل�شل "القاهرة – كابول" الذى يعر�ص حالًيا �شمن مو�شم دراما رم�شان احلاىل، م�شرًيا اإىل اأن امل�شل�شل 
اأثلج �شدورنا واأعطانا الأمل باأن اجلودة والإتقان واملوهبة احلقيقية هم الرهان الذى يك�شب دائما.

وكتب العدل،
 عرب ح�شابه على اإن�شتجرام: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال واملخرج اجلميل ح�شام على واملمثلني املبدعني اأثلج �شدورنا 

واأعطانا الأمل اأن اجلودة والإتقان واملوهبة احلقيقية هم الرهان الذى يك�شب دائًما.. �شكًرا ل�شناع العمل الرائع".
ومل تكن تلك الإ�شادة هى الأوىل بامل�شل�شل، حيث �شبق وو�شف املخرج عمرو عرفة، م�شهد حوار الأ�شدقاء الأربعة خالد ال�شاوى 

وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب واأحمد رزق، بالعبقرى، والذى جاء فى احللقة الثانية مب�شل�شل القاهرة كابول، حيث حتول 
اإىل جل�شة �شاخنة اعتمدت على م�شاهد الفل�ص باك لت�شليط ال�شوء على فرتات مهمة فى حياتهم.

وكتب عمرو عرفة، عرب ح�شابه مبوقع تويرت:"اأ�شعب م�شهد على اأى خمرج اأنه يخرج م�شهد حواره طويل اأوى كدة و بيدور 
بني 4 اأ�شخا�ص قاعدين بني 4 حيطان .. لزم حت�ص بامللل لكن مع كاتب عبقرى وممثلني عتاوله وخمرج مرهف احل�ص 

يطلع م�شهد عبقرى القاهرة كابول عمل ممتع".

احللفاوى يعطى در�صا فى الوطنية 
الفنان نبيل احللفاوي يقدم خلل م�شل�شل "القاهرة كابول" �شخ�شية عم ح�شن والد منال وهي ال�شخ�شية التي جت�شدها 

الفنانة حنان مطاوع،
 و�شخ�شية "عم ح�شن" من ال�شخ�شيات التي ر�شمها الكاتب عبد الرحيم كمال برباعة فهو الرجل امل�شري املثقف �شاحب 

اخلربة ومدر�ص التاريخ العا�شق لوطنه .
ويف م�شهد جمعه ب�شقيق خالد ال�شاوي "علي" واأ�شدقائه ومن بينهم �شخ�ص يقال اأنه ملحد واآخر ل يوجد بداخله اأي 

اأمور  "عم ح�شن" ويلقنهم در�شا يف الوطنية ويو�شح لهم  انتماء لوطنه وك��اره وغا�شب من كل ما حوله يتحدث معهم 
كثرية جدا خا�شة بالدين وعلقة ال�شخ�ص بربه، واأي�شا علقة املواطن ببلده من حيث احلقوق والواجبات، احلوار كتبه 

ال�شيناري�شت عبد الرحيم كمال بحرفية �شديدة وباإقناع كبري .
وكانت احللقة قد ك�شفت عن الكثري من الأحداث منها ر�شالة �شوتية من منال "حنان مطاوع"، حلبيبها القدمي وابن عمتها، 

ال�شيخ رمزي "طارق لطفى"، لتعاتبه منال فى ر�شالتها، وتطلب منه الرجوع عن طريق الإرهاب، وحتذره من عواقب اأعماله .

 فتحي عبد الوهاب
اإعلن  املرئى عن  وال��ذى يك�شف فى ت�شجيله  الإره��اب��ى،  التنظيم  ال�شيخ رم��زى زعيم   )الإعلمي ط��ارق ك�شاب( يجري  لقاًء ح�شريا مع 

م�شوؤولية تنظيمه عن مقتل عدد من الأمريكان وم�شوؤوليته عن قتل املخرج خالد )اأحمد رزق(، ويتوعد با�شتهداف الكنائ�ص ون�شر الرعب 
والإرهاب، كما يحاول العميد خالد، الذي يج�شده الفنان "خالد ال�شاوي" التحقيق مع اأحد املن�شمني جلماعات وتنظيم الإرهاب.

 ير�شد "القاهرة كابول" املوؤامرات التى تعر�شت لها املنطقة وم�شر على مدى اأكرث من ثلثة عقود، تاأليف عبد الرحيم كمال واإحراج 
ح�شام على، بطولة طارق لطفى، خالد ال�شاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل احللفاوى، حنان مطاوع.

نادية اجلندى واإلهام �ساهني وهالة �سدقى 
وماجد امل�سري �سي�ف هانى �ساكر على ال�سح�ر

���ش��اك��ر، نقيب  ال��ف��ن��ان ه��ان��ى  ال��ع��رب��ى،  ال��غ��ن��اء  اأم���ري  ا�شت�شاف 
على  ال��ع��ام��ة  وال�شخ�شيات  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  ع���ددا  املو�شيقيني، 
ال�شحور، يف اأجواء رم�شانية مبهجة عك�شت حالة ال�شعادة والود 
بني الأ�شدقاء وال�شيوف احلا�شرين، وذلك فى طقو�ص اأ�شبه 
ما تكون بالتجمعات العائلية التى يحر�ص عليها امل�شريون فى 
كل مكان، تزامًنا مع ال�شهر املبارك ، حيث العزومات التى جتمع 

الأ�شدقاء والأحباب حول مائدة واحدة.
موقع  على  ح�شابها  ع��رب  �شلبى،  بو�شى  الإع��لم��ي��ة  ون�����ش��رت   
ليلية  فى  ال�شحور  عزومة  من  �شور  جمموعة  "اإن�شتجرام"، 
ال�شور  ف��ى  وظ��ه��ر  ال��ك��رمي،  رم�����ش��ان  �شهر  م��ن  ال��11  ال��ي��وم 
اإلهام  ال��ف��ن��ان��ات  ك��ل م��ن  ال��ت��ى التقطها احل�����ش��ور،  ال��ت��ذك��اري��ة 

الفنان  اإىل  اإ�شافة  اجل��ن��دى،  ون��ادي��ة  �شدقى،  وه��ال��ة  �شاهني، 
ماجد امل�شرى، وزوجته رانيا اأبو الن�شر، كما كان الدكتور خالد 
بني  م��ن  العلمى،  والبحث  ال��ع��اىل  التعليم  وزي��ر  ال��غ��ف��ار،  عبد 

�شيوف الفنان هانى �شاكر، على مائدة ال�شحور.
عدة  التقاط  على  ال�شحور،  فى  امل�شاركات  الفنانات  وحر�شت 
�شور تذكارية جمعت بع�شها بني الفنانة اإلهام �شاهني، والفنانة 
�شاهني  اإلهام  جمعت  اأخ��رى  �شور  اإىل  اإ�شافة  اجلندى،  نادية 
�شاكر،  هانى  والفنان  �شدقى،  وهالة  اجلندى  نادية  الفنانات 
الأم�شية  بتلك  التجمع  ه��ذا  فى  �شعيد  بوقت  اجلميع  وحظى 
الرم�شانية الرائعة. ويف �شياق اآخر، يتعاون النجم هانى �شاكر 
مع املوزع يو�شف ح�شني يف اأغنية جديدة بعنوان "واأنت غايب" 

بن  خالد  ال�شاعر  كلمات  من  اخلليجى،  باللهجة  اأغنية  وه��ي 
غلب  اإ�شلم  وما�شرت  وميك�ص  ح�شن  حممود  واأحل��ان  معمر، 

القبطان، وتقول كلمات الأغنية:
حبايب غريك  باقي  ما  غايب  "واأنت 

وانت غايب قلبي مثلك كان غايب
يف غيابك كم اأعاين ما بقي لهفه واغاين

ول حبايب وانت غايب"
ال�شهري  ح�شني  يو�شف  امل��وزع  بني  الأول  التعاون  ه��ذا  ويعترب 
اأن  املتوقع  بينما من  �شاكر،  الكبري هانى  الفنان  مبهاب، وبني 
جتمعهما اأعمال قادمة مع جمموعة من �شناع املو�شيقى مثل 

الفنان �شريف �شربي ونور مر�شدي وغريهم.

دراما  مو�صم  خالل  عز،  حممد  الفنان  ي�صارك 
من  كابول"،  "القاهرة  مب�صل�صل  احلاىل  رم�صان 
بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب 
وخالد ال�صاوى وحنان مطاوع ونبيل احللفاوى، 
ويج�صد "عز" �صمن اأحداث العمل دور "غريب"، 
الذين  الإره��اب��ي��ة  اجلماعة  رج��ال  اأح��د  وه��و 
يتاجرون دائما بالدين، ويكرهون كل من يدعو 

للحب وال�صالم.



حتديد مرّكب يف حليب الأم يرتبط 
مب�ست�يات ال�سمنة عند الأطفال

الأم  لنب  يف  البيتني  م�شتويات  بني  �شلة  الباحثني  من  كبري  فريق  وج��د 
وم�شتويات ال�شمنة لدى الأطفال الذين ير�شعون من الثدي.

 Science Translational جم��ل��ة  يف  امل��ن�����ش��ورة  ورق��ت��ه��م  ويف 
Medicine، ت�شف جمموعة البحث من موؤ�ش�شات متعددة يف اإ�شبانيا 
من  ير�شعون  ال��ذي��ن  واأطفالهن  للأمهات  درا�شتهم  املتحدة،  وال��ولي��ات 

الثدي وما تعلموه منهم.
وعلى مدى العقود العديدة املا�شية، اأ�شبحت م�شتويات ال�شمنة يف اأجزاء 
كثرية من العامل اإ�شكالية، حيث اأنه بالإ�شافة اإىل ال�شمنة لدى البالغني، 

زاد عدد الأطفال والر�شع الذين يعانون من ال�شمنة املفرطة.
ويف هذه الدرا�شة اجلديدة، ت�شاءل الباحثون عما اإذا كان هناك رابط بني 

احتمال اإ�شابة الطفل بال�شمنة اعتمادا على ما اإذا كان ر�شع اأم ل.
كن  ام���راأة   34 �شملت  اأخ���رى  درا���ش��ة  اإىل  الباحثون  ان�شم  ذل��ك،  وملعرفة 
عن  بحثا  الأم،  حليب  الفريق  ودر���ص  طبيعية.  ر�شاعة  اأطفالهن  ير�شعن 
ي�شب  مل  بينما  بال�شمنة  الأط��ف��ال  بع�ص  اإ���ش��اب��ة  �شبب  يف�شر  ق��د  من��ط 

البع�ص الآخر بهذا املر�ص.
يف  �شائع  ب�شكل  م��وج��ودا  البيتني  ي�شمى  اأمينيا  حم�شا  الباحثون  ووج��د 

الأطعمة التي حتتوي على احلبوب الكاملة.
واكت�شف الباحثون اأن الن�شاء اللئي ياأكلن مثل هذه الأطعمة كان لديهن 
اللئي  الن�شاء  اأط��ف��ال  اأن  اأي�����ش��ا  ووج����دوا  ال��ث��دي.  حليب  يف  منه  الكثري 
اأقل قليل للإ�شابة ب�شمنة  اأعلى منه كان لديهم خطر  تناولن م�شتويات 

الأطفال.
وجبات  بع�شهم  واأعطوا  الفئران،  على  التجارب  بع�ص  الباحثون  واأج��رى 
قبل ولدة جمموعة جديدة  الإ�شافية  البيتني  مادة  غذائية حتتوي على 
من اجلراء. واأظهرت الختبارات اأن القيام بذلك يرفع م�شتويات البيتني 

يف حليب الأم.
اأولئك الذين ر�شعوا ر�شاعة  اأن  ومب��رور الوقت، مع منو اجل��راء، وج��دوا 
طبيعية مب�شتويات اأعلى من البيتني، كانوا اأقل عر�شة للإ�شابة بال�شمنة 
عند اإطعامهم نظاما غذائيا عايل الدهون. ولحظوا اأن الختلف ا�شتمر 
البيتني  من  املزيد  ا�شتهلكت  التي  البالغة  فالفئران  البلوغ،  مرحلة  حتى 
اأق��ل من  املتو�شط   10%  ب��وزن يف  ال���ولدة  الأط��ف��ال حديثي  ك��ان  عندما 
الفئران التي تناولت كميات اأقل من البيتني. ولحظ الباحثون اأن التاأثري 

كان اأكرث و�شوحا عند الأمهات امل�شابات بال�شمنة.
ويف حماولة لفهم �شبب جعل تناول كميات اأكرب من البيتني عند الأطفال 
تناولت  التي  الفئران  اأن  وج��دوا  بال�شمنة،  للإ�شابة  عر�شة  اأق��ل  الر�شع 
حليب الأم مب�شتويات عالية من البيتني لديها م�شتويات اأعلى من بكترييا 
خماطر  بانخفا�ص  رب��ط��ه��ا  مت  وال��ت��ي   ،Akkerrmansia الأم���ع���اء 

ال�شمنة لدى الب�شر واحليوانات.

العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 
- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- اأبو الأ�شود الدوؤويل 

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�صاعران  • من هما 
- البحرتي واأبو متام. 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �صمم  • متى 
- �شمم اأول كمبيوتر اإلكرتوين حقيقي يف العامل بجامعة بن�شلفانيا 

عام  1946م.
ظاهرة؟ اآذان  له  لي�ض  وملاذا  الثعبان  ي�صمع  • كيف 

- الثعبان لي�ص له اآذان ظاهرة ولكنه ي�شمع عن طريق موجات ال�شوت 
التي يلتقطها ل�شانه ويرتجمها لآذانه الداخلية 

والفواكه  ن�شبة ممكنة من فيتامني )�شي( مقارنة بجميع اخل�شراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
الأخرى. 

لرت.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�شع 
عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�شمه  يف  يكون  الإن�شان  يولد  • عندما 

الو�شول اإىل �شن البلوغ .
احلال  يف  قتلته  الإن�شان  ع�شت  اإذا  لأنها  احليات  اخطر  من  حية  عن  عبارة  الهندية  تعلم:الكوبرا  • هل 
العتداء  فكر يف  اإذا  األ  احليوان  اأو  الإن�شان  قتل  ولتفكر يف  النا�ص  على  العتداء  فهي ل حتب  ذلك  ومع 

عليها وهي كمعظم الثعابني تعطي التحذير قبل اأن تفكر يف الهجوم على عدوها 
�شنة   150 ال�شلحفاة  تعلم:تعمر  • هل 
اأبي�ص  احلقل  جراد  دم  تعلم:لون  • هل 

احليوانات  اأذكى  هو  تعلم:الدلفني  • هل 
نباتاً  ولي�ص  بحري  حيوان  تعلم:الإ�شفنج  • هل 
احلية  هي  الإن�شان  اأعداء  اأعدى  تعلم:اأن  • هل 

اأ�شنانه  نهايات  على  مي�شي  البحر  تعلم:قنفذ  • هل 
اأكل بدون  يوماً   520 ميكث  العناكب  تعلم:بع�ص  • هل 

اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  الأفريقية  )لو�شوتو(  • مملكة 
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الربتقال والقلب
الربتقال  ي��ع��ت��رب 
ف������اك������ه������ة غ���ن���ي���ة 
ب���ال���ب���وت���ا����ش���ي���وم 
وال����ك����ال���������ش����ي����وم، 
وه�����������������ي: م����������واد 
عن  م�����������ش�����وؤول�����ة 
وتعزيز  ت��ن��ظ��ي��م 

وظيفة القلب.
يعترب البوتا�شيوم 

عن�شراً هاماً من عنا�شر اخللية و�شوائل اجل�شم التي ت�شاعد على التحكم 
م�شتويات  تنخف�ص  ف��ع��ن��دم��ا  ال�����دم،  و���ش��غ��ط  ال��ق��ل��ب  ���ش��رب��ات  م��ع��دل  يف 
بعدم  ت�شمى  حالة  يف  طبيعية،  غ��ري  القلب  �شربات  ت�شبح  البوتا�شيوم، 

انتظام �شربات القلب.
الفلفونويد  اأن  حيث  العايل،  ال��دم  �شغط  تنظيم  يف  دور  وللربتقال  كما 
املوجود يف الربتقال ي�شاعد على تنظيم �شغط الدم املرتفع، فاملغني�شيوم 

املتواجد فيها ي�شاعد يف احلفاظ على �شغط الدم.
وحمتوى الربتقال العايل من الألياف القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً 

يف خف�ص م�شتوى الكول�شرتول يف الدم.
الفلفينويدز  من  مركبات  على  )اللب(  الأبي�ص  الربتقال  ق�شر  يحتوي 
الكول�شرتول   " الكثافة  منخف�ص  الدهني  الربوتني  خف�ص  على  ت�شاعد 

ال�شيء".

عانى ر�شوان وهو احد �شيادي الأ�شماك من قلة ال�شيد يف املنطقة التي اعتاد اأن ي�شطاد فيها فقرر ان يذهب 
اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�شل له اخلري الكثري، فا�شطاد 
�شاألته  البيت  امل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�شب كثريا من  ال�شوق  اإىل  وا�شطاد كثريا حتى تعبت �شبكته وذه��ب 

الزوجة والأولد عن حاله فحمد اهلل وقال �شاحكا: كان �شيدي اليوم كمية وفرية من املال.
اأباه اح�شر مال كثريا ا�شطاده من مكان ما على البحر فذهب  خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�شديقه ان 
ال�شديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�شوان عله ي�شطاد مال مثله ويف اليوم الثاين وبعد ان 
انتهى ر�شوان من ال�شيد الوفري ذهب اإىل ال�شوق يف الوقت الذي ح�شر فيه الرجل الذي كان يراقبه عن بعد 
وقال �شاأرمي �شبكتي رمبا يخرج ال�شمك مال، فرمى �شبكته لكنها خرجت بال�شمك فقط، فالقى به بعيدا ورمي 
�شبكته كرة اخرى وا�شتمر على هذا احلال رمبا ي�شطاد مال، لكنه ف�شل فذهب اإىل ر�شوان وقال له غا�شبا 
�شارخا من اين ت�شطاد هذا املال؟ فقال ر�شوان �شاحكا ا�شطاده من البحر فعندما ا�شطاد �شمكا كثريا وابيعه 
يتحول اإىل مال وهكذا ا�شطاد املال، فانده�ص الرجل من تلك العبارة وقرر العودة اإىل البحر لياأخذ ال�شمك 
اأخ��ذه وان�شرف فوقف  األقى به على ال�شاطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�شل، كان هناك من  الذي 
لي�شطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�شتطيع �شبكته ان متنحه ولو �شمكة واحدة، وبات ليلته جائعا 
فقد افرتى على نعمة اهلل ورف�شها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة ايام بعدها، راآه ر�شوان وقد ركع يف امل�شجد يبكي 

وي�شتغفر اهلل وي�شتعيذ من ال�شيطان الرجيم الذي اأكل راأ�شه وتركه جائعا هو واأولده .

ك�شفت الدكتورة اإيرينا بريجنايا، خبرية التغذية الرو�شية 
تناول  يجب  كيف  اله�شمي،  اجلهاز  اأم��را���ص  واأخ�شائية 

الطعام بحيث ل يتحول ما ناأكله اإىل وزن زائد.
يوؤثر  "�شبوتنيك"  لراديو  حديث  يف  الأخ�شائية  وت�شري 
يف زيادة الوزن لي�ص فقط نوع وكمية املواد الغذائية التي 
فيه  نتناول  ال���ذي  وال��و���ش��ع  البيئة  واأي�����ش��ا  ب��ل  نتناولها، 
تناول  خ��لل  ينتبهون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص  واأن  طعامنا. 
اأ�شرع  وزنهم  ي��زداد  اإىل عوامل مهيجة خارجية،  الطعام، 
من الآخرين. لذلك يجب تناول الطعام يف حالة ا�شرتخاء 

تام وعدم م�شاهدة التلفزيون اأو اأي �شيء اآخر.
اإىل  ال�شتماع  اأو  التلفزيون،  مل�شاهدة  داع��ي  "ل  وت��ق��ول، 

مبذاقه  ون�شعر  بالطعام  نتلذذ  فقط  وعندها  املو�شيقى. 
اأكرث  ونتناول  الطيب ون�شتمتع به، وبالتايل ناأكل ببطء 

الكمية التي نريد".
اأثناء  اأو  وت��ن�����ش��ح اخل��ب��رية ب��ع��دم ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وق��وف��ا 
احلركة، لأنه يف هذه احلالة، ل ميكن للإن�شان اأن مي�شغ 
الطعام ب�شورة جيدة، وي�شطر لبلع قطع كبرية منه، ما 
املعدة والأم��ع��اء. وبالإ�شافة  اإىل زي��ادة العبء على  ي��وؤدي 
اإىل هذا، ي�شبب تناول الطعام اأثناء احلركة، التهام كمية 

اأكرب.
لذلك  بال�شبع،  احلركة  اأثناء  الإن�شان  ي�شعر  "ل  وتقول، 

ميكن اأن ياأكل اأكرث من املعتاد بكثري".

كيف ناأكل ول ن�سمن؟
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