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كرميات للتجاعيد من بي�ض النعام
بداأت �شركة يابانية يف اإنتاج كرميات ثورية ملعاجلة التجاعيد من بي�ض 

النعام يف اأحدث عالج لأعرا�ض ال�شيخوخة من م�شادر حيوانية.
اأرطال من البي�ض، بجهاز مناعي   5 تتمتع طيور النعام، التي ت�شع 
ويعتقد  دمائها،  يف  امل�شادة  لالأج�شام  العايل  الرتكيز  بف�شل  ق��وي 
ميكن  امل�شادة  الأج�شام  هذه  اأن  اليابان  يف  كيوتو  جامعة  يف  العلماء 
اأن ت�شاعد يف حتييد الفريو�شات واملواد الكيميائية والبكترييا وحبوب 

اللقاح التي ت�شبب اخلطوط الدقيقة والتجاعيد.
غري  ال��ن��ع��ام  �شفار  م��ن  امل�����ش��ادة  الأج�����ش��ام  اأوب��ون��ا  �شركة  وت�شتخدم 
�شيتم  وال��ت��ي  للب�شرة،  امل��رط��ب��ات  م��ن  جمموعة  ت�شنيع  يف  املخ�شب 
طرحها للبيع يف وقت لحق من هذا ال�شهر. ويقول توما�ض ويناريك 
اأن ت�شاعد يف تقليل ومنع  اإن هذه الكرميات ميكن  من �شركة اوبونا 

ال�شيخوخة على املدى الطويل.
لكن الكرميات املرطبة ل تاأتي بثمن منخف�ض، حيث يبلغ �شعر عبوة 
املجموعة  اأثبتت  ذلك  ورغ��م  دولر.   220 نحو  50 ميلي لرت  �شعة 
قوامها  ان��ت��ظ��ار  قائمة  بالفعل  ه��ن��اك  اأن  ل��درج��ة  �شعبيتها،  بالفعل 
5000 �شخ�ض من الن�شاء الراغبات باحل�شول على هذه الكرميات.
واأو�شح ال�شيد ويناريك اأنه على الرغم من اأن الأبحاث حول الأج�شام 
امل�شادة للنعام قد مت ا�شتخدامها �شابًقا يف الرعاية ال�شحية، مبا يف 
كوفيد  وفريو�ض  ال�شنك  حمى  مثل  الفريو�شات،  من  احلماية  ذلك 
الأج�شام يف  هذه  ا�شتخدام  فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  لكنها   ،19

منتجات التجميل ومكافحة ال�شيخوخة.

تطوير تقنية حديثة تخف�ض النوبات القلبية 
املجالت،  من  العديد  يف  الأبعاد  ثالثية  التقنية  ا�شتخدامات  تتنوع 
اأ�شرع  ب�شكل  التاجية،  ال�شرايني  اأمرا�ض  وعالج  ت�شخي�ض  واأحدثها 

بخم�ض مرات مقارنة مع الطرق التقليدية امل�شتعملة يف هذا املجال.
وبح�شب هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية الربيطانية، فاإن التقنية 
اجلديدة حتّول الأ�شعة املقطعية للقلب ل�شورة ثالثية الأبعاد، الأمر 
الذي ميّكن الأطباء من ت�شخي�ض امل�شكلة يف غ�شون 20 دقيقة فقط. 
وكانت عملية الت�شخي�ض للمر�شى الذي يعانون م�شاكل يف ال�شرايني، 

ت�شتغرق وقتا طويال، وتتطلب تنظريا يف امل�شت�شفى.
األف   100 ف��اإن  الربيطانية،  نيوز"  "�شكاي  �شبكة  ذك��رت  وح�شبما 
"هارت  وامل�شماة  اجلديدة  التقنية  ا�شتخدام  من  �شيتمكنون  �شخ�ض 

فلو"، على مدى ال�شنوات الثالث القادمة.
بينما ميكن  اأو تركيب دعامات،  الأدوي��ة  اأو  العالج اجلراحة  وي�شمل 
خ��ط��ورة احل�شول على  اأق��ل  ح��الت  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  لالأ�شخا�ض 

ن�شائح لتح�شني منط حياتهم اأو دواء خلف�ض الكولي�شرتول.
اخلدمات  هيئة  خ��ط��ة  م��ن  ك��ج��زء  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  التقنية  اأط��ل��ق��ت 
القلبية  النوبات  عدد  خلف�ض  وذلك  الربيطانية،  الوطنية  ال�شحية 

وال�شكتات الدماغية مبقدار 150 األف حالة.

ما الرتفاع الأق�سى للكعب العايل؟
على الرغم من اأن الكعب العايل يزيد من اأناقة املراأة، اإل اأنه ي�شكل يف 

نف�ض الوقت خطراً على �شحة القدمني والظهر.
ويقول اإجمي �شميت موؤ�ش�شة �شركة كايا كابريول اإن كل امراأة لديها 
ارتفاع مثايل للكعب العايل بناًء على عدد من العوامل املادية، وك�شف 
ال�شحية  امل�شاكل  لتجنب  امل��ث��ايل  الكعب  لإي��ج��اد  ن�شائحه  اأه��م  ع��ن 

وال�شعور بالأمل.
اأن احلذاء املثايل يجب  الن�شيحة البديهية التي يوؤكد عليها �شميت 
اأن يكون مريحاً قبل كل �شيء. ف�شعورك بالراحة اأثناء ارتداء الكعب 

العايل هو انعكا�ض لراحة ج�شمك.
حجم  اإىل  تنظري  اأن  عليك  مثايل،  �شحي  كعب  طول  على  وللعثور 
ف�شتواجهني  اأق��دام �شغرية،  لديك  كان  اإذا  وكقاعدة عامة،  قدميك، 
اإك�شربي�ض  ���ش��ح��ي��ف��ة  ب��ح�����ش��ب  ال���ع���ايل،  ال��ك��ع��ب  ارت������داء  ���ش��ع��وب��ة يف 
الربيطانية. وهناك معادلة ملعرفة ارتفاع الكعب العايل املنا�شب لكل 
امراأة، وملعرفة الكعب العايل املثايل لك اق�شمي طولك )بال�شنتيمرت( 
على طول �شاقك )بال�شنتيمرت( وا�شربي الناجت ب� 10. ويعطيك هذا 
ارتفاع الكعب الذي �شت�شعرين براحة اأكرب واأنت ترتدينه. ول تن�شي 
اأن ت�شعي يف اعتبارك عر�ض قدميك، لأن هذا قد يغري ب�شكل كبري 

ارتفاع كعبك ال�شحي.
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انطالق املعركة الق�سائية 
بني اآبل واإبيك غيمز 

بداأت حمكمة يف كاليفورنيا النظر يف الدعوى املقدمة من "اإبيك غيمز"، 
نا�شرة لعبة الفيديو ال�شهرية "فورتنايت" �شد �شركة "اآبل" و�شط متابعة 
متبادلة  ات��ه��ام��ات  اأ�شابيع  ث��الث��ة  م��دى  على  و�شت�شهد  وا���ش��ع��ة،  اإع��الم��ي��ة 
التكنولوجيا  اقت�شاد  على  اأث��راً  �شترتك  ق�شية  وهي  واجل�شع،  بالحتكار 

برّمته وعلى من�شاته التي ي�شتخدمها املليارات.
وقالت وكيلة "اإبيك" املحامية كاثرين فور�شت يف مداخلتها الأولية التي 
تابعها مئات الأ�شخا�ض بوا�شطة اأجهزتهم الهاتفية "�شنثبت من دون لب�ض 

اأن "اآبل" متار�ض احتكاراً".
املمر  ي�شكل  ال���ذي  للتطبيقات  �شتور"  "اآب  متجر  اأن  فور�شت  واع��ت��ربت 
يعمل  باد"،  و"اآي  فون"  "اآي  اأج��ه��زة  على  التطبيقات  لتنزيل  الإل��زام��ي 

بطريقة اأ�شبه ب�"حديقة م�شّورة".
�شركات  اأن�شاأتها  التي  املنظومات  اإىل  النتقادية  ال�شتعارة  ه��ذه  وت�شري 
لها،  ال��ق��واع��د  ت�شع  اأن  ميكنها  اإذ  ب��ه��ا،  وتتحكم  العمالقة  التكنولوجيا 
وتعطي الأف�شلية فيها ملنتجاتها اخلا�شة، واإيقاع امل�شتخدمني واملطورين 

الذين لي�ض لديهم بديل اإذا كانوا يريدون ولوج هذه ال�شوق.
احلديقة  ه��ذه  يف  �شيوعاً  الأك��ر  "الزهرة  اأن  فور�شت  املحامية  واع��ت��ربت 
"اإبيك" كانت  اأن  امل�شّورة هي نبتة �شائد الذباب" الالحمة. وراأت املحامية 
اإ�شاءة  ل��ول  للم�شتهلكني  الأف�شل  والأ���ش��ع��ار  البتكار  من  املزيد  "لتوفر 

ا�شتخدام الو�شع املهيمن".

تزايد الإقبال على الأحذية 
الريا�سية ال�سديقة للبيئة

ق����ال اخل��ب��ري الأمل������اين اأور�������ض ف��ي��رب اإن 
اأحذية  مو�شة  عنوان  متثل  ال�شتدامة 
الرك�ض يف 2021؛ حيث تاأتي الأحذية 
خامات  اأو  نباتية  األ��ي��اف  م��ن  م�شنوعة 
ُمعاد تدويرها اأو بت�شاميم تتيح اإمكانية 
وذلك  نف�شها،  الأح���ذي���ة  ت��دوي��ر  اإع�����ادة 
اأجل احلفاظ على البيئة ومواردها  من 

الطبيعية.
واأو����������ش���������ح اخل������ب������ري ل���������دى جم�����ل�����ة " 
�شركة  اأن   "Runners World
حذاء  ت��ق��دم  الفرن�شية   Salomon
ميتاز  ال����ذي   ،Index.01 ال��رك�����ض 
البولي�شرت  بخامة علوية م�شنوعة من 

املُعاد تدويره.
 ON وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا ت����ق����دم �����ش����رك����ة
 Cyclone ال�شوي�شرية حذاء الرك�ض
األ��ي��اف ن��ب��ات��ي��ة، األ وهي:  امل�����ش��ن��وع م��ن 

األياف اخلروع.
من  اأب��ع��د  خ��ط��وة   ON �شركة  وتخطو 
اإعادة  اإمكانية  للم�شتخدم  وتتيح  ذل��ك 
عندما  ال�����ش��رك��ة  اإىل  احل������ذاء  اإر�����ش����ال 
اإعادة  ي�شبح احلذاء رثا وباليا من اأجل 
تدويره، على اأن يتم اإر�شال حذاء جديد 

للم�شتخدم.

متارين ب�سيطة للوقاية من 
ت�سنج الأ�سابع 

م�شاكل  ح��دوث  يف  رئي�شياً  �شبباً  الذكية  للهواتف  امل��ف��رط  ال�شتخدام  يعد 
بع�ض  اإج��راء  بد  لذا ل   ، والإلتهاب  الت�شنج  واليدين مثل  لالأ�شابع  �شحية 

التمارين لالأ�شابع لتجنب الإ�شابة بهذه احلالت.
التيب�ض  اأو  الت�شنج  من  للوقاية  لالأ�شابع،  ب�شيطة  متارين   4 يلي  فيما 
ميل  ديلي  �شحيفة  اأوردت  ما  بح�شب  الذكي،  الهاتف  ا�شتخدام  عن  الناجم 

الربيطانية:
ال�شغط : خذ كرة اأو قطة مطاطية وا�شغط عليها باأ�شابعك ثم حررها ب�شكل 
متكرر. اإذا مار�شت هذا التمرين ثالث اإىل اأربع مرات يومًيا، ف�شتتخل�ض من 

تيب�ض الأ�شابع.
مترين كل اإ�شبع على حدى: للقيام بهذه احلركة، �شع يدك ب�شكل م�شطح 
على طاولة مع توجيه راحة يدك لأ�شفل. حاول برفق رفع كل اإ�شبع واإبهام 
عن الطاولة، واحًدا تلو الآخر. حاول رفع الوتر بقدر ما ت�شتطيع. كرر هذا 

التمرين ثالث اإىل اأربع مرات يومًيا لتجنب اأي اآلم يف يدك.
ثني الأ�شابع: يف هذا التمرين، �شوف حتتاج اإىل البدء بثني اإبهامك للداخل 
باجتاه راحة يدك. بعد ذلك، حاول اأن تلم�ض طرف كل اإ�شبع بدًءا من الأول 
اإىل الأخري، مع ال�شتمرار يف كل و�شعية ملدة 10 ثواٍن. ي�شاعد القيام بذلك 
وفًقا خلرباء  الأوت���ار،  تقوية ع�شالت  اليوم على  م��رات يف  اأرب��ع  اإىل  ث��الث 

اللياقة البدنية.

م�شار الإفراط يف تناول التني املجفف
الإفراط  اأّن  اإل  املجفف،  للتني  العظيمة  الفوائد  رغ��م 
"هيلث  اآث��ار جانبية كثرية، يذكرها موقع  له  تناوله  يف 

لين"الأمريكي، وهي:
ال�شكر  م��ن  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  املجفف  ال��ت��ني   -

وال�شعرات احلرارية، لذلك يجب تناوله باعتدال.
ه�شمه،  في�شعب  امل��ع��دة  ع��ل��ى  ث��ق��ي��ل  امل��ج��ف��ف  ال��ت��ني   -

وي�شبب النتفاخ.
- الإف��راط فيه قد ي�شرُّ بالكبد والأمعاء، حيث ي�شبب 
ان�شداد الأمعاء ب�شبب بذوره، ويتداخل حمتوى اأك�شالت 
الكال�شيوم يف اجل�شم، مما  امت�شا�ض  املجفف مع  التني 

يعمل على تقليل امت�شا�ض الكال�شيوم.
اأك�شالت �شاّرة، ملن يعاين  - يحتوي التني املجفف على 

بالفعل من اأمرا�ض الكلى اأو املرارة.
الألياف،  عالية من  ن�شبة  املجفف يحتوي على  التني   -
فاإنَّ تناول الكثري منه ميكن اأن ي�شبب الإ�شهال اأو م�شاكل 

اأخرى يف اجلهاز اله�شمي.
- التني املجفف غني بفيتامني K والإف��راط يف تناوله 
اأقل  ويجعلها  ال��دم  ترقق  اأدوي���ة  م��ع  يتداخل  اأن  ميكن 

فعالية.
- اإذا كنت تعانني من جتلط الدم، فال تكري من تناول 
التني املجفف والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامني ك من 

يوم لآخر؛ لتقليل خطر حدوث م�شاعفات.
البتول،  ل��ق��اح  ح��ب��وب  م��ن  ح�شا�شية  ل��دي��ك  ك��ان��ت  اإذا   -
اأكر  املجفف، فقد تكونني  التني  تناول  فال تفرطي يف 
اأ�شجار  التني، حيث حتتوي  عر�شة لالإ�شابة بح�شا�شية 
تكون  ق��د  وال��ت��ي  الطبيعية،  الالتك�ض  م��ادة  على  التني 

لدى بع�ض الأ�شخا�ض ح�شا�شية منها.

طرق اإ�ضافة التني اإىل نظامك الغذائي
التغذية  اأ���ش��ت��اذ  ال��ع��الج��ي��ة،  ال��ت��غ��ذي��ة  ا�شت�شارية  ت��ق��ول 
ن�شرين  الدكتورة  للتغذية،  القومي  باملعهد  العالجية 
التني  لإ�شافة  هناك عدة طرق  اإن  الرحمن،  عبد  ف��وؤاد 

اإىل نظامك الغذائي، لعل اأبرزها:
لالأكل.  ���ش��احل��اً  لي�شبح  ج��ي��داً  املجفف  ال��ت��ني  غ�شل   -
اخل�شاف  عمل  اأو  ه��و،  كما  املجفف  ال��ت��ني  ت��ن��اول  ميكن 
ي�شبح  حتى  داف��ئ  م��اء  يف  نقعه  طريق  عن  الرم�شاين، 
متنوعة  جمموعة  يف  ا�شتخدامه  ك��ذل��ك  ميكن  ط��ري��اً، 
من الو�شفات، كما ميكن اإ�شافته لل�شلطات اأو احللويات 

وميكن عمل مربى التني اللذيذ.

بذور الكتان
الكتان،  ب���ذور  ب��ت��ن��اول  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���رباء  ي��و���ش��ي معظم 
الكاملة؛ لأنَّ  املطحونة منها، عو�شاً عن تلك  خ�شو�شاً 
بالفوائد  ال�شكل املطحون ي�شهل ه�شمه، ويزّود اجل�شم 

الكاملة منها.
الألياف  م��ن  مرتفعة  ن�شب  على  ال��ك��ت��ان  ب���ذور  حت��ت��وي 
والأحما�ض الدهنية اأوميجا 3، وكذلك املواد الكيميائية 

النباتية التي ت�شمى الليغانات.
جرامات(   7( ك��ب��رية  واح���دة  ملعقة  حتت������وي  حي�����ث   
من  ج��رام   2 ع�������لى  املطح�����ون������ة  الك�����تان  ب������ذور  من 
ذلك  يف  )مبا  امل�شّبعة  غري  املتعددة  الدهنية  الأحما�ض 
اأوميجا 3( و2 جرام من الألياف الغذائية، و37 �شعرة 

حرارية.

���ش��ح��ة اجلهاز  لتح�شني  ع����ادة  ال��ك��ت��ان  ب����ذور  ُت�����ش��ت��خ��دم 
اله�شمي اأو عالج م�شكلة الإم�شاك. فيما قد ت�شاهم بذور 
الكتان اأي�شاً يف تخفي�ض اإجمايل الكول�شرتول ال�شاّر يف 
LDL؛ الأم��ر الذي قد ي�شاعد على تقليل خطر  الدم 

الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شرايني.

 Diet اخت�شا�شية التغذية عبري اأبو رجيلي، من عيادة
of the Town، تطلعِك يف الآتي على فوائد تناول 

بذور الكتان يومياً:
- امل�شاعدة على تخفي�ض الوزن

حتتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية التي حت�ّشن 
زمنية  ل��ف��رتة  بال�شبع  ال�����ش��ع��ور  ومت��ن��ح  اله�شم  ح��رك��ة 

اأطول، فت�شاهم بذلك يف خ�شارة الوزن.
- عالج م�شكلة الإم�شاك

اإن كنِت تعانني من م�شكلة الإم�شاك، باإمكانِك ال�شتفادة 
م���ن ب����ذور ال��ك��ت��ان مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة؛ م���ن خالل 
اإ�شافتها اإىل حبوب الفطور وال�شلطات املح�شرة يومياً، 

وحتى اإىل اللنب.
- تخفي�ض خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب

بذور الكتان غنية بدهون الأوميجا ٣ ال�شحية والألياف 
وال�شرايني؛  ال��ق��ل��ب  ل�����ش��ح��ة  ال�������ش���روري���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
ن�شبة  وتخفي�ض  ال��دم،  �شغط  تقليل  يف  ت�شاهم  وبذلك 

الكول�شرتول ال�شاّر يف الدم.
- الوقاية من الأمرا�ض ال�شرطانية

ا�شتناداً اإىل اأبحاث علمية متعددة، فقد متت الإ�شارة اإىل 
الدور الفّعال الذي تلعبه ق�شور بذور الكتان يف مكافحة 

الأمرا�ض ال�شرطانية املختلفة.

ال�سحة العاملية َتُبّت يف 
ا�ستخدام اللقاحات ال�سينية

من املقرر اأن تقرر منظمة ال�شحة 
كانت  اإذا  ما  الأ�شبوع  ه��ذا  العاملية 
ل��ق��اح��ني �شينيني  ع��ل��ى  ���ش��ت��واف��ق 
ل�شتخدامهما يف حالت الطوارئ 
قالت  ح�شبما   ،19  - كوفيد  �شد 
م�شوؤولة كبرية يف منظمة ال�شحة 

العاملية.
���ش��ت��ك��ون ه����ذه امل���واف���ق���ة ه���ي امل���رة 
لقاح  اإدراج  فيها  يتم  التي  الأوىل 
�شيني على الإطالق على ما ت�شمى 
ملنظمة  الطوارئ  ا�شتخدام  قائمة 
املتحدة،  ل���الأمم  التابعة  ال�شحة 
للقاحات  اأو�شع  ن�شر  اإىل  و�شتوؤدي 
ا�شتخدامها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال�شينية 
ب��ال��ف��ع��ل يف ب��ع�����ض ال���ب���ل���دان غري 
ماريانغيال  وق�����ال�����ت  ال���������ش����ني. 
العام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��دة  ���ش��ي��م��او، 
اإىل  ال��و���ش��ول  ل�����ش��وؤون  للمنظمة 
وامل�شتح�شرات  واللقاحات  الأدوية 
يتعني  ي���زال  م��ا  اإن���ه  ال�شيدلنية، 
اتخاذ بع�ض "الرتتيبات النهائية" 
احلا�شمة  ال��ك��ل��م��ة  ت���اأت���ي  اأن  ق��ب��ل 
الفنية  ال�شت�شارية  املجموعة  من 
ب�شاأن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 

لقاحي �شينوفارم و�شينوفاك.
يكون  اأن  "نتوقع  واأ������ش�����اف�����ت 
هذا  بنهاية  ال��ق��راري��ن  ك��ال  لدينا 
منظمة  ق���ال���ت  ك��م��ا  الأ�شبوع". 
تتوقع  اإن����ه����ا  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������ش���ح���ة 
اأول،  �شينوفارم  لقاح  ب�شاأن  ق��رارا 

و�شينوفاك بعد ذلك.
اأن  "نعلم  ق��ائ��ل��ة  ���ش��ي��م��او  وت��اب��ع��ت 
بع�ض الدول تعتمد على هذا القرار 

للم�شي قدما يف التطعيم".

كليب لـ بيلي اإيلي�ض يتخطى 
الـ30 مليون م�ساهدة

العاملية  النجمة  ط��رح��ت  اأن  ب��ع��د 
ب��ي��ل��ي اأي��ل��ي�����ض، م��ن��ذ اأي�������ام، كليب 
 Your اجل������دي������دة  اأغ����ن����ي����ت����ه����ا 
تخطت ن�شب م�شاهدة   ،Power

الكليب ال�30 مليون.
وقالت بيلي عن الكليب اإنه ُيظهر 
الأ�شياء،  اإ�شتخدام  اإ���ش��اءة  جوانب 
ب��ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر ن�����ش��ر ع��ل��ى موقع 
موعد  بيلي  واأع��ل��ن��ت   ."nme"
ال��غ��ن��ائ��ي اجلديد  األ��ب��وم��ه��ا  ط���رح 
 ،Happier Than Ever
 30 ي���وم  امل��ق��ب��ل،  ال�شيف  وه���و يف 
متوز-يوليو، اإذ ن�شرت بيلي �شورة 
على  اخل��ا���ش��ة  �شفحتها  ع��رب  لها 
موقع التوا�شل الجتماعي، وكتبت 
 Happier اجل��دي��د  "األبومي 
يف  ����ش���ي���ط���رح   Than Ever
عن  بيلي  واأع��رب��ت  يوليو"،   30
ح��م��ا���ش��ه��ا ال��ك��ب��ري ل��ه��ذا الأل���ب���وم، 
وقالت اإنها مل ت�شعر من قبل بكل 
هذا احلب من اأجل األبوم، ومتنت 

اأن ي�شعر حمبوها بذلك اأي�شاً.

فوائد التني املجفف وم�ساّر الإكثار منه 

والفوائد  الغذائية  بالعنا�ضر  مليئة  لذيذة  فاكهة  التني 
ال�ضحية، وال يختلف التني املجفف عن الطازج من ناحية 

الفوائد، بل اإنه قد يفوقه.
ويعترب التني املجفف، خ�ضو�ضًا يف رم�ضان، فاكهة مثالية 
االأف���راد  يجعل  مم��ا  ب��االأل��ي��اف،  غني  الأن��ه  لل�ضائمني؛ 

ي�ضعرون بال�ضبع لفرتة اأطول.
من  اأعلى  حرارية  �ضعرات  على  املجفف  التني  يحتوي 
الثمار،  جتفيف  عند  ال�ضكر  يرتكز  حيث  الطازج،  التني 
التني  م��ن  اأك���ر  وم��ع��ادن  فيتامينات  على  يحتوي  كما 
الطازج. ويرتكز فيه فيتامني C، A،K والبيتا كاروتني، 
كما يحتوي على ن�ضبة عالية من االألياف مقارنة بالتني 
املختلفة،  االأك�ضدة  مب�ضادات  اأي�ضًا  غني  وهو  الطازج، 
حيث تظهر الدرا�ضات اأنه يتفوق حتى على التني الطازج 
يف م�ضادات االأك�ضدة واأحما�ض اأوميغا 6 الدهنية وحم�ض 

اجللوتاميك وحم�ض اللينوليك.
على  ويحتوي   ،B6 بفيتامني  غني  اأي�ضًا  املجفف  التني 
احليوية  العمليات  من  العديد  يف  ي�ضارك  الذي  النحا�ض 
الطاقة،  واإنتاج  الغذائي  التمثيل  يف اجل�ضم، مبا يف ذلك 
ال�ضامة  واالأن�ضجة  ال��دم  خاليا  تكوين  اإىل  باالإ�ضافة 

والناقالت الع�ضبية.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر 

امل�شت�شار  ن�شيبة،  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  اأك����د 
الدولة-  رئي�ض  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ث��ق��ايف 
الرئي�ض الأعلى جلامعة الإم��ارات، حر�ض 
الطلبة م��ن خالل  اإ���ش��ع��اد  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
تقدمي خدمات متميزة لهم يف موقع واحد 
وذلك  ر�شاهم،  وت��ن��ال  احتياجاتهم  ُتلّبي 
الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات  م��ع  متا�شياً 
العاملي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام  م��ع��اي��ري  تطبيق  يف 

لت�شنيف اخلدمات.
وقال معاليه خالل زيارته اإىل مركز اإ�شعاد 
اإن �شاحب  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  ال��ط��ل��ب��ة يف 
اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�شعادة  اأن  ي��وؤك��د  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
والإي��ج��اب��ي��ة اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة وال���ت���زام وروح 
وهذا  الإم������ارات،  جمتمع  ت��وح��د  حقيقية 
ل�شمان  الإم����ارات  جامعة  اإل��ي��ه  ت�شعى  م��ا 
ذات  و�شريعة  �شهلة  متمّيزة  جتربة  توفري 

مبختلف  الطلبة  ���ش��ع��ادة  لتحقيق  ك��ف��اءة 
تعليمية  بيئة  يف  واإمكانياتهم  م�شتوياتهم 
التح�شيل  حت��ق��ي��ق  يف  ُت�����ش��ه��م   م��ن��ا���ش��ب��ة 
الأكادميي وتنمية املهارات وبناء ال�شخ�شية 
موؤ�شر  حتقيق  يف  اجلامعة  مركز  وتعزيز 

ال�شعادة.
اإ�شعاد  ملركز  زيارته  خالل  معاليه  والتقى 
ام�ض،  ظهر  الإم�����ارات  جامعة  يف  الطلبة 
ني  املُخت�شّ امل��رك��ز  موظفي  م��ن  جمموعة 
اأعلى معايري التمّيز وثقافة  املُدربني على 

تقدمي اخلدمة لتحقيق �شعادة الطلبة.
واأ�شاد بجهود القائمني على املركز، وعملهم 
امل�شتقبل  جامعة  لهدف  حتقيقاً  املتوا�شل 
ليكونوا  الطلبة  اإع����داد  يف  ال�شرتاتيجي 
وقياديني  �����ش��ات��ه��م،  ت��خ�����شّ يف  ُم��ت��م��ّي��زي��ن 

منتجني يف جمتمعهم.
اإ�شعاد  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
الطلبة يف جامعة الإمارات يوفر جمموعة 
من اخلدمات املختلفة منها خدمة توفري 
ال�شكن الطالبي، وخدمات �شندوق رعاية 

ال��ط��ل��ب��ة وال����ذي ي��دع��م ال��ط��ل��ب��ة م��ن ذوي 
وتوفري  املالية  بالإعانات  املحدود  الدخل 
واملحمول  اللوحي  اليل  احلا�شب  اأج��ه��زة 
وخ�����دم�����ات اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م والإر������ش�����اد 
التطوعي  ال��ع��م��ل  وخ���دم���ات  ال�����ش��خ�����ش��ي 
بالإ�شافة اإىل اخلدمات ال�شحية وخدمات 

الطلبة الدوليني.
 كما يقوم املركز باإطالق مبادرات وبرامج 
املعريف  اجل��ان��ب  اإث����راء  يف  ُت�شهم  تدريبية 
على  اإيجابياً  ينعك�ض  واملهني ملوظفيه مما 
تقدمي اخلدمات وحت�شني وتطوير جتربة 

املتعامل.
ك��م��ا ي���ويل امل��رك��ز اأه��م��ي��ة ك��ب��رية لإ�شراك 
املقدمة  اخل����دم����ات  ت�����ش��م��ي��م  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
م�����ن خ�������الل اإط����������الق جم����ال���������ض اإ�����ش����ع����اد 
بناءة  مالحظات  تقدمي  ل�شمان  الطلبة 
واإي��ج��اب��ي��ة و�شمان  م��ب��ت��ك��رة  واق���رتاح���ات 
ا�شت�شراف م�شتقبل اخلدمات  امل�شاهمة يف 
وم�شاركة التجربة ال�شعيدة واليجابية مع 

الغري حتقيقاً ملعادلة اإ�شعاد املتعاملني.

•• اأبوظبي-الفجر

الوطني لالأر�شاد من  املركز  اأعلن 
خ���الل ب��رن��ام��ج الإم�����ارات لبحوث 
اأم�ض  ل��ه  التابع  ال�شتمطار  علوم 
من  الأوىل  امل���رح���ل���ة  ان���ت���ه���اء  ع���ن 
لدرا�شة  املبتكرة  البحثية  حملته 
الركامية  ال�شحب  ت�شكيل  اإمكانية 
املمطرة من خالل ت�شخني الطبقة 
امل��ن��خ��ف�����ش��ة م���ن ال���غ���الف اجل���وي 
العمودية  ال��ن��ف��اث��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
امل�شنعة  اجل��وي  الهباء  وج�شيمات 

خ�شي�شاً لهذا الغر�ض.
تتويجاً  احل���م���ل���ة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
التي  العددية  النمذجة  لدرا�شات 
امل�����ش��روع على مدى  بها فريق  ق��ام 
ال�شنوات الثالث املا�شية با�شتخدام 
واملخربية،  النظرية  التطبيقات 
حيث ت�شمنت املرحلة الأوىل تنفيذ 
حملة ميدانية يف دولة الإمارات مت 
الأنظمة  واختبار  تركيب  خاللها 
وال��ه��ن��د���ش��ي��ة، وذلك  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة التي  مت��ه��ي��داً 
�شيتم فيها اإجراء العرو�ض العلمية 
خالل الفرتة من �شهر نوفمرب اإىل 

فرباير املقبلني.
خالل  الأوىل  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  ومت 
حتى  ف����رباي����ر   17 م����ن  ال����ف����رتة 
جي�ض يف راأ�ض  جبل  يف  مار�ض   26
يف  قمة جبلية  اأع��ل��ى  وه��و  اخليمة 
دولة الإمارات وي�شل ارتفاعها اإىل 

البحر. �شطح  فوق  مرت   1934
بحثي  فريق  امل�شروع  على  ويعمل 
ي�شم العديد من اخلرباء املحليني 
وال������دول������ي������ني امل���ت���خ�������ش�������ش���ني يف 
املتقدمة  العلمية  البحوث  اإج���راء 
الدكتور علي  اإ���ش��راف  وذل��ك حتت 
اأب�شاييف، باحث اأول مبركز اأبحاث 
واحلا�شل  رو�شيا،  ال��ربد يف  تفتيت 
الثالثة  ال������������دورة  م���ن���ح���ة  ع����ل����ى 

علوم  لبحوث  الإم�����ارات  ل��ربن��ام��ج 
من  احلملة  وت�شتفيد  ال�شتمطار. 
خربته الوا�شعة يف تنفيذ احلمالت 
امليدانية يف جبال �شمال القوقاز يف 
ال�شرقية،  واأوروب���ا  الو�شطى،  اآ�شيا 

واأمريكا اجلنوبية.
ول���ت�������ش���ه���ي���ل اإج�������������راء ال����ت����ج����ارب 
من  هامة  بيانات  وجمع  امليدانية 
ال��غ��الف اجل���وي ح���ول اآل��ي��ة تكون 
املناطق  يف  ال���ع���م���ودي���ة  ال���ت���ي���ارات 
قام  الإم�����ارات،  دول���ة  م��ن  اجلبلية 
مركب  واخ��ت��ب��ار  برتكيب  ال��ف��ري��ق 
يتاألف  جي�ض  ج��ب��ل  ع��ل��ى  هند�شي 
باأجهزة  مت�شل  نفاث  حم��رك  من 
تتكون  م��ت��ق��دم��ة  ع��ل��م��ي��ة  ق���ي���ا����ض 
م��ن ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار ت�شتخدم 
ومقيا�ض  الطق�ض،  ب��ي��ان��ات  جلمع 
اإ�شعاع امليكروويف، وجهاز "ليدار" 
للمواد  والقاذفات  ال��ري��اح،  لقيا�ض 
وجهاز  امل��خ��ت��ل��ط��ة،  ال���ش��رتط��اب��ي��ة 
حتت  بالأ�شعة  احل��راري  الت�شوير 
الأجهزة  م���ن  وغ���ريه���ا  احل���م���راء، 

واملعدات املتقدمة.
واأج����������رى ال����ف����ري����ق ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
لنظام  ال���ن���اج���ح���ة  الخ�����ت�����ب�����ارات 
امل��ح��رك ال��ن��ف��اث ولح���ظ���وا ت�شكل 
تيار عمودي قوي على �شكل دوامة 

يرتاوح ارتفاعها ما بني 500 اإىل 
�شطح  م�شتوى  فوق  مرت   1000
املرحلة  ���ش��رتك��ز  ف��ي��م��ا  الأر���������ض، 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن احل��م��ل��ة ع��ل��ى اإج����راء 
اأج��واء عالية الرطوبة  التجربة يف 
ت��ت��وف��ر فيها  ال�����ش��ت��اء  خ���الل ف�شل 
ال��رط��وب��ة ال��الزم��ة ل��ل��م��واد املحبة 
ال���دوام���ة ودرا�شة  ل��ه��ا داخ���ل ه���ذه 
ت���اأث���ري ذل����ك ع��ل��ى حت��ف��ي��ز تكوين 

ال�شحب.
وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة الدكتور 
املركز  م���دي���ر  امل���ن���دو����ض،  ع���ب���داهلل 
الحتاد  رئي�ض  ل��الأر���ش��اد  الوطني 
الآ�شيوي لالأر�شاد اجلوية: "تاأتي 
التزامنا  اإط������ار  يف  احل��م��ل��ة  ه����ذه 
الدولية  اجل��ه��ود  ب��ق��ي��ادة  امل�شتمر 
الهادفة اإىل معاجلة اأزمة �شح املياه 
حول العامل، حيث يوا�شل برنامج 
الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار 
ت����ق����دمي ك����اف����ة اأ������ش�����ك�����ال ال����دع����م 
منحته  على  احلا�شلة  للم�شاريع 
التقدم  املزيد من  اإح��راز  اأج��ل  من 
ال�شتمطار،  اأب���ح���اث  �شعيد  ع��ل��ى 
اإدراك��ن��ا لأهمية  وذل��ك من منطلق 
رئي�ض  ك��م�����ش��در  وق��ي��م��ت��ه��ا  امل���ي���اه 
ولذا  الأر�����ض،  �شطح  على  للحياة 
ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى ت�شخري  ي��ح��ر���ض 

اإم��ك��ان��ي��ات��ه وق��درات��ه لإيجاد  ك��اف��ة 
لتحديات  ومبتكرة  جديدة  حلول 
اأمن املياه من خالل تعزيز التعاون 
ال��ذي �شي�شاهم يف  ال���دويل، الأم���ر 
املائية  امل���وارد  ال��ت��وازن بني  حتقيق 
ال��ط��ل��ب عليها ل  امل��ت��اح��ة وت���زاي���د 
ت��ع��اين من  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  �شيما يف 
قلة املوارد املائية اأو حمدوديتها."

ومن جانبها، قالت علياء املزروعي، 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج الإم������ارات لبحوث 
الدعم  "اإن  ال���ش��ت��م��ط��ار:  ع���ل���وم 
يقدمه  ال��ذي  واللوج�شتي  التقني 
ب��رن��ام��ج الإم�������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
ال�شتمطار للدكتور علي اأب�شاييف 
�شياق  يف  ي��اأت��ي  البحثية  وح��م��ل��ت��ه 
يبذلها  ال���ت���ي  احل��ث��ي��ث��ة  اجل����ه����ود 
النهو�ض  اأج�������ل  م����ن  ال����ربن����ام����ج 
وت�شريع  ال�شتمطار  علوم  باأبحاث 
تقنيات  تطوير  نحو  العمل  وت��رية 
املتنامي.  احل��ق��ل  ه���ذا  يف  ج��دي��دة 
وفريقه  اأب�شاييف  الدكتور  ونهنئ 
املرحلة  اإجن���������از  ع���ل���ى  ال���ب���ح���ث���ي 
بنجاح  البحثية  الأوىل من حملته 
التي  ال�شعوبات  م��ن  ال��رغ��م  على 
اجلوية  الطروف  ب�شبب  واجهوها 
الطبيعة  ع��ن  ف�شاًل  فيه  املتقلبة 
التي  والأدوات  ل��الأن��ظ��م��ة  امل��ع��ق��دة 

ثقة  على  ونحن  باختبارها،  قاموا 
من اأن هذا امل�شروع �شيحقق نتائج 
�شعيد  ع��ل��ى  م��ل��م��و���ش��ة  اإي���ج���اب���ي���ة 
الأم���ط���ار وتوفري  ت��ع��زي��ز ه��ط��ول 

املوارد املائية امل�شتدامة."
من  ب��دع��م  احلملة  تنفيذ  مت  وق��د 
ب��رن��ام��ج الإم�������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
من  خ��رباء  ومب�شاركة  ال�شتمطار 
والعديد  لالأر�شاد  الوطني  املركز 
من املوؤ�ش�شات البحثية والأكادميية 
املحلية والدولية، ويدر�ض امل�شروع 
ت����ي����ارات احلمل  اإم��ك��ان��ي��ة حت��ف��ي��ز 
لت�شكيل  ال���ع���م���ودي���ة  احل����������راري 
ال�شحب الركامية املمطرة، وي�شتمد 
اأ�شا�شه النظري من حرائق الغابات 
الأن�شطة  ع��ن  الناجمة  واحل��رائ��ق 

الع�شكرية التي قد توؤدي اإىل ت�شكل 
تيارات احلمل احلراري العمودية، 
الركامية  ال�����ش��ح��ب  اإىل  ل��ت��ت��ح��ول 

وحتفز هطول الأمطار.
ا�شتحداث  اإىل  امل�����ش��روع  وي�����ش��ع��ى 
ه����ذه ال���ظ���اه���رة ب��ا���ش��ت��خ��دام طرق 
على  وقائمة  للبيئة  �شداقة  اأك��ر 
ت�شكيل  لتحفيز  املتطورة  التقنيات 
ك��م��ا تتحقق  ال��رك��ام��ي��ة.  ال�����ش��ح��ب 
ال��درا���ش��ة م��ن اإم��ك��ان��ي��ة  الت�شخني 
ال���������ش����ط����ح����ي ل�����ل�����غ�����الف اجل�������وي 
العمودية  ال��ن��ف��اث��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اجلوي  الهباء  وج�شيمات  املحلية 
تيارات  لتحفيز  للبيئة  ال�����ش��دي��ق 
احلمل احلراري العمودية، وبالتايل 

ت�شكيل ال�شحب الركامية.

•• اأبوظبي - الفجر

التزاماً بدورها الرقابي وم�شوؤوليتها عن حتقيق اأعلى 
نفذت   ، اأبوظبي  اإم��ارة  الغذائية يف  ال�شالمة  معدلت 
هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية 150،419 
اإمارة  يف  العاملة  الغذائية  للمن�شاآت  تفتي�شية  زي��ارة 
اأ�شباب  وتتنوع   ،2020 املا�شي  العام  خ��الل  اأبوظبي 
الأغذية  مفت�شو  بها  يقوم  التي  التفتي�شية  ال��زي��ارات 
اعتيادية لر�شد  زي��ارات روتينية  للهيئة بني  التابعني 
املمار�شات اخلاطئة وت�شحيحها من خالل الإجراءات 
املن�شاأة  التزام  للتحقق من  متابعة  زي��ارات  اأو  املعتمدة 
اأخرى تخت�ض  بت�شويب املمار�شات اخلاطئة، وزيارات 
بالإغالق  ق��رار  ملتابعة  زي���ارات  اأو  اإداري  اأم��ر  مبتابعة 

الإداري. 
ووفقاً للتقرير الإح�شائي لعام 2020 الذي اأ�شدرته 
ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��زراع��ة وال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، فقد 
ا�شتحوذت املن�شاآت الغذائية العاملة يف مدينة اأبوظبي 
اأكر من ن�شف الزيارات التفتي�شية خالل العام  على 
بن�شبة  تفتي�شية  زي��ارة    82،144 اإىل  لت�شل  املا�شي 
بلغ عدد  ال���زي���ارات، فيما  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن   55%
ن�شبتها  زي���ارة   52،647 ح���وايل  ال��ع��ني  ال��زي��ارات يف 
%35، مقابل %10 يف منطقة الظفرة بعدد زيارات 

بلغ حوايل 15،628 زيارة تفتي�شية.
وت�����ش��ت��ه��دف ال����زي����ارات ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة م��ن�����ش��اآت تقدمي 
وحت�شري الأطعمة ومنافذ بيع املواد الغذائية وخمازن 
وحمالت  وامل��وردي��ن  التوزيع  وم��راك��ز  الغذائية  امل���واد 
اأن�شطة  البيع بالتجزئة اإىل جانب املن�شاآت التي تقدم 
اأبوظبي، وذلك  اإم��ارة  كافة مناطق  اأخ��رى يف  غذائية 
ب��ه��دف اإح��ك��ام ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ك��اف��ة امل��ن�����ش��اآت الغذائية 
و���ش��م��ان ال��ت��زام��ه��ا ب��اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق���م )2( ل�شنة 
والت�شريعات  اأبوظبي  باإمارة  الغذاء  �شاأن  يف   2008
ال�����ش��ادرة مب��وج��ب��ه وال��ت��ح��ق��ق م��ن ك��ف��اءت��ه��ا يف تلبية 

معايري  اأف�شل  وف��ق  للمجتمع  الغذائية  الحتياجات 
التفتي�شية  ال���زي���ارات  ت��رك��ز  كما  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�شالمة 
على متابعة ال�شرتاطات ال�شحية والتعاميم اخلا�شة 
ب�شاأن  الهيئة  اأ�شدرتها  التي  الح��رتازي��ة  بالتدابري 
اإىل  الو�شول  ي�شمن  مبا  )كوفيد19-(  من  الوقاية 
رفاهية  وحتقيق  الغذائية  ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى 
عن  التفتي�شية  ال��زي��ارات  واأ�شفرت  املجتمع.  و�شالمة 
اإداري��اً بحق املن�شاآت الغذائية  اإج��راًء   36،037 اتخاذ 
ب��ال�����ش��واب��ط وال����ش���رتاط���ات اخلا�شة  امل��ل��ت��زم��ة  غ���ري 
ال��غ��ذائ��ي��ة، مت��ث��ل��ت يف توجيه  ال�����ش��الم��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
بت�شويب  يلزمها  خمالفة  ملن�شاآت  اإن��ذاراً    31،014
اأ�شباب املخالفات، كما مت توجيه 4،056  تنبيهاً يلفت 
اخلاطئة  املمار�شات  بع�ض  اإىل  الغذائية  املن�شاآت  نظر 
خمالفة   967 حترير  مت  ح��ني  يف  الت�شويب  واج��ب��ة 

اأثناء الزيارة التفتي�شية للمن�شاأة، وكان ن�شيب املن�شاآت 
العاملة يف مدينة اأبوظبي من هذه الإجراءات حوايل 
%57، منها  اإج��راًء بن�شبة بلغت حوايل    20،664
و641 خمالفة،  تنبيه  و1781  اإن��ذار،    18،242
حوايل  ن�شبتها  ال��ع��ني  يف  اإج�����راًء    10،699 م��ق��اب��ل 
%30 من جمموع املجموع الإجراءات املتخذة ، منها 
8،248 اإنذار و2،238  تنبيه و213 خمالفة، فيما 
بلغ عدد الإج��راءات الإدارية بحق املن�شاآت الغذائية يف 
منطقة الظفرة حوايل 4،674 اإجراء بن�شبة 13%، 

منها 4،524 اإنذار و113 خمالفة و37 تنبيه.
ويعمل مفت�شو الأغذية على التاأكد من تطبيق معايري 
وخا�شة  املن�شاآت  هذه  يف  الغذائية  وال�شالمة  ال�شحة 
اإىل جانب  والعر�ض،  والتح�شري  التخزين  يف مناطق 
توعية العاملني فيها باأهم املمار�شات اجليدة ل�شمان 

بطرق  الغذائية  امل��واد  مع  كالتعامل  الأغذية،  �شالمة 
والهتمام  وال��ت��خ��زي��ن،  احل��ف��ظ  ح��ي��ث  م���ن  ���ش��ح��ي��ة 
بالنظافة العامة ملناطق التح�شري، وتوعيتهم باأهمية 
وتوفر  ال�شخ�شية  والنظافة  ال�شحة  على  املحافظة 
مواد التطهري والتعقيم الالزمة يف املن�شاأة، والهتمام 
واللتزام  لذلك،  املخ�ش�شة  املرافق  يف  الأي��دي  بغ�شل 
والكمامات  الراأ�ض  كاأغطية  الوقاية  مالب�ض  بارتداء 
والقفازات، والهتمام باإغالق فتحات الأبواب والنوافذ 
م�شوؤولية  ل��رت���ش��ي��خ  ال��ت��خ��زي��ن،  م��ن��اط��ق  يف  خ��ا���ش��ة 
وا�شرتاطات  الل��ت��زام مبمار�شات  ال��غ��ذاء يف  م��ت��داويل 
ال�����ش��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة. وحت��ر���ض ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى اطالق 
ال��ع��دي��د م��ن ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة ل��ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع 
و  الن�شح  وتقدم  امل�شتهلكني  اأو  الغذاء  متداويل  �شواء 
الإر�شاد والتوجيه ال�شحي لهم يف كافة مراحل �شل�شلة 
تداول الأغذية بداية من ال�شتالم، والتخزين، مروراً 
بالإعداد التجهيز و الطبخ، واحلفظ انتهاًء بتقدميه 
املحتملة  باملخاطر  التوعية  على  عالوة  للم�شتهلكني  
التعامل  يف  اخل��اط��ئ��ة  وامل��م��ار���ش��ات  ال�شلوكيات  ج���راء 
الغذائية،  املن�شاآت  داخل  والأطعمة  الغذائية  املواد  مع 
كما توا�شل الهيئة جهودها التوعوية عرب  ح�شاباتها 
ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي لرفع 
الغذائية  املمار�شات  باأف�شل  املجتمعي  الوعي  م�شتوى 
ال�شحيحة والتداول الآمن للغذاء واحلد من عمليات  
ل��ل��زراع��ة وال�شالمة  اأب��وظ��ب��ي  ال���ه���در. وت��دع��و ه��ي��ئ��ة 
والإبالغ  معها  للتوا�شل  امل�شتهلكني  جمهور  الغذائية 
عن اأية خمالفات يتم ر�شدها يف اأي من�شاأة غذائية مثل 
عدم اللتزام اأو ال�شك يف حمتويات املادة الغذائية من 
اأبوظبي  املجاين حلكومة  الرقم  على  الت�شال  خالل 
يف  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  ف��ري��ق  ي��ق��وم  حيث   800555
الهيئة بالتعامل مع البالغات واتخاذ الإجراء الالزم، 
ل�شمان و�شول غذاء اآمن و�شليم جلميع اأفراد املجتمع 

يف اإمارة اأبوظبي.

زكي ن�ضيبة يزور مركز اإ�ضعاد الطلبة يف جامعة االإمارات

املركز ي�سهم يف توفري بيئة تعليمية لتحقيق التح�سيل الأكادميي وتنمية املهارات وبناء ال�سخ�سية

املركز الوطني لالأر�ساد ينجز املرحلة الأوىل من احلملة البحثية املبتكرة لدرا�سة اإمكانية ت�سكيل ال�سحب الركامية املمطرة
دولة الإمارات يف  جبلية  قمة  اأعلى  على  اأجريت  امليدانية  • التجارب 

حتت اإ�سراف الدكتور علي اأب�ساييف اأحد رواد اأبحاث وتطبيقات تعديل الطق�ض احلملة  تنفيذ  يف  �ساركوا  ودوليني  حمليني  • خرباء 

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تنفذ 150,419 زيارة تفتي�سية على املن�ساآت الغذائية باأبوظبي عام 2020

   قائد عام �سرطة اأبوظبي يطلع على اجلهود 
التطويرية مبركز �سرطة ال�سعبية ويلتقي باملراجعني 

••  اأبوظبي - الفجر

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���ض خلف امل��زروع��ي ق��ائ��د ع��ام �شرطة  
اأبوظبي  على اأهم اخلطط و املبادرات التطويرية يف مركز �شرطة ال�شعبية 
والتي   للجمهور  املقدمة  اخلدمات  على  للوقوف  امليدان  يف  مبادرة  �شمن 
ت�شتهدف اإجناز معامالتهم  بدقة واإ�شعادهم. ورافق معاليه خالل الزيارة 
والعقيد حمد  الأمن اجلنائي  الرا�شدي مدير قطاع  �شهيل  اللواء حممد 
املركز.  و�شباط  ومدير  العا�شمة  �شرطة  مديرية  مدير  النيادي  عبداهلل 
واأكد معاليه  اهتمام  القيادة العامة  ل�شرطة  اأبوظبي  بتنفيذ  توجيهات 
العمل   ل��الرت��ق��اء  مبنظومة  امل�����ش��ت��م��رة   ال��ر���ش��ي��دة   وم�شاعيها  ال��ق��ي��ادة  
التطويري  مبا ينعك�ض اإيجابياً  على  تعزيز  م�شرية  الأمن والأمان  وفق  
املركز  بجولة يف خمتلف مرافق  وق��ام   . عاملياً  املتقدمة  املمار�شات   اف�شل 
البالغات  فتح  حول  مالحظاتهم  حول  لهم  وا�شتمع  باملراجعني  التقى  و 
املراجعون على اهتمام �شرطة  واأثنى  التحقيق   اجلنائية والق�شايا بق�شم 
اأبوظبي بالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور. ووجه معاليه بتقدمي كافة 
وال�شعادة  الإيجابية  ون�شر  معامالتهم  اإجن��از  يف  للمتعاملني  الت�شهيالت 
بينهم، وتفقد �شري العمل وامل�شاريع واجلهود املبذولة كما ا�شتمع اإىل  �شرح  
املركز  وجهوده  يف  احلفاظ  واخت�شا�شات  ومهام  التنظيمي  الهيكل  عن 
الظواهر  ومكافحة  اجل��رمي��ة  م��ن  وال��وق��اي��ة  املجتمع  و�شالمة  اأم��ن  على 

الإجرامية واحلد منها.
و اأكد ال�شعي الدائم من اأجل تطوير م�شتوى الأداء والربامج امل�شتخدمة، 
التعاون  عالقات  وتعزيز  العلمية  املنهجيات  با�شتخدام  الإنتاجية  وزي��ادة 
املعنية وال�شركاء لرت�شيخ مفهوم الأمن م�شوؤولية  والتوا�شل مع اجلهات 
اجلميع، والهتمام بتطوير قدرات العاملني ملوا�شلة التميز يف الأداء من 
ل�شرطة  احل�شارية  ال�شورة  يعزز  مبا  بامل�شوؤولية،  العايل  الإح�شا�ض  واقع 
اأبوظبي.  واأو�شح اأن �شرطة اأبوظبي تعمل على اأن تكون من اأف�شل اجلهات 
تطبيق  خ��الل  م��ن  منها  وال��وق��اي��ة  اجل��رمي��ة  مكافحة  يف  عاملياً  ال�شرطية 
منظمة  امنية  خطط  �شمن  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  ال�شرتاتيجيات 
بني  التعاون  مفهوم  وتعزيز  والأم���ان،  الأم��ن  معايري  لتحقيق  ومدرو�شة 
ال�شرطة واملجتمع.  وحث ال�شباط والعاملني باملركز على تطبيق منهجية 
التوا�شل مع اجلمهور، والتعّرف على اآرائهم ومقرتحاتهم ومدى الر�شا 
عن اخلدمات املقدمة، وتعزيز العالقة مع ال�شركاء يف منطقة الخت�شا�ض 

حتقيقاً لروؤية واأهداف القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.
وتاأتي الزيارة يف اإطار حر�ض معاليه  على متابعة  �شري العمل  مبختلف  
 ، العاملني  اأداء  على  وال��وق��وف  ال�شرطية  وامل��راك��ز  والإدارات   القطاعات 

وجودة اخلدمات التي تقدمها للمتعاملني واآليات تطويرها.

�ضمن مهرجان طريان االإمارات لالآداب 2021 
موؤ�س�سة الإمارات لالآداب تطلق 

جل�سة الأديب اأمني معلوف
اأمني معلوف يقدم حتليال لالأحداث التي اأعادت  • الأديب 

ت�سكيل الواقع اجليو�سيا�سي 
والعاملي  املحلي  للمجتمع  توفر  �سل�سلة  يف  الأوىل  • اجلل�سة 

حرية الو�سول اإىل احلوارات الأدبية والفكرية القيمة
•• دبي- الفجر

اأطلقت موؤ�ش�شة الإمارات لالآداب اجلل�شة الكاملة وامل�شجلة مل�شاركة الأديب 
واملفكر البارز، اأمني معلوف، يف الدورة الأخرية ملهرجان طريان الإمارات 
"الجنراف: كيف  لالآداب، وُتعد جل�شته يف املهرجان رافداً لكتابه الأخري 
اأمني معلوف ق�شايا ملحة، مثل  يتناول فيه  وال��ذي  �شل عاملنا طريقه"، 

الحتبا�ض احلراري والعوملة والرقمنة.
وق��د اأع��رب��ت ال�شيدة اأح���الم ب��ل��وك��ي، م��دي��رة م��ه��رج��ان ط���ريان الإم����ارات 

ل��الآداب، عن �شعادتها باإتاحة اجلل�شة 
نوا�شل  اأن  حقاً  "ي�شعدنا  ق��ائ��ل��ًة، 
م�������ش���اع���ي���ن���ا ل���ت���وف���ري احل���������وارات 
اأكرب  ع��دد  اإىل  والثقافية  الأدب��ي��ة 
والعربية  املحلية  جماهرينا  م��ن 
اأوق��ات��ن��ا هذه  وال��ع��امل��ي��ة، فنحن يف 
باأم�ض احلاجة ملثل هذه احلوارات 
وقت  اأي  م����ن  اأك������ر  وال������ن������دوات 

م�شى."
وتاأتي جل�شة الأديب اأمني معلوف 
جل�شات  م���ن  �شل�شلة  م��ق��دم��ة  يف 
الكّتاب والأدباء واملفكرين املحليني 
والعامليني والتي �شتوفرها موؤ�ش�شة 
الإمارات لالآداب تباًعا للجماهري، 
م�شاركة  اجلل�شات  تلك  وتت�شمن 

ليمن  الربيطاين  وال�شاعر  يو�شفزاي،  م��الل  نوبل،  جائزة  على  احلائزة 
�شي�شاي، اإ�شافة اإىل باقة من لقاءات مع كّتاب الدورة الأخرية من املهرجان، 
اليوتيوب لتلقي  املتابعني على ال�شرتاك يف قناتها على  املوؤ�ش�شة  وت�شجع 

الإ�شعارات عند اإ�شدار اأي حمتوى جديد.
يعد مهرجان طريان الإمارات لالآداب من اأبرز املهرجانات الأدبية العاملية، 

وهو اأهم احتفالية اأدبية عربية حتتفي بالكلمة املكتوبة واملقروءة.
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ك�ضفت الدكتورة �ضينتيا �ضا�ضن خبرية التغذية االأمريكية ال�ضهرية، ملاذا يجب اأن يكون املوز �ضمن النظام 
الغذائي اليومي.

 422 على  حتتوي  احلجم  متو�ضطة  موزة  اأن  اإىل  اخلبرية،  وت�ضري 
ملليغراما من عن�ضر البوتا�ضيوم، وهذا يعادل 12% من حاجة اجل�ضم 
اليومية. كما اأن املوز م�ضدر مهم لالألياف الغذائية ال�ضرورية لعمل 
اجلهاز اله�ضمي ب�ضورة طبيعية. كما يحتوي املوز على 20% من حاجة 
العنا�ضر  هذه  جميع   .B6 وفيتامني   C فيتامني  اإىل  اليومية  اجل�ضم 

وغريها توؤثر اإيجابيا يف احلالة ال�ضحية العامة للج�ضم.

وت�����ش��ري اخل��ب��رية، اإىل اأن���ه ت��ب��ني م��ن ن��ت��ائ��ج درا���ش��ة علمية 
ع�شر  اأربعة  فيها  ا�شرتك   PLoS ONE جملة  ن�شرتها 
م�شروب  من  كوبا  يتناولون  ن�شفهم  ك��ان  للدراجات،  راكبا 
 15 كل  م��وزة  ن�شف  ياأكل  الآخ��ر  والن�شف  الكربوهيدرات، 
وبعد  �شاعات.  ث��الث  ا�شتمر  للدراجات  �شباق  خ��الل  دقيقة 
انتهاء ال�شباق حلل الأطباء عينات من دم جميع امل�شرتكني، 
م�شروبات  ت���اأث���ري  ع���ن  ي��خ��ت��ل��ف  ل  امل����وز  ت���اأث���ري  اأن  ف��ت��ب��ني 

الكربوهيدرات.
على  يحتوي  لأن��ه  اأك��ر،  امل��وز  فوائد  "ولكن  �شا�ض،  وتقول 
امل�شروبات  امل����وج����ودة يف  م���ن  اأك����ر  ع���دي���دة  م��غ��ذي��ة  م����واد 
اإىل  بالإ�شافة  الريا�شيون،  يتناولها  التي  الكربوهيدراتية 
الطبيعية  ال�شكريات  م��ن  خليط  على  امل���وز  يحتوي  ذل���ك، 

وم�شادات الأك�شدة".
وت�شيف، املوز م�شدر جيد للن�شاء املقاوم، الذي يكبح ال�شهية 
وي�شاعد على فقدان الوزن الزائد. كما ي�شاعد على ت�شريع 
يف  ال��ده��ون  ح��رق  عملية  و"يطلق  الغذائي  التمثيل  عملية 
الكبد". وحتتوي موزة غري نا�شجة متاما متو�شطة احلجم 
على 12.5 غرام منه، يف حني النا�شجة حتتوي على حوايل 

خم�شة غرامات فقط.
وت�شري اخلبرية �شا�ض، اإىل اأن املوز يخف�ض م�شتوى �شغط 
جمهود  ب��ذل  اإىل  يحتاج  ل��ن  اجل�شم  اأن  يعني  وه���ذا  ال���دم، 
كبري ل�شخ الدم اإىل جميع اأنحاء اجل�شم. وت�شيف، النظام 
الغذائي الذي يحتوي على مواد غذائية غنية بالبوتا�شيوم، 
الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  يخف�ض خطر 
زادت  "كلما  وت��ق��ول،   .21% بن�شبة  الدماغية  واجللطات 
التي  ال�شوديوم  كمية  زادت  امل�شتهلكة،  البوتا�شيوم  كمية 
تخرج من اجل�شم، لأن البوتا�شيوم يعمل 

كمدر طبيعي للبول".
وب�����الإ������ش�����اف�����ة 

اإىل ه����ذا، ي��ح��ت��وي امل����وز ع��ل��ى ب��ك��ت��ريي��ا م��ف��ي��دة، مب���ا فيها 
اأي�شا  وه��ن��اك  اله�شم.  عملية  حت�شن  التي  الربوبيوتيك، 
ال�شروري  للربوبيوتيك  طعاما  تعترب  التي  الربيبيوتيك 
الزبيب  يف  م��وج��ود  والربيبيوتيك  الأم���ع���اء.  ل�شحة  ج��دا 

والهليون والب�شل والثوم.
وت�شري اخلبرية، اإىل اأنه بف�شل البوتا�شيوم املوجود يف املوز، 
تتح�شن عملية اله�شم ومينع النتفاخ والم�شاك وتنخف�ض 
املعدة  ح��رق��ة  م��ن  التخل�ض  على  وي�شاعد  امل��ع��دة  حمو�شة 

وحتى من قرحة املعدة.

الفاكهة الرائدة بال منازع
من جهته اأعلن رييغو لتيكاينن اخلبري الفنلندي يف جمال 
منازع" ملزاياه  ب��ال  ال��رائ��دة  "الفاكهة  ه��و  امل��وز  اأن  التغذية 
الفاكهة  وي��ع��د  الفيتامينات،  ومتنوعة  م��ت��ع��ددة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

الأكر ا�شتهالكا عامليا.
الغذائية/ال�شحية  ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر  غ��ن��اه  ع��ن  ف�����ش��ال  ف���امل���وز، 
يف  مفيد  وه��و  م��وزة  لكل  ملغ   487 بن�شبة  كالبوتا�شيوم، 
و"ب"  "اأ"  والفيتامينات  واملغنيزيوم،  ال��دم،  �شغط  خف�ض 
لون  لتغري  وفقا  متغرية  اأخ���رى  ف��وائ��د  على  يتوفر  و"ج"، 
اأن  حيث  ن�شجه  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  لكل  امل��واك��ب  ق�شرته 

لكل لون مزايا غذائية خا�شة به.
يف  مفيد  ال��ل��ون  اأخ�����ش��ر  امل���وز  اأن  لتيكاينن  رييغو  واأو���ش��ح 
اإنقا�ض الوزن لنخفا�ض م�شتوى ال�شكر فيه، بالإ�شافة اإىل  
اجلهاز  ل�شحة  املعززة  لالأك�شدة  امل�شادة  امل��واد  على  توفره 

اله�شمي.
لرتفاع  احلرارية  بال�شعرات  غني  الأ�شفر  امل��وز  املقابل،  يف 
ل  ك��ان  واإن  غ��ذائ��ي��ة،  كوجبة  وي�شلح  فيه  ال�شكر  من�شوب 

ين�شح به امل�شابون بداء ال�شكري.
النا�شج  امل���وز  اأم���ا 

ن�شبيا  كمية مرتفعة  فيت�شمن  �شوداء  ببقع  بق�شرة منقطة 
كان  اإذا  فيما  ل��ل�����ش��رط��ان.  اآف" امل�����ش��ادة  اآن  "تي  م���ادة  م��ن 
مفرطا يف الن�شج اإىل حد �شواد ق�شرته فقدرته اأعلى يف كبح 

تكاثر خاليا الأورام ال�شرطانية.
ويلح اخلبري الفنلندي رييغو لتيكاينن على �شرورة التعود 
على تناول املوز والفواكه ب�شكل عام يوميا، والتي ذكر منها 
والتوت  ف��روت  واجلريب  واليو�شفي  والربتقال  "الكيوي 
وامل�شم�ض الأ�شود ونبق البحر"، لغناها بالفيتامينات املتنوعة 
ال�شرورية ومزاياها العالية الفائدة للتوازن ال�شحي جل�شم 

الإن�شان.

يعالج فقر الدم وال�ضعف العام
للموز فوائد عديدة منها عالج الكثري من الأمرا�ض كفقر 
الدم وال�شعف العام واأي�شا ينمي الفكر والذكاء. لذلك فهو 
مفيد للغاية ملن يبذل اجلهد الذهني ويجب على الأمهات 

اأن يحر�شن على تناول اأولدهن املوز لتن�شيط الذارة.
للموز فوائد عديدة منها عالج الكثري من الأمرا�ض كفقر 
الدم وال�شعف العام واأي�شا ينمي الفكر والذكاء. لذلك فهو 
مفيد للغاية ملن يبذل اجلهد الذهني ويجب على الأمهات 

اأن يحر�شن على تناول اأولدهن املوز لتن�شيط الذاكرة.
 وهو يفيد اأي�شا من يبذلون جمهودا ج�شمانيا مرهقا لأنه 
العديد  على  لحتوائه  كفاءتها  من  ويزيد  الع�شالت  يبني 
من املعادن كالكال�شيوم  واحلديد   والفو�شفور ولحتوائه على 
ب 2،  ب 6،  ب 1،   اأ ،  مثل  الهامة  الفيتامينات  جمموعة من 

ب 12  وفيتامني ج ون�شبة من د  وه� . 
املواد  م��ن  يحتويه  مل��ا  بالطاقة  اجل�شم  مي��د  امل���وز  اأن  كما   

الكربوهيدراتية اإىل جانب الدهون والربوتني.
باحلر�ض  واملر�شعات  احلوامل  الأم��ه��ات  اخل��رباء  وين�شح   
على تناول املوز وكذلك الأطفال لأنه �شهل 
اله�شم و�شروري لنمو الأطفال كما اأن 
الكال�شيوم والفو�شفور  حمتواه من 
ي�����ق�����وي ال�����ع�����ظ�����ام والأ�������ش������ن������ان 

والأظافر . 
املعدة  قرحة  ملر�شى  ميكن  كما   
والتهاب الأمعاء اأن يتناولوا �شراب 
باملوز فهو عالج مفيد وذلك  اللنب 
ال��ل��نب اإىل املوز  ب��اإ���ش��اف��ة ك���وب م��ن 

و�شربه يف اخلالط.
اأي�شا  ال��ع��الج��ي��ة  امل�����وز  ف���وائ���د  وم����ن   
الإ�شقربوط  وع�����الج  ال��ك��ل��ى  ت��ن�����ش��ي��ط 
ومر�ض النقر�ض   وهو اأي�شا مقاوم 

للروماتيزم والتهاب الأع�شاب . 
 وي��ن�����ش��ح ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
املرارية  احل�����ش��وات  اأو  البدانة   
اأمرا�ض الكبد وكذلك مر�شى  اأو 
ال�شكر ب�شرورة عدم الإكثار من تناول 

املوز خ�شو�شا من يعانون احل�شا�شية منه . 
يوؤكل  املوز فال  التاأكد من متام ن�شج  ينبغي  كما 

وهو اأخ�شر ويجب م�شغه جيدا جتنبا ل�شوء اله�شم.

م�ضدر مهم لالألياف الغذائية ال�ضرورية يعالج فقر الدم وال�ضعف العام

املوز فاكهة عالية القدرات يف تاأمني التوازن ال�سحي للج�سد

وميكن اأن ي�شاهم اإكمال املهام املتكررة، مثل الكتابة، اأثناء 
النحناء على كر�شي مكتب غري منا�شب يف اآلم الظهر. واإذا 

قمت باإقران ذلك بالنوم امل�شطرب، فقد ت�شعر بال�شيق.
التي ميكن  الطرق   Spine Health وحتدد موؤ�ش�شة 
اأن ي�شبب بها مكتبك املنزيل تهيجا واأمل��ا يف الظهر، يف ما 

يعرف با�شم "اإ�شابة الظهر غري العر�شية"، وهي:

- ل يتم ثني املرفقني بزاوية 90 درجة
- عدم و�شع الأقدام على الأر�ض

- الركبتني والوركني لي�شا بزاوية 90 درجة
- املوؤخرة لي�شت على ظهر الكر�شي

- العيون لي�شت يف منت�شف ال�شا�شة
وميكن ال�شيطرة على معظم اآلم الظهر يف املنزل، اإذا كنت 

تعرف كيفية عالجها.
 Healthcare ال�شحية  ال��رع��اي��ة  موؤ�ش�شة  وت�شجع 
ن�شطني"  "البقاء  على  النا�ض   provider Bupa

و"جتنب اجللو�ض لفرتات طويلة".
الأدوي����ة  ف���اإن  امل���وؤمل���ة،  الأع���را����ض  تخفيف  يف  وللم�شاعدة 
ال�شتريويدية هي الأف�شل، مثل  امل�شادة لاللتهابات غري 

الإيبوبروفني.
ومع ذلك، يجب اأن يكون الإيبوبروفني حال ق�شري املدى 

فقط بينما حت�شل على املعدات املنا�شبة للعمل.
وفيما يتعلق باحل�شول على نوم جيد ليال، هناك و�شعية 

نوم واحدة مو�شى بها للم�شاعدة يف تخفيف اآلم الظهر.
اإذا  ركبتيك  بني  �شغرية  و�شادة  مع  النوم  ذل��ك  ويت�شمن 

كنت تنام على جانبك.
 وبالن�شبة لأولئك الذين ينامون على ظهورهم، ميكنهم 
و�شع الو�شادة حتت الركبتني. وميكن اأن يوفر ذلك راحة 

فعالة،
 ما قد ي�شاعد على النوم ب�شكل اأ�شرع.

اأي�شا  اأن تكون العالجات ال�شاخنة والباردة فعالة  وميكن 
يف عالج اآلم الظهر التي ت�شتعل اأثناء �شاعات ال�شتيقاظ.

Deep Heat، على  وي�شمل العالج ال�شاخن ا�شتخدام 
�شبيل املثال، والذي ميكن اأن يوفر الراحة لآلم الظهر.

وبدل من ذلك، ميكن اأن يوفر ا�شتخدام زجاجة ماء �شاخن 
مغطاة الراحة اأي�شا.

وعندما يتعلق الأمر بالعالج البارد، ميكنك ا�شتخدام كي�ض 
من البازلء املجمدة على املنطقة امل�شابة، فقط تاأكد من 

الثلج على  البازلء بقطعة قما�ض. وتذكر عدم و�شع  لف 
اجللد مبا�شرة لأن هذا قد ي�شبب املزيد من الإ�شابة.

"اإذا   :Healthcare provider Bupa وق��ال��ت 
خطر  تقليل  ميكنك  ب��ظ��ه��رك،  تعتني  ك��ي��ف  ت��ع��رف  ك��ن��ت 

اإ�شابتك باآلم الظهر ب�شكل كبري".
ويت�شمن ذلك ممار�شة الريا�شة بانتظام وثني الركبتني 

عند رفع الأ�شياء الثقيلة واحلفاظ على و�شعية جيدة.
واأي اأمل يف الظهر مل يتم عالجه يف غ�شون �شهرين بعد 
قبل  م��ن  ي��ع��ال��ج  اأن  ي��ج��ب  ال�شحيحة  الإج������راءات  ات��خ��اذ 

الطبيب العام.
اأق��وى م�شادة  تقدمي عقاقري  على  ق��ادري��ن  يكونون  وق��د 

لاللتهابات وقد يقرتحون العالج الطبيعي.

ما هي الو�سعيات ال�سحيحة الالزمة لتجنب تهّيج اآلم الظهر؟
ميكن اأن يظهر اأمل الظهر من اجللو�ض يف و�ضع واحد لفرتة طويلة جدا، وهي �ضكوى �ضائعة لدى العديد من االأ�ضخا�ض الذين يعملون 

من املنزل، وموظفي املكاتب قبل ذلك.
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تكليف اإعالن ب�لن�سر ب�للغتني العربية والإجنليزية

حل�سور اجتم�ع اخلربة امل�سرفية
 يف الدعوى  رقم  2020/4556 جت�ري جزئي   

املدعي : م�شرف الهالل 
املدعي عيه : 1- ميلو فودز - م.م.ح  2- معني حممد غ�شان كوجو ب�شفته كفيل �شامن ملديونية 
ميلو فودز - م.م.ح  يعلن اخلبري/ عمار الن�شر ، واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي يف الدعوى رقم 
2020/4556 جتاري جزئي ،  واملقامة من املدعي/ م�شرف الهالل ، وتنفيذا للمهمة فان املدعي 
ال�شيد/ معني حممد غ�شان كوجو ب�شفته  الثاين  واملدعي عليه   ، م.م.ح  ال�شيد/ ميلو فودز  الول 
كفيل �شامن ملديونية ميلو فودز م.م.ح مدعوان حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية او بوا�شطة وكيل 
معتمد واملقرر عقده يوم الإثنني املوافق 2021/5/10 يف متام ال�شاعة 1.30 الواحدة والن�شف 
اإمارة دبي - ديرة - بو�شعيد - بناية الو�شل بزن�ض �شنرت - بجوار  ظهرا يف مقر مكتبنا الكائن يف 
فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27  - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 902( رقم 
مكاين : 94178  32428  لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله " واح�شار 

جميع الأوراق وامل�شتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�سريف   / عم�ر الن�سر

اإجتم�ع خربة
العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 

اعالن املنفذ �سده ب�لن�سر   
يف  التنفيذ رقم  UAQCEXCICPL2021 / 0000116 اأم القيوين     

اإىل املنفذ �شده : فكره والوان لت�شميم العالنات حممد �شامل �شعيد احمد اجلارحى 
نعلمكم بان املنفذ له / قا�شم عاطف هيثم حممد اليافعي - اإماراتي  اجلن�شية 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله لتنفيذ احلكم ال�شادر من هذه املحكمة للزامكم ب�شداد مبلغ 
بالن�شر  اعالن  ر�شم   + وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بالإ�شافة  درهم   158.995

ال�شند  يف  جاء  مبا  للوفاء  املحكمة  اأمام  يوم(   15( خالل  بال�شداد  مكلف  اأنت  هذا  فبموجب 
اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  تخلفك عن  ويف حالة  اعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا مع حت�شيل باقي ر�شوم التنفيذ التي �شترتتب عليك. 
حرر بتاريخ 2021/5/2 - حرر بوا�شطة املوظف 

مكتب التنفيذ 
الق��سي / عبداهلل را�سد عبداهلل العوي�س 
اأم القيوين      
  حمكمة التنفيذ املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�سر 

لدى حمكمة عجم�ن الإبتدائية املدنية الإحت�دية 
)جزئي(  جت�ري   AJCFICIPOR2021 /0001109 يف  الدعوى رقم

اىل : النظام الملنيوم والزجاج - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : عجمان ال�شناعية 1 اجلرف - �شارع الندل�ض 05 رقم املكاين 13923 52941   

نعلمكم باأن املدعي )ة( / حممد يا�شري علي �شاه مقدم العنوان / حمل الإقامة : اإمارة ال�شارقة ام الطرافة �شارع ابراهيم 
حممد الدفع بناية حممد امل�شعود �شقة رقم M2 �ض ب ال�شارقة 24428 رقم الهاتف 971564591060   

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ : 1- الزام املدعي عليها مببلغ وقدره )30000( درهم )ثالثون الف درهم( 
بالإ�شافة اىل الرباح املتفق عليها والتي تقدر ب��� )8000( درهم )ثمانية اآلف درهم(  2-الزام تقوم املدعي عليها بدفع 
الر�شوم  املدعي عليها لدفع  الزام   -3 4000 درهم.  ب���  ا�شتثمار والتي تقدر  اتفاق  الناجم عن عقد  مبلغ عطل و�شرار 
املعجل طبقا  بالنفاذ  5-�شمول احلكم  الدعاء    باجلل�شة ولئحة  عليها  املدعي  4-اعالن  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف 
الدائرة دائرة دعاوى  اأمام  املدنية.   لذا يتوجب عليكم احل�شور  الفقرة )5( من قانون الإجراءات   229 املادة  لحكام 
لديكم من  ما  لتقدمي   8.30 ال�شاعة   2021/5/18 املوافق   ....... يوم  الثالثة حمكمة عجمان �شباح  الواحد  اليوم 
دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف 

غيابكم.  حرر بتاريخ 2021/4/28 م - حرر بوا�شطة املوظف 
مكتب اخلدم�ت الق�س�ئية 

الء الأمريي  

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن منفذ �سده ب�لن�سر 

)جزئي( جت�ري   AJCEXCIPOR2021 اإخط�ر دفع يف الق�سية رقم 0000819/ 
اإىل املحكوم عليه : ابيوتي زهوو  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 
ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 185261.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
الق��سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجم�ن    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002555 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : زهيب �شليم حممد �شليم  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية 
�شكن �شائقني اجرة ال�شارقة - انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/17 اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6
يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة 
بان  عليه  املدعي  بالزام   -  1 املطالبة:  عليه.  بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى 
يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )17،212.75 درهم( �شبعة ع�شر الفا ومائتان واثنا ع�شر درهما 
وخم�شة و�شبعون فل�شا. 2 - والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات الق�شائية ومقابل اتعاب 

املحاماة.  حرر بتاريخ  2021/5/2 م   
مكتب اخلدم�ت الق�س�ئية / ع�ئ�سة ابراهيم الهرمودي  

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن منفذ �سده ب�لن�سر 

حمكمة ال�س�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سج�د حبيب علي حبيب   
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخط�ر دفع يف الق�سية رقم 0000265/ 

اإىل املحكوم عليه :  �شجاد حبيب علي حبيب 
دبي ديرة الرباحة هاتف 043386682  0561790646 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ حممد وقار احمد حممد حيات - اجلن�شية : باك�شتاين  

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

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 4630 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
الق��سي /وائل احمد عدب�هلل 
حمكمة ال�س�رقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن منفذ �سده ب�لن�سر 

حمكمة ال�س�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - احلقيبة للمق�ولت الفنية   
عم�يل   SHCEXCILABS2020 اإخط�ر دفع يف الق�سية رقم 0002464/ 

اإىل املحكوم عليه : احلقيبة للمقاولت الفنية 
ال�شارقة - القا�شمية - بناية رقم 14 0566359881 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بابول عبدالكرمي - اجلن�شية : بنجالدي�شي  

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

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 12130 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
الق��سي /وائل احمد عبداهلل  
حمكمة ال�س�رقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن منفذ �سده ب�لن�سر 

حمكمة ال�س�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ري��س بي ايه جم�ل الدين  
مدين    SHCEXCICVS2021 اإخط�ر دفع يف الق�سية رقم 0001169/ 

اإىل املحكوم عليه : ريا�ض بي ايه جمال الدين - ال�شارقة ح�شب التحرى 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ طارق احمد �شويف - اجلن�شية : هندي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 41971   

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
الق��سي /احمد طلعت عبدال�س�دق حممد 
حمكمة ال�س�رقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن منفذ �سده ب�لن�سر 

حمكمة ال�س�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ابراهيم ح�سن   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخط�ر دفع يف الق�سية رقم 0000227/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ابراهيم ح�شن 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد احمد �شعيد د�شمال املزروعى  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 127198 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
الق��سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�س�رقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 

  ال�سم�ء 
ت��ع��ل��ن دائ�����رة حم���اك���م راأ������ض اخل��ي��م��ة ب�����اأن امل����دع����وة/ كرمية 
عبدالقادر حممد الب�شري ، تقدمت بطلب تغيري املقطع الأول 
من )كرمية( اىل )رمي( ل�شمها ، ليكون ا�شمها بعد التغيري / 
رمي عبدالقادر حممد الب�شري الب�شري ، وان من له م�شلحة 
تاريخ  ان يتقدم خ��الل خم�شة ع�شر يوما من  يف الع��رتا���ض 

العالن امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
 ق��سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
حممد مدحت �سكري 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املح�كم

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
 �سه�دة ب�لت��سري يف ال�سجل التج�ري- ب�نحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : فر�ض باي للتجارة العامة - ذ م م  
ال�شكل   IC1 - GRE  -L01-S03 دب��ي    - العاملية   - املدينة   - نخيل   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 694542 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1121221 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/9/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/8  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من 
احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�س�دية

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
�سه�دة ب�لت��سري يف ال�سجل التج�ري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  فر�ض باي 
للتجارة العامة - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/9/8  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/8 وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�س�دية

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة  املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003053 يف  الدعوى رقم

�شارع  العزرة  ال�شارقة منطقة   : الإقامة  راج  - جمهول حمل  �شاجار �شهيل تيالك  املدعى عليه /  اىل 
ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة 

نعلمكم بان املدعي /اأجرة ال�شارقة - ذ م م  - يف الدعوى رقم ٣05٣/2021 الدائرة اجلزئية الثانية  
اربعة  الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 24429،98   : املذكورة اعاله يطالب فيها  قد رفع الدعوى 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ض  و98  درهم  وع�شرون  وت�شعة  واربعمائة  الفا  وع�شرون 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  الزام  التام  ال�شداد  تاريخ  وحتى  الق�شائية  املطالبة 
املحاماة. لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�شارقة الحتادية �شخ�شيا 
، وذلك الثنني  ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  او بوا�شطة وكيل معتمد 
بتاريخ 2021/5/10 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن 

احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
حرر بتاريخ 2021/5/٣ م.

مكتب اخلدم�ت الق�س�ئية / ف�طمة يعقوب الرم�سي 

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�سر 

لدى حمكمة ال�س�رقة الإبتدائية املدنية الإحت�دية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000409 يف  الدعوى رقم

اىل : ال�شيد ها�شم حممد يحيى ال�شارى 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - منطقة الرو�شة 2 - بناية الرو�شة - ال�شقة رقم 211  

الغامن  برج  اخلان  �شارع  ال�شارقة   : الإقامة  حمل   / العنوان   - �شادق  مهدي  حممد  حم�شن   / )ة(  املدعي  باأن  نعلمكم 
لالعمال مكتب رقم 1005 رقم الهاتف : 971589444499    

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب������ :  يلتم�ض املدعي من املحكمة املوقرة الق�شاء له مبا ياأتي :- 
بالزام املدعي  اأقرب جل�شة لنظرها واإعالن املدعي عليهم بها.  ثانيا : احلكم  الت�شريح بقبول الدعوى وحتديد   : اأول 
الدين  اأ�شل  درهم(  الف  )خم�شمائة  درهم(   500،000( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدوا  بان  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم 
)ال�شيك( مع التعوي�ض اجلابر عن الك�شب الفائت مببلغ وقدره )20،000( درهم )ع�شرون الف دهم( مع الفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 2018/7/15 وحتى متام ال�شداد. ثالثا : الزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الوىل حمكمة ال�شارقة �شباح يوم 
...... املوافق 2021/5/25 ال�شاعة 8.٣0  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2021/5/2  
مكتب اخلدم�ت الق�س�ئية / احمد را�سد بوه�رون 

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003079 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد اأمري حمزة خالد 
جمهول حمل الإقامة : العنوان ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 

بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0506053034 
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/5/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
او بوا�شطة وكيل  6( �شخ�شيا  املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 
مدعي عليه. املطالبة: 1 - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )8977.18( ثمانية الف 
تاريخ  من   12% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ض   18 و  درهم  و�شبعون  و�شبعة  وت�شعمائة 
املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام. - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة.  حرر بتاريخ  2021/5/3 م.
مكتب اخلدم�ت الق�س�ئية / ع�ئ�سة ابراهيم الهرمودي  

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإعالن مدعي عليه ب�لن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحت�دية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003165 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : قا�شم رزا حممد - جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن 
�شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي اجرة ال�شارقة. 

اعالن باللغة العربية والجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى. 
رفعت املدعية : اجرة ال�شارقة )ذ م م( �شد املدعي عليه / قا�شم رزا حممد - باك�شتاين ، تطالب فيها بالتايل 
اأول : قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه. ثانيا : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ   :
%12 من  بواقع  القانونية  والفائدة   ، درهم  وقدره )10238( ع�شرة الف ومائتان وثمانية وثالثون 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام. ثالثا : الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام 

من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/5/4 م.   

مكتب اخلدم�ت الق�س�ئية / حمدة حممد ح�سن علي اآل على 

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )3944/2021(

املنذرة / العقارية لال�شتثمار  - رخ�شة جتارية رقم 524976 
املنذر اإليه / مطعم العراب )فرع( - رخ�شة جتارية رقم  636994 

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:- 
الإيجار  ب����دل  ق��ي��م��ة  دره����م   145،128 وق�������دره/=  م��ب��ل��غ  ����ش���داد  ب�������ش���رورة 
وال�شريبة امل�شافة من تاريخ 2018/1/1 وحتي تاريخ ت�شليم مفتاح املاأجور 
هذا  ا�شتالمكم  تاريخ  من  اإي��ام  خم�شة  خ��الل  وذل��ك   2021/2/19 بتاريخ 
الإخطارواإل �شوف نلجاأ اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية �شدكم مع حفظ حق 
يف  املرت�شدة  و�شداد  امل��اأج��ور  �شغل  ف��رتة  الإيجارعن  ببدل  املطالبة  يف  املنذرة 

ذمتكم والر�شوم وامل�شاريف.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )4000/2021(

املنذر / الهجران للنقل الربي العام - �ض ذ م م 
املنذر اليه / لورديبيلدينج ماترييالز �ض.ذ.م.م

باملوافقة  التكرم  �شيادتكم  نلتم�ض من   - املنذر  القانونيني عن  ب�شفتنا وكالء 
“يكلف املنذر اليه  اإليه بالن�شر يف الإن��ذار املرفق مو�شوعه  اإع��الن املنذر  على 
درهما(  الف  درهم )مائة وخم�شون   150000 ب�شداد مبلغ  الوفاء  ب�شرورة 
خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اإعالنه بهذا الن�شر - وال �شن�شطر 
باتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�شت�شدار امر الداء 
مع الفائدة القانونية م�شمول بالنفاذ املحجل والزام املنذر اليها بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )2021/3976(

املنذرة / ما�شة المارات الزرقاء لرتكيب املواد العازلة �ض ذ. م. م
بوكالة املحامية / امل خمي�ض

�ض  العقاري  للتطوير  غلف  )امنيات  ���ض.م.م  لال�شتثمار  جلف  امنيات   / اليها  املنذر 
.ذ.م.م �شابقا( - )جمهول القامة(

تنذر املنذرة، املنذر اليها ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 215،000 هم )مائتان وخم�شة 
الن���ذار، ويف  اي��ام من تاريخ ن�شر ه��ذا  األ��ف دره��م( لها يف موعد اق�شاه خم�شة  ع�شر 
حالة عدم ال�شداد، �شت�شطر املنذرة ايل ا�شت�شدار امر اأداء �شد املنذر اليها باأداء مبلغ 
وقدره 215،000 درهم )مائتان وخم�شة ع�شر األف درهم( مع حتمليها كافة الر�شوم 
تاريخ  من   %12 مبعدل   القانونية  ال�شنوية  للفائدة  م�شافا  والتعاب  وامل�شاريف 

ال�شتحقاق حلد ال�شداد التام.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )2021/3987(
املنذر / كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل و العناية ال�شخ�شية ذ.م.م.

���ش��ادرة من    870575 رق��م  - رخ�شة جت��اري��ة  م  م  ذ  ���ض  املدينة  �شناء  �شوبرماركت   -1  / اإليهما  امل��ن��ذر 
اإماراتية  ه��وي��ة   - اجلن�شية  باك�شتاين   - �شليم  اأجم���د  زوه��ي��ب   -2 دب���ي.  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة 

AF1289292 رقم  �شفر  جواز   - بالتوقيع  املخول   784-1985-8107372-7
مبوجب الإنذار رقم 60822 /2021 اإنذار عدىل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا 
الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليهما ب�شداد قيمة ال�شيك املرجتع امل�شتحق لها واملبالغ املرت�شدة بذمتهم 
والواردة ب�شدرهذا الإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 20،871،41 درهم )ع�شرون الف وثمامنائة وواحد 
و�شبعون درهم اإماراتي وواحد واربعون فل�ض( وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ علمكم بهذا الإنذار واإل 
�شن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة لإلزامكم ب�شداد املبلغ املذكور، ف�شاًل عن احلجز 
على كافة اأموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�شافة اإىل حتميلكم م�شوؤولية التعوي�ض 

عن كافة الأ�شرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )3943/2021(

املنذرة / العقارية لال�شتثمار  - رخ�شة جتارية رقم 524976 
املنذر اإليه / مطعم العراب )فرع( - رخ�شة جتارية رقم  636994 

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:- 
ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره/= 42،849 درهم قيمة بدل الإيجار وال�شريبة 
املاأجور  م��ف��ت��اح  ت�شليم  ت��اري��خ  وح��ت��ي   2019/7/24 ت��اري��خ   م��ن  امل�����ش��اف��ة 
هذا  ا�شتالمكم  تاريخ  من  اإي��ام  خم�شة  خ��الل  وذل��ك   2021/2/19 بتاريخ 
الإخطارواإل �شوف نلجاأ اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية �شدكم مع حفظ حق 
يف  املرت�شدة  و�شداد  امل��اأج��ور  �شغل  ف��رتة  الإيجارعن  ببدل  املطالبة  يف  املنذرة 

ذمتكم والر�شوم وامل�شاريف.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )2021/3986(

املنذر / كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل و العناية ال�شخ�شية ذ.م.م.
 657816 اأند بي�وتي - رخ�شة مهنية رقم  1- �شركة/�شالون �شتايل ت�و ج�و هري  اإليهما /  املنذر 
ارا�ش�شجى - �شري لنكا  ان��وار �شاجنيفا كادافاتا   -2 التنمية القت�شادية يف دبي.  �شادرة من دائ��رة 

اجلن�شية  هوية اإماراتية رقم 6-3608430-1979-784 املخول بالتوقيع.
مبوجب الإنذار رقم 60859 /2021 اإنذار عدىل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فاإنه ومبوجب 
هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليهما ب�شداد قيمة ال�شيك املرجتع امل�شتحق لها واملبالغ املرت�شدة 
درهم  اآلف  )ع�شرة  دره��م   10،000 وقدرها  اإجمالية  بقيمة  الإن��ذار  ب�شدرهذا  وال���واردة  بذمتهم 
ات��خ��اذ كافة  اإىل  ت��اري��خ علمكم بهذا الإن���ذار واإل �شن�شطر  اأي���ام م��ن  اإم��ارات��ي( وذل��ك خ��الل خم�شة 
اأموالكم  املذكور، ف�شاًل عن احلجز على كافة  املبلغ  القانونية الالزمة لإلزامكم ب�شداد  الإج��راءات 
املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�شافة اإىل حتميلكم م�شوؤولية التعوي�ض عن كافة 

الأ�شرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )3998/2021(

املنذر / جماهد �شهزاده
املنذر اليه / لورديبيلدينج ماترييالز �ض.ذ.م.م

باملوافقة  التكرم  �شيادتكم  نلتم�ض من   - املنذر  القانونيني عن  ب�شفتنا وكالء 
“يكلف املنذر اليه  اإليه بالن�شر يف الإن��ذار املرفق مو�شوعه  اإع��الن املنذر  على 
درهما(  الف  درهم )مائة وخم�شون   150000 ب�شداد مبلغ  الوفاء  ب�شرورة 
خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اإعالنه بهذا الن�شر - وال �شن�شطر 
باتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�شت�شدار امر الداء 
مع الفائدة القانونية م�شمول بالنفاذ املحجل والزام املنذر اليها بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
انذار عديل ب�لن�سر
رقم )2021/3989(

املنذر / تكنو فاب الهند�شية - ال�شكل القانوين )ذات م�شوؤولية حمدودة( 
املنذر اليها : ابكو ملقاولت اللكرتوميكانيكال - �شركة ال�شخ�ض الواحد - ذ م م 

العدل بدبي فاإنه  ل��دى كاتب  اإن��ذار ع��دىل وامل�شجل   2021/ 69486 الإن���ذار رق��م  مبوجب 
امل�شتحق لها واملبالغ  اإليها ب�شداد قيمة الفواتري  املنذر  املنذرة على  ومبوجب هذا الإن��ذار تنبه 
درهم   30،921،61 وقدرها  اإجمالية  بقيمة  الإن���ذار  ب�شدرهذا  وال���واردة  بذمتها  املرت�شدة 
اإم��ارات��ي(. وذل��ك خالل  واح��د و�شتون فل�ض  دره��م  الفا وت�شعمائة وواح��د وع�شرون  )ث��الث��ون 
اأيام من تاريخ علمكم بهذا الإن��ذار واإل �شن�شطر اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية  خم�شة 
والغري  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  املذكور، ف�شاًل عن احلجز  املبلغ  ب�شداد  لإلزامكم  الالزمة 
الأ�شرار  كافة  عن  التعوي�ض  م�شوؤولية  حتميلكم  اإىل  بالإ�شافة  العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة 

املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمــــــ�كم    دبــــــي
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العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
تبليغ ح�سور اجتم�ع خربة ح�س�بية

اإىل املدعى عليهم / حممد ن�شر لتجارة الهواتف املتحركة �ض. ذ. م. م ، حممد نظر ال�شالم حممد نور 
احلق ، حممد امان اهلل حممد نور احلق يف الدعوى رقم 327/2021 ا�شتئناف جتاري حماكم دبي ، 
�شركة   / امل�شتاأنف  قبل  املقامة �شدكم من  املذكورة  الدعوى  ندبنا خبريا ح�شابيا يف  باأنه قد مت  نعلمكم 
زيانتيك لتجارة اللكرتونيات �ض. ذ. م. م ، وعليه ندعوكم ب�شفتكم طرفاً يف الق�شية امل�شار اإليها اأعاله 
للح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2021/5/10 م يف متام ال�شاعة الثالثة بعد 

الظهر كال يف مكانه اجتماع مرئي عرب تطبيق zoom من خالل الرابط :
 https://us04web.zoom.us/j/5014337625?pwd=T05ndW5SR056aUxkYU1VdWxZOC9NUT09

ا�شتف�شارات اخلبري ب�شاأن الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حال تخلفكم عن  لالإجابة على 
احل�شور او عدم ح�شور من ميثلكم يف الوقت املحدد �شلفا فاإننا �شنبا�شر اإجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا 
 : رق��م  الهاتف  عرب  اخل��ربة  مع  للتوا�شل  و  لدينا.  املتاحة  امل�شتندات  واق��ع  من  امل��وق��رة  املحكمة  لعدالة 

TGRS1115@gmail.com  : اللكرتوين  والربيد   043282162
اخلبري احل�س�بي / حممد عبد الرحمن املرزوقي
قيد رقم 129

اإجتم�ع خربة
العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 

اإعالن ب�لن�سر
الدعوى 2021/543 جت�ري جزئي عجم�ن

اإىل /املدعى عليه / حممد م�شطفى كامل عبد احلميد
املدعى عليه / حممد م�شطفى احمد مر�شد

مبا اأن املدعية / موؤ�ش�شة عقار
وق��د مت ندب   ، 543/2021 جت��اري جزئي عجمان  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  قد 
اخلربة بناء على احلكم التمهيدي ال�شادر من عدالة املحكمة، لذا فاأنت مكلف 
ب��احل�����ش��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات اأو 

م�شتندات للخربة وذلك خالل �شبعة اأيام من تاريخ الإعالن ملكتب اخلبري
والتوا�شل عرب الهاتف 0506459173 

اإجتم�ع خربة
العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 

اإعالن بالن�شر
برجاء عمل ال�شيغة اخلا�شة باإعالن بالن�شر لكال من امل�شتاأنف �شده الأول / مركز المارات العربية املتحدة لل�شرافة 

ليمتد  فينابلر   / الثانية  �شدها  & امل�شتاأنف 
– اأبوظبي عمايل  ا�شتئناف  اإعالن ح�شور اجتماع اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم 435 / 2021 

اإعالن بالن�ضر
ال�شادر عن  اأع��اله مبوجب احلكم  املذكورة  الدعوى  املنتدب يف  يعلن اخلبري احل�شابي / عبد احلميد م�شطفي احمد 
ب�اي  راجني�ت  راه�ول  امل�شتاأنف/  من  املرفوعة  حمكمة اأبوظبي ال�شتئنافية العمالية املوقرة بتاريخ 14/04/2021 
�ش�د امل�ش�تاأنف �ش�ده الأول/مركز المارات العربية املتح�دة لل�شرافة �ش�د امل�شتاأنف �ش�دها الثاني�ة/فين�ابلر ليمت�د ي�عل�ن 
اخلبري احل�ش�اب�ي ك�ال م�ن امل�ش�تاأنف �ش�ده الأول/مركز المارات العربية املتحدة لل�شرافة و امل�شتاأنف �شدها الثانية/
ع�شرا  الثالثة  ال�شاعة  متام  يف  فين�ابلر ليمتد حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية يوم الربعاء املوافق 12/05/2021 

)03:00( ع�شرا.  وذلك عرب التقنية املرئية اأونالين عرب برنامج زووم عرب الرابط ادناه: -
https://us02web.zoom.us/i/7785033254?pwd=Snd5SmZHTEtJMmY1eDduTXhxY1VVdz09

اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا  اإح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى، حتى ن�شتطيع  كما يرج�ي 
للقواعد والأ�شول ويف الوقت املحدد. 

026454696  - لال�شتف�شار يرجى الت�شال علي رقم 3092673 - 054 

اخلبري احل�س�بي
اأ/عبد احلميد م�سطفي احمد

اإجتم�ع خربة
العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 

اإعالن منفذ �سده ب�لن�سر 
حمكمة ال�س�رقة - حمكمة التنفيذ املدنية  

موؤ�س�سة الكوكب الثالثي للهواتف املتحرك مل�لكه� ق��سم حممد عبداهلل   
)جزئي(  جت�ري   SHCEXCIPOR2021 اإخط�ر دفع يف الق�سية رقم 0000748/ 

اإىل املحكوم عليه :  موؤ�ش�شة الكوكب الثالثي للهواتف املتحرك ملالكها قا�شم حممد عبداهلل   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ام تي بي لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م حاليا )�شركة كندورتيك لتجارة اللكرتونيات ذ م م �شابقا(  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 5071 درهم

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

املقررة قانونا.  
الق��سي / اأحمد طلعت عبدال�س�دق حممد 
حمكمة ال�س�رقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
ك�تب عدل بعجم�ن

AJ20201103C09333 اإعالن ب�لن�سر يف الإخط�ر العديل رقم
املخط�ر / ع�الء حمم�د حمم�د حمم�ود م�ش�ري اجلن�ش�ية ويحم�ل هوي�ة رق�م 784198469075158 
رقم  اأ���ش��ول  امل�����ش��دق��ة  ال��وك��ال��ة  مب��وج��ب  اجلن�شية  اإم��ارات��ي�����ة  ال��زي��������ودي  �ش��عيد  �ش�لم�ي  امل��ح��ام��ي�����ة  ب��وك��ال�����ة 
AJ20201022C08745 العنوان/ عجمان اجلرف مقابل دار الق�شاء هاتف رقم 0505175900

واملخط�ر الي�ه / خال� �ش�امل م�رزوق �ش�هيل ال�شام�ش�ي ممث�ل ع�ن �ش�ركة انفنت�ي لالطارات - العن�وان / اأب�وظب�ي 
م�ش�فح م 23 القطع�ة 94 حم�ل رق�م 4 مبن�ي احم�د بامبع�د لأداره العقارات وال�شيانة العامة تليفون رقم 

0507122280
املو�شوع

وبت�اريخ  دره�م  األ�ف  وخم�ش�ون  م�ائ�ة  دره�م   150000 مبل�غ  باأجم�ايل  �ش�يك   1 ال�ي�ه ح�رر ع�دد  املخط�ر 
ا�ش�تحقاق ال�ش�يك توج�ه املخط�ر ل�ش�رف ال�ش�يك ولأكن�ه ارت�دي دون �ش�رف لأغ�الق احل�ش�اب البنك�ي وبيان�ات 
ال�ش�ي�ك ك�ت�ايل رق�م ال�ش�يك 000148 مببل�غ 150000 دره�م م�ائة وخم�ش�ني الف درهم ت�اريخ ال�ش�تحقاق 

م�شحوب على بنك را�ض اخليمه الوطني.  2017-11-15
لذلك ، نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ خالل خم�شة اأيام عمل

    الم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
 اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

برقم املحرر 2021/05980
الرخ�شة  مالك   784198332043250 رقم  بطاقة هوية  ويحمل  اجلن�شية  باك�شتاين   ، زاده  �شري  املخط�ر/ حممد عامل خان 

امل�شماه )حممد عامل للمقاولت الفنية( وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة رخ�شة رقم : 769847
العن�وان / ال�شارقة - املنطقة النهدة - رقم الهاتف/ 0529128309

املخطر اإليه / دراجون درمي ملقاولت البناء ذ م م ، ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بعجمان. وميثلها ال�شيد / كينجو زو �شيني 
اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197864094194 ب�شفته مديرا عاما وخمول بالتوقيع يف الرخ�شة  العن�وان/ عجمان - 

�شندوق الربيد 16506 الربيد اللكرتوين : zouqinghu86@hotmail.com  هاتف رقم : 0506756046
املو�شوع / اإخطار عدىل للوفاء ب�شداد ال�شيك مببلغ 25000 درهم اماراتي

حرر املخطر اليه عدد 1 �شيك للمخطر مببلغ 25000 )خم�شة وع�شرون الف( درهم فقط لغري مقابل عقد مربم بني الطرفني 
لجناز بع�ض امل�شاريع املتفق عليها بني الطرفني. 

ارت��د دون �شرفه لعدم وجود  انه  ال  ال�شيك  املتفق عليه توجه ل�شرف  امل�شروع  انتهاءه من اجن��از  بانه بع�ض  املخطر يقر  ان  وحيث 
الر�شيد الكايف 

وعليه فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�شداد املبلغ املرتتب يف ذمتهم البالغه قيمته 25000 درهم اماراتى.
م�شرف  على  امل�شحوب   2020/2/7 ا�شتحقاق  بتاريخ  دره��م   25000 مببلغ   000048 رقم  ال�شيك   : كالتايل  ال�شيكات  بيانات 

عجمان
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ً ولكن دون جدوى.

لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيك املذكور اعاله و املرتتب يف ذمتكم خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر 
لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

الك�تب العدل     

          الإم�رات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتع�ون الدويل

  اإدارة الك�تب العدل والت�سديق�ت )ال�س�رقة(   

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
  اعالن ب�لن�سر

املرجع : 519 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نعيم ايوب �شليمان ال�شيد - اجلن�شية : الأردن ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد نعيم ايوب 
ال�شحية  ملقاولت  الذهبية  )ال�شواعد  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، الردن   : اجلن�شية  ال�شيد/ 
والكهربائية( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )542947( ال�شادرة من دائرة 

التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  201٣ يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الك�تب العدل   
ت�سهيل ال�سع�دة �سمن�ن 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�سديق�ت
العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 

  اعالن ب�لن�سر
املرجع : 2021/27 

يرغب  اجلن�شية  هندي   - تودي  �شاكام  رحمن  ال�شيد/جميب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف بيع وتنازل كامل ح�شته 100% وذلك اىل ال�شيد/ حممد را�شد خلف دهي�ض اليماحي 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  للحالقة"  الرتحاب  "�شالون  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  اإماراتي   -
مبوجب رخ�شة رقم )5025٣9( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. مت تغيري 

ال�شكل القانوين من "موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات" اىل "موؤ�ش�شة فردية"
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  201٣ يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الك�تب العدل   

�سن�عية 5/ ا ل�س�رقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�سديق�ت

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7791 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / و�شام احمد حممد علي ح�شن - م�شري اجلن�شية - اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - فيال رقم 74 - متحرك 

  0509954427
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )18955.68( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
، وحيث ان املنذر قد  اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )18955.68( درهم 
طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق 

يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
78224

الفئة
6

نوع املركبة
ميت�شوبي�شي لن�شر 

لون املركبة
ف�شي

�شنة ال�شنع
2016

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7795 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / توقري احمد جعفر - هندي اجلن�شية وعنوانه اإمارة دبي - منطقة الرب�شا - قرية اجلمريا - فيال رقم 12 - 

�شارع JV - متحرك رقم 0563863708  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )40989( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )40989( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
28502

الفئة
3

نوع املركبة
مر�شيد�ض ئي 300

لون املركبة
ا�شود

�شنة ال�شنع
2016

جهة الرتخي�ض
ال�شارقة

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7786 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / ان�ض اكرم خباز - �شوري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة العني - �شارع بوطني - فيال رقم 04 - 

متحرك رقم 0504184369  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )20631( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )20631( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
25270

الفئة
5

نوع املركبة
تويوتا فورت�شرن 

لون املركبة
ف�شي

�شنة ال�شنع
2009

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7790 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / �شبا ا�شماعيل الدايل - �شورية اجلن�شية - وعنوانها اإمارة ابوظبي - بناية ابوالدهب - الوثبة - �شقة 601 

- متحرك رقم 0528876667  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )32419( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )32419( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
65427

الفئة
14

نوع املركبة
ني�شان اك�ض تريل   

لون املركبة
رمادي

�شنة ال�شنع
2017

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7793 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / م�شطفى علي طه زهران - م�شري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديرة - بناية مرجانة اخلليج - �شقة 

  0552619253 متحرك   -  502
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )35981.85( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
، وحيث ان املنذر قد  اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )35981.85( درهم 
طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق 

يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
72505

الفئة
17

نوع املركبة
هوندا �شيفيك

لون املركبة
ابي�ض 

�شنة ال�شنع
2014

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7797  
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / عمر حممد مو�شى عزام - اردين اجلن�شية - وعنوانه اإمارة راأ�ض اخليمة - �شارع احل�شن - بناية ابراج جلفار - 

�شقة 130 - متحرك  0555501506  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )61665.03( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
، وحيث ان املنذر قد  اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )61665.03( درهم 
طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق 

يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
14836

الفئة
C

نوع املركبة
مر�شيد�ض ئي 300

لون املركبة
ا�شود 

�شنة ال�شنع
2012

جهة الرتخي�ض
راأ�ض اخليمة

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7788 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه /�شالح يو�شف حممد �شالح الدين عبداملعطي - م�شري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - 

بناية 12 - متحرك رقم 0565220284  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )106546( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )106546( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
68422

الفئة
17

نوع املركبة
دودج �شارجر 

لون املركبة
BLACK

�شنة ال�شنع
2018

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7792 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / ملي�ض ح�شني فوزي ابو علول - اأردنية اجلن�شية - وعنوانها اإمارة الفجرية - منطقة م�شايف - �شارع م�شايف بالقرب 

من بلدية الفجرية - بناية عمر عبدالفتاح الكرمي - �شقة 2 - متحرك 0554576645  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )27767( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )27767( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
20347

الفئة
C

نوع املركبة
ميت�شوبي�شي لن�شر 

لون املركبة
ف�شي

�شنة ال�شنع
2016

جهة الرتخي�ض
الفجرية

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7796 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / حممد ا�شلم بن عبدالقيوم - هندي اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع النباعة - 

بناية علي ابراهيم - �شقة رقم 10 - متحرك رقم 0504990984  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )20140( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )20140( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
50285

الفئة
2

نوع املركبة
تويوتا كورول 

لون املركبة
رمادي

�شنة ال�شنع
2015

جهة الرتخي�ض
ال�شارقة

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7787  
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / ابراهيم حمري - مغربي اجلن�شية -وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة ابوظبي - �شارع الكورني�ض - برج اخليل - 

�شقة 804 - متحرك رقم 0501404792  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )56612.71( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
، وحيث ان املنذر قد  اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )56612.71( درهم 
طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق 

يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
81783

الفئة
9

نوع املركبة
ني�شان �شنرتا 

لون املركبة
RED

�شنة ال�شنع
2018

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7799 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / احمد جمعه حممد ال�شيد مدكور - م�شري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ال�شارقة - منطقة  القا�شمية - �شارع رقم 

  0543511791 رقم  متحرك   -  902 �شقة   - املاجد  عبدالعزيز  بناية   -  12
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )41552( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )41552( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
67874

الفئة
2

نوع املركبة
ني�شان �شني 

لون املركبة
ابي�ض

�شنة ال�شنع
2017

جهة الرتخي�ض
ال�شارقة

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7785 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / عمرو وجيه ال�شيد عبداحلميد رزق - م�شري اجلن�شية - وعنوانه اإمارة ابوظبي - مدينة العني - بناية توزيع 

العني - �شقة 01 - متحرك رقم 0551022792  
املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )58058( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )58058( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
66982

الفئة
12

نوع املركبة
كيا �شبورجت 

لون املركبة
BLACK

�شنة ال�شنع
2019

جهة الرتخي�ض
اأبوظبي

العدد 13233 بت�ريخ 2021/5/5 
اإخط�ر عديل

 رقم الت�سديق 2021/7789 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد/احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنوانه 

امارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه / رويال وود فاكتوري �ض م ح - وعنوانها اإمارة دبي - منطقة الق�شي�ض - �شارع الطوار 3 - فيال 06 - متحرك 

رقم : 0506455002  
 املو�ضوع/اخطار عديل ب�ضرورة �ضداد مبلغ )116739( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )116739( درهم ، وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املح�كم

رقم املركبة
83157

الفئة
1

نوع املركبة
تويوتا كورول

لون املركبة
ابي�ض

�شنة ال�شنع
2015

جهة الرتخي�ض
ال�شارقة

Date 5/ 5/ 2021  Issue No : 13233
Legal Notice with Announcement

No : 3846/2021
Notice by / Warner : MPM Properties LLC
Notice to / Warnee: MOHAMMAD SHAHEEN UDDIN, HAMIDUL HOQUE-
Bangladesh National
Subject :- The Warner hereby gives this notice to the Warnee for legal validity 
to its favor asserting the necessity of evacuating the leased premises pursuant to 
contract no.: R0025962 in the property no. AD001920 located in Dubai - Warsan 
First Zone - Plot No.: 308-0- Municipality No.: 621-0 - Building U23- Apartment 
No. 213-owned by Ronak Mostafa Khedr Ras while paying the rental value 
recognized under your custody as from the date of contract expiry on 30/09/2020 
till evacuation and actual handing-over i.e. AED 38,000 (thirty-eight thousand 
dirhams per year) provided to hand it over free of any occupants on the same 
condition as in the time of contracting in addition to handing over the Warner a 
Clearance Certificate from Water and Electricity Authority within thirty days as 
a maximum from receiving this notice. Otherwise, the Warner Company shall be 
forced to take all legal proceedings against you while keeping any other rights for 
the Warner of any type whatsoever.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 5/ 2021  Issue No : 13233
Civil Partial 770/2021/11

Details of the Notice By Publication
To
The Defendant / Milad Ismail Abu Khshareef-1

unknown place of residence
Whearas, the Plaintiff (Esnad Land Transport LLC), represented by Khalifa 
Abdullah Muhammad Khalifa Al-Maftoul, filed the lawsuit aginst you and 
its subject matter is "claiming to oblige the Defendant to pay an amount 
of 434,747.44 dirhams plus 9% as the legal interest from the date of the 
claim until full payment in addition to fees and expenses and Attorneys' 
fees. The Hearing was set for Lawsuit on Tuesday corresponding to 
18/05/2021 at 9 a.m.via the visual communication application "BOTIM" 
before the Fourth Circute of the First instance Lawsuit on the phone No. 
(00971566039081), so you shall be assigned to present personally or by 
an Attorney and submit your memorandum or exhibites to the Court at 
least three days before the Hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 5/ 5/ 2021  Issue No : 13233
Public Notice

Before Case Management Circuit, Sharjah Court, Federal Civil First Instance Court
In the Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0001446/Civil (Partial)

To the Defendant: Brendan Akchukwo Onah
Residence address (unknown): the notice will be sent to his residence address in 
Sharjah, Azra area Sheikh Salem bin Sultan Al Qasimi Street, drivers housing building 
of Sharjah Taxi - Tel No. 0565429688
Kindly be informed that the Plaintiff : Sharjah Taxi LLC filed the lawsuit No. 
1446/2021, Second Partial Circuit, requesting
- Obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED (16996.55) and to 
pay all fees and charges. 
- Therefore, you are required to appear before the Case Management Office No. 7, 
Federal First Instance Court of Sharjah personally or by an authorized attorney in 
order to reply on the lawsuit and to submit the information you have. The hearing will 
be held on Sunday, 09/05/2021 to consider the said lawsuit in your capacity as the 
Defendant. If you failed to appear or appoint your attomey, the legal procedures will 
be completed even in your absence.
Judicial Services Office
Fatima Yaqoub Al-Ramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت هيئة ال�شارقة للكتاب معر�ض “كلمات من 
ال�شرق”، الذي عّرف وخالل الفرتة من 27 اأبريل 
املخطوطات  3 مايو، مبجموعة كبرية من  وحتى 
البع�ض منها  تاريخ  التي يرجع  النادرة  واملقتنيات 
لأك��ر من 800 ع��ام، حيث حت��ّول مقّر الهيئة يف 
والتي  واأن��دره��ا  الكتب  لأه��م  اإىل حا�شنة  ال�شارقة 
مت جلبها من خمتلف اأنحاء العامل وتقّدر قيمتها 

املاّدية باأكر من 60 مليون درهم اإماراتي.

اإحتفاء بالتاريخ االإن�ضاين
وعلى امتداد اأيام احلدث، تعّرف الزّوار على الكثري 
كثب،  ع��ن  التاريخية  واحل��ك��اي��ات  التفا�شيل  م��ن 
وذه��ب��وا يف رحلة ع��رب ال��زم��ن م��ن خ��الل الإ�شدار 
عبارة  وه��و  م�شر”،  “و�شف  مو�شوعة  م��ن  الأول 
متّثل  حيث  ر���ش��م��اً،   935 ي�شّم  جم��ّل��داً   23 ع��ن 
حياة  لدرا�شة  خم�ش�ض  عمل  اأك��رب  املو�شوعة  هذه 
اأهم  اأح��د  وتعترب  العامل  ح��ول  ال�شعوب  من  �شعب 
امل�شادر واملراجع التاريخية التي عمل عليها نخبة 
حملة  بدرا�شة  واملخت�شني  والفنانني  العلماء  من 
نابليون بونابرت على م�شر، كما احت�شن املعر�ض 
للم�شت�شرق  فار�ض”  ب���الد  اإىل  “الرحلة  ك��ت��اب 
“اأندريان دوبري”، الذي ن�شر عام 1819 ويروي 
ما  وب��الد  ال�شغرى  اآ�شيا  اإىل  رحلته  تفا�شيل  فيه 

بني النهرين وتركيا واأرمينيا وبالد فار�ض.
للموؤلف  الأول  الإ�شدار  على  املعر�ض  زّوار  واطلع 
العثماين “الكاتب �شلبي” وهو كتاب بعنوان “جهان 
“اإبراهيم  ال��ذي ج��اء بطبعة  العامل”،  م��راآة  مُن��ا- 
وي�شّم   ،1145 عام  الق�شطنطينية  متفّرقة” يف 

اأبرزها  ملوناً، من  ور�شماً  40 خريطة  دّفتيه  بني 
خريطة �شبه اجلزيرة العربية ومناذج فلكية للكون 

وخرائط للمناخ والرياح وغريها.

خرائط واأدبيات
القرن  اإىل  العودة  املعر�ض جلمهوره فر�شة  وق��ّدم 
ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر وال��ع�����ش��ري��ن، ح��ي��ث ت���ع���ّرف���وا على 
جم�����ش��م��ات ل��ل��ك��رة الأر���ش��ي��ة ك���ان اأب���رزه���ا جم�ّشم 
وخ���ارط���ة ���ش��م��اوي��ة ���ش��درت يف روم����ا ب��ني الأع����وام 
اأت��اح فر�شة الط��الع على  كما  و1636،   1632
ليلة  “األف  الإن�����ش��اين  الأدب����ي  للعمل  ق��ّي��م��ة  ن�شخ 
بطبعاتها  مت��ت��از  خمتلفة  ع��امل��ي��ة  ب��ل��غ��ات  وليلة” 
احتوت  التي  والر�شومات  اأوراقها  واأل��وان  املتنّوعة 
عليها، وهي جمموعة من مقتنيات معايل حممد 

حممد  مكتبة  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل���ّر، 
الن�شخ  اإىل جانب العديد من  اآل مكتوم،  بن را�شد 
والإ�شدارات الأدبية والعلمية للعديد من املفكرين 
والفال�شفة والعلماء اأمثال ابن �شينا واحل�شن ابن 
 1480 م��ن  الأع�����وام  اإىل  ت��ع��ود  واآخ���ري���ن  الهيثم 

و�شوًل اإىل 1579 ميالدي.

فنون اإ�ضالمية
لالطالع  اجلمهور  اأم��ام  زاوي��ة  املعر�ض  وخ�ش�ض 
ع��ل��ى ج��م��ال��ي��ات وت��اري��خ ال��ف��ن��ون الإ���ش��الم��ي��ة وفّن 
حتولت،  م��ن  ب��ه  م��ّر  وم��ا  ال�شريف  امل�شحف  ن�شخ 
مقتنيات  املخطوطات من  ع�شرات  ا�شت�شاف  حيث 
وزير ال�شحة ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�شوؤون 
املجل�ض الوطني الحتادي، معايل عبدالرحمن بن 

ال�شنوات  اإىل مئات  العوي�ض، تعود جميعها  حممد 
وُكتبت باأيدي اأ�شهر خطاطي العامل الإ�شالمي.

لوحات و�ضور توّثق التاريخ ومدن العامل
وعلى امتداد اأيام، ازدانت جدران الهيئة مبجموعات 
وا�شعة من ال�شّور النادرة التي تناولت يف موا�شيعها 
حول  ل��ل��دول  والقت�شادية  الجتماعية  اجل��وان��ب 
رحالت  ور���ش��دت  العربية،  املنطقة  خا�شة  العامل 
احلّج، واأخرى تناولت الكعبة ال�شريفة، كما عر�ض 
احل���دث ع����دداً ك��ب��رياً م��ن اخل���رائ���ط ال��ت��ي عّرفت 
قبل  املّتبعة  وامل��الح��ة  ال��ت��ج��ارة  وح��رك��ة  بخطوط 
اإعالنية  اإىل جانب مل�شقات  عام،  اأكر من مئتي 
ع�شر،  التا�شع  القرن  اإىل  تاريخها  يرجع  �شياحّية 
تعترب من اأبرز املقتنيات واأكرها اأهمية يف جمال 

نخبة من  بر�شمها  ق���ام  ال��ف��ن��ون،  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا 
وهوغو  ك��اري��ه،  ليون  مثل  املتخ�ش�شني  الفنانني 

دال�شي، وجاك ماجوريل، واآخرين. 
وقال �شعادة اأحمد بن ركا�ض العامري، رئي�ض هيئة 
“�شعينا لأن يكون املعر�ض بوابة  ال�شارقة للكتاب: 
تفتح على اأجمل ما اأنتجه العقل، وفر�شة لالطالع 
ال��ع��رب��ي��ة والإ�شالمية  ال��ث��ق��اف��ة  وت��اأث��ري  ق���وة  ع��ل��ى 
الوقت  ويف  ال��ق��رون،  ع��رب  الإن�شانية  احل�����ش��ارة  يف 
نف�شه اأردنا التعريف بالقيمة اخلا�شة التي حتملها 
واملعارف  الكلمات  م��ن  ت��اأت��ي  ل  وال��ت��ي  املخطوطة 
فنّياً  عماًل  باعتبارها  ب��ل  وح�شب،  حتتويها  التي 
مهماً جتاوز حدوده التاريخية وحافظ على وجوده 
على امتداد الزمن”. وتابع العامري: “جاء تنظيم 
امل��ع��ر���ض ت��رج��م��ة ل���روؤي���ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�ض 
الأعلى، حاكم ال�شارقة، الذي لطاملا دعانا للحفاظ 
ا�شتمراريته  على  وال��ع��م��ل  الإن�����ش��اين  الإرث  على 
كمنارة  ال�شارقة  مكانة  على  وت��اأك��ي��داً  ودمي��وم��ت��ه، 

للعلم واملعرفة عربياً وعاملياً”.

جل�ضات ثرية
احلوارية  اجل��ل�����ش��ات  م��ن  �شل�شلة  امل��ع��ر���ض  ون��ّظ��م 
الباحثني  م��ن  نخبة  ا�شت�شافت  ال��ت��ي  والثقافية 
واملتخ�ش�شني يف جمال املخطوطات الذين �شلطوا 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي تخدم 
والإبقاء  وح��م��اي��ت��ه��ا  امل��خ��ط��وط��ات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
خمتلف  م��ن  ب��ال��رغ��م  ودمي��وم��ت��ه��ا  ح�شورها  على 

التطورات الراهنة.

نظمته »هيئة ال�ضارقة الكتاب« لعر�ض اأندر املخطوطات االأدبية والعلمية ومئات القطع االأثرية

»كلمات من ال�سرق« يختتم حكايات عمرها اأكرث من 800 عام

•• ال�شارقة-الفجر

والرتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  م��رك��ز  اختتم 

م�شاركته يف  مايو   3 الثنني   الأول  اأم�ض  ي��وم 
الذي   ،“ ال�شرق  من  “كلمات  معر�ض  فعاليات 
نظمته هيئة ال�شارقة للكتاب يف الفرتة من 27 
اإبريل حتى 3 مايو اجلاري، وقد �شهد املعر�ض 
وخ�شو�شاً  باملقتنيات  املهتمني  قبل  من  اإقباًل 

املخطوطات .
متثلت م�شاركة املركز يف عر�ض جمموعة فريدة 
امل��رك��ز الأ���ش��ل��ي��ة، وال��ت��ي يعود  م��ن خمطوطات 
الإمام  م��وط��اأ  مثل:  ال�شنني  مئات  اإىل  عمرها 

وديوان  ه���،   467 �شنة  ن�شخه  وت��اري��خ  م��ال��ك، 
12 ه�،  اإىل القرن  املتنبي، وتاريخ ن�شخه يعود 
والنقاية خمت�شر الوقاية، وتاريخ ن�شخها يعود 
اإىل القرن 12 ه�، وهداية النحو، ويعود تاريخ 
ن�شخها اإىل القرن 13 ه�، وحكمة العني، ويعود 
تاريخ ن�شخها اإىل القرن 12 ه�، وديوان بيدل، 
بالفار�شية، ويعود تاريخ ن�شخه اإىل �شنة 1212 
ه��، بالإ�شافة اإىل عدد من امل�شاحف املخطوطة 
ال��ذه��ب، وجمموع به  املزخرفة وامل��وؤط��رة مب��اء 
اإىل  ن�شخها  ت��اري��خ  ي��ع��ود  ر���ش��ائ��ل خطية  ث��الث 

�شنة 1261 ه��.
كما �شارك الدكتور حممد كامل جاد، مدير عام 
املعر�ض  فعاليات  اأقيمت �شمن  ندوة  املركز، يف 

بعنوان “املخطوطات يف ع�شر التحول الرقمي” 
ال��ت��ح��ول الرقمي،  اأه��م��ي��ة  ف��ي��ه��ا ع���ن  ، حت���دث 
والدار�شني،  الباحثني  خدمة  يف  الفعال  ودوره 
ول �شيما يف اأوق��ات الأزم��ات مثل اأزم��ة جائحة 
املركز خالل  اأحتنا يف   : وق��ال  كورونا احلالية، 
نتحها  املخطوطات مل  من  ن�شخاً  فرتة كورونا 
من قبل يف تاريخنا، وذلك لأن غالبية املهتمني 
. كما  ال��ف��رتة  الإن��رتن��ت يف ه��ذه  اعتمدوا على 
حت���دث ع��ن امل��خ��ت��رب ال��رق��م��ي ال��ت��اب��ع للمركز، 
ع�شرين  لنحو  الرقمي  بالتحويل  يقوم  وال��ذي 
األف ورقة يوميًّا ، وتطرق اإىل الو�شائل احلديثة 
اآمن  ب�شكل  املخطوطات  اأ�شهمت يف حفظ  التي 
معيار  توفر  ع��دم  اإىل  واأ���ش��ار  ان�شباطاً،  واأك��ر 

املوؤ�ش�شات  يف  امل��خ��ط��وط��ات  ل��ف��ه��ر���ش��ة  م��وح��د 
واملراكز العاملية .

ويف ندوة اأخرى �شمن فعاليات املعر�ض بعنوان 
ب�شام  ال��دك��ت��ور  حت��دث  املخطوطات”  “حياة 
يف  والرتميم  املعاجلة  ق�شم  رئي�ض  داغ�شتاين، 
املركز، عن الأ�ش�ض العلمية والوقائية والعالجية 
يف حفظ املخطوطات والوثائق، والتي تتمحور 
والوثائق  املخطوطات  ومعاجلة  تعقيم  ح��ول 
الكيميائية  والإ�شابات  البيولوجية  الآفات  من 
احلراري  والتدعيم  والآيل  اليدوي  والرتميم 
العربي  وال��ت��ج��ل��ي��د  وال���وث���ائ���ق  ل��ل��م��خ��ط��وط��ات 
وموا�شفات  ال��ت��خ��زي��ن  و����ش���روط  الإ����ش���الم���ي 

املخازن التي حتفظ فيها املخطوطات.

نظمته هيئة ال�ضارقة للكتاب

مركز جمعة املاجد ي�سارك يف املعر�ض الرم�ساين »كلمات من ال�سرق«
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جائحة )كورونا( غرّيت كثريًا من عاداتنا

 رانيا �سهاب:اأحب القراءة 
و اأمار�ض الريا�سة يوميا

الفطور؟ بعد  واأي�شاً  احلظر؟  وقت  وهو   7 ال�شاعة  بعد  يومياتك  هي  • ما 
- اأمار�ض الريا�شة اليومية، واأي�شاً اأ�شور دعايات من خالل الهاتف، وكذلك اأكلم عائلتي من خالل 
الهاتف )Online( كونهم يف م�شر، وبعد الفطور اأ�شلي املغرب ثم اأق�شي وقتي بني )ال�شناب( 

و)اإن�شتغرام( وبيتي.
ذلك؟ على  معتادة  تكوين  مل  حال  يف  البيت  يف  طوياًل  اجللو�ض  من  تتاأثرين  • هل 

- كال اأبداً، لأنني يف الأ�شا�ض اإن�شانة )بيتوتية( جداً ل حتب اخلروج من املنزل كثرياً )اإما 
اأ�شافر اأو اأقعد بالبيت(.

اإذ ل مانع لدي اأن اأجل�ض يف البيت ملدة متتد �شهراً من دون اخلروج منه.
وتتفادين  ذلك  على  تتغلبني  وكيف  ال�شوم؟  فرتة  خالل  ع�شبي  �شخ�ض  اأن��ِت  هل   •

ال�شدام مع الآخرين؟
- اأكون اإن�شانة هادئة وم�شاملة بطريقة �شعبة جداً، لذلك ميكنني التعامل مع الآخرين 

بكل �شال�شة خالل فرتة ال�شوم.
العائلية  التجمعات  عن  بعيداً  عادته،  كغري  علينا  يهّل  رم�شان  ل�شهر  عام  ثاين  • هذا 

و)الغبقات( التي اعتدنا عليها... فما تاأثري ذلك عليِك؟
- تاأثريه علّي )اإين بعّيط( كلما تكلمت مع اأمي ووالدي كونهما يف م�شر حالياً، و�شحيح اأن 
اأخي بجانبي وكثري من اأفراد عائلتي، لكن يبقى الأب والأم ل عو�ض لهما، لهذا اأرى مرور 

�شهر رم�شان وعدم وجودهما بقربي �شيئاً �شعباً كثرياً، لكن احلمد هلل على كل حال.
طويلة  لفرتات  املنزل  يف  اجللو�ض  ب�شبب  وزنك  يف  زيادة  تتوقعني  هل  �شراحة...  • بكل 

)حظر جزئي اأو كلي(؟
اأنني عندما اأجل�ض يف البيت ينزل وزين كثرياً، وعندما اأخ��رج ي��زداد )عك�ض  - لن ت�شدق 
الب�شر(، وال�شبب اأنه خالل تواجدي داخل املنزل )مق�شياها ن�شكافيه واأكل دايت، باملقابل 

عندما اأخرج )باكل كتري( من كل املطاعم والكافيهات )بوّقي ما بيوقف�ض(.
الرم�شاين؟ يومك  من  ت�شتفيدي  حتى  لنف�شك  و�شعتِه  الذي  املخطط  • ما 

وله  مميزة  روحانية  ذو  رم�شان  �شهر  لأن  للعبادة،  الأك��رب  الوقت  �شيكون  اأم��ان��ة  بكل   -
طقو�شه اخلا�شة.

الأعمال  وتتابعني  التلفاز  �شا�شة  ت�شاهدين  واأنِت  تق�شيها  اأن  املقرر  من  �شاعة  كم   •
الدرامية؟

- ل يوجد �شاعات حمددة، لكن �شاأكون حري�شة نوعاً ما على م�شاهدة عملي الوحيد 
)النامو�ض(، والذي �شاركت فيه، لأقّيم اأدائي ونف�شي.

وافتقدِته  الرم�شانية،  املائدة  على  معك  تواجده  على  اعتدِت  الذي  ال�شخ�ض  • من 
هذا العام؟ وماذا تقولني له؟

لهما )وح�شتوين  واأق���ول  بهما عن قريب،  اأن يجمعني  اهلل  واأدع���و  ووال���دي،  اأم��ي  �شك  دون  - من 
اأوي(.

الطبخ؟ فنون  تعلمِت  هل  �شواء،  حد  على  والكلي  اجلزئي  احلظر  يف  املا�شية  الفرتة  • خالل 
اأقف معها يف املطبخ واأتعلم  اإن والدتي كانت ت�شربني كي  اإذ  اأطبخ،  واأن��ا  14 عاماً  اأن بلغت  - منذ 
منها )لأين راح اأبقى �شت بيت(، وللعلم اأنا على ا�شتعداد اأن اأتوىل الطبخ ملجموعة ي�شل عددها 15 

�شخ�شاً من جميع ما لّذ وطاب من املاأكولت.
قراأته؟ كتاب  اآخر  هو  وما  الكتب؟  بع�ض  لقراءة  دفعك  البيت  يف  طوياًل  اجللو�ض  • هل 

اأوق��ات الفراغ، واآخ��ر ما قراأته كتابي  اأنفك عن ذلك يف معظم  اإنني ل  اإذ  اأنا من حمبي القراءة،   -
فاروق  نبيل  للكاتب  )اجلحيم(  رواي���ة  واأي�����ش��اً  ب���راون،  دان  للكاتب  دانف�شي(  و)�شيفرة  )الأ���ش��ل( 

وغريهما.

�ضهر رم�ضان ذو روحانية مميزة وله طقو�ضه اخلا�ضة بالن�ضبة للفنانة رانيا �ضهاب.. فهي 
اإن�ضانة هادئة وم�ضاملة بطريقة �ضعبة جدًا، ميكنها التعامل مع االآخرين بكل �ضال�ضة 

خالل فرتة ال�ضوم.. عن حياتها اليومية يف رم�ضان كان معها هذا احلوار:

حممد  املن�شق  اخلائن  ال�شابط  �شخ�شية  يون�ض،  حممد  الفنان  قدم 
ظهر  كما  رابعة،  اعت�شام  لأمن  مديًرا  نف�شه  ن�شب  الذي  البكاتو�شي 

باأحداث امل�شل�شل،
 وقال يف حواره مع "اليوم ال�شابع": كل ال�شكر للمخرج بيرت ميمى، 
لأنه هو من ر�شحني للدور، واأنا مل اأعرف ال�شخ�شية التي اأقدمها من 

قبل لكنى بعدما اأ�شند الدور ىل،
لل�شخ�شية  عامة  وكونت مالمح  ال�شخ�شية  تفا�شيل  ودر�شت  بحثت   
ال�شيناري�شت  كتبه  ما  تاأكيد  بكل  ذلك  يف  و�شاعدين  وداخلًيا  خارجًيا 
اأبعاد  ح��ول  ميمي  بيرت  امل��خ��رج  م��ع  فيه  تناق�شت  وم��ا  �شرحان  ه��اين 

ال�شخ�شية واأحا�شي�شه الداخلية.
واأ�شاف: ال�شعوبة لدّي كانت يف تقدمي ال�شراع النف�شي للممثل فاأنا 
راف�ض هذا الرجل ولكني لبد اأن اأقدمه ب�شدق حتى ي�شدق امل�شاهد 
اأق��دم مثل هذه ال�شخ�شيات من قبل واحلمد هلل بيرت ميمي  واأن��ا مل 
يف  املخرجون  يقدمني  قبل  كنت من  فقد  اأقدمه  دور مل  اختارين يف 
�شخ�شية الطيب والنبيل وال�شهم والرومان�شي ولكن بيرت ميمي راأى 

يف وجه راأي اآخر، وهو وجه ال�شرير املخادع اخلائن ولذلك كانت 
�شخ�شية م�شتفزة يل كممثل وذاك��رت الدور مذاكرة كما مل 

اأذاكرها من قبل.
 ووا�شل: نحن عي�شنا الأحداث جميًعا ولكن تفا�شيلها مل 
ي��وؤرخ ويوثق لواقع  نكن على علم بها ولذلك هذا العمل 

مت بالفعل، 
واأنا كنت �شد ال�شخ�شية لكني لبد اأن اأتقم�شها وهنا ياأتي 

ال�شراع ولكن هذا ال�شراع كان قبل الت�شوير
 ولكن مبجرد الت�شوير فاأنا البكاتو�شي بكل ما يحمله من غل وحقد، 
واقرتبت  حقيقية  كانها  ظهرت  لأنها  الدقن  تركيب  يف  ج��ًدا  وتعبت 
والإح�شا�ض  اخلارجي  ال�شكل  م�شتوي  علي  البكاتو�شي  �شكل  من  جًدا 
ميمي  بيرت  وامل��خ��رج  كبري  ب�شكل  ال�شخ�شية  مع  وتعاي�شت  الداخلي 
�شاعدين كثرًيا وال��دور �شهل ممتنع يف تقدميه واحلمد هلل كان لدي 

الوعي بالهتمام بتفا�شيله الداخلية.
امل�شل�شل  يف  ظهوري  بعد  تهديدا  تلقيت  "وباملنا�شبة  يون�ض:  واأ�شاف 
من خالل ر�شائل علي ال�شو�شيال ميديا وقالوا يل متنزل�ض وهنعمل 
فيك وهن�شوي ولكن اإذا كان كره اجلمهور يل هو ثمن حلب وطني اأنا 

موافق، واأنا كتبت علي �شفحتي: 
�شفحتي  علي  النا�ض  علق  ولكن  م���ربوك،  حممد  ال�شهيد  اهلل  رح��م 
تعليقات كاأنني حممد البكاتو�شي "حد غريك يقول الكالم ده" وهكذا 

فالنا�ض �شدقت بالفعل اأنني البكاتو�شي،
 ف�شدق املمثل وتعامله بطبيعية ال�شخ�شية جتعله 
اأن  لب��د  النهاية  ويف  اجلمهور  من  م�شدق 

اأقول: 
ال��ف��خ��ر وال���ع���زة وال��ت��ح��ي��ة لأرواح  ك��ل 
عند  اأك�������ون  اأن  واأمت����ن����ى  ال�������ش���ه���داء 
الإنتاج  و���ش��رك��ة  امل��خ��رج  ظ��ن  ح�شن 
لكل  وال�شكر  والتقدير  التحية  وك��ل 

امل�شاركني يف هذا العمل".

الوجه ال�ضرير املخادع واخلائن يف "االختيار 2"

حممد يون�ض: تلقيت تهديدات 
بعد ظهوري يف امل�سل�سل

ت�شريحات  فى  �شربي،  هند  النجمة  قالت 
ل�"اليوم ال�شابع"، 

م�����ش��اه��د م�شل�شلها  ع����ددا م��ن  اإن��ه��ا ���ش��ورت 
عر�شه  عال" امل��ق��رر  ع��ن  "البحث  اجل��دي��د 
خالل الفرتة املقبلة، م�شرية اأن العمل لي�ض 
"عايزة اجتوز" كما  جزءا ثانيا من م�شل�شل 
ف��ي��ه �شخ�شية عال  واأق����دم  ال��ب��ع�����ض،  اع��ت��ق��د 
قدمتها  التي  ال�شخ�شية  نف�ض  عبدال�شبور 
نتحدث  لكن  اأجتوز"،  "عايزة  م�شل�شل  ف��ى 

كيف غريتها ال�شنني، مثلما تغرينا جميعا.
بامتياز  اجتماعي  م�شل�شل  العمل  واأ�شافت 
ن����ح����اول م����ن خ�����الل ���ش��خ�����ش��ي��ة ع����ال ر�شد 

تغيريات اجتماعية،
 ميكن تكون طراأت يف ال�10 �شنوات الأخرية، 
امل��ج��ازف��ة متحم�شة جًدا  م��ن  خ���ويف  وب��ق��در 

للعمل،
 وي�����ش��ت��ك�����ش��ف ال���ع���م���ل ق�������ش���ة ال����دك����ت����ورة 

تعيد  ال��ت��ي  ال�شبور  عبد  ع��ال  ال�شيدلنية 
اك��ت�����ش��اف واإع�����ادة اخ����رتاع ذات��ه��ا يف حماولة 
ملواكبة تطورات احلياة املت�شارعة، اإىل جانب 
التوازن بني م�شوؤولياتها  مغامراتها لإيجاد 
امل��ت��ع��ددة م��ع امل��ح��اولت احل��امل��ة للعثور على 

احلب يف حياتها.
هند يعر�ض لها حالًيا خالل مو�شم رم�شان 

"هجمة  م�������ش���ل�������ش���ل 
على  مرتدة" 

اإم  دى  ق��ن��اة 
���������ش��������ى، 

املخابرات  ملفات  من  وطنية  درام��ا  والعمل 
ال��ع��ام��ة امل�����ش��ري��ة، م��ن ت��األ��ي��ف ب��اه��ر دوي���دار 
اأحمد  وبطولة  الديب،  عالء  اأحمد  واإخ��راج 

عز، ماجدة زكي،
عبد  �شالح  ال�شافعي،  ن�شال  �شليم،  ه�شام   
ال��ب��زاوي، حممد  ن��دى مو�شى، حممود  اهلل، 
عادل، خالد اأنور، نور حممود، حممد جمعة، 

فيدرا،
ع��ث��م��ان، هاجر  ي��و���ش��ف  �شليم،  ف����وؤاد  اأح��م��د   

ال�شرنوبي،
���ش��م��م احل�����ش��ن، ل�شينة  ال�����ش��ي��د،  م���اي���ان   

ل�شني، علي قنديل.
"هجمة مرتدة" ال�شوء  م�شل�شل  وي�شلط 
على عوامل خفية ويك�شف امل�شتور فى فرتة 
مهمة مرت على م�شر واملنطقة العربية، 
بداية  امل�شل�شل  اأح��داث  تنطلق  حيث 

من العام 2007 .

هند �سربى: م�سل�سل "البحث 
عن عال" لي�ض جزءا ثانيا من 

اأجتوز" "عايزة 
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عالج ب�سيط لل�سخري قد يقلل 
اأي�سا من خطر الإ�سابة باخلرف!

وجد باحثون اأن عالجا ب�شيطا ورخي�شا لل�شخري ميكن اأن يقلل اأي�شا 
من خطر الإ�شابة باخلرف باأكر من الثلث.

العالج،  تلقوا  ممن  ال�شخري  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  ويبدو 
 ،)CPAP( امل�شتمر  الإي��ج��اب��ي  ال��ه��واء  ي�شمى �شغط جم��رى  وال���ذي 

يتمتعون بحماية اأف�شل �شد املر�ض امل�شتع�شي.
ليال  قناع  ارت��داء  امل�شتمر  الإيجابي  الهوائي  املجرى  �شغط  ويت�شمن 
اإ�شرتليني،  جنيه   500 ح��وايل  يكلف  ال�شرير،  بجانب  بجهاز  مت�شال 

ي�شخ الهواء امل�شغوط يف احللق.
وهذا مينع الأن�شجة الرخوة يف احللق من النهيار اأثناء النوم.

من  باخلرف  الإ�شابة  خطر  من  يقلل  قد  اجلهاز  اأن  العلماء  ويعتقد 
خالل زيادة اإمداد الدماغ بالأك�شجني.

بال�شكتة  الإ�شابة  وخطر  ال��دم  �شغط  يرفع  ال�شخري  اأن  املعروف  ومن 
مل  اإذا  اأن��ه  اإىل  ال��درا���ش��ات  بع�ض  وت�شري  القلبية.  وال��ن��وب��ات  الدماغية 

ُيعالج، فاإنه يزيد اأي�شا من خطر الإ�شابة باخلرف.
عالج  كان  اإذا  ما  معرفة  مي�شيغان  جامعة  يف  اأمريكيون  باحثون  واأراد 

ال�شخري الثقيل، يعني تخفيف التعّر�ض لالإ�شابة باخلرف.
وقاموا بتتبع 50000 مري�ض يعانون من توقف التنف�ض اأثناء النوم 

قبل عام 2011.
تلقوا  الذين  املر�شى  قارنوا  باخلرف،  اأ�شيبوا  الذين  اأولئك  بني  ومن 
يفعلوا  مل  الذين  اأولئك  مع  امل�شتمر  الإيجابي  الهوائي  املجرى  �شغط 

ذلك.
الذين  اأول���ئ���ك  اأن   ،Sleep جم��ل��ة  يف  امل��ن�����ش��ورة  ال��ن��ت��ائ��ج،  واأظ���ه���رت 
اأقل عر�شة بن�شبة ترتاوح  ا�شتخدموا اجلهاز بني احلني والآخ��ر كانوا 
بني 20 و%30 لالإ�شابة مبر�ض الزهامير، اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال 
القناع كل ليلة، انخف�ض اخلطر  الذين يرتدون  اأولئك  اخل��رف. وبني 

بن�شبة 35%.
الدرا�شة:  ق��ادت  التي  دونيتز،  ليف����ي  جالي������ت  ال������دكت������ورة  وق�����الت 
امل�شتمر  الإيجابي  الهوائية  امل�شالك  �شغط  بني  مهما  ارتباطا  "وجدنا 
وانخفا�ض خطر الإ�شابة مبر�ض الزهامير واأنواع اأخرى من اخلرف. 
وميكن اأن يكون وقائيا لأولئك الذين يعانون من توقف التنف�ض اأثناء 

النوم".
باململكة  ال��زه��امي��ر  اأب��ح��اث  م��ن مركز  �شان�شو،  روزا  ال��دك��ت��ورة  ورح��ب��ت 
اأنها مل تثبت اأن ال�شخري ال�شديد  املتحدة، بالدرا�شة لكنها �شددت على 

والنوم املتقطع ي�شببان اخلرف بالفعل.

اوزي  كلمة  معنى  •• ما 
الأوازي هى ذكور احلمالن التى بلغت من العمر اربعه ا�شهر وكثرياً 
ال�شن للحمها اجلميل الطري  النا�ض يف�شلون �شرائها عند هذا  من 

اللذيذ 
؟  يون�ضكو  كلمة  معنى  •• ما 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ل�شم  اخت�شار  هى  اليون�شكو 
والثقافه وهى واحدة من الهيئات العديدة التابعة لالأمم املتحدة 

؟ �ضمني  ذيل  ذات  اغنام  توجد  •• ملاذا 
هذه الأغنام تنت�شر �شاللتها يف اآ�شيا خا�شة و�شمال افريقيا فتجد ان 
لها اذيال �شمان لأنها تختزن الدهن يف هذا الذيل مثل اجلمل متاماً 
�شناديق  على  اغنامهم  اذي��ال  يريحون  لالأغنام  رع��اة  هناك  ان  حتى 

خ�شبية او عربات �شغرية من �شدة ثقلها 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�شمع حا�شة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�شلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�شلة  هي  الإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�شان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني
�شنة ثالثني  املتو�شط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
الت�شمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�شان  اأن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ال�سفدع امل�سكني 
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الربدقو�ض
ال�شيد  الدكتور  يقول 
ح�������م�������اد، اأخ���������ش����ائ����ي 
العالجية  ال���ت���غ���ذي���ة 
ب�����امل�����ع�����ه�����د ال����ق����وم����ي 
بالقاهرة،  ل��ل��ت��غ��ذي��ة، 
من  ال����ربدق����و�����ض  اإن 
الطبية  الأع�����������ش�����اب 
ف��ه��و يحتوي  امل��ف��ي��دة، 
العنا�شر  بع�ض  ع��ل��ى 
ال��������غ��������ذائ��������ي��������ة م����ث����ل 
واحلديد  ال��ك��ال�����ش��ي��وم 

وم�شادات الأك�شدة.
واأ�شار اإىل اأن هناك فوائد �شحية عديدة ومفيدة ل�شحة الإن�شان من تناول 
اأنه ي�شاعد على حت�شني  اأو بارد ومنها،  الربدقو�ض �شواء كم�شروب �شاخن 
اأداء اجلهاز اله�شمي من خالل زيادة اإفراز اإنزميات ه�شمية، وي�شاعد يف 
والفطريات،  للبكترييا  وم�شاد  كمطهر  ويعمل  الإم�شاك،  ح��دوث  تقليل 
وي�شاهم يف تخفيف الأرق والقلق نظرا لحتوائه على العديد من املهدئات 
وم�شادات الكتئاب الطبيعية، وي�شاعد يف تخفي�ض ال�شغط بالدم، وي�شاهم 
وتخفي�ض  الدموية  ال��دورة  تن�شيط  على  ويعمل  القلب،  ع�شلة  تقوية  يف 

ن�شبة الكول�شرتول بالدم.
ين�شح بتناوله للن�شاء فرتة الدورة ال�شهرية لفوائده يف تنظيم هرمونات 

الأنوثة والتي ت�شاعد يف تنظيم الدورة ال�شهرية.

�شاأل علي امه: ملاذا يا امي تنقنق ال�شفادع ليال بذلك ال�شوت احلزين لكنها ت�شكت يف النهار وليكاد ي�شمع 
لها �شوت فقالت الم �شاأحكي لك: لقد خلق اهلل ال�شفدع بدون رقبة و�شبحانه يف خلقه وكانت ال�شفادع تنقنق 
ب�شوت عال حزين منذ ان ت�شتيقظ وحتي تنام بدون ان تنظر هنا او هناك او لالأعلى بل لال�شفل فقط وتقلق 
واخذت  ال�شفدعة  ف�شمعته  ب�شوته اجلميل  ي�شيح  واخ��ذ  ك��روان  ال�شجرة  فوق  يوم وقف  اجلميع حتى جاء 
تنقنق ب�شوتها احلزين املزعج العايل وكاأنها تعرت�ض على ندائه اجلميل ف�شاح الكروان:مالك ايتها ال�شفدعة 
حزينة فقالت وملاذا ل اكون حزينة اعي�ض يف �شفة نهر و�شط الطني والوحل واملاء العكر ول ارى غري ديدان 
عايا  را�شك  ارفعي  امل�شكينة  ايتها  الكروان  فقال  يلعبون معي  ول  الطفال  يخافني  �شئيلة  وا�شماكا  �شغرية 
وحاويل ان تنظري حولك .. انظري خللق اهلل انظري لهذا اجلمال ال�شجر البديع والزهار الرائعة واجلو 
ال�شحو و�شمي هذه الرائحة رائحة احل�شائ�ض اخل�شراء الندية وا�شمعي هذه ال�شوات الع�شافري والطيور 
كله  ،هذا  الذهبية  ال�شم�ض  ا�شعة  ت�شاركهم  وميرحون  يلعبون  مالئكي  �شوتهم  والطفال  تزقزق  تغرد  كلها 
جمال من �شنع اخلالق الدنيا جميلة فال تف�شدي جمالها بحزنك وعندما راأت ال�شفدعه كل ذلك و�شمعت 
ماقاله الكروان �شكتت عن النقنقة وهي يف عجب من كل ماحولها فلم تعط نف�شها ولو مرة واحدة فر�شة 
لتعرف ما حولها ومنذ ذلك احلني باتت ال�شفدعة ت�شكت يف النهار لت�شتمتع بجمال الدنيا وتلهو معها ثم 

تتذكر همومها يف الليل فتنقنق حزينة .

يف  الرو�شية  التغذية  اأخ�شائية  ابليتايفا،  مارينا  الدكتورة  ك�شفت 
حديث تلفزيوين عن املواد املفيدة ل�شحة الكبد واملواد ال�شارة له.

ووفقا لالأخ�شائية، يجب قبل كل �شيء اإ�شافة املواد الغذائية الغنية 
بالربوتينات ذات ن�شبة دهون منخف�شة، اإىل النظام الغذائي، مثل 

حلم الدجاج والديك الرومي وحلم الأرانب.
ال�شموم،  من  اجل�شم  تطهري  عن  م�شوؤول  الكبد  اأن  مبا  وت�شيف، 
لذا يجب اأن يت�شمن النظام الغذائي الفواكه واخل�شروات، لأنها 
اخلاليا  اإ�شالح  على  ت�شاعد  لالأك�شدة  م�شادة  م��واد  على  حتتوي 
املت�شررة. كما اأن احلبوب غنية بالألياف الغذائية، التي ت�شاهم يف 

عملية تخل�ض اجل�شم من نواجت عملية التمثيل الغذائي.

على  ت�شاعد  التي  النباتية،  الزيوت  با�شتخدام  اخلبرية،  وتن�شح 
تخفي�ض م�شتوى الدهون ال�شيئة يف اجل�شم، مثل زيت بذور الكتان، 
الذي يحتوي ن�شبة عالية من اأوميغا3-، وزيت عباد ال�شم�ض، الذي 
يحتوي على اأوميغا6-، وزيت الزيتون، الذي يحتوي على اأوميغا 
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م�شبعة  ده��ون  على  ال�شاأن  اخلنزير وحلم  وت�شيف، يحتوي حلم 
اأ�شلها حيواين، لذا يجب تناولها بكميات حمدودة، خا�شة اإذا كان 

ال�شخ�ض يعاين من م�شكالت يف الكبد.

ك�سف املواد الغذائية املفيدة وال�سارة بالكبد

عاملة حت�ضد الورود يف حقل مبدينة قلعة مغونة يف و�ضط املغرب بوالية تنغري يف جبال االأطل�ض. ا ف ب


