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درا�سة جديدة توجه نداء 
عاجال اإىل الأمهات

اأن قلة ال��ن��وم ال���ذي ي��راف��ق الأم��ه��ات يف  خل�ست درا���س��ة ج��دي��دة اإىل 
الأ�سهر الأوىل بعد و�سع مواليدهن توؤدي اإىل ت�سريع �سيخوختهن.

ميل"  "ديلي  �سحيفة  تفا�سيلها  ن�����س��رت  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة،  وق��ال��ت 
عمرهن  تزيد  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  يف  ال��ن��وم  قلة  اإن  الربيطانية، 

البيولوجي بنحو �سبع �سنوات.
ولذلك، يرى الباحثون اأن اأقوال الأمهات باأن الن�ساء على حق عندما 
ياأخذ  واإر�ساعهم  اجل��دد  املواليد  رع��اي��ة  ب�سبب  ال��ن��وم  قلة  اإن  يقلن 

�سنوات من اأعمارهن.
ال�سريع، بل يتعدى ذلك  النوم ل تتوقف عن الهرم  وامل�سكلة يف قلة 
اإىل جعل الأمهات اأكرث عر�سة للإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية.
وتابع الباحثون يف درا�ستهم 33 اأما خلل حملهن والعام الأول من 
حياة اأطفالهن، ثم اأجروا حتليل باحلم�ض النووي اخلا�ض بتحديد 

العمر البيولوجي.
وي��خ��ت��ل��ف ال��ع��م��ر ال��ب��ي��ول��وج��ي ع��ن ال��ع��م��ر ال��زم��ن��ي، ف�����الأول يتحدد 
اإىل العمر  ال��ث��اين في�سري  اأم���ا  ال�����ولدة،  ال��ت��ي مت��ر م��ن��ذ  ب��ال�����س��ن��وات 
احلقيقي خلليانا، ورمبا يكون هناك �سخ�سان ولدا يف العام ذاته، اأي 
البيولوجي،  العمر  يف  لكنهما خمتلفان  مت�ساو،  الزمني  اأن عمرهما 

ب�سبب و�سع خلياهما.
مينن  التي  ل��لأم��ه��ات  البيولوجي  العمر  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
التي  اأك��رب من الأم��ه��ات  الليلة، كن يهرمن  اأق��ل من �سبع �ساعات يف 

ي�ستغرقن يف النوم ل�سبع �ساعات اأو اأكرث.
وقالت  العلمية،  النوم"  "�سحة  دوري��ة  يف  الدرا�سة  الباحثون  ون�سر 
الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة، جوديث كارول ، من جامعة كاليفورنيا: 
"�سحة النوم عامل حيوي يف ال�سحة ب�سورة عامة، متاما مثل النظام 

الغذائي وممار�سة الريا�سة".

تقييم نف�سك وفق جناحك املايل 
يف�سل عالقتك بال�سريك

الأ�سخا�ض  اأن  مي�سيغان،  جامعة  يف  اأج��ري��ت  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
اأنف�سهم، عادة ما  الذين يعتمدون على مقدار ما يك�سبونه يف تقييم 

يكونون اأكرث عر�سة للف�سل يف علقتهم مع ال�سريك.
قام فريق الباحثني، بدرا�سة على مئات الأ�سخا�ض املرتبطني بعلقة 
زوجية. ووجدوا اأن احلياة الزوجية عادة ما تتاأثر بتقييم اأحد طريف 
العلقة لنف�سه وفقاً ملا يك�سبه من مال مما يوؤدي اإىل ن�سوء م�ساكل 

بينه وبني الطرف الآخر.
هذا  �سبب  معرفة  م��ن  يتمكنوا  مل  الباحثني  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الذي  ال�سخ�ض  يتجاهل  اأن  املحتمل  اإن��ه من  قالوا  اأنهم  اإل  التاأثري، 
مما  ل�سريكه،  املختلفة  الح��ت��ي��اج��ات  ب��امل��ال،  ���س��دي��داً  اهتماماً  ي��وىل 

يت�سبب بن�سوء امل�ساكل.
وقالت الربوفي�سورة ديبورا اإي وارد، اأخ�سائية علم النف�ض يف جامعة 
املال  على  احل�سول  يف  الرغبة  اأو  التقدير  اأو  "الإعجاب  م�سيغان: 
اإىل  ال�سخ�ض  ينظر  عندما  ولكن  �سيئاً،  اأم��راً  لي�ض  امل��ايل  النجاح  اأو 
النجاح املايل على اأنه العن�سر الأ�سا�سي الذي يجعل منه اإن�ساناً جيداً 
اأو ذا قيمة، فاإن ذلك يوؤثر �سلباً يف الكثري من الأحيان على علقته 

بال�سريك".
434 م�ساركاً مرتبطني بعلقة زوجية، ومت  قام الباحثون بتجنيد 
املايل،  لنجاحهم  وفقاً  لأنف�سهم  بتقييمهم  املتعلقة  بياناتهم  حتليل 

واإح�ساء عدد املرات التي ن�ساأت م�ساكل بينهم وبني �سركاء حياتهم.
اأعلى من  لديهم م�ستويات  كانت  الذين  امل�ساركني  اأن  وجد اخل��رباء 
عر�سة  اأك���رث  ك��ان��وا  امل���ايل،  النجاح  على  ي�ستند  ال���ذي  ال���ذات  تقييم 

للم�ساكل الزوجية.
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قرية م�سرية تكافح للحفاظ 
على �سناعة ورق الربدى 

مب�سر،  النيل  دل��ت��ا  يف  ال�سرقية  مبحافظة  اخل�����س��راء  احل��ق��ول  و���س��ط 
يجهد اأهايل قرية القرامو�ض بزراعة ورق الربدى الذي كان ي�ستخدمه 
ال�سياح  اأع���داد  تراجع  يهددها  حرفة  على  للحفاظ  للكتابة،  الفراعنة 

الأجانب يف البلد يف ال�سنوات الأخرية.
مزارعي  ال��ق��ري��ة  يف  ف��ن��ون  م���دّر����ض  ع��ّل��م  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  �سبعينات  يف 
ال�سنني  اآلف  اإىل  ال��ع��ائ��دة  واحل��رف��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  التقنيات  القرامو�ض 
بعدما  ون�سو�ض،  زخ��رف��ي��ة  ر���س��وم  م��ع  ب���ردى  ورق  اإىل  النبتة  لتحويل 

�سارفت على الزوال.
80 كيلومرتا  ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة  ال��ق��ري��ة  ت�سكل  ذل���ك احل����ني،  وم��ن��ذ 
اأكرب مركز ل�سنع ورق الربدى يف البلد، بح�سب  القاهرة،  �سمال �سرق 

متخ�س�سني يف هذه ال�سناعة.
تظل  الكتابة،  بغر�ض  ال��ربدي  ا�ستخدموا  القدماء  امل�سريني  اأن  ورغ��م 
هذه  على  القرامو�ض  قرية  فنانو  ينتجها  التي  الفرعونية  الر�سومات 
املف�سلة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  واح���دة  النبات  م��ن  امل�سنوعة  الثمينة  الأوراق 

لل�سياح والزائرين الأجانب يف م�سر.
القرامو�ض  الر�سامون يف  التي ينجزها  الر�سومات الربدية  ول تقت�سر 
على التاريخ الفرعوين، بل ت�سمل مو�سوعات اأخرى مثل اخلط العربي 

واملناظر الطبيعية.

اخلرباء ي�سدرون تقييمات 
مناخية طال انتظارها 

فيما تت�سدر �سور الفي�سانات واحلرائق 
العامل،  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  ال�سحف  عناوين 
املتحدة  ل���لأمم  يف  امل��ن��اخ  خ���رباء  ي�سدر 
انتظارها   التي طال  توقعاتهم اجلديدة 
اأم�����ض الث���ن���ني، ق��ب��ل ث��لث��ة اأ���س��ه��ر من 
والع�سرين  ال�ساد�ض  الأط����راف  م��وؤمت��ر 

)كوب 26( احليوي مل�ستقبل الب�سرية.
املغلقة  الجتماعات  م��ن  اأ�سبوعني  بعد 
195 بلدا اجلمعة  والفرتا�سية، وافق 
للهيئة  الأول  ال�سامل  التقييم  على هذا 
املناخ  بتغري  املعني  ال��دول��ي��ة  احلكومية 
التفاو�ض  مت  وال��ذي  �سنوات،  �سبع  منذ 
ل�سناع  �سيقدم  ال���ذي  "ملخ�سه  ب�����س��اأن 

القرار" �سطرا ب�سطر وكلمة بكلمة.
و�سط �سيل من الكوارث يف اأنحاء العامل، 
اإىل  وال�سني  اأمل��ان��ي��ا  يف  الفي�سانات  م��ن 
واأمريكا  اأوروب������ا  يف  ال��ه��ائ��ل��ة  احل���رائ���ق 
ال�����س��م��ال��ي��ة م�����رورا مب���وج���ات ال��ق��ي��ظ يف 
التقييمات  ه��ذه  العلماء  يك�سف  ك��ن��دا، 
 08،00 ال�ساعة  عند  الثنني  اجلديدة 
املرتبطة  التوقعات  اإىل  بالإ�سافة  غ  ت 
العاملية وارتفاع  بارتفاع درجات احلرارة 
ا�ستداد  وح���ت���ى  امل��ح��ي��ط��ات  م�����س��ت��وي��ات 

الظواهر املناخية الق�سوى.
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الطعام ال�سحي اجتاه رئي�سي 
يف حقبة ما بعد كورونا

اأدت جائحة كوفيد19- اإىل زيادة الوعي العاملي اإزاء اأهمية اتباع 
اأنظمة غذائية �سليمة، وبالتايل فاإن الأطعمة ال�سحية �ست�سبح 

�سركة  رئي�ض  يوؤكد  ما  ك��ورون��ا، على  بعد  ما  يف حقبة  �سائداً  منطاً 
العامل. يف  والنكهات  العطور  م�سنعي  اأهم  اأحد  "فريميني�ض" ال�سوي�سرية، 

اأن وباء كوفيد19- زاد من �سهية امل�ستهلكني على  اإىل  ويلفت جيلبري غ�سطني 
نظام  كان  اإذا  اأنه  فجاأة  امل�ستهلكون  اأدرك  كوفيد،  "مع  قائًل  ال�سحية،  املنتجات 

املناعة لديهم �سعيفاً اأو اإذا كانوا يعانون من الوزن الزائد اأو ال�سكري، فهم اأكرث 
عر�سة للإ�سابة به".

بات  الوقت  ه��ذا  ويف  ج��داً،  مهمتان  والرفاهية  "ال�سحة  اأن  على  غ�سطني  وي�سدد 
النا�ض اأكرث وعياً مبا ياأكلون".

ويتوىل غ�سطني، وهو رجل اأعمال لبناين تبواأ �سابقاً مراكز رفيعة يف �سركات عاملية، 
من�سب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة "فريميني�ض" منذ العام 2014.

تقليل ال�سكر وبدائل اللحوم
وبح�سب غ�سطني، ثمة اجتاهان يف طريقهما اإىل التو�سع يف امل�ستقبل: 

القوة  اإح��دى نقاط  ي�سّكل  الأطعمة، ما  ال�سكر يف  الأول هو تقليل 
لدى ال�سركة ال�سوي�سرية على حد قوله.

فوائد ال�سبار ال�سوكي واجلهاز اله�سمي
بف�سل احتواء ثمار ال�سبار على كمية عالية من الألياف 
الغذائية وم�سادات الأك�سدة املختلفة؛ فاإنَّ تناوله بانتظام 
يعود بفوائد عديدة على اجلهاز اله�سمي، اإذ ي�ساعد على 
الإم�ساك،  الوقاية من  القولون وحت�سني �سحته،  تنظيف 
ببع�ض  الإ���س��اب��ة  فر�ض  خف�ض   ، اله�سم  عمليات  تنظيم 
وقرحة  القولون  �سرطان  مثل  اله�سمي  اجلهاز  اأم��را���ض 

املعدة.

فوائد ال�شبار ال�شوكي للقلب وال�شرايني
ال�سبار غنى بالبوتا�سيوم والألياف والعديد من العنا�سر 
ال��دوران، واإنَّ من فوائده  الغذائية الأخ��رى املهمة جلهاز 
عند تناوله بانتظام خف�ض فر�ض الإ�سابة باأمرا�ض القلب 
خف�ض  على  املذكورة  العنا�سر  ت�ساعد  قد  اإذ  وال�سرايني؛ 
الوراثي  �سواء  اجل�سم،  يف  ال�سيئ  الكول�سرتول  م�ستويات 
من  وال��وق��اي��ة  امل��رت��ف��ع  ال���دم  �سغط  وخف�ض  املكت�سب،  اأو 
الأعرا�ض املرافقة لبع�ض اأمرا�ض القلب، علماً باأّن �سغط 
قد  التي  العوامل  من  املرتفع  والكول�سرتول  املرتفع  الدم 
ترفع من فر�ض الإ�سابة ببع�ض الأمرا�ض اخلطرية مثل 

ت�سّلب ال�سرايني.

فوائد ال�شبار ال�شوكي وتقوية املناعة
ي�ساعد ال�سبار على تقوية مناعة اجل�سم، وُيعزى ذلك على 
فيتامني  من  ن�سبياً  عالية  كميات  على  لحتوائه  الأرج��ح 
متنّوعة  جمموعة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،»H« وفيتامني   »C«
من العنا�سر الغذائية وم�سادات الأك�سدة التي قد ت�ساعد 
على تخلي�ض اجل�سم من ال�سموم، حت�سني عمليات الأي�ض، 
الوقاية من تاأثري ال�سوارد احلّرة وحتفيز اإنتاج كريات الدم 

البي�ساء.

فوائد ال�شبار ال�شوكي وتقوية العظام والأ�شنان
- ُتعدُّ ثمار ال�سبار م�سادة لللتهاب وللعدوى بطبيعتها؛ 
اإذ حتتوي على مرّكبات كيميائية قد ت�ساعد على الوقاية 
من اللتهابات التي قد ت�سيب الع�سلت اأو العظام نتيجة 
اأو نتيجة ممار�سة  الإ�سابة باأمرا�ض مثل التهاب املفا�سل 

الريا�سة.
- لأنَّ مر�ض ه�سا�سة العظام هو مر�ض التهابي بطبيعته؛ 
خف�ض  اأو  منه  ال��وق��اي��ة  على  ي�ساعد  ال�سبار  ت��ن��اول  ف���اإنَّ 

فر�ض الإ�سابة به.
- يحتوي على كمية عالية من الكال�سيوم؛ لذا فاإنَّ تناوله 

بانتظام قد ي�ساعد على تقوية العظام والأ�سنان.
الب�سرة  ويعطي  ال�سيخوخة  من  ال�سبار  تناول  يحمي   -
مظهراً �سبابياً، وذلك ب�سبب م�سادات الأك�سدة التي تتوافر 
جتديد  على  تعمل  الأك�����س��دة  فم�سادات  زي��ت��ه،  تركيبة  يف 

خليا اجللد وحمايتها من التلف.
ال�سبار مرّطب طبيعي فّعال للب�سرة، ويتم ذلك بدهن   -
ال�ستخدام  وبعد  يومياً،  زيته  من  قليلة  بقطرات  الب�سرة 
ورطوبة  ونعومة  ليونة  وتظهر  ال��ف��رق  �سيظهر  مبا�سرة 

الب�سرة.
- علج فّعال حلّب ال�سباب وعلج للبثور.

- تخلي�ض الب�سرة من الت�سّبغات ومن البقع الداكنة ومن 
املكان  على  قليلة  بدهن قطرات  وذل��ك  ال�سباب،  اآث��ار حب 

املت�سبغ.
- تقوية ب�سيلت ال�سعر من خلل زيادة منو ال�سعر ومنع 
ال�سوكي  ال�سبار  زيت  من  كمية  دهن  يتم  حيث  ت�ساقطه، 

على فروة الراأ�ض ملدة ن�سف �ساعة قبل ال�ستحمام.

فه ويزيد من ملعانه، وذلك بدهن  - مينع تك�ّسر ال�سعر وتق�سّ
ال�سعر بزيت ال�سبار والرتكيز يف اأثناء الدهن على ال�سعر 

ل على الفروة وتركه مدة ن�سف �ساعة قبل ال�ستحمام.
 

فوائد �شحية منّوعة لل�شبار ال�شوكي
- امل�ساعدة على خ�سارة الوزن الزائد.

- خف�ض فر�ض اإ�سابة الكبد بالأمرا�ض.
- تقليل عدد نوبات ال�سقيقة.

منو  م��ن  وال��وق��اي��ة  بال�سرطان،  الإ���س��اب��ة  فر�ض  - خف�ض 
امل�سابني  الأ�سخا�ض  ل��دى  ال�سرطانية  اخل��لي��ا  وانت�سار 

باملر�ض.
ال�سابقة  للمتلزمة  امل��راف��ق��ة  الأع��را���ض  ح���ّدة  تخفيف   -

للحي�ض.
الت�سّبغات،  مثل  الب�سرة  م�سكلت  بع�ض  م��ن  ال��وق��اي��ة   -

الهالت ال�سوداء وعلمات تقّدم ال�سن.
- الوقاية من ت�ساقط ال�سعر.

الوحيدة  الفاكهة  ال�سبار هو  اأن  اأكدت الأبحاث الطبية   -
املواد  ه�سم  علي  امل�����س��اع��دة  يف  حقيقية  فاعلية  لها  ال��ت��ي 
الدهنية، ووجبات الطعام الد�سمة، وين�سح خرباء التغذية 

بتناولها عقب الوجبات الد�سمة .
الفم غري  رائحة  الق�ساء على  ال�سبار يف  تناول  ي�ساعد   -

امل�ستحبة.
تاأثريات  لها  ال�سبار  بداخل  امل��وج��ودة  ال�سمراء  ال��ب��ذور   -
املعدة  جل����دران  ال��ط��ب��ي��ع��ي  التن�سيط  يف  ف��ّع��ال��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 
ومنّظفة  ملّينة،  ف��وائ��د  ال��ث��م��ار  ملحتويات  واأن  والأم���ع���اء، 
فائقة اجلودة للجهاز اله�سمي لدرجة ل متكن مقارنتها 

باأهم العقاقري ال�سناعية.
- ي�ساعد تناول ال�سبار على تهدئة الأع�ساب.

نوع من البي�ض يحوي 
اأ�سعاف فيتامني »د«  6
ي���ع���ت���رب ال���ب���ي�������ض م����ل����ك امل����ائ����دة 
ال�سباحية وتتنوع طرق حت�سريه 
ب�سكل كبري ما يجعله من املاأكولت 
ال�سعوب  اأغلب  لدى  ال�سائعة جدا 

حول العامل.
حيث  م��ن  البي�ض  اأن���واع  وتت�سابه 
�سكلها الدائري )البي�سوي( الذي 
اأنها  اإل  ا�ستمد منه ا�سمه العربي، 
اأنواعها  حيث  م��ن  ك��ث��ريا  تختلف 
البي�ض  الأ����س���واق  يف  يتوفر  حيث 
والبي�ض  البني  والبي�ض  الأبي�ض 
غري  ال��ع��ادي  والبي�ض  ال��ع�����س��وي، 

املدجن.
 Eat This،!" جم��ل��ة  و���س��ّل��ط��ت 
الأم����ري����ك����ي����ة   "Not That
ال�سحة  ب����اأخ����ب����ار  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
وال���غ���ذاء ال�����س��وء ع��ل��ى ن���وع حمدد 
اأف�سل  اأن����ه  ال��ب��ي�����ض م��ع��ت��ربة  م��ن 
اأن�����واع ال��ب��ي�����ض ال����ذي م���ن املمكن 
اح���ت���وائ���ه كميات  ب�����س��ب��ب  ت��ن��اول��ه 

كبرية من "فيتامني د".
واأ���س��ارت اأغ��ل��ب ال��درا���س��ات اإىل اأن 
الدجاج  م��ن  ي��اأت��ي  ال���ذي  البي�ض 
احل��ر غ��ري امل��دج��ن، وال���ذي يطلق 
)البي�ض  امل��ن��اط��ق  بع�ض  يف  عليه 
م�ستويات  على  يحتوي  ال��ب��ل��دي( 
ون�سرت  د".  "فيتامني  م��ن  اأع��ل��ى 
 "Taste of Home" جملة 
التي  ال����درا�����س����ات  ب��ع�����ض  ن���ت���ائ���ج 
اأظهرت اأن الدجاج الذي يخرج يف 
الهواء الطلق ويتجول يف احلقول 
ي��ن��ت��ج ب��ي�����س��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة 
"فيتامني د" اأعلى بحوايل من 3 
الذي  البي�ض  من  اأ�سعاف   6 اإىل 

تنتجه الدجاجات يف املداجن.

�ستيفن كينغ يخطط 
لكتابة رواية عن كورونا

الأم��ريك��ي  �ستيفن  ال��ك��ات��ب  ك�سف 
كينغ ، املتخ�س�ض بروايات الرعب، 
نيته يف كتابة رواية جديدة تتحدث 

عن وباء  كورونا .
اأكتب  اأن  "اأريد  �سيتفن:  و���س��ّرح 
كتابا يتحدث عن فريو�ض كورونا. 
 ،2020 ع����ام  يف  اأح����داث����ه  ت�����دور 
و�ساأرى كيف يعمل ككتاب. �سيكون 

الأمر �سعباً".
واأك������د ت���اأث���ري وب�����اء ك����ورون����ا على 
�سامرز"  "بيلي  رواي���ت���ه  حم��ت��وى 

التي ن�سرت موؤخراً .
لي�ض  ك��ي��ن��غ  ���س��ي��ت��ف��ن  اأن  ُي����ذك����ر 
ال��وح��ي��د ال����ذي ك��ت��ب رواي�����ات عن 
الأوب���ئ���ة والأم����را�����ض، ف��ك��ان كتب 
جلون  بن  طاهر  املغربي  ال��روائ��ي 
امل�سري  وال�����س��اع��ر  "ا�ستئ�سال"، 
اليمنى"  "�ساقي  وج�����دي  وائ�����ل 
م�سعة" للقا�سة  ام��راأة  و"يوميات 

امل�سرية نعمات البحريي.

فوائد ال�سبار ال�سوكي 
للن�ساء ل تو�سف

اأنواع الفواكه التي تنمو ثماره على اأطراف  ال�شبار ال�شوكي هو نوع من 
اأ�شجار ال�شبار. يكون لون ق�شرته ولّبه اأخ�شر يف  األواح �شنف معني من 

البداية، ومع ن�شوج الثمار يتغّي لون اللّب من الداخل اإىل تدّرجات 
اللونني الأ�شفر والربتقايل.

مذاق ال�شبار اأ�شبه مبزيج بني مذاق كل من البطيخ وتوت العليق. 
قد يكون له تاأثي اإيجابي على م�شتويات �شكر الدم؛ اإذ ُوجد اأن 
من  ال�شكري  مبر�ض  الإ�شابة  خطر  خف�ض  على  ي�شاعد  تناوله 

الفتى  مينا  التغذية  اخت�شا�شية  تقول  ح�شبما  به  الثاين  النوع 
التي حتدثت باإ�شهاب عن فوائد ال�شبار ال�شوكي يف املو�شوع الآتي: 

ل يحتوي ال�شبار ال�شوكي على �شعرات حرارية مرتفعة؛ ما يعني اأنه 
ي�شاعد الن�شاء على خ�شارة الوزن.

يف  ت�شاهم  التي  الأك�شدة  م�شادات  من  عالية  ن�شب  على  اأي�شًا  يحتوي 
التخل�ض من اللتهابات يف اجل�شم، واإدرار البول لحتوائها على ن�شبة 
عالية من البوتا�شيوم. ي�شاعد يف خف�ض �شغط الدم والتخل�ض من 
النفخة وم�شكالت القلب، بالإ�شافة اإىل احتواء هذه الفاكهة على 

كمية عالية من البيتاكاروتني املفيدة جدًا للب�شر، ومن الليوكوبني 
املفيدة لالأ�شخا�ض الذي يعانون من م�شكالت يف امل�شالك البولية.
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�ش�ؤون حملية

•• دبي- الفجر 

لنخيل  الدولية  خليفة  جل��ائ��زة  العامة  الأم��ان��ة  وقعت 
املناخي والبيئة  التغري  الزراعي ووزارة  التمر والبتكار 
وجامعة الإم��ارات مذكرة �سراكة بهدف تنمية وتطوير 
البتكار  وت��ع��زي��ز  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  ق��ط��اع 

الزراعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
التغري  وزارة  وكيل  علوان  �سلطان  �سعادة  امل��ذك��رة  وق��ع 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور غ��ال��ب احل�سرمي 
ال��ربي��ك��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم�������ارات، و���س��ع��ادة الدكتور 
عبدالوهاب زايد اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر والبتكار الزراعي.
وترمي املذكرة اإىل تعزيز التعاون وجهود البحث العلمي 

والتطبيقي بني اجلهات الثلث لتطوير منظومة زراعة 
على  اعتماداً  الإم���ارات  دول��ة  يف  التمور  واإن��ت��اج  النخيل 
القطاع  يف  احلديثة  والتقنيات  البتكار  توظيف  مبداأ 
الزراعي مبا يتما�سى مع توجهات دولة الإمارات بتحقيق 
ال�ستدامة على م�ستوى كافة القطاعات واإدماج العمل 

املناخي يف كافة القطاعات وبالأخ�ض القطاع الزراعي.
ال���وزارة  " اإن  ع��ل��وان:  ���س��ع��ادة �سلطان  ق��ال  وم��ن جهته 
ت��ع��زي��ز التعاون  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا حت��ر���ض ع��ل��ى  ���س��م��ن 
والتن�سيق مع كافة جهات وموؤ�س�سات الدولة احلكومية 
واخلا�سة والأكادميية لتحقيق ا�ستدامة كافة القطاعات 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  م��ق��دم��ت��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا ويف  ت�����س��رف  ال��ت��ي 
وتعزيز توظيف البتكار والتقنيات احلديثة بها وحتفيز 
واأف�سل  اأح��دث  تبني  على  القطاعات  ه��ذه  يف  العاملني 

املمار�سات العاملية."
اأن���ه مب��وج��ب امل��ذك��رة �ستعمل اجل��ه��ات الثلث  واأو���س��ح 
على اإطلق جائزة حملية ت�ستهدف املزارعني املبتكرين 
ال��ذي��ن ح��ق��ق��وا اإجن�����ازات ب����ارزة يف زراع����ة ال��ن��خ��ي��ل، كما 
مبادرة  وتنفيذ  اإط���لق  على  ال��ث��لث  ال�سركاء  �سيعمل 
م�����س��رتك��ة ت�����س��ت��ه��دف ا���س��ت��ب��دال زراع�����ة اأ���س��ن��اف التمر 
ومردود  اإن��ت��اج  ذات  ب��اأخ��رى  اقت�سادياً"  املجدية  "غري 
اقت�سادي عاٍل، وت�سجيع توظيف التكنولوجيا احلديثة 
يف زراعة النخيل، والتعاون والتن�سيق لتنظيم مزيد من 
املهرجانات املحلية والدولية املتخ�س�سة يف هذا القطاع 

حتت اإ�سراف الأمانة العامة للجائزة.
اإن  احل�سرمي  غالب  الدكتور  �سعادة  ق��ال  جهته  وم��ن 
مذكرة التفاهم �ست�ساهم يف حتقيق العديد من الأهداف 

التي تعزز توجهات دولة الإمارات ويف مقدمتها تطوير 
وتنمية القطاع الزراعي ب�سكل عام وملنتج ذا قيمة تراثية 
واقت�سادية عالية للدولة، و�ستفتح املجال لتعزيز وتو�سعة 
جهود البحث العلمي والتطبيقي والتدريب القائم على 
البتكار فيما يخ�ض هذا التخ�س�ض الزراعي، و�ست�ساهم 
ال�سابع  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اع��م��ال  اإجن���اح  يف  كبري  ب�سكل 

لنخيل التمور املزمع اإقامته يف مار�ض املقبل.
ومن جهته �سدد اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
زايد،  ال��وه��اب  عبد  الدكتور  ال��زراع��ي،  والبتكار  التمر 
وتطوير  تنمية  وت���رية  حتفيز  يف  امل��ذك��رة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، مبا يواكب روؤية القيادة 

الر�سيدة.
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ك�����س��ف��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را����س���د للطب 
الن�سخة  اإط�����لق  ع���ن  ال�����س��ح��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج دي���زاي���ن ف���ور هيلث، 
لتزويد طلب الطب والت�سميم والهند�سة 
اأنظمة  وتطوير  لبتكار  اللزمة  باملهارات 
امل�ستقبل. وين�سجم  �سحية تلبي متطلبات 
اأطلقها  م��ب��ادرة  وه��و  التدريبي،  الربنامج 
خمترب الت�سميم البحثي التابع للجامعة، 
م����ع  روؤي�����ة احل��ك��وم��ة جل��ع��ل دب����ي املدينة 

الأكرث ابتكاراً يف العامل. 
ولغاية   8 م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�سخة  وتنطلق 
من  م�ساركاً   22 مب�ساركة  اأغ�سط�ض   19
العليا  ال��درا���س��ات  وط��لب  الطب  خريجي 
من جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم 
التي  الإمرباطورية  لندن  وكلية  ال�سحية 
ُب���ع���د، وطلب  امل����ب����ادرة ع���ن  ���س��ت�����س��ارك يف 
ال��ه��ن��د���س��ة م���ن اجل���ام���ع���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 

الت�سميم  مبجال  واملتخ�س�سني  ال�سارقة 
من معهد دبي للت�سميم والبتكار.

اأ�سبوعني،  مل���دة  امل��ك��ث��ف  ال��ربن��ام��ج  وخ���لل 
للتحديات  حلول  لإيجاد  الطلب  �سي�سعى 
من  امل�����س��ارك��ة  امل�ست�سفيات  تطرحها  ال��ت��ي 
بدبي،  ال�سحة  وهيئة  الطبية  دب��ي  مدينة 
وا�ستك�ساف اآفاق جديدة للبتكار يف قطاع 

ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة.  وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى هذا 
امل��و���س��وع، ق��ال ال��دك��ت��ور ت��وم��ا���ض بويلت، 
اأ�ستاذ م�ساعد يف جمال البتكار والتقنيات 
يف الرعاية ال�سحية يف كلية الطب بجامعة 
ال�سحية:  را�سد للطب والعلوم  حممد بن 
جهود  ل��ت�����س��اف��ر  ن��ت��ي��ج��ًة  الب��ت��ك��ار  "ُيعّد 
���س��ب��ي��ل حتقيق  امل��ن��ا���س��ب��ني يف  الأ���س��خ��ا���ض 
ال���ه���دف ذات�����ه، ومت���ث���ل ن�����س��خ��ة ه����ذا العام 
التعاوين  نهجنا  يف  تو�سعاً  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
وي�ساهم  ال�سامل.  البتكار  حتقيق  ل�سمان 
اأربع  لي�سمل  الربنامج  عمل  نطاق  تو�سيع 
موؤ�س�سات، مبا فيها اإحدى اأبرز الهيئات يف 
اململكة املتحدة، يف تعزيز طابع التنوع الذي 
الطلب  و���س��ي��ت��ع��ّرف  املبادرة".  ب��ه  تت�سم 
الخت�سا�ض  ذوي  من  اأقرانهم  اإىل  ب��داي��ًة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  موؤ�س�سات  يف  العاملني 
امل�ساركة ويجرون معهم مقابلت لتحديد 
جمموعة  بعد  فيما  ليتلّقوا  احتياجاتهم، 
مراحل  على  تطلعهم  عملية  اأن�سطة  م��ن 

اأع�ساء  اإ���س��راف  حت��ت  الإب��داع��ي��ة،  العملية 
الأكادميية  املوؤ�س�سات  من  التدري�ض  هيئة 
متحدثني  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساركة،  الأرب��ع 
خارجيني واأطباء و�سركات نا�سئة يف جمال 
ال�سحة الرقمية.  من جهته، قال الأ�ستاذ 
اجلراحة  اأ�ستاذ  ريفا�ض،  هومريو  الدكتور 
يف  وامل�ستقبل  للبتكار  امل�����س��ارك  والعميد 

الفرق  "�ستتعلم  ب��اجل��ام��ع��ة:  ال��ط��ب  كلية 
الأ�سلية  الأ����س���ب���اب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ك��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��م�����س��ك��لت وحت���دي���د ن��ط��اق��ه��ا واخل�����روج 
و�سيقومون  املحتملة،  واحل��ل��ول  ب��الأف��ك��ار 
واختبارها  اأول��ي��ة  من��اذج  باإن�ساء  ذل��ك  بعد 
للتاأكد من فعاليتها يف معاجلة التحدي". 
و�سيتم تقدمي النماذج الأولية اإىل جلنة من 
اخلرباء من امل�ست�سفيات والهيئات ال�سحية 
امل�ساركة يف ختام املع�سكر التدريبي.  واأ�ساف 
يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  "ت�ساهم  ريفا�ض:  الأ�ستاذ 
اإعداد اجليل القادم من قادة قطاع الرعاية 
اجلامعة  روؤي���ة  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ال�سحية، 
الرامية اإىل تطوير منهجيات تعليم وبحث 
الربنامج  وي��ق��ّدم  القطاع.  ه��ذا  يف  مبتكرة 
التدريبي جمموعة من املهارات ومنهجيات 
امل�سكلت  مل���ع���اجل���ة  امل�������س���رتك  ال���ت���ف���ك���ري 
ال�سائدة وتقدمي احللول املبتكرة لتح�سني 
خدمات الرعاية ال�سحية وتقدمي الفائدة 

للمر�سى واملجتمعات". 

ان������ت������خ������ب������ت ج�����م�����ع�����ي�����ة واج���������ب 
التطوعية،جمل�ض اإدارتها اجلديد 
املهمة  �سيتوىل  ال���ذي  ب��ال��ت��زك��ي��ة، 
ملدة ثلث �سنوات مقبلة واأ�سفرت 
النتائج عن انتخاب ال�سيخ خليفة 
نهيان،  اآل  خ��ال��د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
وال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
حممد بن خالد اآل نهيان، وال�سيخ 
ط��ح��ن��ون ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حممد 
ومن�سور  ن���ه���ي���ان،  اآل  خ���ال���د  ب���ن 
اإ����س���ح���اق ���س��ل��ي��م��ان، وم����رمي حمد 
حممد  وم���رمي  ال�سام�سي،  عبيد 
اأم����ني الأح����م����دي، وخ���ول���ة ها�سم 

اجلنيبي.
جاء ذلك، خلل اجتماع اجلمعية 
العادية،  وغري  العادية  العمومية 
اأحمد  ب��اإدارة  ُبعد،  ال��ذي ُعقد عن 
اخل���دمي وف��اط��م��ة امل��ن�����س��وري من 
العام  النفع  ذات  اجلمعيات  اإدارة 
بح�سور  املجتمع،  تنمية  وزارة  يف 
الِن�ساب القانوين لأع�ساء جمعية 
واج�����ب ال��ت��ط��وع��ي��ة، وع�������دداً من 
بالعمل  املهتّمة  وال��ف��رق  ال��ك��وادر 

التطوعي وخدمة املجتمع.
حممد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  واأث��ن��ى 
اأع�ساء  على  نهيان،  اآل  خالد  ب��ن 
جلمعية  ال�سابق  الإدارة  جمل�ض 
واج��������ب ال���ت���ط���وع���ي���ة، ن���ظ���ري ما 
قّدموه من جهود متوا�سلة خلل 
اجلائحة  وخلل  التاأ�سي�ض،  فرتة 
"واجب" واحدًة  ال�سحية، معترباً 
العام،  النفع  ذات  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
العمل  حتفيز  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 
ال��ت��ط��وع��ي والن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
اجلديد  الإدارة  جمل�ض  اأن  واأك���د 
ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة حتقيق  ���س��ي��ع��م��ل 
اأهداف اجلمعية من خلل ت�سجيع 

الأعمال  يف  ل��لن��خ��راط  ال�����س��ب��اب 
العمل  ف��ك��رة  وت��ع��زي��ز  التطوعية، 
الت�ساركية،  روح  وتنمية  الطوعي، 
بني  التطوع  ثقافة  واإر���س��اء  ون�سر 
كافة فئات املجتمع، م�سيداً بالدور 
ب���ه احلكومة  ت���ق���وم  ال�����ذي  امل���ه���م 
يف  املجتمع  تنمية  ب����وزارة  ممثلة 
وتكرمي  التطوعية،  امل�ساريع  دعم 
اأ�����س����ح����اب الأف������ك������ار وامل������ب������ادرات 

التطوعية املتميزة.
تنمية  وزارة  ع���ن  مم��ث��ل��ون  وك����ان 
اج����ت����م����اع  ب������داي������ة  يف  امل����ج����ت����م����ع 
العادية،  غري  العمومية  اجلمعية 
ال�ستثنائية  باجلهود  رّح��ب��وا  ق��د 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا ج��م��ع��ي��ة واج���ب 
التطوعية، خلل الفرتة املا�سية، 
اأث��ن��وا على م��ا ق��ّدم��ه جمل�ض  كما 
متاأملني  ال�سابق،  اجلمعية  اإدارة 
اجلمعية  اإدارة  ملجل�ض  ال��ت��وف��ي��ق 

اجلديد.
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  واع���ت���م���دت 
العادية، خلل الجتماع، التقارير 

الأع��م��ال، حيث مت  طبقاً جل���دول 
اجتماع  ع��ل��ى حم�����س��ر  امل�����س��ادق��ة 
ال�سابق،  ال���ع���م���وم���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ت��ق��ري��ر جمل�ض  ع��ل��ى  وامل���واف���ق���ة 
املا�سي،  العام  اأعماله  عن  الإدارة 
لل�سنة  اخلتامي  احل�ساب  واعتماد 
م�سروع  واع��ت��م��اد  املنتهية،  املالية 

امليزانية التقديرية للعام احلايل، 
احل�سابات  م��دق��ق  اخ��ت��ي��ار  مت  كما 
اخل��ارج��ي ل��ل��ع��ام احل���ايل م��ن بني 
وانتخاب  امل����ق����دم����ة،  ال����ع����رو�����ض 
عن  ب�����دًل  ج���دي���د  اإدارة  جم��ل�����ض 
واملنتهية  احل��ايل  الإدارة  جمل�ض 

مدة ع�سويته.   

تهدف اإىل تعزيز البتكار والبحث العلمي يف القطاع 

�سراكة بني التغري املناخي والبيئة  وجامعة الإمارات وجائزة خليفة لنخيل التمر  لتنمية وتطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور

لإعداد اجليل القادم من رواد قطاع الرعاية ال�شحية

حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية تطلق الن�سخة الثانية من برنامج ديزاين فور هيلث 
ال�سحية الرعاية  جمال  يف  البتكار  اآفاق  ل�ستك�ساف  املتحدة  واململكة  الإمارات  دولة  يف  والهند�سة  والت�سميم  الطب  طالب  ي�ستهدف  • الربنامج 

الراهنة التحديات  اأبرز  ملواجهة  ال�سحية  والهيئات  امل�ست�سفيات  مع  الخت�سا�سات  متعددة  فرق  تعاون  ت�سهد  • املبادرة 

جمعية واجب التطوعية تنتخب جمل�ض اإدارتها اجلديد بالتزكية

تقّدم اأن�شطة تراثية وثقافية م�شتوحاة من قلب ال�شارقة
قلب ال�سارقة يطلق بق�سة قيظ التعليمية 

والرتفيهية بع�سرة اأن�سطة �سيفية 
•• ال�شارقة - الفجر

اأكرب الوجهات ال�سياحية الرتاثية يف الدولة والتابعة  اأحد  قلب ال�سارقة، 
لهيئة ال�سارقة لل�ستثمار والتطوير "�سروق"، تطلق الن�سخة الثانية من 
العائلة  اأف��راد  جميع  تنا�سب  والتي  والرتفيهية  "َقّيظ" التعليمية  بق�سة 

ملو�سم ال�سيف. 
اإذ  ال�سارقة،  قلب  يقدمها  ومتنوعة  خمتلفة  اأن�سطة  ع�سرة  البق�سة  تقدم 
اأن جميع الأن�سطة املقّدمة م�ستوحاة من الرتاث والثقافة املحلية، و�سيتم 
اإطلق البق�سة ب�سكل ر�سمي يف 11 يوليو 2021. وتت�سمن الأن�سطة يف 
البق�سة الر�سم على الوجوه، طباعة ر�سومات املرجان على القما�ض، و�سناعة 
الأن�سطة  م��ن  وغ��ريه��ا  الأقم�سة  و�سبغ  احل��ن��اء،  وف��ن  القما�سية،  ال��دم��ى 
الأن�سطة،  خلطوات  تو�سيحية  بر�سومات  كامل  �سرح  توفري  ومت  املمتعة، 

اإىل جانب توفري مقطع فيديو لتطبيق اخلطوات ب�سكل �سحيح. 
تتميز الأن�سطة املقّدمة يف بق�سة قّيظ اأنها تقّدم تذكاراً من قلب ال�سارقة 
فعلى  �سخ�سية،  بلم�سة  التذكار  يتميز هذا  ذاته  الوقت  ن�ساط، ويف  كل  يف 
من  كمية  ا�ستخدام  يت�سمن  القما�سية  الدمى  �سنع  ن�ساط  املثال،  �سبيل 
الرمل املاأخوذ من قلب ال�سارقة خ�سي�ساً، وميكن ا�ستخدام هذه الدمى بعد 
اإنهاءها للآلم والتقل�سات الع�سلية. اأما يف ن�ساط طباعة ر�سومات املرجان 
على القما�ض، يتعلم الأطفال عن املرجان امل�ستخدم يف اأروقة وجدران قلب 
ال�سارقة، وغريها من الأن�سطة التي تت�سمن �سناعة القوارب بعظم احلّبار 
و�سناعة جم�ّسم على �سكل جمل من ال�سفافة. من الأن�سطة املتوفرة اأي�ساً 
"بيئة"  مع  فيها  التعاون  والتي مت  معدنية  �سيارة  �سناعة  البق�سة هي  يف 
لتوفري املواد املعاد تدويرها ل�سنع ال�سيارة، اإىل جانب كتيب عن النباتات 
ليتمعن  الإم��ارات، مع عد�سة مكرّبة  املوجودة يف دولة  املحلية والطبيعية 

الأطفال اختلف هذه النباتات وا�ستخداماتها واأهميتها. 

جانب من امل�شاركني يف اجلمعية العمومية جلمعية واجب التطوعية

خليفة بن حممد واأجناله حممد وطحنون خالل الجتماع عن ُبعد

يف  ال��ع��ادي��ة  غ��ي  العمومية  اجلمعية  واف��ق��ت 
تنمية  وزارة  ع��ن  ممثلني  بح�شور  اجتماعها 
املجتمع على مقرتح ُمقدم من جمل�ض اإدارة جمعية 
)الباب   57 رقم  املادة  بتعديل  التطوعية  واجب 
بتاريخ  ال�شادر  الأ�شا�شي  النظام  من  اخلام�ض( 
ر�شوم  خف�شًا يف  ت�شمنت  والتي   ،2019 يناير   7
بدًل  دره��م   100 اإىل  العامل  الع�شو  ا���ش��رتاك 
1000 درهم �شنويًا، وكذلك خف�ض ر�شوم ا�شرتاك 

الع�شو املنت�شب اإىل 50 درهمًا بدًل من 500 درهم 
�شنويًا.

من  اأكرب عدد  اإطار جذب  وتاأتي هذه اخلطوة يف 
الأع�شاء، وتو�شيع رقعة الع�شوية التي من خاللها 
اأداء  يتم توفي خربات متنوعة ت�شاعد على رفع 
تعزيز  على  الأع�شاء  وحتفيز  اجلمعية،  وكفاءة 
والأن�شطة  الربامج  مب�شتوى  والنهو�ض  امل�شاركة 

التطوعية الهادفة خلدمة املجتمع.

باجلمعية العامل  الع�سو  ر�سوم   1000 من  بدًل  درهم   100

مبادرة اأطلقتها حديقة احليوانات بالعني
�سون الطبيعة .. طوق النجاة 

ل�ستمرار احلياة على الأر�ض
•• العني - الفجر

�سون الطبيعة هو جوهر حديقة احليوانات بالعني، والهدف املن�سود الذي 
اأن�سئت لأجله منذ عام 1968. فما هو �سون الطبيعة؟ وما الذي يدفعنا 

لبذل اجلهود وت�سخري الإمكانات حملياً وعاملياً لهذا الأمر؟
وحتى  واحليوان  والنبات  والوقود  كاملاء  الطبيعة  م��وارد  على  ال�سغط  اإن 
وال�سيارات  للكهرباء  املفرط  ا�ستخدامنا  عرب  كبري  ب�سكل  يتزايد  الهواء، 
والهواتف النقالة والإعمار والبناء وال�سناعات و اإنتاج كل �سلعة من ال�سلع 

التي ن�سرتيها ون�ستخدمها ونتلفها. 
يف املا�سي عا�ض الب�سر على مقربة كبرية من الطبيعة دون تدمري و�سرر، 
فقط،  احتياجهم  ح�سب  وتنقلوا  منازلهم  وبنوا  وا�سطادوا  واأكلوا  زرع��وا 
والظل  والنقاء  وامل��اء  وال��دواء  الطعام  الطبيعة متنحهم  اأن  اأدرك��وا  لأنهم 
وال��دفء والنور.  لقد خلق اهلل الكون بتناغم، فالأ�سجار تنتج الأك�سجني 
من  والن�سور  الفطريات  تخل�سنا  فيما  الرتبة،  تعرية  ومتنع  امل��اء  وتنقي 
النباتات واحليوانات امليتة لتبقى البيئة نظيفة، حتى احل�سرات ال�سغرية 
اأما  الطبيعة.  ت��وازن  اأمثلة  من  غريها  وكثري  املحا�سيل،  بتلقيح  ت�ساهم 

الإن�سان في�ستهلك املوارد دون اأدنى تفكري من اأين اأتت؟ وكيف اأنتجت؟
ال�سرر  اأحلقنا  بالطبيعة،  ال�سرر  اأحلقنا  كلما  اأننا  ثابتة،  حقيقة  هناك 
باأنف�سنا، يجب األ ننظر لقيمة البيئة من منظورنا اخلا�ض فقط. كل ما 
ذكاًء  الأك��رث  الإن�سان هو  اأن  الوجود، و مبا  له احلق يف  الكوكب  على هذا 
وتطوراَ على وجه الأر�ض، تقع على عاتقه امل�سوؤولية الأكرب حلماية البيئة. 
اإذاً .. �سون الطبيعة هو طوق النجاة ل�ستمرار احلياة على الأر�ض، واإنقاذ 

املهدد منها بالفناء، وحماية وا�سرتجاع البيئات الطبيعية.
اإنها دورة حياة اأو فناء .. نحن من نقرر !
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لكيفية  مهما  موؤ�شرا  القلب  �شربات  معدل  يعد 
عمل قلوبنا، فما هو املعدل امل�شّجل اأثناء الراحة 

وكيف ميكننا التحقق منه؟.
اليومي  الأداء  يف  ك��ب��يا  دورا  قلبنا  وي��ل��ع��ب 
لأج�شامنا، فهو م�شوؤول عن �شخ الدم والأك�شجني. 
وعند العتناء ب�شحة القلب والأوعية الدموية 
�شربات  م��ع��دل  اإىل  الن��ت��ب��اه  امل��ه��م  م��ن  لدينا، 

القلب.

ما معدل �شربات القلب اأثناء الراحة؟
الراحة  اأثناء  قلب  البالغني معدل �سربات  يوجد لدى معظم 

.NHS �بني 60 و100 نب�سة يف الدقيقة، وفقا ل
ومع ذلك، كلما كان ال�سخ�ض اأكرث لياقة، يرجح اأن يكون معدل 

�سربات القلب عند الراحة اأقل.
وتختلف معدلت �سربات القلب الطبيعية عند الأطفال وهي 

:Medical News Today �كالتايل، وفقا ل
يف  نب�سة   190 اإىل   70 من   - واح��د  �سهر  اإىل  ي�سل  • ما 

الدقيقة.
يف  ن��ب�����س��ة   160 اإىل   80  - ����س���ه���را   11 اإىل   1 م����ن   •

الدقيقة.
الدقيقة. يف  نب�سة   130 اإىل   80  - �سنتني  اإىل  �سنة  • من 

الدقيقة. يف  نب�سة   120 اإىل   80  - �سنوات   4 اإىل   3 • من 

الدقيقة. يف  نب�سة   115 اإىل   75  - �سنوات   6 اإىل   5 • من 

الدقيقة. يف  نب�سة   110 اإىل   70  - �سنوات   9 اإىل   7 • من 
الدقيقة. يف  نب�سة   100 اإىل   60  - �سنوات   10 من  • اأكرث 

كيف ميكنك التحقق من معدل �سربات قلبك اأثناء الراحة؟
ُيقا�ض معدل �سربات القلب اأثناء الراحة عن طريق ح�ساب عدد 

مرات دقات القلب اأثناء اجللو�ض �ساكنا.
ال���راح���ة، ميكنك  اأث��ن��اء  ال��ق��ل��ب  وللتحقق م��ن م��ع��دل ���س��رب��ات 
ا�ستخدام جهاز مراقبة معدل �سربات القلب اأو بدل من ذلك 

فح�ض نب�سك.
وتو�سح موؤ�س�سة القلب الربيطانية )BHF( اأنه ميكنك رفع 
يديك بحيث تنظر اإىل راحة يدك. و�سع بطانات اأول اإ�سبعني 

من اليد الأخرى على اجلانب الداخلي من الر�سغ، عند قاعدة 
الإبهام، وا�سغط برفق.

واإذا كنت ل ت�سعر بنب�سك،
اإذا كان  30 ثانية ملعرفة ما   فا�سغط بقوة قليل وحتقق ملدة 

النب�ض منتظما اأم ل.
ثم اح�سب عدد النب�سات بعد 60 ثانية، اأو اح�سب النب�سات ملدة 
اأثناء  10، ملعرفة معدل �سربات القلب  �ست ثوان وا�سربها يف 

الراحة يف عدد النب�سات يف الدقيقة.
نب�سك غري منتظم، حتقق  اأن  �سعرت  اإذا  اأنه   BHF وتو�سح 

منه ملدة 60 ثانية كاملة.
اأي  اأو  النب�ض  اأو  القلب  �سربات  انتظام  ع��دم  فح�ض  وي��ج��ب 
اإىل  ك��ان ي�سري  اإذا  للتحقق مم��ا  الطبيب،  م��ع  اأخ���رى  خم��اوف 

م�سكلة �سحية مثل عدم انتظام �سربات القلب.
وفيما يلي خمطط ملعدلت �سربات القلب امل�ستهدفة بناء على 

العمر، وفقا جلمعية القلب الأمريكية:

العمر: 20 �شنة
-100  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  معدل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   170
200 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 30 �شنة
-95  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   162
190 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 35 �شنة
-93  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   157
185 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 40 �شنة
-90  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   153
180 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 45 �شنة
-88  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   149
175 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 50 �شنة
-85  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   145
 170  :100٪ القلب  �سربات  ملعدل  الأق�سى  احل��د  متو�سط 

نب�سة يف الدقيقة.

العمر: 55 �شنة
-83  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   140
165 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 60 �شنة
-80  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   136
160 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

العمر: 65 �شنة
-78  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   132
155 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.
العمر: 70 �شنة

-75  :85٪-50 امل�ستهدفة  القلب  �سربات  م��ع��دل  منطقة 

الدقيقة. يف  نب�سة   128
150 نب�سة  متو�سط معدل �سربات القلب الأق�سى 100٪: 

يف الدقيقة.

خمطط معدل �شربات القلب اأثناء الراحة ح�شب العمر

 كيف ميكن التحقق من معدل �سربات القلب؟

اأعلنت الدكتورة اآنا الغول، مديرة مركز الأورام 
ميونخ،  يف  اإي�����زار  دي���ر  ري��خ��ت�����ض  م�ست�سفى  يف 
الإ�سابة  خطر  م��ن  التقليل  يتم  م��ا  غالبا  اأن��ه 
اأن  ميكن  بع�سها  اأن  مع  البنكريا�ض،  باأمرا�ض 

يوؤدي اإىل الوفاة.
وي�سري موقع focus.de، نقل عن اخلبرية، 
اإىل اأن عدد الإ�سابات ازداد باأمرا�ض البنكريا�ض 
يف ال�سنوات الأخرية، م�سرية اإىل اأف�سل الو�سائل 

الفعالة حلمايته.
باأمرا�ض  امل�����س��اب��ني  ع���دد  "يزداد  وت���ق���ول، 

املرتبة  ح��ال��ي��ا  وي��ح��ت��ل��ون  ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض، 
الثالثة بني الأ�سخا�ض الذين يعانون 

اله�سمي.  اجل���ه���از  اأم����را�����ض  م���ن 
يتطور  م��ن��ه��م   15%-10 واأن 
البنكريا�ض  التهاب  اإىل  مر�سهم 

 40%-30 ال��ذي ه��و ال�سبب يف وف��اة  احل���اد، 
منهم".

وت�سري الأخ�سائية، اإىل اأن �سرطان البنكريا�ض 
من  التا�سعة  املرتبة  احلا�سر  الوقت  يف  يحتل 

حيث النت�سار بني اأنواع ال�سرطان الأخرى.
وتقول،

ب�سبب  ال���وف���اة  ع��ن  احل��دي��ث  ي��ج��ري  "عندما   
ال�����س��رط��ان، ف����اإن ���س��رط��ان ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض �سوف 
املرتبة  املقبلة،  الع�سر  ال�سنوات  خ��لل  يحتل 
الثانية بالوفيات بعد �سرطان 

الرئة".
وت�سيف، 

ب������خ������لف �����س����رط����ان 
�سرطان  اأو  ال��ق��ول��ون 
الثدي، ي�سعب علج 
البنكريا�ض،  �سرطان 
ون�سبة وفاة امل�سابني 

به عالية. ويعود الدور الأ�سا�سي للإ�سابة بهذا 
ال�سرطان اإىل منط احلياة، والعوامل الأ�سا�سية 
امل�سببة له هي- منط احلياة اخلامل، ال�سمنة، 

و التدخني والكحول.
العوامل  ه��ذه  من  للتخل�ض  اخلبرية  وتقرتح 
يت�سمن  اأن  ي��ج��ب  اأول،  ق���واع���د:  ���س��ت��ة  ات���ب���اع 
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��ي��وم��ي م���واد غ��ذائ��ي��ة غنية 

بالألياف الغذائية،
 وا�ستبعاد الكربوهيدرات والدهون. ولتخفي�ض 
من  املنتظم  ال��ب��دين  بالن�ساط  تن�سح  ال����وزن، 
وكذلك  الب�سيطة  الريا�سية  التمارين  خ��لل 
مت����اري����ن م��ك��ث��ف��ة م����ا ل ي���ق���ل ع����ن م���رت���ني يف 

الأ�سبوع.
الكحول  ت��ن��اول  م��ن  التقليل  ي��ج��ب  وت�����س��ي��ف، 

والإقلع عن التدخني.
 وعند وجود ح�سى يف كي�ض املرارة، قد يوؤدي اإىل 
بدوره  ال��ذي  البنكريا�ض،  قناة  جمرى  ان�سداد 
الإ����س���اب���ة  اإىل  ي�������وؤدي 
ب��������ال��������ت��������ه��������اب 
 . �ض يا لبنكر ا
هذا  ول��ت��ق��ل��ي��ل 
يجب  اخل�����ط�����ر، 
اإجراء فح�ض باملوجات 
ب�سورة  ال�����س��وت��ي��ة  ف����وق 

دورية منتظمة.

باأنه   )ASD( ال��ت��وح��د  ط��ي��ف  ا���س��ط��راب  ي��ع��رف 
ا�سطراب يف النمو ي�سيب الذكور بنحو 4 اأ�سعاف 
اإىل املزيد من  اأك��رث من الإن���اث، ما دف��ع الباحثني 

البحث يف الأ�سباب الكامنة وراء ذلك.
وحقق الباحثون يف نظرية مثرية للهتمام تربط 
التوحد بوجود "دماغ ذكر متطرف"، لكنهم وجدوا 

اأن الأمر لي�ض بهذه الب�ساطة.
الدكتورة  ك��وك،  جيم�ض  بجامعة  الباحثة  واأج���رت 
ل��ي��زا ف��ان اإي��ج��ك، ال��درا���س��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع الأ�ستاذ 

امل�سارك بريندان زيت�ض يف جامعة كوينزلند.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ف��ان اإي��ج��ك: "ي�سجل ال��رج��ال يف 
امل��ت��و���س��ط درج����ات اأق���ل يف م��ه��ام ال��ت��ع��اط��ف مقارنة 
بالتوحد،  امل�سابني  البالغني  اأن  ح��ني  يف  بالن�ساء، 

بغ�ض النظر عن جن�سهم، ي�سجلون اأدنى درجة".

اأكرث  نقاط  ت�سجيل  ميكنهم  ال��رج��ال  اأن  واأ�سافت 
بالتفا�سيل، يف حني  الن�ساء يف مهمة الهتمام  من 

اأن امل�سابني بالتوحد ي�سجلون نقاطا اأعلى.
وقالت اإن هناك العديد من الختلفات يف مناطق 
وال�سكل،  والإن��اث، من حيث احلجم  الذكور  اأدمغة 
اإذا كان  ال��ذي يطرح نف�سه هو ما  ال�سوؤال  ف��اإن  ل��ذا 
ا�سطراب طيف التوحد مرتبطا بدماغ اأكرث ذكورة، 
"الدماغ  فر�سية  با�سم  ُتعرف  �سائعة  نظرية  وه��ي 
الذكوري املتطرف". ولكن هذه النظرية مل تخ�سع 

لختبارات �سارمة ومبا�سرة.
واأو�سحت: "ا�ستخل�سنا مقيا�سا مبنيا على البيانات 
للختلفات الفردية يف احلجم بني الذكور والإناث 
الدماغ  �سكل  يف  اجلن�سني  ب��ني  ال��ف��روق  على  ب��ن��اء 
حتت الق�سرة اأو ذكورة الدماغ. وتوافقا مع فر�سية 

املتطرف، وجدنا متو�سط درجات  الذكوري  الدماغ 
الأعلى يف جمموعة ا�سطراب طيف  الدماغ  ذك��ورة 
التوحد".وبالإ�سافة اإىل ذلك، اأظهرت درجات ذكور 

الدماغ ارتباطات اإيجابية مع اأعرا�ض التوحد.
العتبار  يف  ال��ب��اح��ث��ون  و����س���ع  اأن  مب���ج���رد  ول���ك���ن 
اختفى الختلف يف  الدماغ،  الختلفات يف حجم 
درجات ذكورة الدماغ بني جمموعة ا�سطراب طيف 
التوحد وال�سلوك النموذجي، ومل يعد هناك ارتباط 

بني ذكورة الدماغ واأعرا�ض التوحد.
ه���ن���اك حاجة  اإن  اإي���ج���ك  ف����ان  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
التغريات  ع��ن  للك�سف  وك��ب��رية  ط��وي��ل��ة  ل��درا���س��ات 
ال�سلوكية والدماغية املرتبطة بالتوحد وفح�ض ما 
اإذا كانت هذه التغيريات مرتبطة بالختلفات بني 

اجلن�سني، ل �سيما اأثناء التطور املبكر.

هل يرتبط التوحد ب�سكل اأف�سل الو�سائل ملنع الإ�سابة بال�سرطان
الذكر؟ دماغ  "متطرف" من 
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العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001816 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سقر ال�سيد حممد اأبو الن�سر  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرو�سة فيل 77 الرقم املكاين 2548745206  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/5  

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002327 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الزاهد للعقارات ذ م م ل�ساحبها زهاد العامل عبداملنان �سودغر  - 
جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية ابراج النعيمية �سقة رقم 1101 - هاتف 

رقم 0506468725 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت   
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �سخ�سيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/8 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى

يف اال�شتئناف رقم 2021/1349 عمايل 

بناء علي طلب امل�ستاأنف/ مظهر جبني اخرت �سديق 
اىل امل�ستاأنف �سده : مركز ق�سر الناقة لل�سيدات 

انت مكلف باحل�سور امام مبحكمة اإ�ستئناف ال�سارقة الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  العمالية 
الدعوى  امل��واف��ق 2021/8/15 يف  الأح��د  ي��وم  معتمد وذل��ك يف 

املذكورة رقمها اأعله - بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
مدير الدعوى 

             وزارة العدل  
حمكمة ال�شارقة اال�شتئنافية االحتادية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ امتياز 
علي حمزو خان - اجلن�سية : باك�ستان  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
ح�سته البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري خدمات املخيبي لت�سليح الأجهزة اللكرتونية ، 
واملرخ�ض   ، الكهربائية  الأجهزة  ت�سليح   ، الإلكرتونية  الأجهزة  ت�سليح  الرخ�سة  ن�ساط 
بتاريخ  ال�سادر  التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 241513   دائرة  من 
بن  اأع��ظ��م  حممد  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   1992/1/14
العدل يف مدينة  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�ستان.    : اجلن�سية   ، عبدالكرمي 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
يف  الدعوى 2021/194 جتاري م�شارف جزئي  

�سد / املدعي عليه : براباكر نايك جانغادار نايك  
املقامة من / اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب   

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت الدعوى رقم 
2021/194 جتاري م�سارف جزئي، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�سرفيا 
يف الدعوى املذكورة اعله فاننا وعمل باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م 
بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة عن 
بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم الإثنني املوافق 2021/8/16 
يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة 

واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم للجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 1054/2021 جتاري جزئي ال�سارقة
ال�س�ادة/ العلم�ة ل��س�يانة ال�س�فن ذ.م.م )امل�دعى عليه�ا الوىل( وال�س�يد/ �ستاني�س�لو�ض ف�ن�ول الفون�ض)امل�دعى علي�ه 
البتدائي�ة  الإحتادي�ة  ال��س�ارقة  حمكم�ة  تكلي�ف  على  بن�اءاً  جزئ�ي  جت�اري   1054/2021 رق�م  ال�دع�وى  يف  ال�ث�اين( 
ب�ن�دبي خبي�راً م�س�رفياً يف ال�دع�وى املذكورة  اأع�له املرف�وع�ة م�ن ال�س�ادة : بن�ك امل�س�رق �ض.م.ع )امل�دعي( وعلي�ه ي�رج�ى 
ح��س�وركم يف جل�س�ة اجتم�اع اخلب�رة ع�ن ب�ع�د ع�ب�ر ب�رن�امج ال�زووم اأو وكيل معتم�داً مي�ثلكم وتق�دي�م م�ا ل�ديكم م�ن 

م��س�تندات تخ��ض ال�دع�وى وذل�ك ي�وم الح�داملوافق15/08/2021 ف�ي ت�م�ام  ال�ساعة 02:00 ظهرا .
رابط الإجماع

.omer mahmoud is inviting you to a scheduled Zoom meeting 
:Topic اجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 1054-2021 جتاري جزئي

Time: Aug 02:00  2021  ،15 PM Dubai
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77998547987?pwd=Wk5UdEtJcUdpUDAvUTRGTGFMaf1IZz09
Meeting ID: 779  9854  7987

Passcode: 06JwVx
اخلبري امل�شريف / عمر عثمان حممود 
رقم القيد 621      

اإجتماع خربة 
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
 ق�شم احلجوزات والبيوع

 تنفيذ رقم 811 ل�شنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(

اإىل املنفذ �سده / غلم م�سطفى نيزار احمد  
ل�سالح املنفذ له / بنك دبي الإ�سلمي  

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء 
املوافق 2021/8/18 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 

مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   1 الرا�سدية  مبنطقة   )B( الهورايزون  اأبراج   )710( رقم  عقارية  الوحدة 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  الف  وع�سرون  )ثلثمائة  درهم،   )320.000.00(

http: www.emiratesauction.ae  : الإلكرتوين للإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين للإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثلثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية اإنابة رقم 11 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / اإبراهيم احمد ابراهيم علي  

ل�سالح املنفذ له / م�سرف الإمارات الإ�سلمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء 

املوافق 2021/8/18 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0792(  مبنطقة الرو�سة 3 باإمارة عجمان امل�سماة �سابقا قطعة رقم ن/32/16 مبنطقة الزهراء ب�سعر 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  )مليون  درهم،   )1،000،000.00( مقداره  ا�سا�سي 

http: www.emiratesauction.ae  : الإلكرتوين للإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين للإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثلثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 669 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / حممد ماجد احمد خليل العزى 

ل�سالح املنفذ له / بنك الإ�ستثمار - �ض م ع  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء 
املوافق 2021/8/18 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0115( مبنطقة عجمان ال�سناعية 1 باإمارة عجمان  ب�سعر ا�سا�سي مقداره )14،000،000.00( درهم، 

)اأربعة ع�سر مليونا درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات :
 . http: www.emiratesauction.ae 

فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين للإمارات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأيام  بثلثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 
على الأقل. 

مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 انابة رقم 1 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / �سلح عبدالهادي جميل اخلالدي  

ل�سالح املنفذ له / بنك ابوظبي التجاري  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الأربعاء املوافق 2021/8/18، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل :  
العقار قطعة رقم )1005( مبنطقة اجلرف ال�سناعية )2( باإمارة عجمان بواقع ح�سة من عقار بن�سبة 45% ب�سعر 
ا�سا�سي مقداره )1،485،000.00( درهم، )مليون واربعمائة وخم�سة وثمانون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية 
 http: www.emiratesauction.ae : اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 

اللكرتوين للإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
بثلثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

اأيام على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 811 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / غلم م�سطفى نيزار احمد  

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي الإ�سلمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء 

املوافق 2021/8/18 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   1 الرا�سدية  مبنطقة   )B( الهورايزون  اأبراج   )710( رقم  عقارية  الوحدة 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  الف  وع�سرون  )ثلثمائة  درهم،   )320.000.00(

http: www.emiratesauction.ae  : الإلكرتوين للإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين للإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثلثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية اإنابة رقم 11 ل�شنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / اإبراهيم احمد ابراهيم علي  

ل�سالح املنفذ له / م�سرف الإمارات الإ�سلمي  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الأربعاء 

املوافق 2021/8/18 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل : 
العقار قطعة رقم )0792(  مبنطقة الرو�سة 3 باإمارة عجمان امل�سماة �سابقا قطعة رقم ن/32/16 مبنطقة الزهراء ب�سعر 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  )مليون  درهم،   )1،000،000.00( مقداره  ا�سا�سي 

http: www.emiratesauction.ae  : الإلكرتوين للإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين للإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثلثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم باعرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 انابة رقم 1 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
اإىل املنفذ �سده / �سلح عبدالهادي جميل اخلالدي  

ل�سالح املنفذ له / بنك ابوظبي التجاري  
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
الأربعاء املوافق 2021/8/18، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار على النحو التايل :  
العقار قطعة رقم )1005( مبنطقة اجلرف ال�سناعية )2( باإمارة عجمان بواقع ح�سة من عقار بن�سبة 45% ب�سعر 
ا�سا�سي مقداره )1،485،000.00( درهم، )مليون واربعمائة وخم�سة وثمانون الف درهم(، وذلك ويف اليام التالية 
 http: www.emiratesauction.ae : اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع 

اللكرتوين للإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
بثلثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�ستندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

اأيام على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6618(

املنذر : �سركة الزاجل للعقارات.
املنذر اإليها : علياء حاج مقامي علي حممد علي العلى.

املو�سوع
ينذر املنذر/ املنذر اإليها ب�سرورة �سداد القيمة اإليجارية املرت�سدة بذمتها مبلغ وقدره 54000 
دره�م م�ستحقات الأجرة للفت�رة م�ن 2021/5/16 وحتى 2022/5/15 للمحل رقم 19 
منطقة ال�سغايه - دبي رقم الأر�ض )633( ملك/ اآمنه و�سيخه حممد عبيد، وذلك خلل �سهر 
من تاريخ ن�سر هذا الإنذار، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة 
اإليها  املنذر  الق�سائية، ومطالبة  الدعاوي  واإقامة  املخت�سة،  ال�سلطات  اإيل  اللجوء  مبا يف ذلك 
باإخلء العني املوؤجرة وب�سداد كامل القيم�ة اإليجاري�ة، مع التعوي�ض اجلابر للعط�ل وال�س�رر، 

وحتمي�ل املن�ذر اإليه�ا بكاف�ة وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0004124 يف  الدعوى رقم

اإىل  املحكوم عليه عبداهلل �سعيد را�سد �ساعد ال�سميلي،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعله ل�سالح احمد ح�سن حممد ح�سن البلو�سي، بالتايل:
ن�ض احلكم

نامر بالزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره)57500( درهم)فقط �سبعة وخم�سون 
الف وخم�سمائة درهم( والزمته بالفائدة مبقدار 5%�سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
ال�سداد والزمته بامل�سروفات. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�سره.
القا�شي / ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - وليد علي مو�شى وليد �شعد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002145/ 

اإىل املحكوم عليه :  وليد علي مو�سى وليد �سعد 
العنوان : العنوان : راأ�ض اخليمة - الرقم املوحد 395045 - بوجد طلب حتري الهاتف 0501955574 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احمد ح�سن حممد ح�سن البلو�سي - اجلن�سية : الإمارات العربية املتحدة   

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 25919  
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعلنكم 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ملبار للمقاوالت الفنية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001823/ 

اإىل املحكوم عليه : ملبار للمقاولت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد مقبول مياه حممد الفو مياه  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 8189 درهم

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2017/ M0002318 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه �سري ا�سلم �سري نواز، العنوان: 810085
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/11/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله
ل�سالح موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية، 

بالتايل: حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 414382 درهم والفائدة 
املدعى  واألزمت  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  القانونية عنه بواقع 5% من 
عليه بامل�ساريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة..  حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة 

القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001583 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه �سيد اجمد ح�سني �سيد فيا�ض ، العنوان: 790226
بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  2017/10/10 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

اأعله ل�سالح موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية،
واربعة  خم�سمائة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  ح�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
تاورز  �سيتى  م�سروع  يف   408 رقم  رقم  الوحدة  ثمن  باقي  درهما  وثلثني  و�ستة  وثلثمائة  الف  و�ستني 
برج �ض1 عجمان والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد 
التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة والزمت املدعية بت�سليم املدعى عليه الوحدة ال�سكنية 

مو�سوع البيع ورف�ست باقي الطلبات.
حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2016/ M0002591 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه حممد ن�سيم حاجى �ساه وىل
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2017/05/23 باأنه بتاريخ  نحيطكم علما 

بالرقم اأعله ل�سالح موؤ�س�سة العقارات ال�ستثمارية، بالتايل:
حكمت املحكمة :

 %5 416382 درهم وفائدة قانونية قدرها  اأن يوؤدي للموؤ�س�سة املدعية مبلغ  بالزام املدعى عليه 
ال�سكنية  الوحدة  ت�سلمه  مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف2017/12/25  احلا�سل  املطالبة  تاريخ  من 
رقم )406( مب�سروع جاردن �سيتى برج اجلا�سمني رقم )2( بعجمان ، واألزمته الر�سوم وامل�ساريف 
اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما ً قابل لل�ستئناف  وخم�سمائة درهم مقابل 

خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�شي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�شقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر 

يف الدعوى رقم  3664/2021/60 اأمر اأداء   
املنظورة يف اأوامر الأداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203 

اأربعة   (AED  ) درهم   4،650،000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  باإلزام  الأم��ر  باإ�سدار  الدعوى/املطالبة  مو�سوع 
ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% �سنويا من  القانونية  الفائدة  اإليها  الف درهم( م�ساف  مليني و�ستمائه وخم�سون 

متام ال�سداد.درهم والر�سوم وامل�ساريف
املدعى حكمت اهلل عبداهلل - عنوانه الإمارات-اإمارة ال�سارقة-القرائن - ال�سارقة-2 �سارع 65-فيل رقم 18-خلف 

حديقة املطار - املطلوب اإعلنه / اأولوجبخون ماك�سوموف 
عنوانه : الإمارات اإمارة دبي-جممع دبي للإ�ستثمار الثاين - دبي-مبنى ويعلن مبقر عمله )رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 

info@inkasvehiclesuae.com  - الكا�ض فياكلز �ض.ذ.م.م( 0551077777 
اأمرت املحكمة   2021-6-2 اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  اأمر  مو�سوع الإعلن : طلب ا�ست�سدار 
و�ستمائه  مليني  )اأربعة  درهم(  يف مادة جتارية باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )4،650،000 
وحتى   2020  / 2  /5 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف  وخم�سون الف دره��م( مع الفائدة القانونية بواقع 
تفا�سيل  على  للإطلع  التبليغ  و�سيلة  املحاماة.  اأتعاب  مقابل  دره��م  األ��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
الدعوى واللوائح واملذكرات وتقدمي الدفاع والطلبات لبد من ا�ستخدام خدمات حماكم دبي اللكرتونية والذكية، 

لل�سرتاك يرجى ال�سغط على الرابط.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
يف  الدعوى رقم 2021/580 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / �سركة امل�سرق ال�سلمي للتمويل - م�ساهمة عامة 
بوكالة املحامي / بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اإليه / املدعي عليه / ابراهيم حممد حمدان الطر�ض  
يف الدعوى رقم )2021/580( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم الإثنني املوافق 
2021/8/23 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل 

expert@alsharid.com معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستلم 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري /�شارة را�شد املن�شوري 
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�شور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : مطعم جري�شان جريل - �ض ذ م م   
5 ملك عبداملجيد عبدالغفار حممد ر�سول اخلاجة - هور العنز  العنوان : حمل رقم 
القيد  752959 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   -
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1215239 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2020/1/20 بتاريخ 
رقم  مكتب   : العنوان  الإداري��ة  وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  ال�شارد  املعني 
119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 2555155-
04  فاك�ض : 2555151-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  ال�شارد لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات الإدارية
العنوان : مكتب رقم 119 ملك ال�سيخ ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - ديرة - القرهود 
تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-2555151  : فاك�ض   04-2555155  : ه��ات��ف   -
اأعله لت�سفية  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�سادية بدبي  دائرة 
بتاريخ   دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  مطعم جري�شان جريل - �ض ذ م م 
2021/8/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/20 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ب�شرى عبداهلل �شعيد نا�شي املطريي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002146/ 

اإىل املحكوم عليه : ب�سرى عبداهلل �سعيد نا�سي املطريي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ احمد ح�سن حممد ح�سن البلو�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 9363 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - فاطمة زبردا�س فرحان �شنقور �شامل �شاملني  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002147/ 

اإىل املحكوم عليه : فاطمة زبردا�ض فرحان �سنقور �سامل �ساملني - العنوان : العنوان - دبي - القوز - الرقم املوحد 
 0501455576  -  0563915000 الهاتف  حتري  طلب  يوجد   -  358567

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احمد ح�سن حممد ح�سن البلو�سي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 13093 درهم
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / اأحمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - خمي�س عبيد �شيف عبيد الغا�شمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002668/ 

اإىل املحكوم عليه :  خمي�ض عبيد �سيف عبيد الغا�سمي 
العنوان : الفجرية )يوجد حتري( 0529651115 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ وليد ابراهيم مال اهلل ابراهيم ال علي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 28247 درهم
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 843
اجلن�سية   - العو�سي  حممد  عبدال�سلم  حممد  ال�سيد/   : بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  :الإماراات 
الرخ�سة  يف  الإمارات.   : اجلن�سية   - علي  ال  �سندل  حميد  حمد  حميد  ال�سيد/  اىل 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  العلم(  امل�سماة )مطعم 

)218034( تعديلت اخرى : ليوجد. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 844
ليكن معلوما للجميع بان : ال�سيد/ زياد  جري�ض املعلم - اجلن�سية �سوريا - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف الرخ�سة امل�سماة )جوهر 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  للتجارة(  الف�سة 
�سوريا   : اجلن�سية   - مع�سع�ض  ابراهيم  �سارى  ال�سيد/  اىل  وذلك   )743841(
تعديلت اخرى : ليوجد. وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي 
العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 845

ليكن معلوما للجميع بان : يعقوب يو�سف �سليمان عبداهلل المريي - الإمارات اجلن�سية 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ ا�سماعيل كاتاكولتيل 
بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادر  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  الهند  بوناكال   
حيث   : اخرى  تعديلت   )761387( رقم  الرخ�سة  مبوجب  اجلزيرة(  لوؤلوؤة  )بقالة 
القانوين  ال�سكل  وحتويل  عليها  خدمات  وكيل  ودخوله  لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  مت 
ليوجد.   : اخرى  تعديلت  خدمات.  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

اعالن مدعي عليه بالن�شر   
يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0005156 اأمر اداء  

اإىل املدعى عليه : م�سنع مغل للأعمال اخل�سبية ذ.م.م
نعلمكم باأن املدعي اإي يف اأي لتجارة الأ�سباغ �ض.ذ.م.م 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله :
احل�كم

قرار املحكمة / نامر باإلزام املدعى عليها ان توؤدى للمدعية مبلغا وقدره )323458( درهم 
متام  وحتى  ال��دع��وى  قيد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا  بواقع%5  القانونية  بالفائدة  والزمتها 

ال�سداد والزمتها بامل�سروفات
حكما قابل لل�ستئناف خلل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعلن، ويفوات هذا امليعاد 

دون طعن منكم على احلكم امل�سار اإليه و�ستتخذ بحقكم الإجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم
مركز �سعادة املتعاملني

القا�شي / ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى رقم FUCFICIREA2021/0000702 مدنى )جزئي(  
اإىل املدعى عليه: روجا ايجناتوفا اأملاين/ اجلن�سية،

نعلمكم باأن املدعى �سعود بن في�سل بن �سلطان بن �سامل القا�سمي اماراتي/ اجلن�سية،
روجادر  عليها/  امل��دع��ى  توقيع  ب�سحة  باحلكم  للمطالبة  اأع���له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق���ام  ق��د 
ايجناتوفا - على الإقرار التي تقر فيه با�ستلمها من املدعى 230،000 عملة بيتكوين على 
الفجرية،  حمكمة  اأم��ام  احل�سور  عليكم  يجب  لذا  ليمتد.  كوين  ون  �سركة  �سراء  مقابل  اأربعة 
وم�ستندات  دفاع  لديكم من  ما  لتقدمي   am املحكمة البتدائية املدنيه املوافق ال�ساعة 9:30 
يوم الأربعاء ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم  من   2021/8/25

فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2021/08/05

مدير اإدارة الدعوى ال�ستاذ / علي عبيد �سهيل الزعابي
القا�شي / حممد علي عبدال�شكور 
حمكمة الفجرية
املحكمة االبتدائية املدنيه

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0006435 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه �سابر ناجى عبداهلل جع�سان ، العنوان : 9184874
املحكمة  2021/02/22 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  نحيطكم علما 
با�سا،  مو�سى  حممد  عبدالعزيز  ل�سالح  اأع��له  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالتايل: ن�ض احلكم - فلهذه الأ�سباب - قررت املحكمة : اإلزام املدعى عليه باأن 
اإلزامه مب�سروفات الدعوي،  30000 درهم، مع  يوؤدي للمدعي مبلغا قدره 
ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابل لل�ستئناف خلل املدة القانونية 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�شي/ حممد اأحمد عبدول 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2005/2021/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى :   

طالب الإعلن : بنك دبي التجاري )�ض.م.ع(  - �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعلنه : 1- وليد حممد ح�سني ذوق - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/6/29

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل البنك املدعي مبلغ 525،071،60 درهم )خم�سمائة وخم�سة وع�سرون 
الفا وواحد و�سبعون درهما و�ستون فل�سا( وبالفائدة بواقع 5٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2021/5/16 وحتى ال�سداد التام. والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 4264/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : 

طالب الإعلن : �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء )ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنهما : 1- فانكوفر ل�سيانة املباين )�ض ذ م م( 2- احمد جودت ابراهيم - �سفتهما 
بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/6/24 
واثنان  درهم )مائة   132،262 وق��دره  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان  بالت�سامن  املدعى عليها  بالزام 
وثلثون الف ومائتان واثنان و�ستون درهم( والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 5٪ �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية قيد الدعوى احلا�سل يف 2021/6/22 وحتى ال�سداد التام. وحتى 
يف  احل��ق  ولكم  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد 

اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شانتو�س جوباالكري�شنا بالي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002397/ 

اإىل املحكوم عليه : �سانتو�ض جوبالكري�سنا بلي - العنوان : عنوانه املختار مكتب وكيله القانوين حممد �سلمان 
للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن يف اإمارة ال�سارقة - كورني�ض البحرية - مركز كري�ستال بلزا - برج املكاتب 

- الطابق الثامن - مكتب 801 - 802 هاتف : 065444599 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  

املنفذ دنيا للتمويل - ذ م م يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 153971 درهم
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�شي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اإير حممد حاجي تاندامياه   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002398/ 

اإىل املحكوم عليه : اإير حممد حاجي تاندامياه 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - املويلح - بناء رقم 1426 - �سوبر ماركت املجرة - بالقرب من م�سجد الإحتاد - 

�سقة 203 - حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ  دنيا للتمويل - ذ م م   - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 150509 درهم

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

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر        

 18/2021/884 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سلمان جا�سم حممد علي احلقان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )324.749( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/8/23 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
 اعالن بالن�شر

91/2021/392 امر على عري�شة حتكيم  
مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- جمموعه النعيمي ���ض.ذ.م.م - جمهول حمل القامة 
����ض.ذ.م.م وميثله:جواهر حممد غامن  الم���ارات  ادارف���ور   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
حممد الغيث املري - اأمر على عري�سة بتعيني حمكم للزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )456.667( درهم اربعمائة و�ستة وخم�سون الف و�ستمائة 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  وف��وائ��ده   ، دره��م  و�ستون  و�سبعة 
وحتى ال�سداد التام ورد �سيك ال�سمان ،  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 
يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  م�ساءا   04.00 ال�ساعة   2021/8/18

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر        
 3844/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سيد اأ�سد ر�سا ر�سوى �سيد حممد   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جاناردان دامليا بهاجواتي 
اأداء فقد فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/12  طلب ا�ست�سدار امر 
وع�سرون  خم�سة  دره��م   )25.000.000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  بالزام 
يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   ٪5 واق��ع  القانونية  والفائدة  دره��م  مليون 
2021/2/16 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات تنوه املحكمة ان طلب �سمول المر بالنفاذ 
املعجل ل مربر له لذا ق�ست برف�سه،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خلل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  769/2017/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1053 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 301985 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعلن : حممد ح�سن علي العلي نوراين -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- حممد �سالح عبد الر�سول ال�سواب - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/2 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )301985( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار وهو عبارة عن قطعتي الر�ض 
رقم:1795 و 2168 الكائنة يف منطقة مليحة التابعة لمارة ال�سارقة والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 
ملقت�سيات قانون الجراءات املدنية ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر        

         يف  الدعوى 241/2021/38 جتاري م�شاريف جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )88.937.81( الف درهم ثمانية 

وثمانون الفا وت�سعمائة �سبعة وثلثون درهما و 18 فل�ض - والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ 
2021/5/4 حتى ال�سداد بواقع 9٪�سنويا حتى ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1- بنك دبي التجاري �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :1-  ا�سف حممد حممد كوجنو �سادق  -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��لن  مو�سوع 
مبلغ )88.937.81( الف درهم ثمانية وثمانون الفا وت�سعمائة �سبعة وثلثون درهما و 18 فل�ض - والفوائد 
عليه  املدعي  ال��زام  ال�سداد  حتى  9٪�سنويا  بواقع  ال�سداد  حتى   2021/5/4 تاريخ  من  امل�ستحقة  القانونية 
بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/8/15  ال�ساعة 
08:30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

اعالن بالن�شر        
         يف  الدعوى 192/2021/38 جتاري م�شاريف جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ )208.187.86( الف درهم مائتان 
وثمانية الف ومائة �سبعة وثمانون درهما و 86 فل�ض - والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ 2021/5/18 
حتى ال�سداد بواقع 9٪�سنويا حتى ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعلن / 1- بنك دبي التجاري �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم :1-  �سادي حم�سن مكارم  -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 
)208.187.86( الف درهم مائتان وثمانية الف ومائة �سبعة وثمانون درهما و 86 فل�ض - والفوائد القانونية 
بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  ال�سداد  حتى  9٪�سنويا  بواقع  ال�سداد  حتى   2021/5/18 تاريخ  من  امل�ستحقة 
وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/8/15  ال�ساعة 08:30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر        

 2732/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- جولدن ن�ست للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :تو�ض ال�سرق الأو�سط - �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

وقدره  مبلغ  للمدعية  ت����وؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)105.684.41( درهم مائة وخم�سة الف و�ستمائة اربعة وثمانون درهم وواحد واربعون فل�سا - مع الفائدة 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2019/11/7  ف��ات��ورة  اخ��ر  ا�ستحقاق  تاريخ  من  اب��ت��داء  �سنويا   ٪9 بواقع  القانونية 
واحتياطيا ويف حال اذا ما راأت املحكمة املوقرة ان الدعوى املاثلة حتقق فيها �سروط ا�ست�سدار امر الداء 
املن�سو�ض عليها يف املادة 62 و 63 من قرار جمل�ض الوزراء رقم 33 بتعديل بع�ض احكام قرار جمل�ض الوزراء 
رقم 57 ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الجراءات املدنية فتلتم�ض املدعية من املحكمة املوقرة عر�سها على ال�سيد/

القا�سي امل�سرف لحالتها اىل ال�سيد/قا�سي امر الداء املخت�ض للف�سل فيها وذلك وفقا لن�ض املادة 17)8( 
ال��وزاري �سالف الذكر ويف كل الح��وال الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب  من القرار 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/8/15 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 280/2021/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى :  التظلم من المر ال�سادر بالق�سية رقم 636 ل�سنة 2021 امر على 

عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعلن / 1-  بيه �سي �سي م.م.ح  - �سفته بالق�سية : متظلم 

 - احمد  ابوبكر  احمد  طيب   -2 م.م.ح  انرتنا�سونال  ج��ول��دن   -1: اإعلنهم  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : متظلم �سدهما - جمهويل حمل القامة

مو�سوع الإعلن : قد اقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�سوعه التظلم من المر 
ال�سادر بالق�سية رقم 636 ل�سنة 2021 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف 
،  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  2021/8/15 ال�ساعة 8.30 �ض بقاعة التقا�سي 
عن بعد ، وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3857/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :اإ�سدار اأمر اداء بالزام املطلوب المر �سدهما الوىل والثاين )بالت�سامن( بان يوؤديا 
اىل طالبة المر مبلغا وقدره )126.140.00( مائة و�ستة وع�سرون الف ومائة واربعون درهما ، والفائدة 
التاأخريية عنه بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعلن : الغرير للطباعة والن�سر �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنهما : 1- بي تي ال منطقة حرة ذ.م.م 2- ادهم حممد جمعه - �سفتهما بالق�سية : مدعي 

عليهما   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/6/12 بالزام املعرو�ض �سدهما بالت�سامن فيما 
بينهما ان يوؤديا اىل طالبة المر مبلغ وقدره )126.140.00( مائة و�ستة وع�سرون الف ومائة واربعون درهما 
، والفائدة القانونية بواقع 5٪ من 2021/5/27 وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�ساريف وخم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 

اعالن بالن�شر        
 2704/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
للت�سميم  التميمي   -2 ����ض.ذ.م.م  الداخلي  الت�سميم  ل��وازم  ل�سناعة  متيمي   -1  : عليه  املدعي  اإىل 

الداخلي �ض.ذ.م.م 3- خليل حممد ر�سيد احمد  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :ريتفر للأ�سباغ والطلء - موؤ�س�سة فردية 

وميثله : اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ )291.664.40( مئتان واحد وت�سعني الف و�ستمائة واربعة و�ستون درهم واربعني 
فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ تقدمي هذه العري�سة وحتى متام ال�سداد مع الزامهما 

بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول المر بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/8/31 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13311 بتاريخ 2021/8/10 
اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم  2021/382  نزاع تعيني خربة جتاري - حمكمة دبي االبتدائية
ال�سادة املتنازع �سدها: مطعم و مقهى دوهان لوجن - عنوانها : امارة دبي - طريق ام هرير - الكرامة رقم الهاتف املتحرك 

: 0566741326 رقم املكتب : 043795500
ال�ست�سارات  و  للمحاماة  هويدن  بن  خليفة  مكتب  بوكالة  )�ض.ذ.م.م(  ادفريتايزجن  درميز  /بوليوود  املتنازعة  ان  حيث 
متحرك  هاتف   042999885 هاتف   -  703 مكتب  ال�سابع  الطابق  افنيو  �سيتي  بناية  دبي-  اإمارة  القانونية   

 litigation@kha.ae اللكرتوين:  الربيد   0566380465
اأقامت عليكم الدعوى املاثلة وبالإ�سارة اىل قرار املحكمة تعييني خبريا يف الدعوى مت حتديد الجتماع الثاين للخربة 

يوم الربعاء املوافق 11 اغ�سط�ض 2021 ال�ساعة 12 ظهرا عرب رابط تطبيق ميكرو�سوفت التي: 

نعلنكم بح�سور الجتماع عرب الرابط املذكور بح�سور من ميثلكم وتقدمي ما ترونه من مذكرات اأو م�ستندات على �سوء 
احلكم التمهيدي بنب اخلربة.

اخلبري/ د. حممد حممود الكمايل 

اإجتماع خربة 
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ريت�سارد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  اإع���لن  على  ال�47  ال��ذك��رى  ال��ي��وم  مت��ر 
نيك�سون عن ا�ستقالته من من�سبه يف اأعقاب ف�سيحة ووترجيت، وذلك 
من�سبه  م��ن  للتنحي  ا�سطر  حيث   ،1974 ع��ام  م��ن  اأغ�سط�ض   8 يف 
ن�ساطات  ع��ل��ى  الت�سرت  تهمة  اإل��ي��ه  ت��وج��ه  اأن  م��ن  خ��وًف��ا   1974 ع���ام 
تهديد  وط��اأة  قانونية لأع�ساء حزبه يف ف�سيحة ووترجيت حتت  غري 

الكونغر�ض باإدانته.
 كانت عملية �سطو فريدة من نوعها �سباح 17 يونيو 1972 يف جممع 
ووترجيت يف مدينة وا�سنطن الأمريكية، حيث ُعرث على الل�سو�ض يف 
مكتب اللجنة الوطنية الدميوقراطية ومت اإلقاء القب�ض عليهم، ولكنها 
يف ذلك اليوم مل تكن عملية �سطو عادية كما �سرنى بل عملية جمهولة 
اإىل  املعامل ا�ستمرت التحقيقات فيها عامني كاملني لتوؤدي يف النهاية 

ا�ستقالة الرئي�ض الأمريكي ريت�سارد نيك�سون.
 حدثت ف�سيحة ووترجيت يف مناٍخ �سيا�سي متوتر وعدائي، حيث كانت 
حينها  رئي�سها  وك��ان   1972 �سنة  رئا�سية  انتخابات  و�سع  يف  اأمريكا 
ريت�سارد نيك�سون، يف حني كانت الوليات املتحدة متورطة بحرب فيتنام 

حينها وكانت البلد منق�سمة ب�سكل كبري.
 ويف ظل هذه الأجواء كان على الرئي�ض القيام بحملة انتخابية كبرية 
تكن  مل  ولكن  والثلثني،  ال�سابع  اأمريكا  كرئي�ض  ا�ستمراره  لي�سمن 
جت�س�ض  عمليات  وج��ود  تبني  ب��ل  قانونية  احلملة  ه��ذه  ج��وان��ب  جميع 
 1972 اأع�����س��اء جل��ن��ة نيك�سون يف م��اي��و  غ��ري ���س��رع��ي��ة، ح��ي��ث اق��ت��ح��م 
مكتب اللجنة الوطنية الدميوقراطية يف ووترجيت، و�سرقوا ن�سًخا من 
وثائق �سرية وقاموا بتجهيز التج�س�ض هواتف املكتب. ف�سلت العملية يف 
التن�ست على الهواتف ب�سكٍل �سحيٍح، لذا يف 17 يونيو عادت جمموعٌة 
من خم�سة رجاٍل اإىل املبنى، وكانوا يتجولون ا�ستعداًدا لو�سع ميكروفون 
جديد يف املكتب، ولكن لحظ اأحد احلرا�ض يف املبنى م�سجل �سوت فوق 
وقب�ست  املنا�سب  الوقت  وج��اءت يف  ال�سرطة  فاأخرب  املبنى  اأقفال  كافة 

على اجلوا�سي�ض متلب�سني.
 مل يت�سح على الفور ارتباط تواجد اجلوا�سي�ض مع الرئي�ض نيك�سون، 
على الرغم من ال�سكوك التي اأثارتها الأرقام التي كنت بحوزتهم، وبعد 
فرتٍة األقى نيك�سون خطاًبا اأق�سم فيه اأن موظفيه يف البيت الأبي�ض مل 

ي�ساركوا يف القتحام، وقد �سدقه معظم الناخبني وفاز يف النتخابات 
فوزا �ساحقا. ولفهم ف�سيحة ووترجيت لبد من فهم الرئي�ض الذي كان 
خلفها، حيث كان نيك�سون ملزًما �سابًقا يف البحرية الأمريكية خلل 
يف  وال�سيناتور  الكونغر�ض  يف  ع�سًوا  اأ�سبح  ثم  الثانية،  العاملية  احلرب 
�سنواٍت  ثماين  ملدة  اأيزنهاور  دواي��ت  للرئي�ض  نائًبا  كان  ثم  كاليفورنيا، 
حتى عام 1960، ثم ر�سح نف�سه للنتخابات الرئا�سية �سد جون كيندي 
باإلقاء  وب��داأ  كثرًيا  بذلك  ني�سكون  وتاأثر  كبرية،  خ�سارة  اأمامه  وخ�سر 
اللوم على ال�سحافة وو�سائل الإعلم باأنها ف�سلت خ�سمه عليه، وا�ستمر 
1968 وعادت الأمور اإىل  ا�ستيائه من ذلك حتى انُتخب كرئي�ٍض عام 
�سيطرته. بالرغم من اأن فرتة رئا�سته الأوىل كانت غري م�ستقرٍة ب�سبب 

تورط اأمريكا بحرب فيتنام منذ اأواخر اخلم�سينات مما خف�ض �سعبيته 
كرئي�ٍض جديٍد، ولكن مل يكن ذلك اإل جزًءا من �سعوباٍت عاناها نيك�سون 
كرئي�ٍض للوليات املتحدة الأمريكية، ويقال اأن نيك�سون �سن الكثري من 
احلروب الداخلية �سد الإعلم وال�سحافة والدميقراطيني واحلركات 
املناه�سة للحرب والنظام الق�سائي الأمريكي وحتى التاريخ بحد ذاته. 
وبح�سب ال�سحفيني امل�سوؤولني عن ك�سف ف�سيحة ووترجيت فقد كان 
مثل  ول�سيا�ساته  له  ع��دًوا  يعتربه  كل من  واإبعاد  يحاول عزل  نيك�سون 
الرجل الذي �سرب وثائق البنتاغون ويدعى دانيال اإل�سربغ، ومت ت�سكيل 
جمموعة يف البيت الأبي�ض مهمتها وقف الت�سريبات ال�سرية املختلفة 

التي حتدث ل�سالح و�سائل الإعلم.

•• الفجرية-وام:

لفن  الدولية  املنظمة  رئي�ض  �ستويانوفيت�ض  ماركو  زار 
حيث  اجلميلة  للفنون  الفجرية  اأك��ادمي��ي��ة  مقر  امل��امي 
عام  �سعادة علي عبيد احلفيتي مدير  ا�ستقباله  كان يف 
ال��زي��ارة تتويجا للجهود التي  الأك��ادمي��ي��ة. وت��اأت��ي ه��ذه 

املنظمة  مع  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف  الأكادميية  تبذلها 
الدولية لفن املامي والتي اأثمر عنها موؤخرا تنظيم دورة 
تدريبية لفن املامي “التعبري اجل�سدي” مب�ساركة 61 
فنانا من اإمارة الفجرية. وتعرف رئي�ض املنظمة الدولية 
خمتلف  ت�سم  التي  الأك��ادمي��ي��ة  اأق�سام  على  امل��امي  لفن 
الفنون املو�سيقية والب�سرية، واطلع على اأبرز الربامج 

التي تقدمها ملنت�سبيها وخ�سو�سا املتعلقة بق�سم امل�سرح، 
حيث ا�ستمع من القائمني عليه اأبرز خططه ون�ساطاته 
امل�ستقبلية، موؤكدا على توفري املنظمة الدولية لفن املامي 
كل الإمكانيات اللزمة لدعم املواهب يف جمال امل�سرح. 
ن�سر  اأهمية  �سعادة علي عبيد احلفيتي  اأكد  من جانبه، 
ثقافة فن املامي يف الإمارة وا�ستقطاب ال�سباب واملمثلني 

ل��ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ح��رك��ة اجل�����س��د التعبريية  امل��وه��وب��ني 
والإب��داع��ي��ة، وذل���ك م��ن خ��لل ال���س��ت��ف��ادة م��ن خربات 
املنظمة الدولية لفن املامي وابتكار من�سة فنية ت�سجع 
الإبداع، م�سيدا بدور املنظمة يف تكري�ض هذا الفن الذي 
الرتكيز  اإىل  حتتاج  التي  امل�سرحية  الفنون  من  يعترب 

العقلي واجل�سدي معا.

•• اأبوظبي-وام:
ع��ق��د م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع لدائرة 
– اأبوظبي الجتماع الأول ملجلته  الثقافة وال�سياحة 
وذلك  العربية”،  الدرا�سات  جملة  “املركز:  املحكمة 
بعد اأن مت اختيار هيئة التحرير التي ت�سم نخبة من 

الباحثني.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م، رئ��ي�����ض مركز 
اأبوظبي للغة العربية : “ كان الإنتاج املعريّف اخلا�ّض 
ب�سوؤون اللغة العربّية حا�سراً بقّوة على مدار ال�سنوات 
امل��ا���س��ي��ة يف ال��ل��غ��ات ال��ع��امل��ّي��ة الأخ�����رى. وت��اأت��ي جمّلة 
العربّية ح�سراً،  باللغة  ت�سدر  التي  اليوم  “املركز” 
اأ�سا�سية  لغة  بو�سفها  العربية  اللغة  مكانة  ل��ت��ع��ّزز 
للدرا�سة  العلمّي من جهة، ومو�سوعاً  البحث  لكتابة 

من جهٍة اأخرى«.
واأ�ساف ابن متيم : “ �سعداء مب�ساركة نخبة من اأهّم 
هذه  اإ�سدار  يف  العربّية  الدرا�سات  حقل  يف  الباحثني 
ن��وع��ّي��ة مهّمة يف ه��ذا احلقل  ُت��ع��د نقلة  ال��ت��ي  امل��ج��ّل��ة 
يف  عليها  املتعارف  املعايري  اأدق  تعتمد  حيث  امل��ع��ريّف، 
مل�ستعربني  بحوث  ن�سر  يف  و�ست�سهم  الأبحاث  حتكيم 

اأه����ّم  ج��ان��ب  اإىل  الأوىل  ل��ل��م��ّرة  ب��ال��ع��رب��ي��ة  ي��ك��ت��ب��ون 
الباحثني العرب، و�ستعمل على اأن تكون اإ�سافة نوعية 
للمجلت املهتمة بالعربية واآدابها وق�ساياها املعرفية 

واجلمالية«.
اأ�ستاذ  الأرف����ه يل،  ب���لل  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح  م��ن جهته 
الأمريكّية يف بريوت  زايد يف اجلامعة  ال�سيخ  كر�سّي 
التحرير  هيئة  اأّن   ، “املركز”  جملة  حت��ري��ر  م��دي��ر 
ت��ع��ك��ف ع��ل��ى حت�����س��ري ع���دد م��ن امل��ل��ّف��ات امل��ه��ّم��ة التي 
النوعي  امل�ستوى  على  العربّي  الأدب  درا���س��ة  �سرتفد 

معرفياً ومنهجياً.
الأّول  العدد  �ض  ُيخ�سَّ اأن  التحرير  هيئة  ارت��اأت  وق��د 
الأثر  م��ف��ه��وم  ال��زم��ن:  م��ن  “اآثاٌر  مل��و���س��وع  للمجّلة 
ي��ت��ن��اول مفهوم  العربّي” ح��ي��ث  الأدب�����ّي  اخل��ط��اب  يف 
التي  والإ���س��لم��ّي��ة  العربّية  الن�سو�ض  يف  “الأثر” 
واّت�ساع  جم��الت��ه،  تنّوع  على  العربّي  ال��رتاث  عرفها 
امتداده من القدمي اإىل احلديث. يراأ�ض هيئة حترير 
جمّلة “املركز” التي من املقرر اأن ي�سدر لها عددان 
الدكتور علي  �سعادة   ،2202 يناير  من  ب��دءاً  �سنوياً، 
ب��ن مت��ي��م، رئ��ي�����ض م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، و 

الدكتور بلل الأرفه يل “حمّرراً ومديراً للتحرير” 
ب���ريوت، وجمموعة من  الأم��ريك��ّي��ة يف  م��ن اجلامعة 
ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ال�سيخ،  امل�����س��ارك��ني ه���م،  امل���ح���ّرري���ن 
الدين،  قطب  ط��اه��رة  وال��دك��ت��ور  ال��ريم��وك،  جامعة 
بومرنتز، جامعة  والدكتور موري�ض  �سيكاغو،  جامعة 

تتوىّل  بينما  العميمي،  و�سلطان  اأبوظبي،  نيويورك 
الدكتورة لينا اجلّمال حترير مراجعات الكتب.

من:  تتكّون  عاملّية  ا�ست�سارّية  علمّية  هيئة  وللمجّلة 
والدكتور  �سم�ض،  الدكتور �سلح ف�سل، جامعة عني 
والدكتور  كولومبيا،  املو�سوي،جامعة  جا�سم  حم�سن 
والدكتورة  �سعود،  امل��ل��ك  جامعة  ال��غ��ذام��ي،  اهلل  عبد 
زاي���د، ود.ف��ي��ت��ايل نعومكن، معهد  ه��ن��ادا ط��ه، جامعة 
كينيدي،  فيليب  والربوفي�سور  مبو�سكو،  ال�ست�سراق 
تراوا،  �سوكت  والأ���س��ت��اذ  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة 
جامعة  �ستيتكيفت�ض،  �سوزان  والدكتورة  ي��ال،  جامعة 
برلني  غروندلري،جامعة  بياتري�ض  ود.  ت��اون،  ج��ورج 
احلّرة، والأ�ستاذ جيم�ض منتغمري ،جامعة كامربدج، 
والدكتور عبد القادر الفا�سي الفهري، جامعة حمّمد 

بن زايد للعلوم الإن�سانّية.
»املركز: جملة الدرا�سات العربية املحكمة” هي جمّلة 
ع��رب��ّي��ة ع��ل��م��ّي��ة حم��ّك��م��ة ت�����س��در ع��ن م��رك��ز اأبوظبي 
وُتعنى  ب��ري��ل،  ن�سر  دار  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي��ة  للغة 
واآدابها  العربية  اللغة  عن  والبحوث  الدرا�سات  بن�سر 

وثقافتها وق�ساياها.

رئي�ض املنظمة الدولية لفن املامي يزور اأكادميية الفجرية للفنون

)اأبوظبي للغة العربية( يعقد الجتماع الأول لإطالق جملته املحكمة 

تقع  اجل��رف.  �سفيع  امل�ست�سار  ال��روائ��ى  للكاتب  “هيام”  رواي��ة  النخبة  دار  �سدر حديًثا عن 
ما  تواكب  اجتماعية  ق�سايا  املوؤلف  تناول  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة   200 فى  ال��رواي��ة 
ال�سخو�ض  املحورية )هيام( وباقى  ال�سخ�سية  داخلية وعاملية من خلل  اأح��داث  نعي�سه من 
الأه��م )كوفيد  العاملى  اإىل احلدث  الرواية وتطرقت  اأح��داث  تن�سج  التى  وت�سابك علقاتهم 

19( الذى نحى بالأحداث منحى تنا�سب مع املتغريات التى حدثت على م�ستوى العامل.
وكما يقول املوؤلف، هيام حكاية خمتلفة عن حكايات كل الن�ساء، فل ن�ستطيع اأن نقول عليها 
خانة  فى  دائ��ًم��ا  ح�سرها  يتوجب  املم�سوق  وج�سمها  الأخ���اذ  وجمالها  امل�سع  فوجهها  ام���راأة 

الفتاة.

من اأجواء رواية “هيام”: 
اأي��ام، فقد ورد اإىل �س��وقى هاتف ً يحمل �سوًتا  2018 قبل موعده بع�سرة  جاء ال�س��تاء عام 

رقيًقا، وطلبت منه اأن تقابله �سروري، فهى تت�سرف ب��ه وتفتخر به، ومن دواعى ذل��ك ومتامه 
ا من الوقت.حاول التمل�ض منها، ف�س��األها اإن كانت لها حاجة فلتطلبها منه  اأن مينحها بع�سً

الآن على الهاتف؟ ولكنها اأحلت، فاأخربها اأنه غًدا �سوف يكون م�سغول
خل�ض بعد غد.. هكذا قالت.ولكن��ه طلب منها: فليك��ن بعد بعد غد علها تياأ�ض وترجع عن 

فكرتها واإحلاحها، ولكنها ترجته اأن يك��ون بعد غد لأنها فى اليوم
الذى يليه �سوف تغادر اإىل اإيطاليا، حيث يعمل زوجها، واأنها �سوف تكون ممنونة لو متت تلك 

املقابلة قبل ال�سفر.
جممع  فى  املكان  وك��ان  م�ساًء  اخلام�س��ة  فى  موعًدا  لها  و�سرب  واف��ق،  الطلب  تكرار  وحت��ت 

كافيهات تيفوىل الكائن فى �سارع �سيتى �ستار.
هو مل يرها من قبل فكيف يعرفها؟ اإن جمرد �سورها على الفي�ض غري كاف اأن يعرفها ج�سًدا 

اإل اأنه ذهب ح�سب املوعد وظل واقفا اأمام املدخل الرئي�سي

»هيام« رواية جديدة تناق�ض
 ق�سايا املراأة يف املجتمع امل�سري

)ووترجيت( الف�سيحة الأ�سهر فى تاريخ اأمريكا احلديث.. ملاذا ا�ستقال ريت�سارد نيك�سون؟

دبي للثقافة تعزز املبادرات 
امل�سجعة على القراءة

•• دبي -وام:

ك�سفت مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون “دبي للثقافة” 
ال��ق��راءة تزامنا مع يوم  اإىل تكري�ض ع��ادة  الرامية  امل��ب��ادرات  عن ع��دد من 

الكتب«. “ع�ساق 
 6202-6102 الوطنية للقراءة  وياأتي ذلك متا�سيا مع ال�سرتاتيجية 
جمالت  ك��اف��ة  ورف���د  املجتمع  يف  الثقافية  القيم  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
الثقافة من فنون واآداب بالدعم الذي يجعل من هذه القوة الناعمة واجهة 

تعك�ض التطلعات احل�سارية لدولة الإمارات.
وقالت اإميان احلمادي رئي�سة ق�سم �سوؤون املكتبات بالإنابة يف هيئة الثقافة 
باإطلق  والتزامها  باملكتبات  الهيئة  اهتمام  اإن  للثقافة”  “دبي  والفنون 
مبادرات وفعاليات اأدبية وثقافية من �ساأنها الرتقاء بقطاع الأدب يف الدولة 
اإىل جانب تنظيم  العامة  و�سملت مبادراتنا تطوير وحتديث مكتبات دبي 
“�سندوق  م��ب��ادرة  واإط���لق  املكتبات  داخ���ل  املعرفية  والأن�����س��ط��ة  ال��ربام��ج 
ل�ستك�ساف  الوطني  القراءة  �سهر  خلل  باجلميع  يرحب  القراءة” الذي 
كنوز املعرفة التي يخبئها لهم واإطلق ور�ض عمل تفاعلية ترثي خرباتهم 
على  ال�سباب  جيل  ت�سجيع  التي  املتنوعة  ال��ربام��ج  عن  ف�سل  ومعارفهم 
جعل القراءة والكتابة من �سمن عاداتهم اليومية واأ�سارت اإميان احلمادي 
يف  ت�سهم  لأنها  للنا�سئة  والنف�سية  الذهنية  ال�سحة  على  القراءة  اأث��ر  اإىل 
�سقل �سخ�سياتهم وزرع بذور الإلهام والإبداع يف عقولهم ..منوهة باهتمام 
مكتبات دبي العامة بهذه الفئة من اأبناء املجتمع من خلل تنظيم املخيمات 
املتنوعة لكافة اجلمهور واإطلق التطبيق الذكي ملكتبة دبي العامة الذي 

يتيح اإمكانية الو�سول اإىل كافة خدمات املكتبات يف كل زمان ومكان.
واأفادت احلمادي اأن مكتبات دبي العامة ترحب باملبدعني من كتاب وقراء 
وكذلك اأولياء الأمور واأبنائهم وتوفر لهم العديد من امل�سادر املعرفية يف 
خمتلف املجالت ون�سعى لأن تكون املكتبات وجهة حمببة للجميع اآملني اأن 
ي�ستفيدوا من هذه الروافد الفكرية التي تخلق جيل طموحا منفتحا على 

كافة الثقافات العاملية.
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فــن عــربـــي

27
ر لعمل م�شرحي مع زوجي اأح�شّ

برناديت حديب: الدراما ل تعني 
يل �سيئًا ول ت�ستهويني

م�سل�سل  يف  العراقية  للهجة  تاأديتك  عن  را�سية  اأن��ت  هل   •
ومل  ُمْقِنعة  غ��ري  اإن��ه��ا  يقول  َم��ن  هناك  اأن  )راح����وا(، خ�سو�ساً 

تتقنيها ب�سكل جيد، فهل اأُجربِت على التكلم بهذه اللهجة؟
- وهل تتقنني اللهجة العراقية!

العراقيني؟ من  الكثري  اأعرف  ولكنني  • كل، 
- وهل هم قالوا اإنني ل اأتقنها!

ذلك؟ اأقول  اأي�ساً  • واأنا 
- اأوًل، اأنا مل اأُجرب على التحدث باللهجة العراقية يف م�سل�سل 
)راح��وا(، ولكن لأن ال�سخ�سية عراقية، فكان ل بد من التكلم 

بلهجتها.
اأي  يف  كما  اللهجات  م��ن  بالعديد  يتحدثون  ال��ع��راق  يف  ث��ان��ي��اً، 
ات�سالت من �سحافيني عراقيني هم  اأتلقى  اآَخ��ر، وعندما  بلد 

يهنئونني على دوري كعراقية يف امل�سل�سل.
الكلمات  بع�ض  ا�ستخدمت  فاإنني  و�سريحة،  �سادقة  اأكون  وكي 
اللبنانية كون ال�سخ�سية عراقية وتعي�ض يف لبنان، واأنا را�سية 

عن اللهجة وعن الدور.
يفهمها  ك��ي  تب�سيطها  وحاولتم  �سعبة  العراقية  اللهجة   •

اجلمهور اللبناين؟
- طلبُت م�ساعدة اأ�سخا�ض عراقيني يقيمون يف لبنان كي اأتقن 

اللهجة، وهم �ساعدوين ووّجهوين.
اأفهم  اأنني  اأعترب  اأن  ب�سكل ارجت��ايل، ول ميكن  اأفعل ذلك  ومل 

اأكرث منهم يف لهجتهم الأم، واأنا التزمُت بتعليماتهم.
اأتكلم  اأنني مل  اإىل  واأ�ساروا  ا�ستفهام  الكثريون و�سعوا علمات 
فة  خمفَّ لأنها  �سحيح،  وه��ذا  املئة،  يف   100 العراقية  باللهجة 

باللهجة اللبنانية.
ُظلم؟ )راحوا(  م�سل�سل  اإن  القول  ميكن  • هل 

مل  اإذ  ب�سراحة،  اأ�ساهده  مل  لأنني  عنه  اأحت��دث  اأن  ميكن  ل   -
اأمتّكن من متابعته.

املو�سوع،  اأي فكرة عن هذا  اأملك  للظلم؟ ل  يتعّر�ض  ملاذا  لكن 
وما اأعرفه اأنه حقق ن�سبة م�ساهدة عالية عند بداية عر�سه.

واإىل اليوم، هناك َمن ير�سلون يل تعليقات عرب ح�ساباتي على 
�سعيدون  اأنهم  اإىل  فيها  ي�سريون  ميديا(  )ال�سو�سيال  مواقع 

مب�ساهدة امل�سل�سل، لأنه يحكي وجع النا�ض.
هناك فئة من اجلمهور ل حتب الرتاجيديا ومتيل اىل الفرح 
وال�سحك، على عك�ض فئة اأخرى ت�ساهد ماأ�ساتها من خلل هذا 

النوع من الأعمال.
كل �سخ�ض لديه ذوقه اخلا�ض، ول اأعترب اأن )راحوا( ُظلم لأنه 
فئة  اأح��ّب��وه، يف مقابل  الذين  النا�ض  فئة كبرية من  متاَبع من 

اأخرى مل حتبه.
خم�س�ساً  يكن  ومل  رم�����س��ان  يف  ع��ر���ض  لأن���ه  ُظ��ل��م  العمل   •

للعر�ض الرم�ساين يف الأ�سا�ض؟
- هذا �سحيح، واأنا �سد تخ�سي�ض اأعمال للمو�سم الرم�ساين، 
النا�ض  امل�سل�سلت يف �سهر واح��د، ول يعود  لأنه يتم عر�ض كل 
ي��ت��م تخ�سي�ض  ل��و  ق���ادري���ن ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ك��ل الأع���م���ال، بينما 
عر�ض م�سل�سل واحد �سهرياً يف توقيت ُمنا�ِسب، عندها ميكنهم 

متابعتها كلها.
ع�سرين(؟ و)ع�سرين  )للموت(  تابعِت  • هل 

- ل اأ�ساهد التلفزيون.

الذين  املمثلني  من  كبري  عدد  وي��ردده  م�ستغرب،  اأمر  هذا   •
ل  اإن��ه��م  ي��ق��ول��ون  اإذ  تلفزيونية،  درام��ي��ة  اأع��م��ال  ي�����س��ارك��ون يف 
راأيهم  ع��ن  ي���ع���رّبون  ذات����ه  ال��وق��ت  ويف  م�سل�سلت  ي�����س��اه��دون 

بالدراما وم�ستواها؟
واأن��ا ل  اأو ل.  اأ�سبابه يف متابعة الدراما  - كل فنان لديه 

اأحب الدراما ول امل�سل�سلت، ولذلك وبكل ب�ساطة ل 
اأجد نف�سي م�سطرة مل�ساهدتها.

م�سرحياً؟ عمًل  تفّوتني  • وهل 
عمل  اأي  ب��ح��م��ا���س��ة  اأح�������س���ر  ب���ل  ك����ل.   -

م�سرحي اأ�سمع عنه.
ول  ����س���ي���ئ���اً  يل  ت���ع���ن���ي  ل  ال�������درام�������ا 

ت�ستهويني.
فيها؟ ت�ساركني  ذلك  من  • وبالرغم 

ع��م��ل��ي، ولأنني  ف��ي��ه��ا لأن����ه  اأ����س���ارك   -
اأنني جمربة  يعني  ممّثلة، ولكن هذا ل 

على متابعة امل�سل�سلت.
اأن���ا اأم���ّث���ل م��ن اأج���ل اجل��م��ه��ور، وه���و الذي 

يفرت�ض به اأن ي�ساهد ويتابع.
در���س��ُت امل�����س��رح مل���دة اأرب����ع ���س��ن��وات ون��ل��ُت دبلوم 

درا���س��ات عليا ب��درج��ة جيد ج���داً ك��ي اأع��ت��ا���ض من 
وراء تخ�س�سي.

الدرامية  الأع���م���ال  ت��ق��ّي��م��ون  اأ���س��ا���ض  اأي  وع��ل��ى   •
التلفزيونية وم�ستواها؟

اأن يعرّب عن  اأب��داً. وكل فنان ميكن  اأفعل ذلك  اأقّيم ومل  - ل 
راأيه اخلا�ض يف املو�سوع.

اأحياناً، اأتابع ما ين�سره الزملء على )ال�سو�سال ميديا(، وميكن 
اأن اأفرح به وميكن ل، وميكن اأن اأعطي راأيي يف حال ُطلب مني 
اأن��ا و�سائر املمثلني  ذل��ك، واإل ف���)ل(، لأن��ه ل يقّدم ول ي��وؤّخ��ر، 

واملمثلت امللتزمني.
لأنهم  امل�سرح  اإىل  املمثلني  بع�ض  يلجاأ  األ  الأ���س��ا���ض،  يف   •

يعتربون اأن الدراما التلفزيونية دون امل�ستوى؟
هي  علينا  ُتعر�ض  التي  الأدوار  اإن  بل  كذلك،  لي�ض  الأم��ر   -
ت�سبه  ول  بنا  تليق  ول  ت�سبهنا  ول  امل�ستوى،  دون  تكون  التي 
يكون  اأن  ميكن  العمل  اأن  م��ع  لأنف�سنا،  وروؤي��ت��ن��ا  تطلعاتنا 
اإنتاج  اأتى من �سركة  العر�ض  اأن  جميًل ج��داً. واأحياناً، جند 
ل  العمل  يف  امل�����س��ارك��ون  واأح��ي��ان��اً  معها،  العمل  ينا�سبنا  ل 

ي�سبهوننا، وغريها من الأ�سباب.
كيف  ج��دي��د.  �سينمائي  وفيلم  مل�سرحية  رين  حت�سّ  •

تتحدثني عنهما؟
يف  �سي�سارك  البيئة  عن  فيلم  ت�سوير  من  انتهيُت   -

ر  م��ه��رج��ان خ��ا���ض ب���الأف���لم ال��ق�����س��رية، ك��م��ا اأح�سّ
لعمل م�سرحي مع زوجي ع�سام بو خالد.

اأمين القي�سوين: »كوكو �سانيل« 
غري م�ساري الفني بعيدا عن اأدوار ال�سر

القي�سوين  اأمي����ن  ال��ف��ن��ان  ع��رب 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب������ردود الأف���ع���ال 
الإيجابية التي تلقاها عن دوره 
"كوكو  امل�����س��رح��ي  ال��ع��ر���ض  يف 

�سانيل"، 
متمنيا عر�سه قريبا على �سا�سة 
الف�سائيات، م�سريا اإىل اأن دوره 
يف العمل غري م�ساره الفني من 

القالب الذي
والذي  فيه،  و�سعه  ق��د مت  ك��ان 
املتعددة  ال�سر  اأدوار  يف  يتمثل 
التي قدمها يف خمتلف الأعمال 

الفنية.
وو�سف الفنان اأمين القي�سوين، 
امل�سرحي  ال���ع���ر����ض  يف  دوره 
"كوكو �سانيل" باأنه مبثابة نقلة 
كبرية يف م�سواره الفني، قائل: 
التي  ال�سر  اأدوار  ع��ن  "بعيدا 
امل�سرحي  العر�ض  ف��اإن  قدمتها 
مي����ث����ل ح�����ال�����ة خ����ا�����س����ة اأم��������ام 
الأوىل  ال���س��ت��ع��را���س��ات  جن��م��ة 
انتظرها  التي  �سريهان  الفنانة 
اجلمر  من  اأح��ر  على  اجلمهور 

عن  طويلة  �سنوات  غيابها  بعد 
اأج�سد  ال��ف��ن��ي��ة، ح��ي��ث  ال�����س��اح��ة 
الأملاين  الع�سكري  حبيبها  دور 
من  العديد  معها  يواجه  ال��ذي 
امل�ساكل لنجاح هذا احلب كونها 
اأملاين  وه��و  فرن�سية  اأ�سول  من 

الأ�سل".
واأ�ساف القي�سوين: "اأن العر�ض 

جتربة جديدة بالن�سبة يل، 
ال���ع���ر����ض  يف  دوري  وت���ط���ل���ب 
ال��ت��دري��ب مل���دة ���س��ه��ر ع��ل��ى عدد 
من ال�ستعرا�سات التي اأقدمها 
اأيقونة  ���س��ري��ه��ان  ال��ن��ج��م��ة  م��ع 

ال�ستعرا�ض العربي،
 وهو ما جعلني متخوفا للغاية 
التجربة،  اللقاء وتلك  من هذا 
�سريهان  الفنانة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
التدريب  فرتة  مد  على  اأ�سرت 
لإت���ق���ان ال��رق�����ض ك���وين ممثل 

غري ا�ستعرا�سي، 
حل���ر����س���ه���ا ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة كل 
معا  م�������س���اه���ده���م���ا  ت���ف���ا����س���ي���ل 
متابعة  على  املعهود  كحر�سها 

العر�ض  يف  و�سغرية  كبرية  كل 
ب�سكل عام". 

وكان اأمين قد اختفى فرتة عن 
ال�ساحة الفنية منذ عام 2018 
ت��ق��ري��ب��ا ال�����ذي ع���ر����ض ف��ي��ه له 
الأقوى" على  "العائلة  برنامج 
اإحدى الف�سائيات ال�سهرية، اإل 
2021 �سهد له عودة  اأن العام 
تليفزيونيا  و  �سينمائيا  ق��وي��ة 
فاإىل  اأي�سا،  امل�سرح  ومن خلل 
العر�ض  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ج���ان���ب 
�سانيل"،  "كوكو  امل�������س���رح���ي 
"ثانية  ف��ي��ل��م  اأي�����س��ا يف  ����س���ارك 
ال�سربيني  ل���دي���ن���ا  واحدة" 
ال��ذي عر�ض  وم�سطفى خاطر 
الأخري،  ال�سينمائي  املو�سم  يف 
العمل  ب��ط��ول��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
"ل  اجلديد  اللبناين  ال��درام��ي 
قابلك ول بعدك" الذي عر�ض 
عبدو  جي�سي  مب�ساركة  موؤخرا 
وع��ب��ا���ض ���س��اه��ني، وال���ذي يقدم 
درام����ا  م����رة  خ���لل���ه لأول  م���ن 

كوميدية. 

مل تقاطع املمثلة اللبنانية برناديب حديب الدراما التلفزيونية، 
مع اأنها ل حتبها ول تتابعها، وتعترب اأنها متّثل يف التلفزيون لأن 
الذي  اجلمهور  اأجل  من  اأعمال  يف  وت�شارك  عملها،  هو  التمثيل 

يفرت�ض به هو اأن ي�شاهد.
على  احل��وار،  هذا  خالل  حديب  اعرت�شت  اأخ��رى،  ناحية  من 
)راح��وا(،  م�شل�شل  يف  العراقية  اللهجة  اإتقان  بعدم  اتهامها 
يف  يعي�شون  عراقيني  اأ�شخا�ض  مب�شاعدة  تعّلمْتها  اأنها  مو�شحة 
لبنان، ولكنها ا�شتخدمت معها تعابي لبنانية كي يفهمها اجلمهور 
اللبناين، خ�شو�شًا اأنها لعبت دور �شخ�شية امراأة عراقية تعي�ض 

يف )بالد الأرز(.
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طبيب يك�سف اأ�سباب 
ال�سقوط املفاجئ للبع�ض

ال�سقوط  اأ�سباب  القلب،  اأمرا�ض  اأخ�سائي  بالييف،  فيليب  الدكتور  ك�سف 
املفاجئ الذي يعاين منه بع�ض الأ�سخا�ض.

املفاجئ  ال�سقوط  اأ�سباب  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  الأخ�سائي  وي�سري 
عديدة ومنها:

ا�شطراب تدفق الدم اإىل الدماغ:
وفقا للطبيب، ميكن اأن يرتبط نق�ض تروية الدماغ بت�سلب ال�سرايني التي 
تغذي الدماغ، اأو فروعها، ما قد يوؤدي اإىل الدوخة وفقدان الوعي وحتى 
املوجات  بوا�سطة  احلالة  هذه  ت�سخي�ض  ال�سهل  ومن  الدماغية.  اجللطة 
الأوعية  م�سكلت  ع��ن  ���س��يء  اأي  ال�سخ�ض  يعلم  ل  وق��د  ال�سوتية.  ف��وق 
اأي  اأن ال�سخ�ض ل يوليها  الدموية، التي قد تظهر على �سكل دوخ��ة، بيد 
اهتمام. لذلك من ال�سروري عند ال�سعور بالدوخة اإجراء فح�ض باملوجات 

فوق ال�سوتية ل�سرايني الرقبة ملعرفة ما يحدث بال�سبط.

ا�شطراب �شربات القلب:
غالبا ما تكون هذه ال�سطرابات �سببا يف ال�سقوط املفاجئ خا�سة بني كبار 
"قد  القلب.  �سربات  معدل  بانخفا�ض  ال�سطرابات  هذه  ترتبط  ال�سن. 
يكون هذا علمة من علمات متلزمة العقدة اجليبية املري�سة. عندما 
 5-3 ت��رتاوح ما بني  ن��ادرة تتخللها ف��رتات توقف كبرية  ال�سربات  تكون 

ثواٍن ، يف هذه اللحظة يكون فقدان الوعي ممكًنا".

ال�شعف الع�شلي:
تتطور هذه احلالة عادة لدى كبار ال�سن اأي�سا. لأن ال�سعف الع�سلي يوؤدي 
اإىل تقل�ض حجم الكتلة الع�سلية، الذي بدوره يجعل كبار ال�سن يتحركون 

بثقة اأقل، خوفا من اختلل توازنهم، لذلك تزداد فر�ض �سقوطهم.
مر�ض ال�سلل الرعا�ض:

ب��ارك��ن�����س��ون( ت�سبح  امل��ر���ض )م��ر���ض  ب��ه��ذا  الإن�����س��ان م�سابا  ي��ك��ون  عندما 
ال�سيطرة على الع�سلت �سعبة، لذلك يظهر عدم الثقة يف حركته، حتى 
ي�سعب عليه اأن يخطو اخلطوة الأوىل. وهذا مر�ض ع�سبي يتطلب علجا 

خا�سا.

مر�ض ال�شكري:
لأن  ل��ل��ت��وازن.  مفاجئ  اخ��ت��لل  يف  �سببا  ال�سكري  م��ر���ض  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
بتناول  الإف����راط  ع��ن  ن��اجت  اأح��ي��ان��ا  يكون  ال�سقوط  ي�سبب  ال��ذي  ال�سعف 
الأدوية التي تخف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم ما يوؤدي اإىل انخفا�ض م�ستواه 

ب�سورة حادة.

العاملية؟ ال�شحة  منظمة  تقع  مدينة  اأي  • يف 
- يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا

بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 
احلوت الأزرق.

الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�شم  هو  • ما 
الأ�سفر الرنان.

الوطني؟ الن�شيد  عزفت  بلد  اأول  هي  •ما 
الوليات املتحدة.

العامل؟ يف  ال�شاللت  اأعلى  هي  • ما 
�سوزولند يف اجلزيرة اجلنوبية  العامل هي �سللت  اأعلى �سللت   -

لأي�سلندا

جابر  الإ�سلمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�ض الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�سلم  يف  املدار�ض  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ض لطلب  بنى  م��ن  اأول  اأت��اب��ك. وه��و  م��ن لقب ب  اأول  العبا�ض وه��و  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�ض ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�ض يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية يف وقته.
مئوية.  -115 او   -82 درجة  يف  يتجمد  فقد  للبنزين،  حمددة  جتمد  درجة  توجد  • ل 

�سنة  يف  ذل��ك  وك���ان  امل���اء،  يف  ت���ذوب  اأق��را���ض  ���س��ورة  يف  تقدميه  مت  طبي  ع��ق��ار  اأول  ه��و  • الأ���س��ب��ريي��ن 
1900م.

فقط. �سطور  ثلثة  من  والأردن  مارينو  و�سان  اليابان  من  لكل  الوطني  الن�سيد  • يتكون 
1944م. عام  حتى  فرن�سا  يف  النتخابات  يف  بالت�سويت  للن�ساء  ي�سمح  يكن  • مل 
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فوائد املوز

يحتوي املائة غرام من املوز على %70 من وزنه ماء و حوايل %25 من 
وزنة ن�ساء و %20 من وزن مائة �سكر عنب و�سكر ق�سب و دهون و الياف 
و بروتني ومن الملح املعدنية 60 مليغرام حديد و حوايل 40 مليغرام 

و كال�سيوم وبوتا�سيوم وفيتامني C و فيتامني ب2
املوز غني باللياف التي حتمي اجل�سم من ال�سابة بالورام ال�سرطانية- 
كما انه يحمي اجل�سم من فقر الدم وي�ساعد اجل�سم على افراز امللح نظرا 
تهدئة  يف  ي�ساعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�سري  م��زج  فية-  البوتا�سيوم  لوجود 
الكال�سيوم  م��ن  اج��ود  امل��وز  يف  امل��وج��ود  اللكال�سيوم  ويعترب  امل��ع��دة  قرحة 
املوجود يف اجلنب واحلليب- ق�سر املوز يحتوي على مادة الي�سراتونني وهي 
وال�سعور  الع�ساب  تهدئة  على  وت�ساعد  الدماغ  مكونات  من  تعترب  م��ادة 

بالرتياح..

يف اإحدى قرى ال�سني القدمية كان ي�سكن فلح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �سغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�ض لديها  ابنة ثانية كانت مثل  الن�ساء لرتبيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقري  الفلح  الدنيا، فتزوج 
�سبب  بل  اجلميلتني  البنتني  على  تق�سو  الزوجة  كانت  الأي��ام  وم��ع  الثلث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �سيء من 
وحتملهما م�سئولية البيت وكل �سئ وجتل�ض هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�سان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�ستعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �سابني مي�سوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �ساأن الفلح.
ومت�سلطة  اأي�ساً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  البنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�سها وحيدة ل ي�سعي اأحد للزواج منها اأ�سبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�سها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�ض حتت �سجرة اللوز وجدت الفتاة ع�سا تربز من الأر�ض 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�سجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�سا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثلث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�سا  ف�سرخت  عنها  بعيداً  الع�سا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �سادقة  وتقول  بالع�سا  لتم�سك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�سا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�سباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�سدقاها لكن يف ال�سباح ا�ستيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�ساً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�سها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �سيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �سئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�سرعت اإىل ع�ساها وقالت 
اأح�سنت  اأنانية ول ت�ستحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�سا ال�سحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك لأح�سنت معاملتك لكنك ل ت�ستحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�ض تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.

ت�سري نتائج عدد من الدرا�سات العلمية اإىل اأن بع�ض املواد الغذائية 
ت�سكل خطرا مبا�سرا على الكبد، الذي يعترب اأحد اأهم اأع�ساء ج�سم 

الإن�سان.
هذه  نتائج  اإىل  ا�ستنادا   "doctorpiter.ru" موقع  وي�سري 
املواد  اإىل  ب��الن��ت��ب��اه  اأول  ين�سحون  اخل����رباء  اأن  اإىل  ال���درا����س���ات، 
الغذائية املحتوية على ال�سكر، مثل امل�سروبات الغازية، التي حتتوي 
على مواد كيميائية خطرة ومواد عطرية لتح�سني النكهة واإ�سافات 

خطرة جتعل من ال�سعب على الكبد اأن يعمل بكفاءة.
وين�سح اخلرباء اأي�سا بعدم الإفراط يف تناول الفواكه، لأنها حتتوي 
على ن�سبة عالية من �سكر الفركتوز الذي يوؤثر �سلبا يف عمل الكبد 

علبة  حتتوي  فمثل  ال��زائ��د،  امللح  م��ن  اأي�سا  الكبد  وي��ع��اين  اأي�سا. 
امل�سموح  اليومية  امللح  ن�سف كمية  البطاطا)ت�سيب�سي( على  رقائق 
بها. كما يحذر اخلرباء من الإفراط يف تناول امل�سروبات الكحولية 
وخا�سة املحتوية على ن�سبة عالية من الكحول. لأن الكحول يجرب 

الكبد على العمل ب�سورة اإ�سافية مكثفة.
كبريا  �سررا  الب�سكويت(  من  )نوع  الرقائق  تلحق  املوقع،  وي�سيف 
الذرة  و�سراب  وال�سكر  املكررة  للكربوهيدرات  م�سدر  لأنها  بالكبد، 
والدقيق الأبي�ض. كما يو�سي اخلرباء با�ستبدال ال�سجق والنقاتق 
ب��ل��ح��وم قليلة ال��د���س��م )حل���م ال��دج��اج وال��دي��ك ال���روم���ي(، وجتنب 

الأطعمة املقلية.

مواد غذائية ت�سكل خطورة كبرية على الكبد

كالي�شتا كالرك توؤدي على خ�شبة امل�شرح خالل جائزة Big Machine Music City الكربى لعام 2021 
يف نا�شفيل، الوليات املتحدة.  ا ف ب


