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الأطعمة الغنية بالربوبيوتيك حت�ّضن اله�ضم 
الكائنات  بفوائد �صحية جّمة، حيث تعمل هذه  الربوبيوتيك  تتمتع 
احلية الدقيقة املعروفة اأي�صاً با�صم "املعززات احليوية" اأو "املُعينات 

احليوية" على تن�صيط عملية اله�صم وتقوية جهاز املناعة.
اأنه كلما زاد عدد  اأ�صرتيد دونالي�س  واأو�صحت عاملة التغذية الأملانية 
اأنه  اإىل  م�صرية  لل�صحة،  اأف�صل  ذلك  كان  الأم��ع��اء،  الربوبيوتيك يف 
ميكن زيادة عددها من خالل الإكثار من تناول احلبوب والبقوليات 

واخل�صروات والفواكه والبطاط�س واملك�صرات.
واأ�صافت دونالي�س اأن الأطعمة املخمرة مثل الزبادي والكفري تندرج 
ذلك  من  العك�س  وعلى  اأي�صاً.  بالربوبيوتيك  الغنية  امل�صادر  �صمن 
ذلك  وينطبق  الربوبيوتيك،  عدد  تقليل  يف  وال�صكر  اللحوم  تت�صبب 
اأي�صاً على بع�س الأدوية مثل امل�صادات احليوية ومثبطات اللتهاب 

والأدوية النف�صية.
واأ�صارت الدرا�صات اإىل اأن قلة عدد الربوبيوتيك يف الأمعاء ترفع خطر 
ال�صكري والأمرا�س  الإ�صابة ببع�س الأمرا�س مثل احل�صا�صية وداء 
النف�صية مثل الكتئاب. وميكن ال�صتدلل على قلة عدد الربوبيوتيك 
اأو  والإم�����ص��اك  النتفاخ  الأع��را���س مثل  بع�س  م��ن خ��الل  يف اجل�صم 

الإ�صهال، بالإ�صافة اإىل ال�صعور بالتعب وكرثة الإ�صابة بالعدوى.
اإىل  زي��ل��رب��ريج  اأور���ص��ول  الأمل��ان��ي��ة  ال�صيدلنية  اأ���ص��ارت  وم��ن جانبها 
بع�س  لعالج  وذل��ك  غ��ذائ��ي،  كمكمل  الربوبيوتيك  تناول  ميكن  اأن��ه 
اأو  احليوية  امل�����ص��ادات  تعاطي  ع��ن  الناجم  الإ���ص��ه��ال  مثل  الأم��را���س 
لعالج متالزمة القولون الع�صبي، خا�صة اإذا كانت املتالزمة تت�صبب 

يف الإ�صابة باإم�صاك اأو اآلم.

ا�ضتن�ضاق البخار ي�ضاعد على مواجهة الزكام 
قالت اجلمعية الأملانية لطب الأطفال واملراهقني اإن ا�صتن�صاق البخار 
ترطيب  يعمل  حيث  الأط���ف���ال؛  ل��دى  ال��زك��ام  م��واج��ه��ة  على  ي�صاعد 
ب�صورة  املخاط، ومن ثم ميكن ط��رده  اإذاب��ة  املخاطية على  الأغ�صية 
اأف�صل. وعن كيفية القيام بذلك، اأو�صحت اجلمعية اأنه يتم ملء اإناء 
به ماء دافىء ترتاوح درجة حرارته بني 42 و45 مئوية، م�صرية اإىل 

اأنه من املثايل قيا�س درجة احلرارة بالرتمومرت.
ويف اخلطوة التالية يتم تغطية الراأ�س مبن�صفة وا�صتن�صاق البخار ملدة 

ل تزيد على 3 اإىل 5 دقائق لي�صعر بعدها الطفل بتح�صن.
امل�صتخل�صة من  ك��ت��ل��ك  زي����وت ط���ّي���ارة  اإ���ص��اف��ة  ع���دم  الأف�����ص��ل  وم���ن 
الأوكالبتو�س مثاًل، نظراً لأنها قد تت�صّبب يف تهيج امل�صالك التنف�صية 

لدى الطفل و�صعوره ب�صيق يف التنف�س.
والأنف  الفم  جزء  ذات  ال�صتن�صاق  اأجهزة  متثل  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
خياراً جيداً ملواجهة الزكام، خا�صة لدى الأطفال ال�صغار، وذلك لعدم 

وجود خطر الإ�صابة بحروق بفعل ان�صكاب املاء الدافىء.

دون اأن تعرف.. 3 عالمات تدل على اإ�ضابتك بكورونا
اأعلنت وزارة ال�صحة وال�صكان امل�صرية عن وجود عدد من العالمات 
لفتة  امل�صاب،  يغفلها  قد  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  على  ت��دل  التي 
اإىل اأنه يف حال ظهرت هذه العالمات فيجب التحرك �صريعا لأقرب 
خا�صة  التنف�س  �صيق  اأعرا�س  ظهور  حال  اأن��ه  واأو�صحت  م�صت�صفى. 
مع ارتفاع درجة احلرارة اأو الكحة، فيجب الت�صال باخلط ال�صاخن 
تكون  رمب��ا  ف��ورا  احلميات  م�صت�صفيات  اأح��د  اإىل  ال��ذه��اب  اأو   105
امل�صرية هالة زايد يف وقت  ال�صحة  اأعرا�س كورونا. وح��ذرت وزي��رة 
�صابق املواطنني بعدم الرتاخي عند ظهور اأعرا�س فريو�س كورونا اأو 

اأعرا�س ال�صتباه والذهاب اإىل امل�صت�صفيات.
ت�صتقبل  التي  ال�صحة  وزارة  م�صت�صفيات  ع��دد  و���ص��ول  اإىل  واأ���ص��ارت 
حالت فريو�س كورونا اإىل 363 م�صت�صفى على م�صتوى اجلمهورية 
لإدارة جائحة فريو�س كورونا وتقدمي اخلدمات الطبية للمواطنني 
خالل اجلائحة، م�صيفة اإىل اأن هذه امل�صت�صفيات ت�صم 4500 األف 

�صرير و4500 �صرير رعاية و2500 جهاز تنف�س �صناعي.
مايو   27 يف  ال�����ص��ادرة  العاملية  ال�صحة  منظمة  لتو�صيات  وط��ب��ًق��ا 
فاإن زوال الأعرا�س املر�صية ملدة 10 اأيام من الإ�صابة يعد   ،2020

موؤ�صًرا لتعافى املري�س من فريو�س كورونا.
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لقاح فايزر وطفرات كورونا.. 
درا�ضة متحو موجة القلق

يعمل  ل��ك��ورون��ا،  امل�صاد  بيونتك"  "فايزر  ل��ق��اح  اأن  حديثة  درا���ص��ة  ك�صفت 
اأ�صابيع يف  قبل  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��ورة،  ال��ف��ريو���س  ���ص��اللت  بفعالية �صد 

بريطانيا وجنوب اإفريقيا ثم انت�صرت يف دول اأخرى حول العامل.
ت�صببت  لكورونا،  م�صادة  لقاحات  لتطوير  تبذل  التي  اجلهود  خ�صم  ويف 
الطفرات التي حدثت على الفريو�س يف قلق العلماء من اأن بع�س اللقاحات 

قد ل تعمل �صد التحورات.
اإفريقيا،  وج��ن��وب  بريطانيا  ال��ت��ي ظ��ه��رت يف  تلك  ال��ط��ف��رات  اآخ���ر  وك��ان��ت 
وت�صببت يف تعزيز قدرة الفريو�س على النت�صار ب�صكل اأ�صرع، مما قد يزيد 
اإىل  وي���وؤدي  بها،  يظهر  التي  البلدان  يف  ال�صحية  الأنظمة  على  ال�صغط 

وفيات اإ�صافية من جراء "كوفيد 19".
على  الأم��ل  من  املزيد  تعطي  فاإنها  �صغرية،  اجلديدة  الدرا�صة  كانت  واإن 
طريق مواجهة املر�س الذي �صل العامل واأثار موجة من القلق بني بلدانه.

ب��اح��ث��ني م��ن ج��ام��ع��ة تك�صا�س  "فايزر" الأم��ريك��ي��ة م��ع  ���ص��رك��ة  وت��ع��اون��ت 
اجلديدة  الطفرة  كانت  اإن  ملعرفة  معملية،  اختبارات  لإج��راء  الأمريكية 
التي تغري �صكل الربوتينات املحيطة بالفريو�س تعيق قدرات اللقاح، ح�صب 
 20 من  دم  عينات  الباحثون  وا�صتخدم  نيوز" الأمريكية.  "فوك�س  �صبكة 
امل�صادة  الأج�صام  جنحت  املعمل  ويف  بيونتك"،  "فايزر  لقاح  تلقوا  �صخ�صا 
التي تكونت لديهم يف �صد الفريو�س املتحور. ورغم �صغر حجم العينة، فاإن 
فيليب دورميت�صر كبري امل�صوؤولني العلميني يف "فايزر" و�صف النتائج باأنها 
"اكت�صاف مطمئن للغاية، على الأقل اأن هذه الطفرة التي كانت واحدة من 

اأكرث الأ�صياء التي تقلق النا�س، ل تبدو م�صكلة اأمام اللقاح".

ا�ضتقالة وزيرة متهمة بال�ضرقة 
اأعلنت وزيرة العمل والعائلة وال�صباب يف 
النم�صا كري�صتني اأ�صباخر ا�صتقالتها بعد 
�صنة من ت�صلمها مهامها، غداة اتهامها 
واأو�صحت  ع��دة.  جامعية  اأعمال  ب�صرقة 
امل�صت�صار  ح���زب  اإىل  امل��ن��ت��م��ي��ة  اأ���ص��ب��اخ��ر 
بيان  يف  امل��ح��اف��ظ،  ك��ورت��ز  �صيبا�صتيان 
"حماية  بهدف  من�صبها  من  ا�صتقالتها 
والتالعب  ب�"العدائية  منددة  عائلتها"، 
�صدها  املوجهة  والهجمات"  ال�صيا�صي 

ب�"قوة ل تطاق".
عاما   37 ال��ب��ال��غ��ة  ال����وزي����رة  ���ه���م���ت  واتُّ
اقتبا�صات  وا�صتخدام  الأدبية  ب�"ال�صرقة 
الأملانية"  اللغة  اأ���ص��ول  وجهل  مغلوطة 
التي قدمتها يف  املاج�صتري  اأط��روح��ة  يف 
مدونة اخلبري  يف  ورد  ما  على   ،2006
التزوير يف  ر�صد عمليات  املتخ�ص�س يف 

ال�صهادات اجلامعية �صتيفان فيرب.
بدرجة  اجلامعية  �صهادتها  ن��ال��ت  وه��ي 
العلوم  ج���ام���ع���ة  م�����ن  جدا"  "جيد 
ف��ي��ر-ن��وي�����ص��ت��ات قرب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف 

فيينا.
خمطوطة  عينها  الت��ه��ام��ات  وط��اول��ت 
"اأ�صلوب  ع��ن  قدمتها  ال��ت��ي  الأط���روح���ة 
اإدارة ال�صركات البتكارية" يف اأيار/مايو 
2020 جلامعة براتي�صالفا التقنية يف 

�صلوفاكيا يف اأوج الأزمة ال�صحية.

املنغنيز...  معدن اأ�ضا�ضي ل�ضحة 
اجل�ضم و�ضروري لتطوير الدماغ ومنوه �ص 23

ممار�ضة التاأمل توؤدي 
اإىل ال�ضعور بالغرور

وجدت درا�صة هولندية ُن�صرت يف املجلة الأوروبية لعلم النف�س الجتماعي، اأن الأ�صخا�س 
الذين ي�صاركون يف التاأمل وغريه من اأ�صكال التدريب التي تهدف اإىل جعلهم على ات�صال 

بالكون، �صعروا يف الواقع باأنهم "متفوقون روحياً" على الآخرين.
%50 اأعلى من الب�صر العاديني عندما  �صنف ممار�صو التاأمل قيمتهم الروحية بحوايل 
كان لدى  اإذا  اأف�صل  العامل مكاناً  "�صيكون  عبارات مثل:  يتفقون مع  كانوا  اإذا  �صئلوا عما 
الآخرين اأي�صاً الأفكار التي لدي الآن." اأو "ب�صبب تعليمي وخربتي، فاأنا واٍع واأرى اأ�صياء 

يغفلها الآخرون".
وبح�صب الباحثة ميالين ماكدونالد، فاإن جل�صات التاأمل عادة ما تركز على اجلانب اخلري 
يف الإن�صان ولكنها ميكن اأن ُتخرج اجلانب الرج�صي منه والذي ميكن اأن ُي�صعره بالتفوق 

على الآخرين والت�صرف ب�صكل يناق�س الهدف من هذه اجلل�صات يف بع�س الأحيان.
م�صمماً  لي�س  �صوره،  اأب�صط  يف  التاأمل  اإن  �صباي�صر،  كيت  التاأمل  مدربة  قالت  جهتها  من 
اأنف�صنا  عن  ثاقبة  نظرة  اكت�صاب  يف  ي�صاعدنا  ولكنه  الرج�صية،  اإىل  ليو�صلنا  الأ���ص��ل  يف 
وعن الأ�صياء من حولنا، وهو عالج رائع للكثري من احلالت النف�صية املعقدة، وو�صيلة اإىل 
اإن  اأتفق مع الدرا�صة الهولندية التي تقول  "ل  اإىل ال�صعادة. واأ�صافت �صباي�صر:  الو�صول 
اأنه و�صيلة رائعة لتح�صني حياتنا  اأعتقد  التاأمل قد يقودنا اإىل الرج�صية والغرور، لأنني 

وحياة الآخرين من حولنا".

غنية بالعنا�صر الغذائية الهامة
تعترب البطاط�س م�صدرا للعديد من الفيتامينات واملعادن 
مثل البوتا�صيوم واملنغنيز واملغن�صيوم، والفيتامني "�صي" 

والألياف والربوتني.
وين�صح الأطباء وخرباء التغذية بالتخفيف من ال�صعرات 
احلرارية املوجودة يف البطاط�س وذلك باتباع طرق بديلة 

للقلي.

م�صادات الأك�صدة
"الفالفونويد"  مثل  مبركبات  بغناها  البطاط�س  تتميز 
تعمل  التي  الفينولية"،  و"الأحما�س  و"الكاروتينات" 
ك���م�������ص���ادات ل���الأك�������ص���دة يف اجل�����ص��م ع���ن ط���ري���ق حتييد 
اجلزيئات ال�صارة املعروفة با�صم "اجلذور احلرة" والتي 
بني  التوازن  اختالل  اأي  التاأك�صدي"،  ل�"الإجهاد  تقود 
وقدرة  التفاعلية  الأوك�صجني  لأن��واع  النظامية  املظاهر 
النظام احلي على اإزالة �صموم رد الفعل الو�صيط ب�صهولة 

اأو اإ�صالح الأ�صرار الناجتة.
تزيد  اأن  ميكن  فاإنها  وعندما ترتاكم "اجلذور احلرة"، 
م��ن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب��الأم��را���س امل��زم��ن��ة م��ث��ل اأمرا�س 

القلب وال�صكري وال�صرطان.
اأرجوانية  البطاط�س  ف��اإن  التغذية،  يف  خ��رباء  وبح�صب 
اللون حتتوي ما يقارب ثالثة اإىل اأربعة اأ�صعاف م�صادات 

الأك�صدة املوجودة يف البطاط�س البي�صاء.

حت�صني التحكم بال�صكر
يعرف  الن�صاء  م��ن  خ��ا���س  ن��وع  على  البطاط�س  حت��ت��وي 
املقاوم، وهو نوع ل يتم امت�صا�صه بالكامل من  بالن�صاء 
لي�صبح  الغليظة،  الأم��ع��اء  اإىل  ي�صل  حيث  اجل�صم،  قبل 

م�صدرا غذائيا للبكترييا املفيدة يف الأمعاء.
الفوائد  والعديد من  املقاوم  الن�صاء  اأبحاث بني  وربطت 
ال�صحية، مبا يف ذلك احلد من مقاومة الأن�صولني، الذي 

بدوره يح�صن ال�صيطرة على ن�صبة ال�صكر يف الدم.

خالية من الغلوتني
ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي اخل���ايل م��ن ال��غ��ل��وت��ني ه��و اأح���د اأكرث 

احلميات �صعبية يف جميع اأنحاء العامل.
ا�صطرابات  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�س  املمكن  ومن 
ه�صمية اأو ح�صا�صية الغلوتني، ال�صعور بعدم الراحة عند 
واإذا كنت  تناول الأطعمة التي حتتوي على هذا املركب. 
تتبع نظاما غذائيا خاٍل من الغلوتني، فعليك التفكري يف 
اإ�صافة البطاط�س اإىل نظامك الغذائي، فهي خالية من 
الغلوتني ب�صكل طبيعي، مما يعني اأنها لن ت�صبب اأعرا�صا 

ه�صمية �صلبية مثل الإ�صهال اأو الإم�صاك.

تبعث ال�صعور بال�صبع
تبعث  البطاط�س  ف���اإن  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ف��وائ��ده��ا  ج��ان��ب  اإىل 
يجعلها مفيدة  م��ا  وه���و  والم���ت���الء،  ب��ال�����ص��ب��ع  ال�����ص��ع��ور 
بالن�صبة ملن يتبع نظاما غذائيا يهدف لإنقا�س الوزن اأو 

�صبطه، كونها حّتد من اجلوع.
وبح�صب درا�صات فاإن البطاط�س حتتوي على بروتني "بي 
اآي 2"، والذي يفرز هرمون "الكولي�صي�صتوكينني" املعّزز 

لل�صعور بالمتالء وتن�صيط حرق الدهون.

 6 فله  البطاطا..  ق�صر  من  تتخل�ص  ل  اأرج��وك 
فوائد ذهبية

الذين  الأط��ف��ال  خا�صة  ال��ب��ط��اط��ا،  يع�صقون  ال��ك��ث��ريون 

مقرم�صة،  �صرائح  اأو  حممرة  اأ�صابع  �صكل  يف  يف�صلونها 
اأن  اإل  ال��ك��ث��رية،  البطاطا  ف��وائ��د  اأح��د يختلف على  ف��ال 

الكثريين يجهلون فوائد ق�صر البطاطا.
فقد اأجمعت الكثري من الدرا�صات على اأن ق�صر البطاطا 
التي  املفيدة  الغذائية  العنا�صر  الكثري من  يحتوي على 
نفقدها حني نقوم بتق�صري البطاطا والتخل�س من ذلك 

الق�صر.
املعني  �صكاي"  "بولد  م��وق��ع  ن�����ص��ره  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ص��ب   
البطاطا،  لق�صر  ذهبية  ف��وائ��د   7 هناك  ف��اإن  بال�صحة، 

وهي:
الذي يعترب من  بالبوتا�صيوم  غني  البطاطا  ق�صر   -  1
املعادن الهامة للج�صم، خا�صة قدرته على تعزيز اجلهاز 

الع�صبي يف اجل�صم.
 ،)B3 بال�"نيا�صني" )فيتامني  البطاطا غني  ق�صر   -  2
ووظ��ي��ف��ت��ه ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ه��ي حت��وي��ل ال��ك��رب��وه��ي��درات اإىل 
من  الطاقة  ن�صر  ال�"نيا�صني" على  ي�صاعد  حيث  طاقة، 
اخلاليا يف اجل�صم كله، يف نف�س الوقت ي�صاعد يف احلفاظ 
على �صالمة خاليا الدم. كما اأنه يعزز من �صحة القلب 

ويحافظ على الكولي�صتريول يف م�صتوى جيد.
من  بحاجته  اجل�صم  مي��د  البطاطا  ق�صر  ت��ن��اول   -  3

الربوتني والفيتامينات والكربوهيدرات.
يغذي  ال��ذي  احلديد  على  البطاطا  ق�صر  يحتوي   -  4

خاليا الدم.
البطاطا يعزز من عملية اله�صم، حيث  ق�صر  تناول   -  5

اإنه غني بالألياف.
ق�صر البطاطا يقلل من امت�صا�س الغلوكوز الناجت   -  6
عن تناول البطاطا، لذا فهو مينع ارتفاع ال�صكر يف الدم 

عقب تناول البطاطا.

وادي ماريرن.. 
اأكرب اأخدود يف 

املجموعة ال�ضم�ضية
رد املريخ على الأر�س جاء مزلزل 
لوكالة  م�����ص��ب��ار  ال��ت��ق��ط  اأن  ب��ع��د 
الف�صاء الأمريكية �صورا مذهلة 
على  مارينز  ل��وادي  الدقة  عالية 

�صطح الكوكب الأحمر.
"فال�س  اأو  مارير  وادي  ويعترب 
املريخ،  ك��وك��ب  على  مارينريز"، 
وي��غ��ط��ي م���ا ي���ق���ارب رب���ع حميط 
اأو اأخ����دود يف  اأك���رب واد  ال��ك��وك��ب، 
ال��ن��ظ��ام ال�����ص��م�����ص��ي ح��ي��ث يغطي 
م�صاحة وا�صعة من �صطح الكوكب، 
 4000 م������ن  لأك����������رث  ومي�����ت�����د 
ي���ق���در عر�صه  ف��ي��م��ا  ك��ي��ل��وم��رت، 
اأم���ا  ك��ي��ل��وم��رت،   200 ب���ح���وايل 
عمقه في�صل اإىل 8 كيلومرتات.

وب��امل��ق��ارن��ة، يبلغ ط��ول الأخ���دود 
اأري������زون������ا  ال���ع���ظ���ي���م يف ولي���������ة 
يعرف  ال��ذي  املتحدة،  بالوليات 
 800 كانيون"،  "غراند  ب��ا���ص��م 
على  عر�صه  ي��زي��د  ول  كيلومرت 
ي�صل  ح���ني  يف  ك��ي��ل��وم��رتا،   30

عمقه اإىل 1.8 كيلومرتا.
وم�����ن ه���ن���ا، ف������اإن ط�����ول اأخ������دود 
املريخ يزيد بنحو 10 مرات على 
ط��ول غ��ران��د ك��ان��ي��ون، وعمقه 3 
العظيم،  الأخ���دود  عمق  اأ�صعاف 
مارير  وادي  عر�س  يزيد  فيما 
�صطح  واد على  اأك��رب  على عر�س 
بح�صب  م���رات،   7 بنحو  الأر�����س 
ميل"  "دايلي  �صحيفة  ذك��رت  ما 

الربيطانية.
نا�صا  وك���ال���ة  ن�����ص��رت  وم�����وؤخ�����را، 
�����ص����ورا م���ذه���ل���ة ب���ال���غ���ة ال���دق���ة 
م�صبار  التقطها  م��اري��ر،  ل���وادي 
"هاي  كامريا  بوا�صطة  لها  تابع 
على   ،HiSENSE �صين�س" 
ل�صتك�صاف  املدارية  املركبة  منت 
الكوكب  ح��ول  ت��دور  التي  املريخ، 

الأحمر منذ عام 2006.
ال�صور  ه������ذه  ال����ت����ق����اط  وج�������اء 
رايز"،  "هاي  م��ه��م��ة  خ���الل  م��ن 
للت�صوير  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ت���ج���رب���ة 
لوكالة  ال���ت���اب���ع���ة  ال����دق����ة  ع�����ايل 
نا�صا، كمحاولة من علماء الفلك 
لكت�صاف كيفية ت�صكل هذا املعلم 
الهائل احلجم على �صطح املريخ.

لع�ضاق البطاط�س.. 5 معلومات 
رائعة عن وجبتك املف�ضلة

حتظى  ال��ت��ي  اخل�����ص��راوات  م��ن  البطاط�ص  تعد 

على  امل�صتهلكني  ���ص��ف��وف  ب��ني  ك��ب��رة  ب�صعبية 

اختالف اأعمارهم، وذلك لكونها �صهية املذاق على 

عن  ف�صال  وحت�صرها،  تناولها  ط��رق  اختالف 

ثمنها املتوا�صع.

البطاط�ص  تتمتع  �صعبيتها،  ج��ان��ب  واإىل 

مفيدا  غذاء  جتعلها  التي  املزايا  من  بالعديد 

لين"  "هيلث  موقع  ذك��ر  ح�صبما  و�صحيا، 

امل��ت��خ�����ص�����ص ب���الأخ���ب���ار 

العلمية والطبية:
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�ش�ؤون حملية
لتطوير طائرات دون طيار وربوتات ذكية

طلبة جامعة اأبوظبي يفوزون مبنحة قدمتها �ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
تت�ضمن امل�ضروعات احلا�ضلة على املنحة تطوير نظم ذكية لتزويد �ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم بقراءات خا�ضة مب�ضاهر الكربون

مع بدء حمالت تطعيم كوفيد- 19 والتقدم مب�صاريع تعليمية رئي�صية والتو�صع بالتاأ�صرة الذهبية

جامعات وموؤ�ض�ضات اأكادميية يف دبي متفائلة بالعام 2021
امل�صتقبلية التعليم  لأمناط  م�صتعدة  اجلامعات  اهلل:  عبد  • حممد 

جمل�س �ضاحية اخلالدية  يف اجتماعه يبحث م�ضتجدات مر�ضى اخلان وفعالياته للفرتة املقبلة

•• اأبوظبي- الفجر

ك�������ص���ف���ت ج���ام���ع���ة اأب����وظ����ب����ي عن 
العاملية  الإم�������������ارات  ����ص���رك���ة  اأن 
منحة  ق�����دم�����ت  ق�����د  ل����الأمل����ن����ي����وم 
لثالثة  دره��م   150،000 بقيمة 
طلبة  ق��دم��ه��ا  بحثية  م�����ص��روع��ات 
وامليكانيكية  الكهربائية  الهند�صة 
تهدف  حيث  احل��ا���ص��وب،  وهند�صة 
امل���������ص����روع����ات  دع�������م  اإىل  امل����ن����ح����ة 
ل���ب���ن���اء ط�����ائ�����رات دون  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
ذك��ي��ة، كجزء من  طيار وروب��وت��ات 
من  الثالثة  للن�صخة  التح�صريات 
تطلقها  "الروبوت" التي  م�صابقة 
اأن ح�صد  ال�صركة.  جاء ذلك بعد 
املركزين  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  طلبة 
الن�صخة  خ����الل  وال����ث����اين  الأول 
"الروبوت"،  م�صابقة  من  املا�صية 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  و����ص���ع���ت  ال���ت���ي 
وم���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
الإمارات اأمام حتٍد لت�صميم وبناء 
ربوتات �صناعية ميكن ا�صتخدامها 
الن�صخة  ال�صركة.  ويف  يف م�صاهر 
يتطلع  امل�������ص���اب���ق���ة،  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة 
م��ن خالل  اأب��وظ��ب��ي  طلبة جامعة 

م�صروعاتهم البحثية اإىل مواجهة 
الت�صغيلية  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ع���دد 
�صديدة  ���ص��ن��اع��ي��ة  ب��ي��ئ��ات  ظ���ل  يف 
الإمارات  �صركة  وتزويد  ال�صعوبة 
خا�صة  بقراءات  لالأملنيوم  العاملية 
هذا  ويف  ال����ك����رب����ون.   مب�������ص���اه���ر 
ال���دك���ت���ور حمدي  ق�����ال  ال�������ص���دد، 
ال�صيباين، عميد كلية الهند�صة يف 
بتحقيق  "نعتز  اأب��وظ��ب��ي:  جامعة 
وموا�صلتهم  الإجن��از  لهذا  طلبتنا 
�صمن  وابتكاراتهم  مهاراتهم  حث 
العاملية  الإم����ارات  �صركة  م�صابقة 
ال����ث����اين على  ل���ل���ع���ام  ل���الأمل���ن���ي���وم 
التوايل. ونلتزم يف جامعة اأبوظبي 
�صاملة  اأك���ادمي���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ب��ت��وف��ري 
ل��ل��ط��ل��ب��ة وت����زوي����ده����م ب���امل���ه���ارات 
الوا�صعة  واخل���������ربات  امل���ت���ق���دم���ة 
وم�صاعدتهم  تناف�صيتهم  لتعزيز 
ع���ل���ى ت�����ويل م��ن��ا���ص��ب ق���ي���ادي���ة يف 
امل�صتقبل. ياأتي هذا النجاح كدليل 
اأبوظبي  جامعة  طلبة  اإب���داع  على 
التقنيات  ت��ط��وي��ع  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م 
لتحديات  حلول  لتقدمي  احلديثة 
جهته  وم���ن  حقيقة."   ���ص��ن��اع��ي��ة 
اأ�صاف الدكتور حممد غزال، اأ�صتاذ 

ورئي�س ق�صم الهند�صة الكهربائية 
الطبية  وال��ه��ن��د���ص��ة  واحل��ا���ص��وب��ي��ة 
اأب���وظ���ب���ي:  احل���ي���وي���ة يف ج���ام���ع���ة 
اأبوظبي  ج���ام���ع���ة  يف  "نوا�صل 
مفكرين  ل��ي��ك��ون��وا  الطلبة  اإع����داد 
يف  وم��ب��ت��ك��ري��ن  ورواداً  م�صتقلني 
وذلك  الهند�صية،  احللول  تطوير 
اأكادميية  بتجربة  ت��زوي��ده��م  ع��رب 
ذات جودة متميزة وبحث تطبيقي 
متنوعة  اأك�����ادمي�����ي�����ة  وم������راف������ق 
اأتقدم  وه��ن��ا،  حديثة.  وخم��ت��ربات 
بال�صكر اجلزيل اإىل �صركة الإمارات 
هذه  اإتاحة  على  لالأملنيوم  العاملية 
الفر�صة، متمنياً لطلبتنا التوفيق 
يف الن�صخة الثالثة من امل�صابقة." 

وق����ال ع���ب���داهلل ال����زرع����وين، نائب 
ونقل  ال���ت���ط���وي���ر  ق�������ص���م  رئ���ي�������س 

الإم����ارات  �صركة  يف  التكنولوجيا 
"ت�صّكل  ل����الأمل����ن����ي����وم:  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�صناعية  ال���روب���وت���ات  م�����ص��اب��ق��ة 
العاملية لالأملنيوم  ل�صركة الإمارات 
امل��ن�����ص��ة امل��ث��ال��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع اأملع 
ال���ع���ق���ول ال��ه��ن��د���ص��ي��ة ال�������ص���اب���ة يف 
فعال  ب�صكل  للم�صاهمة  ال���دول���ة 
يف ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي الإم���ارات���ي 
وال������ذي ي��ع��د ج������زءاً رئ��ي�����ص��ي��اً من 
اق��ت�����ص��ادن��ا. ول��ط��امل��ا ك��ان��ت جامعة 
حيث  للم�صابقة  داع��م��ة  اأب��وظ��ب��ي 
امل�������ص���ارك���ة خالل  ح���ر����ص���ت ع���ل���ى 
مّكنتنا  وال���ت���ي  م��ت��ت��ال��ي��ني  ع��ام��ني 
وابتكارات  اإبداعات  ا�صتك�صاف  من 
الطالب يف دولة الإمارات، ون�صعى 
على  ال��ط��الب  ه����وؤلء  حتفيز  اإىل 
م��وا���ص��ل��ة م�����ص��ريت��ه��م امل��ه��ن��ي��ة يف 

امل����ج����ال ال�������ص���ن���اع���ي وت���زوي���ده���م 
ب����خ����ربات وم�����ه�����ارات م����ن جت����ارب 
باأهمية  �صيحظى  قطاع  يف  واقعية 
ك��ب��رية يف م�����ص��رية دول���ة الإم����ارات 

التنموية واقت�صادها املعريف".
الطلبة  ال���ف���ائ���ز  ال���ف���ري���ق  و����ص���م 
عبداهلل را�صد ومها ياغي وت�صنيم 
الهند�صة  فريق  �صمن  جي  ب�صمه 
الكهربائية، والطالب عمر مروان 
ع���ل���ي���ان، وه�������ص���ام غ������زال، وحممد 
ر���ص��ا، وي��زي��د ال��دج��ري م��ن فريق 
ي�صرف  ح��ي��ث  احل��ا���ص��وب،  هند�صة 
والدكتور  غ���زال  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
الهند�صة  اأ����ص���ت���اذ  ف����ري����وان،  ل����وؤي 
ال����ط����ب����ي����ة احل�����ي�����وي�����ة ع����ل����ى كال 
الهند�صة  فريق  وي�صم  الفريقني. 
عبدالرحمن  الطلبة  امليكانيكية 

حممد عبدالدامي، واأحمد اخلواد 
وعبدالرحمن  ع���ب���دال���رح���م���ن، 
ح�������ص���ن���ي ج���م���ع���ة، واأغ������ي������د ب���الل 
ال����ط����ح����ان، ب�����اإ������ص�����راف ال���دك���ت���ور 
م�صارك  اأ���ص��ت��اذ  اخل�����ص��ر،  حم��م��د 
امليكانيكية  الهند�صة  ق�صم  ورئي�س 
وال�صناعية يف اجلامعة.  و�صيقوم 
ببناء  اأب����وظ����ب����ي  ج���ام���ع���ة  ط���ل���ب���ة 
واخ��ت��ب��ار روب��وت��ات وط��ائ��رات دون 
اجلامعة  م��وارد  با�صتخدام  طيارة 
ومرافقها  التطبيقي  ال��ب��ح��ث  يف 
احلديثة.  وامل���خ���ت���ربات  امل���ت���وف���رة 
البحثية  امل�صروعات  تقييم  و�صيتم 
كلية  م��ن  اأع�صاء  قبل  م��ن  داخلياً 
للم�صابقة  تقدميها  قبل  الهند�صة 
ربيع  ال����درا�����ص����ي  ال��ف�����ص��ل  خ�����الل 

  .2021

•• دبي- الفجر

اأعربت نخبة من روؤ�صاء اجلامعات وقيادات 
امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات 
وذل�����ك   2021 ب����ال����ع����ام  ت����ف����اوؤل����ه����م  ع�����ن 
التطعيم �صد  ب���دء ح��م��الت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
يف  التقدم  وا�صتمرار  كوفيد19-  ف��ريو���س 
وتو�صيع  الرئي�صية  التعليمية  امل�����ص��روع��ات 
ن��ط��اق ن��ظ��ام ال��ت��اأ���ص��رية ال��ذه��ب��ي��ة، وه���و ما 
العايل  التعليم  على قطاع  اإيجاباً  �صينعك�س 
واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  وخ�صو�صاً  الدولة  يف 
وجممع  العاملية  الأكادميية  دب��ي  مدينة  يف 
من  نخبة  يحت�صنان  ال��ل��ذان  للمعرفة  دب��ي 
اجلامعات العاملية يدر�س فيها اأكرث من 27 

األف طالب. 
وت��ت��و���ص��ع ب��ع�����س اجل��ام��ع��ات مل��واك��ب��ة تزايد 
الطلبات على الدرا�صة يف دبي، حيث و�صعت 
حجر   2019 ال��ع��ام  يف  برمنغهام  ج��ام��ع��ة 
الأ���ص��ا���س حل��رم��ه��ا اجل��دي��د يف م��دي��ن��ة دبي 
�صي�صتوعب  وال�����ذي  ال��ع��امل��ي��ة،  الأك���ادمي���ي���ة 
وت�صنف  منه،  النتهاء  عند  طالب   2900
�صمن  املتميزة  الربيطانية  املوؤ�ص�صة  ه��ذه 
عام  و�صهد  العامل.  يف  جامعة   100 اأف�صل 
احل��رم اجلامعي  العمل على  تقدم   2020

اجلديد ب�صكل ملحوظ.  
اأي�صاً  دب���ي  وات  ه��ريي��وت  ج��ام��ع��ة  وت�صتعد 
لالنتقال هذا العام اإىل حرم جامعي جديد 
األف قدم   218 اأح��دث طراز مب�صاحة  على 
مربع يف جممع دبي للمعرفة. ومت ت�صميم 
مع  ليتوافق  رقمياً  املدعم  اجلامعي  احل��رم 
اأح����دث ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��وم��ة، ومب���ا ي�صمن 
اإم��ك��ان��ي��ة التعلم  ���ص��الم��ة ال���ط���الب، وي��ت��ي��ح 
املدمج و�صوًل اإىل اإمكانية الدرا�صة عن بعد، 
التغريات يف قطاع  ي�صمح مب�صايرة  ما  وهو 

التعليم بعد كوفيد19-.
فيما �صهد جممع دبي للمعرفة يف اأغ�صط�س 
اجل��ام��ع��ي اجلديد  احل���رم  اف��ت��ت��اح   2020
 )UOWD( دب��ي  يف  ولونغونغ  جلامعة 
الإمارات،  يف  دولية  جامعة  اأق��دم  تعد  التي 

الذي تبلغ  اأب��واب حرمها اجلامعي اجلديد 
ويتميز  م��رب��ع،  ق���دم  األ���ف   200 م�صاحته 
ب��ت�����ص��م��ي��م م��ع��م��اري ح��دي��ث ي��ج��م��ع اأح����دث 
تركز  معا�صرة  تعلم  م�صاحات  مع  التقنيات 
ع��ل��ى الب��ت��ك��ار، وجن��ح��ت يف ال��ع��ام 2020 

بتحقيق اأعلى معدل قبول يف �صبع �صنوات.
مردوخ  جامعة  افتتحت  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
جممع  يف   2020 م���اي���و  يف  الأ����ص���رتال���ي���ة 
م�صاحة  على  جامعياً  حرماً  للمعرفة،  دب��ي 
حجم  �صعف  وه���و  م��رب��ع  ق���دم   27000
الأكادميية  دب��ي  مدينة  يف  ال�صابق  مقرها 
العاملية. ويتميز مبرافق ذات م�صتوى عاملي، 
واأثاث  ال�صيرباين  لالأمن  خمترب  فيها  مبا 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  ل��ت��ع��زي��ز  ودي���ك���ورات داخ��ل��ي��ة 

باأ�صلوب تعاوين.
تقدمي  اإىل  الأربعة  اجلامعات  تلك  وت�صعى 
تركز على مهارات  اأكادميية متميزة  برامج 
تقدمي  على  حثيث  ب�صكل  وتعمل  امل�صتقبل، 
حياة جامعية تفاعلية يكت�صب فيها الطلبة 
اإىل جانب  ال��ع��م��ل  م���ه���ارات احل��ي��اة و���ص��وق 
ال��ع��ل��وم الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��الخ��ت�����ص��ا���ص��ات التي 
اجلامعات  ه���ذه  وت�����ص��ت��ق��ط��ب  ي��خ��ت��ارون��ه��ا. 
اإىل  بالإ�صافة  الإم����ارات  خ��ارج  م��ن  الطلبة 

اآلف الطلبة من خمتلف اإمارات الدولة.  
ويف ه����ذا ال�������ص���دد، ق����ال حم��م��د ع��ب��د اهلل، 
العاملية  الأكادميية  دبي  ملدينة  العام  املدير 
وجممع دبي للمعرفة: "واجه قطاع التعليم 
العايل عاملياً جمموعة من التحديات ب�صبب 
اجل��ائ��ح��ة، ول��ك��ن م��ع دخ���ول ال��ع��ام اجلديد 
اجلامعات  م��ن  ���ص��رك��اءن��ا  اإن  ال��ق��ول  ميكننا 
التكيف  ا�صتطاعت  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ص�صات 
لأمناط  م�صتعدة  وب��ات��ت  و���ص��رع��ة،  ب��ك��ف��اءة 
بداأ  منها  العديد  اأن  اذ  امل�صتقبلية  التعليم 
تعتمد  بالفعل  هجينة  تعليم  من��اذج  تقدمي 
ير�صخ  ال���ذي  الأم���ر  التقنيات،  اأف�صل  على 
اإقليمياً  ال��ع��ايل  للتعليم  وجهة  دب��ي  مكانة 

وعاملياً".  
املتعلقة  الإجن���������ازات  "ترتبط  واأ������ص�����اف: 
خالل  حت��ق��ق��ت  وال��ت��ي  وامل���واه���ب  بالتعليم 

 ،2020 خ��الل  وجت��ل��ت  املا�صية  ال�����ص��ن��وات 
ارتباطاً وثيقاً بروؤية حكومة دولة الإمارات 
املعرفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  اق��ت�����ص��اد  ل��ب��ن��اء  و�صعيها 
اأظ���ه���رت درا����ص���ة حديثة  والب���ت���ك���ار. ف��ق��د 
ال�صركاء ثقة  اإىل جانب عدد من  اأجريناها 
الوظائف  على  التناف�صية  بقدرتهم  ال�صباب 
على  واأك�������د  العاملية".   ال���ع���م���ل  ب����اأ�����ص����واق 
اجلامعات  اأف�صل  ا�صتقطاب  يف  "ال�صتمرار 
وذلك  دب��ي  يف  لها  ح�صور  لتاأ�صي�س  العاملية 
للجامعات  ج��اذب��ة  بيئة  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
مدعومة  تناف�صية  اأع��م��ال  وبيئة  والطلبة 
متكاملة".    وخ���دم���ات  مب�صطة  ب���اإج���راءات 
العمليات  مدير  بيلي،  بني  ق��ال  جانبه،  من 
يف حرم جامعة برمنغهام يف دبي: "بعد عام 
بروؤية  الفخر  يعرتينا  بالتحديات،  م��ل��يء 
يتخرجون  دب��ي  برمنغهام  جامعة  خريجي 
ويلتحقون بوجهات توظيف رائعة. لقد عمل 
التعليم  ا�صتمرار  ل�صمان  تعب  بال  فريقنا 
العام  ط���وال  طالبنا  جلميع  اجل���ودة  ع��ايل 
 ."2021 بالعام  متفائلون  ونحن   2020
واأ�صاف: "�صنفتتح حرمنا اجلامعي اجلديد 
يف �صبتمرب 2021، ومع بدء توفري لقاحات 
كوفيد19- يف الدولة ويف اأنحاء العامل، فاإن 
قطاع  وتطور  لنمو  موؤهلة  والإم����ارات  دب��ي 
ملتزمون  ب��دورن��ا  ون��ح��ن  ال��ع��ايل.  التعليم 
ت��ع��ل��ي��م م��ت��م��ي��ز وجت���رب���ة طالبية  ب��ت��وف��ري 

بالطالب  للرتحيب  ونتطلع  وفريدة،  اآمنة 
والدرا�صات  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  اجل����دد 
وعلوم  والهند�صة  الأعمال  مبجالت  العليا 
والقانون  والتعليم  النف�س  وعلم  الكمبيوتر 
الربوفي�صور  وق�����ال   ."2021 ال���ع���ام  يف 
حممد �صامل، رئي�س جامعة ولونغونغ دبي: 
عاماً   27 ميتد  بتاريخ  جامعتنا  “تتمتع 
العربية  الإم��ارات  الأكادميي يف  التميز  من 
املتحدة مبا يجعلها رائدة يف م�صهد التعليم 
اجلامعي  حرمنا  ويعك�س  باملنطقة.  العايل 
اجل��دي��د ال��ت��زام��ن��ا ب��ت��ق��دمي م�����ص��ار تعليمي 
يتحول  عامل  يف  بالبتكار،  و�صغفنا  متقدم، 
التعليم  من��وذج  ورقمنة  املدمج  التعلم  نحو 
ال��ت��ق��ل��ي��دي، وم���ن ه��ن��ا ف����اإن اإط�����الق احلرم 
املنا�صب  ال��وق��ت  ي��اأت��ي يف  اجل��دي��د  اجلامعي 
التقليدية  التدري�س  عنا�صر  ي�صمل  ك��ون��ه 
واحل��دي��ث��ة ب����اآن م��ع��اً وه���و اأم����ر ع��ل��ى غاية 

الأهمية من اأجل تفوق الطلبة".
قال   ،2021 ع���ام  ت��وق��ع��ات  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
ال��ربوف��ي�����ص��ور ع��م��ار ك���اك���ا، رئ��ي�����س جامعة 
�صهد  "لقد  دب�������ي:  ف�����رع  وات،  ه����ريي����وت 
ع��دي��د من  ال���وب���اء يف  ت���اأث���ري   2020 ع����ام 
ال��ق��ط��اع��ات، ول��ك��ن م��ع اإط���الق اللقاح نحن 
النتعا�س  ب��داي��ة  ���ص��رى  اأن��ن��ا  م��ن  على ثقة 
2021، ونتطلع ب�صغف اإىل  القت�صادي يف 
العام اجلديد وكل ما �صيحمله معه. والأهم 
من ذلك، اأننا اأحرزنا تقدماً كبرياً يف تطوير 
حرمنا اجلامعي اجلديد و�صنكون م�صتعدين 
لالنتقال اإىل املبنى اجلديد يف غ�صون اأ�صهر 
قليلة. اإن موقع احلرم اجلديد �صمن جممع 
قلب  يف  ���ص��ن��ك��ون  اأن��ن��ا  ي��ع��ن��ي  للمعرفة  دب���ي 
وهذا  دب��ي.  يف  والرقمية  التجارية  الأعمال 
خ�صبة  بيئة  اجلامعي  احل��رم  موقع  يجعل 
والأو�صاط  الأع��م��ال  قطاعات  بني  للتعاون 
جديدة  فر�صاً  للطلبة  و�صيفتح  الأكادميية 
ول  العملية.  اخل���ربة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  للتعلم 
لدولة  الر�صيدة  بالقيادة  هنا  ن�صيد  اأن  ب��د 
ات��خ��ذت��ه من  مل��ا  امل��ت��ح��دة  الإم�����ارات العربية 
للتخفيف  مهمة  وخطوات  حا�صمة  ق��رارات 

من تاأثري وباء كوفيد19- و�صمان التوفر 
اإىل  نتطلع  لأن  ي�صجعنا  ما  للقاح،  ال�صريع 

عام جديد م�صرق وناجح".
العميد  ت���روت���ر،  جيم�س  ال��دك��ت��ور  واع��ت��رب 
دبي،  م��ردوخ  جلامعة  الأك��ادمي��ي  والرئي�س 
بالتحديات  مفعماً  كان   2020 "العام  اأن: 
اأي  على  معا  التغلب  باإمكانية  تذكرنا  التي 
ب��ط��رح لقاحات فعالة،  الأم���ل  ع��وائ��ق، وم��ع 
اجلامعي  حل��رم��ن��ا  الن���ت���ق���ال  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع 
للمعرفة،  دب���ي  امل��ذه��ل يف جم��م��ع  اجل��دي��د 
الفعاليات  واإق��ام��ة  التدري�س  اإىل  وال��ع��ودة 

وجها لوجه".

درا�صة
درا���ص��ة حملت  اأك���دت   ،2020 اأك��ت��وب��ر  ويف 
عنوان "ماذا عن ال�صباب؟" اأعدتها "كي بي 
من  اإنرتبرايز" بدعم  تالنت  جي" و"ذا  اإم 
 72% اأن  العاملية،  الأكادميية  دب��ي  مدينة 
من الطالب واثقون باأن تعليمهم اجلامعي 
الذي يح�صلون عليه ومهاراتهم ال�صخ�صية 
اأي  يف  على وظيفة  احل�صول  �صتمكنهم من 
الدرا�صة  ه���ذه  واأظ���ه���رت  ال��ع��امل.  م��ك��ان يف 
 153 م��ن  اأك���رث  تبلغ  �صريحة  ال��ت��ي مت��ث��ل 
ثمانية  اأن  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  يف  ط��ال��ب  األ����ف 
يحمله  ملا  متحم�صون  �صباب  ع�صرة  كل  من 
تفاوؤله  ع��ن  منهم   88% وع��رّب  امل�صتقبل، 

مبا هو قادم. 
العاملية  الأك���ادمي���ي���ة  دب���ي  م��دي��ن��ة  وت��ع��ت��رب 
 27 وت�صم  ال��ع��امل،  اأكادميية يف  بيئة  اأك��رب 
فيها جامعة  ب��ل��دان، مب��ا  ت�صعة  م��ن  جامعة 
ميدل�صك�س، كلية مان�ص�صرت لإدارة الأعمال، 
جامعة �صرتاثكاليد، جامعة برادفورد، كلية 
اإنرتنا�صونال لإدارة الأعمال، جامعة  هولت 
كريتن، مدر�صة ا�س بي جني لإدارة الأعمال 
اآي  "بي  وجامعة  اأميتي،  وجامعة  العاملية، 
تي اإ�س بيالين"، اأكادميية مانيبال للتعليم 
العايل. وب��دوره ي�صم جممع دبي للمعرفة 
قائمة موؤ�ص�صات متميزة ذات �صهرة عاملية يف 

التعليم والتدريب املهني واملوارد الب�صرية.

••  ال�شارقة  -الفجر:

بحث جمل�س �صاحية اخلالدية م�صتجدات 
املالحظات اخلا�صة مبر�صى اخلان يف اإطار 
اجلهات  م��ع  م��ن خماطبات  م��ا مت  متابعة 
بذلك  يت�صل  وما  ال�صاأن  هذا  يف  الر�صمية 
والتي  واأرائ��ه��م  ال�صيادين  احتياجات  من 
ونائب  رئي�س  قبل  من  م�صبقاً  ر�صدها  مت 
رئي�س املجل�س لتخاذ الإجراءات املنا�صبة .

ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع ال����ذي عقده 
اأول  اأول  �صباح  اخلالدية  �صاحية  جمل�س 
اأخذ  بعد  ال�صارقة  مدينة  يف  مبقره  اأم�س 
كافة الحرتازات الالزمة للمحافظة على 
الأول  هو  الجتماع  ويعد  العامة  ال�صحة 

خالل عام 2021.
���ص��ع��ادة خ��ل��ف��ان �صعيد  ت���راأ����س الج���ت���م���اع 
كل  الجتماع  وح�صر  املجل�س  رئي�س  املري 
م��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ���ص��ع��ادة حممد 

عمران  املجل�س  وم�صوؤول  جر�س  بن  را�صد 
احلمادي وموظف املجل�س حامد احلمادي 
�صم�صة  الن�صائية  اللجنة  من  واملتطوعات 

جمعة علي و اآمنه املال .
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع رح��ب ���ص��ع��ادة خلفان 
حتقق  مب��ا  واأ���ص��اد  باحل�صور  امل���ري  �صعيد 
ط�����وال ال���ف���رتة امل��ا���ص��ي��ة م���ن اأع���م���ال قام 
امل�صاعي  م��وا���ص��ل��ة  اإط�����ار  امل��ج��ل�����س يف  ب��ه��ا 
كافة  م��ع  ال�صلة  وتعزيز  املجتمع  خلدمة 
الو�صل بني  املجل�س حلقة  باعتبار  اأف��راده 

املواطنني واحلكومة .
اأعمال  بعدها ج��رى الط��الع على ج��دول 
املالحظات  م��ن��اق�����ص��ة  مت  ح��ي��ث  الج��ت��م��اع 
ع��ل��ى م��ر���ص��ى اخل���ان ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق اىل 
واملبادرات  للفعاليات  ال�صتعداد  مناق�صة 
2021م والنظر يف  العام احل��ايل لعام  يف 
ما ي�صتجد من اأعمال وا�صتطالع خطابات 
اأخ�����رى يف  ج��ه��ات  م���ن  للمجل�س  م��وج��ه��ة 

الإمارة .
و خ���الل الج��ت��م��اع اط��ل��ع رئ��ي�����س املجل�س 
على بع�س الأمور الجتماعية مع اللجنة 
من  املتعففة  الأ�صر  تخ�س  التي  الن�صائية 

اأهايل ال�صاحية كما وجرى التحدث يف عدد 
ال�صاحية   �صوؤون  يف  الهامة  املوا�صيع  من  
والنظر يف تفعيل املجل�س مبا يخدم اأهايل 

ال�صاحية ويلبي احتياجاتهم.

لعقد  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  اأوج�����ه  اإىل  ال��ت��ط��رق  ومت 
مبادرة يل�صتنا التي تهدف اإىل تعزيز الدور 
الجتماعي والرتابط بني املجل�س واأهايل 

ال�صاحية  .

خالل حفل تخريج اأول دفعة ت�صم 35 منت�صبًا
الفريق املري يوجه بتطبيق دبلوم 

البتكار واملواهب �ضنويًا
•• دبي-الفجر:

وجه معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�صرطة دبي بتطبيق 
برنامج "دبلوم البتكار واملواهب" ملنت�صبي �صرطة دبي من الإدارات العامة 
يف  ال��ق��وة  منت�صبي  تاأهيل  ب��ه��دف  وذل���ك  �صنوي،  ب�صكل  ال�صرطة  وم��راك��ز 
خمتلف املجالت ال�صرطية، واخلروج مب�صاريع ومبادرات نوعية وُمبتكرة 

ُت�صهم يف تطوير منظومة العمل.
جاء ذلك خالل حفل تخريج اأول دفعة من برنامج "دبلوم البتكار واملواهب" 
ال�صرطة،  ومراكز  العامة  الإدارات  خمتلف  من  منت�صباً   35 ت�صم  والتي 
 me Dubai by( والذي نظمه جمل�س البتكار يف �صرطة دبي بفندق
اللواء كامل بطي ال�صويدي م�صاعد  �صعادة  بح�صور   ،)melia hotel
ال�صويدي  غ��امن  غيث  والعميد  بالوكالة،  العمليات  ل�صوؤون  العام  القائد 
والعميد  بالوكالة،  وال��ت��دري��ب  الأك��ادمي��ي��ة  ل�صوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�صاعد 
ال�صيخ حممد عبداهلل املعال م�صاعد القائد العام ل�صوؤون التميز والريادة 
بالوكالة، والعميد حمودة بال�صويدا العامري م�صاعد القائد العام ل�صوؤون 
مدراء  جمل�س  رئي�س  �صرور  بن  خ��ادم  عبداهلل  والعميد  بالوكالة،  املنافذ 

مراكز ال�صرطة، مدير مركز �صرطة بر دبي، عدد من ال�صباط.
3 م�صروعات  امل���ري خ��الل فعاليات احل��ف��ل  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  واع��ت��م��د  كما 
بعد  وذل��ك  واملواهب"  البتكار  "دبلوم  برنامج  خريجو  ابتكرها  ابتكارية 
الطالع عليها ومناق�صة اأهدافها، وتتمثل يف م�صروع طائرة املهام اخلا�صة، 
م�صروع  اإىل  اإ�صافة  الأرواح،  واإن��ق��اذ  ال��ط��وارئ  بخدمات  خا�س  وم�صروع 

ُمتعقب التفتي�س الذكي.
واأكد معايل الفريق املري على اأهمية خمرجات دبلوم البتكار واملواهب يف 
تر�صيخ مفهوم البتكار على م�صتوى موظفي القيادة العامة ل�صرطة دبي، 
اإىل جانب اخلروج بابتكارات ومبادرات حتقق الأهداف  ونقل املعرفة لهم 
ال�صرتاتيجية ل�صرطة دبي يف جمال تعزيز الأمن والأمان واإ�صعاد املجتمع 

والبتكار يف املوارد.
ا�صرتاتيجية  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  وامل��واه��ب  البتكار  دب��ل��وم  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
�صرطة دبي الرامية اإىل جعل �صرطة دبي اأوىل املوؤ�ص�صات التي تتبنى روؤى 
جمال  يف  العامل  دول  طليعة  يف  الدولة  جلعل  الر�صيدة  القيادة  وتطلعات 
اإليها  ت�صعى  التي  والتطور  التنمية  م�صرية  مواكبة  اإىل  اإ�صافة  البتكار، 
الدولة لتعزيز ريادتها لت�صبح من اأف�صل دول العامل بحلول مئوية الحتاد 

عام 2071. 
واأ�صار معايل الفريق املري اإىل حر�س �صرطة دبي على دفع حركة الإبداع 
بتطوير  تهتم  ال�صرطي  لالإبداع  ا�صرتاتيجية  وخلق  العمل،  يف  والبتكار 
وحت�صني م�صتوى الأداء املوؤ�ص�صي وربطه بالأهداف ال�صرتاتيجية للقيادة 
والدقة  بال�صرعة  تت�صم  عاملية  موا�صفات  ذات  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  العامة، 
يف  للخريجني  متمنياً  الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  اإىل  وترتقي  واملهنية 
اأداء مهام عملهم ونقل اخل��ربات لزمالئهم يف  ال��دورة الأوىل التوفيق يف 

العمل، وحتقيق تطلعات القيادة العامة ل�صرطة دبي.
اأن دبلوم البتكار  اأحمد بن �صباع،  اإبراهيم  اأكد املقدم الدكتور  من جانبه، 
مت اع����داده م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ني وخ����رباء الب��ت��ك��ار يف ���ص��رط��ة دب���ي والذين 
يتكون  ال��دب��ل��وم  برنامج  اأن  اإىل  لف��ت��اً  الب��ت��ك��ار،  جم��ال  يف  اعتماد  لديهم 
والثانية  النظري لالبتكار،  الإط��ار  تتناول  الأوىل  املرحلة  من مرحلتني: 

الأوىل. املرحلة  يف  اأخذه  مت  العملي" ملا  "التطبيق 
واأو�صح اأن املرحلة الأوىل من دورات الدبلوم انطلقت بدورة خا�صة لتاأهيل 
البتكار  ومفهوم  الب��ت��ك��ار،  اأ�صا�صيات  تتناول  الب��ت��ك��ار  جم��ال  يف  ال��ك��وادر 
واأدواته، وا�صتهدفت املنت�صبني ليكونوا على اإملام تام بكل ما يتعلق بالبتكار 
واأفكاره وامل�صاهمة يف نقل هذه املفاهيم لزمالئهم والعمل على تر�صيخها 

�صمن بيئة العمل.
يف  تعلمه  مت  ما  تطبيق  اإىل  هدفت  الدبلوم  من  الثانية  املرحلة  اأن  وتابع 
تطوير  يف  ت�صهم  ونوعية  ابتكارية  مب�صروعات  للخروج  الأوىل  املرحلة 
خف�س  يف  دب��ي  �صرطة  ا�صرتاتيجية  حتقيق  يف  وت�صاهم  العمل  منظومة 
ن�صبة اجلرمية وزيادة ال�صعور بالأمن والأمان والعمل على اإ�صعاد املجتمع.
واأ�صار املقدم ابن �صباع اإىل اأن مقدمي برنامج دبلوم البتكار واملواهب من 
موظفي �صرطة دبي احلا�صلني على اعرتاف املوؤ�ص�صات العاملية يف البتكار 
مثل املنظمة المريكية لالبتكار GINI وISO، وهم من تولوا الإ�صراف 

على الدبلوم وال�صهام يف تاأهيل املنت�صبني يف املجالت العملية والنظرية.
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املنغنيز معدن اأ�صا�صي ل�صحة اجل�صم، اإل اأن لالإكثار منه 
لدى  الذكاء  معدل  تراجع  اإىل  ت��وؤدي  �صامة  تاأثرات 

الأولد.
ُن�������ص���ر اأخ���������رًا يف جم��ل��ة  وذك�������ر ب���ح���ث ج����دي����د 
NeuroToxicology، اأن التعر�ص املفرط للمنغنيز 
�صلبية،  تنموية  ع�صبية  تاأثرات  اإىل  يوؤدي  الهواء  يف 
امتلكوا  املعدن  لهذا  تعر�صوا  الذين  الأولد  اأن  وات�صح 

معدلت ذكاء متدنية.

د.  قادتها  التي  اجلديدة،  الدرا�صة  و�صملت 
يف  م�صاعدة  بروفي�صورة  وه��ي  هاينز،  اإري��ن 
ق�صم ال�صحة البيئية يف كلية الطب بجامعة 
�صن�صيناتي يف اأوهايو، عدداً من �صكان مدينة 

اإي�صت ليفربول الأمريكية.
وي��ت��خ��ط��ى م���ع���دل امل��ن��غ��ن��ي��ز يف ه�����واء هذه 
املدينة ما تو�صي به وكالة احلماية البيئية 
الأمريكية )منذ اأكرث من عقد من الزمن(. 
واأكد تقرير الوكالة لعام 2010 اأن )ن�صب 
دوماً(  تخطت  ال��ه��واء  يف  املحمول  املنغنيز 

قيمها املو�صى بها )يف كل مواقع املراقبة(.
امل���ع���ادن  م����ن  ُي���ع���د  امل��ن��غ��ن��ي��ز  اأن  ل����ص���ك يف 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة، ف��ه��و ����ص���روري ل��ت��ط��ور الدماغ 
ر  حتذِّ البيئية  احلماية  وكالة  لكن  ومن��وه، 
من اأنه ي�صبح �صاماً عند التعر�س "ملعدلت 

عالية منه".
الفولذ  �صناعة  يف  غالباً  املنغنيز  ُي�صتخدم 
والأ�صمدة،  وال��ب��ط��اري��ات،  اأخ���رى،  و�صبائك 
وال�صرياميك، وكثري غريها. وت�صري وكالة 
اأن  اكت�صفت  درا���ص��ات  اإىل  البيئية  احلماية 

التعر�س املزمن لهذا املعدن يف الهواء يرتبط 
بتبدلت ع�صبية �صبيهة مبر�س باركن�صون، 
واأن العي�س يف مناطق ت�صم معدلت عالية 
جداً منه يرتبط مب�صاكل ع�صبية، خ�صو�صاً 

بني الرجال بعد �صن اخلم�صني.
ُيعتربون  ال�صباب  وال��ب��ال��غ��ني  الأولد  لكن 
ر  اأي�صاً مهددين بهذا اخلطر، وفق ما حتذِّ
باإفراط  للمنغنيز  التعر�س  لأن  ال��وك��ال��ة، 

يوؤثر يف التعّلم وال�صلوك.
ُعر�صة  اأكرث  ليفربول  اإي�صت  �صكان  وُيعترب 
اأن هذه  امل��ن��غ��ن��ي��ز، مب���ا  مل��خ��اط��ر  خ�����ص��و���ص��اً 
وم�صنعاً  ن��ف��اي��ات  حم���رق���ة  ت�����ص��م  امل��دي��ن��ة 
انتظار  طال  ال�صبب،  لهذا  املنغنيز.  ملعاجلة 
التعر�س  ت���اأث���ري  ت���ت���ن���اول  ال���ت���ي  ال���ب���ح���وث 

للمنغنيز املحتملة يف ال�صكان.
تراجع معدل الذكاء

و�صعر  دم  عينات  وفريقها  هاينز  د.  حللت 
اأُخذت من 106 اأولد ترتاوح اأعمارهم بني 
درا�صة  يف  كلهم  �صاركوا  �صنوات،  وت�صع  �صبع 

املجتمعات"  يف  الن�صيط  التعر�س  "بحوث 
 2013 ع����ام  م���ار����س  ب���ني   )CARES(

ويونيو 2014.
عام  بداأ  اأ�صمل  بحث  م�صروع   CARES
التي  ال�صابقة،  الدرا�صة  واأ�صارت   .2008
اأ����ص���رف���ت ع��ل��ي��ه��ا د. ه���اي���ن���ز، ���ص��م��ن اإط�����ار 
امل�صروع، اإىل اأن معدلت املنغنيز تعوق النمو 
كافية. غري  اأو  عالية  كانت  �صواء  الع�صبي، 
العلماء اختبارات على  اأجرى  الدرا�صة،  ويف 
الدم وال�صعر، بحثاً عن املنغنيز والر�صا�س. 
الكوتينني.  ع��ن  بحثاً  امل�صل  حللوا  ك��ذل��ك 
ومالأ امل�صاركون يف الدرا�صة اأي�صاً ا�صتبانات 
التقييم  لإج������راء  ال��ب��اح��ث��ون  ا���ص��ت��خ��دم��ه��ا 

املعريف.
قيا�صات  ب��ني  املحتملة  ال��رواب��ط  لحت�صاب 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وعالمات  امل��ن��غ��ن��ي��ز  م��ع��دلت 
هاينز  د.  اع���ت���م���دت  ال�����ذك�����اء،  اخ����ت����ب����ارات 

وزمالوؤها على مناذج انحدار خطي.
من  للتخل�س  اكت�صافاتهم  تعديلهم  وبعد 
العوامل امل�صللة املحتملة، تو�صل الباحثون 

ترتبط  ال�صعر  يف  املنغنيز  م��ع��دلت  اأن  اإىل 
ال�صاملة،  ال��ذك��اء  اختبارات  بعالمات  �صلباً 
ف�������ص���اًل ع����ن ����ص���رع���ة امل���ع���اجل���ة وال����ذاك����رة 

العاملة.
الكت�صافات:  اأهمية  على  هاينز  د.  و�صددت 
اأن هذه امل�صاألة ت�صمل تفاعالت  "ل �صك يف 
تتفاقم  ه��ذه  اأن  اإل  اقت�صادية.  اجتماعية- 
اأي�صاً جراء التعر�س لعوامل بيئية قد تكون 

خطرية".
لكن الباحثني اأ�صاروا اأي�صاً اإىل بع�س حدود 
بحثهم. اأوًل، تناولت الدرا�صة عدداً �صغرياً 
من الأولد. وثانياً، قد يعود هذا الرابط اإىل 
التعر�س التاريخي للمنغنيز ل اإىل التعر�س 

ملعدلت �صامة من هذا املعدن.
يو�صح الباحثون: "ينبغي اإخ�صاع التعر�س 
تقييم  لعملية  امل��ج��ت��م��ع  ه���ذا  يف  للمنغنيز 
اأخرى  بتعر�س جمموعات  اأ�صمل ومقارنته 
من الأولد لهذا املعدن، واأنه من ال�صروري 
البيئية،  ال��ع��دال��ة  م�����ص��ائ��ل  اإ���ص��اف��ة  اأي�����ص��اً 
عمليات  اإىل  النف�صي،  الإج��ه��اد  كم�صببات 

التحليل هذه مبا اأنها توؤدي دوراً يف ال�صمية 
الع�صبية"، وفق الباحثني.

اأخ�������رياً، ت��خ��رب د. ه��اي��ن��ز اأن���ه���ا ت��خ��ط��ط يف 
امل�صتقبل لإ�صافة بيانات الت�صوير الع�صبي 

"فيما  ف��ري��ق��ه��ا،  ودرا�����ص����ات  درا���ص��ات��ه��ا  اإىل 
يف  املنغنيز  ل��ت��اأث��ري  فهمنا  تعميق  ن��وا���ص��ل 
النمو الع�صبي وحتديد اخلط الفا�صل بني 

الأ�صا�صي املفيد وال�صرر ال�صام".

بتبدلت  يرتبط  للمنغنيز  املزمن  التعر�س 
ع�صبية �صبيهة مبر�س باركن�صون

جداً  عالية  معدلت  ت�صم  مبناطق  العي�س 
منه يرتبط مب�صاكل ع�صبية.

لالإكثار منه تاأثرات �صامة توؤدي اإىل تراجع معدل ذكاء الأطفال

املنغنيز...  معدن اأ�ضا�ضي ل�ضحة اجل�ضم و�ضروري لتطوير الدماغ ومنوه

جتنبه  ينبغي  وم��ا  ت�صمينه  يجب  م��ا  اختيار  ي��ب��دو  وق��د 
بع�س  ت�صنيف  ي�صعب  ولكن  كافية،  بدرجة  �صهال  اأم��را 

العنا�صر.
ب��راي��ث��وي��ت، ال��رئ��ي�����س التنفيذي  اإي����ان  واأو����ص���ح ال��دك��ت��ور 
امل�صروبات  اأن   ،Habitual ل�صركة  امل�صارك  واملوؤ�ص�س 
ما  غالبا  ولكنها  �صحية،  ت��ب��دو  ق��د  ال�صكر  م��ن  اخل��ال��ي��ة 

حتتوي على "حمليات خالية من ال�صكر".
ويقول برايثويت: "املحليات اخلالية من ال�صكر )واملنتجات 
اأن تبدو  التي ت�صتخدمها عادة، مثل دايت �صودا(، ميكن 

�صحية لأنها ل حتتوي على �صعرات حرارية".
تظهر  بدرا�صات  برايثويت  الدكتور  ي�صت�صهد  الواقع،  ويف 
اأن ا�صتخدام املحليات مثل ال�صكرالوز، قد يزيد يف الواقع 

من خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�صكري، وزيادة 
الوزن واأمرا�س التمثيل الغذائي.

بدائل  يتناولون  الذين  الأ�صخا�س  اأن  الأب��ح��اث  وتظهر 
بقية  يف  الطعام  ت��ن��اول  يف  الإف���راط  اإىل  مييلون  ال�صكر، 
وجباتهم - ب�صكل اأ�صا�صي للرتاجع عن اأي تاأثري اإيجابي 

قد يكون لديك على تناول ال�صعرات احلرارية.

ماذا ين�صح الدكتور برايثويت؟
ميكنك  ل  ولكن  ال�صكر  خف�س  حت��اول  كنت  "اإذا  ي��ق��ول: 
تخيل احلياة بدون ال�صوكولتة )اأو اأيا كانت احللوى التي 
تختارها!(، ففكر يف ال�صماح لنف�صك بالنغما�س فقط يف 
اأي���ام معينة م��ن الأ���ص��ب��وع. يف الأي���ام الأخ���رى، ابحث عن 

بديل مثل الفاكهة املجففة لتظل يف متناول اليد، يف حال 
كنت ت�صعر بالفعل بالرغبة ال�صديدة".

احلذر  توخي  يجب  اأخ��رى  خفية  �صحية  خماطر 
منها

يحذر برايثويت من اأن تناول الفاكهة يوفر فوائد �صحية 
ل ح�صر لها، ولكن يجب اأن تكون حذرا من حمتواها من 

الفركتوز،
الفاكهة  وع�صائر  الفواكه  يف  موجود  طبيعي  �صكر  وه��و   

وبع�س اخل�صروات والع�صل.
مع  ال�صحية  الفوائد  م��ن  ق��در  اأق�صى  حتقيق  ول�صمان 
تقليل املخاطر التي ي�صكلها الفركتوز، يجب عليك اختيار 

ين�صح  كما  الع�صري،  م��ن  ب��دل  الكاملة  الفاكهة  ت��ن��اول 
برايثويت.

وبالتايل  مكررة،  غري  الكاملة  "الفاكهة  اأي�صا:  ويو�صح 
اخلفيفة  ال��وج��ب��ات  م��ن  ل��ك  بالن�صبة  بكثري  اأف�صل  فهي 

احللوة الأخرى،
 ب�صبب الألياف واملواد املغذية التي حتتوي عليها، والتي 

تقاوم العديد من الآثار ال�صارة للفركتوز.
 وال�صتنتاج الوا�صح هنا هو حماولة ا�صتبدال احللوى اأو 

الوجبات اخلفيفة ال�صكرية بالفواكه الكاملة".
ولكن، كما ي�صري،

مثل  اأي�صا،  بذلك  للقيام  اأخ��رى  فر�س  هناك  تكون  قد   
تناول  اأو  امل��ج��ف��ف،  ب��ال��ت��وت  ال�����ص��ك��ر يف احل���ب���وب  ت��ب��دي��ل 

ال��ف��راول��ة م��ع ال��ق��ل��ي��ل م��ن ال�����ص��وك��ولت��ة، ب���دل م��ن لوح 
ال�صوكولتة وحده.

وي�صيف برايثويت: "جتدر الإ�صارة اإىل اأنه بينما يحافظ 
والفيتامينات  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�صر  بع�س  على  الع�صري 
ل��ك كمية  وي��رتك   - الأل��ي��اف  يتجاهل  ف��اإن��ه  الفاكهة،  يف 

الفركتوز نف�صها التي حت�صل عليها يف كوكاكول".
وت�صمل اأعرا�س مر�س ال�صكري النوع 2:

الليل. يف  وخا�صة  املعتاد  من  اأكرث  التبول   .1
الوقت. طوال  بالعط�س  ال�صعور   .2

ال�صديد. بالتعب  ال�صعور   .3
حماولة. دون  الوزن  اإنقا�س   .4

الروؤية. و�صوح  عدم   .5

امل�ضروبات اخلالية من ال�ضكر قد تزيد
 خطر الإ�ضابة مبر�س ال�ضكري!

يدل داء ال�صكري النوع 2 اأن البنكريا�ص ل ينتج كمية كافية من الأن�صولني اأو اأن اخلاليا ل متت�ص الأن�صولني الذي ينتجه.
وُيعتقد اأن قرارات منط احلياة غر ال�صحية تلعب دورا يف الإ�صابة باملر�ص. لذلك، قد يكون اتباع اأ�صلوب حياة �صحي مبثابة 

حاجز �صد احلالة املزمنة.
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�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�علن بالن�شر 

                      يف �لدعوى رقم  3917/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2860/2019 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1.067.379.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : دراكني كون�صالتن�صي م.د.م.�س -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهما : 1- دريك اند �صكل اجنينريجن ���س.ذ.م.م 2- دريك اند �صكل انرتنا�صيونال 
)�صركة م�صاهمة عامة( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  ب�صداد  اخطاركم  بتاريخ:2020/12/15  البتدائية  دبي  : قررت حمكمة  الإعالن  مو�صوع 
ار�س  بيع قطعة  وال  التبليغ  تاريخ  ي��وم من  دره��م خ��الل 15  وق��دره )1062359.50(  به  املنفذ 
ف�صاء - املنطقة اجلداف - رقم الر�س 94 - والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�س 

املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�علن بالن�شر        

يف  �لدعوى 1266/2020/18 عقاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : دعوى بطلب ف�صخ وانهاء اتفاقية اليجار طويلة المد املربمة بني املدعية واملدعي عليها 

الوىل بتاريخ:22 اأكتوبر 2018 واخلا�صة بقطعة الر�س رقم 4900-597 للبناء رقم 15 مب�صاحة وقدرها 
)7.251.37(مرت مربع والكائنة مبجمع دبي لال�صتثمار مع الزام املدعي عليها الوىل بان ت�صدد للمدعية 

مبلغ وقدره )1.151.760.03( درهم مع الزام املدعي عليهما الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى بطلب ف�صخ وانهاء اتفاقية اليجار طويلة المد 
الر�س رقم 597-4900  اأكتوبر 2018 واخلا�صة بقطعة  بتاريخ:22  الوىل  واملدعي عليها  املدعية  املربمة بني 
للبناء رقم 15 مب�صاحة وقدرها )7.251.37(مرت مربع والكائنة مبجمع دبي لال�صتثمار مع الزام املدعي عليها 
وامل�صاريف  الر�صوم  املدعي عليهما  الزام  درهم مع  للمدعية مبلغ وقدره )1.151.760.03(  ت�صدد  بان  الوىل 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2021/1/24  ال�صاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�علن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5986/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 11870/2018 عمايل جزئي 

وامل�صتاأنفة رقم:1393/2019 ا�صتئناف عمايل، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 10.718.2 درهم( 
، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعالن : احمد �صويف �صاملني عبداهلل �صامل -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه : 1- اريج عثمان عبدالعزيز ابوبكر- �صفته بالق�صية : منفذ �صده

 جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )10.718.2( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
بالدعوى رقم 2020/1813 مدين جزئي حماكم دبي

املدعي عليه:ح�صان احمد يغمور
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�صابي بالق�صية اأعاله واملرفوعة �صدكم من املدعي 
بح�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه  املطلق  مبارك  بن  فهد  بن  مبارك 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق:2021/1/14 م ال�صاعة اخلام�صة م�صاء 
الثاين -  ال��دور   - �صارع زعبيل  الكائن بدبي:بنايا مونتانا -  وذل��ك مبقر مكتب اخلبري 

مكتب 201.
يرجى احل�صور باملوعد واملكان املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة 

لها قانونا لال�صتف�صار الت�صال ب����:0501811161 ، 048322220
.  info.amnaauditing@gmail.com - amnaalmeer.auditing@gmail.com

�خلبري �ملحا�شبي
�آمنة �إبر�هيم �أحمد حممد �ملري 

 مذكرة �إعلن بالن�شر للح�شور
�أمام �خلربة

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�إعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   - عامل ت�شابال ذ.م.م )�شابال وورلد ذ.م.م(
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001794/ 

اإىل املحكوم عليه : عامل ت�صابال ذ.م.م )�صابال وورلد ذ.م.م(
 ، هاتف:043477882   ،  18 رقم  التاأجري  مكاتب  مبنى   ، باحلمرية  احلرة  املنطقة   ، ال�صارقة  امارة 

 info@chapalworld.com:فاك�س:043415506 - الربيد اللكرتوين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ: �صهال منوجهري مقدم - اجلن�صية ا�صرتايل - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 254003.0 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإجراءات  اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك  اإعالنك / 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�شي/علي �ملهلبي
حمكمة عجمان

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�علن حكم بالن�شر        

يف  �لدعوى 251/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- ح�صن جعفر اب�صاري كمردي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�صتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ص�صة 
)735.654( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ يف 2020/5/5 وحتى ال�صداد التام كما الزمته 
مبثابة  حكما  ذل��ك.   ع��دا  ما  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

�علن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 117/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- �صالح عزيز كرمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�صتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ص�صة 
)624.375( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ يف 2020/3/5 وحتى ال�صداد التام كما الزمته 
مبثابة  حكما  ذل��ك.   ع��دا  ما  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

�علن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 124/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- رعد احمد ح�صني  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�صتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ص�صة 
)415.742( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ يف 2020/3/6 وحتى ال�صداد التام كما الزمته 
مبثابة  حكما  ذل��ك.   ع��دا  ما  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
  �علن بالن�شر

املرجع : 10
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ تاج بهادور خان بهادور ، اجلن�صية باك�صتان يرغب 
�صومني  ال�صيد:حممد  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�صته  البيع  يف 
الرمال  )بقالة  امل�صماه  الرخ�صة  يف  بنغالدي�س  اجلن�صية   ، مياه  دولت  حممد  احمد 
ال�صادرة من  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )749928(  باأمارة  تاأ�ص�صت  الفالح( والتي 

دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صاأن الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية. 
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

  �علن بالن�شر
املرجع : 11

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد ا�صد نا�صر حممود اجلن�صية باك�صتان ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50%  وذلك اىل ال�صيد:حممد نعمان ميمون احمد 
ميمون ، اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة )ور�صة حممد ميمون لت�صليح كهرباء ومكيفات 
ال�صيارات( والتي تاأ�ص�صت باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )774909( ال�صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية يف ال�صارقة ، تغيري ن�صاط ، تغيري ال�صم التجاري لل�صركة/املوؤ�ص�صة ، 

ان�صحاب �صريك ، تنازل �صاحب الرخ�صة لخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صاأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية. 
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

  �علن بالن�شر
املرجع : 12

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداهلل احمد عبداهلل �صامل املرزوقي اجلن�صية المارات 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، املتحدة  العربية 
اخلليج  )جنوم  الرخ�صة  يف  باك�صتان  اجلن�صية   ، املهريي  احمد  �صامل  علي  ال�صيد:�صامل 
ال�صادرة  رقم )773396(  ال�صارقة مبوجب رخ�صة  باأمارة  تاأ�ص�صت  والتي  املكائن(  ل�صيانة 
من دائرة التنمية القت�صادية ، تغيري ن�صاط ، تغيري ال�صم التجاري لل�صركة/املوؤ�ص�صة ،  

تنازل �صاحب الرخ�صة لخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صاأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية. 
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

�إعلن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية �لحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007650 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه :عالء حممد ماجد �صالح نعمان 

جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة - التعاون
بناء على طلب املدعي/عبداملجيد حممد عبداملجيد ابو دقه

 - الدعاء  باجلل�صة ولئحة  عليه  املدعي  اعالن   - درهم  بدفع مبلغ )15000(  عليه  املدعي  الزام 
�صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 299 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية

املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/1/20 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
البتدائية املدنية يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا- مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
5( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�إعلن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006777 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :عبداهلل ح�صن احمد الزرعوين 
جمهول حمل الإقامة : امارة ال�صارقة اجلميان فيال رقم 12 - �س.ب:1425

بناء على طلب املدعي/م�صرف المارات ال�صالمي �س.م.ع
وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليخ  املدعي  الزام  فيها  ويطلبك  الدعوى  عليك  اقام  قد 
اعتبارا من  وذلك   %9 بواقع  التاأخريية  بالغرامة  عليه  املدعي  الزام   - درهم   )170.086.54(

تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام - الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/1/18 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
البتدائية املدنية يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباحا- مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
5( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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   �إنذ�ر عديل بالن�شر 

رقم 2021/284 
املنذر:ان�صتانت اك�صي�س لبيع وتاأجري املعدات الن�صائية ذ.م.م

املنذر اليها:ابن �صريف للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
فان املنذر ينذركم وفور تبليغكم الخطار اىل �صرورة تنفيذ ما جاء بالخطار العديل 
وواحد  وثالثمائة  ال��ف  وخم�صون  �صبعة  دره��م   )57331.75( مبلغ  �صداد  �صرورة  مع 
املنذر  ل�صالح  اليها  املنذر  ذمة  املرت�صدة يف   - فل�صا  و�صبعون  درهم وخم�صة  وثالثون 
اي��ام من  �صبعة  خ��الل  كتعوي�س يف   - دره��م  الف  ع�صرة  10000دره����م  اىل  بال�صافة 
ت�صلمكم هذا الخطار وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدكم 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0003041 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ميزان الرحمن �صاند مياه 
برج   - الكورني�س  �صارع   - املجاز  منطقة   - ال�صارقة  امارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
بالر�صيد رقم 1 - الطابق رقم 11 مكتب رقم 1102 - هاتف رقم:065689912 

- فاك�س رقم:065693914 - �س.ب رقم:1211 ال�صارقة
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/1/13 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة البتدائية املدنية - مكتب رقم  )1 مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�شادرة من حمكمة �ل�شارقة ، �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية
)كلي(  جتاري   SHCFICICOM2020 /0002139 يف  �لدعوى رقم

اىل املحكوم عليه:اقبال فدا ح�صني كوثاوال الفخامة لتجارة عدد وادوات الور�س ذ.م.م

نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/10/26 قد حكمت املحكمة عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم ل�صالح:البنك العربي املتحد �س.م.ع بالتايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليهما 

بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغا )مليونا ومائتي وثمانون الفا و�صتمائة وثمانية ع�صر 

درهما واحد ع�صر فل�صا - والفائدة القانونية بواقع %5 �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد 

على ال تتجاوز الفائدة املبلغ املق�صي به والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة 

، حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية. 
�لقا�شي/ه�شام �حمد عو�شني
حمكمة �ل�شارقة

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 308/2020
Mashreqbank psc - املنذر:بنك امل�صرق �س.م.ع

ملنذر اليه:رائد حممد خليل �صحاده - اجلن�صية الردن
RAID MOHAMMAD KHALEEL SHEHADEH

ينذر املنذر املذكورة اعاله املنذر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ قدره 
)213.712.41( درهم مئتان وثالثة ع�صر الفا و�صبعمائة واثنا ع�صر درهم وواحد واربعون 
رق�����م:4198692470669571  الئتمان  بطاقة  ح�صاب  ك�صف  مبوجب  والثابت   - درهما 
لتخاذ  ا�صفني  نطر  �صوف  وال  الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  خم�صة  اأق�صاها  م��دة  يف  وذل��ك 
الر�صوم  املذكور وحتميلكم  باملبلغ  والق�صائية ومطالبتكم  القانونية  الج��راءات  كافة 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 306/2020
Mashreqbank psc - املنذر:بنك امل�صرق �س.م.ع

املنذر اليها:كاريني مكرديج رو�صانيان - اجلن�صية لبنان
CARINE ROUSHANIAN

والبالغ  بذمتها  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  اعاله  املذكورة  املنذر  ينذر 
ال�صيك رقم )001(  والثابت مبوجب   - دره��م  الف  دره��م ثالثمائة  ق��دره )300.000( 
لتخاذ  ا�صفني  نطر  �صوف  وال  الن�صر  تاريخ  من  اي��ام  خم�صة  اأق�صاها  م��دة  يف  وذل��ك 
الر�صوم  املذكور وحتميلكم  باملبلغ  والق�صائية ومطالبتكم  القانونية  الج��راءات  كافة 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 307/2020
Mashreqbank psc - املنذر:بنك امل�صرق �س.م.ع
املنذر اليه:ح�صني بهاي بينرت - اجلن�صية الهند

HUSSAIN NASIR BHAI PAINTER

ينذر املنذر املذكورة اعاله املنذر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها والبالغ قدره 
)60.000( درهم �صتون الف درهم - والثابت مبوجب ال�صيك رقم )001( وذلك يف مدة 
ايام من تاريخ الن�صر وال �صوف نطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات  اأق�صاها خم�صة 
القانونية والق�صائية ومطالبتكم باملبلغ املذكور وحتميلكم الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
تعلن �صركة/م�صاريع امل�صرق املتحدة �س.م.م - ابوظبي عن قطع عالقة 
�صفر  ج��واز  يحمل  اجلن�صية(  )الهند  جاكوب  جاكوب  امل��دع��و/راجن��ي 
رقم N2811160 ويعمل لدينا بوظيفة مدير عام حيث انه مت قطع 
العالقة معه نهائيا من تاريخ 2021/1/10 ولي�س له اآي �صفة �صخ�صية 
بال�صركة املذكورة من تاريخ ن�صر هذا العالن كما نحذر من التعامل 
معه او توقيعه با�صم املوؤ�ص�صة حتى ل يقع يف امل�صائلة القانونية ، فعلى 
من له حق او اعرتا�س مراجعة املوؤ�ص�صة خالل ا�صبوع وال فان املوؤ�ص�صه 

غري م�صوؤولة عن بعد هذه املدة وهذا للعلم.
ن�شر على م�شئولية �ملعلن 

قطع علقة وحتذير

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�إعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   - �لو�دي �لخ�شر للو�شاطة �لعقارية �لو�دي 
�لخ�شر للعقار�ت �لبجعة للعقار�ت ذ.م.م

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2019 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001722/ 
اإىل املحكوم عليه : الوادي الخ�صر للو�صاطة العقارية - يعلن علي مقر وكيله القانوين مكتب املحامي/احمد علي حممد الزيودي 

عجمان - �صارع ال�صيخ را�صد النعيمي - هاتف 067479995
الوادي الخ�صر للعقارات -  يعلن علي مقر وكيله القانوين مكتب املحامي/احمد علي حممد الزيودي عجمان - �صارع ال�صيخ را�صد 

النعيمي - هاتف 067479995
البجعة للعقارات ذ.م.م - يعلن علي مقر وكيله القانوين مكتب املحامي/احمد علي حممد الزيودي عجمان - �صارع ال�صيخ را�صد 

النعيمي - هاتف 067479995
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ: مبارك علوان �صعيد مبارك الدرعي - اجلن�صية المارات العربية املتحدة - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي 

:  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 144920.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  
ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة - يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك عم ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�شي/علي �ملهلبي
حمكمة عجمان

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   - جمال عبيد �ل�شحي
)كلي(  مدين   AJCEXCICIV2019 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001462/ 

اإىل املحكوم عليه : جمال عبيد ال�صحي
بن  املحامي  بوكالة  للمحاماة  ال�صويدان  الغامن مكتب  بناية  �صيتي  بناية جاردن  عجمان اجلرف مقابل حمكمة عجمان 

�صويدان مكاين 5009811167
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ: فداء زهران ابو علي ب�صفته ال�صخ�صية ومديرا ملركز اليا�صمني للعقارات  - اجلن�صية المارات العربية املتحدة - يف 
الق�صية امل�صار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 
كالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 6116620.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا 
الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�صور جل�صة - يوم - املوافق - ال�صاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال 

تخلفك عم ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�شي/علي �ملهلبي
حمكمة عجمان

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�شادر عن حمكمة عجمان �ل�شرعية
يف �لدعوى رقم:2020/626 �حو�ل

اىل املدعي عليه:�صعيد را�صد حممد �صعيد الزعابي - جمهول حمل القامة داخل الدولة
مبا ان املدعي/فاطمة حممد احمدي

قد اقامت عليك الدعوى ال�صرعية املذكورة بالرقم اعاله امام هذه املحكمة للمطالبة ب����:دعوى 
تطليق للهجر وعدم النفاق وال�صرر

وقد حددت املحكمة جل�صة الحد املوافق:2021/1/17 م للنظر يف الدعوى فاأنت مكلف باحل�صور 
�صخ�صيا او من ينوب عنك ر�صميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى ويف حالة 

تخلفك عن احل�صور يف املوعد املحدد فان املحكمة �صتنظر يف الدعوى وت�صدر حكمها غيابيا
حتريرا يف يوم الحد املوافق:2020/12/27م.  

�لقا�شي

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�علن بالن�شر        

 1285/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ا�صتي�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار ذ.م.م 

اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى بطلب ف�صخ وانهاء اتفاقية اليجار طويلة المد املربمة بني املدعية واملدعي  قد 
عليها الوىل بتاريخ 22 اكتوبر 2018 واخلا�صة بقطعة الر�س رقم 4900-597 للبناء رقم 2 مب�صاحة وقدرها )12.090.32( 
مرت مربع والكائنة مبجمع دبي لال�صتثمار مع الزام املدعي عليها الوىل بان ت�صدد للمدعية مبلغ وقدره )1.930.040.45( 
درهم  جملة املبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي عليها الوىل ح�صب ك�صف احل�صاب املوؤرخ يف 2020/11/16 واملتمثلة يف بدلت 
متام  حتى  وم�صتحقات  اث��ار  من  ذل��ك  على  يرتتب  ما  مع  والغرامات  ال�صحي  ال�صرف  ور�صوم  اخلدمات  ور�صوم  اليجار 
الخالء التام وت�صليم املاأجور للمدعية خالية من ال�صواغل وال�صخا�س وخاليا من اي قيد مع بطالن عقد الرهن املربم 
عليها  واملدعي  املدعية  بني  املربمة  اليجار  لتفاقية  باملخالفة  وال��ذي مت  الثاين  عليه  واملدعي  الوىل  عليها  املدعي  بني 
الر�صمية لزالته وحموه وت�صليم الر�س للمدعية خالية  املواد 16/2.4 وباملخالفة للقانون مع خماطبة اجلهات  الوىل  
من الرهون وال�صواغل وال�صخا�س مع الزام املدعي عليهما بالر�صوم - وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2021/1/21 
ال�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2019/143 انابه 
طالب التنفيذ : م�صرف ابوظبي ال�صالمي

 املنفذ �صده : حممد ا�صفاق عبدالرزاق- باك�صتاين اجلن�صية
اأنه فى يوم الحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
اأو�صاف العقار: نوع العقار – فيال - املنطقة : الرو�صة 2 –القطاع اجلنوبي - رقم الر�ص 0597  -  امل�صاحه : 
915  مرت مربع - القيمه التقديرية : 2.900.000.00 ) اثنان مليون وت�صعمائة الف درهم( ويباع العقار 

لأعلى �صعر .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2019/143 انابه 
طالب التنفيذ : م�صرف ابوظبي ال�صالمي

 املنفذ �صده : حممد ا�صفاق عبدالرزاق- باك�صتاين اجلن�صية
اأنه فى يوم الحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
اأو�صاف العقار: نوع العقار – فيال - املنطقة : الرو�صة 2 –القطاع اجلنوبي - رقم الر�ص 0597  -  امل�صاحه : 
915  مرت مربع - القيمه التقديرية : 2.900.000.00 ) اثنان مليون وت�صعمائة الف درهم( ويباع العقار 

لأعلى �صعر .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2123  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150.000.00 ) مائة وخم�صون األف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2133  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 341.088  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 194.000.00 ) مائة واربعه وت�صعون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2119  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2093  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2075  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150.000.00 ) مائة وخم�صون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2068  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 281.419  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2054  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2123  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150.000.00 ) مائة وخم�صون األف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2133  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 341.088  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 194.000.00 ) مائة واربعه وت�صعون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2119  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2093  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2075  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 150.000.00 ) مائة وخم�صون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2068  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 281.419  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2054  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280  مرت مربع - القيمه 

التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2132  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2014  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 220.000.00 ) مائتان وع�صرون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
1995  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 220.000.00 ) مائتان وع�صرون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2132  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 160.000.00 ) مائة و�صتون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
2014  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 279.999  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 220.000.00 ) مائتان وع�صرون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   

    �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل

اإعالن بيع العقار بالن�صر )املنفذ �صده( يف الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
اأ�صد ورا�صد  – بوكالة املحامني / د.حبيب املال وطارق ال�صام�صي واإميان  طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد 

عبداهلل وحمد الرحمه وحممد املرزوقي واأمر اخلاجة املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد ذ.م.م
اأنه فى يوم الأحد املوافق 17-1-2021 ال�صاعة 12:00 ظهرًا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى 
ال�صراء  راغبي  وعلى    )HTTP://WWW.EMIRATESAUCTION.AE اللكرتوين  موقعها 
البيع  على  اعرتا�ص  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخول  قبل  ال�صا�صي  الثمن  من   %20 عن  ليقل  تاأمني  ايداع 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات   من  يربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم 
اأيام  الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة  301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
اأن يزيد على الثمن  خالل الع�صرة التالية لر�صو  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ُع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات 

خزينة املحكمة . وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
1995  والتي مت  –القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص   2 – اأر�ص - املنطقة : احلليو  اأو�صاف العقار: نوع العقار 
فرزها من القطعة امل�صماة �صابقًا احلليو – رقم القطعة  22 – احلو�ص 2 -  امل�صاحه : 280.001  مرت مربع - 

القيمه التقديرية : 220.000.00 ) مائتان وع�صرون الف درهم( .مالحظه: يدفع املبلغ فورًا
                                                                                                  حليمة اأحمد احلو�صني /مدير اخلدمات الق�صائية

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�إخطار عديل

برقم �ملحرر:2020/56477 
املخطر:نياز حممد داد حممد - اجلن�صية افغان�صتان احمل بطاقة هوية رقم:784197005269838

العنوان:ال�صارقة - مي�صلون - مقابل حمطة ادنوك - الهاتف:971503769141
العنوان:عجمان - ال�صناعية 3 - اجلرف - �صارع جده - بالقرب من لند  اليهم:1- عبدالقدير - اجلن�صية افغان�صتان -  املخطر 
مارك انرتنا�صيونال لتجارة قطع غيار ال�صيارات - هاتف 0556676291 - 2- حممد ابراهيم ، اجلن�صية افغان�صتان - العنوان: عجمان 
- ال�صناعية 3 - اجلرف - �صارع جده - بالقرب من لند مارك انرتنا�صيونال لتجارة قطع غيار ال�صيارات - هاتف 0556676291  -3- 
حممد امني ، اجلن�صية افغان�صتان - العنوان:عجمان - ال�صناعية 3 - اجلرف - �صارع جده - بالقرب من لند مارك انرتنا�صيونال 

لتجارة قطع غيار ال�صيارات - هاتف 0556676291
مو�صوع الخطار:املطالبة مببلغ وقدره )95.000( خم�صة وت�صعون الف درهم فقط لغري

)خمبز  وامل�صماه  للمخطر  اململوكة  الرخ�صة  بيع  على  التفاق  مت  اليهم  واملخطر  املخطر  بني  التجاري  التعامل  الوقائع:نتيجة 
باب النجاح( ال�صادرة من الدائرة القت�صادية بامارة ال�صارقة بالرقم 775095 وذلك مبوجب عقد خطي مرفق لكم مع الرتجمة 
وقدره  مبلغ  بتاريخ:2020/10/12  اليهم  املخطر  �صددوا  وقد  درهم   )145.000( وقدره  مببلغ  الرخ�صة  بيع  على  اتفقوا  القانونية 
)50.000( وذلك من قيمة الجمالية على ان ي�صددوا باقي املبلغ على اق�صاط �صهرية ابتداءا من تاريخه وحتى تاريخ 2021/3/15 
وقيمة الق�صط الواحد كما هو مذكور يف التفاقية اخلطية مبلغ وقدره )10.000( درهم ومل يلتزم املخطر اليهم بالتفاقية ومل يتم 
�صداد ق�صط �صهر نوفمرب لذا يعترب املخطر ان التفاقية لغية ويلزم املخطر املخطر اليه ب�صداد املبلغ كامال وقدره )95.000( درهم 

وحيث ان املخطر حاول الت�صال باملخطر عليه مرارا وتكرارا حلل املو�صوع لكن دون جدوى.
لذلك:يخطر املخطر )املخطر اليه( ب�صرورة �صداد املبلغ وقدره )95000( درهم وذلك خالل )5( ايام من تاريخه وال �صي�صطر ا�صفا 

اىل اتخاذ الجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واحرتام
�لكاتب �لعدل      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة( 

�لعدد 13135 بتاريخ 2021/1/11   
�إخطار عديل

برقم �ملحرر:2020/57369 
املخطر:طارق احمد �صويف - اجلن�صية الهند واحمل بطاقة هوية رقم 784197328607052

العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم:0564140403
املخطر اليه:ريا�س بي اي جمال الدين ، اجلن�صية الهند يحمل بطاقة هوية رقم:784198538719695

العنوان:ال�صارقة - هاتف رقم:0507455933
املو�صوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ 39000 درهم

املخطر اليه حرر �صيك للمخطر مببلغ )39000( درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد  انه  ال�صيك ال  ال�صيك توجه املدعي ل�صرف  ا�صتحقاق  انه بتاريخ  عليه حيث 

كايف قابل لل�صحب
بنك  على  وامل�صحوب   2019/10/10 ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم   39000 مببلغ   000024 رقم  كالتايل:ال�صيك  وبياناته 

ابوظبي التجاري
وحيث ان املدعي عليه قد يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن 

دون جدوى
لذلك فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكورة خالل خم�صة ايام من تاريخ اخطاركم وال �صن�صطر 

لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به
�لكاتب �لعدل      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل - �ل�شوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة( 
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بدائرة  م��ت��م��ث��ل��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��ك��وم��ة  ت����ويل 
باملباين  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��اً  والآث�������ار  ال�����ص��ي��اح��ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���واق���ع الأث���ري���ة يف الإم�����ارة، من 
خالل حمايتها واحلفاظ عليها لتعزيز وتثقيف 

اجليل اجلديد باأهمية الرتاث.
ك��ب��رية للحفاظ على  ال���دائ���رة ج��ه��وداً  وت��ب��ذل 
ال�����رتاث ال���ع���م���راين واإع�������ادة جت���دي���ده واإب�����راز 
للمنطقة  العميق  والرتاثي  التاريخي  اجلانب 
التطور واحل��داث��ة يف جم��ال احلفاظ  ومواكبة 
والرتميم ح�صب املعايري الدولية، نظراً لأهمية 
الرتاث ودوره يف احل�صارة الإن�صانية وباعتباره 
ال�صبغة الأ�صا�صية للمجتمع والهوية الوطنية.

ويعد “متحف ح�صن فلج املعال يف اأم القيوين” 
زاخراً بكنوزه العريقة، والذي كان ح�صناً يعود 
ال�صيخ  عهد  يف   1800 العام  اإىل  بنائه  تاريخ 
بهدف حماية اجلهة  الأول  را���ص��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 

ال�صمالية والربية يف الإمارة.
اأن احل�صن يقع يف واحة  اإىل  ال��دائ��رة  واأ���ص��ارت 
ك��ان يعترب م�صيفا لأهايل  وال��ذي   ، املعال  فلج 
زراعة  فيها  تكرث  حيث   ، امل��ا���ص��ي  يف  الإم�����ارات 
النخيل ، والليمون ، واخل�صراوات ، ويتكون من 
يف  اأحدهما   ، برجني  وي�صم  ال�صكل  مربع  بناء 
اجلهة  يف  والآخ���ر   ، ال�صرقية  ال�صمالية  اجلهة 
كبري  جمل�س  من  ويتكون   ، الغربية  اجلنوبية 

للحاكم ، بالإ�صافة اإىل املربعة ، وتطل الردهات 
ال��ث��الث��ة ع��ل��ى ف��ن��اء داخ��ل��ي ، ي��ل��ح��ق باحل�صن 
م�صجد ي�صمى م�صجد فلج املعال ، وبني احل�صن 
م��ن ح��ج��ارة ال�����وادي واجل�����س ك��م��ادة راب��ط��ة ، 
،بجانب  للت�صقيف  وال��دع��ون  اجل��ن��دل  وخ�صب 

ا�صتخدام خ�صب التيك يف الأبواب .
اأن��ه يف عام  واأو���ص��ح��ت دائ���رة ال�صياحة والآث����ار 
بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر   2009
را���ص��د امل��ع��ال ع�����ص��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م اأم 
وامل�صجد  امل��ع��ال  فلج  ح�صن  برتميم  القيوين 
افتتاح  اإع����ادة  2015 مت  ع���ام  ويف  ل���ه،  ال��ت��اب��ع 

ح�صن فلج املعال وملحقاته .
خا�صة  مهماً  م���زاراً  اأ�صبح  احل�صن  اإن  وق��ال��ت 
له  امل��راف��ق  م��ن  العديد  واإ���ص��اف��ة  افتتاحه  بعد 
للح�صن  اخل��ارج��ي��ة  ال�صاحة  اأ�صبحت  حيث   ،
املنتجة يعر�صون  التجار والأ�صر  ل�صغار  منرباً 
اأبرزها  اليدوية  الأ�صغال  خمتلف  خاللها  من 
الأزياء ال�صعبية التي تعد خري ل�صان يعرب عن 

عادات وتقاليد املجتمعات وتراثها.
للح�صن  ملحق  جمل�س  ببناء  ال��دائ��رة  وقامت 
ال�����ص��ي��خ �صعود  “ جم��ل�����س  ب��ا���ص��م  ���ص��م��ي  وق����د 
ل��ل��ت��وا���ص��ل احل�����ص��اري “. وذك����رت ال���دائ���رة اأن 
احل�صن يحتوي على م�صجد اأحلق بح�صن فلج 
لل�صالة  ك��ب��رية  مربعة  م��ن  يتكون  وه��و  امل��ع��ال 

وحم��راب وقد بني يف عهد ال�صيخ عبد اهلل بن 
وا�صتخدم  الطينية  احلجارة  من   ، الأول  را�صد 

خ�صب اجلندل والدعون للت�صقيف .
وت�����ص��م غ���رف���ة الآث�������ار يف ح�����ص��ن ف��ل��ج املعال 
املواقع  املهمة من  الأثرية  اللقى  جمموعة من 
ال��ت��اب��ع��ة ل���الإم���ارة واأه��م��ه��ا م��وق��ع ال�����دور وتل 
الأب���رق وج��زي��رة الأك��ع��اب وم��وق��ع ح��زي��وه ومن 
الفخاريات  من  جمموعة  املعرو�صة  املكت�صفات 
تلك  يف  ت�صتخدم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�صيد  واأدوات 

 ، التماثيل وال��دم��ى  ، وجم��م��وع��ة م��ن  ال��ف��رتة 
يف  امل���راأة  بها  تتزين  كانت  التي  الزينة  واأدوات 
عن  فيديو  اأي�صاً  فيها  ويعر�س   ، الفرتة  تلك 
. كما  ل��الإم��ارة  التابعة  الأث��ري��ة  امل��واق��ع  جميع 
ا�صتخدمت  التي  الأ�صلحة  اأن���واع  الغرفة  ت�صم 
البنادق  اأن��واع من  ال�صيد واحل��روب وهناك  يف 

وال�صيوف وامل�صد�صات وحمزم للطلقات.
اأدوات  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  احل����رف  غ��رف��ة  وت��ع��ر���س يف 
احلالقة واخلياطة وجمموعة من اأدوات الزينة 

املراأة  بها  تتزين  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الف�صية  واحل��ل��ي 
الأق��راط والقالئد واخلالخيل والأ�صاور  منها 
واخلوامت املتعددة الأ�صكال ، وكذلك لبا�س املراأة 
التقليدي كالثوب والربقع ، وال�صيلة وال�صروال 

و�صناعة النول والتلي ، ولب�س العرو�س .
البحر”  “غرفة  امل��ع��ال  فلج  ح�صن  ي�صم  كما 
نظراً للدور احليوي للبحر يف حياة �صكان هذه 
العربي  اخلليج  م��ي��اه  حتيطها  حيث  الإم�����ارة، 
الأثر  ل��ه  ك��ان  مم��ا  تقريباً  جهاتها  جميع  م��ن 
كان  وق��د  الجتماعية،  ال�صكان  الأك��رب يف حياة 
اأم  �صكان  فيها  ا�صتهر  مهمة  مغا�صات  ل��ل��وؤل��وؤ 
مار�س  حيث   ، ال�صمك  �صيد  وك��ذل��ك  القيوين 
���ص��ك��ان��ه��ا ال��ت��ج��ارة ع���رب م��ي��اه اخل��ل��ي��ج العربي 
معرو�صات  �صملت  وق���د  ال��ع�����ص��ور،  اأق����دم  م��ن��ذ 
ال�صفن  الغرفة على جمموعة من من��اذج  ه��ذه 
اخلا�صة بالغو�س والتجارة التي كانت ت�صتخدم 
على  وكذلك   ، ال�صيد  و�صباك   ، القيوين  اأم  يف 
اللوؤلوؤ  عن  الغو�س  لأدوات  الكاملة  املجموعة 
ومناخل   ، وامل��ي��زان   ، والفطام   ، البو�صلة  منها 

غربلة اللوؤلوؤ .
وي�صاهد الزائر حل�صن فلج املعال غرفة ال�صوق 
اإىل العطار وحمل  ال�صعبي والذي يتعرف فيه 
ال�صعبية،  والقهوة  والدكان  واملحلوي  الأقم�صة 
ال�����ص��ور وال��وث��ائ��ق وال��ت��ي ت�صم  اإ���ص��اف��ة لغرفة 

للمنا�صبات  ال��ق��دمي��ة  ال�����ص��ور  م���ن  جم��م��وع��ة 
املعال  ف��ل��ج  ت��ط��ور منطقة  وم���راح���ل  ال��وط��ن��ي��ة 
ومت و�صع اأدوات قدمية ت�صتخدم للتوثيق مثل 
والب�صتخته  والراديو  الكتابة  واأدوات  الكامريا 

والهواتف القدمية واآلة الطباعة.
ك��م��ا ي��ت��ع��رف ال����زائ����ر ل��ل��ح�����ص��ن ع��ل��ى طريقة 
ا�صتخراج الدب�س من التمر يف غرفة “املدب�صة” 
ح��ي��ث اه��ت��م الأه������ايل ك���ث���رياً ب��احل�����ص��ول على 
“الدب�س” وهو �صائل ي�صتخرج من التمر، عن 
“املدب�صة”،  عليه  يطلق  خ��ا���س  معمل  ط��ري��ق 
ونظراً لأهمية الدب�س كعن�صر غذائي هام كانت 
املعامل ت�صيد يف غرف مبوا�صفات خا�صة  هذه 

تلحق باملخزن .
وي�����ص��م احل�����ص��ن اأي�����ص��اً غ��رف��ة ال�����ص��ي��خ��ة حيث 
احل�صن،  يف  بخ�صو�صية  ال��غ��رف��ة  ه��ذه  تتمتع 
الأ�صيلة،  العربية  والتقاليد  العادات  من  تنبع 
بعزل  امل���راأة  خ�صو�صية  على  باملحافظة  وذل��ك 

غرف احلرمي عن الغرف الأخرى اخلا�صة، 
وت���ت���ك���ون م���ن غ���رف���ة ن����وم م���ت���وف���رة ب��ه��ا كافة 
“�صرير”،  ���ص��ربي��ة  م���ن  ال��غ��رف��ة  م�����ص��ت��ل��زم��ات 
وم��ن��دو���س، و���ص��ن��دوق ال��ع��ط��ور، وامل��ن��ز “�صرير 
التي  الأواين  ب��ع�����س  اإىل  اإ����ص���اف���ة  الطفل”، 
النوم  ب��غ��رف��ة  وي��ل��ح��ق  ال�����ص��اب��ق،  ت�����ص��ت��خ��دم يف 

جمل�س احلرمي .

وتناول رئي�س هيئة ال�صارقة للكتاب، رئي�س 
التحرير، �صعادة اأحمد بن ركا�س العامري 
دللت  ال��ك��الم«  »اأول  ال��ع��دد  افتتاحية  يف 
»دخل  وق��ال:  واأهميته.  بيت احلكمة  اإن�صاء 
الأول  ك��ان��ون  دي�صمرب/  م��ن  )التا�صع  ي��وم 
2020( الذاكرة الثقافية لإمارة ال�صارقة، 
ببيت احلكمة الذي افتتحه �صاحب ال�صمو 
التاريخي«،  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  ال�صارقة،  حاكم 
يتالألأ  احلكيم،  احلاكم  »بتوقيع  م�صيفاً: 
اأر�����س احل��ك��م��ة، جت�صيداً  ب��ي��ت احل��ك��م��ة يف 

املبنى،  يف  امل��ع��ن��ى  ت�صييد  يف  ���ص��م��وه  ل��روؤي��ة 
وتنوير العقول والقلوب«.

»يوؤكد  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت  اأن  ال��ع��ام��ري  وت���اب���ع 
الرهان الرابح على املعرفة بكونها الأ�صا�س 
امل���ت���ني يف م��ع��م��ار ال��ب�����ص��ر واحل����ج����ر، وهي 
من  تنمية  ف��ال  ال�صاملة،  التنمية  اأ���ص��ا���س 
عقول،  دون  م��ن  تنمية  ول  م��ع��رف��ة،  دون 
عميقة«،  ثقافية  روؤي��ة  دون  من  تنمية  ول 
وطريق  احلا�صر  بانية  »املعرفة  اأن  م��وؤك��داً 
امل�صتقبل، فمن يتخلى عنها، يفقد احلا�صر 

بيت  اأهمية  اإىل  م�صرياً  امل�صتقبل«،  ويخ�صر 
احلكمة يف تعزيز الهوية العربية، وتعريف 
الأج���ي���ال ب�����الإرث ال��ث��ق��ايف ال��ع��ظ��ي��م لالأمة 
احل�صارة  يف  الكبرية  واإ�صهاماتها  العربية 

الإن�صانية.
ون�����ص��رت جملة »ال��ن��ا���ص��ر الأ���ص��ب��وع��ي« التي 
�صعار  للكتاب حتت  ال�صارقة  ت�صدرها هيئة 
القارات«،  اإىل  ال�����ص��ارق��ة  م��ن  ث��ق��ايف  »ج�صر 
من  املقتب�س  »خورفكان«  فيلم  عن  تقريراً 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  ك��ت��اب 

بعنوان »مقاومة خورفكان للغزو الربتغايل 
1507«. وكتب عن الفيلم مدير التحرير، 
ال��ع��ام��ري يف زاوي���ت���ه »رق���ي���م« بعنوان  ع��ل��ي 
»در�س خورفكان« جاء فيها: »يك�صف الفيلم 
ال�����ذي اأن��ت��ج��ت��ه ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ارق��ة ل���الإذاع���ة 
موري�س  الإيرلندي  واأخرجه  والتلفزيون، 
�صويني والربيطاين بني مول، عن ملحمة 
�صّطرها  التي  والب�صالة  وال��ف��داء  البطولة 
الأج���داد، والتي غ��دْت در���ص��اً ع��اب��راً للزمن، 
ع��ن��وان��ه ال��ك��رام��ة، واأب��ج��دي��ت��ه ال���دف���اع عن 

الأر�س والهوية واحلرية«.
حياة  على  ال�صوء  ت�صليط  املجلة  ووا�صلت 
ون�صرت  املهجر،  يف  معا�صرين  ع��رب  اأدب���اء 
ح������واراً م���ع ال�����ص��اع��ر ع���ب���دو زغ���ب���ور ال���ذي 
يعي�س يف فنزويال، وحواراً اآخر مع الكاتبة 

ماجدولني الرفاعي املقيمة يف هولندا. 
وت�صّمن العدد ال�صابع والع�صرون من املجلة 
حواراً مع ال�صاعر والنا�صر التون�صي �صوقي 
ال�����ص��اع��رة ال�صينية  م��ع  ال��ع��ن��ي��زي، وح����واراً 
عن  ودرا������ص�����ات  زو،  ����ص���وي  ال���ن���ي���وزل���ن���دي���ة 

الكندية  ال�صاعرة  وجتربة  احل��دود،  ثقافة 
املخطوط  وحت���ق���ي���ق  اأت���������وود،  م���ارغ���ري���ت 
عن  ف�صاًل  الرتجمة،  يف  والتاأويل  الأدب���ي، 
ومراجعات  اجل���دي���دة،  الإ����ص���دارات  اأخ��ب��ار 
لكتب �صادرة باللغات العربية والإجنليزية 
املجلة  ن�صرت  كما  والفرن�صية.  والإ�صبانية 
زواي�����ا ل��ك��ل م���ن ال�����ص��اع��رة ن���ات���ايل حنظل، 
نايدا  وال�صاعرة  جيكان،  م��ارك  وامل�صتعرب 
مويكيت�س، وال�صاعرة خلود املعال، والروائية 

ليلى عبد اهلل. 

»النا�ضر الأ�ضبوعي« حتتفي بافتتاح »بيت احلكمة«

•• ال�شارقة-الفجر:

ُيطلق املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج 
حزمة من الربامج خالل دورته احلالية 2021-

الدرا�صات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�صم  وال��ت��ي  2022م 
والبحوث وامل�صاريع.

اإ�صرتاتيجيات  اإطار حتقيق  الربامج يف  تاأتي هذه 
املركز ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، حيث 
تعليم  �صات  وموؤ�صَّ جهات  ال��ربام��ج  ه��ذا  ت�صتهدف 
تعليم  الخت�صا�س يف جمال  وذوي  العربيَّة  اللُّغة 
مي مناهج اللُّغة  اللغة العربية وتعلمها، من م�صِمّ
العربيَّة والإدارات واملعلمني وامل�صرفني الرتبوّيني 

�صات تعليم اللُّغة العربيَّة. العاملني مبوؤ�صَّ
واأك�����د ال���دك���ت���ور ع��ي�����ص��ى احل���م���ادي م���دي���ر املركز 
بال�صارقة  اخلليج  ل���دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي 
لتحقيق  برامج  �صبعة  تتوزع يف  الربنامج  تلك  اأن 

اأهدافها وغاياتها ال�صرتاتيجية .
واأفاد باأن الربنامج الأول يت�صمن حقائب وبرامج 
تدريبية ملعلمي اللغة العربية حول تطوير اأ�صاليب 
تعليم اللغة العربية وتعّلمها، ويركز الربنامج على 
تدريب ذوي الخت�صا�س يف اللغة العربية يف الدول 
اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مبكتب  الأع�صاء 
التدريبية  ال�������دورات  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل  م���ن 
العربية  اللغة  تعليم  ل�صيا�صات  جم���الت  ع��دة  يف 
�صيا�صات  ال��ت��دري�����س،  )اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وت��ع��ل��م��ه��ا 
الأ�صباب،  املظاهر،  املخرجات،  “�صعف  التقومي، 
مهارات القرن الواحد والع�صرين  طرق العالج”، 
باملواطنة  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  والح���ت���ي���اج���ات 
 ... العربية  اللغة  مناهج  يف  امل�صتدامة  وبالتنمية 

على  ال��ق��درات  ه��ذه  انعكا�س  يف  ي�صهم  اإل����خ(، مب��ا 
باملكتب ورفع م�صتوى  الأع�صاء  ال��دول  الطلبة يف 
جودة التح�صيل والفهم العلمي امل�صتهدف، ويهدف 
يف  الإخ��ت�����ص��ا���س  ذوي  م��ه��ارات  م�صتوى  رف���ع  اإىل 
الطلبة  العربية، وحت�صني م�صتوى حت�صيل  اللغة 

بالدول الأع�صاء يف اللغة العربية.
اأم����ا ال��ربن��ام��ج ال��ث��اين ف��اأو���ص��ح ال��دك��ت��ور عي�صى 
يف  للتفوق  املكتب  ب��ج��ائ��زة  يت�صل  ب��اأن��ه  احل��م��ادب 
اللغ�ة العربي��ة، و يركز هذا الربنامج على تكرمي 
ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، مب��ا يعزز 
التالية،  الدرا�صية  امل��راح��ل  يف  تفوقهم  ا�صتمرار 
ويدفع بقية الطلبة اإىل القتداء بهم، كما يهدف 
اإىل تعزيز الت�صال العلمي والثقايف والجتماعي، 
ت�صجيع  اإىل  ويهدف  املتفوقني،  الطلبة  وت�صجيع 
الطلبة املتفوقني يف اللغة العربية وزيادة دافعيتهم 
نحو الإبداع، وتعزيز الت�صال العلمي والثقايف بني 
الدافعية  ورف��ع  املكتب،  يف  الأع�صاء  ال��دول  طلبة 

لدى عموم الطلبة للتفوق.
يت�صل  اأن�����ه  اإىل  اأ�����ص����ار  ال���ث���ال���ث  ال���ربن���ام���ج  وع����ن 
الربنامج  ه��ذا  ويركز  العربي��ة،  اللغ�ة  مبناهزات 
من  العربية  للغة  والن��ت��م��اء  ال���ولء  تعميق  على 
اللغوية لدى  الإمكانات والقدرات  اكت�صاف  خالل 
للطلبة  امل��ك��ت��ب  ينظمها  م�صابقات  وف���ق  الطلبة 
املتميزين يف اللغة العربية، وت�صتمل امل�صابقة على 
دع���م م��واه��ب الإل���ق���اء وال�����ص��ع��ر وال��ت��ح��دث باللغة 
العالقة بدعم  ذات  املجالت  العربية وغريها من 
اإبراز فنون اللغة  ن�صر اللغة العربية، ويهدف اإىل 
العربية، وتعزيز التم�صك بالتحدث باللغة العربية 
الدول  بني  الثقايف  التوا�صل  وت�صجيع  الف�صحى، 

الأع�صاء يف املكتب، وتعزيز روح التناف�س والتمّيز 
بني الطلبة.

الربنامج الرابع اأو�صح مدير املركز الرتبوي للغة 
يف   يرتكز  باأنه  احلمادي  عي�صى  الدكتور  العربية 
املوؤ�ص�صات  مع  م�صرتكة  وفعاليات  موؤمترات  عقد 
الربنامج  ُي��رك��ز  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  ب��خ��دم��ة  املعنية 
ع��ل��ى اإي����ج����اد ح��ل��ق��ة ت���وا����ص���ل ب���ني امل��ك��ت��ب وكافة 
والتي  العربية  اللغة  بخدمة  املعنية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
الرتبوية  وامل�صكالت  الق�صايا  ت��دار���س  يف  ت�صهم 
واإيجاد  وتعّلمها،  العربية  اللغة  تعليم  جم��ال  يف 
احل��ل��ول امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ه��ا، واإب�����راز ال��ت��ج��ارب وتبادل 
اخلربات ون�صر اأف�صل املمار�صات، وذلك من خالل 
بال�صارقة،  ال����دويل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م��وؤمت��ر  ع��ق��د 
علمية م�صرتكة  وفعاليات  وامل�صاركة يف موؤمترات 
ويتم  العربية،  اللغة  املعنية بخدمة  املوؤ�ص�صات  مع 
تنفيذ الربنامج اعتماًدا على نتائج الربنامج الذي 
مّت تنفيذه يف الدورة املا�صية )2020/2019م(، 
وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإىل ت��ب��ادل اخل����ربات واإب����راز 
املمار�صات من خالل عقد موؤمتر  التجارب ون�ص�ر 

علمي يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها.
باإطار  يت�صل  اأن��ه  اأو�صح  اخلام�س  الربنامج  وعن 
العربية  اللغة  تعليم  مناهج  ملعايري  مرجعي  ع��ام 
بناوؤها،  )اإع���داده���ا،  ب��غ��ريه��ا   للناطقني  وتعلمها 
العربيَّة  ���غ���ة  ال���لُّ ت��ع��ل��ي��م  ت���ط���ور  ل��ق��د  ت���ق���ومي���ه���ا(، 
الآونة  ملمو�ًصا يف  ًرا  تطوُّ اأخ��رى  بلغات  للناطقني 
اأمًرا غاية يف  الأخ��رية، واأ�صبح الهتمام بتعليمها 
ات املعا�صرة والتي تراعي  ال�صرورة؛ ملواكبة املتغرِيّ
الربنامج  هذا  ويركز  اللُّغوي،  املحتوى  يف  ع  التنُوّ
اإع��داد وبناء وتقومي  اإع��داد اإط��ار عام ملعايري  على 

بلغات  ل��ل��ن��اط��ق��ني  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تعليم  م��ن��اه��ج 
اأخرى، لإبراز اأهم ال�صمات واملوا�صفات التي يجب 
توافرها يف اإعداد مناهج اللغة العربية للناطقني 
علمية  اأ���ص�����س  على  بنائها  وكيفية  اأخ����رى،  بلغات 
على  املناهج  ه��ذه  تقومي  اآليات  وتو�صيح  حم��ددة، 
�صوء املعايري العلمية احلديثة، ويهدف الربنامج 
ذات  مناهج  ل��وج��ود  ة  امللحَّ ال�����ص��رورات  تلبية  اإىل 
معايري مت بناوؤها طبًقا لأف�صل املمار�صات الدولية 
للناطقني بغريها، وتطوير  العربيَّة  اللغة  لتعليم 
بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  مناهج  حم��ت��وى 
اأخرى يف �صوء معايري اجلودة العاملية، وكذلك يف 
وتعّرف  العاملية،  واملمار�صات  املعايري  اأف�صل  �صوء 
بها  تّت�صف  اأن  ينبغي  اّل��ت��ي  املعيارية  امل��وا���ص��ف��ات 
يف  اأخ��رى  بلغات  للناطقني  العربية  الّلغة  مناهج 
الّتدري�س  الأه�����داف، وامل��ح��ت��وى، وط��رائ��ق  جم��ال 
وتقنياتها،  الّتعليمّية  والو�صائل  واإ�صرتاتيجياته، 

والأن�صطة الّتعليمّية، واإ�صرتاتيجيات الّتقومي.
وحت���دث ع��ن ال��ربن��ام��ج ال�����ص��اد���س يف ت��اأك��ي��ده باأنه 
يف  التقنية  ل��ت��وظ��ي��ف  ع���ام  م��رج��ع��ي  اإط����ار  ي�صمل 
تعليم اللغة العربية وتعّلمها، ويركز هذا الربنامج 
على و�صع اإطار مرجعي لتوظيف التقنية يف تعليم 
اللغة العربية وتعلمها، وفق الجتاهات احلديثة يف 
التعليم والتعلم الإلكرتوين، وما يتطلبه ذلك من 
اإمكانات وموارد ومتطلبات، مثل )املوارد الب�صرية، 
املتاح،  والوقت  املالية،  وامل��وارد  التعليمية،  وامل��وارد 
وم�صتوى املعلمني، وم�صتوى املتعلمني(، مبا يحّقق 
التطور  ويتنا�صب مع  التعليمية  املنظومة  اأه��داف 
اأ�صبح  حيث  الع�صر،  ومتطلبات  والتقني  العلمي 
�صرورة  التعليمية  العملية  يف  التقنية  توظيف 

احلا�صلة  وال��ت��ط��ورات  ال��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة  حتمية 
اأطر علمية  كافة، وهذا يتطلب و�صع  املجالت  يف 
حتكم توظيف التقنية يف تعليم اللغة العربية مثل 
التدري�س الإلكرتوين للغة  اإ�صرتاتيجيات  معايري 
اللغوية  وال��ت��دري��ب��ات  الأن�صطة  وتنفيذ  العربية، 
الإلكرتونية، بالإ�صافة اإىل توظيف التعلم القائم 
على اجلوال، ومواقع ال�صبكة )الإنرتنت( يف تعليم 
الق�ص�س  م��ن  بذلك  يرتبط  وم��ا  العربية،  اللغة 
اللغوي  التقومي  باأ�صاليب  انتهاًء  الرقمية...اإلخ، 
الخت�صا�س  ذوي  ت��زوي��د  واأدوات������ه،  الإل���ك���رتوين 
تعليم  يف  التقنية  لتوظيف  ومعايري  مبرجعيات 
كفايات  وتعلمها، وحت�صني م�صتوى  العربية  اللغة 
لتوظيف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  الخ��ت�����ص��ا���س  ذوي 
وتفعيل  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعليم  يف  التقنية 
العربية  ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  دور 
وتعلمها على التفكري ب�صاأن طريقة ممار�صاتهم يف 

توظيف التقنية لتعليم اللغة العربية وتعلمها.
ال��ربن��ام��ج ال�����ص��اب��ع اأو���ص��ح احل��م��ادي ب��اأن��ه يت�صل 
الإلكرتونية  القراءة  مهارات  تنمية  بدرا�صة حول 
الربنامج  ه��ذا  وي�صعى  الثانوية،  املرحلة  لطالب 
القراءة  م��ه��ارات  تنمية  ح��ول  درا���ص��ة  اإج����راء  اإىل 
الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ط��الب امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، بهدف 
تزويد املتعلم باخلربات والجتاهات التي ت�صاعده 
الن�صاط  وم��ه��ارات  املعرفية  امل��ه��ارات  اكت�صاب  على 
العقلي ومهارات البحث والتعّلم الذاتي، وتزويده 
باخلربات التي تعمل على تهيئته من اأجل مواجهة 
املقروءة  ل��ل��م��واد  ال��ف��ه��م وال���ص��ت��ي��ع��اب  م�����ص��ك��الت 
العلمي  التفكري  على  ت�صتند  منهجية  بطريقة 
ال�صليم، خا�صة يف ظل التقدم التقني الذي ي�صهده 

العامل يف الآون��ة الأخ��رية يف املجالت جميًعا، مما 
يتطلب تنمية املهارات اللغوية الإلكرتونية، ومنها 
مهارات القراءة الإلكرتونية، والتي يق�صد بها فك 
تقني؛  و�صيط  عرب  تعر�س  التي  املكتوبة  ال��رم��وز 
بهدف فهمها والتفاعل معها، مما يحقق الأهداف 

املطلوبة،
 ويهدف هذا الربنامج اإىل تنمية مهارات القراءة 
التعليم  من  الثانوية  املرحلة  لطلبة  الإلكرتونية 
الرتبوِيّني  امل�����ص�����رف��ني  خ�����ربات  وت��ن��م��ي��ة  ال���ع���ام، 
وامل��ع��ل��م��ني يف تطبيق  وم�����ص��اع��دي��ه��م  وامل���دي���ري���ن 
القراءة  م��ه��ارات  لتنمية  والإج�����راءات  امل��ق��رتح��ات 
الإلكرتونية لطلبة املرحلة الثانوية، وتفعيل دور 
القراءة  م��ه��ارات  تنمية  يف  العام  التعليم  م��دار���س 

الإلكرتونية لطلبة املرحلة الثانوية.

املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج بال�ضارقة يطلق حزمة من 
الربامج يف جمال تطوير تعليم اللغة العربية 

ح�ضن فلج املعال .. موقع اأثرى بارز ومزار مهم يف اأم القيوين

•• ال�شارقة – الفجر:

ون�صرت على  ال�صارقة،  »بيت احلكمة« يف  بافتتاح  الأ�صبوعي«  »النا�صر  احتفت جملة 
�صاحب  افتتاح  عن  وتقريرين  احلكمة،  بيت  داخل  من  �صورة  اجلديد  عددها  غالف 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص الأعلى، حاكم ال�صارقة، 
بيت احلكمة، وعن زيارة قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، �صمو ال�صيخة جواهر 
بنت حممد القا�صمي رئي�صة املجل�ص الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة، لل�صرح الثقايف اجلديد، مع 
حوار هو الأول مع مديرة بيت احلكمة، مروة العقروبي، ف�صاًل عن بيانات م�صّورة عن 

اأق�صام البيت. 
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اأهتم فقط بالدور الذي اأقدمه اأينما كان

حممد اأنور: "اإ�ضعاف يون�س"، اأهم خطوة 
يف م�ضواري الفني

عن  تلقيتها  التى  الأف��ع��ال  ردود  عن  حدثنا  البداية..  يف   •
م�صل�صل "اإ�صعاف يون�س"؟

وفاقت  للغاية  ق��وي��ة  ك��ان��ت  الأف���ع���ال  ردود  هلل،  احل��م��د   -
توقعاتى، 

اإعجاب اجلمهور، ولكن  اأن امل�صل�صل �صينال  اأتوقع  وكنت 
مل  احللقات  عر�س  بعد  ج��اءين  ال��ذى  الكبري  التفاعل 

اأتوقعه.
يون�س"؟ "اإ�صعاف  م�صل�صل  ل�  جذبك  الذى  • وما 

- الذى جذبني للم�صل�صل هو اأن الفكرة خمتلفة وجديدة، 
بالإ�صافة اإيل اأن العمل يعتمد على كوميديا املوقف ولي�س 

الإيفيهات.
حدثنا عن كوالي�س التح�صري للم�صل�صل؟

عقدت  امل�صل�صل،  ف��ك��رة  املنتجة  ال�����ص��رك��ة  ع��ر���ص��ت  ع��ن��دم��ا 
على  للوقوف  واملوؤلف  املخرج  مع  عدة جل�صات 
احللقات  و�صكل  ال�صخ�صية  تفا�صيل 
ال��ت��ى ت��ق��دم، واأخ���ذن���ا وق��ًت��ا طوياًل 
للحلقات  نح�صر  �صنة  فجل�صنا 
فكتبنا  ف���ك���رت���ه���م،  يف  ون����ط����ور 
وفى  للم�صل�صل  ن�صخ  ال�6  ف��وق 
ال�صكل  على  ا�صتقرينا  النهاية 

الذى عر�س.
يقدمه  ال��ذى  اجلديد  • ما 
يون�س" للجمهور؟ "اإ�صعاف 

- عندما عر�س علًي العمل 
اأ�صاهم  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت 
الأعمال  ���ص��ك��ل  ت��غ��ي��ري  يف 
كان  ال���ت���ى  ال���ك���وم���ي���دي���ة 
ب��ع�����س اجل���م���ه���ور يرى 
وتقدمي  م�صكلة  ف��ي��ه��ا 
يليق  ك��وم��ي��دي  ع��م��ل 
على  ي���ع���ت���م���د  ب�����ه�����م، 
م�صهد  يف  ال�����ص��ح��ك 
امل���وق���ف ول��ي�����س على 
قبل  من  يقال  اإيفيه 
ال��ف��ن��ان، ف��ك��ل حلقة 
ت�����ن�����اق�����������س م����وق����ف 
ب��ف��ك��رة و�صكل  م��ع��ني 
وبطريقة  خم���ت���ل���ف 
املعتاد  غ��ري  كوميدية 

عليها.
جناح  ����ص���ر  ه����و  م����ا   •
"اإ�صعاف  م�������ص���ل�������ص���ل 

يون�س"؟

اأن ال��ع��م��ل ي��ح��ت��وى ع��ل��ى ع�����ص��رات احل��ل��ق��ات ب��ف��ك��رة معينة يتم  - ه��و 
تو�صليها بدون املماطلة يف الأحداث،

على  تعتمد  احللقات  اأن  اإيل  بالإ�صافة  بحكمة،  مكتوب  وال�صيناريو   
ظهور �صيف �صرف جديد بدور متميز وق�صة جديدة،

�صاهم فى جناحه  الإلكرتونية  املن�صة  على  يعر�س  امل�صل�صل  اأن  كما   
وحتقيق اأكرب ن�صبة م�صاهدة، وذلك ب�صبب عر�س احللقة كاملة بدون 

فوا�صل اإعالنية.
الإلكرتونية؟ املن�صات  اإحدي  على  امل�صل�صل  عر�س  عن  • وماذا 

- فى بداية العر�س كنت متخوفا من فكرة عر�س امل�صل�صل على من�صة 
اإلكرتونية، 

عر�صه  بعد  ولكن  عالية،  م�صاهدة  ن�صبة  يحقق  لن  اإن��ه  اأظ��ن  وكنت 
حدث عك�س ما توقعته متاًما.

للم�صل�صل؟ ثاين  جزء  تقدمي  حقيقة  • وما 
- بالتاأكيد بداأت التجهيز للجزئني الثاين والثالث، وذلك بعد ردود 
الأفعال املبهرة التي حققها اجلزء الأول من امل�صل�صل، وهذا ما اتفقت 
عليه مع طاقم العمل وال�صركة املنتجة واملخرج معتز التوين، واأمتنى 

اأن يحققا جناًحا كبرًيا مثل اجلزء الأول.
الفني؟ م�صوارك  يف  اخلطوة  هذه  ترى  • كيف 

- اأرى خطوتي يف "اإ�صعاف يون�س"، اأهم خطوة يف م�صواري الفني، كما 
اأن فكرة كل حلقة ب�صيف �صرف جديد اأتاح يل فر�صة التمثيل مع عدد 
من النجوم كنت اأمتني اأمثل معهم على مدار حياتي وحتقق ذلك من 

خالل "اإ�صعاف يون�س".
الفني؟ الو�صط  يف  بدايته  منذ  اأنور  حممد  يف  اختلف  الذى  • ما 

الإنت�صار  فكرة  ملجرد  اأى عمل  على  اأواف��ق  كنت  م�صوارى  بداية  - يف 
حالًيا  خارجه،ولكن  اأو  الرم�صاين  ال�صباق  يف  جيد  ب�صكل  والتواجد 
املو�صوع اختلف متاًما فاأ�صبحت اأتاأنى يف اختياراتي، ودائما ما اأبحث 

عن كل ماهو جديد وي�صيف يل.
بطولتك؟ من  به  ت�صارك  الذى  العمل  بكون  تهتم  • هل 

- ل ي�صغلنى دور البطولة،
اأقدمه جيد وخمتلف ويحرتم  ال��ذى  ال��دور  يكون  ب��اأن  اأهتم   ولكني 
الذي  بالدور  فقط  اأهتم  البطولة،  عن  النظر  بغ�س  امل�صاهد  عقلية 

اأقدمه اأينما كان،
 بطولة اأو دور ثاين اأو حتي ثالث، الأهم اأن يكون مميز ولون جديد 

علًي.
الرم�صاين؟ ال�صباق  خارج  الدرامية  الأعمال  راأيك يف عر�س  • وما 

- عر�س عدد من الأعمال الفنية خارج ال�صباق الرم�صاين له مذاق 
خا�س.

بها؟ ت�صارك  التي  اجلديدة  الأعمال  هي  • ما 
- اأ�صارك يف م�صرحية جديدة يعنوان"هابي نيو يري بالعربي"، �صيتم 
عر�صها خالل الفرتة املقبلة علي خ�صبة م�صرح كايرو �صو، من اإخراج 
حممد  �صيف،  �صيماء  ف����وؤاد،  بيومي  بطولة  وه��ي  ال��ه��واري،  جم��دي 
واإنتاج  احللبي،  دانا  الطرابل�صي،  �صامية  عفيفي،  عبدالرحمن،كرمي 

كايرو �صو.

كارول �ضماحة تك�ضف 
عن الأغنية الأكرث 
ا�ضتماعا من اأعمالها

اعلنت الفنانة اللبنانية كارول �صماحة عن ان اغنيتها "م�س هعي�س"، هي 
الأكرث ا�صتماعا من بني اعمالها الغنائية لعام 2020. وكتبت كارول على 

ح�صابها اخلا�س:
هعي�س". م�س   2020 ل�صنة  اأعمايل  بني  من  اإ�صتماعا  الأكرث  "الأغنية 

وقد لقى من�صورها اعجاب عدد كبري من املتابعني.
بعنوان:  اأغنيتها  �صماحة كان قد طرحت موؤخرا  ك��ارول  ان  ذك��ره  اجلدير 
"كل عيد و اإنت بخري حبيبي" وذلك عرب قناتها اخلا�صة على "يوتيوب". 
الأغنية من كلماتها واأحل��ان "hugh martin" وهي من توزيع اإليو 

كال�صي.

الكوميدي  بني  بالتنوع  اأدواره  متيزت  كبرة،  موهبة  ميتلك  فنان 
اأن يدخل قلوب  والرتاجيدي والأدوار الب�صيطة واملُركبة، ا�صتطاع 
اأن  ق�صرة  فرتة  يف  ومتكن  اأدائ��ه،  وبب�صاطة  بتلقائيته  امل�صاهدين 
امل�صاركة  يخلق لنف�صه قاعده جماهرية كبرة، وهذا ما مكنه من 
الفنان  هو  وال�صينمائية،  التليفزيونية  الأعمال  من  العديد  فى 
ب�صخ�صية  الأخرة  الفرتة  فى  اإليه  الأنظار  لفت  الذي  اأنور  حممد 
اأول بطولة مطلقة  "اإ�صعاف يون�ص"  الذى يعد  "يون�ص" يف م�صل�صل 
له خالل م�صرته الفنية الذى ظهر فيها بثوب خمتلف و�صكل جديد 

متامًا عما �صبق وقدمه من قبل.

ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت امل��ط��رب��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ه��ب��ة ط��وج��ي العام 
اجلديد، باإطالقها اأجدد اأعمالها الغنائية "حلبيبي 
الراحل من�صور  اللبناين  الفنان  تاأليف  بغني"، من 
الرحباين، واأحلان ابنه 
اأ�صامة  املو�صيقار 

الرحباين.
وُت�����������ع�����������د 

"حلبيبي بغني" اأوىل اأغنيات األبوم طوجي اجلديد، 
2021، وهي  ع���ام  ل��ل��ن��ور خ���الل  وامل���ق���رر ظ���ه���وره 
ق�صيدة من كلمات الراحل من�صور الرحباين كتبها 
اأ�صامة اأخريا،  23 عاماً، وُفقدت، حتى وجدها  منذ 
ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ع��رب��ي، متهيداً  وق����رر ف����وراً 
لإطالق األبوم هبة املنتظر، وحتمل يف طياتها الكثري 
والإرادة  الرجاء  ومعاين  الإن�صانية  الأحا�صي�س  من 

واحللم.
لتكون  بغني"  "حلبيبي  اأغ��ن��ي��ة  ط��وج��ي  واخ���ت���ارت 
ا�صمها  يحمل  وال��ذي   ،2021 األبوم  مفاجاآت  اأوىل 
فنية  انطالقة  تقدمي  اإىل  خالله  وت�صعى  )ه��ب��ة(، 
مغايرة بالتجديد يف املحتوى املو�صيقي والغنائي 
ال�صهور  اإطالقها  بعد  املا�صية،  األبوماتها  عن 
امل��ا���ص��ي��ة ���ص��ل�����ص��ل��ة م���ن الأغ�����اين 
ب�صكل  امل���ن���ف���ردة  اجل���دي���دة 
م�صورة،  كليبات  فيديو 
وق���������دم���������ت الأغ������ن������ي������ة 
م���رة  لأول  اجل�����دي�����دة 
جمهورها  اأم����ام  لي���ف 
حفلتها  يف  ال��ل��ب��ن��اين 
ال�صخمة وال�صتثنائية 
ب����ال����ك����ري���������ص����م����ا�����س يف 
اللبنانية  ال��ع��ا���ص��م��ة 
)بريوت(، والتي كانت 
لعام  اخل����ت����ام  م�����ص��ك 

.2020

هبة طوجي .. )حلبيبي بغني( 

وجهت النجمة هبة جمدي ن�صيحة لكل الراغبات يف الظهور 
ب�صحة جيدة، وجاذبية تخطف اأنظار كل من حولها، موؤكدة 

اأن ال�صر يكمن يف البت�صامة الرقيقة الدائمة.
الرقيقة،  بابت�صامتها  وظ��ه��رت  لها  ���ص��ور  ع��دة  ن�صرت  هبة 
وعلقت قائلة : " ابت�صمى.. لتكوين اأكرث �صحة وجاذبية ملن 

حولك".
5 �صنوات على  واحتفلت هبة جمدي موؤخرا مبنا�صبة مرور 
ذكرى خطبتها من زوجها الفنان حممد حم�صن و�صط اأجواء 
ذكرياتهما  تلخ�س  �صورة  من  اأك��رث  ن�صرت  حيث  م�صرحية، 
" يف مثل هذا  2016، وعلقت:  ع��ام  ال��ي��وم يف  نف�س  يف  معاً 
اليوم من 5 �صنني كانت أجمل خطوبة على امل�صرح القومي 
النا�س  كل  و�صط  ليلة  أل��ف  ليلة من  م�صرحية  بعد عر�س 

واجلمهور اللي باركنا وكان فرحان بينا".
و�صاركت هبة جمدي يف مو�صم دراما رم�صان 2020 مب�صل�صل 
"فر�صة تانية " ، معاجلة درامية حممد �صيد ب�صري وتاأليف 
�صركة  واإن��ت��اج  ع��ادل  واإخ���راج مرق�س  ها�صم  م�صطفى جمال 

���ص��ي��رج��ى، وب��ط��ول��ة ي��ا���ص��م��ني ���ص��ربي، اأحمد 
اإدوارد،  اأينت عامر، هبة جمدي، دي��اب،  جمدي، 

ال�صامي،  �صارة  الغنى،  عبد  هبة  ال��ب��زاوى،  حممود 
حممد اأبو داود، اأحمد ال�صامي، نهال عنرب، 

عمرال�صناوى، وحممد جمعة.
ومن املقرر اأن ت�صارك يف مو�صم 

مب�صل�صل   2021 رم�����ص��ان 
مع  الأغراب"  "ن�صل 

ال�صقا  اأح���م���د  ال��ن��ج��م��ني 
والفنانة  ك����راره  واأم����ري 
م������ي ع����م����ر وال���ن���ج���م���ة 
جن�������الء ب�������در واأح����م����د 
مالك، واإدوارد، و�صلوى 
دا�س،  واأح��م��د  عثمان، 
م���ن ت���األ���ي���ف واإخ������راج 

حممد �صامي.

هبة جمدي تك�ضف
 �ضر الحتفاظ بال�ضحة 

واجلاذبية
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حافظي على �ضحة الكبد 
ل�ضمان التخل�س من ال�ضموم

الهتمام بال�صحة اأمر �صروري وواجب على كل �صخ�س، وخ�صو�صاً يف ظل 
جائحة كورونا، ولعل �صحة الكبد هي من الأمور التي يجب اإيالوؤها اأهمية 
كبرية،  كون هذا الع�صو هو الأكرب يف ج�صم الإن�صان والذي ينظف اجل�صم 
من ال�صموم. كيف حتافظني على �صحة الكبد؟ الإجابة يف املو�صوع الآتي 
اله�صمي،  اجلهاز  من  القادم  ال��دم  ت�صفية  هي  الرئي�صية  الكبد  وظيفة   :
ويقوم  اجل�صم،  اأن��ح��اء  بقية  اإىل  ومت��ري��ره  فيه،  امل��وج��ودة  ال�صموم  واإزال���ة 
عملية  اإمت��ام  على  رئي�صي  ب�صكل  ت�صاعد  التي  ال�صفراء  الع�صارة  بت�صنيع 
اله�صم. فهذا الع�صو املهم يعمل اإذن كم�صفاة طبيعية حتمي اجل�صم من 
ال�صموم والأمرا�س، وت�صاعد على تقوية مناعة اجل�صم، ورمبا تنقذ �صحتنا 
خالل جائحة كورونا العام، فكيف بالإمكان حمايته بدورنا مع بداية العام 

اجلديد؟

خماطر زيادة الوزن وال�صمنة
اإجراءات احلجر ال�صحي مل تكن منا�صبة ملن يرغبون بفقدان الوزن، فقد 
حتدث اخلرباء عن »تطور دراماتيكي« ازداد �صوءاً ب�صبب الإغالق مع تقييد 
فر�س ممار�صة الريا�صة، وزيادة ا�صتهالك الوجبات ال�صريعة، اأو حتى زيادة 

ا�صتهالك جميع اأنواع الأطعمة.
احلفاظ  اأنَّ  الإل��ك��رتوين،  موقعها  على  الأمريكية  الكبد  موؤ�ص�صة  وتذكر 
على وزن �صحي من اأهم الطرق حلماية الكبد، فمع ارتفاع الوزن؛ ي�صبح 
الإن�صان معر�صاً خلطر الإ�صابة بدهون الكبد، والتي قد توؤدي اإىل مر�س 
اأمرا�س الكبد منواً.  اأ�صكال  اأ�صرع  اأحد  الكبد الدهني غري الكحويل، وهو 
اأن يلعب دوراً مهماً يف امل�صاعدة على  ولذلك، ف��اإنَّ فقدان ال��وزن ميكن له 
اإىل  ي���وؤدي  ق��د  الدهني  الكبد  مر�س  ب���اأّن  علماً  الكبد،  يف  ال��ده��ون  تقليل 

الإ�صابة بتليف الكبد و�صرطان خاليا الكبد.
ال�صعرات احلرارية  وين�صح اخلرباء بتناول نظام غذائي متوازن، وجتّنب 
الأبي�س  اخلبز  مثل  امل��ك��ررة،  والكربوهيدرات  امل�صبعة  وال��ده��ون  العالية 
الألياف  تناول  و�صرورة  وال�صكريات،  الأبي�س  والأرز  العادية،  واملعكرونة 
املوجودة يف الفواكه واخل�صراوات. وكذلك ممار�صة الريا�صة ب�صكل م�صتمر، 

والذي ي�صاعد على حرق الدهون الثالثية، ما يعني تقليل دهون الكبد.

خماطر ال�صموم و�صرب الكحول
يذكر موقع موؤ�ص�صة الكبد الأمريكية اأّن �صرب الكحول ميكن اأن يدمر اأو 
يتلف خاليا الكبد. بالإ�صافة اإىل ذلك، يجب التقليل من تعّر�س اجل�صم 
للمنظفات، واملبيدات احل�صرية واملواد الكيميائية، وعدم تعاطي املخدرات 
الأدوية �صمن  ا�صتخدام  اتباع تعليمات  امل�صروعة. ويدخل  والعقاقري غري 
حماية اجل�صم من ال�صموم؛ اإذ اإن تناولها على نحو غري �صحيح قد يت�صبب 

ب�صرر كبري للكبد.

تلقي اللقاحات
 ،Bو A ين�صح اخلرباء باحل�صول على لقاحات �صد التهاب الكبد بنوعيه
 .C ولكن مع الأ�صف ل يوجد حتى الآن لقاح �صد فريو�س التهاب الكبد 
اأي  ب�صكل دوري؛ حلمايته من  الكبد  اإىل �صرورة فح�س �صحة  بالإ�صافة 

اأمرا�س م�صتقبلية.

نوبل  جائزة  نال  ال��ذي  العربي  الأدي��ب  هو  من   •
لالآداب عام 1988م؟

- جنيب حمفوظ.
بالعنفقه؟ املق�صود  • ما 

- ال�صعر اأ�صفل ال�صفه وفوق الذقن.
الرهط؟ من  العدد  يبلغ  • كم 

- من 10 اإىل 30 فرد
بايعت  اإم���راأة  ث��اين  وه��ي  الن�صاء  خطيبة  ه��ي  م��ن   •

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يف بيعة العقبة الثانية؟
- اأ�صماء بنت يزيد بن ال�صكن الأن�صاريه.

الفر�صاد؟ ا�صم  العرب  اأطلق  �صيء  اأي  • على 
- التوت.

عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�صر  دموع  حتليل  خالل  • من 
يبكي الأن�صان.

اأر�صا.  ي�صقط  اأن  قبل  �صاعات  لب�صع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرتات   8 م�صافة  على  من  �صماعه  ميكن  الأ�صد  • زئري 

اخلم�صني.  �صن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�صبوع  كان  الفرعونية  م�صر  • يف 

نف�صها.  �صته�صم  فاإنها  واإل  اأ�صبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�صان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�صتعمرات  على  غ��ارات  ي�صن  لأنه  وذلك  ال�صفاح(  )النمل  با�صم  ي�صتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�صمد  �صائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �صالحه  القط  • ل�صان 

وعيدان  ال��ط��ني  با�صتعمال  امل��ك�����ص��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �صمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •
احلطب.

بق�صرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�صرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 

خداع اال�سد 
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الباذجنان
الدرا�صات  م���ن  ع����دد  اأك�����د 
للباذجنان  اأن  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
دائم  �صبه  ُيعد �صيًفا  ال��ذي 
على موائد املطابخ العربية، 
فوائد �صحية عديدة جتعل 
ت��ن��اول��ه اأك�����رث م���ن م����رة يف 

الأ�صبوع، اأمًرا جيًدا.
واأ�صارت هذه الدرا�صات، اإىل 
يف  "الباذجنان" ُي�صاعد  اأن 
وقاية القلب من الأمرا�س؛ 

حيث يحتوي على توليفة من املغذيات منها فيتامني "ب6"، والبوتا�صيوم، 
وهي  البنف�صجي،  اللون  ق�صرته  متنح  التي  الأك�صدة  وم�صادات  والألياف، 

توليفة �صديقة للقلب حتميه من الأمرا�س.
من  ج���رام   100 ك��ل  لأن  التخ�صي�س؛  عملية  يف  م�صاعد  ع��ام��ل  اأن���ه  كما 
مما  بالألياف،  غني  اأن��ه  بجانب  فقط،  حرارية  �صعرة   25 بها  الباذجنان 
الدهون  من  والتخل�س  الإخ���راج،  وحت�صني  بال�صبع  الإح�صا�س  يف  ُي�صاهم 
اأند  "فود  ُن�����ص��رت يف دوري�����ة  ال���زائ���دة يف ال��ط��ع��ام، وف���ق درا����ص���ات ع���دي���دة 

فانك�صن".
وت�صاعد ال�صبغة البنف�صجية التي متنح ق�صرة الباذجنان لونها يف الوقاية 
من عدة اأنواع من ال�صرطان؛ لأنها م�صدر رائع مل�صادات لالأك�صدة، كما اأن 
الباذجنان يعالج نق�س احلديد الذي ُي�صبب الأنيميا اأو فقر الدم، بجانب 

حت�صينه لكثافة العظام وحمايتها من الك�صور؛ لأنه غني بفيتامني "ك".

و�صل اإىل الغابة اجلميلة ا�صد �صخم اجل�صم كث اللبدة عيناه وا�صعتان و�صوته عال ي�صم الآذان .. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�صعة عرينا له وبعد ان افرت�صه رفع على بابه راية بي�صاء كبرية، ا�صتعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�صدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�صة ل ته�صم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�صيد، واحب ان 
اجل�س يف بيتي كثريا فاأرجو منكم ان ت�صرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�صكلة اي�صا ا�صتطيع ان احلها له 

فقد كنت حكيم غابتي.
�صدقت احليوانات الطيبة ال�صد املخادع وملدة ا�صبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �صعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�س احليوانات تختفي �صيئا ف�صيئا وبداأت الغابة حت�س بالقلق.. منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت. لكن الثعلب املكار مل يقل �صيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�صد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج، ولن ال�صد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخرب �صكان 

الغابة مبا يفعله ال�صد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�صد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�صد ولن ي�صتطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�صتو�صح الكهف بنف�صي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�س هناك من خمرج لال�صد غري باب الكهف فقط، لذا ا�صتعد اجلميع لتقدمي بع�س 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�صتطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�صعة لال�صد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�صهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�صد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�صبحت �صدا يحول دون خروج ال�صد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�صحابه بحمل جذوع ال�صجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة ال�صد امليت 

تعلن عن هزميته �صر هزمية و�صقوط رايته البي�صاء على باب الكهف.

جفاف  م�صكلة  ع��دة  فتيات  ت��ع��اين  ال�صتاء  يف 
التي  الطق�س  ب����رودة  ب�صبب  وذل���ك  ال��ي��دي��ن، 
ال��ي��دي��ن وخ�����ص��ون��ة ملم�صهما  ت����وؤدي جل��ف��اف 
نهى  التجميل  خبرية  تقدم  لهذا  وت�صققهما، 
اليدين  لرتطيب  الع�صل  �صمع  خلطة  �صريف 
يف ف�صل ال�صتاء، فالع�صل مرطب طبيعي لأنه 
ال��ذي يعمل على   )A( يحتوي على فيتامني

احلفاظ على نعومة اجللد ومرونة.
4 مالعق  ن��خ��ل��ط  ال��ب��داي��ة  ن��ه��ى: )يف  ت��ق��ول 

امل��ب�����ص��ور م��ع ملعقة  ال��ن��ح��ل  ك��ب��رية م��ن �صمع 
�صم�صم مع  زي���ت  وك����وب  ال�����ص��ائ��ل،  لن��������������ول��ني 
من  �صغرية  وملعقة  الهند،  جوز  زيت  ملعقة 

الع�صل(.
املكونات  جميع  خلط  يتم  اأن��ه  �صريف  ت�صيف 
معاً يف اإناء زجاجي ثم ندخله يف امليكروويف، 
اإىل اأن يذوب ال�صمع والزيوت وي�صبح خليطاً 
متجان�صاً ب�صكل جيد ثم ُي�صب اخلليط يف اإناء 

جاف، وبذلك يكون جاهزاً لال�صتخدام.

خلطة ب�ضيطة من �ضمع الع�ضل 
لرتطيب يديك امل�ضّققتني

ع�صو من م�صرح �صي�صليكو�ص يقدم عر�ص النار احلمراء خالل مهرجان Mil الدويل للم�صرح يف �صانتياغو، ت�صيلي.  رويرتز


