
�ص 22

�ص 27

حديقة احليوانات بالعني تقدم 
جوالت تعليمية وترفيهية 
لطالب املدار�س يف ال�سفاري

املواقع االأثرية .. حتفة 
اإن�سانية تروي �سفحات 

نا�سعة من تاريخ الب�سرية

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ب�شرى ملحبي القهوة باحلليب.. 
فائدة غري متوقعة بانتظارك

اإذا كنت من حمبي احت�ساء القهوة باحلليب، فعلماء جامعة كوبنهاغن 
����س���اراً، نقلته درا���س��ت��ه��م اجل���دي���دة التي  ب��ال��دمن��ارك ي��ه��دون��ك خ���راً 
اأفادت باأن تفاعل مزيج من الروتينات وم�سادات الأك�سدة، ي�ساعف 

اخل�سائ�ص امل�سادة لاللتهابات يف اخلاليا املناعية.
الكيمياء  الث��ن��ن، يف جملة  ُن�����س��رت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  العلماء يف  وق���ال 
لاللتهابات  "م�ساد  البوليفينول  مادة  تفاعل  اإّن  والغذائية  الزراعية 
اللتهابات  م��ن  احل���ّد  ميكنها  ال���روت���ن  م��ع  الأك�سدة"  وم�����س��ادات 

والتقليل من اآثارها.
البكترييا  تغزوها  عندما  اأج�سامنا،  يف  اللتهابات  حت��دث  املعتاد  ويف 
والفريو�سات واملواد الغريبة الأخرى، حينها يتفاعل جهاز املناعة عن 
التفاعل  ه��ذا  يعرف  وامل�ست�سدات،  البي�ساء  ال��دم  خاليا  ن�سر  طريق 
مبالغة  ب�سورة  العمل  املناعية  اخلاليا  ب��داأت  اإذا  لكن  "اللتهاب".  ب� 
الأمرا�ص  من  العديد  م�سبباً  �سدنا،  اللتهاب  ذلك  يتوجه  اأن  ميكن 
وامل�ساعفات اخلطرية، ومن هنا تكمن احلاجة ملواد م�سادة لاللتهابات 
مادة  تفاعل  اآلية  من  العلماء  حتقق  الدرا�سة  يف  البوليفينول.  مثل 
اللبنات  وه���ي  الأم��ي��ن��ي��ة،  الأح��م��ا���ص  م��ع  دجم��ه��ا  ع��ن��د  البوليفينول 
الدرا�سة  قائدة  تقول  واع��دة.  النتائج  وكانت  للروتينات،  الأ�سا�سية 
الروفي�سور ماريان ني�سن لوند، من ق�سم علوم الغذاء، يف ت�سريحات 

خا�سة ملوقع �سكاي نيوز عربية.

عالج ثوري ينقذ اأمريكية من �شرطان املرحلة الرابعة
تعافت الأمريكية جودي بريكنز، 56 عاًما، من مر�ص ال�سرطان متاًما 

بعد تلقيها عالًجا ثورًيا.
وكانت قد اأ�سيبت بريكنز ب�سرطان الثدي يف عام 2003 ومت عالجها 
با�ستئ�سال الثدي، وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، مت ت�سخي�سها 
بال�سرطان املنت�سر يف املرحلة الرابعة، حيث انت�سرت الأورام اإىل اأجزاء 

اأخرى من ج�سدها، مبا يف ذلك الكبد.
ولكنها  الكيميائي  للعالج  خ�سعت  ال��ت��ال��ي��ن،  ال��ع��ام��ن  م���دار  وع��ل��ى 
اأ�سيبت مبجموعة من الأورام، مبا يف ذلك كتلة بحجم كرة التن�ص يف 
كبدها واأخرى يف �سدرها وبطنها والعقد الليمفاوية، ح�سب ما نقلت 

�سحيفة "التليجراف" الريطانية.
وخمن اأخ�سائي الأورام اخلا�ص بها وفاتها يف غ�سون 3 �سنوات، وعلى 
الرغم من هذه التكهنات القامتة، مل يكن هذا الف�سل الأخري يف رحلة 
جودي، اإل اأنها متتلك الآن �سحة جيدة وتعافت متاًما من ال�سرطان، 
�سرطان  من  عالجه  يتم  العامل  يف  �سخ�ص  اأول  بريكنز  تعتر  حيث 

الثدي النقيلي بالعالج املناعي وتتعافى متاًما منه.

ملاذا ين�شح اخلرباء بـالتمرين املتقطع عايل الكثافة
التدريب  اإن  ج��رازر  اإليزابيث  الأملانية  البدنية  اللياقة  مدربة  قالت 
 High-intensity interval" ال��ك��ث��اف��ة  ع����ايل  امل��ت��ق��ط��ع 

ق�سري. وقت  يف  كبري  تاأثري  حتقيق  training" يتيح 
واأو�سحت جرازر اأن التدريب املتقطع عايل الكثافة املعروف اخت�ساراً 
ب� "HIIT" يعني القيام بتمارين معينة لفرتة زمنية معينة ترتاوح 
بن 30 ثانية و5 دقائق، م�سريًة اإىل اأن هذه التمارين ميكن اأن جتمع 

بن القرف�ساء وال�سغط والقفزات املمتدة.
وبعد مرحلة التمرين، هناك ا�سرتاحة ق�سرية فقط، كي تظل درجة 

ال�سدة مرتفعة ن�سبياً.
الكثافة  ع��ايل  املتقطع  التدريب  اأن  البدنية  اللياقة  مدربة  واأ�سافت 
يعمل على تدريب قوة التحمل والقوة الع�سلية على حد �سواء، حيث 

اإنه ي�ساعد على فقدان الوزن وتقليل الدهون وتقوية اجل�سم.
واأ�سارت جرازر اإىل اأن هذا التدريب املكثف يتطلب م�ستوى معينا من 

اللياقة البدنية الأ�سا�سية، لذا فهو ل يعد منا�سباً للمبتدئن.
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�شحب »اأم اللوؤلوؤ« النادرة 
تظهر يف �شماء ا�شكتلندا

باألوان  ت�سع  التي  اللوؤلوؤ" ال��ن��ادرة،  "اأم  ب�سحابة  ا�سكتلندا  �سماء  تزينت 
زاهية، يف م�سهد ل يتكرر كثريا يف �سماء اململكة املتحدة.

وال�سحب ال�سدفية، التي تعرف اأي�سا با�سم "اأم اللوؤلوؤ"، واحدة من اأكرث 
ال�سحب ارتفاعا يف الغالف اجلوي، وغالبا ما تتكون يف ظروف باردة.

ومت ر�سد هذه ال�سحب يف �سماء ا�سكتلندا م�ساء الأحد و�سباح الثنن، 
ب�سور وفيديوهات  توثيق جمالها  الأ�سخا�ص على  العديد من  وحر�ص 

انت�سرت على مواقع التوا�سل الجتماعي.
تاأخذ هذه ال�سحب �سكل اأقرا�ص كبرية رفيعة، تعك�ص األوانا زاهية.

"، والكلمة   Nacreous clouds " يطلق عليها بالإجنليزية ا�سم 
الإجنليزية القدمية "Nacre" تعني "اأم اللوؤلوؤ"، وفقا ملكتب الأر�ساد 

اجلوية الريطاين.
املكتب قال اإن "األوانها تذكرنا بالألوان التي تنعك�ص من طبقة رقيقة من 

الزيت فوق املاء، وهو تاأثري يعرف با�سم "التقزح اللوين".
فوق  ل��الأر���ص،  اجل��وي  الغالف  من  ال�سفلى  الطبقة  يف  ال�سحب  تتكون 

املناطق القطبية عندما تكون ال�سم�ص اأ�سفل الأفق.
ب��ع��د ذل���ك غ��ي��وم��ا ���س��دف��ي��ة، وه����ذه اجلزيئات  ت�سكل ج��زي��ئ��ات اجل��ل��ي��د 

اجلليدية اأ�سغر بكثري من تلك التي تكّون ال�سحب الطبيعية.

اأمرا�ض خطرية ومواد 
م�شرطنة يف اأحمر ال�شفاه

ح���ذرت جم��ل��ة اأوك����و ت�ست الأمل��ان��ي��ة من 
احتواء بع�ص منتجات اأحمر ال�سفاه على 
مواد �سارة مثل ثاين اأك�سيد التيتانيوم، 
قد  ال�سبغية  امل����ادة  ه���ذه  اأن  م��و���س��ح��ًة 

تلحق �سرراً باملادة الوراثية.
ال�سلع  باختبار  املعنية  املجلة  واأ���س��اف��ت 
اأحمر  م��ن��ت��ج��ات  ب��ع�����ص  اأن  وامل��ن��ت��ج��ات 
تلوين  عامل  على  اأي�ساً  حتتوي  ال�سفاه 
اأنه  ُي�ستبه يف  S، والذي  اأ�سفر برتقايل 
اأو  الربو  ي�سبب تفاعالت ح�سا�سية مثل 
التهاب اجللد الع�سبي لدى الأ�سخا�ص 

الذين تعر�سوا له بالفعل.
مادة  على  املنتجات  بع�ص  حت��ت��وي  كما 
ت�سبب  اأن  ميكن  التي  "التارترازين"، 
الذين  الأ���س��خ��ا���ص،  ل���دى  اجل��ل��د  تهيج 

لديهم ح�سا�سية.
بع�ص  حت��ت��وي  ذل����ك،  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
ال�����س��ف��اه ع��ل��ى مكونات  اأح��م��ر  م��ن��ت��ج��ات 
الزيتية  الهيدروكربونات  مثل  برتولية 
التي   ،"MOAH" العطرية  املعدنية 

ُي�ستبه يف كونها م�سرطنة.

اأمل الظهر قد يكون عار�شا 
لثالثة اأنواع من ال�شرطان!! �ص 23

درا�شة: معادن الأر�ض 
النادرة قادرة على توليد 

طاقة هائلة وم�شتدامة
اأك�������د ف����ري����ق م����ن ال���ب���اح���ث���ن يف 
فر�سة  وج�����ود  ج���دي���دة  درا�����س����ة 
امل�ستدامة  الطاقة  لتوليد  كبرية 
التنقيب  مت  اإذا  املقبلة،  لالأجيال 
ع�����ن م�����ع�����ادن الأر�����������ص ال�����ن�����ادرة 

املوجودة بوفرة ن�سبيا.
وذكر الباحثون، يف درا�ستهم، اأنه 
ي��وج��د يف ال���ع���امل م���ا ي��ك��ف��ي من 
م��ع��ادن الأر�����ص ال��ن��ادرة وغريها 
للتحول  الهامة  اخل��ام  امل��واد  من 
اإىل  ال�����وق�����ود الأح�������ف�������وري  م�����ن 
الطاقة املتجددة لإنتاج الكهرباء 
الحتبا�ص  ظ���اه���رة  م���ن  واحل����د 

احلراري.
ل���ل���ح�������س���ول على  ال�����دف�����ع  وم������ع 
الألواح  من  الكهرباء  من  املزيد 
الرياح  وت���ورب���ي���ن���ات  ال�����س��م�����س��ي��ة 
الكهرومائية  الطاقة  وحمطات 
النا�ص  ب��ع�����ص  ك����ان  وال����ن����ووي����ة، 
وجود  ع��دم  من  بالقلق  ي�سعرون 
م���ع���ادن رئ��ي�����س��ي��ة ك��اف��ي��ة لإج����راء 

مهمة اإزالة الكربون.
اجليولوجي  امل�سح  هيئة  وت��وؤك��د 
الأر�سية  امل��ع��ادن  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال�������ن�������ادرة، وه������ي ل���ي�������س���ت ن������ادرة 
وه��ي �سرورية  وف���رية،  ب��ل  فعليا 
الالزمة  القوية  للمغناطي�سات 
ا  اأي�سً وتظهر  الرياح؛  لتوربينات 
و�سا�سات  ال��ذك��ي��ة  ال���ه���وات���ف  يف 

.LED الكمبيوتر وم�سابيح
ول تتناول هذه الدرا�سة اجلديدة 
هذه العنا�سر فح�سب ، بل تتناول 
مطلوبة  خمتلفة  خام  مادة   17
بع�ص  ت�سمل  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��ول��ي��د 
ال�سلب  م��ث��ل  امل�����س��رتك��ة  امل������وارد 
والأ�سمنت والزجاج، ح�سب موقع 

.techxplor
ون���ظ���ر ف���ري���ق م���ن ال��ع��ل��م��اء اإىل 
املواد التي مل يتم تعدين الكثري 
منها ب�سكل كبري يف املا�سي و20 
وقاموا  للطاقة،  م�سدًرا خمتلًفا 
من  والتلوث  الإم���دادات  بح�ساب 
الطاقة  ارت��ف��ع��ت  اإذا  ال��ت��ع��دي��ن 
اخل�سراء لتلبية الأهداف العاملية 
التي  الكربون  انبعاثات  خلف�ص 
حت���ب�������ص احل���������رارة م����ن ال����وق����ود 

الأحفوري.

بروكلي.. �شوبر فود له فوائد �شحية هائلة

الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  امل��ن�����س��ورة يف  ال���درا����س���ة  ه����ذه  وذك�����رت 
اخل�سروات  هذه  لتوفر   ،2020 عام  للطب  الأمريكية 
على مركب يحمل ا�سم �سلفورافان، تبن اأنه لديه فعالية 
يف ال��وق��اي��ة وع���الج اأن�����واع م��ن ال�����س��رط��ان م��ث��ل �سرطان 
واجللد  القولون  و�سرطان  الثدي  و�سرطان  الرو�ستاتا 

واملثانة البولية و�سرطان الفم.
متيز  اإىل   medicinenet م��وق��ع  ي�سري  جهته  م��ن 
الروكلي بن�سب من فيتامن �سي والبوتا�سيوم والألياف 
جانبية،  تداعيات  تناوله  عن  ينتج  ول  للذوبان.  القابلة 
اأو تهيج  الغازات  اإىل  ي��وؤدي  اأن  لكن غناه بالألياف ميكن 

الأمعاء، وذلك يف حال الإكثار منه.
اأكرث  ال��ن��يء  ك��ان  واإن  مطبوخاً،  اأو  نيئاً  ت��ن��اول��ه  ومي��ك��ن 
�سحية للج�سم - مع غ�سله جيدا - اأو ميكن غليه يف املاء 
لوقت ق�سري  "غليه لوقت كبري يوؤدي اإىل فقدانه عددا 
اأو  لتبخريه  يلجاأ  م��ن  وه��ن��اك  الغذائية"،  مكوناته  م��ن 

لو�سعه لثوان يف املايكروايف.
الطعام  الزراعة وكيمياء  ن�سرت يف جملة  لدرا�سة  و�سبق 
عام 2018 اأن اأف�سل طريقة لطهي القرنبيط الأخ�سر 
على  �ساعة  لن�سف  وتركها  �سغرية،  لقطع  تقطيعه  هو 
دق���ائ���ق. وبهذه  اأرب����ع  ت��ت��ج��اوز  مل���دة ل  ث��م قليها  الأق�����ل، 

الطريقة يتم الإبقاء على جّل مكوناته الغذائية.

القرنبيط .. كنز ُمهمل بني اخل�ضروات
يعد القرنبيط اأحد اخل�سروات الغنية بالعنا�سر الغذائية 
فوائده  يجعل  مم��ا  والفيتامينات  الع�سوية  وامل��رك��ب��ات 
قوية  ُمركبات  على  القرنبيط  احتواء  متعددة.  ال�سحية 
م�سادة لالأك�سدة يجعل منه اأي�سا مادة عالجية بامتياز.

يتميز القرنبيط بفوائده ال�سحية الكبرية فهو يحتوي 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ط ف��ري��د م��ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة واملركبات 
الع�سوية واملعادن والفيتامينات مثل فيتامن ج، فيتامن 
الفوليك  ال��غ��ذائ��ي��ة وح��م�����ص  الأل����ي����اف  ع���ن  ف�����س��ال  ك 
على  القرنبيط  يحتوي  كما  وال�سلينيوم.  والبوتا�سيوم 
فيتامن  وك��ذل��ك  ال��رتب��ت��وف��ان  املغني�سيوم،  اأ،  فيتامن 
املركبات  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  والفو�سفور   6 ب 
اجلالكو�سينولت  مثل  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة  الع�سوية 
امل�سادة لالأك�سدة.  املركبات  التي تعد من  والفالفونويد 

من  جتعل  والفيتامينات  الغذائية  للمواد  الكبري  العدد 
القرنبيط "كنز اخل�سروات"، فما هي فوائده ال�سحية؟

مقاومة ال�ضرطان
ق���د ي��ك��ون ال��ق��رن��ب��ي��ط اأح����د الأدوي������ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة لعالج 
الرو�ستاتا  ك�����س��رط��ان  ال�����س��رط��ان  م���ن  ع���دي���دة  اأن������واع 
فهو  والأم���ع���اء.  والكليتن  والكبد  وال��ق��ول��ون  وال��رئ��ت��ن 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ب��ات ق��وي��ة م�����س��ادة ل��ل�����س��رط��ان مثل 
 glucoraphanin، diindolylmethan
ب  وفيتامن  ج  وفيتامن  ال�سلينيوم  و  ك��اروت��ن  والبيتا 
الأحما�ص  بع�ص  و  والبوتا�سيوم  وال��زن��ك  ه���  وفيتامن 

الأمينية فهي عنا�سر جيدة اأي�سا ملقاومة ال�سرطان .

التخل�ص من ال�ضموم
على  الأمينية  والأحما�ص  الكريت  و  ج  فيتامن  يعمل 
اأث��ار اجل��ذور احل��رة وال�سموم مثل حم�ص  التخل�ص من 
الدم  تنقية  على  ي�ساعد  القرنبيط  ف���اإن  ل��ذا  البوليك، 
ع��ل��ى احل��ي��ل��ول��ة دون ظهور  ب����دوره  ي�ساعد  ال���ذي  الم���ر 
والطفح اجللدي  والكحة  ال�سموم  الناجتة عن  الدمامل 
والنقر�ص والتهاب املفا�سل والروماتيزم وح�سوات الكلي 

والأمرا�ص اجللدية مثل الإكزميا وت�سلب اجللد .
يتميز القرنبيط بفوائده ال�سحية الكبرية فهو يحتوي 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ط ف��ري��د م��ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة واملركبات 
الع�سوية واملعادن والفيتامينات مثل فيتامن ج، فيتامن 
الفوليك  ال��غ��ذائ��ي��ة وح��م�����ص  الأل����ي����اف  ع���ن  ف�����س��ال  ك 

والبوتا�سيوم وال�سلينيوم. 
املغني�سيوم،  اأ،  ف��ي��ت��ام��ن  ع��ل��ى  ال��ق��رن��ب��ي��ط  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 
الرتبتوفان وكذلك فيتامن ب 6 والفو�سفور بالإ�سافة 
اإىل جمموعة من املركبات الع�سوية الفريدة من نوعها 
م��ث��ل اجل��الك��و���س��ي��ن��ولت وال��ف��الف��ون��وي��د ال��ت��ي ت��ع��د من 
املركبات امل�سادة لالأك�سدة. العدد الكبري للمواد الغذائية 
اخل�سروات"،  "كنز  القرنبيط  من  جتعل  والفيتامينات 

فما هي فوائده ال�سحية؟

منظف طبيعي للب�ضرة
واحلفاظ  متوهجة  الب�سرة  بقاء  على  القرنبيط  ي�ساعد 

الأك�سدة  م�سادات  على  يحتوي  لأن��ه  وذل��ك  �سبابها  على 
م��ث��ل ب��ي��ت��ا ك���اروت���ن وف��ي��ت��ام��ن ج و ف��ي��ت��ام��ن ب املركب 
يف  ت�ساعد  عنا�سر  وجميعها   3 واأوم��ي��غ��ا  ه���  وف��ي��ت��ام��ن 
احلفاظ على �سحة الب�سرة و تركها متوهجة واحلماية 

من اأ�سرار اأ�سعة ال�سم�ص .

عالج ا�ضطرابات املعدة
القرنبيط عن�سر غني بالألياف و التي تعمل على عالج 
ا���س��ط��راب��ات امل��ع��دة وع����الج الإم�����س��اك ح��ي��ث ي�سهل من 
املوجودة يف  واملعادن  الفيتامينات  وتعمل  الأمعاء.  حركة 
اله�سم  القرنبيط على عالج احلمو�سة وت�سهيل عملية 
امل��ع��دة واحل���د من  ال��غ��ذائ��ي��ة وت��ه��دئ��ة  امل���واد  وامت�سا�ص 

اللتهابات .

الوقاية من اأمرا�ص القلب
ب�سرف النظر على املواد امل�سادة لالأك�سدة املوجودة فاإن 
الألياف  م��ن  ج��داً  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  القرنبيط 
و  الدهنية  الأح��م��ا���ص  و  ك��اروت��ن  البيتا  اإيل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأوميغا3 وغريها من الفيتامينات التي تعمل على تقليل 
على  يعمل  كما  اجل�سم.  يف  ال�سار  الكولي�سرتول  ن�سبة 
تنظيم �سغط الدم واحلفاظ على القلب �سحي. بالإ�سافة 
اإىل اأن البوتا�سيوم املوجود يف القرنبيط يعمل على تعزيز 
ف�سال  الأ�سا�سية  الأجهزة  من  والأوك�سجن  ال��دم  تدفق 

عن تقليل ال�سغط الدم على الأوعية الدموية .

العناية ب�ضحة العني
كاروتن  بيتا  و  الزياك�سانثن  علي  القرنبيط  يحتوي 
وف��ي��ت��ام��ن اأ وال��ف��و���س��ف��ور وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات الأخ����رى مثل 
فيتامن ج و فيتامن ه� وكلها عنا�سر مفيدة جداً ل�سحة 
واإعتام عد�سة  البقعي  ال�سمور  العن من  العن وحتمي 

العن .

تقوية اجلهاز املناعي
يعمل فيتامن ج والفيتامينات الخرى والبيتا كاروتن 
واملعادن املوجودة يف القرنبيط على حت�سن �سحة اجلهاز 

املناعي وحماية اجل�سم من العديد من اللتهابات .

ل ت��وج��د درا����س���ة واح����دة 
مثايل  ب�����س��ك��ل  م�����س��م��م��ة 
جتيب على �سوؤال عن عدد 
اأن يغري  امل��رات التي يجب 
التمرين.  املرء روتن  فيها 
اأ�سياء  ع��ل��ى  الأم�����ر  ي��ع��ت��م��د 
مثل مدى اللياقة، والهدف 
وكيفية  ال������ت������دري������ب،  م������ن 
اأن  درا���س��ات  اأظ��ه��رت  التمرين. وق��د 
التمارين  كثافة  مع  يتكيف  اجل�سم 
تغيري  ينبغي  واأن���ه  اأ���س��اب��ي��ع،   3 بعد 
�سدتها اأو نوعيتها بعد ذلك، وينطبق 
ذلك على كل من متارين الأيروبك 
وامل��ق��اوم��ة. وت���رتاوح م��دة الرنامج 
التدريبي عادة بن 8 و12 اأ�سبوعاً. 
اأحمال  زيادة  على  التو�سيات  وحتث 

ال��ت��م��اري��ن و���س��دت��ه��ا ت��دري��ج��ي��اً، لكن 
لت�ستطيع  قوياً  حافزاً  ذل��ك  يتطلب 

زيادة كثافة التدريبات كل اأ�سبوع.
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل����ث����ال، ع��ل��ى م�����دار 8 
اأ���س��اب��ي��ع م���ن ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي، قد 
ول��ك��ن عدد  اأث��ق��ل،  الأح���م���ال  ت�سبح 
تقوم  التي  التكرارات  اأو  املجموعات 

بها اأقل.
�سرتونغ"،  "ليفينغ  موقع  وبح�سب 
فاعلية  "التمّوج"  ط��ري��ق��ة  حت��ق��ق 
ال��ت��م��اري��ن، مثاًل  ت��غ��ي��ري روت����ن  يف 
يوم  الثقيلة  الأوزان  برفع  تقوم  قد 
الث����ن����ن، ث���م ���س��ي��ك��ون ت��رك��ي��ز يوم 
ال���ت���دري���ب ال���ت���ايل ع��ل��ى ع����دد مرات 
التكرار، ثم يف اجلل�سة التالية تكون 

الأولوية لل�سرعة.

متى يجب تغيري روتني 
التمارين؟

لي�ضت لذيذة. لكن خ�ضراوات  الكبار. لأنها  ل يحبها الأطفال وحتى عدد من 
ت�ضل  وفوائده  فود"  "ال�ضوبر  لقب  ي�ضتحق  الأخ�ضر  القرنبيط  اأو  الربوكلي 

للوقاية من اأنواع من ال�ضرطان.
كما  ي�ضمى  واأحيانا  الأخ�ضر،  القرنبيط  اأحيانا  ي�ضمى  الأخ�ضر،  القرنبيط 
ينطلق يف الإجنليزية، بروكلي. هو من اخل�ضروات التي ل متلك �ضعبية كبرية، 

اأو ب�ضبب عدم توفرها يف كل الأ�ضواق،  رمبا ب�ضبب مذاقها غري اللذيذ، 
اأو ب�ضبب قلة الو�ضفات الغذائية يف املطابخ التي ت�ضتخدمها، لكن 

مع ذلك هذه اخل�ضروات مهمة للغاية وتاأتي يف قوائم "ال�ضوبر 
خ�ضو�ضا  والفيتامينات،  باملعادن  غني  الربوكلي  فود". 

ثم  للنباتيني،  جدا  منا�ضبا  يجعله  ما  النباتي،  الربوتني 
حم�ص  و  واحل��دي��د  والكال�ضيوم  ال�ضحية،  ال��ده��ون 

الأ�ضكوربيك، وح�ضب موقع webteb، فمائة غرام 
من القرنبيط الأخ�ضر ت�ضاوي 38.8 من ال�ضعرات 

ثم  الكربوهديرات،  من  جمملها  احلرارية، 
درا�ضة  ووج��دت  الربوتني.  ثم  الدهون، 

بروكلي..  يف  " �ضلفورافان  عنوان  حتت 
دور   !! اخل�ضراء  الكيميائية  الوقاية 
ال�ضرطان وعالجه" اأن  الوقاية من  يف 

الربوكلي  ي�ضتهلكون  الذين  الأ�ضخا�ص 
بانتظام واإن مل يكن يوميا، اأظهروا م�ضتويات اأعلى من 

نوع من اجلينات تكبت تطور ال�ضرطان يف اخلاليا.
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور اأكرث من 70 ممثاًل من 30 جهة حكومية وخا�ضة يف الدولة

زكي ن�شيبة يف ملتقى ال�شركاء ال�شرتاتيجيني:  جامعة الإمارات �شتوا�شل تعاونها الوثيق مع �شركائها  لإعداد اأجيال من اخلريجني املوؤهلني تاأهياًل علميًا رفيعًا 
دعوة للم�شاهمة يف حتقيق متطلبات الأجندة الوطنية للدولة و�شوًل ملئوية الإمارات 2071

•• اأبوظبي- الفجر

الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة،  اأن���ور  زك��ي  معايل  اأك��د 
ل�ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة- الرئي�ص الأعلى 
جل��ام��ع��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع��ل��ى اأن 
مع  الوثيق  تعاونها  �ستوا�سل  الإم���ارات  جامعة 
�سركاءها  لإعداد اأجيال من اخلريجن املوؤهلن 
فنية  مب��ه��ارات  يتمتعون  رف��ي��ع��اً،  علمياً  ت��اأه��ي��اًل 
وي�ساهمون يف حتقيق متطلبات  عالية،  ومهنية 
الأجندة الوطنية للدولة و�سوًل ملئوية الإمارات 
تطلعاتنا  عن  تعبري  اأ�سدق  تعر  التي   2071

املجتمعية.
األقاها معاليه خ��الل ملتقى  ذل��ك يف كلمة  ج��اء 
ال�سركاء ال�سرتاتيجين الذي عقدته اجلامعة 
بح�سور  باأبوظبي،  ال�سعديات  جزيرة  يف  اأم�ص 
ج��ه��ة حكومية   30 م���ن  70 مم��ث��ل  م���ن  اأك����رث 

وخا�سة يف الدولة.
�سكلت  الإم����ارات  جامعة  اأن  اإىل  معاليه  اأ���س��ار  و 
زايد،  ال�سيخ  له  املغفور  يد  على  تاأ�سي�سها  ومنذ 
وحا�سنة  اأكادميية،  علم  منارة  ث��راه،  اهلل  طيب 
ح�ساري  اإ���س��ع��اع  م��رك��ز  وب��ات��ت  بامتياز،  وطنية 
وعاملياً.  واإقليمياً  وفكري بن اجلامعات، حملياً 

روؤية  حتقيق  يف  ال���دوؤوب  عملها  اليوم  وتوا�سل 
الأكادميية  واملناهج  الرامج  الدولة، عر طرح 
املتخ�س�سة يف مواكبة الثورة ال�سناعية الرابعة 
برامج  وط��رح  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  ومتطلبات 
العلمية،  التقنيات  اأحدث  تواكب  علمية مبتكرة 
والعمل على دعم جهود البحث العلمي النوعي، 
التي  الف�ساء،  جم��ال  يف  وامل�ساريع  والب��ت��ك��ارات 

تعد من اأهم اأهداف اجلامعة.
خطة  اجلامعة  اأطلقت  "لقد  ن�سيبة:  واأ���س��اف 
طريق للعمل الأكادميي لتكون جامعة امل�ستقبل، 
وعلى  واملتجددة،  املتطورة  ر�سالتها  على  تاأكيداً 
�سواًء  الأك���ادمي���ي���ة،  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبيق 
الدرا�سات  ب��رام��ج  اأو  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص،  ب��رام��ج  يف 
ال��ع��ل��ي��ا، وع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق����درات ال��ب��ح��ث العلمي. 

وترى "اجلامعة باأنه اأ�سبح لزاما عليها ومطلباً 
اأ�سا�سياً اأن تعمل على تن�سئة جيل متمّيز، ومبدع، 
ومبتكر، وريادي، وبال�سكل الأمثل، من اأجل بناء 

اقت�ساد م�ستدام قائم على املعرفة."
وتوجه معايل زكي ن�سيبة يف ختام كلمته بال�سكر 
ال�سرتاتيجين  ال�سركاء  ك��اف��ة  اإىل  والتقدير 
على ثقتهم الغالية باجلامعة، وقال " لقد عملنا 

وملتزم  ب�سكل حثيث  املا�سية  ال�سنوات  معكم يف 
لننجح  ك��ن��ا  وم���ا  امل�����س��رتك��ة.  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق 
ب���دون الع��ت��م��اد ع��ل��ى دع��م��ك��م امل�ستمر  يف ذل���ك 

وم�ساندتكم املحورية. "
ون��اق�����س��ت ال��ن�����س��خ��ة احل��ال��ي��ة م��ن امل��ل��ت��ق��ى ع���دداً 
القيم  وتعزيز  الهوية   : وهي  املهمة  املحاور  من 
وامل�سوؤولية املجتمعية، التعليم واملعرفة، والبحث 

امل�ستقبلي،  ال��ع��م��ل  ���س��وق  واح��ت��ي��اج��ات  ال��ع��ل��م��ي، 
واأهداف التنمية امل�ستدامة، حيث اأكد امل�ساركن 
على دور املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف تعزيز 
كما  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال  ل��دى  الوطنية  الهوية 
ناق�ص احل�سور دور املوؤ�س�سات التعليمية يف �سقل 
مهارات الطلبة واإعدادهم ل�سوق العمل، واأ�ساروا 
التكنولوجيا  فر�ستها  التي  املتغريات  اأث��ر  اإىل 
والرامج  املهارات  تطوير  يف  اجلائحة  بعد  وما 
العلمية تلبية لحتياجات �سوق العمل وا�ستعداداً 

للم�ستقبل. 
ك��م��ا اق���رتح ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ن اإطالق 
الإمارات،  جامعة  تتبانها  للتحديات"  "من�سة 
ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات لإي���ج���اد حلول 
املنطقة،  ت��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ب��ح��ث��ي��ة 
موؤكدين على اأن اأهداف التنمية امل�ستدامة جزء 
اأ�سيل من تاريخ دولة الإمارات واأن هناك اهتمام 
يف  ال�ستدامة  لتحقيق  التحتية  البنية  بتطوير 

خمتلف القطاعات احليوية.
ن�سيبة،  اأن��ور  زك��ي  ك��رم معايل  امللتقى  ويف ختام 
تقديراً  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ن  ال�����س��رك��اء 
وروؤيتها  الإم�����ارات  جل��ام��ع��ة  امل�ستمر  لدعمهم 

ال�سرتاتيجية.

يقدمها ق�ضم الربامج التعليمية

حديقة احليوانات بالعني تقدم جولت تعليمية وترفيهية لطالب املدار�ض يف ال�شفاري
•• العني - الفجر

 2022 عام  يف  طالبا   226 العن  �سفاري  ا�ستقبلت 
يقدمها  التي  والرتفيهية  التعليمية  اجل��ولت  �سمن 
ق�سم الرامج التعليمية يف حديقة احليوانات بالعن، 
ال��ب��ي��ئ��ي وا�ستك�ساف  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��ري��ف��ه��م  ع��ل��ى  ب��ه��دف 
امل��ج��م��وع��ات احل��ي��وان��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز بها 

ال�سفاري.
يف رحلة مدتها 30 دقيقة و اأجواء مليئة باملغامرات 
امل��رك��ب��ة اجلماعية  ال���ط���الب ع���ر  ي��ت��ن��ق��ل  ال�����س��ائ��ق��ة 
وحمار  الظباء  مثل  املختلفة  احل��ي��وان��ات  لي�ساهدوا 
ال��وح�����ص وال��ن��ع��ام الف��ري��ق��ي وال������زراف وغ��ريه��ا من 
احليوانات املميزة واملتنوعة، ويتم تزويدهم مبعلومات 
وما  ومكوناتها  ال�����س��ف��اري  بيئة  ح��ول  وم��ف��ي��دة  قيمة 

على  احل��ف��اظ  ب��رام��ج  لتعزيز  احل��دي��ق��ة  اإل��ي��ه  ت�سعى 
احلياة الرية و�سون الطبيعة.

اأهم املحطات املمتعة  وتعد جتربة اطعام ال��زراف من 
واأكرثها تفاعاًل لدى الطلبة حيث يقومون بالتعرف 

عليها ومناداتها باأ�سمائها واطعامها عن قرب.
العربية  ب���ال���ل���غ���ت���ن  اجل��������ولت  ه������ذه  ت�����س��م��ي��م  مت 
ال�سف  وحتى  الأول  ال�سف  من  للطلبة  والإجنليزية 
املخيمات  و  املدر�سية  ال��رح��الت  �سمن  ع�سر  ال��ث��اين 
تعليمي  ق��ال��ب  يف  احل��دي��ق��ة  تقدمها  ال��ت��ي  املو�سمية 
والكت�ساف  التعلم  فر�سة  لتمنحهم  �سيق  ترفيهي 
تعليمية  منهجية  خ���الل  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  واإك�����س��اب��ه��م 
منوعة ومبتكرة، ف�ساًل عن دورها يف توعيتهم حول 
احلفاظ  واأهمية  الطبيعة  و�سون  البيولوجي  التنوع 

عليها وذلك وفقاً لأهداف وا�سرتاتيجية احلديقة.

اإماراتيون يحققون الإجناز يف اأوروبا واأمريكا واليابان لأول مرة

اأبوظبي التقني ميّكن �شباب الإمارات من الفوز بذهبية و9 ميداليات للتميز خالل امل�شابقة العاملية للمهارات  
•• اأبو ظبي-الفجر:

للتعليم  ظ����ب����ي  اأب��������و  م����رك����ز  جن�����ح 
وال�����ت�����دري�����ب ال���ت���ق���ن���ي وامل����ه����ن����ي؛ يف 
باإمتياز  اإم��ارات��ي  اإجن��از دويل  حتقيق 
م�ستوى  ع���ل���ى  م�����رة  لأول  ي����ح����دث 
الأو�سط  ال�����س��رق  ومنطقة  اأف��ري��ق��ي��ا، 
، ح��ي��ث م��ك��ن امل��واط��ن��ة؛ ن���وف عي�سى 
امل�سابقة  الفوز بذهبية  ال�سكيلي، من 
الرعاية  جم��ال  يف  للمهارات  العاملية 
اأقيمت  التي  والإجتماعية،  ال�سحية 
مناف�ساتها موؤخراً يف فرن�سا، و اأملانيا، 
وايطاليا،  و���س��وي�����س��را،  وب��ري��ط��ان��ي��ا، 
وال�سويد،  وال�����دمن�����ارك،  وال��ن��م�����س��ا، 
ولوك�سمبورغ،  واإ���س��ت��ون��ي��ا،  ف��ل��ن��دا،  و 
املتحدة  وال���ولي���ات  ال��ي��اب��ان،  بجانب 
اجلنوبية،  وك�����وري�����ا  الأم����ري����ك����ي����ة،  
مهارات  ف���ري���ق  ح��ق��ق  ك��م��ا  ك���ن���دا؛  و 
العاملية  امل�����س��اب��ق��ة  خ���الل  الإم�������ارات، 
ذاتها؛ اإجناز اآخر يتمثل يف احل�سول 
على ت�سع ميداليات للتميز يف مهارات 
وتكنولوجية  هند�سية  وتخ�س�سات 
املواطنة  ح�����س��ل��ت  ح���ي���ث  م���ت���ن���وع���ة، 

ميدالية  على  ال�سام�سي  اأحمد  حنان 
ال��ت��م��ي��ز يف جم���ال اخل���راط���ة مب����وؤازة 
احل��ا���س��وب، ون���ورة خ��ال��د امل�سعبي يف 
ال��ر���س��م ال��ه��ن��د���س��ي، وخ��دي��ج��ة خالد 
اجل��اب��ري، يف الإل��ك��رتون��ي��ات، واأحمد 
علي؛  خالد  ورا���س��د  الها�سمي،  �سامل 
يف الربوتات املتحركة، وعمري يو�سف 
املرزوقي يف النحت مبوؤازة احلا�سوب، 
عبدالرحمن؛  اإ�سحاق  وعبدالرحمن 
واأح����م����د  ال�����������س�����ي�����ارات،  ����س���ي���ان���ة  يف 
ال��ك��ن��دي يف ���س��ي��ان��ة حمركات  ح��م��ود 
خالد  وع���ب���دال���رح���م���ن  ال����ط����ائ����رات، 
الكهربائية،  التو�سيالت  يف  ال�سحي 
اأنظمة  يف  ال��ك��ث��ريي  خ��ال��د  وحم��م��د 

التحكم ال�سناعي لتحقق.
�سعيد  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  �سعادة  وق���ال 
اأب��و ظبي  عام مركز  ال�سام�سي مدير 
واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
بكل  نهدية  ذه���ب،  م��ن  اإجن���از  "اإنه 
يف  ممثلة  الر�سيدة  للقيادة  الفخر؛ 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ت�سع  الر�سيدة  فالقيادة  اهلل،  حفظه 

امل��واط��ن يف ���س��دارة الأول��وي��ات  حيث 
اأمر  �سموه  يف عام  2010بتخ�سي�ص 
يف  الفائزين  لل�سباب  مالية  مكافاآت 

م�����س��اب��ق��ة امل����ه����ارات م���ن اأج����ل متكن 
واملواطنن  الوطنية  املوؤ�س�سات  كافة 
ليكونوا دائما رقم واحد، الذي ي�سمن 

الهدف  كونها  الدولية؛  الريادة  لهم 
"اأبوظبي  اإ�سرتاتيجية  يف  الرئي�سي 
الدكتور  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح  التقني"  

مبارك ال�سام�سي اأن م�سابقة املهارات 
ل��ل��م��رة الأوىل يف  اإن��ط��ل��ق��ت  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإ�سبانيا عام 1950  وهي حدث دويل 
ك��ب��ري ي��ق��ام ك���ل ع���ام���ن، وق���د نظمه 
"اأبوظبي التقني" بجدارة يف ابوظبي 
منطقة  يف  م����رة  ولأول   ،2017
وبنجاح  واأف��ري��ق��ي��ا؛  الأو���س��ط  ال�سرق 
وهو  ع���دي���دة،  قيا�سية  واأرق�����ام  ك��ب��ري 
حدث عاملي ي�ستقطب املواهب العاملية 
ال��ت��ي ت����رتاوح اأع��م��اره��ا م��ا ب��ن 16 
نخبة  واملتخ�س�سة يف  عاماً،   25 اإىل 
الهند�سية  التخ�س�سات  م��ن  ك��ب��رية 
والتكنولوجية واملهنية ، لفتا اىل اأن 
"اأبوظبي التقني" اأعد فريق مهارات 
العاملية  ال���دورة  يف  امل�سارك  الإم���ارات 
امل�����س��اب��ق��ة، لي�ص فقط  اجل��دي��دة م��ن 
من اأجل الفوز بامليداليات، واإمنا من 
اإ�سرتاتيجية"اأبوظبي  اإر����س���اء  اأج���ل 
التعليم  منظومة  ق��ي��ادة  يف  التقني" 
لتواكب  ب���ال���دول���ة،  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
التي  وامل����ع����اي����ري  ال���و����س���ائ���ل  اأح�������دث 
ت���ط���ب���ق يف م����ث����ل ه��������ذه الأح�����������داث 
فيها  حتر�ص  التي  الكرى،  الدولية 

قدراتها  اإب���راز  على  املتقدمة،  ال��دول 
الكفاءات  و�سناعة  لبناء  املوؤ�س�سية 
التخ�س�سات  املتخ�س�سة يف  ال�سبابية 
الهند�سية والتكنولوجية، اإ�سافة منح 
الفر�ص احلقيقية للمواهب الب�سرية 
م���ن م��واط��ن��ي ال���دول���ة ل��ل��ت��ن��اف�����ص يف 
العديد من املهارات التقنية واملهنية، 
من  واإخ��ت��ي��اره��م  تقييمهم  يتم  حيث 
املخت�سن  م���ن اخل�����راء  ق��ب��ل جل��ن��ة 
الذي  الأم���ر  وه��و  عاملياً،  واملعتمدين 
ال�سباب  ي�ساهم يف رفع م�ستوى وعي 
التعليم  جت���اه  الإم����ارات����ي  وامل��ج��ت��م��ع 
الفنية  امل���ه���ن  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ق��ن��ي 

والتقنية والتكنولوجية.
ومن جهته قال املهند�ص علي حممد 
امل��رزوق��ي رئي�ص مهارات الإم���ارات يف 
مهارات  فريق  التقني" اأن  "اأبوظبي 
الإم��ارات امل�سارك يف امل�سابقة العاملية 
املركز   ع��م��ل  ق��د   ،2022 ل��ل��م��ه��ارات 
���س��ن��وات، وفق  اإع����داده منذ ع��دة  على 
خراء  و�سعها  اجل���ودة  عالية  خطة 
الفريق  اإع��������داد  مت  ح���ي���ث  دول����ي����ن، 
م�سرياً  وخ���ارج���ه���ا،  ال����دول����ة  داخ�����ل 

ع�سوا   39 ي�����س��م  ال���ف���ري���ق  اأن  اىل 
ب���ن خ����راء وم���راق���ب���ن، و�سباب  م���ا 
مع  يتناف�سون  الإم���ارات  من  وفتيات 
تخ�س�ص   15 يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل���واه���ب 
وهي  ومهني.   وتكنولوجي  هند�سي 
الآيل،  احل���ا����س���ب  مب��������وؤازرة  ال��ن��ح��ت 
الآيل،  احلا�سب  مب����وؤازرة  واخل��راط��ة 
و�سياغة  الإنرتنت،  مواقع  وت�سميم 
احل����ل����ي وامل������ج������وه������رات، وال����ل����ح����ام، 
والإلكرتونيات،  ال�����س��ي��ارات،  و���س��ب��غ 
والرعاية  امل��ت��ح��رك��ة،  وال����روب����وت����ات 
والر�سم  والج���ت���م���اع���ي���ة،  ال�����س��ح��ي��ة 
الهند�سي، وتقنية ال�سيارات، و�سيانة 
حم�����رك�����ات ال�����ط�����ائ�����رات، وال�����ده�����ان 
الكهربائية،  والتو�سيالت  والديكور، 

واأنظمة التحكم ال�سناعي.

�شرطة اأبوظبي تنظم دورات »منظومة املقيم الحرتايف« بالتعاون مع اأكادميية ربدان
•• اأبوظبي-الفجر:

 200 مب�ساركة  الحرتايف"  املقيم  "منظومة  دورات  اأوىل  اأبوظبي  �سرطة  تنظم 
مقيم و�سمن ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع كل من املوؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة 
املعتمدين  املقيمن  مهارات  �سقل   اإىل  وتهدف  رب��دان،  واأكادميية   ،EFQM
املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  اأبوظبي  �سرطة  منت�سبي  م�ستوى  على  دول��ي��اً  واملحرتفن 
العاملية يف جمال التميز املوؤ�س�سي.  وافتتحت �سرطة اأبوظبي اأوىل دورات املنظومة 
اأكادميية رب��دان  بح�سور كل من العميد خلفان عبداهلل املن�سوري مدير مركز  يف 
الرئي�ص  لونغمري  ورا�سل  اأبوظبي،  �سرطة  يف  املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�سرتاتيجية 
التنفيذ ي للمنظمة الدولية ل� EFQM، وجيم�ص انتوين مور�ص رئي�ص اأكادميية 
ربدان  . واأكدت �سرطة اأبوظبي اأهمية منظومة  املقيم الحرتايف التي تاأتي �سمن 
تطوير ال�سراكات الفاعلة، وال�ستثمار الأمثل يف املواهب وراأ�ص املال الب�سري لتعزيز 
املعارف العلمية للمنت�سبن باملمار�سات التطبيقية، و�سوًل لالرتقاء مب�ستوى �سرطة 
اأبوظبي وعملياتها وا�ستباقية خدماتها من خالل دعم عمليات التطوير والتح�سن 

وتعزيز القيمة التناف�سية ل�سرطة اأبوظبي يف جمال التميز املوؤ�س�سي.
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تعد الإ�ضابة والتهاب املفا�ضل والإجهاد املفرط من الأ�ضباب املعتادة لأمل الظهر. ولكن، وفقا 
اأو  متقدمة  مراحل  يف  ل�ضرطان  حتذيرية  عالمة  اأحيانا  الظهر  اآلم  تكون  اأن  ميكن  للخرباء، 

مبكرة.
واإذا حاولت عالج اآلم ظهرك يف املنزل ولكنك وجدت اأنها ت�ضتمر لب�ضعة اأ�ضابيع، فيجب زيارة 

الطبيب، ح�ضب ما ذكرت هيئة اخلدمات ال�ضحية الوطنية.
وي�ضري اخلرباء اإىل اأن اآلم الظهر قد تكون عار�ضا لثالثة اأ�ضكال من ال�ضرطان، املثانة والرئة 

والعمود الفقري.

�ضرطان املثانة
يف  الأمل  ي����ك����ون  ق�����د 
الظهر  اأ������س�����ف�����ل 
على  ع������الم������ة 
الإ���������س��������اب��������ة 
ب�����������س�����رط�����ان 
امل��ث��ان��ة، كون 
ال������ع�������������س������و 
م�������وج�������ود يف 
البطن،  اأ�سفل 
وال����������������ذي ي����خ����زن 

البول.
يف  الأورام  تظهر  اأن  ومي��ك��ن 
اأكرثها  ولكن  املثانة،  يف  مكان  اأي 
�سيوعا ميكن اأن تنمو على اأعمق 
الأن�����س��ج��ة داخ����ل امل��ث��ان��ة، وفقا 

لكلية الطب بجامعة ييل.
وقال الطبيب دانييل بيرتيالك 
م���ن ج��ام��ع��ة ي��ي��ل م��ي��دي�����س��ن: "اإن 
بطانة املثانة على ات�سال دائم باملواد 
جمرى  تدخل  التي  لل�سرطان  امل�سببة 

الدم ويتم تر�سيحها من خالل الكلى".
م��واد كيميائية ميكن  امل�سرطنة هي  وامل��واد 
بنا  اخل��ا���ص  ال��ن��ووي  احلم�ص  م��ع  تتفاعل  اأن 
وت�سبح  م��ف��رط  ب�سكل  اخل��الي��ا  ت��ك��اث��ر  لت�سبب 

�سرطانية.
وت�سري التقارير اإىل اأن اآلم اأ�سفل الظهر هي عالمة 
واإذا حدث  امل��ث��ان��ة.  ���س��رط��ان  م��ن  م��ت��ق��دم  �سكل  ع��ل��ى 
ا�ست�سارة  يجب  الأخ���رى،  املثانة  �سرطان  اأع��را���ص  م��ع 

الطبيب يف اأقرب وقت ممكن.
وميكن اأن ت�سمل هذه الأعرا�ص كرثة التبول ووجود دم يف 

البول واأمل اأثناء التبول.

�ضرطان العمود الفقري
على الرغم من ندرته، قد يكون �سرطان احلبل ال�سوكي والعمود 

الفقري هو �سبب اآلم الظهر.
ي�سكل  ل  وال���ذي  الفقري،  العمود  يف  احلميد  ال���ورم  يكون  وق��د 

خطرا بالنت�سار اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�سم، �سببا اأي�سا.
العمود  ب�سرطان  الإ�سابة  على  عالمة  الظهر  اآلم  كانت  واإذا 
الفقري، فهي عالمة مبكرة وقد تنت�سر مبرور الوقت يف مكان 

اآخر.
ووفقا ملوؤ�س�سة "مايو كلينك"، قد ينت�سر الأمل اأي�سا اإىل الوركن 
اأو الذراعن وقد يتفاقم مبرور الوقت -  اأو القدمن  اأو ال�ساقن 

حتى اإذا كنت تتلقى العالج.
العمود  ل�سرطان  الرئي�سية  ال��ع��الم��ة  ه��ي  الظهر  اآلم  ت��ك��ون  وق��د 
ال��ف��ق��ري، ول��ك��ن ق��د ي��ك��ون اخل���در وال�����س��ع��ف و���س��ع��ف التن�سيق بن 

الذراعن وال�ساقن وال�سلل من الأعرا�ص اأي�سا.

�ضرطان الرئة

ت�سبب  قد  التي  ال�سائعة  ال�سرطانات  من  اآخ��ر  ن��وع  هو  الرئة  �سرطان 
من  ل��ذا  منخف�ص،  بقاء  معدل  لها  املر�ص  اأ�سكال  الظهر.وبع�ص  اآلم 
ال�سروري زيارة الطبيب اإذا ظهر اأمل الظهر جنبا اإىل جنب مع اأعرا�ص 
الرئة  ل�سرطان  الرئي�سية  العالمات  الأخرى.وت�سمل  الرئة  �سرطان 
�سعال الدم، و�سيق التنف�ص امل�ستمر، وال�سعال طويل الأمد الذي يزداد 

�سوءا، وال�سعال الذي ي�ستمر ملدة اأ�سبوعن اأو اأكرث.
ذو  الرئة  �سرطان  جمموعتن:  اإىل  وا�سع  نطاق  على  املر�ص  وينق�سم 

اخلاليا غري ال�سغرية و�سرطان الرئة �سغري اخلاليا.

وله  �سيوعا  الأك���رث  ال�سكل  ه��و  ال�سغرية  اخل��الي��ا  ذو  ال��رئ��ة  و���س��رط��ان 
معدلت بقاء اأعلى من اخلاليا ال�سغرية.

اإج��راء العديد من  وميكن تقليل خطر الإ�سابة بال�سرطان عن طريق 
التغيريات املهمة يف منط احلياة.وي�سار اإىل اأن اتباع نظام غذائي �سحي 
غني بالفواكه واخل�سروات وممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام وعدم 
التدخن �سيقلل من خماطر الإ�سابة ب�سكل كبري.ووفقا ملنظمة ال�سحة 
من   40%-30 من  يقارب  ما  ُيعزى  اأن  ميكن   ،)WHO( العاملية 

خماطر الإ�سابة بال�سرطان اإىل عوامل منط احلياة.

اأمل الظهر قد يكون عار�شا لثالثة اأنواع من ال�شرطان!!

هاتفك الذكي ميكن اأن يثري احل�شا�شية لديك

عام  ���س��در  لتقرير  ووف��ق��ا 
 ،2 0 1 6
ي���������ل���������م�������������������ص 
الأ������س�����خ�����ا������ص 
ه�������وات�������ف�������ه�������م 
ال���ذك���ي���ة اأك���رث 
 2600 م�����ن 
م���������������������������رة يف 
واإذا  ال����ي����وم. 
عر�سة  ك���ن���ت 
اأو  ل��ل��ح�����س��ا���س��ي��ة 
الربو،  م���ن  ت��ع��اين 
هاتفك  يت�سبب  فقد 
اإ�سابتك  يف  ال����ذك����ي 

باملر�ص.
وبا�ستخدام مناذج حماكاة 
اأظهرت  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه��وات��ف 
مرتفعة  م�ستويات  ال��درا���س��ة 
احل�سا�سية  م�������س���ب���ب���ات  م�����ن 
للقطط والكالب، بالإ�سافة اإىل 
 ،)β-D glucans )BDG
وه���ي ع��الم��ة ع��ل��ى ال��ع��ف��ن ومي��ك��ن اأن 
والذيفان  الهوائية،  امل�سالك  على  ت��وؤث��ر 

احلية  الكائنات  بع�ص  ت�سنعه  بروتيني،  حيوي  )�سم 
من نباتات وحيوانات(.

اخلاليا  ج������دران  يف   BDG ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور  ومي���ك���ن 
املوجودة  البكتريية  ال�سموم  هي  والذيفان  الفطرية، 

يف البيئة.
الدرا�سة:  يف  الرئي�سية  امل��وؤل��ف��ة  روران،  ه��ن��ا  وت��ق��ول 
"اأظهرت الهواتف الذكية م�ستويات مرتفعة ومتغرية 
م�سببات  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ومت  وال���ذي���ف���ان،   BDG م��ن 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على  وال��ك��الب  للقطط  احل�سا�سية 
يف   BDG على  وعرث  الأليفة.  احليوانات  لأ�سحاب 
البيئات  م��ن  العديد  ويف  الفطرية،  اخل��الي��ا  ج���دران 
اأع��را���س��ا مهيجة وم��زم��ن��ة يف  ال��ت��ي ت�سبب  والأ���س��ط��ح 
ثابتة  ع���الم���ة   BDG ي��ج��ع��ل  م���ا  ال����ه����واء،  جم����رى 
التهابي  عامل  هو  والذيفان  العفن.  م�سكلة  لدرا�سة 

قوي وعالمة التعر�ص للبكترييا �سلبية الغرام".
واب��ت��ك��ر ال��ب��اح��ث��ون من����اذج ه��وات��ف ل��ه��ا ن��ف�����ص احلجم 
الأمامي  ال�سطح  م�سح  ومت  حقيقي  لهاتف  وال�سطح 
ال��ه��ات��ف ك��ج��زء م��ن الخ��ت��ب��ار. ومت ا�ستخدام  ل��ط��راز 
عينات من  لأخذ   )ESW( الكهرو�ستاتيكية املناديل 
15 متطوعا، ث��م اختر  ل���  امل��ح��اك��اة  ال��ه��وات��ف  من���اذج 
م�ستويات  احل�سا�سية،  مل�سببات  "الهواتف"  الباحثون 

والذيفان.  BDG
الأليفة  احليوانات  اأ�سحاب  هواتف  اإن  روران  وقالت 

للقطط  احل�سا�سية  م�سببات  من  الكثري  على  حتتوي 
والكالب، لكن هواتف الأ�سخا�ص الذين مل يبلغوا عن 
اأنها  اأي�سا  اأثبتت  املنزلية  الأليفة  احليوانات  امتالك 

حتتوي على م�سببات احل�سا�سية للحيوانات الأليفة.
العامة  ال�سوؤون  ق�سم  يف  الأ�ستاذ  ث��ورن،  بيرت  وي�سري 
"تو�سح  ل��ل��درا���س��ة:  امل�����س��ارك  وامل���وؤل���ف  اأي����وا،  بجامعة 

امل�ستن�سقة  احل�سا�سية  مل�سببات  ال��ت��ع��ر���ص  ال��درا���س��ة 
اإىل ردود فعل مناعية فطرية  ت��وؤدي  التي  واجلزيئات 
من م�سدر مل يفكر فيه معظم النا�ص. واإذا كنت تعاين 
يف  التفكري  يف  ت��رغ��ب  فقد  ال��رب��و،  اأو  احل�سا�سية  م��ن 
لهذه  التعر�ص  لتقليل  كثريا  الذكي  هاتفك  تنظيف 

املواد امل�سببة للح�سا�سية والربو".

 اأظهرت درا�ضة جديدة مت تقدميها يف الجتماع العلمي ال�ضنوي للكلية الأمريكية للح�ضا�ضية والربو 
واملناعة )ACAAI( يف لويزفيل، اأن الهاتف الذكي الذي يف يدك ميكن اأن يثري احل�ضا�ضية.
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العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
 اإعالن بالن�سر 

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي 
حمكمة  االحوال ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم

تقدم ال�سيد/ حممد اإبراهيم علي زورين هندي اجلن�سية 
اىل حمكمة الأحوال ال�سخ�سية بدبي بطلب تغيري ا�سمه 
اإبراهيم علي زورين  اإبراهيم علي زورين اإىل  من حممد 
حممد،  وعلى من لديه اعرتا�ص ان يتقدم به ايل املحكمة 

خالل �سهر من تاريخ ن�سره.
ق�سم خدمات االحوال ال�سخ�سية

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : جوهرة احلرمني للتجارة العامة - �ص ذ م م  
 - دي��رة  العقارية - اخلبي�سي -  ال�ساحل الخ�سر  2 ملك �سركة  العنوان : مكتب رقم 
ا�ستدامة B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 606714 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1023665 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة 
يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2023/1/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2023/1/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
: مكتب رقم  العنوان  ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �ص ذ م م  املعن  امل�سفي  اإىل 
"704 ملك حممد �سعيد خلف الغيث - بور�سعيد - ديرة - هاتف : 04-2288982

فاك�ص :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن

 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات - �ص ذ م م
 - بور�سعيد   - الغيث  خلف  �سعيد  حممد  ملك   704 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
2288982-04 فاك�ص :       مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�ساد  دي��رة - هاتف : 
جوهرة  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�سياحة 
احلرمني للتجارة العامة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2023/1/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2023/1/18 
مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70640 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
رقم الرخ�سة : 79078

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعالن وحل وت�سفية 

ال�سم التجاري : حممد جمري ل�سيانة املباين - ذ م م  
املباين  ل�سيانة  جمري  حممد   : هي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��ان  للجميع  نعلن 
ام��ارة عجمان مبوجب قانون  ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة تا�س�ست يف 
دائرة  يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م  الحت���ادي  ال�سركات 
التنمية القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )79078( وقد 

قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعين ال�سيد.
م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ص التقدم به للم�سفي 
تاريخ ن�سر الع��الن وعلى  املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من  القانوين 

العنوان التايل :  امارة   ،  هاتف :    ، �ص.ب :  

دائرة التنمية االقت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد عاكف ا�سلم حممد ا�سلم عاكف ا�سلم حممد ا�سلم 

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0007950/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد عاكف ا�سلم حممد ا�سلم عاكف ا�سلم  حممد ا�سلم 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ افاق ال�سالمية للتمويل م�ساهمة خا�سة  

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

ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 21850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - االع�سار للنقليات   
عري�سة  على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0008540/ 

اإىل املحكوم عليه : الع�سار للنقليات 
العنوان : ال�سارقة املنطقة الو�سطى - الذيد - �سارع و�ساح - ال�سناعية اجلديدة - حمل رقم 2 ملك �سيف 

را�سد �سيف خ�سيف - الهاتف : 0555795200 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد من�سى ع�سمت اهلل - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 750.0   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
جيتني جريى دا�س بن راماكري�سنان جريى دا�س   

املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0009089/ 
اإىل املحكوم عليه : جيتن جريى دا�ص بن راماكري�سنان جريى دا�ص 

العنوان : اإمارة ال�سارقة - هاتف : 0557404143 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جمموعة بغلف الظافر فرع ال�سارقة يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  مدين   FUCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001742/ 

اإىل املحكوم عليه : امليثاق خلدمات تنظيف املباين 
العنوان : جمهول حمل الإقامة 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عائ�سة عي�سى على - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7824.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2023 /0000167 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اوتليت للمطابخ ومن ميثلهم قانونيا  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2023/2/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  عجمان 
8( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية  الدعوى رقم 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2023/1/25 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70640 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن مدعى عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0004811 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : مالك جمعه ا�سليم الزواهره اردين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي �سركة احلنو العقارية 
املحكمة  الإحتادية  ال�سارقة  حمكمة  اأمام  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 

الإبتدائية املدنية
 39500 وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر   : املحكمة  قرار 
درهم والزمته بالفائدة مبقدار 5% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 

والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2023/1/24 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملن
حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
نظر     اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2022 /0007987 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سعيد علي خادم املهريي املهريي  
جمهول حمل الإقامة  

بناء على طلب ملتم�ص / البيادر لتاأجري ال�سيارات 
وعنوانه / العنوان : ال�سارقة الهاتف : 0509435559 - 0555250469 

ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2023/2/22 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2023/1/30م   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0009487 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سالون الق�سة اجلميلة لرجال  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - املجاز - خلف �سارع جمال عبدالنا�سر - حمل رقم 2 ملك را�سد علي 
 0564461936  -  065252030  -  064248499 رقم هاتف  و�سريكه  ال�سويدي  نيما�ص  را�سد 
 - دبي   : الإقامة  حمل  العنوان   - ا�سف  بوخلر  مروان   / )ة(  املدعي  بان  نعلمكم   -  0504248499  -
ابوهيل رقم هاتف : 0507035279 رقم الهاتف : 507035279 قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 

للمطالبة ب�� :  1- املطالبة برواتب متاأخرة 
عودة  بتذكرة  املطالبة   -2

املدة  املحدد  العقد  ف�سخ  عن  ببدل  املطالبة   -3
ا�سايف  عمل  ببدل  املطالبة   -4

ال�سارقة  حمكمة  الرابعة  الدائرة  العمالية  الواحد  اليوم  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   11.00 ال�ساعة   2023/2/16 املوافق  اخلمي�ص  يوم  �سباح  الإحتادية 
اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات  وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم 

القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2023/1/31 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0004148 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد راجاز خان راجا حممد فريد خان  
العنوان : 9540231 

2022/12/29 قد حكمت عليك هذه املحكمة  نحيطكم علما بانه بتاريخ 
: حكمت  بالتايل   - ا�سد اهلل خان جميد   / اأعاله ل�سالح  بالرقم  الدعوى  يف 
مو�سوع  ال�سيارة  بت�سليم  عليه  املدعي  بالزام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
عليه  املدعي  والزمت  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ص  للمدعي  الدعوى 
بالر�سوم وامل�ساريف.  حكما غري قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - عالء كمال اأحمد عبداهلل 
مدين     AJCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002945/ 

اإىل املحكوم عليه : عالء كمال احمد عبداهلل 
العنوان : وعنوانها : اإمارة عجمان - منطقة النعيمية 2 ، �سارع الكويت ، خلف مطعم الكباب الأفغاين ، 

بناية رفادة 1 ، الطابق الثاين ، �سقة 202 ، مكاين 4435908772 ، هاتف : 0503479148  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سيف ال�سالم فريد الرحمن ، اجلن�سية - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 15779.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70591 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/440(

مقدم من املنذر : زيد ع�سام جا�سم ال�سقر كويتى اجلن�سية ب�سفتة ووكياًل عن ورثة ال�سيخة �سعاد حمد ال�سالح احلمي�سي وحملهم املختار : مكتب اميان 
الرفاعى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية.  العنوان : امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج ال�سالم - الطابق -)11( - مكتب رقم )1106( - 
املتحدة حتت رقم  العربية  الم��ارات  بدولة  وزارة اخلارجية  امل�سدق عليه من  الكويت  دولة   - العدل  وزارة  التوثيق  ادارة  توكيل خا�ص �سادر عن  مبوجب 

مبوجب وكالة رقم )2020/1/198960(  رقم الهاتف : 0563294333 ابراهيم  يو�سف  على  فاروق  ال�ستاذ/  وميثلها   22123251101
�سد : ايفرني�ست لتاأجري بيوت العطالت �ص.ذ.م.م    املنذر اليه 

العنوان امارة دبى - منطقة برج خليفة الدونتون - بنية لوفت اي�ست - �سقة رقم 1305 
CEO@EVERNEST.COM هاتف رقم 0563344942 - الريد اللكرتوين

املو�سوع : توجه املنذرة هذا النذار اىل املنذر اليه لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
2022/8/14  باإجمايل  2022/2/15 وحتى تاريخ  قيمة اليجار املتاخرة وامل�سغولة بها ذمة امل�ستاأجرة عن الفرتة من  �سداد  و�سرعة  ب�سرورة   -1
2022/8/15 وحتى تاريخ الخالء الفعلى وال�سداد التام بواقع  الفرتة من  اليجار عن  قيمة  ي�ستجد من  ما  �سداد  ب�سرورة  مبلغ 44000 درهم. 2- 
ب�سرورة  بدل ايجار �سنوى 88000 درهم. 3- ب�سرورة �سداد قيمة غرامة ال�سيكات املرتدة بواقع 500 درهم لكل �سيك و قد ارتد عدد 2 �سيكات. 4- 
بذات  متعلقة  اخ��رى  فواتري  واأي  وامل��اء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�سليم  ب�سرورة   -5 التعاقد.  وق��ت  ت�سليمها  مت  كما  جيدة  بحالة  الوحدة  ت�سليم 
الوحدة ال�سكنية. وذلك خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ هذا النذار وفى حال فوات هذه املدة دون �سداد قيمة املبالغ املذكورة �سلفاً يعنى ذلك اخالًل 
1/25/اأ من  امل��ادة  لن�ص  امل�ستاجر من العن وفقاً  القانونية لخالء  اليه ببنود واحكام عقد اليجار يحق معه للمنذر اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر  من 
وا�سافه  دب��ي.  باإمارة  العقارات  وم�ستاجرى  موؤجرى  بن  العالقة  تنظيم  ب�ساأن   2008 ل�سنة   33 رقم  بالقانون  املعدل   2007 ل�سنة   26 رقم  القانون 
كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة اثر ذلك الخالل مع احتفاظ املوؤجر بحقه باملطالبة بالتعوي�ص عن ف�سخ العقد وقوات املنفعة واي ا�سرار اخرى 

تلحق اثر اخالل املنذر اليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2023/439(
مقدم من املنذرة : دار التاأمن �ص م ع  - )اجلن�سية المارات(

 �سد / املنذر اإليها : �سركة النور�ص خلدمات التاأمن .�ص. ذ.م.م - )اجلن�سية المارات(
املو�سوع : فاإن املنذرة تنبه علي املنذر اليها مبوجب هذا الإنذار وتكلفها بالوفاء 
باملبلغ املرت�سد يف ذمتها حل�ساب املنذرة والبالغ اجمايل قدره 100،000 درهم 
)مائة األف درهم( مع الفائدة التاأخريية على هذا املبلغ بواقع 12% �سنوياً من 
اأي��ام من  ذلك خالل خم�سة  يكون  اأن  على  ال�سداد.  ا�ستحقاقه وحتى متام  تاريخ 
الإج���راءات  كافة  لتخاذ  امل��ن��ذرة  �ست�سطر  واإل  التكليف،  لهذا  ا�ستالمكم  تاريخ 
القانونية التي تكفل حقوقها يف احل�سول على املبلغ املرت�سد يف ذمتكم مع حفظ 

كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر اإليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003775 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : موؤ�س�سة الرا�سد للعقارات ، العنوان : 9623588
املذكورة  ال��دع��وى  يف  املحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د   2022/11/21 بتاريخ  ب��اأن��ه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�سالح / امل ماجد خليفة بوعديل املهريي، بالتايل : بف�سخ عقد البيع مو�سوع الدعوى 
2007/12/13 املرمة بن املدعية - م�سرت - واملدعى عليها - بائع - الوحدة رقم )2116( مب�سروع 
برج الرا�سد رقم )1( واملزمع اإقامته على قطعة الأر�ص رقم C19 باحلليو م�سروع مدينة الإمارات - 
قانونية قدرها  وفائدة  درهم   107000 للمدعية مبلغ  ترد  اأن  املدعى عليها  وباإلزام  باإمارة عجمان، 
5% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2022/9/13 حتى متام ال�سداد واألزمتها اأن توؤدي لها مبلغ 
وفائدة قانونية تقدرها بن�سبة %5 من املبلغ املق�سي به  املادي  ال�سرر  عن  تعوي�ساً  درهم   10000
ت�سري من تاريخ �سريورة احلكم به نهائياً حتى ال�سداد التام، واألزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 
املدة  لال�ستئناف خالل  قاباًل  الطلبات. حكما  ذلك من  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة،  اأتعاب  مقابل  دره��م 

القانونية 30 يوماً اعتباراً من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

مدين      AJCEXCICIVS2023 /0000337 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : حممد بالرجاج  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
 - الكتبي  �سعيد  علي عبداهلل  - عبداهلل  واحلافالت وميثلها  ال�سيارات  لتاأجري  الراري  املنفذ 

الإمارات العربية املتحدة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 22000.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة قطر للحدادة / ذ م م ميثلها / 
حممد يا�سني احلظ دكتور  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0009363/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة قطر للحدادة / ذ م م ميثلها / حممد يا�سن احلظ دكتور 

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

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 105052.0  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/250(

املخطر : �سركة م�سندم العاملية للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(
ال�سيد / حم��م��د علي  ال��ب��ن��اء - وميثلها  مل��ق��اولت  ���س��ي  : يف ج��ي  اإل��ي��ه��م  امل��خ��ط��ر 

عبدالوهاب حممد ب�سفته مدير ال�سركة واملوقع على ال�سيكات
اأيام من تاريخ  فاإننا نخطركم مبوجب هذا الإخطار بان وذلك خالل مدة �سبعة 
املهلة  دره��م خالل   75،000 املبلغ  ال�سداد  باأنه يف حال عدم  علما  الإخطار  هذا 
القانونية بحقكم مبا  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  اإىل  اأ�سفن  �سن�سطر  فاإننا  املذكورة 
الفائدة  املبلغ املطالب به مع  اإقامة دعوى ق�سائية لإلزامكم بدفع قيمة  يف ذلك 

التاأخرييه و الر�سوم وامل�سروفات والتعوي�ص عن العطل وال�سرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2023/430(

املخطر : �سركة م�سندم العاملية للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(
ال�سركة  مدير  ب�سفته  حممد  ال��وه��اب  عبد  علي  حممد   : اإل��ي��ه  املخطر 
واملوقع على ال�سيكات - فاإننا نخطركم مبوجب هذا الإخطار بان وذلك 
خ��الل م��دة �سبعة اأي���ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا الإخ��ط��ار علما ب��اأن��ه يف ح��ال عدم 
ال�سداد املبلغ 75،000 درهم خالل املهلة املذكورة فاإننا �سن�سطر اأ�سفن 
دعوى  اإقامة  ذل��ك  يف  مبا  بحقكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  اإىل 
وامل�سروفات  الر�سوم  و  به  املطالب  املبلغ  قيمة  بدفع  لإلزامكم  ق�سائية 

والتعوي�ص عن العطل وال�سرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  96/2016/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن عقار باإمارة دبي برج اخلليفة رقم الر�ص 168 م�ساحتها 1456 قدم مربع ا�سم املبنى 
لوفت�ص تي �سانت رقم املبنى 2 رقم الوحدة 1003 الطابق 10 نظري املديونية املرت�سدة يف ذمة املنفذ �سد البالغ قدرها 3791739.32 مع 

الزامه بالر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�ص الثانية - �سارع دم�سق - مبنى نيهال  

وميثله : موزرة عبيد ربيع اخلظر  
املطلوب اإعالنه : افيجيت �سالوجا جوربا�سان �سينغ  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �سي غال SEA GULL - �سقة 

Avijeet@dtdic.com  -  0505539577  -  113
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2023/2/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ص 168 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى 

: لوفت�ص تي �سنت - رقم الوحدة : 1003 - امل�ساحة : 131.54 مرت مربع - التقييم )1،776،996/31( درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 14/2023/11 مدين جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )87500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعى : خالد �سهزاد خالد حممد يا�سن - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اجلمريا الوىل - دبي - �سارع 

قرية جمريا الدائرية - مبنى - مبنى غالية - �سقة - �سقة رقم 1213  
املطلوب اإعالنه : مالك امان اهلل مالك ا�سف على - �سفته : مدعى عليه 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )87500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
 9.00 ال�ساعة   2023/2/6 املوافق  الإثنن  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
�سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 يف التنفيذ رقم 8210/2022/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4732/2021 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )349،610 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : فندق رمادا بيت�ص هوتيل - ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني 
يا�ص - برج امل�سرف - الطابق 14 - مكتب رقم 1407، 1408 بجوار بلدية دبي - الهاتف املتحرك 

: 0557909785  - رقم مكاين : 3005495192  
املطلوب اإعالنه : 1- الفا لل�سياحة - �ص ذ م م - �سفته : منفذ �سده   

املبلغ املنفذ به  اأعاله والزامك بدفع  اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة  مو�سوع الإعالن : قد 
التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم وامل�ساريف.  وعليه  349،610 درهم اىل طالب  وقدره 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 اأيام  

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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انذار عديل بالن�سر
رقم )422/2023(

املنذر : حنان بنت املروك بن عمر بنعبد العظيم. 
املنذر اإليه : القي�سوين للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - )تعذر الإعالن(

)اأربعمائة  410000 درهم  �سداد  اليها ب�سرورة  املنذر  ينذر  املنذر  فان 
وع�سرة اآلف درهم اماراتي( والفائدة القانونية بواقع 12% �سنوياً من 
تاريخ املطالبه وحتى ال�سداد التام للمنذر يف غ�سون اخلم�سة ايام التالية 
القانونية  ل�ستالمها هذا النذار وال �سي�سطر لتخاذ كافة الجراءات 

�سدها ، مع حفظ كافة حقوق املنذره الخري. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70591 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
انــــــــذار    

رقم )389514/1/2022(
القانونية:  ال�سفة    784198728694922  : رقم  هوية   ، الإمارات   : اجلن�سية   ، احلمادي  ح�سن  حممد  ح�سن  يو�سف   : املنذر  بيانات 
 : رقم  هوية   ، الإمارات   : اجلن�سية   ، البلو�سي  احمد  حممد  عبداهلل  جا�سم   : املنذر  ممثل  بيانات  كانت.  �سفة  وباي  ال�سخ�سية  بال�سفة 

 351578/1/2022  : الإنابة  وثيقة   ، وكيل   : العالقة   784198084643174
بيانات املنذر اليه : منى �سعيد ح�سن م�سروم الظهوري ، اجلن�سية الإمارات، هوية رقم : 784198741609386

مو�سوع الإندار : اإنذار قانوين اىل املنذر اليها بالتنبيه عليها بعدم الت�سرف باأموال واأ�سول الرخ�سة امل�سماة ن�سيم الريحان للنقليات وال�سادر لها 
ترخي�ص من قبل دائرة التنمية القت�سادية دبي بالرقم 741379 - حيثيات الإندار : العنوان : موطنه املختار عنوان وكيلها القانوين الكائن يف 
اإمارة دبي دبي املركز التجاري العاملي - برج اإيه بي اأي ورلد تاور - الطابق الرابع ع�سر - مكتب رقم 1404 - هاتف : 7857448-054 مكاين 
الريحان  ن�سيم  امل�سماة  الرخ�سة  املنذر هو مالك  اأن  info@samahuae.com - حيث   : اللكرتوين  الريد   2412287475  : رقم 
للتقليات ال�سادر لها ترخي�ص من قبل دائرة التنمية القت�سادية باإمارة ال�سارقة بالرقم 741379 وحيث اأن املنذر اليها كانت قد تعاقدت مع 
املدعو/ ا�سحاق غالم على داد اهلل - قمري اجلن�سية على �سراء الرخ�سة املذكورة وذلك دون علم وموافقة املنذر.  وحيث اأن املندر يخطر ويندر املندر 
اليها باأنه مل يفو�ص اأو يوافق على بيع الرخ�سة املذكورة اىل ا�سمها كما اأن املنذر مل يقب�ص اأي مبالغ من املنذر اليها نظري نقل الرخ�سة ل�سمها. 
وحيث اأن املنذر با�سر اإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة التي تكفل له حقه با�سرتداد الرخ�سة التجارية ل�سمه. املطالبة : فاإن املنذر يخطر وينذر 
املنذر اليها بعدم الت�سرف بالرخ�سة التجارية امل�سماة ن�سيم الريحان للنقليات وبعدم الت�سرف باأموالها اأو اأ�سولها كون املنذر هو املالك الفعلي 
للرخ�سة املذكورة ول يزال مالكاً لها ف�ساًل عن اأن املنذر مل يقب�ص من املنذر اليها اأي مبالغ مالية وخالفاً لذلك فاإن املنذر يحتفظ بحقه بالرجوع 
على املنذر اليها بكافة الجراءات القانونية التي تكفل له حقه للمحافظة على املال. عنوان التبليغ : العنوان : اإمارة ال�سارقة- ال�سارقة مويلح �سارع 

ال�سيخ خليفه بن زايد اآل نهيان حمل رقم 2 - ملك عبد العزيز حممد عبيد باحليف النعيمي. يتعهد املنذر باأخطار املنذر اإليه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 70591
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2022 /0004995 اإخطار دفع يف  الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : بوفن كنرتول ميدل اي�ست - ذ م م  

حيث انه  قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي  
املنفذ �سودهري جين�سيتز - م م ح - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 115977.0 
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
املو�سوع / اإعالن بالن�سر 

 رقم 3553-2022-جتاري ب�سيطة-م ر-ب-اأ ظ ت
حمكمة اأبوظبي التجارية – ابتدائي

املرفوعة من : املدعي : را�سد حممد علي عباد ال�سرقي
�سد املدعى عليه : موؤ�س�سة فهد الذهبي لالأعمال الفنية ملالكها / طه حامد �سيد رزق

اأو  �سخ�سياً  للح�سور  مدعو  رزق(  �سيد  حامد  طه   / ملالكها  الفنية  لالأعمال  الذهبي  فهد  )موؤ�س�سة  عليه  املدعى 
بوا�سطة وكيل معتمد لإجتماع اخلرة الأول، وذلك وفقاً ملا يلي: تاريخ الإجتماع يوم اخلمي�ص املوافق 9 فراير 

ال�ساعة 12 ظهراً.   ،  2023
https://us02web.zoom.us/i/82049458883?pwd=d216QWkxd0J6RG4rMlk5QXB2
NmIZUT09 
Passcode: 104644   Meeting ID: 820 4945 8883
والتفوي�ص  الإماراتية  الهوية  واإر�سال  قانوناً  عنكم  ينوب  من  اأو  اأعاله  املحدد  املوعد  يف  احل�سور  يرجى  وعليه 
الكامريا  جاهزية  من  والتاأكد  دقائق  بع�سر  املوعد  قبل  احل�سور  ويرجى   ، الإجتماع  �سيح�سر  الذي  لل�سخ�ص 
وامليكروفون  للتوا�سل وال�ستف�سار بخ�سو�ص الإجتماع يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري الهند�سي )دكتور مهند�ص / 

expertise@jic.ae سيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم 052/9944440 وعلى الريد الإلكرتوين�
اخلبري الهند�ضي املنتدب بالدعوى
دكتور مهند�ص / �ضيف حمدان الكعبي

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
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حمكمة عجمان االحتادية

اإعالن ح�سور اإجتماع باالت�سال املرئي عن بعد
)AJCFICIPOR2022/0005250 ( يف الق�سية رقم

اعالن بالريد اللكرتوين 
بناء على طلب : املدعي )ة( �سودهري جين�سيتز - م م ح 

EpJAUa : رقم التفوي�ص
وعنوانه / هاتف 0564203150 

عنوانها : الإمارات العربية املنطقة احلرة احلمرية اإمارة ال�سارقة 
اىل املدعي عليه : ب�ست اوب�سن لدارة املرافق - ذ م م 

 ifGcqs : رمز التفوي�ص
hashim@sweethomesuae.com : وعنوانه / اعالن بالريداللكرتوين

8.30 والذي �سيعقد يف  2023/2/7 ، ال�ساعة  EM00055676 واملقرر بتاريخ  انت مكلف بح�سور الإجتماع املرئي رقم 
حمكمة عجمان الحتادية دائرة دعاوى اليوم الواحد املدنية والتجارية الوىل عن بعد بوا�سطة الت�سال املرئي عر موقع وزارة 

/https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalis/f/eMeeting/search  العدل
بيانات  الهاتف  بكامريا  اأدن��اه  املبن  الرمز  اأو قم مب�سح  بوا�سطة وكيل معتمد.  او  املرئية. �سخ�سيا  الإجتماعات  بوابة اجلل�سات 

 EM00055676 الإجتماع :  رقم الإجتماع
وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق امل�ستندات عر النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.

مركز �سعادة املتعاملني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608
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 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة )اعالن عزل(    

MOJAU_2022- 0093113 رقم املعاملة
املخطر : ح�سن احمد عبد احلليم - بنغايل اجلن�سية ، 

EK0037274 احمل جواز رقم
العنوان : ال�سارقة - الهاتف : 0561098534

املخطر اإليه : �سومون احمد ابو الكالم - بنغايل اجلن�سية
العنوان : ال�سارقة - ال�سهباء - هاتف : 0557763800

املو�سوع : عزل من جميع الوكالت
املمنوحة من  اأو اخلا�سة  العامة  الوكالت  الغيت جميع  باأنيي قد  اخطركم مبوجبه 
تكون  مبوجبها  لكم  املمنوحة  وال�سالحيات  ال�سلطات  جميع  فاأن  وعليه  لكم  قبلي 

لغية ول يجوز التعامل بهذه الوكالت من تاريخ ت�سلمك الخطار
وعمال لن�ص املادة : )955( من قانون املعامالت املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( 

)1987(  : ل�سنة  و املعدل بالقانون رقم : )1( 
فاإن كان لديك اأي اعرتا�ص على ذلك يرجى اتباع ال�سبل القانونية

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0107208 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 10800 درهم

املخطر / جمتبى على خوارزمى
العنوان : ال�سارقة ال�سناعية 2 هاتف : 0504129616

املخطر اإليه : �سامر م�سطفى القعريي - اجلن�سية : �سوريا - هوية رقم 784198043197973
العنوان : ال�سارقة املجاز 2 �سارع جمال عبد النا�سر بناية العتيبة - �سقة 503 هاتف : 0555527456

قبل  املحررة من  ال�سيكات  درهم مو�سوع   10800 اجمايل  للمخطر مببلغ  �سيك  اإليه حرر  املخطر   : ال�سرح 
ارتد  انه  ال  ال�سيك  املدعى ل�سرف  ال�سيك توجه  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  املدعي عليه حيث  بالتوقيع عن  املخول 
دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق وبيانه كالتايل : 1- ال�سيك رقم 106 مببلغ 10800 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 

الوطني دبي  المارات  بنك  على  وامل�سحوب   30/6/2019
وحيث ان املدعي عليه ميتنع عن الوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن 
دون جدوى. لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم 
وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية. واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم 

مبا جاء به.  وهذا اخطار منا بذلك ....
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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تغيري ا�سـم / جمعه خريان احمد �سبثان  
تقدمت املواطنة / جمعه خريان احمد �سبثان / بطلب 
اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من )جمعه( 

اإىل )لطيفه(. 
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم التوثيق العام 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  10/2023/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 671/2022 عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )42288( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ن�سمي ديفلومبنت �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سالم

املطلوب اإعالنه : 1- فران�سي�سكو اناكل فينومانانا - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
به وقدره )42218.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                              يف الدعوى رقم  3321/2022/56 امر على عري�سة �سرعي 
املنظورة يف:دائرة تنفيذ الحوال الوىل رقم 280

مو�سوع الدعوى : ا�سدار امركم الكرمي بالغاء قرار املنع من ال�سفر امر على عري�سة - �سرعي 
رقم 51 ل�سنة 2012 ال�سادر يف حق ال�سغريين )ادم و اميلى( اياد مهدي الدراجي - بكل حتفظ 

واحرتام .
املقدم الطلب : فرح غامن حممد ال�سفار

A93 مبنى فيال - BB عنوانه:المارات - امارة دبي - املنارة - بردبي - دبي - �سارع
املطلوب اإعالنه: 1- اإياد مهدي �سالح الدراجي - �سفته :مدعي عليه

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة بالغاء قرار املنع من ال�سفر 
امر على عري�سة - �سرعي رقم 51 ل�سنة 2012 ال�سادر يف حق ال�سغريين )ادم و اميلى( اياد 
مهدي الدراجي ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70408

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:33/2023/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعاوي ال�ستئنافية الوىل رقم 819

�سكال  ال�ستئناف  اول:قبول  بالتي  له  الق�ساء  املوقرة  املحكمة  امل�ستاأنف من  يلتم�ص   : ال�ستئناف  مو�سوع 
- ثانيا:ويف املو�سوع الغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�ص الدعوى قبل امل�ستاأنفة جمله وتف�سيال - 

ثالثا:الزام امل�ستاأنف �سده بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي. 
امل�ستاأنف:فرزانة ح�سنن حممد بورماوال

 m01 عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - �سارع �سالح الدين - مبنى بنايه �ساره - �سقة
- بجوار دانوب هوم -  وميثله:فهد عبداهلل قمر حممد 

املطلوب اإعالنه :  1- ح�سنن حممد بورماوال  -  �سفته : اخل�سم املدخل
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنفت/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2020/501 عقاري جزئي. وحددت لها جل�سة 
يوم الثنن  املوافق  2023/2/6  ال�ساعة 09.00 �ص بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70608

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:224/2023/42 جتاري 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410

مو�سوع الدعوى : تطلب املدعية من عدالة املحكمة املوقرة ت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظره واعالن املدعي 
عليها ب�سورة من ال�سحيفة واملوعد املحدد لها مع الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )15795.15( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من بتاريخ املطالبة لل�سداد التام مع تعوي�ص املتنازعه مببلغ )5000( درهم على ماحلقها من 

اأ�سرار مادية ومعنوية مع الزامه بر�سوم املحكمة ور�سوم الرتجمة القانونية وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:�سنه باكينغ جينريا ترادينغ ليك ذ.م.م

32-FL3 عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الوىل - دبي - �سارع ملك مرمي عبدالكرمي حممد جلفار - �سقة
املطلوب اإعالنه :  1- بيفيت نادي ريا�سي  -  �سفته : مدعي عليه 

الدعوى  ت�سجيل  امل��وق��رة  املحكمة  ع��دال��ة  م��ن  املدعية  تطلب  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
بان  املدعي عليها  ال��زام  املحدد لها مع  ال�سحيفة واملوعد  املدعي عليها ب�سورة من  اق��رب جل�سة لنظره واع��الن  وحتديد 
يوؤدي للمتنازعة مبلغ وقدره )15795.15( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من بتاريخ املطالبة لل�سداد التام مع تعوي�ص 
املتنازعه مببلغ )5000( درهم على ماحلقها من اأ�سرار مادية ومعنوية مع الزامه بر�سوم املحكمة ور�سوم الرتجمة القانونية 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2023/2/7  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:273/2023/42 جتاري 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى احلادية ع�سر رقم 854
للمتنازعة مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليها  ال��زام  القيمة  ن��زاع حمدد  النزاع رقم 3069/2022  : �سم ملف  الدعوى  مو�سوع 
)92861.95( درهم اثنان وت�سعون الفا وثمامنائة وواحد و�ستون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 

5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:اتورنت لتاأجري ال�سيارات �ص.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - ديرة - املمزر - ملك با�سم احمد خليل الباكر - خلف �سارع الحتاد - �سارع 3 د - مكتب رقم 1301 - 
مكاين:3447897403

املطلوب اإعالنه :  1- بليتز اك�سر�ص كورير �سريفي�سز �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها �سم ملف النزاع رقم 3069/2022 نزاع حمدد القيمة الزام املدعي 
عليها بان يوؤدي للمتنازعة مبلغ )92861.95( درهم اثنان وت�سعون الفا وثمامنائة وواحد و�ستون درهما وخم�سة وت�سعون 
فل�سا - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - 
وحددت لها جل�سة يوم الثنن  املوافق  2023/2/6  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
00000

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  11004/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100667( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب 
�سده لدى بنك دبي التجاري �ص.م.ع .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ص.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بنك دبي التجاري 

�ص.م.ع - �سقة 4 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- دافيد ويليام ها�ستينج�ص - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )70500( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70639

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  9293/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )296151( وال�سادر عن ح�ساب املطلوب 
�سده لدى بنك دبي التجاري �ص.م.ع .

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ص.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بنك دبي التجاري 

�ص.م.ع - �سقة 4 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب اإعالنه : 1- بارامي�سواران مانوج كومار - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )29075( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )7( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70639

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2808/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

والفائدة  دره���م   )15750( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الم���ر  ب��ا���س��دار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
التاأخريية 5% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

و�سمول احلكم بعاجل النفاذ . 
املدعي:افاق ال�سالميه للتمويل م�ساهمة خا�سه

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سالم - �سقة 2604 - �سرياتون 
جراند - وميثله:ع�سام عبدالرحمن ح�سن علي الزرعوين

املطلوب اإعالنه :  1- خبيب �سريف �ساهد �سريف  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/12/19 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )15750( درهم خم�سة ع�سرة الف و�سبعمائة وخم�سون درهما ، والفائدة 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل  ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب الحوال 

عمال بن�ص املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2656/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1490020( درهم مليون واربعمائة وت�سعون الف 
وع�سرون درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:علم للحديد ليمتد

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى جنوب جافزا - 
بناية رقم 5 - مكاين:1735862386 - وميثله:�سالح احمد يو�سف �سالح العبيديل

املطلوب اإعالنه :  1- النجم الزرق للمقاولت ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/12/5 - بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )1.490.020( درهم مليون واربعمائة وت�سعون الف وع�سرون درهم ، 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل  ، ولكم احلق يف التظلم المر او ا�ستئنافه بح�سب 

الحوال عمال بن�ص املادة 147 من قانون الجراءات املدنية  .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن بالن�سر        

 53/2023/40 مدين 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- تيمور ح�سن افتاب احمد فريك  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :هيئة كهرباء ومياه دبي �ص.م.ع 

املطالب به  التعوي�ص  ب�سداد مبلغ  املدعي عليه  الزام  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
وقدره )34.628( درهم كتعوي�ص للمدعية عم حلق بها من ا�سرار جراء خطاأ املدعي عليه 

الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2023/2/6 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  17786/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000156( وال�سادر عن بنك المارات دبي 
الوطني بقيمة )14000( واملبلغ الجمايل )14795( لطالب التنفيذ  .

طالب التنفيذ : املنارة ال�ساود للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - ام الرمول - م�ستودع رقم S09-A ملك موؤ�س�سة دبي 

العقارية
املطلوب اإعالنه : 1- م�ستاق احمد عبدال�سبور �سابر - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
الر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14795( وق��دره  به 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70642

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  555/2021/204 تنفيذ �سرعي 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الحوال الثانية رقم 281 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 644/2020 احوال نف�ص م�سلمن واملعدل بال�ستئناف رقم:1272/2020 
احوال �سخ�سية ومواريث ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )..... درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.

طالب التنفيذ:�سمريه بره 
عنوانه :امارة دبي - منطقة مردف جممع غروب - فيال رقم 312 

املطلوب اإعالنه : �سالح الدين الغايل 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - مردف - ديره - دبي - �سارع جممع ا�سيكو لالعمال - مبنى جممع ا�سيكو - �سقة 406 - جممع 

ا�سيكو لالعمال - 0502120178
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال  05:00:00م  2023/2/22 ال�ساعة  مو�سوع الإعالن :اأنه يف يوم الربعاء املوافق 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :نوع العقار وحدة عقارية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 95 - م�ساحة احل�سة 15.52 مرت مربع - رقم املبنى 

عطاء لعلى  ويباع  درهم   236366.65 احل�سة  قيمة   -  2020 الوحدة  رقم   - مريانو  املبنى  ا�سم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
00000

العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  253/2022/13551 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- فاطمه الزهراء جكانى  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )98435( وق��دره 

ر�سوم خلزينة املحكمة . 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 

اإعالن بالن�سر
رقم )2023/432(

املنذرة : عر البحار لل�سناعات الأ�سمنتية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م.
املنذر اليه : �سري باد �ساه اكر �ساه - اجلن�سية : باك�ستان

اإنذار تكليف بالوفاء مبلغ وقدره )56،995 درهم( تعوي�ص 3،000 درهم والفائدة 9%
قدره  مبلغ  و���س��داد  بالوفاء  مبوجبه  وتكلفها  اإليها  امل��ن��ذر  اإىل  الن���ذار  ه��ذا  توجه  امل��ن��ذرة  ف��ان 
59،995 درهم )ت�سعة وخم�سون األف وت�سعمائة وخم�سة وت�سعون درهم( مع الفائدة التاأخريية 
بواقع 9% �سنوياً من تاريخ العالن بهذا النذار وحتى متام ال�سداد، عبارة عن مبلغ 56،995 
قيمة  دره��م   3،000 ق��دره  مبلغ  اإليها  م�سافاً  الن���ذار  ب�سدر  عنه  املنوه  ال�سيك  قيمة  دره��م 
التعوي�ص امل�ستحق للمنذرة عما حلقها من �سرر وفوات ك�سب وانتفاع وذلك خالل خم�سة ايام 
من تاريخ العالن بهذا النذار وال �ست�سطر اآ�سفة لتخاذ كافة الجراءات الق�سائية �سد املنذر 

اإليها مع حتميلها للر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
حمرر رقم 2022/1/394111

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فيت�ضر لنقل الطرود - �ص ذ م م 
العنوان : م�ستودع 01 ملك ا�ص ايه ام لتعليب الفواكه وتعبئتها - جممع دبي لال�ستثمار 
الوىل بردبي - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 760625 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1234768 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/8/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن 
O-08A-005 ضجاد حيدر و�ضركاهم حما�ضبون قانونيون العنوان : مكتب رقم� 

ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - ديرة - رقة البطن - هاتف : 
امل�ستندات والأوراق  2238881-4 م�سطحباً معه كافة   : 2222126-04 فاك�ص 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197 العدد 13763 بتاريخ 2023/2/1 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �ضجاد حيدر و�ضركاهم حما�ضبون قانونيون 
بن  را�سد  بن  احمد  ال�سيخ  �سمو  ملك   O-08A-005 العنوان : مكتب رقم
 : 2222126-04 فاك�ص   : البطن - هاتف  دي��رة - رقة  ال مكتوم -  �سعيد 
2238881-4     مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت 
تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فيت�ضر لنقل الطرود - �ص ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2022/8/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/8/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70197



ثقافة وفن�ن
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 •• دبي - د.حممودعلياء

“واقع  بعنوان  ن��دوة  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  نظمت 
احلركة الأدبية يف الإمارات” بح�سور معايل حممد 
را�سد  ب��ن  حممد  مكتبة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  امل��ر 
وعلي  ال��ن��دوة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال��ب��دور  وب���الل 
القا�سم  ���س��الح  ود.  الرئي�ص  ن��ائ��ب  الهاملي  عبيد 
وج���م���ال اخل���ي���اط وامل��ه��ن��د���ص ر����س���اد ب��وخ�����ص وعلي 
غبا�ص  رفيعة  ود.  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  ال�سريف 
ود. حممد غبا�ص د. عبداخلالق عبداهلل واملو�سيقار 

اإبراهيم جمعة ونخبة من املهتمن.
اإىل  م�سرية  �سلطان  عائ�سة  الكاتبة  ال��ن��دوة  اأدارت 
ع��م��ق و���س��خ��ام��ة ال���ت���ح���ولت ال���ت���ي م����رت ب��ه��ا دبي 
عام  م�ستذكرة  والأدب،  الثقافة  وحركة  والإم���ارات 
كواحدة  ال��ن��دوة  فيها  اأ�سهرت  التي  ال�سنة   1987
رعيل  وق��وف  بف�سل  الأه��ل��ي  العمل  موؤ�س�سات  م��ن 
من مثقفي دبي يف تلك الفرتة منهم معايل حممد 
القرار  �سانع  دور  على  ال��ب��دور.واأك��دت  وب���الل  امل��ر 
ال�سيا�سي وت�سجيعه ودعمه للثقافة كرافعة اأ�سا�سية 
الدولة وتقدمها، وهذا ما قدمه �ساحب  يف نه�سة 
اآل مكتوم وكان يوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
اإليه  تقدم  وقد  العام  لالأمن  رئي�ص  الندوة  تاأ�سي�ص 
ندوة  تاأ�سي�ص  مب�سروع  املثقفن  م��ن  النخبة  تلك 
الثقافة والعلوم، وبادر على الفور بالدعم والتوجيه 
وانطلقت الندوة من جمرد فكرة اإىل م�سروع ثم اإىل 
ن�ساط مكثف يف مقرها ال�سغري يف �سارع الرقة حتى 
انتقلت اإىل �سرح كبري يناق�ص واقع احلركة الأدبية 
ومنعطفاتها واإجنازاتها وما بها من ق�سور وظواهر 

توؤثر �سلباً فيها.
ون��اق�����س��ت ع��ائ�����س��ة ���س��ل��ط��ان ت��ق��ي��ي��م واق�����ع احلركة 

الأدب��ي��ة يف الإم����ارات ال��ي��وم مقارنة ب��ال��ب��داي��ات من 
ح��ي��ث ج����ودة م���ا ي��ن��ت��ج وك��م��ي��ت��ه وت��ف��اع��ل اجلمهور 
والرتويج  والتواجد  النت�سار  ومنابر  واآل��ي��ات  معه 
لالأديب والأدب الإماراتي يف اخلارج، ودور ال�سحافة 
ومواكبة  املواهب  اكت�ساف  يف  وم�ساهمتها  الثقافية 

احلركة وال�ساحة الأدبية.
اجلاذبية  بنف�ص  يحظى  الأدب  لزال  هل  وت�ساءلت 
واله���ت���م���ام ل���دى ���س��ب��اب الإم�������ارات ك��م��ا ك���ان لدى 
ثقافية  م�����س��اري��ع  ظ��ل  يف  خ��ا���س��ة  الأوىل،  الأج���ي���ال 
وق��رارات ودعم مل يكن متوفراً  وميزانيات �سخمة 
بالأوليات  ع��الق��ة  ل���ه  الأم�����ر  اأن  اأم  ال���ب���داي���ات،  يف 
الأدب  املجتمعات ويعتر  التي تواجهها  والتحديات 

اأحد و�سائل الت�سدي لتلك التحديات؟
وتطرقت اإىل دور الناقد يف تنامي و�سعود احلركة 
الأدب���ي���ة، ومل����اذا ت��ك��اد ت��ن��ع��دم ح��رك��ة و���س��وت النقد 
وال��ن��ق��اد يف جمتمع الإم�����ارات، وه��ل ل��ذل��ك عالقة 
ما�سة بانت�سار وتواجد الأديب الإماراتي يف ف�ساءات 

ثقافية خارج الإمارات.
واأ����س���اف���ت ع��ائ�����س��ة ���س��ل��ط��ان ه��ن��اك ع����دد ك��ب��ري من 
ومعار�ص  الأدب���ي���ة  واجل���وائ���ز  الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات 
الأدبية  واملهرجانات  والفعاليات  واملكتبات  الكتب 
وامل��ب��ادرات، هل ما يحدث من ن�ساط وم��ب��ادرات يف 
هذا الف�ساء املوؤ�س�ساتي الثقايف ينعك�ص فعاًل وب�سكل 
ملجمل  بالن�سبة  امل��اأم��ول��ة  للنتيجة  وي��ق��ود  مر�سي 

الواقع الأدبي؟
وع����ن واق�����ع احل���رك���ة الأدب����ي����ة يف الإم��������ارات اليوم 
اأ�ستاذ  الها�سمي  بديعة  د.  ذك��رت  بالبدايات  مقارنة 
اأنها تتوقع  اللغة العربية واآدابها بجامعة ال�سارقة، 

الأف�سل دائما وهناك �سعي لتحقيق الأف�سل.
وعن تراجع النقد يف احلياة الأدبية اأكدت د. بديعة 

ال�سحفي  ال��ن��ق��د  ال��ن��ق��د منها  م��ن  اأن����واع  ه��ن��اك  اأن 
ال�����س��ري��ع وال����ذي ل ي��واك��ب ك��ل م��ا ي��ك��ت��ب، والنقد 
ودرا�سة  لتمهل  يحتاج  ال��ذي  املتخ�س�ص  الأك��ادمي��ي 
ال��ن��ق��د الأك���ادمي���ي منحين،  وا���س��ت��ق�����س��اء، وي���اأخ���ذ 
م�سدر كتب يف حينه وزمنه، وم�سدر حايل معا�سر، 
اأمام  حالياً  اأن��ن��ا  جن��د  امل�سدرين  لكال  نظرنا  واإذا 
الإماراتي  الأدب  جتاه  الباحثن  من  واهتمام  زخم 
واخل��ل��ي��ج��ي، ول��ك��ن ح��ي��ن��م��ا ي��ذه��ب ال��ب��اح��ث ي�سكو 
هذا  كتب يف  م��ا  اأن  باعتبار  توفر م�سادر  ع��دم  م��ن 
ت�سجع  لذلك  ال�سيء،  بع�ص  قلياًل  يعتر  الجت���اه 
غالبية الأق�سام املتخ�س�سة يف الأدب العربي ت�سجيع 
ودرا�سة  بحث  نحو  الجت��اه  على  وباحثيها  طالبها 
اهتمام  وهناك  عام،  ب�سكل  واخلليجي  املحلي  الأدب 
بالنقد الأكادميي ب�سكل عام. وحتاول اجلامعة طرح 
والإبداعات  امل��واه��ب  تك�سف  التي  امل�سابقات  بع�ص 

الأدبية لدعمها ورعايتها.
واأ�سارت اإىل اأن الكاتب �سابقاً كان يلجاأ للظهور من 
اجتهوا  ث��م  الثقافية،  وال�سفحات  ال�سحف  خ��الل 
البحر”  نحب  “كلنا  كمجموعة  اجلماعي  للن�سر 
يف  ول��ك��ن  م��ن��ف��رداً،  الن�سر  يف  الكاتب  يفكر  وبعدها 
عمله  لن�سر  �سريعاً  الكاتب  ي�سعى  احل���ايل  ال��وق��ت 
الن�سيحة  اأخ����ذ  اأو  مت��ه��ل  دون  يكتبه  م��ا  ومت��ري��ر 
وامل�سورة.واأكد �سلطان العميمي رئي�ص جمل�ص اإدارة 
احتاد كّتاب واأدباء الإمارات، ومدير اأكادميية ال�سعر 
يتطلب  الأدب���ي  امل�سهد  على  احلكم  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف 
هناك  اأن  اإل  وي��ك��ت��ب  ين�سر  م��ا  ك��ل  ع��ل��ى  الط����الع 
م�ستوى فردي جيدة ومب�سر، وهناك اأعمال بحاجة 

اإىل مزيد من التطوير.
تبذل  الثقافية  املوؤ�س�سات  اأغلب  اأن  العميمي  وراأى 
جهد جيد اإل اأن هناك حلقة و�سل مفقودة ما بن 

احلراك الفردي واملوؤ�س�سي حتى على �سعيد الدعم 
والرعاية والكت�ساف حيث متحورت جوانب الرعاية 

يف اجلوائز اأو الور�ص الأدبية.
وذك��ر العميمي اأن احت��اد كّتاب واأدب���اء الإم���ارات مر 
عطاءه  تقلي�ص  يف  ���س��اه��م��ت  وج���ذب  ���س��د  مب��راح��ل 
الأدبي  امل�سهد  ل��دع��م  ي�سعى  اأن���ه  اإل  ال�����س��يء  بع�ص 
الأعمال  ون�سر  املحلي  الكاتب  وج��ذب  الإم����ارات  يف 
واإيجاد مفهوم  اأدبية  الأدبية وحماولة خلق عالقة 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ع��ط��اء وال��ت��ط��وع يف ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف مع 

الكثري من ال�سباب والكّتاب.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  الها�سمي  اإبراهيم  واأ�سار 
اأن مرحلة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��وي�����ص  ع��ل��ي  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
ثقافية  حركة  �سهد  املا�سي  القرن  من  الثمانينيات 
والإ�سدارات  الكّتاب  حيث  من  مميز  اأدب��ي  وم�سهد 
�سواء الكتب اأو املجالت الأدبية املتخ�س�سة والأندية 
الوقت  اأم��ا  الكثري،  وغ��ريه��ا  والريا�سية  الثقافية 
احلايل فهناك تراجع يف احلركة الأدبية هناك اإنتاج 
غزير اإىل حد ما ولكن ل يوجد ح�سور اأدبي حقيقي 

للكاتب الإماراتي يف املحافل الدولية.
اأن هناك �سغف ثقايف لدى �سباب  واأ�ساف الها�سمي 
الثقايف  م��ع اجل��ان��ب  ال��ت��ع��ام��ل  اآل��ي��ات  اأن  اإل  ال��ي��وم 
وامل��ع��ط��ي��ات ت��غ��ريت ع��ن اجل��ي��ل ال�����س��اب��ق ال���ذي كان 
امل��ع��رف��ة و���س��ع��ي للثقافة،  ب��ح��ب ورغ��ب��ة يف  ���س��غ��وف 
كانت هناك جمالت اأدبية ت�سنع اأجيال من الكّتاب 
اأو  الق�سة  اأو  النقد  اأو  ال�سعر  يف  ���س��واء  واملثقفن 
كما  العربية،  الأزم��ن��ة  ال��رواي��ة وغريها مثل جملة 
الأعمال  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت�����س��در  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ك��ان��ت 
املوؤ�س�سات  وت�����س��ارك  الإم��ارات��ي��ن،  للكّتاب  الأدب��ي��ة 
وت�سدر  الأدبية  املواهب  وتبنى  رعاية  ال�سحفية يف 
املالحق الثقافية التي ترثي امل�سهد واحلراك الثقايف 

كانت تدار الأق�سام الثقافية يف املوؤ�س�سات ال�سحفية 
كانت  الريا�سية  النوادي  حتى  ومثقفن،  كّتاب  من 
داعم للعمل الثقايف. وراأى الها�سمي اأن التعامل مع 
اجلانب الثقايف مل يعد اأولوية هناك جذب للثقافة 
اأو مثقف  ���س��ن��ع جن���م  دون  اخل���ارج���ي  ال���ع���امل  م���ن 
�سابة  اأدبية  طاقات  وجود  من  الرغم  على  اإماراتي، 
وهذا ما نراه يف معر�ص الكتاب من اإقبال ال�سباب، 
واأ�ساف اأن الإعالم الثقايف متغيب بع�ص ال�سيء عن 
ال�سباب رغم كثافة  رعاية ودعم اجليل احلايل من 
ما ين�سر من روايات واأعمال اأدبية، املثقف الإماراتي 
�سواء  وانت�ساره  ظهوره  تدعم  معطيات  اإىل  بحاجة 

من الإعالم اأو املوؤ�س�سات الثقافية.
التي  اجل��وائ��ز  م��ن  كثري  ه��ن��اك  اأن  الها�سمي  وذك���ر 
وجائزة  للرواية  الإم��ارات  بينها جائزة  توقفت من 
الإمارات التقديرية وجائزة غامن للق�سة الق�سرية 
الثقافة  ن���دوة  ال���ذي طرحته  الإم�����ارات  وم��ه��رج��ان 
والعلوم منذ �سنوات، وجائزة ترمي عمران ال�سحفية 

وغريها من اجلوائز.
وكانت ال�سحف ت�سدر اأف�سل املالحق واأهمها والآن 
تقل�ست امل�ساحة يف كافة ال�سحف، كما كانت ت�سدر 
جملة �سوؤون اأدبية من احتاد كّتاب الإمارات، وجملة 
وم�سهداً  ث��ق��اف��ي��اً،  ح��راك��اً  تخلق  ك��ان��ت  ال�����س��رد  بيت 
رئي�ص احتاد  الع�سم  اأحمد  ال�ساعر  واأع��رب  متميزاً. 
ك��ّت��اب واأدب����اء الإم����ارات يف راأ����ص اخليمة ع��ن ر�ساه 
نف�سه هناك  ال��وق��ت  احل���ايل يف  الأدب���ي  امل�سهد  ع��ن 
امل�سهد.واأكد على جتاوب جهور  لهذا  ترقب ور�سد 
اأو ف�سيح،  ال�سعر مع ال�ساعر �سواء كان �سعر عامي 
اجلمهور  �سمري  اإىل  كتاباته  يف  يتجه  ال�ساعر  لأن 
اأن يكون  اأن ال�سعر ي�ستطيع  ليك�سب تفاعله، ويرى 
عابراً لالأ�سخا�ص من خالل ر�سالته اخلا�سة والتي 

الن�سر  دور  اأن  واأ���س��اف  ج��م��ه��وره،  م��ع  بها  يتفاعل 
كما  الإم���ارات���ي  ال�سعر  لن�سر  دائ��م��اً  ت�سعى  املحلية 
يوجد تعاون مع دور الن�سر العربية وهذا ما يحقق 
انت�سار لل�ساعر لأنه مي�ص روح جمهوره وطوقه اإىل 
الكلمة التي تتغلغل يف اأعماقه �سواء كان �سعر ف�سيح 
قدمياً  الريا�سية  ال��ن��وادي  اأن  على  نبطي.واأكد  اأو 
كانت حتث لعبيها على القراءة والطالع ويذكر اأن 
ن��ادي عمان كان يحث لعبيها على ق��راءة �سحيفة 
لت�سجيعهم  لأع�سائه  مكتبة  واأن�ساأ  يومياً  الحت��اد 
على القراءة.واأ�سار اإىل اأن الكاتب الإماراتي خا�سة 
من الرعيل الأول بحاجة اإىل الهتمام به وت�سجيع 
بعد  ولي�ص  بيننا  لزال  وه��و  اأعماله  وجمع  عطائه 
وفاته، واأن ي�ستفاد من خرته واأدبه من قبل اجليل 
يف  الإم�����ارات  اأن  غبا�ص  رفيعة  د.  اجل��دي��د.وذك��رت 
هناك  واأن  الكم،  حيث  من  الثقافية  اأن�سطتها  اأوج 
الوطن  اختفاء طعم  املتغري  اإ���س��دارات كثرية ولكن 
باأن هناك  املر  املحلي.وختم معايل حممد  املنتج  يف 
وا�سع  مو�سوع  وه��و  الثقايف  الن�ساط  ب��ن  م��ا  خلط 
ت�����س��رتك ف��ي��ه م��وؤ���س�����س��ات ك��ث��رية، واحل��رك��ة الأدبية 
وم�سرح  ورواي��ة  ق�سرية  وق�سة  �سعر  تت�سمن  التي 
املكونات  ه��ذه  على  وبالرتكيز  اأدب��ي  تاريخ  اأو  ونقد 
�سنجد الأطر التي يكتب من خاللها النتاج الأدبي 
اأو  الن�سر  دور  اأو  ال�سحفي  الن�سر  خ��الل  من  �سواء 
اأو الرتويج من خالل اجلوائز  الهتمام الأكادميي 
مبراحل  مي���ر  الأدب  اأن  ع��ل��ى  وال���ف���ع���ال���ي���ات.واأك���د 
فال�سبعينيات  امل��رح��ل��ة  تلك  ح�سب  تتنوع  خمتلفة 
وبداياتها تختلف عن الثمانينيات وزخمها و�سغفها 
واحلراك العربي ب�سكل عام، لذلك من املهم درا�سة 
اأدب���ي ونقف على م��راح��ل ت��ط��وره والنظرة  ك��ل ن��وع 

امل�ستقبلية له.

ندوة الثقافة والعلوم تناق�ض واقع احلركة الأدبية يف الإمارات

•• دبي-الفجر:

 نظمت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة” بالتعاون 
يف  “دبي  �سور  معر�ص  دب��ي،  يف  لليابان  العامة  القن�سلية  مع 
وياأتي املعر�ص الذي  �سيقام يف “مكتبة ال�سفا  عام 1962” ، 
 17 حتى  يناير   30 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  والت�سميم”  للفنون 
العالقات  لتاأ�سي�ص   50 ال���  ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��اًء  امل��ق��ب��ل،  م��ار���ص 

الإماراتية اليابانية. 
الثقافة  ب��دري، مدير عام هيئة  املعر�ص بح�سور هالة  وافتتح 

خربا�ص،  بن  مبارك  �سعيد  الدكتور  يرافقها  دب��ي،  يف  والفنون 
و  للثقافة”  “دبي  يف  والآداب  الفنون  لقطاع  التنفيذي  املدير 
نوبورو �سيكيجوت�سي، القن�سل العام لليابان يف دبي والإمارات 

ال�سمالية. 
“�سانكي �سيمبون”  املقام بدعم من �سحيفة  املعر�ص  وت�سمن 
و كيمى ماكي�سيما اأكاي، 25 �سورة توثق اأ�سلوب احلياة يف دبي 
الياباين  ال�سحفي  امل�سور  التقطها  ال�ستينيات،   عقد  خ��الل 
اأثناء زيارته  “�سانكي �سيمبون”  يو�سيو كاو�سيما من �سحيفة 
ال�سحفي  زم��ي��ل��ه   رف��ق��ة  الأو����س���ط  ال�����س��رق  دب���ي ومنطقة  اإىل 

اآنذاك بحيويتها وتفا�سيلها  هريو�سي كاتو، حيث متكنت دبي 
اخلا�سة من لفت انتباه كاوا�سيما. 

ع��ام هيئة  م��دي��ر  ب���دري،  ه��ال��ة  �سعادة  اأك���دت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
تعزيز  على  للثقافة”  “دبي  حر�ص  دب��ي  يف  والفنون  الثقافة 
الأخ���رى،  ال���دول  م��ع  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  ال�سداقة  ع��الق��ات 
وهو ما ي�سب يف اإطار التزامات الهيئة بتفعيل التبادل الثقايف 
والإبداعي مع املجتمعات. وقالت: “نعتز بعالقة ال�سداقة مع 
الثقافات الأخرى، فهي تعك�ص قوة الإمارات الناعمة و�سمعتها 
الطيبة على ال�ساحة الدولية، وا�ست�سافة معر�ص “دبي يف عام 
اليابانية، كونه  ُيعر عن عمق العالقات الإماراتية   ”1962
ونوه اإىل  ياأتي يف اإطار الحتفاء بالذكرى ال� 50 لتاأ�سي�سها”. 
املعر�ص يقدم نظرة خا�سة عن تاريخ دبي وتراثها وعادات  اأن 
وتقاليد جمتمعها. واأ�ساف: “يت�سمن املعر�ص جمموعة �سور 
ا�ستثنائية توثق خمتلف امل�ساهد يف الإمارة التي جنحت يف اإبهار 
ما  الإن�سانية،  الثقافات  وتفاعلها مع  وروؤاه��ا  العامل بحيويتها 

يعك�ص وجه دبي امل�سرق وما تتمتع به من مكانة بارزة عاملياً«. 
امل�سور  اإبداعات  خال�سة  ميثل  املعر�ص  اأن  بدري  هالة  ولفتت 
واقعية.  من  �سوره  به  متتاز  وم��ا  كاوا�سيما،  يو�سيو  الياباين 
وتابعت: “متثل هذه املعار�ص من�سات مهمة نطل من خاللها 
على اإجنازات اأ�سحاب املواهب التي تعمل على ا�ستك�ساف جوانب 
اإثراء فكر وثقافة املجتمع، وهو  الإب��داع الإن�ساين، وت�ساهم يف 
ما ج�سده امل�سور الياباين يو�سيو كاوا�سيما يف جمموعة �سوره 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  ت��اري��خ دبي”،  ت��وث��ق ج��وان��ب مهمة م��ن  ال��ت��ي 
اأهمية مكانة  يوؤكد على  للمعر�ص،  للثقافة”  “دبي  ا�ست�سافة 
الإمارة على اخلريطة الثقافية العاملية، بو�سفها وجهة جاذبة 

للمواهب الإبداعية يف خمتلف التخ�س�سات. 

الأبي�ص  باللونن  ج��اءت  التي  ال�سور  جمموعة  وت�ستعر�ص 
ظهور  قبيل  فيها  اليومية  احلياة  واأ�سلوب  دبي  تراث  والأ�سود 
له،  املغفور  ب��ن  جمعت  التي  املتينة  العالقة  وتظهر  النفط، 
واأهايل  ثراه”  اهلل  “طيب  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ 
بالإ�سافة  اخل��ا���ص،  جمل�سه  يف  معهم  اليومية  ول��ق��اءات��ه  دب��ي 
الذي  الفهيدي”  “ح�سن  ح��ول  ال�سكان  حلركة  اإب��رازه��ا  اإىل 
وعلى �سفاف اخلور اأي�ساً، وحيوية  ي�سم اليوم “متحف دبي”، 
الطرز  اأي�ساً  ال�سور  توثق  كما  ال�سعبية،  الأ���س��واق  يف  التجارة 
املعمارية والراجيل التي متيزت بها البيوت القدمية وغريها. 

جمدداً  النور  اإىل  ظهرت  قد  كاوا�سيما  �سور  جمموعة  وكانت 
اأحمد  ال�سيخ  اإىل �سمو  اإحداها  اأهديت  2008، عندما  يف عام 
بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�ص هيئة دبي للطريان املدين، الرئي�ص 
واملجموعة، من  الإم��ارات  التنفيذي لطريان  الرئي�ص  الأعلى، 
قبل كيمى ماكي�سيما اأكاي، التي التقت كاوا�سيما وكاتو عندما 
كانت تعمل يف “دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري” يف طوكيو.
وُيعد املعر�ص �ساهداً على ازدهار ومتانة العالقات الدبلوما�سية 
والتجارية بن دبي واليابان، ودلياًل على القفزات النوعية التي 

حققتها الإمارة على مدار العقود املا�سية.

نظمته »دبي للثقافة« والقن�ضلية العامة لليابان يف دبي احتفاًء مبرور ن�ضف قرن على العالقات الإماراتية اليابانية

»دبي يف عام 1962«.. تاريخ الإمارة بعد�شة امل�شور الياباين 
العامل اأبهرت  التي  لدبي  ا�ضتثنائية  �ضورًا  ي�ضم  املعر�ص  بدري:  •هالة 

•• ال�شارقة-الفجر: 

الأول،  اأم�����ص  ال�����س��ارق��ة، م�ساء  ال��ع��رب��ي يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ن��ادي  نظم 
عنوان  حمل  ق��ب��ط��ان،  رمي  ال�سورية  للفنانة  ت�سكيلياً  معر�ساً 

“مقامات احلب”، 
ونا�سر  ال���ن���ادي،  م��دي��ر  ب��ط��ي،  �سعيد  اإب��راه��ي��م  بح�سور  وذل���ك 
60 عماًل  املعر�ص  و�سم  النادي،  اإدارة  الدرمكي، ع�سو جمل�ص 
وتقنيات  ب��ط��رق  ُن��ف��ذت  والت�سكيل،  وال��ت��ذه��ي��ب  اخل���ط  يف  ف��ن��ي��اً 
متعددة �سملت )اأحبار نباتية، واكريليك، واألوان مائية وزيتية(، 
والأقم�سة  ال�����س��الت  على  ممت  �سُ ح��روف��ي��ات  املعر�ص  �سم  كما 
الت�سكيل  يف  عمل  ور�سة  املعر�ص  هام�ص  على  واأقيمُت  املتنوعة، 

احلرويف.
ورمي قبطان هي فنانة ت�سكيلية �سورية، در�ست الفنون الت�سكيلية 
واخلط العربي يف مدار�ص وجامعات دم�سق، وتخ�س�ست يف “خط 
الإيراين  اخلطاط  يد  على  الفار�سى”  و”الن�سخ  الن�ستعليق” 

على اأ�سغر نظرى، ولها العديد من امل�ساركات يف معار�ص الفنون 
اخلط  ب��ي��ت  جمعية  رئي�سة  وه���ي  ال��ع��رب��ي،  واخل���ط  الت�سكيلية 
ال��ع��رب��ي وال��ف��ن��ون ال�����س��وري��ة، وم��دّر���س��ة ف��ن��ون اخل��ط والتذهيب 
والفنون الت�سكيلية يف جمعية بيت اخلط العربي والفنون، وقد 
اأقامت يف دم�سق 6 معار�ص فنية فردية يف فنون اخلط والزخرفة 

والتذهيب.
ال�سيمي،  خليفة  الفنان  ق��ال  احلب”  “مقامات  معر�ص  وح��ول 
م�سوؤول الأن�سطة الفنية يف النادي: “قدمت الفنانة رمي قبطان 
اأعماًل تنوعت بن اخلط والر�سم والت�سكيل واحلروفيات، وهي 
كما  ب��ج��دارة،  اتقنته  ال���ذي  الن�ستعليق(،  )خ��ط  يف  متخ�س�سة 
كتبت اجلليبا بنف�ص الأ�سلوب التعليمي الذي در�سناه كخطاطن 

حمرتفن،
بالزخرفة  �سواء  املتفرد  باأ�سلوبها  خا�ساً  رونقاً  عليه  واأ�سافت   
الفار�سية الأ�سيلة اأو الزخرفة الهند�سية العربية، واأحياناً اأخرى 
تزخرف لوحات كاملة بدون خط، وجندها قد حتررت من قيود 

اأعماق اخلط الديواين، الذي  اأي�ساً يف  خط الن�ستعليق لتغو�ص 
اأي�ساً  وكتبته  واملو�سحات  الأ�سعار  من  به  باأ�ص  ل  ق�سطا  منحته 

بعناية فائقة«.
واإنتاجها  الفنية  م�سريتها  اإىل  “بالنظر  ال�سيمي:  واأ����س���اف 
واإبداعي  فني  ب��ط��راز  ت�سكيلية  فنانة  اأم���ام  اأن��ن��ا  الإب��داع��ي جن��د 

خمتلف،
 ل �سيما واأنها قد فطنت ملوهبتها وجتربتها مبكراً، وا�ستطاعت 
ت��وظ��ي��ف اأدوات���ه���ا ب��اح��رتاف��ي��ة، ل��ت��اأخ��ذن��ا ب��اإب��داع��ات��ه��ا اإىل عامل 
رباعيات اخليام واملو�سحات، وكاأننا نتن�سم عبقاً من الأندل�سيات 
اأخ��ذت��ن��ا م��ن خ���الل معر�سها  ال��ق��دام��ى، وق���د  ال�����س��ع��راء  ودفء 
)مقامات احلب( يف رحلة عر ب�ساط ر�سمته وزخرفته وحاكته 

بدقة خطوطها، 
فكل  وال��رق��ي،  الأ�سالة  من  ع��امل  اإىل  واأل��وان��ه��ا  ري�ستها  وجمال 
لوحة يف املعر�ص حتكي لنا ق�سة خا�سة، وكل عمل انتجته �ساغ 

لنا حكمة، وكل زخرفة اأبدعتها اأ�سعدتنا بقدر اإجهاد عينيها«.

للفنانة ال�ضورية رمي قبطان

»النادي الثقايف العربي بال�شارقة« ُينّظم معر�ض »مقامات احلب« 
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•• دبي-وام:

ت���روي امل��واق��ع الأث���ري���ة يف دول���ة الإم����ارات 
ف�سول ح�سارة اأ�سيلة ت�سرب بجذورها يف 
التاريخ لتحكي ق�سة عراقة بطلها  اأعماق 
تختزن  حيث  ال��ق��دمي،  الإم��ارات��ي  الإن�سان 
اأثرية  طبقات اأر���ص دول��ة الإم���ارات ك��ن��وزاً 
توؤرخ حلقب زمنية وع�سور قدمية، جت�سد 
رحلة البحث عن لقمة العي�ص بن خمتلف 
م��ن��اط��ق ال����دول����ة، ح��ي��ث خ���ّل���َف الأج������داد 
بعثات  ت�سعى  كبرياً  اإرث��اً  وراءه��م  القدماء 
�سورة  ور�سم  ودرا�سته  لكت�سافه  التنقيب 

عن هذه احل�سارات.
وتويل دولة الإمارات اأهمية كبرية للمواقع 
باعتبارها  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  وامل���ع���امل  الأث���ري���ة 
واملجتمعات،  ال�����س��ع��وب  ل���ذاك���رة  جت�����س��ي��دا 
ف�����س��اًل ع���ن اأن���ه���ا ت��ع��ت��ر واح�����دة م���ن اأهم 
ال�سعوب، حيث  ملا�سي  توؤرخ  التي  العنا�سر 
تزخر  ال��ت��ي  الأث���ري���ة  الك��ت�����س��اف��ات  تعك�ص 
اأكرث  اإىل  بع�سها  يعود  وال��ت��ي  ال��دول��ة  بها 
التي  �سنة، طبيعة احل�سارات   8500 من 

توافدت عليها منذ ع�سور قدمية.
وبالطبع ل تكتمل زيارة الإمارات دون زيارة 
التاريخية  وم��ت��اح��ف��ه��ا  الأث���ري���ة  م��واق��ع��ه��ا 
التي جت�سد حتفة اإن�سانية �سجلت �سفحات 
نا�سعة من تاريخ الب�سرية، حيث تعتر هذه 
الفرتة من العام والتي ت�سهد حملة اأجمل 
لال�ستمتاع  مثالية  ف��رتة  ال��ع��امل،  يف  �ستاء 
التي توثق تاريخاً  املعامل  بجولة بن هذه 
ت��ل��ي��داً ���س��ط��ره ���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة وت��ع��ت��ر يف 
الوقت نف�سه �ساهداً على التقاليد العريقة 
كافة  يف  ال���ب�������س���ري  الإجن��������از  وج���م���ال���ي���ات 
جم���الت احل��ي��اة، الأم����ر ال���ذي يجعل من 
ال���رتاث ي�ستلهم  ن��اف��ذة على  امل��واق��ع  ه��ذه 

منها ال�سباب طريقهم نحو امل�ستقبل.
وع���������ززت ال�����دول�����ة ال���ك���ث���ري م�����ن امل����واق����ع 
اخلدمات  من  بالعديد  واملتاحف  الأث��ري��ة 
الفندقة  قطاع  م�ستوى  على  اللوج�ستية 
وال�سيافة اإ�سافة اإىل قائمة من اخليارات 
الرتفيهية، الأمر الذي يزيد جاذبية هذه 
�سواء للزوار  مثالياً  املواقع ويجعلها خياراً 
اخلارج  م��ن  ال�سياح  اأو  ال��دول��ة  داخ���ل  م��ن 
وعلى  ال��ع��امل  �ستاء يف  اأج��م��ل  اأث��ن��اء حملة 

مدار العام.

- موقع هيلي الأثري.
الرونزي  للع�سر  اأث���ري  موقع  اأك��ر  يقع 
يف دولة الإم��ارات يف منطقة هيلي مبدينة 
ب��داي��ة الألف  اإىل  ت��اري��خ��ه  ال��ع��ن، وي��ع��ود 
ال��ث��ال��ث��ة ق��ب��ل امل��ي��الد وا���س��ت��م��ر ح��ت��ى بداية 

الألف الثانية قبل امليالد دون انقطاع.
الع�سرين  ع���ن  مل��ح��ة  امل���وق���ع  ه����ذا  وي���ق���دم 
ال���رون���زي واحل���دي���دي يف م��دي��ن��ة العن، 
حيث املدافن واملنازل والقالع ونظم الري، 
واملدافن  القرى  من  العديد  اأي�ساً  وي�سم 
التي  ال��زراع��ي��ة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا اإىل 
الع�سر الرونزي 
 -  3000(
 1 3 0 0

قبل  �سنة 

 1300-( احل���دي���دي  وال��ع�����س��ر  امل���ي���الد( 
امليالد(، اإذ تقع اأول قرية  قبل  �سنة   300
ويعود   ،)8( رقم  الهيلي  موقع  يف  زراعية 

تاريخها اإىل 3،000 �سنة قبل امليالد.
الفرتة  ال��ه��ي��ل��ي يف  م�����س��ت��وط��ن��ة  وت��و���س��ع��ت 
قبل  �سنة  و2،000   2،500 بن  املمتدة 
"حقبة  با�سم  الفرتة  و�ُسّميت هذه  امليالد. 
ناً با�سم اجلزيرة الواقعة على  اأم النار" تيمُّ
اأبوظبي، حيث ُعرث لأول مرة على  �ساحل 

بقايا هذه احل�سارة.
املدافن  م��ن  اأك���ر جم��م��وع��ة  امل��وق��ع  ي�سم 
واملباين تعود اإىل هذه احلقبة يف الدولة ، 
اإىل  التي تعود  الأبنية  ويقع عدد من هذه 
الهيلي،  اآث��ار  حديقة  يف  الرونزي  الع�سر 

وهي مفتوحة للزّوار.

-مدافن جبل حفيت.
عند �سفح جبل حفيت ت�ستقر مئات املدافن 
نحل  خ��الي��ا  �سكل  ع��ل��ى  املبنية  احل��ج��ري��ة 
اليون�سكو  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  امل���درج���ة  ال��ع�����س��ل، 
مل��واق��ع ال���رتاث العاملي وال��ت��ي ت��روي ق�سة 
�سنة.   5،000 منذ  الأوائ����ل  العن  �سكان 
املنطقة  هذه  يف  التنقيب  عمليات  وك�سفت 
عن العديد من القطع الأثرية التي توؤكد 
الرافدين  ب���الد  م���ع  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رواب���ط 
)العراق( ووادي ال�سند )باك�ستان والهند(.

ت�سييدها  ال��ت��ي مت  امل���داف���ن،  ه���ذه  وت�����وؤرخ 
بن  �سنة   500 ام��ت��دت  حقبة  م���دار  على 
3،000 و2،500 �سنة قبل امليالد، لبداية 
الع�سر الرونزي يف دولة الإم��ارات، حيث 
بها  قامت  التي  التنقيب  عمليات  اأظ��ه��رت 
اأدّلة   1959 العام  يف  الدمناركية  البعثة 
اخلزفية  الأوع��ي��ة  مثل  اأث��ري��ة  بقايا  ح��ول 
ازدهار  اإىل  ت�سري  التي  النحا�سية  والتحف 
اأنحاء  يف  الوقت  ذلك  البحرية يف  التجارة 
اخلليج العربي. وينظم منتزه جبل حفيت 
مر�سدين  ب��رف��ق��ة  ج�����ولت  ال�������س���ح���راوي 

ل�ستك�ساف هذه املنطقة الأثرية العريقة.

-مواقع بينونة الأحفورية.
اأن  الأح��ف��وري��ة  بينونة  م��واق��ع  اآث���ار  ُتظهر 
اإم����ارة  يف  ال��ظ��ف��رة  منطقة  وب��ي��ئ��ة  طبيعة 
اأبوظبي قبل ما يقرب من 6 اإىل 8 مالين 
اليوم، حيث  �سنة كانت خمتلفة متاماً عن 
عا�ست  كبرياً  نهراً  املنطقة  هذه  احت�سنت 
ب��ف�����س��ل��ه ال��ع��دي��د م���ن احل���ي���وان���ات، مثل: 
والقرود  وال��زراف��ات  النهر  واأفرا�ص  الفيلة 

واحليوانات املفرت�سة والنعام والتما�سيح.
ال��ع��ث��ور على الآث����ار الأح��ف��وري��ة لهذه  ومت 
اجليولوجي  بينونة  ت�سكيل  يف  احليوانات 
النهرية،  ال��روا���س��ب  بف�سل  ت��ك��ّون  ال����ذي 
مثل: الرمال واحل�سى والطن. كما ميكن 
الأحفورية  الآث����ار  تلك  مثل  على  ال��ع��ث��ور 
على  املوجودة  التالل  �سل�سلة من  اليوم يف 
ال��ظ��ف��رة، وك��ذل��ك يف  �ساحل منطقة  ط��ول 
ق��ل��ب ال�����س��ح��راء. وي��ح��ت��وي م��وق��ع بينونة 
حمفوظة  بقايا  على  للجمال 
ا�سطيادها  مت  ب���ري���ة  لإب������ل 
تقريباً،  �سنة   6،000 منذ 
الإن�سان  ا�ستئنا�ص  قبل  اأي 

لهذه احليوانات بزمن بعيد.
وُت�ساعد درا�سة هذا املوقع الأثري على فهم 
القدمية  احلقبة  ه��ذه  يف  احل��ي��اة  عنا�سر 
اأ�ساليب ال�سيد التي  اأبوظبي، مبا فيها  يف 

اتبعها �سكان الع�سر احلجري احلديث.

- موقع �ضاروق احلديد.
الذي  �ساروق احلديد  اكت�ساف موقع  يعود 
يقع �سمن طبيعة �سحراوية رائعة جنوب 
كان  عندما   2002 ع��ام  اإىل  دب���ي،  اإم����ارة 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
يحّلق  اهلل"  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
بطائرة مروحية فوق هذه املنطقة ولحظ 
الرملية،  الكثبان  �سكل  يف  غريباً  اختالفاً 
الأمر  من  التحّقق  يجب  اأن��ه  �سموه  اأدرك 
عمليات  وب���داأت  املعنية  ال�سلطات  نّبه  ل��ذا 

التق�سي والبحث.
ومنذ ذلك احلن بداأ علماء الآثار بتنقيب 
قدمياً،  هناك  يحدث  ك��ان  ما  وفهم  املوقع 
اأدل������ة ت��ث��ب��ت وج�����ود ن�ساط  ح��ي��ث وج������دوا 
ب�سري يف املوقع يعود اإىل اأكرث من 5 اآلف 
الع�سر  ازده����اره يف  ذروة  ك��ان  وال���ذي  �سنة 

احلديدي، اأي منذ نحو 3 اآلف �سنة.
وخ�س�ست دبي متحفاً يحمل ا�سم "�ساروق 
احلديد" يقع يف حّي ال�سندغة التاريخي يف 
قلب الإم��ارة لريوي حكاية واحد من اأهم 
الإمارات  دولة  املكت�سفة يف  الأثرية  املواقع 

حتى الآن واأكرثها غمو�ساً.

-منطقة حتا الأثرية.
املواقع  م���ن  حتا"  "اآثار  م��ن��ط��ق��ة  ت��ع��ت��ر 
اإم����ارة دب���ى، وت��ق��ع على  الأث��ري��ة املهمة يف 
اجلانب الأي�سر لوادي جيما، ويرجع املوقع 
الألف  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  اإىل  ب��ت��اري��خ��ه 

الثالث قبل امليالد.
الأثرية،  املقابر  من  العديد  املوقع  وي�سم 
ح��ي��ث ع��رث ب��ه ع��ل��ى ن��ح��و 28 م��ق��رة ذات 
م�سيدة  ال�سكل  دائ���ري  معماري  تخطيط 
على الطريقة املعمارية ملوقع اأم النار، وقد 
ك�سف عن العديد من الر�سومات املختلفة 

الأ�سكال على اأحجار متنوعة الأحجام.

-موقع ال�ضفوح الأثري.
ك�سف موقع ال�سفوح الأثري يف اإمارة دبي 
الثالث قبل  عن م�ستوطنات ترجع لالألف 
كبرية  م��ق��رة  اأهمها  م��ن  ومقابر  امل��ي��الد، 
6،2م  قطرها  يبلغ  ال�سكل  دائرية  احلجم 
املعماري  لالأ�سلوب  طبقاً  م�سيدة  واملقرة 
املتبع بحقبة ح�سارة اأم النار، وهي م�سيدة 
احلجم  الكبرية  الرملي  احلجر  كتل  م��ن 
ومق�سمة من الداخل اإىل ق�سمن رئي�سين 
كل ق�سم يحتوي على 3 حجرات خم�س�سة 
بداخل  وع���رث  م�ستقل،  ومب��دخ��ل  ل��ل��دف��ن 
وبجوارها  عظمية،  هياكل  على  حجرة  كل 
الأ�سكال  خمتلفة  وحجرية  فخارية  اأواين 

والأحجام.

-موقع جمريا الأثري.
ي��ق��ع م���وق���ع ج���م���ريا الأث������ري ب���ن جمريا 

اأحد  دب��ي، وُيعتر  اإم��ارة  الو�سل يف  و�سارع 
اأعرق املواقع الأثرية يف الإمارات. ويرحتل 
العبا�سية  اإىل زمن اخلالفة  ب��زواره  املوقع 
كانت  ح����ن  و11   9 ال���ق���رن���ن  ب����ن  اأي 
امل�ستوطنة حمطة توقف على طول طريٍق 

جتاري بن العراق وُعمان.
يف العام 1969، حفر علماء الآثار املوقع، 
ح��ي��ث ع���رث ف��ي��ه ع��ل��ى ك���ن���وز ق���دمي���ة مثل 
والأدوات  املعدنية  وال��ع��م��الت  ال��ف��خ��اري��ات 
هذا  مكت�سفات  م�ساهدة  وميكن  وغ��ريه��ا. 

املوقع داخل متحف دبي.

-منطقة مليحة.
ت����روي م��ن��ط��ق��ة م��ل��ي��ح��ة ب��ال�����س��ارق��ة ق�سة 
وت����وؤّك����د  ال�������س���ن���ن  اآلف  ق���ب���ل  الإن���������س����ان 
عنا�سرها  كثافة  على  الأثرية  مكت�سفاتها 
ال�ساحر  اإرثها الطبيعّي  اجلاذبة و�سخامة 
كونها  ويف  التاريخية  اأهميتها  على  ال��ّدال 
النادرة  اأب��رز املالمح الطبيعية  واح��دة من 

يف دولة الإمارات واملنطقة.
وتنبع قيمة مليحة يف كونها عن�سَر جذب 
ثقايف وح�ساري مهم ومتجدد، نظراً لأنها 
واحدة من املناطق القليلة يف املنطقة، التي 
حتت�سن دلئل واكت�سافات ت�سري اإىل حياة 
تاركة  واأرك��ان��ه  معامله  وجابت  املكان  �سكنت 
اآث���اره���ا حت��ك��ي ح��ك��اي��ات ال��ع�����س��ور اخلم�سة 

عليها.ال������ت������ي ت���ع���اق���ب���ت 
مليحة  الغنّي وت����ت����ف����ّرد  ب��رثائ��ه��ا 
ال�����ب�����������س�����ري�����ة ب�����ال�����ع�����ن�����ا������س�����ر 
ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي واجل����������������م����������������ال 
امل���ك���ت�������س���ف���ات ال��������ذي ع����ّززت����ه 

عمليات  خ��الل  املكت�سفة  الفريدة  الأث��ري��ة 
ب��ح��ث وت��ن��ق��ي��ب وا����س���ع���ة م���ن ق��ب��ل خ���راء 
والآثار  التاريخ  علوم  يف  واأجانب  حملين 
توؤكد جميعها على ح�سارة �ساربة جذورها 
يف عمق التاريخ الإن�ساين. و�سيكت�سف زائر 
وخ�سائ�سها  الع�سور  تفا�سيل  “مليحة” 
التاريخية  املكت�سفات  دّلت  حيث  واأدوات��ه��ا؛ 
يف جبال الفايا على "كهف الفايا" التحفة 
على  بداخله  عرث  ال��ذي  الطبيعية  الفنية 
وعلى  احل��ج��ري،  الع�سر  اإىل  ت��ع��ود  اأدوات 
قاراٍت  م��ن  ب�سكاٍن  م��اأه��وًل  ك��ان  امل��ك��ان  اأن 

اأخرى.
وج��ب��ل ال��ف��اي��ا م��وق��ع اأث�����ري ي��ح��ت��وي على 
احلديدي،  ال��ع�����س��ر  م��ن  اأدوات  جم��م��وع��ة 
ال���رون���زي، وال��ع�����س��ر احلجري  وال��ع�����س��ر 
احل����دي����ث وال���ع�������س���ر احل����ج����ري ال���ق���دمي. 
وب�����س��ب��ب جم��م��وع��ات��ه الأق�����دم وال��ت��ي يعود 
ق��د يكون  ���س��ن��ة،  األ���ف   125 اإىل  ت��اري��خ��ه��ا 
اأقدم م�ستوطنة مكت�سفة لالإن�سان احلديث 

حتى الآن خارج اأفريقيا.

- منطقة »املويهات« الأثرية.
الواقعة  الأثرية  »املويهات«  منطقة  تعتر 
اإم�����ارة عجمان  ال�����س��رق��ي م���ن  يف اجل���ن���وب 
اأه��م املواقع الأثرية يف الإمارة  واح��دة من 
حيث  ال��ن��ار،  اأم  ح�����س��ارة  بثقافة  وت��رت��ب��ط 
ك�سف عن العديد من التحف وامل�سنوعات 
اليدوية القدمية فيها، والتي ت�سمل عدداً 
امللّونة  والأواين  امل�سقولة  الأح��ج��ار  م��ن 
امل�����س��ن��وع��ة م��ن ال�����س��ريام��ي��ك م��ن احلقبة 
التاريخية نف�سها )2500 - 2000 قبل 
قرابة  القائمة  ت�سّم  كما  امل��ي��الد(، 

وبع�ص  الأختام  واثنن من  3000 خرزة 
الأدوات النحا�سية.

واإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى قر 
يعود تاريخه اإىل عام 2500 قبل امليالد، 
العثور  8.25 مرت مع  ك��ان بقطر  وال��ذي 
ل��ع�����س��رات من  ب��ق��اي��ا ه��ي��اك��ل عظمية  ع��ل��ى 
ت���روي ق�سة و تقاليد  وال��ت��ي  الأ���س��خ��ا���ص، 
تلك  يف  بها  املرتبطة  واملعتقدات  اجل��ن��ازة 
ال���ف���رتة، وك��ذل��ك ال���رواب���ط ال��ت��ج��اري��ة مع 
احل�������س���ارات الأج��ن��ب��ي��ة م��ث��ل ب���الد م���ا بن 
اأنواع  اإىل  نظراً  وال�سن  والهند  النهرين 
ال��ت��ي مت  ال��ف��خ��اري��ة  والأواين  امل��ج��وه��رات 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ي��ه��ا. وق���د ج���رى ح��ف��ظ جميع 

الآثار واملكت�سفات يف متحف عجمان.

-منطقة قدفع.
ت�سم منطقة قدفع يف �سمال �سرق مدينة 
الفجرية م�ستوطنة ب�سرية تعود اإىل بداية 

الألفية الثانية قبل امليالد.
وامل����وق����ع ع����ب����ارة ع����ن م���دف���ن ي���ق���ع �سمن 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن امل��داف��ن ال��ت��ي تكون 
"وادي  اإىل ع�سر  تاريخها  " يعود  "مقرة 
 ( م����ن  ب���ال���ف���رتة  ت���اري���خ���ه  �سوق" امل����ق����در 
-1600 2000 ق م ( وذلك ا�ستناداً اإىل 
مقارنة ك�سر الفخار التي عرث عليها داخل 

املدفن.

-موقع الدور.
ي��ع��د م��وق��ع ال�����دور الأث������ري اإح�����دى اأكر 
اأم  اإم���ارة  �ساحل  على  املحلية  امل�ستوطنات 
الروماين،  الع�سر  ف��رتة  خ��الل  القيوين 
كيلومرت   2 ح��وايل  املوقع  م�ساحة  وت�سل 

م��رب��ع. وازده���ر ه��ذا امل��وق��ع الأث���ري اأواخر 
القرن الأول قبل امليالد حتى القرن الثالث 
امليالدي، ويعتر موقع الدور ميناء جتاريا 
حيث كان نقطة توقف رئي�سية يف الرحالت 
التجارية بن جنوب بالد الرافدين وبالد 
فار�ص والهند، وقد مت الإ�سارة اإىل املوقع يف 
امل�سادر اليونانية والرومانية باأنه قد يكون 

ميناء "عمانه".
الأثرية  املباين  من  العديد  املوقع  وي�سم 
واحل�سن  ال�سم�ص  اإل��ه  معبد  مثل  املميزة 
امل���ب���اين احلجرية  م���ن  وع�����دد  ال���دف���اع���ي 

والقبور اجلماعية والفردية.

-منطقة �ضمل التاريخية .
راأ�ص  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  �سمل  منطقة  تعتر 
على  يحتوي  غنياً  ثقافياً  موقعاً  اخليمة 
وم�ستوطنات  مقرة   100 على  يزيد  م��ا 
ت��ع��ود مل���ا ق��ب��ل ال��ت��اري��خ ف�����س��اًل ع���ن ق�سر 
الو�سطى،  ال��ق��رون  اإىل  يعود  ال��ذي  ال��زب��اء 
البارزة  الأث��ري��ة  بقاياه  تاريخ  ي�سري  حيث 
اإىل فرتة "وادي �سوق" )2000-1600 
القدمي  ال��رون��زي  والع�سر  امل��ي��الد(  قبل 
والفرتة  امل��ي��الد(  قبل   1600-1300(
الثالث  )ال��ق��رن��ن  ال��و���س��ط��ى  الإ���س��الم��ي��ة 

ع�سر وال�ساد�ص ع�سر امليالدين(.
جمموعة  اأك�����ر  "�سمل"  م���وق���ع  وي�����س��م 
�سبه  �سرق  جنوب  يف  املغليثية  امل��داف��ن  من 
ع�سور  اإىل  تعود  وال��ت��ي  العربية  اجل��زي��رة 
املقابر  ���س��روح  تتفّرد  اإذ  ال��ت��اري��خ،  قبل  م��ا 
ال�سخمة يف فرتة "وادي ال�سوق" ن�سبًة اإىل 
جمموعة  امل��وق��ع  يت�سمن  كما  اأح��ج��ام��ه��ا، 
م��ت��ن��وع��ة م��ن الأمن�����اط امل��ع��م��اري��ة ال��ت��ي ل 
يوجد مثيل لها خارج 

اإمارة راأ�ص اخليمة.

مق�شد الزوار وال�شياح خالل حملة اأجمل �شتاء يف العامل
الربونزي  للع�شر  يعود  جممع  بالعني..  الأثري  هيلي  • • موقع 

بالعني.. مئات املدافن احلجرية  • مدافن جبل حفيت   •
املبنية على �شكل خاليا نحل الع�شل تعود اإىل 5 اآلف عام

• • مواقع بينونة الأحفورية.. ت�شكيالت جيولوجية لنهر 
كبري يف اأبوظبي قبل ما يقرب من 6 اإىل 8 ماليني �شنة 

• • موقع بينونة للجمال.. بقايا حمفوظة لإبل برية تعود 
لـ6 اآلف عام

• �شاروق احلديد يف دبي.. موقع يقدم اأدلة تثبت وجود 
ن�شاط ب�شري يعود لـ5 اآلف �شنة 

معماري  بتخطيط  مقربة   28 • • منطقة حتا الأثرية.. 
دائري على طريقة "اأم النار"

دبي  يف  ب�شرية  م�شتوطنات  الأثري..  ال�شفوح  موقع   •  •

ترجع لالألف الثالث قبل امليالد
زمن  اإىل  بزواره  يرحتل  موقع  الأثري"..  "جمريا   •  •

اخلالفة العبا�شية بني القرنني الـ9 والـ11
• • جبل الفاية يف ال�شارقة.. موقع اأثري ي�شم جمموعات 

يعود تاأريخها اإىل 125 األف �شنة 
• • منطقة »املويهات« الأثرية.. حتف وم�شنوعات يدوية 

قدمية تعود لـ2500 �شنة قبل امليالد 
• • الدور يف اأم القيوين.. �شاهد على ح�شارة تعود لالألف 

الثالث قبل امليالد 
• • موقع "�شمل" يف راأ�ض اخليمة ي�شم اأكرب جمموعة من 
العربية  اجلزيرة  �شبه  �شرق  جنوب  يف  املغليثية  املدافن 

والتي تعود اإىل ع�شور ما قبل التاريخ
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ك�شف احلميات الغذائية 
اخلطرة على الكلى

اأم���را����ص اجل��ه��از البويل  اأخ�����س��ائ��ي  ال��دك��ت��ور ع�سمت غ��ال��ي��م��وف،  اأع��ل��ن 
الروتن،  ن�سبة عالية من  اتباع نظام غذائي يحتوي على  اأن  وال��ذك��ورة، 

يزيد من خطر تكون احل�سى يف الكلى.
الوزن  ف��ق��دان  اأن  اإىل   ،Gazeta.Ru ل���  حديث  يف  الأخ�سائي  وي�سري 
اأو  الكليتن  اإىل حت��رك  ي���وؤدي  اأن  ال��ده��ون، ميكن  ت��ن��اول  ع��ن  والم��ت��ن��اع 

اإحداهما من مو�سعها الطبيعي.
اإ�سافيا  الغنية بالروتينات، ت�سكل عبئا  ال�سائعة  "حمية كيتو  اإن  ويقول: 

على الكلى، وتزيد من خطر تكون احل�سى فيها وتلفها".
وبالإ�سافة اإىل ذلك، يوؤكد الأخ�سائي على اأنه ل ينبغي اأبدا ا�ستخدام اأدوية 
مدرة للبول لفرتة طويلة من دون اإ�سراف طبي، بهدف اإنقا�ص الوزن. لأنه 

مزمن". كلوي  ق�سور  اإىل  تناولها  يوؤدي  اأن  "ميكن 
ووفقا له، تناول كمية زائدة من الكافين يزيد العبء على اأن�سجة الكلى

ما �شبب ظهور البقع احلمراء على اجل�شم؟
اأعلنت الدكتورة اأولغا اأندريانوفا، اأخ�سائية الأمرا�ص اجللدية والتجميل، 
اإىل  اأو  احل�سا�سية  اإىل  ي�سري  ق��د  اجل�سم  على  احل��م��راء  البقع  ظ��ه��ور  اأن 

الإجهاد.
وتقول يف مقابلة مع �سحيفة "اإزفي�ستيا": "ميكن اأن تظهر البقع احلمراء 
للح�سا�سية، من  امل�سببة  امل��واد  اأن��واع خمتلفة من  على  ك��رد فعل حت�س�سي 
بينها احل�سا�سية جتاه الطعام، اأو احل�سا�سية من لدغات احل�سرات، اأو من 
احليوانات الأليفة، اأو من الغبار، اأو من الإزهار، اأو من م�سحوق الغ�سيل، 

اأو نتيجة مر�ص معٍد".
حتاليل  اأج���راء  احل��م��راء  البقع  ظهور  �سبب  لتحديد  ميكن   ، لها  ووف��ًق��ا 

خمرية، ومن ثم اعتمادا على نتائجها و�سف العالج الالزم.
اإزالة م�سبب احل�سا�سية، لتختفي البقع  "يكفي يف بع�ص احلالت  وتقول: 
الأدوي��ة لإزالتها  ا�ستخدام  اأخ��رى يجب  احلمراء تلقائيا. ولكن يف حالت 

ب�سرعة".
ا�ستخدام  بعد  تظهر  اأن  ميكن  احل��م��راء  البقع  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�سري 

م�ستح�سرات التجميل، اأو بعد اإجراءات جتميل خمتلفة.
حت�س�سيا،  فعل  رد  املوؤملة  التجميلية  الإج���راءات  ت�سبب  اأن  "ميكن  وتقول: 
املر�سى  وا�ستخدام  امليكانيكي  والتطهري  الكيميائي،  التق�سري  بينها:  ومن 
اأو  التجميل  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  م��ن  وغ��ريه��ا  للمق�سرات  امل��ن��زل  يف 
م�ستح�سرات التجميل كاملراهم والكرميات وغريها، والتي ميكن اأن تلحق 
ال�سرر باجللد وت�سبب، اإن مل يكن رد فعل حت�س�سيا، بقعا حمراء. يف هذه 
وا�ستخدام  اجللد،  من  امل�ستح�سرات  ه��ذه  اإزال���ة  ال�سروري  من   ، احلالة 

اأدوية م�سادة للح�سا�سية".
جلدية  باأمرا�ص  الإ�سابة  عند  احلمراء  البقع  تظهر  ان  ميكن  وت�سيف، 
اأو حب ال�سباب الوردي )Rosacea( ، وكذلك ب�سبب  مثل العد الوردي 

الإجهاد.

النيوترون؟ مكت�ضف  • من 
هو ال�سري جيم�ص ت�سادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .

يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�ضري  ملك  اآخر  هو  • من 
التنازل ع��ن العر�ص عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��رت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 

.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952
م�ضر؟ يف  ال�ضعب  فنان  لقب  حمل  الذي  املو�ضيقى  هو  • من 

هو املو�سيقار امل�سري الكبري �سيد دروي�ص الذي ولد عام 1893 عا�ص 
يف ال�سكندرية وقدم لل�سعب امل�سري اعظم احلانه .

اليطالية؟ الوحدة  �ضانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�سودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعتر ال�سانع احلقيقي للوحدة اليطالية.

بل�سانها. ال�سوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  الأ�سوات  ت�سمع  الأفعى  • اأن 
 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�سري  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�سرع  ب�سكل  منوت  • اأننا 
كامل اإن�سان  ابتالع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  الأ�سماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 

بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �سغط  • اأن 
ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  الإن�سان  • اأن 

النحيلن. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�سة  �سن  يف  البدينن  الأطفال  • اأن 
اأ�سبوع كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �سكان  • اأن 

الدام�ص. الظالم  يف  لترى  البومة  اأن   . الإناث  من  هو  والن�سيط  العامل  النمل  • اأن 
الأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  منو  • اأن 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 
رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •

الزفاف.

ال�سجناء والعمالقة 
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اأعرا�ص احل�ضا�ضية
- اجلهاز التنف�سي: احتقان 
الأن������ف، ال�����س��ع��ال، ب��ح��ة يف 

ال�سوت، �سيق يف التنف�ص.
- اجلهاز اله�سمي:  غثيان، 

تقيوؤ، اآلم يف البطن.
اأعرا�ص  تظهر  اجل��ل��د:   -
احل�سا�سية، على �سكل حكة 
جلدي  وط���ف���ح  واح�����م�����رار 

وتورم.
اأعرا�ص  تظهر  العيون:   -

احل�سا�سية يف العيون على �سكل احمرار وتدمع وحرقة.
- وهناك اأعرا�ص اأخرى للح�سا�سية تظهر على �سكل �سعف و�سحوب اجللد 

وا�سطراب الوعي وانخفا�ص م�ستوى �سغط الدم والعرق البارد.
منوذجية،  مناعية  عملية  ه��ي  احل�سا�سية  اأن  اإىل  كوماروف�سكي،  وي�سري 
يعر عنها فرط ح�سا�سية منظومة املناعة يف اجل�سم، عند تعر�سه املتكرر 

مل�سببات احل�سا�سية.
واأخطر ا�سكال احل�سا�سية هي ح�سا�سية ال�سدمة التاقية، التي ينجم عنها 
انخفا�ص  اإىل  ت���وؤدي  و�سدمة  التنف�ص،  يف  �سعوبة  ث��م  وم��ن  احلكة  ف���ورا، 
اأع��را���ص ه��ذه احل�سا�سية هو �سعف �سربات  واأح��د   . ال��دم  م�ستوى �سغط 

القلب والتعرق ال�سديد و�سحوب اجللد.
وي�سيف، ونادرا ت�سبب ح�سا�سية ال�سدمة التاقية، توّرم يف الدماغ والرئتن، 

ما قد يوؤدي اإىل الوفاة.

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �سفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�سار �سديد، �سال 
ودار بال�سفينة يف عر�ص البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �سمال وميينا حتى اغرقها وا�ستطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق األواحها اخل�سبية حتى و�سلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما اأمل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف 
ما بها وبعد ان �سار خطواته الوىل تراجع واختباأ و�سط ال�سجار حن وجد جمموعة من العمالقة ميلكون 
يعتر زعيمهم يحملون قف�سا  ما  و�سفاها غليظة ومعهم  براقة خميفة  وا�سعة  ب�سعة وعيونا  وجوها غريبة 

كبريا القوا فيه كل التجار وا�سطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�ص ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�س�ص 
عليهم وعرف انهم ل�سو�ص يقتلون الفيال ووحيد القرن للح�سول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج بالفيال البي�ساء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�سة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�سمينهم ثم 
اكلهم .. فت�سلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�سعوا ا�سابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�سوا حتى �سعفت اج�سادهم يف ذلك الوقت ا�ستطاع مرجان 
ان يفك ا�سر جمموعة كبرية من الفيال كانت مقيدة ب�سال�سل وت�سلل بها ليال و�ساعد ا�سدقاءه على اخلروج 
من ق�سبان القف�ص ثم ركبوا الفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �ساطئ البحر ومن هناك �سبحوا 
على طوفا ا�ستطاع مرجان ان ي�سنعه ويخفيه لكنه اي�سا كان قد و�سع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من الغنياء .

اأخ�سائي  �سامبور�سكي،  �ستاني�سالف  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
زيادة  اإىل  ت��وؤدي  النوم  قلة  اأن  ال�سريري،  النف�ص  علم 
الإثارة التي بدورها ت�سبب القلق والكتئاب و�سوء املزاج 

وانخفا�ص الأداء.
ج�سم  "يرتاح   :Gazeta.Ru ل���  حديث  يف  وي��ق��ول 
ن�سطة  �سرورية  وهرمونات  مواد  وينتج  ليال  الإن�سان 
بيولوجيا، تنظم عمل الغدد ال�سماء والقلب والأوعية 
ي���زي���د من  ال��ل��ي��ل��ي  ال���ن���وم  ال���دم���وي���ة. واأن ا����س���ط���راب 
ومر�ص  ال��دم  �سغط  م�ستوى  بارتفاع  الإ���س��اب��ة  خطر 

ال�سكري".
اإىل  ال�سليم للج�سم قبل الذهاب  وي�سيف: عند الأداء 
الفرا�ص، ين�سط اجلهاز الع�سبي ال�سمبتاوي امت�سا�ص 
العنا�سر الغذائية، وا�ستعادة وبناء الأن�سجة واخلاليا.

ف���اإن هذا  ال��ل��ي��ل،  يعمل يف  ال�سخ�ص  ك��ان  "ذا  وي��ق��ول: 

تن�سيط  وي���ت���م  ي�����س��ط��رب،  ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي  ال��رتت��ي��ب 
ال�����الاإرادي.  الع�سبي  اجل��ه��از  م��ن  املتقابلة  اجل��وان��ب 
الدم،  �سغط  م�ستوى  يف  قفزات  تبداأ  لذلك،  ونتيجة 
ميكن اأن توؤدي اإىل اجللطة الدماغية واحت�ساء ع�سلة 

القلب".
النوم  ا���س��ط��راب  ي���وؤدي  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  وي�سيف، 
وال�سريوتونن  ال����دوب����ام����ن  ت�������وازن  اخ����ت����الل  اإىل 
اإىل الكتئاب  ي���وؤدي  ال��دم��اغ، م��ا  وال��ن��ورادري��ن��ال��ن يف 
والقلق، وكذلك انخفا�ص النتباه والقدرة على التعلم. 
واإن الأرق امل�سحوب بالقلق هي النتيجة ال�سلبية الأكرث 

و�سوحا للعمل الليلي.
وتزيد  بال�سمنة.  الطويلة  الأرق  ليايل  "تهدد  ويقول: 
امت�سا�ص  الدم وتعطل  الكولي�سرتول يف  من م�ستوى 

اخلاليا للغلوكوز ب�سورة طبيعية".

تنظيم  ا�سطراب  اإىل  ال�سبب،  يعود  وي�سيف مو�سحا، 
ال�سهية ب�سورة �سحيحة يف الليل، نتيجة الإنتاج غري 

ال�سليم للميالتونن، كما ل ينتج الأن�سولن ب�سورة 
يدرك  ول  بال�سبع  يخف�ص   ال�سعور  م��ا  �سحيحة، 

ال�سخ�ص اأنه يفرط يف تناول الطعام.
خطر  م��ن  اأي�����س��ا  الليلي  ال��ع��م��ل  "يزيد  وي��ق��ول: 

ا�سطراب  يف  ال�سبب  ويكمن  ب���الأورام.  الإ�سابة 
م�ستوى امليالتونن، الذي هو م�ساد طبيعي 

لالأك�سدة ويلعب دورا مهما يف احلد من 
منو اخلاليا غري املن�سبط".

العلماء  اأثبت  اإىل ذلك،  وبالإ�سافة 
الليلي  ال��ع��م��ل  ب���ن  وج����ود ع��الق��ة 
والأوعية  القلب  ام��را���ص  وت��ط��ور 

الدموية.

ملاذا ي�شبب العمل الليلي الإ�شابة بالأورام
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