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خطر �سحي يهدد كبار ال�سن 
عند فقدان الأ�سنان

ك�سف باحثون عن الأ�سرار املحتملة لفقدان الأ�سنان عند كبار ال�سن، 
موؤكدين اأن ذلك يزيد من خطر اإ�سابتهم باخلرف.

ووفق الباحثني الذين اأ�سرفوا على الدرا�سة التي ن�سرت نتائجها يف 
جملة جمعية الأطباء الأمريكيني، فاإن كبار ال�سن الذين ي�ستخدمون 
ب��اخل��رف مقارنة مبن  الإ���س��اب��ة  الأ���س��ن��ان، ل يواجهون خطر  اأط��ق��م 
زراعة  يوؤكد �سرورة  با�ستبدالها، مما  اأ�سنانهم ول يقومون  يفقدون 

الأ�سنان لدى امل�سنني لتجنب التدهور املعريف لديهم.
نيويورك  جامعة  يف  ال�سحة  اأ���س��ت��اذة  ق��ال��ت  ال��درا���س��ة،  على  وتعليقا 
"النتائج التي تو�سلنا  الأمريكية، باي وو، والتي �ساركت يف البحث: 
امل�ساعدة يف  الفم، ودوره��ا يف  اأهمية احلفاظ على �سحة  توؤكد  اإليها 

احلفاظ على الوظيفة الإدراكية مع التقدم يف ال�سن".
الفم  �سحة  �سوء  بني  العالقة  فهم  يف  التعمق  املهم  "من  واأ�سافت: 

والتدهور املعريف".
وبح�سب الباحثة، فاإن فقدان الأ�سنان ميكن اأن يوؤدي اإىل م�ساكل يف 
كيميائية  تغريات  يحفز  اأو  التغذية  نق�ص  يف  ي�سهم  قد  مما  امل�سغ، 

دماغية �سارة.
كذلك وجد الباحثون �سلة بني اأمرا�ص اللثة، التي تعد �سببا رئي�سيا 
النتائج  لهذه  العلماء  وتو�سل  املعريف.  والتدهور  الأ�سنان،  لفقدان 
14 درا�سة عن فقدان الأ�سنان وال�سعف  اأكرث من  بعد جمع بيانات 
يعانون من �سعف   4689 بالغا، منهم   34074 �سملت  الإدراك���ي، 

الوظيفة الإدراكية.

غذاء يع�سقه اجلميع ي�ساهم 
يف خف�ض �سغط الدم

القلب  ت��ط��ال  ال���دم مقدمة لأم��را���ص خ��ط��رية  ارت��ف��اع �سغط  يعترب 
والأوعية الدموية، لذا من املهم خف�سه من خالل الهتمام بالتغذية 

ومنط حياة �سحي.
ويحدث ارتفاع �سغط الدم، عندما تكون قوة دفع الدم على جدران 
ت�سييق  يف  ذلك  يت�سبب  اأن  وميكن  با�ستمرار.  جدا  عالية  ال�سرايني 
ال�����س��راي��ني، وال����ذي ب����دوره ق��د ي��زي��د م��ن خ��ط��ر الإ���س��اب��ة باأمرا�ص 

القلب.
هذه  تعك�ص  الغذائية  ال��ت��دخ��الت  اأن  ثبت  فقد  احل���ظ،  ح�سن  وم��ن 
العملية، خ�سو�سا عند تناول بع�ص الأغذية، يف مقدمتها ال�سوكولتة 

الغنية بالكاكاو.
ال��ك��اك��او وال���ت���ي ت�سمى  امل���وج���ودة يف  ال��ن��ب��ات��ي��ة  امل��رك��ب��ات  اأن  وت���ب���نينّ 

الدم. �سغط  ارتفاع  من  تقلل  "الفالفانول"، 
�سغط  وانخفا�ص  بالكاكاو  الغنية  املنتجات  بني  الرتباط  ولتحديد 
الكثري من  الباحثني الربيطانيني مب�سح �سمل  الدم، قام فريق من 
قواعد البيانات الإلكرتونية و�سجالت التجارب الدولية ذات ال�سلة، 
بعد  لديهم  ال��دم  ت��راج��ع �سغط  ت��دوي��ن ق�س�ص مر�سى  ع��ن  ف�سال 

اإدخالهم الكاكاو يف نظامهم الغذائي.
ك�سفت  ف��ق��د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  "اإك�سربي�ص"  �سحيفة  ذك���رت  وح�سبما 
 856 عن  يقل  ل  ما  �سملت  والتي  بالدرا�سات  اخلا�سة  التحليالت 
اإيجابيا للكاكاو، وحتى لو كان تناوله يف مدة زمنية  تاأثريا  �سخ�سا، 

ترتاوح بني اأ�سبوعني اإىل 18 اأ�سبوعا.
واأ�سار الباحثون من موؤ�س�سة القلب الربيطانية، اإىل اأن "ال�سوكولتة 
ومنتجات الكاكاو الغنية بالفالفانول قد يكون لها تاأثري �سئيل ولكن 
 3-2 مبقدار  ال��دم  �سغط  خف�ص  يف  الإح�سائية  الناحية  من  مهم 

ميلي مرت زئبقي على املدى الق�سري".
فيكتوريا  الربيطانية،  القلب  موؤ�س�سة  التغذية يف  اأخ�سائية  وحذرت 
تايلور، من اأن "�سوكولتة احلليب التي حتظى ب�سعبية، حتتوي ن�سبة 

منخف�سة جدا من الكاكاو".
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ن�سائح مهمة لتجنب حرائق ال�سيارات يف ال�سيف
ن�سوب  وارتفاع درج��ات احل��رارة، تزيد احتمالت  ال�سيف  مع حلول ف�سل 
عديدة،  لأ�سباب  وذل��ك  توقفها،  اأو  �سريها  اأثناء  �سواء  ال�سيارات،  حرائق 
اأو ال�ستعال حتت ظروف احلرارة  اأدوات قابلة لالنفجار  من بينها وجود 
الت�سغيل  ب�سبب  وكذلك  "الولعات"،  اأو  العطور  زجاجات  مثل  املرتفعة، 

الدائم لأجهزة التكييف بطريقة خاطئة.
عبد  مم��دوح  ال��ل��واء  �سابقا،  بالقاهرة  املدنية  احلماية  اإدارة  مدير  و�سرح 
من  التي  الإج����راءات  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  ال��ق��ادر، 
ال�سيارة،  داخ��ل  ا�ستعال  اأي  ح��دوث  اأو جتنب  الوقاية  على  امل�ساعدة  �ساأنها 
يتمثل يف  الأم��ر  اأن عامل اخلطورة يف  ال�سيف، مو�سحا  خا�سة يف ف�سل 

الوقود والدارات الكهربائية.
ون�سح عبد القادر بعدم ملء خزان الوقود ب�سكل كامل، لفتا اإىل �سرورة 
اأن تتم تعبئة ال�سيارة بالوقود يف فرتتي ال�سباح اأو امل�ساء، للحد من اأ�سباب 

ال�ستعال، نظرا لرتفاع درجات احلرارة يف فرتة الظهرية.
واأ�ساف اأنه يف حال �سم رائحة بنزين داخل ال�سيارة، فال بد من التوقف يف 
احلال والتاأكد من عدم وجود ت�سريب، وفتح نوافذ ال�سيارة لإزالة رائحة 

البنزين من املركبة.
كما ن�سح اخلبري الأمني بعدم التدخني داخل ال�سيارة، فف�سال عن الأ�سرار 
ال�سحية لذلك، فقد يت�سبب التدخني اأي�سا يف ن�سوب حريق داخل ال�سيارة 

ب�سبب الطق�ص احلار.
وبنينّ اأي�سا اأهمية فح�ص دورة التربيد با�ستمرار وملء املاء الالزم لتجنب 
ارتفاع موؤ�سر احلرارة، وفح�ص زيوت ال�سيارة، كذلك احلر�ص على كفاءة 

بطارية ال�سيارة، لأن ارتفاع احلرارة يودي اإىل تبخري ال�سائل فيها.

اأ�سباب حكة فروة الراأ�ض
ال�سعر  مل�سففي  املركزية  الرابطة  قالت 
اأ�سباب  الأمل��ان اإن حكة ف��روة ال��راأ���ص لها 
ع��دة، اأب��رزه��ا جفاف ف��روة ال��راأ���ص بفعل 
وال�ستخدام  ل��ل�����س��ع��ر  امل���ت���ك���رر  ال��غ�����س��ل 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ع��ر،  امل��ت��ك��رر ملجفف 
حمام  وم��اء  البحر  وم��اء  ال�سم�ص  اأ�سعة 

ال�سباحة املحتوي على الكلور.
اأن���ه ميكن مواجهة  ال��راب��ط��ة  واأ���س��اف��ت 
جفاف فروة الراأ�ص من خالل ا�ستعمال 
�سامبو لطيف غني مبواد الرتطيب مثل 
الأع�ساب  خال�سات  اأو  النباتية  الزيوت 

من اأجل تهدئة فروة الراأ�ص املتهيجة.
ك��م��ا ي��ع��د زي���ت ال��زي��ت��ون ���س��الح��ا فعال 
ملحاربة اجلفاف واحلكة، ولهذا الغر�ص 
ي���ت���م و�����س����ع ب�������س���ع ق����ط����رات م����ن زي���ت 
الزيتون على فروة الراأ�ص وتركه طوال 
الليل حتى يوؤتي مفعوله، ثم �سطفه يف 

ال�سباح.
وم����ن الأ����س���ب���اب الأخ�������رى حل��ك��ة ف���روة 
معينة  ف��ع��ال��ة  مل���واد  احل�سا�سية  ال���راأ����ص 
وت�سفيفه،  بال�سعر  العناية  منتجات  يف 
وه����و م���ا مي��ك��ن ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه ب���اإج���راء 
اخ��ت��ب��ار ح�����س��ا���س��ي��ة ل���دى ال��ط��ب��ي��ب. ويف 
ب��ادئ الأم��ر ميكن التخلي عن املنتجات 
تخلو  ب��اأخ��رى  وا�ستبدالها  امل�ستخدمة 

من الإ�سافات.
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فوائد مذهلة عند التنزه يف الطبيعة
اأح�سان  ال��ت��ن��زه يف  اأن  ك��ن��دي��ة  درا����س���ة  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت 
على  اإيجابي  بتاأثري  يتمتع  دقيقة   20 مل��دة  الطبيعة 
الدم  �سغط  وينخف�ص  النب�ص  ي��ه��داأ  حيث  ال�سحة، 

وم�ستوى التوتر، بينما يتم تن�سيط جهاز املناعة.
امل�سوؤولة  امل��خ  مناطق  يف  اأف�سل  ب�سورة  ال��دم  وي�سري 
تعد  كما  النف�سي،  وال��ه��دوء  بال�سرتخاء  ال�سعور  ع��ن 
امل�ساحات اخل�سراء مفيدة على وجه 
الذين  ل��الأ���س��خ��ا���ص،  اخل�����س��و���ص 
تكون قدرة املخ لديهم على التحكم 

يف الأفكار ال�سلبية حمدودة.

املدن  �سكان  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
مقارنة  �سيئة  ب�����س��ورة  النف�سي  ال��ت��وت��ر  م��ع  يتعاطون 
الإ�سابة  خ��ط��ر  ل��دي��ه��م  ي��رت��ف��ع  ح��ي��ث  ال��ري��ف،  ب�سكان 
وا�سطرابات  )ال�����س��ي��زوف��ري��ن��ي��ا(  وال��ُف�����س��ام  ب��الك��ت��ئ��اب 

اخلوف والقلق.
وبالن�سبة لالأطفال، فاإن الدرا�سات اأظهرت اأن التنزه يف 
اأح�سان الطبيعة ي�سهم يف التخفيف من حدة املتاعب 
لدى الأطفال امل�سابني بفرط الن�ساط ونق�ص النتباه. 
كما اأظهرت نتائج الدرا�سات اأن الأطفال، الذين يعي�سون 
يف بيئة حماطة بامل�سطحات اخل�سراء، يتمتعون بقدرة 
للتوتر  امل�سببة  احلياتية  امل��واق��ف  مواجهة  على  اأك��رب 

النف�سي.

�سرية تامة
اإىل ذلك، يعتقد فريق الباحثني اأن نتائج درا�ستهم ميكن 
اأن ت�ساعد الآباء يف جميع اأنحاء العامل على جعل اأطفالهم 
اخل�سراوات  من  بها  املو�سى  الكميات  تناول  اإىل  ي�سلون 
يالحظها  اأن  دون  الن�سائح   اتباع  يتم  اأن  ب�سرط  يومياً، 
على  خ�������س���راوات  اأي  ت���ن���اول  ���س��ريف�����س��ون  واإل  الأط���ف���ال 
الإط����الق. وق���ال ال��ب��اح��ث ه��امن دك��ت��ا���ص، ط��ال��ب درا�سات 
عليا يف علوم التغذية اإن "الزيادة التي لحظناها ت�ساوي 
حوايل ثلث الوجبة اأو %12 من املدخول اليومي املو�سى 

به لالأطفال ال�سغار".
ك���ذل���ك، اأك����د ف��ري��ق ال��ب��اح��ث��ني اأن����ه م���ن احل��ك��م��ة حتديد 
اخل�سراوات التي يحبها الأطفال اأكرث وعدم اإجبارهم على 
الباحثة باربارا رولز:  اأي نوع ل يف�سلونه. وقالت  تناول 
اخل�سراوات،  من  الكثري  لأطفالك  تقدم  اأن  املهم  "من 
ولكن من املهم اأي�ساً اأن تقدم لهم تلك التي يحبونها لأنها 
واأ�سافت  الغذائية".  الوجبة  باقي حمتويات  تتناف�ص مع 
نهج  اتباع  املهمة من خالل  ت�سهيل  للوالدين  "ميكن  اأنه 
اجلديدة،  اخل�����س��راوات  اأن���واع  الأط��ف��ال  لتناول  تدريجي 
وجتربة  اأطفالهم،  بها  ي�ستمتع  التي  بالطريقة  وطهيها 

النكهات والتوابل املختلفة كي يعتادوا عليها".

البحث عن بدائل
"على بحث  يعملون  اأنهم  الباحثون  ذكر  ذل��ك،  م��وازاة  يف 
اإ���س��ايف ي��در���ص اإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��ب��دال اخل�����س��راوات باأطعمة 

اأخرى بدًل من جمرد اإ�سافة املزيد من اخل�سراوات".
تقدمي  م��ن  �سيتمكنوا  رمب���ا  امل�ستقبل،  يف  اإن��ه��م،  وق��ال��وا 
وا���س��ت��ب��دال اخل�سراوات  ت��و���س��ي��ات ح���ول ح��ج��م احل�����س��ة 
الهدر  اأن ي�ساعد يف احلد من  اأخ��رى، مبا ميكن  باأطعمة 
ب��ع��د ك���ل وج��ب��ة ول��ت��ع��زي��ز ت���ن���اول الأط����ف����ال ل��ل��م��زي��د من 

اخل�سراوات.
كما لحظ الباحثون اأن تتبيل اخل�سراوات بالزبدة وامللح 

مل يوؤثر على معدلت ا�ستهالك الأطفال.
يذكر اأن هيئة اخلدمات ال�سحية الربيطانية NHS اإن 
توؤكد على اأن الأطفال يجب اأن ياأكلوا ما ل يقل عن خم�ص 
ح�س�ص من جمموعة متنوعة من الفاكهة واخل�سراوات 
يومياً. لكن ميكن اأن يختلف حجم هذه احل�سة باختالف 

العمر وحجم اجل�سم وم�ستويات الن�ساط البدين.

كيف تعزز مناعة طفلك 
اأن  ميكن  التي  العوامل  من  متنوعة  جمموعة  هناك  اإن 
توؤثر على النظام الغذائي لالأطفال يف اأوقات اجلائحة، من 
بينها عدم توفر بع�ص اخل�سراوات والفواكه ب�سبب قيود 

الإغالق وزيادة تناول 
ال�سريعة  ال���وج���ب���ات 
وع�������������دم مم�����ار������س�����ة 
الهواء  يف  الأن�سطة 
اأن  ك����م����ا  ال����ط����ل����ق. 
يحتاجون  الأطفال 
الفيتامينات  اإىل 
الأ�سا�سية  وامل���ع���ادن 

ال����������الزم����������ة ل���ل���ن���م���و 
والتي  والعقلي،  البدين 

نق�سها  ي�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
الأم����را�����ص  م����ن  ال���ع���دي���د  اإىل 

ل���دى الأط���ف���ال ع��ل��ى امل���دى الق�سري 
الإيجابي، يف  اجلانب  واأما  والطويل. 

ال��رتدد على  ظل ظ��روف اجلائحة وقلة 
املطاعم، فهو اأن العائالت اأ�سبحت متيل اإىل 

العتماد على الوجبات املطبوخة يف املنزل اأكرث من 
ممتًعا  الطعام  جلعل  فر�سة  مينح  مم��ا  م�سى،  وق��ت  اأي 
لالأطفال  الغذائي  بالتنوع  الهتمام  اإمكانية  مع  ومغذًيا، 

بخا�سة مع النخفا�ص الن�سبي لأن�سطتهم البدنية.

نظم غذائية للأطفال
اإن من اأف�سل الطرق لو�سع نظام غذائي مفيد لالأطفال 
املو�سمية  والفواكه  اخل�سراوات  من  الكثري  ت�سمني  هو 
واحلبوب الكاملة واحلبوب منخف�سة ال�سكر امل�سبع وقليلة 
واللحوم  والبي�ص  الأل��ب��ان  ومنتجات  املتحولة  ال��ده��ون 

اخلالية من الدهون والفا�سوليا والبازلء واملك�سرات.
الوقت  من  الكثري  الأط��ف��ال  فيه  يق�سي  ال��ذي  الوقت  يف 
ع��رب الإن���رتن���ت حل�����س��ور ال��ف�����س��ول ال��درا���س��ي��ة وم�ساهدة 
مقاطع الفيديو وممار�سة األعاب الفيديو ب�سكل عام، يكون 
التي  وامل�سروبات  الأطعمة  تناول  لهم  بالن�سبة  املهم  من 
تدعم وظائف الدماغ والرتكيز. ويجب اأن ت�سكل الأطعمة 
والربوتينات  والربوبيوتيك  الأك�سدة  مب�سادات  الغنية 
B12 جزًءا  ال��ده��ن��ي��ة وف��ي��ت��ام��ني   3 اأوم��ي��غ��ا  واأح��م��ا���ص 
ث��ب��ت علمًيا  ك��م��ا  ال��ي��وم��ي للطفل.  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  م��ن 
الطاقة  تعزيز  يف  للغاية  مفيدة  التقليدية  الأع�����س��اب  اأن 

وال�سحة املعرفية واملناعة.

دعم مناعة الأطفال
حتتاج اأج�سام الأطفال يف مرحلة النمو اإىل اأنواع عديدة من 
العنا�سر الغذائية. تن�سح دكتور راجات جاين، اخت�سا�سية 

وخبرية  التغذية 
اإن�����ق�����ا������ص ال��������وزن 
التغذية  واخت�سا�سية 
والريا�سية  ال�����س��ري��ري��ة 
م����ف����ي����دة  اأط�������ع�������م�������ة  ب�6 

لالأطفال:
• احلبوب الكاملة: لأنها غنية بالألياف 
واحلديد واملغذيات واملعادن وم�سادات الأك�سدة. وت�ساعد 
��ا على  اأي�����سً ال��ك��ام��ل��ة  امل�سنوعة م��ن احل��ب��وب  الأط��ع��م��ة 
اله�سم والتمثيل الغذائي. كما تدعم العنا�سر الغذائية 
املوجودة يف اأطعمة احلبوب الكاملة �سحة القلب وتقلل 
وال�سرطان.   2 النوع  من  بال�سكري  الإ�سابة  خطر  من 
والف�سار  وال�سوفان  البني  والأرز  ال�سعري  اإ�سافة  ميكن 
امل�ساكل  لتجنب  لالأطفال  الغذائي  النظام  اإىل  وغريها 

ال�سحية.
م�����س��درا ك��ب��ريا ل��ل��ربوت��ني. ويعترب  ي��ع��د  • ال��ب��ي�����ص: 
البي�ص مفيًدا لالأطفال ب�سكل خا�ص لأنه مليء  �سفار 

بالكولني الذي ي�ساعد يف تنمية الذاكرة.
ت��ن��اول��ه باعتدال  ي��ن��ب��غ��ي  ال�������س���وداين:  ال���ف���ول  زب����دة   •
تناوله  ميكن  القيمة.  الغذائية  مزاياه  من  لال�ستفادة 
التفاح والكرف�ص والب�سكويت واخلبز. تتميز  اإىل جانب 
زبدة الفول ال�سوداين باأنها غنية بالدهون، لكنها دهون 
كما  ال�سرايني.  اأو  القلب  ت�سر  ل  م�سبعة  غري  اأح��ادي��ة 
اأو كوجبة  اأن تناول ملعقتني كبريتني كجزء من وجبة 
خفيفة مينح ج�سم الطفل الربوتني، وهو عن�سر غذائي 

�سروري يف مرحلة منو الأطفال.
متعددة  الأطعمة  من  الفا�سوليا  تعترب  • الفا�سوليا: 
الفوائد لأنها حتتوي على قوة الربوتني والكربوهيدرات 
املعقدة والألياف بالإ�سافة اإىل الكثري من الفيتامينات 
واملعادن. حتافظ الفا�سوليا على م�ستويات طاقة وتركيز 
الطفل يف ذروتها طوال فرتة بعد الظهر اإذا مت تناولها 

يف وجبة الغداء.

مرحا�ض ذكي يحول 
ف�سالت الإن�سان لطاقة
اب���ت���ك���ر ب����اح����ث ك��������وري ج���ن���وب���ي، 
م��رح��ا���س��ا ���س��دي��ق��ا ل��ل��ب��ي��ئ��ة يتيح 
حتويل ف�سالت الإن�سان اإىل طاقة، 
بينما ي�سجع من ي�ستخدمونه، من 

خالل منحهم عمالت رقمية.
ك����وري����ا  ج�����ام�����ع�����ات  اإح�����������دى  ويف 
الف�سالت  اأ����س���ح���ت  اجل���ن���وب���ي���ة، 
يف  للم�ساهمة  ُت�ستخدم  الب�سرية 

توفري الكهرباء لأحد املباين.
ابتكر  بعدما  ممكنا  ه��ذا  واأ���س��ب��ح 
الهند�سة  اأ���س��ت��اذ  ون،  ج���اي  ت�����س��و 
معهد  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  احل�������س���ري���ة 
للعلوم  ال����وط����ن����ي  "اأول�سان" 
�سديقا  مرحا�سا  والتكنولوجيا، 
ل  م��ت�����س��ال مب��خ��ت��رب يحونّ ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
و�سماد  حيوي  غ��از  اإىل  الف�سالت 

ع�سوي.
يحمل  ال��ذي  املرحا�ص  وي�ستخدم 
لإر�����س����ال  يف" م�����س��خ��ة  "ي  ا����س���م 
الف�سالت اإىل خزان حتت الأر�ص 

مما يقلل من ا�ستهالك املياه.
الكائنات  حت��ول  املرحلة،  تلك  ويف 
ميثان  اإىل  ال�سرف  مياه  الدقيقة 
املبنى  مل��د  م�����س��درا  ب����دوره  ي�سبح 
ب���ال���ط���اق���ة وت�����س��غ��ي��ل م���وق���د غاز 
وغالية مياه وخلية وقود الأك�سيد 

ال�سلب.
وقال مبتكر املرحا�ص اإن ال�سخ�ص 
500 غرام  ن��ح��و  ُي��خ��رج  ال���ع���ادي 
كمية  وه��ي  يوميا؛  الف�سالت  من 
ل��رتا من   50 اإىل  ميكن حتويلها 

غاز امليثان.
وبو�سع هذه الكمية اأن ت�ساعد على 
توليد 0.5 كيلووات من الكهرباء 
�سيارة  ق���ي���ادة  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  اأو 

مل�سافة 1.2 كيلومرت تقريبا.
ومل يكتف ت�سو بذلك واإمنا ابتكر 
عليها  اأط��ل��ق  رق��م��ي��ة  عملة  اأي�����س��ا 
"جيجول" التي تعني الع�سل  ا�سم 
يف اللغة الكورية. ويح�سل كل من 
ي�ستخدم املرحا�ص ال�سديق للبيئة 

على ع�سر عمالت يوميا.

حفل زفاف يتحول اإىل ماأمت
حالة من احلزن خيمت على رواد 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
م�سر، بعد تداول �سور من جنازة 
فتاة مبدينة ههيا، التابعة ملحافظة 
توفيت  م�سر،  �سمايل  ال�سرقية، 
قبل  �سحية،  لأزم��ة  تعر�سها  بعد 

زفافها باأيام.
تدعى  ال��ق��ري��ة  م���ن  ���س��ي��دة  وروت 
قائلة،  ح��دث  م��ا  تفا�سيل  �سلوى، 
اأحمد  خلود  املتوفاة،  العرو�ص  اإن 
غياتي، كانت ت�ستعد حلفل الزفاف 
اأي����ام، ومت نقل الأث����اث اإىل  خ��الل 
�سقة العري�ص، و�سط فرحة عارمة 
م���ن ال���ع���رو����ص واأ���س��رت��ه��ا واأه����ايل 

القرية.

اأطفالك ل يتناولون 
اخل�سراوات.. درا�سة وجدت احلل
نتائج  تقدم  فرمبا  اخل�سراوات،  ياأكلون  اأطفالك  جعل  يف  �سعوبة  جتد  كنت  اإذا 

درا�سة علمية جديدة احلل لذلك. فقد قام فريق من الباحثني يف جامعة بن 
التي  الأطفال  اأطباق  والربوكلي يف  الذرة  الأمريكية، مب�ساعفة كمية  �ستيت 
الأطفال  اأن  واكت�سفوا  غرامًا.   120 اإىل   60 من  الوجبة  يف  تقدميها  يتم 

تناولوا %68 من اخل�سراوات يف الوجبة الغذائية يف املتو�سط، اأي ما يعادل 
غراما اإ�سافيًا، وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.  21
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر  

يف  للُم�ساهمة  املتكاملة  جهودها  اإط��ار  يف 
دعم جهود الدولة حلماية البيئة، اأطلقت 
حملة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة 
املجتمعي  الوعي  رفع  اإىل  تهدف  توعوية 
ب�سرورة حماية اأ�سماك القر�ص التي تلعب 
البيئة  ت��وازن  على  احلفاظ  يف  مهماً  دوراً 

البحرية.
اليافعي  امل��ح�����س��ن  ع��ب��د  حم��م��د  د.  وق����ال 
كليةالأغذية  وك���ي���ل  م�������س���ارك،  ،اأ����س���ت���اذ 
وال����زراع����ة  يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات، رئي�ص 
اأ�سماك  "ُتعدنّ  التكاملية:  ال��زراع��ة  ق�سم 
ال��ق��ر���ص م��ن ب��ني اأه���م احل��ي��وان��ات املائية 

ال��ب��ح��ار وامل���ح���ي���ط���ات. لقد  امل��ف��رت���س��ة يف 
احلفاظ  يف  �سريكاً   القر�ص  اأ�سماك  كانت 
على توازن البيئة البحرية منذ اأكرث من 
400 مليون �سنة على كوكب الأر�ص، ويف 
انخفا�سات  م��ن  عانت  الأخ���رية  ال�سنوات 
حادة ب�سبب ال�سيد اجلائر وزيادة الطلب 
وتلعب  الثمينة.   والزعانف  اللحوم  على 
اأ�سماك القر�ص يف النظام البيئي البحري، 
التوازن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  دوراً 
البيئي يف البحار وتكون اأكرث اإنتاجية، يف 

ظلنّ الهرم الغذائي البحري". 
اأع��ل��ن��ت دول����ة الإم�����ارات  "لقد  واأ�����س����اف: 
خطة  عن  �سابق  وق��ت  يف  املتحدة  العربية 
اإطار  يف  القر�ص  اأ�سماك  حلماية  ج��دي��دة 

وزارة التغري املناخي والبيئة حيث اأطلقت 
 )NPOA( ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  "خطة 
واإدارتها  ال��ق��ر���ص  اأ���س��م��اك  ع��ل��ى  للحفاظ 
خطوات  م  ُتقدنّ والتي   ''  2021-2018
اأ�سماك  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ل��ت��ع��زي��ز  ملمو�سة 
ال��ق��ر���ص وا���س��ت��دام��ت��ه��ا يف دول���ة الإم�����ارات 
احليوي  التنوع  وتعزيز  املتحدة،   العربية 

والغذائي ".
اأعدتها  درا�����س����ة  ك�����س��ف��ت  "كما  واأردف: 
بالتعاون  والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة 
الطبيعة  ل�����س��ون  ال������دويل  الحت������اد  م���ع 
و�سركائها من اجلهات  الطبيعية  وامل��وارد 
احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة، ع��ن اإي����واء 
مياه دول��ة الإم���ارات لأك��رث من 80 نوعاً 

من اأ�سماك »القر�ص« و»اللخم«، ومعظمها 
����ص خل���ط���ر الن����ق����را�����ص ب���درج���ات  م���ع���رنّ
اخلطورة  درج���ات  تنق�سم  حيث  خمتلفة، 
)امل����ه����ددة  ه����ي  م�������س���ت���وي���ات،  ث���الث���ة  اإىل 
املهددة  الأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  بالنقرا�ص 

بالنقرا�ص واملعر�سة لالنقرا�ص(".
بالقول:  اليافعي حديثه  الدكتور  واختتم 
الإم����ارات  ج��ام��ع��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  "ناأمل 
البحوث  برامج  نبداأ  اأن  املتحدة  العربية 
مواردنا  على  احلفاظ  اأج��ل  من  البحرية 
ك���م�������س���در م�������س���ت���دام جليل  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
هذا  حلماية  م�سوؤوليتنا  ه��ذه  امل�ستقبل. 
ال�ستغالل  ب�سبب  ان��ق��را���س��ه  ق��ب��ل  ال��ن��وع 

املفرط".

•• الفجر ـ عجمان 

حتت رعاية وح�سور ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�ص 
التطوعي"   لعطائك  " ���س��ك��راً  ف��ري��ق  ن��ظ��م  ال��ع��ام��ري 
خا�ساً  حفاًل  ل��الإم��ارات  الذهبي  اليوبيل  ومبنا�سبة 
و�سائل  ممثلي  م��ن  وم�����س��وراً  �سحافياً   50 لتكرمي 
الإعالم ورواد التوا�سل الإجتماعي تقديراً جلهودهم 
الوطن،  م�ستوى  على  التطوعية  للمبادرات  ودعمهم 
وذل����ك يف م��رك��ز ���س��ب��اب ع��ج��م��ان ب��ح�����س��ور ع����دد من 
املكرمني، اإ�سافة اإىل م�ساركة ال�سحافيني  من خالل  

تقنيات الت�سال املرئي.   
واأثنى ال�سيخ �سامل بن ركا�ص يف كلمته له عرب برنامج 
التوا�سل " عن بعد " على جهود الإعالميني وامل�سورين 
ودورهم املتميز يف مواكبة  الإجنازات واملكت�سبات التي 
50 عاماً،  الدولة على م��دى  حتققت خ��الل م�سرية  
وبالتايل ر�سد كافة الأن�سطة والإجنازات والفعاليات 
القطاعات  كافة  يف  الإماراتية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي 
مبا يعك�ص الوجه امل�سرق  واملكانة العاملية التي حتتلها 

القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�سل   : وق���ال  الإم�������ارات.   دول���ة 
وال�سحافيني  لل�سحافة  امل�ستمرة  ورعايتها  الر�سيدة 
اليوم واجهة لكل الطاقات الإعالمية  الإم��ارات  باتت 
وال�����س��ح��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة  اإ���س��اف��ة اإىل جود 

الكفاءات املواطنة يف خمتلف املوؤ�س�سات الإعالمية.
 " فريق  رئي�ص  اأم��ري  الرحمن  �سيف  اأ���س��اد  جهته  م��ن 

�سكراً لعطائك التطوعي"
بجهود  كل الإعالميني وال�سحافيني، منوهاً بجميع 

ال��و���س��ائ��ل الإع��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��دوره��ا بكل اأمانة 
كل  ت�ستحق  وه��ي  وج���ه،  اأك��م��ل  على  ر�سالتها  وت����وؤدي 

التكرمي والثناء .
املنظمة  اللجنة  رئي�سة  الرحايل  حممد  كوثر  وقالت 
م�سوؤولة جلنة ال�سعادة والإيجابية اإن جهد ال�سحفيني 
واملبادرات  التطوعية  الأع��م��ال  اإب��راز  يف  والإعالميني 
املتطوعني  جهود   نقل  جلهة  مهم  دور  هو  الإن�سانية 
يف اأف�سل �سورة ، مما ي�سجع اجلمهور على امل�ساركة يف 
الأعمال التطوعية وغر�ص فكر العمل التطوعي عند 

جميع الفئات  . 
اللفتة  بهذه  املكرمون  الإعالميون  اأ�ساد  جانبهم  من 
التطوعي"  لعطائك  " �سكراً  فريق  قبل  الكرمية من 
على  احل��اف��ز  ال��ت��ك��رمي مينحهم  ه���ذا  اأن  م��وؤك��دي��ن   ،
لكافة  امل�سرقة  ال�سورة  لنقل  اجلهود  من  املزيد  ب��ذل 

الفعاليات والأن�سطة.
ركا�ص  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  منح  احلفل  وخ��الل 
التذكارية من  وال����دروع  التقدير  ���س��ه��ادات  امل��ك��رم��ني  

خالل  تقنيات الت�سال املرئي عن بعد.

•• اأبوظبي- الفجر

العامل  اأنحاء  ال�سقارة يف خمتلف  مُتار�ص 
اأ�ساليبها  بقيت  وق��د  ال�سنني،  اآلف  منذ 
وو���س��ائ��ل��ه��ا ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ح��ت��ى وق���ت قريب 
ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امتدنّ  ن�����س��ب��ي��اً، ل��ك��ننّ ت���ط���ونّ
الأج���داد  م���وروث  ممار�سة  تعزيز  لي�سمل 
لت بع�ص التطورات التي  الأ�سيل، حيث �سهنّ
طراأت على ال�سقارة الكثري من الأمور على 
ال�سقارين، والأه��م من ذلك على الطيور 
احتمال  م��ن  قللت  اإذ  ي�ستخدمونها  التي 
�سها للخطر اأو فقدانها، لكننّ كل ذلك  تعرنّ
لل�سقار  الرئي�ص  ال���دور  بالطبع  ُيلغي  ل 
ي���وا����س���ل ح��ر���س��ه على  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال�����ذي 
�سبط  م�ساألة  ُيهمل  واأل  ط��ائ��ره  ت��دري��ب 
مقايي�ص  اإىل  احل��اج��ة  ب���رزت  بينما  وزن���ه، 
للتناف�ص  اأكرث تطوراً  وتقنيات  اأدق  �سرعة 
وح�سد املراكز الأوىل يف ُم�سابقات ال�سيد 
بال�سقور التي �سهدت تطوراً ملحوظاً هي 

الأخرى، وزاد عددها.
وقد اعتاد جمهور معر�ص اأبوظبي الدويل 
لل�سيد والفرو�سية من خمتلف اجلن�سيات 
ع�سرات  خا�ص  وب�سكل  العمرية،  والفئات 
الآلف من ال�سقارين يف املنطقة والعديد 
فعالياته  ح�����س��ور  ع��ل��ى  ال���ع���امل،  دول  م��ن 
اأحدث  ت�ستقطبهم  ح��ي��ث  ���س��ن��وي،  ب�سكل 
تطورات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  وامل��ع��دات  املنتجات 
عامل ال�سقارة وكل ما هو جديد فيه، حيث 
ميتزج الرتاث بنكهة التكنولوجيا احلديثة 

ارين. التي متنّ ت�سخريها يف خدمة ال�سقنّ
ال� )18( من املعر�ص حتت  ال��دورة  وُتقام 
ُمتجددة"،  بروح  "ا�ستدامة وتراث..  �سعار 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئ��ي�����ص ن����ادي ���س��ق��اري الإم��������ارات، وذلك 
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اأكتوبر القادمني يف مركز اأبوظبي الوطني 
ن����ادي �سقاري  ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن  ل��ل��م��ع��ار���ص، 

الإمارات.
وُت�سارك يف املعر�ص �سركات اإقليمية ودولية 
بال�سقارة  املتعلقة  التقنيات  اأح��دث  م  ُتقدنّ
اإ�سافة  واحلديثة،  القدمية  وُم�ستلزماتها 
لل�سركات املُهتمة ب�سحة الطيور وعالجها 
واأدوي���ت���ه���ا، ف�����س��اًل ع��ن ج��م��ع��ي��ات ون����وادي 
وتدريبها  ال�������س���ق���ور  ب���رتب���ي���ة  خم��ت�����س��ة 

وال�سيد بها.
بات  التي  ُبعد،  عن  التتبع  اأج��ه��زة  وُتعترب 
التطورات  اأهم  ي�ستخدمها كل �سقار، من 
يف  ك��ث��رياً  وُت�ساهم  ال�����س��ق��ارة،  يف  احلديثة 
تدل  حيث  فقدت،  ما  اإذا  الطيور  ا�ستعادة 
ال�����س��ق��ار ع��ل��ى م��ك��ان ط��ائ��ره ع��ن��دم��ا يقوم 
بو�ساطة  الطرائد  ل�سيد  مقنا�ص  برحلة 
ال�سقور فوق م�ساحات �سا�سعة، حيث ميكن 
ال�سقر عن ناظري �ساحبه يف  اأن يختفي 
غ�سون ثواٍن. كما وُيعترب تدريب ال�سقور 
والطائرات  الورقية،  الطائرات  بو�ساطة 
احلبارى  ط��ائ��ر  ��م��ات  وجُم�����سنّ الال�سلكية، 
– على  ��ل��ة  املُ��ف�����سنّ ال�����س��ق��اري��ن  - ط���ري���دة 

عالية  كفاءة  ذات  و�سيلة  "التلواح"،  غ��رار 
للح�سول على طيور مدربة على التحليق 
اأهم  اإح���دى  وم��ن  �ساهقة.  م�ستويات  اإىل 
التطورات املُفيدة يف عامل ال�سقارة، اأربطة 
اآيلمر احلديثة، التي اأنقذت رغم ب�ساطتها 
براثن  م��ن  ال�سقور  م��ن  ُيح�سى  ل  ع���دداً 
التحليق  اأربطة  املوت البطيء، حيث حلنّت 
اخل���ال���ي���ة م���ن ال�����س��ق��وق م���ك���ان الأرب���ط���ة 
تعلق  خطر  م��ن  ق��لنّ��ل  م��ا  وه��و  التقليدية، 

الطائر باأي �سيء قد ُيعيقه اأثناء حتليقه.
ال�سناعي(  )الع�سب  التارتان  ُيعترب  اأي�ساً 
اأنقذت  ف��ق��د  ل��ل�����س��ق��اري��ن،  اأخ������رى  ن��ع��م��ة 
اأقدام  بالتارتان  املغطاة  احلديثة  الأوك���ار 
الكثري من ال�سقور، ويف احلقيقة خف�ست 
وتطهريها  تنظيفها  ميكن  ال��ت��ي  الأوك����ار 
ال�سقور  اأق�����دام  الإ����س���اب���ات يف  وق����وع  م��ن 

بن�سبة كبرية.
لكننّ الربقع، على �سبيل املثال، ما زال ُيعترب 
اأداة حيوية يف تدريب ال�سقور على ال�سيد 
نذ القدم ولغاية اليوم، وهو غطاء ي�سعه  منّ
باأكمله )مينعه  ال�سقر  راأ���ص  ال�سقار على 
وب��ه فتحة �سغرية يخرج  ال��روؤي��ة(  به عن 

منها منقاره، وُي�سنع عادة من اجللد اللني 
وقد يتخذ اأ�سكاًل واألواناً خمتلفة.

وُيعترب الربقع �سرورياً لل�سقر كي ل يثب 
لئال  وكذلك  حاجة،  لغري  �سقاره  يد  عن 
فتخور  الأوان  قبل  الطريدة  على  ينطلق 
الربقع  اأننّ  ك��م��ا  ع��زمي��ت��ه،  وت�����س��ع��ف  ق���واه 
ُي�ساعد ال�سقر على الراحة بحجبه الأ�سعة 

وال�سوء عن عينيه.
وابتكار  و�سناعة  ال�سقارة  قطاع  وُي�سلنّط 
الدويل  اأبوظبي  معر�ص  يف  ُم�ستلزماتها، 
اأحدث  على  ال�سوء  والفرو�سية،  لل�سيد 
ل لل�سقارين  التقنيات والبتكارات التي ُت�سهنّ
تدريب طيورهم لل�سيد واملُناف�سة بقوة يف 

ُم�سابقات ال�سقور املختلفة.
وُي�سفي القطاع، اأهمية بالغة على الدورة 
ال���ق���ادم���ة م���ن م��ع��ر���ص اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
الأبرز  الفعالية  وهو  والفرو�سية،  لل�سيد 
عام  ك��ل  يف  املعر�ص  اق  ُع�سنّ ينتظرها  التي 
والتي   ،2003 ال��ع��ام  الأوىل  دورت���ه  ُم��ن��ذ 
اأه��م ع��وام��ل اجل��ذب والنجاح  اأح��د  لت  �سكنّ

على مدى الدورات الالحقة.
ال��ع��ار���س��ة يف هذا  ال�����س��رك��ات  وق���د متكنت 

ال��ق��ط��اع م���ن زي�����ادة م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ع��ل��ى نحٍو 
املُهتمة  ال�سخ�سيات  كبار  لقاء  عرب  كبري 
بريا�سة ال�سيد بال�سقور، وقادة ال�سناعة 
وخرباء الت�سويق، وعقد �سفقات و�سراكات 
املحليني،  وامل����وزع����ني  ال���وك���الء  اأب�����رز  م���ع 
ال�سقور  م����زارع  م��ن  ُمنتجاتها  لت�سويق 
ال�سقارة  وُم�����س��ت��ل��زم��ات  اأدوات  وخم��ت��ل��ف 
اأننّ  ُي��ذك��ر  احل��دي��ث��ة.  والتقنية  التقليدية 
مة للمعر�ص، كانت قد  اللجنة العليا املُنظنّ
اأطلقت موؤخراً ُم�سابقة "اأف�سل اخرتاع يف 
ت�سجيع  بهدف  وال�سيد"،  ال�سقارة  جمال 
الأفراد ومالكي �سركات ال�سقارة وت�سنيع 
اأفكار متميزة  ات ال�سيد، على تقدمي  ُمعدنّ
وابتكار اخرتاعات جديدة ُت�ساهم يف خدمة 
ال�سقور،  وتدريب  وال�سقارة  ال�سيد  عامل 
وحتفيز املُخرتعني على تقدمي ابتكاراتهم 
لي�ستفيد منها ال�سقارون وهواة ال�سيد يف 
املعرفة  ت��ب��ادل  يف  ُي�ساهم  ومب��ا  رحالتهم، 
واخلربات وتعزيز العالقات بني ال�سركات 
املحلية والدولية، وي�سب بالتايل يف جهود 
وتوريث  بال�سقور،  ال�سيد  ريا�سة  �سون 

ريا�سات الآباء والأجداد.

جامعة الإمارات ُت�سارك يف دعم اجلهود احلكومية  حلماية اأ�سماك القر�ض من النقرا�ض

برعاية �سامل بن ركا�ض

»�سكرًا لعطائك التطوعي« يكّرم  كوكبة من الإعالميني يف العام اخلم�سني

معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية ي�ستعر�ض التطورات احلديثة يف ال�سقارة

اإمتام 100 % من الأعمال الإن�سائية
اإجناز متميز بال�سالمة املهنية يف موقع بناء حرم جامعة 

برمنغهام اجلديد يف مدينة دبي الأكادميية العاملية
•• دبي- الفجر

اأربعة ماليني �ساعة عمل دون اإ�سابات وحوادث �سجلت خالل اأعمال الإن�ساء 
بحرم جامعة برمنغهام بدبي يف مدينة دبي الأكادميية العاملية.

يعك�ص هذا الإجناز التطبيق الناجح من �سركة خان�ساحب لأف�سل اإجراءات 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة متهيدا لكتمال املبنى يف الربع الثالث من العام 
الإن�سائية،  الأع��م��ال  % م��ن   100 اإجن���از  اأن��ه مت  2021، علما  احل��ايل 
ع��ام��ل مكلف   6000 م��ن  اأك���رث  �سالمة  ل�سمان  ���س��ارم��ة  ت��داب��ري  و���س��ط 
بت�سليم احلرم اجلامعي يف املنظومة التعليمية الأكرب بدبي، والتي ت�سم 

اأكرث من 27000 طالب من 100 دولة.
ع��م��ل��ت خ��ان�����س��اح��ب، ���س��رك��ة امل���ق���اولت ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة 
بروتوكولت  اتباع  على  العاملية  الأكادميية  دبي  ومدينة  بدبي  برمنغهام 
�سارمة فيما يخ�ص ال�سحة وال�سالمة والبيئة، ومن اأجل ذلك مت التعاون 
مع  متعهدين واآلت معتمدة لإجناز اأعمال معقدة وخطرة على ارتفاعات 
عالية ومنخف�سة.  وقال حممد عبد اهلل، مدير عام مدينة دبي الأكادميية 
ال�سالمة  ناحية  من  لفت  اإجن��از  "حتقق  للمعرفة:  دبي  وجممع  العاملية 
بناء احلرم اجلديد جلامعة برمنغهام بدبي، بف�سل  املهنية خالل عملية 
بيئة العمل الفريدة والهتمام باأدق تفا�سيل امل�سروع. ومما ي�سعدنا روؤية 
ت�سكل مالمح هذا احلرم اجلامعي اجلديد جلامعة برمنغهام وهي موؤ�س�سة 
اأكادميية رفيعة امل�ستوى تندرج �سمن اأف�سل 100 جامعة يف العامل. وكلنا 
ثقة باأن هذه املوؤ�س�سة التعليمية عالية امل�ستوى تر�سخ مكانة دبي وتناف�سيتها 
يف جمال التعليم العايل، ما ينعك�ص باملح�سلة على منو القت�ساد املعريف". 
وقال الربوفي�سور ديفيد �سادلر، رئي�ص جامعة برمنغهام بدبي: "يعد هذا 
برمنغهام  احل��رم اجلديد جلامعة  اإن�ساء  الإجن��از خطوة هامة يف م�سرية 
بدبي، ول يعك�ص فقط التزام خان�ساحب القوي باأعلى قواعد ال�سالمة بل 
والتميز يف التخطيط والتنفيذ. نتطلع اإىل فتح اأبواب املبنى اجلديد املبتكر 
جلامعتنا التي توفر تعليما بريطانيا متميزا لألوف الطلبة يف مدينة دبي 

الأكادميية العاملية التي تعترب وجهة تعلم مفعمة باحليوية". 
للعاملني وللكوادر  اإن�ساء ممرات خم�س�سة  ال�سالمة،  اإج��راءات  وت�سمنت 
وللزوار يف احلرم اجلامعي اجلديد لتقلي�ص مواجهة الأ�سخا�ص لالآلت، 
اأعمال  واإج��راء  كافة.  املرتفعة  العمل  مناطق  يف  �سناعية  �سالمل  وتوفري 
الت�سريف،  فتحات  عند  للهواء  م�ستمر  وفح�ص  اأ�سبوعني  ك��ل  ال�سيانة 
وتوفري مناوبات منتظمة واإ�ساءة جيدة وتربيد وحواجز حماية يف مناطق 
العمل.   ومت توفري مياه ال�سرب الباردة يف مواقع خمتلفة، ومرافق لتناول 
التباعد  متطلبات  ات��ب��اع  م��ع  ع��ام��اًل،   250 ت�ستوعب  وت�سخينه  الطعام 

الجتماعي اخلا�سة مبكافحة كوفيد19-.
ي�سل  ما  اكتماله  عند  بدبي  برمنغهام  جلامعة  اجلديد  احلرم  �سي�ستقبل 
لت�سجيع  مبتكرة  وبحثية  تعليمية  م�ساحات  و�سي�سم  طالب   2900 اإىل 
تفاعل الخت�سا�سات املتعددة، مع تركيز على م�ساحات التعلم التي تتبنى 
الدرا�سية  الطلبة  احتياجات  لدعم  طالبي  ومركز  الرقمية،  التكنولوجيا 
وال�سحية. ويقع مقابل اأول �سكن طالبي يف مدينة دبي الأكادميية العاملية، 
الأخ�سر  القلب  ويعك�ص  خ�سراء  وم�ساحات  م�سجرة  اأر����ص  على  ويطل 
اجلامعي.  للحرم  متكاملة  جت��رب��ة  الطلبة  جمتمع  مينح  م��ا  للجامعة، 
معايري  وف��ق  امل�سممة  الجتماعية  وامل�����س��اح��ات  امل�سقوف  الفناء  وي�سهم 
ال�ستدامة بتوفري اأجواء مريحة تعك�ص طبيعة احلياة يف دبي. وتعد مدينة 
املنطقة  يف  الأك���رب  التعليمية  املنظومات  اإح���دى  العاملية  الأك��ادمي��ي��ة  دب��ي 

وت�سم 27 جامعة من ت�سعة بلدان، بع�سها من الأكرث �سهرة عامليا.

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة الأ�سرة 
تالحم واأمان بالتعاون مع �سركائها

 •• اأبوظبي-الفجر

اأطلقت �سرطة اأبوظبي حملة "الأ�سرة تالحم واأمان" بالتعاون مع الحتاد 
وهيئة  والأوق����اف،   الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  و  ال��ع��ام  الن�سائي 
اإدارة  الكعبي، مدير  �سعيد حمد  العميد  واأو�سح  امل��دين.   للدفاع  اأبوظبي 
اإىل  " تهدف  احلملة  اأن   ، املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الجتماعي  الدعم  مراكز 
الإ�سهام يف حتقيق ال�سعادة الأ�سرية من خالل التالحم الأ�سري، و تطوير 
قدرات الأ�سرة الإماراتية يف املجال الأمني واملجتمعي لتحمل م�سوؤوليتها 
اأ�سرية �سحية واآمنة ل�سمان ا�ستقرار و�سعادة  جتاه املجتمع، واإيجاد بيئة 
الأ�سرة، والعمل على تر�سيخ قيم املواطنة الإيجابية والت�سامح والتعاي�ص 
وحما�سرات  عمل  ور����ص  يت�سمن   احلملة  برنامج  اأن  وذك���ر     . ال�سلمي 
وجمال�ص افرتا�سية و ر�سائل تثقيفية وتوعوية، مبن�سات �سرطة اأبوظبي 
للتوا�سل الجتماعي وخمتلف و�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية 
للو�سول اإىل  اأكرب �سريحة  من املجتمع  .  و�سمن فعاليات احلملة  نفذت  
بعنوان  توعوية  افرتا�سية  عمل  ور���س��ة  الجتماعي   ال��دع��م  م��راك��ز  اإدارة 
"الإ�سعافات الأولية حلل امل�سكالت الأ�سرية"، وناق�ست حماور حول  اأف�سل 
احللول العملية  ملعاجلة اخلالفات  الأ�سرية و بحكمة.   وقال املالزم اأول 
منذر الكعبي، مدير فرع �سوؤون املجتمع مبركز الدعم الجتماعي يف العني : 
اأن هناك عدد من الق�سايا التي يختلف فيها الزوجان، وهي: تربية الأولد، 
واختيار الأ�سدقاء ، و كرثة الن�سغال  بالهاتف النقال وغريها.  وحث على 
�سرورة التعامل مع اخلالفات بني الزوجني بذكاء، من خالل �سماع وجهة 
اإ�سرتاتيجية  عن  والبتعاد  املوؤقتة،  احللول  وجتنب  الثاين،  الطرف  نظر 
ملناق�سة  املنا�سب  الوقت  واختيار  الآراء،  اختالف  وتقبل  لراأيك  النت�سار 
واكت�ساب  بالرف�ص  دائ��ًم��ا  ال��ث��اين  ال��ط��رف  اآراء  مقابلة  وع��دم  خ��الف،  اأي 
"الطالق" نهائًيا.  وقدم  اخلربات من النماذج املحيطة، وعدم ذكر كلمة 
ن�سائح مهمة حلل امل�ساكل الزوجية من خالل اإم�ساك اليدين حيث ي�ساعد 
يف تراجع حدة اخلالفات بينهما والقيام مًعا ببع�ص التمارين الريا�سية، 

و�سرورة ح�سول الزوجني على م�ساحة م�سرتكة يف وقت م�ستقطع.
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يف  مبا  ال�سحية،  الفوائد  من  بالعديد  ال�سحية  اله�سمية  القناة  ارتبطت 
ذلك حت�سني احلالة املزاجية، وتقوية املناعة، وتقليل م�ساكل اجلهاز 

اله�سمي، وحتى فقدان الوزن.
ولأن القناة اله�سمية ال�سحية هي املفتاح جل�سم �سحي يعمل على 
النحو الأمثل. فاإنه من املهم معرفة كيف ميكننا تغذية ميكروبيوم 

اأمعائنا بحيث تزدهر بكترييا الأمعاء.
 Vite وموؤ�س�ض  التغذية  خبري  ث��ورب،  روب  ك�سف  ولذلك، 
يف  ت�سمينها  يجب  التي  بالأطعمة  قائمة  عن   Naturals
ب�سكل  وظيفتها  ب��اأداء  للبكترييا  ت�سمح  كونها  الغذائي،  نظامك 

اأف�سل وحت�سني وظيفة الأمعاء ب�سكل عام.

الثوم  .1
م�سادة  خ�����س��ائ�����ص  ل���ه  ال���ث���وم  اأن  روب  اأو�����س����ح 
ن�سبة  على  يحتوي  لأن��ه  والفطريات  للبكترييا 
عالية من الإن�سولني ب�سكل طبيعي، وهو نوع من 
تغذي  التي  لله�سم  القابلة  غري  الكربوهيدرات 
وحتافظ  اله�سمي  اجلهاز  يف  اجليدة  البكترييا 
ما  ال�سيطرة،  حتت  فائدة  الأق��ل  البكترييا  على 

يجعلها مادة حيوية.
مثل  ال�سهية  لالأطباق  كنكهة  "ي�ستخدم  وتابع: 
الكاري وال�سوربات وال�سل�سات، ولكن لال�ستفادة 
باأق�سى قدر من الفوائد منه، يجب تناوله نيئا. 
جرب ت�سمني الثوم النيء امل�سحوق مع الأفوكادو 
لتكوين  ���ع  امل���ق���طنّ الأح����م����ر  وال��ب�����س��ل  ال���ك���رمي���ي 
�سل�سة، اأو مع مكعبات الطماطم ل�سنع املقبالت 

الإيطالية ال�سهرية، برو�سيتا".

الداكنة ال�سوكولته   .2
وهو  بالبوليفينول،  غنية  الداكنة  ال�سوكولتة 
لها  ال��ت��ي  النباتية  الأط��ع��م��ة  م��وج��ود يف  م��رك��ب 

خ�سائ�ص م�سادة لالأك�سدة.
التي  ل��الأط��ع��م��ة  مي��ك��ن  "بب�ساطة،  روب:  وق����ال 
حتتوي على خ�سائ�ص م�سادة لالأك�سدة اأن تقاوم 
اأن  والتي ميكن   ، ال�سلبية للجذور احل��رة  الآث��ار 

تت�سبب يف تلف خاليا اجل�سم املرتبط بالتوتر.
لأنها  مادة حيوية  اأي�سا  البوليفينول  مادة  وتعد 
لأنه  وذل��ك  اأمعائك.  يف  اجليدة  البكترييا  تغذي 
ل ميكن امت�سا�ص �سوى ن�سبة �سغرية من مادة 
البوليفينول يف الأمعاء الدقيقة، لذا فاإن البقية 
ت�سل اإىل الأمعاء الغليظة اأو القولون حيث تعمل 
امليكروبات  يدعم  م��ا  الأم��ع��اء،  مليكروبات  ك��غ��ذاء 

املفيدة لإعادة �سبط التوازن".
وتابع: "قبل اأن تبداأ يف تناول ال�سوكولتة، تذكر 
اأنه لي�ست كل العالمات التجارية مت�سابهة. ينتمي 
الكاكاو املوجود يف ال�سوكولتة اإىل فئة من مادة 

اأكرث  وهي  الفالفانول،  ت�سمى  البوليفينول 
من  الداكنة  ال�سوكولتة  يف  وف��رة 

احلليب.  ����س���وك���ولت���ة 
عند  ل������ذل������ك، 

ء  ا �سر

ال�سوكولتة، ابحث عن حمتوى الكاكاو املهم 
�سيء  اأي  ال�سحية.  الفوائد  جلني  للغاية 

هو   75% ع����ن  ي����زي����د 
اأن  ي���ج���ب  م����ا 
اإليه.  ت��ه��دف 
ول������ت������ع������زي������ز 
ال����������ق����������ن����������اة 

ال����ه���������س����م����ي����ة، 
ج���������������������������������������������رب 

تة  ل كو ل�سو ا
ال��������داك��������ن��������ة 
بنكهة  اأو 
اجلوز، حيث 

هذه  حت��ت��وي 
ال��������وج��������ب��������ات 

اخل�������ف�������ي�������ف�������ة 
على  ال�������ل�������ذي�������ذة 

ال������ربي������ب������اي������وت������ك�������������ص 
وال����ربوب����ي����وت����ي����ك والإن�������زمي�������ات 

وميكن  املثلى  الأم��ع��اء  �سحة  لتعزيز  الها�سمة 
ا�ستخدامها بدل عن املكمالت التقليدية".

العليق توت   .3
لالألياف  ك���ب���ري  م�������س���در  ه����ي  ال���ف���واك���ه  م��ع��ظ��م 
الغذائية. ومع ذلك، يحتل توت العليق ال�سدارة 
بثمانية غرامات لكل كوب، وهو ثلث ال�ستهالك 

اليومي املو�سى به.
اأمعائنا  املوجودة يف  البكترييا  "اإن  روب:  واأو�سح 
ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى الأل���ي���اف ال��ت��ي ت���اأت���ي م���ن نظامنا 
والتكاثر  الزده����ار  على  ي�ساعدها  م��ا  ال��غ��ذائ��ي، 
امل�ساعدة يف اله�سم وامت�سا�ص  حتى تتمكن من 

العنا�سر الغذائية".
اله�سم اجليد من خالل  الأل��ي��اف تدعم  اأن  كما 
الأمعاء  حركة  تنظيم  يف  امل�ساعدة 
الإ�سابة  احتمالية  وتقليل 

بالإم�ساك.
"توت  وت���ب���اع: 
يعد  ال��ع��ل��ي��ق 
اإ�سافة لذيذة 
العديد  اإىل 
الوجبات  م��ن 
وال�������وج�������ب�������ات 
اخل�������ف�������ي�������ف�������ة، 
الزبادي  ذل����ك  يف  مب���ا 
وال���������س����وك����ولت����ة ال����داك����ن����ة، 
ال�سوفان  اأو  وال���ع�������س���ي���دة 

وع�سائر الإفطار".

كراوية  .4
ب����ذور ال��ك��راوي��ة ه��ي ن���وع م��ن ال��ت��واب��ل الفريدة 
التي ت�ستخدم منذ فرتة طويلة كعالج لأمرا�ص 

اجلهاز اله�سمي.
وقال روب: 

"له طعم ترابي ي�سبه ال�سمر والكزبرة وي�ستخدم 
واليخنات  وال���ك���اري  وامل��ع��ج��ن��ات  اخل��ب��ز  ع����ادة يف 

وال�ساي الدافئ.
ال�سائقة  ت��ق��ل��ي��ل  ���س��ب��ب  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى   

اله�سمية غري معروف، 
م�سادة  خ�سائ�ص  لها  ال��ك��م��ون  ب���ذور  اأن  ُيعتقد 
يف  املريحة  غري  الأعرا�ص  تقلل  قد  للميكروبات 
اجلهاز اله�سمي، من خالل امل�ساعدة على اإرخاء 
التخمر يف  ومنع  الأمعاء  املت�سنجة يف  الع�سالت 

املعدة".

املخمرة الأطعمة   .5
تعد الأطعمة املخمرة مثل خملل امللفوف واللنب 

املتخمر م�سدرا جيدا للربوبيوتيك الطبيعي.
واأو�سح روب قائال:

 "تاريخيا، مت ا�ستخدام عملية التخمري كو�سيلة 
حلفظ الأطعمة وامل�سروبات قبل اأيام من التربيد 

بفرتة طويلة.
 ول ي�ساعد التخمري فقط يف تعزيز حفظ الطعام 
ولكن تناول الأطعمة املخمرة ميكن اأن يزيد اأي�سا 
الأمعاء.  امل��وج��ودة يف  املفيدة  البكترييا  ع��دد  من 
التخمري  عملية  لأن  اله�سم  يف  اأ�سهل  اأن��ه��ا  كما 

تك�سر بع�ص ال�سكريات والن�سويات".

املناعي  اجلهاز  من  كبرية  ن�سبة  "توجد  وت��اب��ع: 
يف الأم���ع���اء، ل��ذا ف���اإن ت��ن��اول الأط��ع��م��ة الغنية 
يف  اأي�سا  ي�ساعد  اأن  ميكن  بالربوبيوتيك 
ما  طبيعي،  كحاجز  الأم��ع��اء  بطانة  دع��م 
يجعل جهاز املناعة اأكرث 

قوة".

الأنانا�ض  .6
اإن  روب  ق��������������ال 
م�سنوع  الأن����ان����ا�����ص 
م����ن الأل������ي������اف وامل�������اء، 
رائعة  ث��م��رة  يجعله  م��ا 
وتعزيز  الإم�������س���اك  مل��ن��ع 
الن������ت������ظ������ام واجل������ه������از 

اله�سمي ال�سحي.
واأ�ساف: 

"اإنها غنية اأي�سا بالربوميلني، 
ي�ساعد  ه�����س��م��ي  اإن�������زمي  وه�����و 
الربوتينات  تك�سري  ع��ل��ى  اجل�����س��م 
امل��ن��اع��ي��ة الل��ت��ه��اب��ي��ة، والتي  وت��ق��ل��ي��ل اخل���الي���ا 
اجلهاز  بطانة  تدمر  التي  ال�سيتوكينات،  ت�سمى 

اله�سمي".

بينها ال�سوكولتة الداكنة وتوت العليق

اأطعمة ت�ساعد على تغذية ميكروبيوم الأمعاء ل�سحة اأف�سل

نق�ص  اأن  اإىل  ف��و���س��ي  اأن���ت���وين  ال��دك��ت��ور  وي�����س��ري 
يكون  ل  ال�سم�ص،  بفيتامني  املعروف  الفيتامني 
وا����س���ح���ا مت���ام���ا ل����دى ال���ب���ال���غ���ني، ول����ذل����ك، من 
ال�������س���روري م��ع��رف��ة ال��ع��الم��ات امل���وؤك���دة لنق�ص 

الفيتامني.

بالتعب: ت�سعر  قد   .1
)د(  فيتامني  "نق�ص  ال��درا���س��ات:  اإح���دى  ت��ق��ول 
م��ت��ك��رر وق���د ارت��ب��ط ب���الإره���اق واأع���را����ص اأخرى 
غري حمددة مبا يف ذلك ال�سداع واآلم الع�سالت 
والعظام وال�سعف والكتئاب و�سوء الأداء املعريف. 

واأدى عالج فيتامني د اإىل حت�سن كبري يف التعب 
ل��دى الأ���س��خ��ا���ص الأ���س��ح��اء ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

نق�ص الفيتامني".

العظام: يف  باأمل  ت�سعر  قد   .2
فيتامني  ح��ال��ة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  اإح���دى  ت�سري 
الهيكلي.  الع�سلي  اجلهاز  �سحة  على  توؤثر  )د( 
واأ�سافت: "قد يوؤدي انخفا�ص م�ستويات فيتامني 
)د( اإىل مظاهر �سريرية، مبا يف ذلك اآلم العظام، 
العظام،  ك��ت��ل��ة  وان��خ��ف��ا���ص  ال��ع�����س��الت،  و���س��ع��ف 
وال��ك�����س��ور، م���ع ال��ت�����س��خ��ي�����س��ات ال��الح��ق��ة لتلني 

العظام، وه�سا�سة العظام، والعتالل الع�سلي".

تقل�سات  اأو  اآلم  اأو  ب�سعف  ت�سعر  قد   .3
الع�سلت:

معروف  )د(  فيتامني  اإن  الباحثني  بع�ص  يقول 
وظيفة  يف  مهما  دورا  يلعب  ب��اأن��ه  متزايد  ب�سكل 
الع�سالت الطبيعية. ويرتبط انخفا�ص م�ستوى 
فيتامني )د( بزيادة خماطر ال�سقوط وال�سعف. 
ج���دا،  ���س��ائ��ع  )د(  ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����ص  لأن  ون���ظ���را 
وال���ع���الم���ات غ���ري حم�����ددة، ف��م��ن امل��ه��م احلفاظ 
فيتامني  نق�ص  يف  لال�ستباه  مرتفع  موؤ�سر  على 
)د( يف املر�سى الذين يعانون من اآلم الع�سالت 

و�سعفها".

مثل  املزاج،  يف  تغريات  لديك  يكون  قد   .4
الكتئاب:

اإن:  العقلية  بال�سحة  تتعلق  درا�سة  موؤلفو  يقول 
ت�سعف  اإعاقة  حالة  هو  ذات��ه  حد  يف  "الكتئاب 
الأ�سخا�ص  ويف  الإن�سان.  وظائف  جوانب  جميع 
يجعل  م��ا  غالبا  م��زم��ن،  طبي  مبر�ص  امل�سابني 

الكتئاب اإدارة الأمرا�ص املزمنة اأكرث �سعوبة".
ويف الآونة الأخ��رية، مت الإبالغ عن فيتامني )د( 
يف ال�سحف العلمية والعامة كعامل مهم قد يكون 
من  والعالج  الوقاية  يف  كبرية  �سحية  فوائد  له 

العديد من الأمرا�ص املزمنة.

بالك�ساح: ت�ساب  فقد  طفل،  كنت  اإذا   .5
يف  احل����اد  "النق�ص  كليفالند":  "عيادة  ت��ق��ول 
عند  يظهر  وال��ذي  الك�ساح،  ي�سبب  )د(  فيتامني 
غ��ري �سحيحة  اأمن���اط من��و  �سكل  الأط��ف��ال على 
وت�سوهات  العظام  يف  واآلم  الع�سالت  يف  و�سعف 

يف املفا�سل. 
وه���ذا ن���ادر ل��ل��غ��اي��ة. وم���ع ذل���ك، مي��ك��ن اأن يعاين 
الأط����ف����ال ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ن��ق�����ص فيتامني 

ال�سم�ص اأي�سا من �سعف اأو اآلم الع�سالت".

)د( لفيتامني  افتقارك  اإىل  ت�سري  علميا  موؤكدة  عالمات   5
ينظم فيتامني )د( م�ستويات الكال�سيوم، وهو اأمر حيوي ل�سحة العظام، وي�سهل وظيفة اجلهاز املناعي 

الطبيعية.
وميكن جل�سم الإن�سان اإنتاج فيتامني )د( بعد تعر�ض الب�سرة لأ�سعة ال�سم�ض، لكن معظمنا ل يح�سل على 

ما يكفي من �سوء النهار، وهذا يعني اأن الغالبية يعانون من نق�ض فيتامني )د( يف الوقت احلا�سر.
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العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم  1049 ل�سنة 2019

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده “ن�سرا” 
اىل املنفذ �سده / مروان يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود

                    في�سل يو�سف فريوز مو�سى بو�سعود
ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي

تعلن حمكمة عجمان البتدائية الحتادية للجميع  باأنه �سينعقد مزاد  علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً يوم اخلمي�ص 
املوافق 2021/07/15،  وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�ساف العقار  على النحو التايل:

)1،250،000.00(درهم،   : مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( الرو�سة  مبنطقة   )1197( رقم  قطعة  العقار 
األفاً درهم(، و ذلك  ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالمارات  )مليون ومئتان وخم�سون 
للمزادات  http://www.emiratesauction.ae  . يتوجب على الراغب بال�سرتاك باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني 

للعقار.  املقدر  الثمن  نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من 
فعلى من يرغب بال�سراء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات 
للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل.                     
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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التقدم  له اعرتا�ص  . وعلى كل من  البيع  http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد   للمزادات 

باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإنابة رقم  6 ل�سنة 2021

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده “ن�سرا”
اىل املنفذ �سده / �سيد حممد كمبال

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي  
الثانية ع�سر ظهراً  ال�ساعة  �سينعقد مزاد  علني يف متام  باأنه  البتدائية الحتادية للجميع   تعلن حمكمة عجمان 
على  العقار   واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/07/15 املوافق  يوم اخلمي�ص  
مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�سناعية  اجلرف  مبنطقة   )525( رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو 
املوقع  وذلك على  اقت�سى احلال  اإن  التالية  اليام  ذلك  ويف  و  درهم(،  األفاً  : )300،000.00(درهم، )ثالثمائة 
اللكرتوين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae. يتوجب على الراغب بال�سرتاك 

باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
اأو املوقع اللكرتوين  اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة  فعلى من يرغب بال�سراء 
لالمارات للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع. وعلى كل من له 

اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل .
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإنابة رقم  6 ل�سنة 2021

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  “ن�سرا”
اىل املنفذ �سده / �سيد حممد كمبال

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي  
الثانية ع�سر ظهراً  ال�ساعة  �سينعقد مزاد  علني يف متام  باأنه  البتدائية الحتادية للجميع   تعلن حمكمة عجمان 
على  العقار   واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/07/15 املوافق  يوم اخلمي�ص  
مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�سناعية  اجلرف  مبنطقة   )525( رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو 
املوقع  وذلك على  اقت�سى احلال  اإن  التالية  اليام  ذلك  ويف  و  درهم(،  األفاً  : )300،000.00(درهم، )ثالثمائة 
اللكرتوين لالمارات للمزادات http://www.emiratesauction.ae. يتوجب على الراغب بال�سرتاك 

باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
اأو املوقع اللكرتوين  اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة  فعلى من يرغب بال�سراء 
http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له  لالمارات للمزادات   

اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل .
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإنابة رقم  6 ل�سنة 2021

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده “ن�سرا”
اىل املنفذ �سده / �سيد حممد كمبال

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي  
الثانية ع�سر ظهراً  ال�ساعة  �سينعقد مزاد  علني يف متام  باأنه  البتدائية الحتادية للجميع   تعلن حمكمة عجمان 
على  العقار   واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/07/15 املوافق  يوم اخلمي�ص  
 : مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�سناعية  اجلرف  مبنطقة   )524( رقم  قطعة  التايل:العقار  النحو 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  ذلك   و  درهم(،  األفاً  )ثالثمائة  )300،000.00(درهم، 
الراغب  على  يتوجب   .  http://www.emiratesauction.ae للمزادات  لالمارات  اللكرتوين 
بال�سرتاك باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار . فعلى 
من يرغب بال�سراء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات 
للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع. وعلى كل من له اعرتا�ص 

التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل.
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اإنابة رقم  6 ل�سنة 2021

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني “ن�سرا”
اىل املنفذ �سده / �سيد حممد كمبال

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي ال�سالمي  
الثانية ع�سر ظهراً  ال�ساعة  �سينعقد مزاد  علني يف متام  باأنه  البتدائية الحتادية للجميع   تعلن حمكمة عجمان 
على  العقار   واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/07/15 املوافق  يوم اخلمي�ص  
 : مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�سناعية  اجلرف  مبنطقة   )524( رقم  قطعة  التايل:العقار  النحو 
املوقع  على  وذلك  احلال  اقت�سى  اإن  التالية  اليام  ويف  ذلك   و  درهم(،  األفاً  )ثالثمائة  )300،000.00(درهم، 
الراغب  على  يتوجب   .  http://www.emiratesauction.ae للمزادات  لالمارات  اللكرتوين 
بال�سرتاك باملزايدة اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار . فعلى 
من يرغب بال�سراء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات 
اعرتا�ص  له  البيع. وعلى كل من  قبل موعد   وذلك    http://www.emiratesauction.ae للمزادات 

التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل.
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم  516 ل�سنة 2021

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده”ن�سرا”
اىل املنفذ �سده / زليخاء بنت عبدالغني بن عبداهلل البلو�سي

ل�سالح املنفذ له / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي
الثانية ع�سر ظهراً  ال�ساعة  �سينعقد مزاد  علني يف متام  باأنه  البتدائية الحتادية للجميع   تعلن حمكمة عجمان 
على  العقار   واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/07/15 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
 : مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )3( الرو�سة  مبنطقة   )0837( رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو 
)1،000،000.00(درهم، )مليون درهم(، و ذلك  ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين 
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.ae . يتوجب على الراغب بال�سرتاك باملزايدة 

اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
اأو املوقع اللكرتوين  اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة  فعلى من يرغب بال�سراء 
لالمارات للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع. وعلى كل من له 
اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل .                                        

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم  516 ل�سنة 2021

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ”ن�سرا”
اىل املنفذ �سده / زليخاء بنت عبدالغني بن عبداهلل البلو�سي

ل�سالح املنفذ له / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي
الثانية ع�سر ظهراً  ال�ساعة  �سينعقد مزاد  علني يف متام  باأنه  البتدائية الحتادية للجميع   تعلن حمكمة عجمان 
على  العقار   واأو�ساف  عليه  للمحكوم  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك    ،2021/07/15 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
 : مقداره  ا�سا�سي  ب�سعر  عجمان  باإمارة   )3( الرو�سة  مبنطقة   )0837( رقم  قطعة  العقار  التايل:  النحو 
)1،000،000.00(درهم، )مليون درهم(، و ذلك  ويف اليام التالية اإن اقت�سى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين 
لالمارات للمزادات  http://www.emiratesauction.ae . يتوجب على الراغب بال�سرتاك باملزايدة 

اأن يتقدم بتاأمني نقدي اأو مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
اأو املوقع اللكرتوين  اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع  باملحكمة  فعلى من يرغب بال�سراء 
لالمارات للمزادات   http://www.emiratesauction.ae  وذلك قبل موعد  البيع. وعلى كل من له 
اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا  اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل .                                        

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : مدار بوينت للخدمات الفنية - ذ م م  
ال�سكل   -  b ا�ستدامة   - املطينة   - لال�ستثمار  الغرير  ملك   f1 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   782410  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1285638 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2021/7/4 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/7/4
 - ديار للتطوير  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك  دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات 
بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ص : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ص   04-4421762  :
مدار  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ   - الفنية  للخدمات  بوينت 
وعلى   2021/7/4 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/7/4
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  119/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/421 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،288،291/33( 
درهم ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي ، هاتف رقم 
وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    -   055/7016552 رقم  موبايل   ،  04/3874225

املطلوب اإعالنه : جاوراف جاين اجيت جاين - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - ال�سقة رقم )2404( - الطابق رقم )24( مبنى 
رقم )8( وي�ست هايت�ص )1( قطعة الر�ص رقم )11( رقم البلدية )465 -346( هاتف رقم : 045521356 رقم 050/2601477 - 
gaurav@nmay.ae. مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف   -  0502601477
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره 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 : �سقة �سكنية اخلليج 
التجاري - رقم الر�ص 11 - رقم البلدية : 465 - 346 - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : وي�ست هايت�ص 1 - رقم العقار : 2404 - رقم 

الطابق : 24 - امل�ساحة : 132.39 مرت مربع - القيمة الكلية : 1.312.965.11 درهم.
 مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم  119/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/421 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،288،291/33( 

درهم ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي ، هاتف رقم 

وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي    -   055/7016552 رقم  موبايل   ،  04/3874225
املطلوب اإعالنه : جاوراف جاين اجيت جاين - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - ال�سقة رقم )2404( - الطابق رقم )24( مبنى 
رقم )8( وي�ست هايت�ص )1( قطعة الر�ص رقم )11( رقم البلدية )465 -346( هاتف رقم : 045521356 رقم 050/2601477 - 
gaurav@nmay.ae. مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/28 ال�ساعة 05:00:00م ويف   -  0502601477
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره 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 : �سقة �سكنية اخلليج 
التجاري - رقم الر�ص 11 - رقم البلدية : 465 - 346 - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : وي�ست هايت�ص 1 - رقم العقار : 2404 - رقم 

الطابق : 24 - امل�ساحة : 132.39 مرت مربع - القيمة الكلية : 1.312.965.11 درهم.
 مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اإعالن حكم بالن�سر 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003298 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : فهد اعظم حممد اعظم - اجلن�سية : باك�ستاين  

بالدعوى امل�سار اليها اأعاله املرفوعة من : 
املدعي )ة( اجرة ال�سارقة ذ.م.م

نبلغك انه قد �سدر �سدك احلكم املبني اأدناه ولك احلق يف الإ�ستئناف على هذا احلكم امام حمكمة 
ال�سارقة ، املحكمة الإبتدائية املدنية خالل مدة 30 يوما ابتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك 
فاإن  املذكورة  املدة  ال�سادر خالل  ا�ستئناف احلكم  يفيد  ما  ، ويف حالة عدم تقدمي  الإعالن  بهذا 
احلكم �سي�سبح قطعيا بحقك ، و�ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه. احلكم :- اأول الزام املدعي 
عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )ثمانية ع�سر الفا وت�سعمائة وت�سعة و�سبعون درهم وخم�سة 
وع�سرون فل�سا والفائدة بواقع %4 من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد على األ تزيد عن 

اأ�سل املبلغ املق�سى به. ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات. 
القا�سي / رمي علي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اال�ستاذ العمال تنظيف املباين   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001037/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�ستاذ لعمال تنظيف املباين 
العنوان : املنطقة الو�سطى ، الذيد ، �سارع و�ساح ، ال�سناعية اجلديدة ، حمل رقم 3 ملك �سيف را�سد م�سعود 

حامد الطنيجي  - حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد �سوجان مياه قا�سي حممد حم�سن ، اجلن�سية : بنغالدي�ص  

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 6236  درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دامين�سننز لال�ست�سارات - ذ م م   
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002224/ 

اإىل املحكوم عليه : دامين�سننز لال�ست�سارات الهند�سية - ذ م م  
العنوان : العنوان : دبي بردبي - املركز التجاري �سارع ال�سيخ زايد بناية ملك حممد عبدالرحيم حممد العلي 

مكتب رقم IX 3001 الهاتف 0553896666  0507063031 0507504750 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ايفيل اد�سورا �سامبو ، اجلن�سية فيليبيني  
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 39163 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
 اعـــــــالن 

اإبراهيم  ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
حممد �سعيد اإبراهيم احلمادي ب�سفته اأحد ورثة حممد �سعيد اإبراهيم احلمادي ووكيل ورثته 
بتايخ  ال�سرعية  خورفكان  حمكمة  يف  �سادرة   2021/1355 بالرقم  مقيده  عامة  وكالة  مبوجب 
2021/6/28 اجلن�سية : الإمارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�س�سه ورثة 
حممد �سعيد اإبراهيم احلمادي البالغة 100% يف ال�سم التجاري الدوحة للخياطة والتطريز ، 
ن�ساط الرخ�سة تطريز املالب�ص الن�سائية ، خياطة املالب�ص الن�سائية، واملرخ�ص من دائرة التنمية 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 241194 ال�سادر بتاريخ 1990/3/29 يف دائرة التنمية 
الإقت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد: حممد عبداللطيف حممد عامر علي اجلن�سية بنغالدي�ص. 
بالت�سديق على توقيعات  �سيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  ليكن معلوما للجميع 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
 اإنذار عديل - رقم الت�سديق 2021/11956  

اإبراهيم  اإبراهيم مم��دوح   / ال�سيد  عنه  بالوكاله   - اإم��ارات��ي اجلن�سية   - ال�سحي  اأحمد خ�سوب  �سعود عبداهلل   / املنذر   : مقدم من 
الد�سوقي مبوحب الوكاله رقم 11744 ل�سنه 2021 ت�سديقات كاتب عدل راأ�ص اخليمة مقيمة يف اإمارة راأ�ص اخليمة - هاتف رقم 
�سد  / املنذر اإليه / على �سعيد حممد ال�سعدي - املقيم يف اإمارة دبى - ديره - منطقة احلمرية.  هاتف رقم   -   0501950141

:042696233  - هاتف رقم :043020510 - وهاتف رقم : 0504799906 وبريد رقم :97070 دبى
 املو�س�وع 

)) اإخطار عدىل - تكليف بالوفاء((
)1( مبوجب ال�سيك رقم 200199 امل�سحوب على بنك/ بنك دبي الإ�سالمي امل�ستحق بتاريخ 22/6/2021 ي�داينكم

امل�سحوب على   200134 رقم  ال�سيك  اإم��ارات��ي. )2( و مبوجب  دره��م  الف  و�سبعون  دره��م فقط خم�سة   75000 موكلنا مببلغ 
بنك/ بنك دبي الإ�سالمي امل�ستحق بتاريخ 22/6/2021 يداينكم موكلتا مببلغ 75000 درهم فقط خم�سة و�سبعون الف درهم 
اإماراتي. )3( باإجمايل مبلغ مرت�سد يف ذمتكم )ذمة املنذر اليه( مبلغ 150000 درهم فقط مائة وخم�سون الف درهم اإماراتي   
، اأحجمتم عن �سداد املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح  ب��اأداء مبلغ املديونية  اإياكم  اأنه ولدى مطالبة موكلنا  اإل  ل�سالح موكلنا )املنذر( - 
موكلنا دون مربر اأو م�سوغ قانوين و�سرعي ، وهو ما حدا بنا اإىل توجيه الإنذار املاثل لتكليفكم بالوفاء مببلغ املديوينة )لذلك(. فاإننا 
نتوجه بهذا الإنذار لكم لتكليفكم بالوفاء مببلغ املديونية املقدر ب� مببلغ 150000 درهم فقط مائة وخم�سون الف درهم اإماراتي. 
والفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ اإ�ستحقاق ال�سيك واحلا�سل 22/6/2021 للعلم مب�سمونه و�سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمتكم ، لئال يكون لكم حجة من بعده ، وذلك يف موعد غايته خم�سة اأيام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار ، واإل �سن�سطر اإىل اتخاذ 
اإ�ستحقاق ال�سيك  كافة الإجراءات القانونية �سدكم نحو املطالبة ب�سداد املبلغ املطالب ب�ه والفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ 

واحلا�سل يف 22/6/2021

اإبراهيم ممدوح الد�سوقي

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اإعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2066/2021 جتاري جزئي
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

املرفوعة من املدعي : عتيق حممد �سامل م�سفر الظاهري
�سد املدعى عليه : ال�سادة اجننرينق قروب لالن�ساء والتطوير ذ.م.م 

وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  للح�سور  مدعو  ذ.م.م   والتطوير  لالن�ساء  ق��روب  اجننرينق  ال�سادة  عليه  املدعى 
 14/07/2021 املوافق  الربعاء  يوم  ظهرا   )12( ال�ساعة  عقده  املقرر  امل�سرفية  اخل��ربة  لجتماع  معتمد 
ب��رج خليفة مع  ���س��ارع  ت���اور، تقاطع  ب��رامي  ب��رج  ال��ت��ج��اري،  ب��دب��ي، منطقة اخلليج  الكائن  وذل��ك مبقر اخلبري 
�سارع العلم ، مكتب رقم 2803 - 2804 الطابق 28 ، كما ميكننا عقد الجتماع بنف�ص الوقت والتاريخ من 
خالل تقنية الت�سال املرئي عن بعد با�ستخدام برنامج “ ZOOM “ و�سيتم تزويدكم برابط احل�سور فور 
توا�سلكم مع اخلبري، علما باأن بيانات التوا�سل مع اخلبري هي هاتف : 042696788 ، او بريد الكرتوين : 
mahermasaid@gmail.com املخولة لها قانونا. هذا ويف حال تخلفكم عن احل�سور او التوا�سل 

مع اخلربة فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري امل�سريف 
ماهر عادل امل�ساعيد      

اإجتماع خربة 
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6012(

املخطرة : �سركة ادفان�ص تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني / حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك

املخطر اإليه : عدنان خان حممد خمتار خان
املو�سوع : تكليف بالوفاء

اأرقام  ال�سيكات  مبوجب  دره��م   73،538/56 مببلغ  واأخ���رى  اإل��ي��ه  املخطر  ت��داي��ن  املخطرة 
)761، 759 ، 801 ، 822، 823 ، 826( امل�سحوبة على بنك يونايتد بن�ك ليمت�د، واملذيل�ة 

جميعاً بتوقيع املخطر اليه، وحيث اأنه عند تقدمي ال�سيكات املذكورة ارجتعت دون �سرف.
مببلغ  وق�درها  ب�ذمتكم  املرت�س�دة  املديوني�ة  ب�س�داد  املب�ادرة  ب�س�رعة  نخط�رك�م  فاإن�ا   ، لذلك 
اأي�ام م�ن تاريخ�ه، وف�ي حال�ة الإ�س�رار عل�ى ع�دم  وذل�ك خ�الل خم�س�ة  دره�م،   73،538/56
للوفاء  مواجهتكم  يف  القانونية  الإج�����راءات  كافة  اتخاذ  اإل�ى  املخط�رة  ت�س�طر  ف�س�وف  ال�س�داد 

باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6013(

املخطرة : �سركة ادفان�ص تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني / حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك

املخطر اإليه : فالذي فيالندي راجان
املو�سوع : تكليف بالوفاء

املخط�رة ت�داين املخط�ر اإل�ي�ه واأخ�رى مببل�غ 341،187/36 دره�م مبوج�ب ال�سيكات اأرق�ام )474087، 
 ،474182  ،474170  ،474149  ،474172  ،474150  ،474135  ،474135  ،474124
راأ�ص  بنك  على  امل�سحوبة   )474199  ،474167  ،474168  ،474169  ،474188  ،474171
ارجتعت  امل��ذك��ورة  ال�سيكات  تقدمي  عند  اأن  وحيث  اليه،  املخطر  بتوقيع  جميعاً  واملذيلة  الوطني،  اخليمة 
مببلغ  وق�درها  بذمتكم  املرت�س�دة  املديوني�ة  ب�س�داد  املب�ادرة  ب�س�رعة  نخط�رك�م  فاإنن�ا   ، لذلك  �سرف.  دون 
341،187/36 دره�م، وذل�ك خ�الل خم�س�ة اأي�ام م�ن تاريخ�ه، وف�ي حال�ة الإ�س�رار عل�ى ع�دم ال�سداد ف�سوف 

ت�سطر املخط�رة اإل�ى اتخاذ كافة الإجراءات القانوني�ة يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6020(

املنذر : راج كومار �سيواكرامانى - بوكالة املحامي / زايد ال�سحي
املنذراإليه : فينو كري�سنان كوتى - )جمهول حمل الإقامة(

يتوجه املنذر للمنذر اإليه ويكلفه مبوجب هذا الإنذار باأن يوؤدى له مبلغ وقدره 
وذلك يف غ�سون خم�سة  غري(،  ل  فقط  درهماً  اآلف  )ع�سرة  درهم   10000
اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر للجوء للق�ساء للمطالبة باإلزام 
ملا  اجلابر  والتعوي�ص  القانونية  الفائدة  امل�ستحق  املبلغ  ذلك  ب��اآداء  اإليه  املنذر 
اإليه  اأ�ساب املنذر من اأ�سرار بحكم م�سمول و بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6011(

املخطرة : �سركة ادفان�ص تيكنيكال لقطع الغيار ذ.م.م
بوكالة املحاميني / حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك

املخطر اإليه : عبدال�سمد �سيخ عبدالكرمي
املو�سوع : تكليف بالوفاء

املخط�رة ت�داين املخط�ر اإلي�ه واأخ�رى مببلغ 220،030 دره�م مبوج�ب ال�سيكات اأرقام )000159، 000162، 
التج�اري،  اأب�وظبي  بن�ك  عل�ى  امل�س�حوبة   )000437  ،000394  ،000399  ،000240  ،000174
006382( امل�سحوبة على  اأرق�ام )005746، 005780، 005891، 006123، 006260،  وال�سيكات 
م�سرف الإمارات الإ�سالمي، واملذيلة جميعاً بتوقيع املخطر اإليه، وحيث اأنه عند تقدمي ال�سيكات املذكورة ارجتعت 
دره�م،   220،030 وق�درها  ب�ذمتكم  املرت�س�دة  املديوني�ة  ب�س�داد  املب�ادرة  ب�سرعة  نخط�ركم  فاإنن�ا  �سرف.   دون 
وذل�ك خ�الل خم�س�ة اأي�ام م�ن تاريخ�ه، وف�ي حال�ة الإ�س�رار عل�ى ع�دم ال�س�داد ف�س�وف ت�س�طر املخط�رة اإل�ى اتخ�اذ 

كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة ف�ي م�واجهتكم للوف�اء باملبلغ املطالب به.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اإعالن بالن�سر

رقم )6034/2021(
املنذر: راني�ص رحمن حممد مريا

املو�سوع : الإنذار العدل�ى رقم 2021/1/116702
اعالن للمنذر اإلي�ه ال�سيد/ الي�ساندرو مانريو. 

مبوجب تعامل �سابق فيما بني املنذر واملنذر اليه اأ�سدر الأخري لالأول ال�سيكات ارقام 200-235-236-237 
بقيمة اجمالية 64874 درهم وامل�سحوبة جميعها على بنك الم��ارات دبي الوطني- فرع �سوق الذهب. وبتاريخ 
ا�ستحقاق ال�سيكات اأودع املنذر ال�سيكات املذكورة اأعاله اإىل البنك امل�سحوب عليه اإل انها اأعيدت جميعها دون �سرف 
ملراجعة ال�ساحب. وقام املنذر مبطالبة املنذر اليه بكافة الطرق الودية ب�سرورة �سداد املبلغ حمل ال�سيكات املذكورة 
القانون�ي  املنذر ومن خالل وكيله  فاإن  او مربر م�سروع. ولذلك  ال�سداد، دون �سبب قانوين  الأخ��ري رف�ص  اأن  اإل 
يخطر املنذر اليه باأن يوؤدى له مبلغ وقدره 64874 درهم )اأربعة و�ستون األف وثمامنائة واأربعة و�سبعون درهم( 
اللجوء  القانونية ومنها  الإج��راءات  اتخاذ كافة  اإىل  �سي�سطر  واإل  ا�ستالم هذا الخطار  تاريخ  ايام من   5 خالل 
للق�ساء للمطالبة بكامل حقوق املنذر واقت�سائها مع اإلزام املنذر اليه بالر�سوم امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6019(

املنذر : عادل عبداحلليم حممد زهران
بوكالة املحامي / زايد ال�سحي

املنذراإليه : نوفل مانويل مو�سي لتى - )جمهول حمل الإقامة(
يتوجه املنذر للمنذر اإليه وتكلفه مبوجب هذا الإنذار باأن يوؤدى له مبلغ وقدره 
األف درهماً فقط ل غري(، وذلك يف غ�سون  )ثالثون  فقط  درهم   30000
خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر للجوء للق�ساء للمطالبة 
والتعوي�ص  القانونية  الفائدة  و  امل�ستحق  املبلغ  ذل��ك  ب��اأداء  اإليه  املنذر  ب��اإل��زام 
اجلابر ملا اأ�ساب املنذر من اأ�سرار بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر 

اإليه ر�سوم وم�ساريف التقا�سي ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6018(

املنذرة : �سركة �سما ل�سناعات الأملنيوم و الزجاج ذ.م.م
بوكالة املحامي/زايد ال�سحي

املنذراإليه : على عدنان ح�سني الأعظمي - )جمهول حمل الإقامة(
تتوجه املنذرة للمنذر اإليه وتكلفه مبوجب هذا الإنذار باأن يوؤدى لها مبلغ وقدره 
280000 درهم )مائتان و ثمانون األف درهم( ، وذلك يف غ�سون خم�سة اأيام 
باإلزام  املنذرة للجوء للق�ساء للمطالبة  واإل �ست�سطر  الإن��ذار  من تاريخ هذا 
املنذر اإليه باآداء ذلك املبلغ امل�ستحق و الفائدة القانونية والتعوي�ص اجلابر ملا 
اإليه  املنذر  املعجل مع حتمل  بالنفاذ  اأ�سرار بحكم م�سمول  املنذرة من  اأ�ساب 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي ومقابل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5112(

املنذرة : دانوب ملواد البناء �ص.م.ح
املنذر البهما: 1- غرين لين لديكور اليخوت �ص م ح

بدرو ميخائيل  �سمري   -2
اإليها الوىل باإ�سدار �سبعة �سيكات ل�سالح ال�سركة املنذرة وقام املنذر اليه الثاين بالتوقيع على هذه  املو�سوع / 1- قامت املنذر 
قيمتهم  اإجمايل  والبالغ  ال�سبعة  ال�سيكات  املنذرة  قدمت   -2 الأوىل؛  اليها  املنذر  ال�سركة  حل�ساب  ال�ساحب  بو�سفه  ال�سيكات 
166،917 درهم )مائة �س�ته و�س�تون الف وت�سعمائة و�سبعه ع�سر درهم( للبنك امل�سحوب عليه و اإرتدت جميعها دون �سرف لعدم 
كفاية الر�سيد؛ 3- وملا كانت املنذرة قد انذرت املنذر اليهما بوا�س�طة كاتب العدل بتاريخ 10 مار�ص 2021 وكلفتهما ب�س�رورة 
بذمتهما  املرت�س�دة  املديونية  قيمة  دره��م(  ع�س�ر  و�سبعه  وت�سعمائة  الف  و�س�تون  �س�ته  )مائة  درهم   166،917 وق��دره  مبلغ  �س�داد 
مبوجب ال�سيكات التي مت اإ�سدارها ل�سالح املنذرة بالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
ال�سداد، ال انه تعذر التبليغ. 4- وملا كانت حمكمة دبي قد فو�ست املنذرة من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�سره يف ال�سحف.  
5- لذلك، يعترب هذا النذار مبثابة مطالبة نهائية. ويف حال عدم ال�س�داد خالل مهلة 5 اأيام من تاريخ ن�س�ر هذا النذار، �ستقوم 
املرتتبة  القانونية  الفوائد  امل�ستحق مع  املبلغ  اليكم ل�سرتداد اجمايل  الرجوع  القانونية �سدكم دون  الإج��راءات  باتخاذ  املنذرة 
و�سط  بي، وعنوانه  ال  ال  اي�ست  بيرب ميدل  ايه  ال  التايل: مكتب دي  العنوان  املنذره على  التوا�سل مع  لل�سركة  عليها.  ميكن 
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فاك�ص: 04-4386101
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )6033/2021(
املنذرة : �سركة بيان املعتمدة للتجارة العامة .�ص.ذ.م.م

رخ�سة جتارية رقم 610814 
بوكالة املحاميني/ بدر حممد القرق واحمد �سيف ماجد املطرو�سي.

�سد / املنذر اليها :- مركز الرواد لالأعمال - رخ�سة مهنية رقم : 911567
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي: 

ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره/= 373،350،72 درهم مف�سلة على النحو التايل )مبلغ وقدرة /189،642،18 درهم متثل بدل 
اليجار من تاريخ 2020/9/1 وحتى تاريخ النتهاء املبكر لعقد اليجار بناء على طلب املنذر اليه بتاريخ 2021/3/31 
+ مبلغ وقدرة = 44،915،25 درهم ر�سوم اخلدمات وفق بنود العقد + مبلغ وقدرة =/ 33،812،58 درهم بدل اإيجار �سهر 
انذار لنهاء العقد قبل مدتة وفق البند رقم 16،5 من عقد اليجار + مبلغ وقدرة =/ 101،437،75 درهم غرامة اإنهاء 
املنذر علية العقد مبكراً وفق البند رقم 16،5 من عقد اليجار قيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام )100135-100136-

100132-100133-100134( بال�سافة اىل مبلغ وقدرة 5،071،89 درهم �سريبة القيمة امل�سافة وذلك خم�سة 
اأيام من تاريخ تبلغكم بهذا الإخطار والإ�سوف نلجاأ اىل اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة 

ببدل اليجار والخالء عن فرتة �سغل املاأجور و�سداد املرت�سدة يف ذمتكم والر�سوم وامل�ساريف

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اعالن بالن�سر

رقم )2021/6016(
املنذر: �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار )ذ.م.م(

�سد املنذر اإليها: قطر الندى لتجارة املياه املعدنية �ص.ذ.م.
لذلك، فاإننا ننذركم مبا يلي:

املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره مبلغ 362،651،98 درهم )ثالثمائة اإثنان و�ستون األف �ستمائة  1- ب�سداد 
واحد وخم�سون درهما ثمانية و ت�سعون فل�سا( مقابل ر�سوم الإيجلر من الباطن ر�سوم اخلدمات و ال�سرف 
ال�سحي عن العني املوؤجرة مع الغرامات و �سريبة القيمة امل�سافة اإىل موكلنا ، وذلك خالل ثالثون )30( 
اتخاذ جميع  �سيتم  اع��اله  املذكورة  امل��دة  ال�سداد خالل  العديل. ويف حالة عدم  الإن��ذار  تاريخ هذا  يوم من 
اأ�سهر  م��رور )6(   ذلك عند  و  التنازل  اتفاقية  و  الإيجار  اتفاقية  لإنهاء  ال�سرورية  القانونية  الإج���راءات 
اإع�ادة ال�دخول وا�ستعادة حي�ازة  اإ�ستالمكم لهذا النذار مبوجب البند )1/6( م�ن التفاقي�ة و  من تاريخ 
العني امل�وؤجرة ، واملطالب�ة ب�التعوي�ص اجل�ابر لالأ�سرار التي اأملت مبوكلنا مع حتميلكم م�سوؤولية الإخالل 
�سائر  مع  املحاماة.  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  والزامكم  مبوكلنا،  اإ���س��راراً  التعاقدية  بالتزاماتكم 

التحفظات على حقوق موكلتنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )5113/2021(

املنذر : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
املنذر اإليه : تامي بوتري )جمهول حمل الإقامة(

 ن�سري اإىل م�ستندات الت�سهيالت الآتية، بينكم وبني املنذر ، بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
2015 ، وطلب ال�سحب على املك�سوف املوؤرخ  24 نوفمرب  1/- اتفاقية القر�ص ال�سخ�سي املوؤرخة 
ما�سرت كارد ادفان�ص بالتينيوم ؛  ببطاقة  اخلا�ص  الئتمانية  البطاقة  ت�سهيل  2016؛  يونيو   16
ت�سهيل بطاقة برمييري الئتمانية )جمتمعة ب� “الت�سهيالت”(؛ بالإ�سافة اإىل ال�سيك ال�سادر واملوقع 
منكم ل�سالح املنذر بناء على هذه الت�سهيالت بقيمة 600،000 درهم )�ستمائة األف درهم( ومت تقدميه 
لل�سرف وارتد نتيجة غلق احل�ساب. 2/ املبلغ امل�ستحق عليكم وفقاً مل�ستندات الت�سهيالت حتى تاريخه 
اأنت مكلف  3/ مبوجبه  املنذر.  600،000 درهم )�ستمائة الف درهم( )الدين( ومل ي�ستلمه  مبلغ 
اأية اج��راءات قانونية.   اأيام من تاريخ هذا اخلطاب حتا�سيا لتخاذ  ب�سداد الدين خالل خم�سة )5( 
للبنك املنذر ول تعترب تنازل من البنك  العائدة  الأخرى  باأي من احلقوق  املطالبة  4/ ل تخل هذه 

عن اأي من حقوقه الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000648/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - كري�ستال بري للتجارة العامة - ذ م م ، 
كال  لل  كالرامادان  �سوين   -  2

موهان  بريج  اجاروال  بونيت   -  3
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سبت للتجارة العامة - م م ح  
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم  اأعاله  - ومبا  يف الق�سية امل�سار اليها 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 4038409 

درهم بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2015/11/29 حتى متام ال�سداد. 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي /اأحمد طلعت عبد ال�سادق حممد 

حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
يف  الدعوى رقم 2021/1406 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة  بوكالة املحامي / الإتزان للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية  
املعلن اإليهم / املدعي عليهم / املدعي عليها الوىل / �سربينغ كلينينغ �سريفي�سز جي ال تي. 

املدعي عليه الثاين / منري دامبهاين.  
يف الدعوى رقم )2021/1406( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء 
املوافق 2021/7/14 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد 

وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.com 

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / �سارة را�سد املن�سوري      
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�سور
   االجتماع االأول للخربة
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حمكمة عجمان - دائرة التنفيذ

AJCEXCIPOR2021/ 0001305 اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم
b94 اإىل املحكوم عليه / �سركة داما�ص لتجاراة ال�سيارات امل�ستعملة �ص.م.ح  العنوان: عجمان_اجلرف _معر�ص

b94 غ�سان على ال�سيخ علي  - العنوان : عجمان اجلرف _معر�ص
نخطركم من اأنه بتاريخ .......... قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه

AJCEXCIPOR2021/0001305 سدك ل�سالح املدعي / ح�سني حم�سن �سعد �سعيد املحرمي يف الدعوى رقم�
و مبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، و دفع الر�سم املحدد لذلك ، و مبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه 

كالتى : )مالحظة: املجموع الكلي يت�سمن ر�سوم التنفيذ ور�سوم اخلدمة اللكرتونية(
110000 : املبلغ املحكوم   

 5750 : ر�سوم الدعوى او درجة  
10000 : م�ساريف اخرى   

 500 : ر�سوم املحامي   
2525.0 : ر�سوم القيد   

 350.0 : ر�سوم اخلدمات الإلكرتونية  
 129125.0 : الكلي املجموع   

ال�سداد مبوجب هذا  .../..../.... وحتى متام  تاريخ ال�ستحقاق يف  اعتبارا من  �سنويا   ...... بواقع  الفائدة  اإىل قيمة  بالإ�سافة 
اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اأعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم، و يف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ 

بحقك الإجراءات القانونية.
موظف ق�سم التنفيذ توقيع

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم SHCFICICPL2021/0004053 ، اأمر اأداء

اإىل : املحكوم عليه 1( �سركة اأومي�ص للمقاولت و�سيانة املباين )�ص .ذ .م .م( ،
�سامل العوي�ص، 3( حممد �سلطان حممد العوي�ص حممد  عمر   )2

نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح م�سطفى را�ستي لتجارة مواد البناء ذ م م ، بالتايل :

ن�ص احلكم
وخم�سة  )مائة  دره��م   145549 مبلغ  الطالبة  اإىل  بينهم  فيما  وبالت�سامن  ي��وؤدوا  ب��اأن  �سدهم  املقدم  بالزام  اأول  ناأمر 

واأربعون األف وخم�سمائة وت�سعة واأربعون درهم( والفائدة 5%من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد
ثانيا بالزام املقدم �سدها الأوىل وبالت�سامن مع املقدم �سده الثالث اأن يوؤديا كذلك للطالبة مبلغ 199308.44درهم 
)مائة وت�سعة وت�سعون وثالثمائة وثمانية درهم واأربعة واأربعون فل�ص( والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�سداد. ثالثا بالزامهم وبالت�سامن فيما بينهم امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة. ورف�ست ما عدا ذلك من 

طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي/ د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
يف الدعوى رقم AJCFICICPL2021 / 0001875 ، اأمر اأداء

اإىل املحكوم عليه / على حممد على عبد ال�سالم
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح اأحمد جابر ال�سيد اأمان ، حممود جابر ال�سيد اأمان، على جابر ال�سيد اأمان ، عفاف على ح�سن 
اأبو هيف، بالتايل: ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �سده )على حممد على عبد ال�سالم - ب�سفته مالك 
اأم��ان( : مبلغا وقدره  ي��وؤدي للطرف الطالب )ورث��ة /حممدجابر ال�سيد  باأن  اأوت��ار(  مطعم ومقهى 
300.000 درهما )ثالثمائة األف درهما( ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة املوافق 
2021/5/17 وحتى متام ال�سداد، مع الإلزام بامل�سروفات ومبلغ األف درهما مقابل اأتعاب املحاماة. 

حكما قابال ً لال�ستثناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
القا�سي /وجدي ال�ساذيل بن اأحمد
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5856(

املنذر : �سعيد حممد عبداهلل حممد القاز
املنذر اليه : جنمة املمزر لتاأجري ال�سيارات �ص ذ م م

)جمهول حمل القامة( 
ف�ان املن�ذرين�ذر املن�ذر اإلي�ه ب�س�رورة �س�داد مبل�غ 28،000 دره�م ثماني�ة وع��س�رون ال�ف دره�م 
املن�ذر  يح�م�ل  و  الإن�ذارق�انوني�ا  به�ذا  اإل�ي�ه  املن�ذر  تبلي�غ  ت�اريخ  م�ن  اي�ام  خم�س�ة  خ�الل  وذل�ك   ،
اإل�ي�ه ك�اف�ة امل�س�وؤولية القانوني�ة و�س�وف ي��س�ط�ر امل�ن�ذرال�ي ت�س�جيل دع�وي اأم�ر اداء لل�زام املن�ذر 
م�ن  �س�ه�ر  مل�دة  الن�ذار  ه�ذا  ا�س�تالم  ب�ع�د  ال�س�داد  وع�دم  ال�ي�ه  املن�ذر  تعن�ت  واذا  بال��س�داد  ال�ي�ه 
املنازع�ات  القانونية مبرك�ز ف��ص  املن�ذرالي�ه لت�خ�اذ الج�راءات  �س�وف ي�س�طر  اإ�س�تالمه  ت�اريخ 
اليجاري�ة وطل�ب الخ�الء و�س��داد ماي�س�تج�د م�ن مب�الغ مرت�س�ده ف�ي ذم�ة املن�ذر الي�ه وي�ح�م�ل 
املن�ذر اإل�ي�ه ك�اف�ة امل�س�وؤووليه القانوني�ة م�ع حتمي�ل املنذراليه كافة مايرتتب علي ذلك من ر�سوم 

وم�ساريف و اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : خالد القمزي خلدمات اإدارة �سركات وموؤ�س�سات ملالكها خالد القمزي 
�سركة ال�سخ�ض الواحد - �ض ذ م م - العنوان : مكتب رقم 207 ملك ها�سم عبداهلل احمد 
الواحد  ال�سخ�ص  ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة   : القانوين  ال�سكل   - الثنية الوىل   - الدبل 
)ذ م م( - رقم الرخ�سة : 796790 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1319665 مبوجب 
لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
 2021/7/4 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
العنوان : مكتب رقم  ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
 : هاتف   - بور�سعيد   - ديرة   - ال�سباب  م�ساريع  لعدم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  : فاك�ص   04-2973060

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لعدم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
خالد  ملالكها  وموؤ�س�سات  �سركات  اإدارة  خلدمات  القمزي  خالد  لت�سفية 
القمزي �سركة ال�سخ�ض الواحد - �ض ذ م م - وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2021/7/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/4 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 824/2021/445 طعن جتاري
هيئة  اإىل  واإحالته  عليه  املطعون  احلكم  واإل��غ��اء  بنق�ص  الق�ساء  ال��دع��وى:   مو�سوع 

اإ�ستئنافية اأخرى للف�سل فيه من جديد على �سوء احلكم الناق�ص مع اإلزام املطعون 

�سدها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجات التقا�سي.

طالب العالن:  �سريوكو دي دبليو �سي �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  طاعن 

املطلوب اعالنهم:  1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�ص - �سفته بالق�سية:  مطعون �سده 

اأع��اله ويتوجب  اأق��ام عليكم الطعن املذكور  ب��اأن الطاعن  مو�سوع الإع��الن :  نعلنكم 

عليكم احل�سور اإىل حمكمة التمييز و ذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    
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اعالن بالن�سر 

 1385/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  بوتاميل عبدالر�سيد بوتاميل حممد 2- املدينه لقطع الغيار 

�ص.ذ.م.م -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع

وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)777328.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

اعالن بالن�سر 
 1224/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  جي تي ال تريدينج م.د.م.�ص -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جمموعة كرن�سي تريد ذ.م.م

وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)24413642.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 4527/2019/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- �سركة البحر الكبري للتجارة العامة ذ.م.م 2- حامد حممد هادي �سرد�ستي 

جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :ارا�سكا لتجارة الجهزة واملعدات الطبية �ص.ذ.م.م 

وميثله : حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ارا�سكا 
لتجارة الجهزة واملعدات الطبية �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها الوىل باأن يوؤدي للمدعية مبلغ )645.000( 
ال�ستحقاق يف:2016/12/26  تاريخ  9% من  القانونية  والفائدة  درهم  الف  واربعني  �ستمائة وخم�سة  درهم 
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها الوىل بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 2- رف�ص 

الدعوى بالن�سبة للمدعي عليه الثاين. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 1330/2021/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه/ 1- درة ال�سفوح للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 

املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/6/30  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
التاجري طويلة المد على  اتفاقية  ذ.م.م بف�سخ  ل�سالح/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار 
عليها  املدعي  وال��زام  �سواغل  اأي  من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  الدعوى  حمل  الر���ص  قطعة 
بان توؤدي مبلغ )1.160.868.84( والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتها 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  6062/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1280  جتاري كلي واملعدل 
بال�ستئناف رقم:1264/2020ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 4185586 

درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب الإعالن : املعدات القوية خلدمات ال�سرف ال�سحي و�سحب املياه �ص.ذ.م.م -  �سفته 

بالق�سية : طالب التنفيذ 
: حاجز  بالق�سية  - �سفتهما  ���ص.ذ.م.م  للكهروميكانيك  تكنووات   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

�سابق  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على ما�سبق حجزه ل�ساحلكم وا�سراك امللف املاثل 

يف احلجز ال�سابق وفاءا للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

اعالن بالن�سر        
 1897/2021/13 عمايل جزئي 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- اليا�ص عبدالالوى خمريه  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :اليت ال �سي تي لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة ملالكها عبداهلل الهوميل 
�سركة ال�سخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م 

وميثله : حممد را�سد �سامل علي العوي�ص 
 )29766( وقدرها  عماليه  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 

 ) MB211211414AE( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
قاعة  يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021/7/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13288 بتاريخ 2021/7/11   

 اعالن بالن�سر
130/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- ارفيند �سيكار �سيتيجار �سكري �سيتيجار - جمهول حمل 
حممد  خليفة  وميثله:خالد  ���ص.م.ع  امل�سرق  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
 273/2021 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   - حثبور  �سيف 
اأمر اأداء بتاريخ 2021/2/4، وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/8/18 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

Date 11/ 7/ 2021  Issue No : 13288
Notice of Judgment by publication

In case No. SHCFICIREA2021/0003298, Civil (partial)
To: The Pakistani Defendant : Fahad Azam Muhammad Azam, Pakistani National
In the above-mentioned lawsuit filed by:
The plaintiff : Sharjah Tax L.L.C
We inform you that the judgment set forth below has been issued against you and you 
have the right to appeal against this judgment before the Sharjah Court, the Civil Court 
of First Instance within a period of 30 days starting from the day following the date of 
your notification of this announcement, and in the event that no evidence is submitted to 
appeal the judgment issued within the mentioned period, the judgment will become final 
against you, and legal measures will be taken to implement it.

Judgment
The judgment was issued as if in presence of the defendant. First: Obligating the 
defendant to pay the plaintiff an amount of eighteen thousand nine hundred and seventy-
nine dirhams and twenty-five fils, and interest at 4% from the date of filing the case 
until the completion of payment, provided that it does not exceed the original amount 
decided. Second: Obligating the defendant to pay fees and expenses.
Reem Ali 
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 11/ 7/ 2021  Issue No : 13288
Prosecutor/Mashreq Bank (P.S.C)
procuration Lawyer/ Al_Itzan Advocates & Legal Consultants
First Defendant / Muneer Dhambhani.
announcement to / First Defendant / Muneer Dhambhani.
Second Defendant / Spring Cleaning Services JLT.

the Case No. 1406 for the year 2021 commercial, Partial - Dubai
Based on our assignment by the esteemed Dubai Court for work of 
experience in the above case, and to keep pace with the efforts and 
rational leadership of the government of the United Arab Emirates to 
contain opportunities for the spread of the epidemic, its prevention and the 
protection of everyone's health. We decided on Wednesday 14/07/2021 at 
11:00 AM to the video conference of remote expertise meeting,You can 
contact us through the office number : 04-2555155
And our email: - Expert@alsharid.com, to provide you with the link for 
the video meeting.
Expert/Sara Almasnoori
Ministry of justice Reg No 564
Dubai Court Reg No 157

Invitation to the
First Expert Meeting

Date 11/ 7/ 2021  Issue No : 13288
Notification by Publication

Issued by Ajman Sharia Court
In the lawsuit No. 2020/552 Status

In two widely circulated newspapers
To the Defendant : Rona Alfredo - Filipino Nationality - Residence 
unknown outside the country
As the Plaintiff / Ahmed Mohamed Badawy Ahmed Ibrahim.
Has filed the above-mentioned legal lawsuit against you before this court. 
To claim a tort divorce
The court has set a session: Sunday 27/12/2020 to consider the claim. 
Therefore, you are summoned to present personally or who officially 
represents you before this court in the mentioned date to respond to the 
claim, and in the event that you fail to present on the specified date, the 
court will consider the case and issue its judgment in absentia.
issued on Tuesday corresponding 24/11/2020
Judge

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

األحد   11  يوليو    2021  م   -    العـدد   13288  
Sunday    11   July   2021   -  Issue No   13288



ثقافة وفن�ن

26

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وموؤلفات  كتب  وت��وزي��ع  بن�سر  املتخ�س�سة  ال��دار  القا�سمي  من�سورات  اأ���س��درت 
وعربياً  القراء حملياً  اإىل  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�ص  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور 
�سموه يف  كتبها  م�سرحية  ع�سرة  “احدى  وهي  �سموه  كتبها  التي  امل�سرحية  الأعمال  وعاملياً جمموعة 
الفرتة من 1998م2018-م وقام برتجمتها للغة الفرن�سية متخ�س�سون من بلدان عربية واأوروبية 

لهم �سالت قوية بامل�سرح كن�سو�ص وعرو�ص.
و تعد امل�سرحيات املرتجمة اإىل اللغة الفرن�سية مطلوبة يف الأعمال امل�سهدية كتجربة ثقافية علمية 
غنية بالدللت ل�سيما اأن اأعماله امل�سرحية متيل يف الغالب نحو الدراما امللحمية التي تتناول الأحداث 

التاريخية والتعقيبات ال�سيا�سية والفكرية عربيا وعامليا اإ�سافة اىل العالقات بني النا�ص.
اأكرث من  اأ�سدرتها بلغات متعددة والتي بلغت  اأن ترجمت كتب �سموه التي  و�سبق ملن�سورات القا�سمي 

املوا�سيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب ال�سرية الذاتية . خمتلف  يف  “260” عنواناً 
ا لغة املُثل العاملية  وتعد اللغة الفرن�سية لغة امل�سرح وال�سينما والفنون الب�سرية وفن العمارة وهي اأي�سً
الإن�سان يف  اإ�سعاع مفهوم حقوق  اأ�سهموا يف حتقيق  “التنوير” الذين  بها فال�سفة ع�سر  ن��ادى  التي 
العامل حيث ان الكتابة اأو الرتجمة للغة الفرن�سية تتيح للقراء يف واأروبا والعامل الطالع على النتاج 

الأدبي املعريف للكتاب واملثقفني العرب.

وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، قد ا�سدر كتاباً م�سرحياً حتت عنوان 
من�سورات القا�سمي، مار�ص 2019/ ويقراأ الكتاب جتارب  الفرن�سي” /  امل�سرح  على خ�سبة  “ التاريخ 
بن�سو�سهم  التاريخية  امل��ادة  معاجلة  يف  طرائقهم  لختالف  �سموه  انتقاهم  فرن�سياً  كاتباً  ع�سر  اأح��د 

امل�سرحية.
و  األبري كامو  و  روم��ان رولن  و  رو�ستان  اإدموند  �سموه فهم:  اختارهم  الذين  الفرن�سيون  الكتنّاب  اأما 
جان كوكتو و هرني دي مونرتلن و األك�سندر اآرنو وبول كلوديل وجان اأنوي وجان بول �سارتر و�سا�سا 

غيرتي.

نظمت موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة املن�سة الفنية 
التي اأ�س�ستها �سمو ال�سيخة خولة بنت اأحمد خليفة 
اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  ال�سويدي 
الوطني لرعاية فن اخلط  الأم��ن  نهيان م�ست�سار 
العربي بجميع مدار�سه واجتاهات يوم اأم�ص الأول 
ثقافيا  معر�ساً  ب���ريوت   - اللبنانية  العا�سمة  يف 
مع  اخلط” ب��ال��ت��ع��اون  “مهرجان  ب��ع��ن��وان  وف��ن��ي��اً 
بح�سور   Modern Arabesque جملة 
ب�سفارة  ب��الإن��اب��ة  ب��الأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  الكعبي  ف��ه��د 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف لبنان وعدد من 

الفعاليات الثقافية والفنية و الإعالمية .
وياأتي املعر�ص الذي ي�ستمر يومني ويقدم لع�ساق 

الفننّ والثقافة اأجمل املخطوطات والأعمال الفنية 
�سل�سلة  �سمن  واخلطاطني  الفنانني  م��ن  لنخبة 
موؤ�س�سة  تنظمها  التي  والثقافية  الفنية  املبادرات 
اإطار  يف  العربية  املنطقة  والثقافة يف  للفن  خولة 
اخلط  فنون  تطوير  و  لتعزيز  الهادفة  مبادراتها 
املواهب  وتنمية  العربية  اللغة  مكانة  و  ال��ع��رب��ي 
ال�����س��اب��ة وت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��م لإب����راز ك��ف��اءات فنية 

جديدة يف العامل العربي.
خليفة  اأح��م��د  ب��ن��ت  خ��ول��ة  ال�سيخة  �سمو  واأك����دت 
ال�سويدي رئي�سة موؤ�س�سة خولة للفن والثقافة اأن 
الر�سيدة  القيادة  من  وبتوجيهات  الإم���ارات  دول��ة 
كانت ول تزال �سباقة يف اإطالق الربامج واملبادرات 

التي ت�ستهدف احلفاظ على اللغة العربية وجعلها 
على  ال��ق��ادرة  اللغات  بني  بها  تليق  التي  املكانة  يف 
والتطور  ال��ت��ح��دي��ث  م���وج���ات  ال��ت��ط��ور وم��واك��ب��ة 
خطة  �سمن  املعر�ص  ه��ذا  تنظيم  وي��اأت��ي  العاملية 
الإمارات  دولة  جهود  تعزيز  اإىل  الرامية  املوؤ�س�سة 
ب�سكل  وتطويرها  الثقافية  بالأو�ساع  النهو�ص  يف 
وحا�سنة  للثقافة  م��رك��زاً  ال��دول��ة  وجعل  م�ستمر 

لالإبداع.
خليفة  اأح��م��د  بنت  خ��ول��ة  ال�سيخة  �سمو  واأ���س��ارت 
امل�ساركني  دع��م  يف  املعر�ص  اأهمية  اإىل  ال�سويدي 
واإيجاد من�سة ثقافية لهم لعر�ص حوارية خا�سة 
يف فن اخلط العربي تقوم على مدار�ص متعددة يف 

جمالية  اإىل  ال���زوار  تعريف  جانب  اإىل  الفن  ه��ذا 
اإىل  امل��ع��ر���ص زواره  ي���اأخ���ذ  ال��ع��رب��ي ح��ي��ث  اخل���ط 
عامل اخلط العربي عرب طيف وا�سع من الأعمال 
وامل�����س��اَرك��ات التي حتمل م��دار���ص ع��دي��دة يف الفن 
مقدمة لوحات كال�سيكية جتمع ما بني الزخرفة 
واخلط، ولوحات قوامها احلرف واللون .. م�سرية 
اإىل دور املعر�ص يف امل�ساهمة بتعزيز ح�سور قيمة 
ف��ن اخل���ط ال��ع��رب��ي وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع����ادة اإحيائها 
بكل  ورفدها  ال�سابة  املواهب  �سقل  اإىل  بالإ�سافة 
والثقافية  الفنية  ال�ساحة  على  امل�ستجدة  املعارف 
لل�سباب  الإب���داع���ي  ال��ف��ك��ر  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ساهم  مب��ا 
والثقافات  الفنون  م��ع  التعامل  ق��واع��د  وتاأ�سيل 

وفهمها بكل �سوره.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف��ه��د الكعبي ان دول���ة الم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت���ويل ال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة اأهمية 
ا�ستثنائية لذلك و�سعت ا�سرتاتيجيات م�ستقبلية 
ووفرت البنى التحتية ال�سرورية حتى باتت قبلة 
الفنانني ومق�سدا لتنفيذ كربى العرو�ص .. لفتا 
اىل ان دول���ة الإم����ارات دول���ة ت���درك ج��ي��دا بف�سل 
يف  ودوره  الثقايف  العامل  اأهمية  الر�سيدة  قيادتها 
الب����داع والب��ت��ك��ار وم��ن هنا  ال�سعوب نحو  ق��ي��ادة 
برزت املوؤ�س�سات ودور الفكر والن�سر وغريها ومنها 
للفن  كحا�سن  وال��ف��ن��ون  للثقافة  خولة  موؤ�س�سة 
ال�سرورية  املقومات  كافة  توفري  عرب  وعنا�سره 

لإثراء هذا القطاع و�سمان ا�ستمراريته وتنوعه.
ي ممثلة موؤ�س�سة خولة للفنون  اأ�سارت ريان حقنّ و 
والثقافة يف لبنان اىل ان مهمة املوؤ�س�سة ترتكز على 
احلفاظ على الفن والثقافة واإحيائهما يف العامل 
العربي وال�سرق الأو�سط ل�سيما فننّ اخلط العربي 
اإنطالقاً  بريوت  ومدينة  للبنان  اختيارنا  اأتى  لذا 

من هويتها املعروفة كمدينة للفن والثقافة .
ل��ل��زوار من  اأب��واب��ه  يفتح  ال��ذي  املعر�ص  ويت�سمن 
ال�����س��اع��ة 5 ح��ت��ى 11 م�����س��اًء ع��ر���س��اً ل��ن��ح��و 24 
خم��ط��وط��ة وع��م��ل ف��ن��ي ل��ن��خ��ب��ة م���ن اخلطاطني 
باربي،  واأف��ريي��ت  العويد،  ف��ادي  منهم  والفنانني 

ورول دليقان وغالب حويال .

خولة للفن والثقافة تنظم معر�سا ثقافيا يف لبنان 

الرئي�ص  ت��وىل  ف��رتة  امل�سرية خ��الل  ال��دول��ة  حققت 
عبدالفتاح ال�سي�سى، العديد من الإجنازات فى وقت 
هائلة  طفرة  حتقيق  على  �ساعد  م��ا  للغاية،  قيا�سى 
ال��وع��ى، وحت��ق��ي��ق ح��ي��اة كرمية  التنمية وزي����ادة  ف��ى 
حتقق  م��ا  الإجن����ازات  تلك  �سمن  وك��ان  للمواطنني، 
ما  ت�سرتد  اأن  فا�ستطاعت م�سر  الأث��رى،  ال�ساأن  فى 
�سنوات،   7 خ��الل  اأث��ري��ة  قطعة  األ��ف  ال�23  يتجاوز 
كان،  مهما  حقها  فى  ال��دول��ة  تفريط  ع��دم  يوؤكد  ما 
وبالفعل تكلل ذلك بنجاح م�سر فى ا�ستعادة عدد كبري 
والدمنارك  “النم�سا  الدول  القطع من خمتلف  من 
واملك�سيك  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  والإم��������ارات  وال��ك��وي��ت 
وف��رن�����س��ا واإي��ط��ال��ي��ا و���س��وي�����س��را واإجن���ل���رتا وقرب�ص 

والأردن واأملانيا والوليات املتحدة الأمريكية«.

2014
متت  خ�سبية  ح�سوات   8 ا���س��رتداد  فى  م�سر  جنحت 
كوبنهاجن،  ال��دمن��ارك��ي��ة  العا�سمة  م��ن  ا�ستعادتها 
امل�سرية،  الآث��ار من اخلارجية  ت�سلمتها وزارة  والتى 
انتزاع  فى  املبذولة  الدولية  امل�ساعى  جنحت  اأن  بعد 
حكم ق�سائى باأحقية م�سر فى ا�ستعادة هذه القطع 

املهربة.

2015
�سبطتها  اأن  بعد  اأثرية  قطعة   240 م�سر  ت�سلمت 
�سلطات اجلمارك الفرن�سية فى مطار �سارل ديجول، 
وبحوزتهم  ال��رك��اب  بع�ص  �سبط  م��ن  متكنت  حيث 
ال�سنع،  حديثة  الأث��ري��ة  امل�ستن�سخات  من  جمموعة 
على  امل�ستن�سخات  تلك  بتمرير  ق��ام��وا  فقد  وعليه 
اأكد  ال��ذى  احلقائب(  ك�سف  )جهاز   X- ray جهاز 
اأن تلك امل�ستن�سخات جموفة من الداخل وخمباأ بها 

جمموعة كبرية من القطع امل�ستبه فى اأثريتها.
من  اأث��ري��ة  قطعة   123 ا���س��ت��الم  ف��ى  م�سر  جنحت 
الوليات املتحدة الأمريكية، بعد خروجها من البلد 

بطرق غري م�سروعة.
مت��ك��ن��ت ال����دول����ة م���ن ا�����س����رتداد ل���وح���ة اأث����ري����ة من 
بريطانيا، وه��ى ع��ب��ارة ع��ن لوحة ج��داري��ة رمب��ا من 
اأح����د امل��ع��اب��د م�����س��ن��وع��ة م��ن احل��ج��ر اجل����ريى تبلغ 
اأبعادها 43X 67 �سم وعليها نق�ص غائر ميثل امللك 
واملعبود  )حتحور(  املعبودة  برفقة  الأول(،  )�سيتى 
األقاب  متثل  الن�سو�ص  بع�ص  وعليها  واووت(  )وب 
اأ�سيوط،  مدينة  اإىل  �سراحة  ت�سري  التى  امل��ع��ب��ودات 
ب�سفة  اللوحة  ه��ذه  اأهمية  على  ي��وؤك��د  ال��ذى  الأم���ر 
معبد  على  العثور  الآن  حتى  يتم  مل  حيث  خا�سة، 

للملك )�سيتى الأول( فى مدينة اأ�سيوط.
اأملانيا من  امل�سرتد من  الأث��رى  القناع  ت�سلمت م�سر 
مقر وزارة اخلارجية، والذى يعود للع�سر الرومانى 

فيما بني اأعوام 300 : 500 ق.م.
اأق��دم هيكل عظمى  ا���س��رتداد ثانى  جنحت م�سر فى 

ا�ستمر  مفاو�سات  بعد  خاطر(  نزلة  )هيكل  ب�سرى 
والذى  البلجيكية،  ل��وف��ن  ج��ام��ع��ة  م��ع  اأ���س��ه��ر   10
ا�ستولت عليه بعثة عملت فى الثمانينيات من القرن 

املا�سى بقرى مدينة طهطا ب�سوهاج.

2016
ا���س��ت��ع��ادة جم��م��وع��ة م���ن احل�������س���وات اخل�����س��ب��ي��ة بعد 
لندن،  مبدينة  بونهامز  م���زادات  �سالة  فى  اإيداعها 
متهيدا لعر�سها للبيع، والتى متت �سرقتها من قبة 

اخللفاء العبا�سيني بجبانة ال�سيدة نفي�سة.
ع���ودة مت��ث��ال ع��اج��ى م��ن ب��رل��ني ي��ع��ود اإىل القرنني 
ال�سابع اأو الثامن امليالدى ميثل رجال يقف ويحمل 

فوق كتفيه غزالة.
ا���س��ت��ع��ادة اإن���اء ح��ج��رى م��ن ب��رل��ني ي��ع��ود ف��ى الأغلب 

لع�سر ما قبل الأ�سرات.
ا�ستعادة لوحة الزيوت ال�سبعة املقد�سة من �سوي�سرا،  
م�سنوعة  وهى  القدمية،  الدولة  لع�سر  تعود  والتى 
للعطور  قائمة  وت�سم  املتكل�ص  اجل��ريى  احلجر  من 
ال�سبعة املقد�سة فى م�سر يعلوها ا�سم واألقاب �ساحب 
املقربة املدعو )اأنومني(، وهى اأحد مكت�سفات البعثة 

امل�سرية الأ�سرتالية عام 1996.
وم���ن ���س��وي�����س��را، ا����س���رتدت م�����س��ر ل��وح��ة اأث���ري���ة من 
اجلرانيت الأ�سود تعود لع�سر الأ�سرة الثالثني كانت 

�سمن م�سروقات معبد بهبيت احلجارة بالغربية.
ا����س���رتداد �سبع ق��ط��ع اأث��ري��ة م��ن اأم��ري��ك��ا والإم�����ارات 
خمازن  م��ن  �سرقتا  م�سكاتني  ع��ن  ع��ب��ارة  و�سوي�سرا 
)�س�سن  للمدعو  جنائزية  ولوحة  احل�سارة،  متحف 
نفرتوم(، م�سنوعة من احلجر اجلريى عرث عليها 
بالع�سا�سيف بالرب الغربى بالأق�سر، وغطاء مومياء 
من  طبقة  يعلوه  امل��ت��اأخ��ر  للع�سر  ي��ع��ود  ال��ك��ت��ان  م��ن 
اجل�ص امللون، ولوح خ�سبى من الع�سر املتاأخر عبارة 
عن غطاء تابوت يعلوه جمموعة كبرية من الرموز 
ال��دي��ن��ي��ة، وي���د م��وم��ي��اء، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��اب��وت من 
املتاأخر يعلوه طبقة من اجل�ص  اخل�سب من الع�سر 
امل��ل��ون ع��ل��ي��ه م��ن الأم�����ام ف��ى الأع���ل���ى ق����الدة تزينها 
ر�سومات هند�سية ونباتية واأ�سفل منها منظر لإلهة 

جمنحة يعلو راأ�سها قر�ص ال�سم�ص.
ومن بروك�سل، مت ا�سرتداد متثال مزدوج م�سنوع من 
على  واقفني  و�سيدة  لرجل  الأ�سود  الأ�ستاتيت  حجر 
واألقاب  لأ���س��م��اء  هريوغليفية  نقو�ص  عليها  ق��اع��دة 

�ساحب التمثال يرجع لع�سر الدولة الو�سطى.
ا�سرتداد 44 قطعة اأثرية من فرن�سا تنتمى لع�سور 
عن  عبارة  القدمية  امل�سرية  احل�سارة  من  خمتلفة 
مت��ث��ال لم�����راأة م��ن احل��ج��ر اجل����ريى ي��ع��ود للع�سر 
واأق���راط،  م��غ��ازل،  روؤو����ص  اإىل  بالإ�سافة  ال��روم��ان��ى، 

و�سلبان،
 وق���ط���ع خ�����س��ب��ي��ة، واأي�������اد ك���ان���ت ت�����س��ت��خ��دم ك�����الآلت 

مو�سيقية تعود جميعها للع�سر القبطى.
لتابوتني  غطاءين  اإ�سرائيل  من  م�سر  ا�سرتدت  كما 
وم�سنوعني  اآدم��ى  �سكل  على  الفرعونى  الع�سر  من 
ع��دد من  وعليهما  امل��ل��ون  وال��ك��ارت��ون��اج  م��ن اخل�سب 
اإحدى  فى  �سبطهما  مت  امللونة  وال��زخ��ارف  النقو�ص 

�سالت املزادات بالقد�ص عام 2012.
)نختنبو  امللك  لع�سر  تعود  حجرية  لوحة  ا�ستعادة 
الثانى( من الأ�سرة الثالثني، وذلك بعد وقف بيعها 

باإحدى �سالت املزادات بفرن�سا.
ا�سرتداد متثال اأو�سابتى �سغري احلجم من املك�سيك.

2017
ت�سلمت م�سر 4 قطع اأثرية من مقر وزارة اخلارجية 
اأمريكا،  م��ن  ا�ستعادتها  ف��ى  جناحها  بعد  امل�سرية، 
ل��ه��ذه القطع  اإث��ب��ات ملكيتها  ف��ى  ال��دول��ة  بعد جن��اح 
الآثار  اإدارة  بني  بالتعاون  ا�سرتدادها،  فى  واأحقيتها 
ووزارة اخلارجية  والآث��ار،  ال�سياحة  ب��وزارة  امل�سرتدة 

امل�سرية وعدد من اجلهات املعنية.
جانب  اإىل  اأث����ري����ة  ق��ط��ع��ة   13 م�����س��ر  ا����س���ت���ع���ادت 
)م��زه��ري��ة( حت��م��ل ا���س��م امل��ل��ك رم�سي�ص ال��ث��ان��ى من 
غري  بطريقة  م�سر  م��ن  خرجت  ق��د  كانت  ق��رب���ص، 
كل  تتخذ  امل�سرتدة  الآث���ار  اإدارة  كانت  وق��د  �سرعية، 
الإجراءات القانونية الالزمة منذ ر�سد تلك القطع 
فى اأكتوبر 2016 ومتت خماطبة الإنرتبول ووزارة 
اأحقية  اأثبت  والذى  القرب�سى،  والق�ساء  اخلارجية، 

م�سر فى تلك القطع.

2018
الأثرى،  التابوت  غطاء  ا���س��رتداد  ف��ى  م�سر  جنحت 
ت�سليمه  الكويت، ومت  اإىل  تهريبه  قد مت  ك��ان  ال��ذى 
املخت�سة،  الكويتية  ال�سلطات  امل�سرية من  لل�سلطات 

ومت �سحنه وو�سوله اإىل م�سر.
جنحت م�سر فى ا�سرتداد 9 قطع اأثرية من فرن�سا.

اأث��ري��ة م��ن ق��رب���ص بعد  14 قطعة  ا���س��رتداد م�سر 
خروجها بطرق غري م�سروعة.

خرجت  اأث��ري��ة  ق��ط��ع   3 ا����س���رتداد  م�سر  ا�ستطاعت 
الوليات  اإىل  تهريبها  ومت  م�����س��روع��ة  غ��ري  ب��ط��رق 

املتحدة الأمريكية.
اإىل  اأثرية  قطعة   195 اإيطاليا  من  م�سر  ا�سرتدت 

جانب 21660 عملة معدنية اأثرية.

2019
عليها  منقو�ص  اجل��ريى  احلجر  من  قطعة  ا�ستعادة 
جزء من خرطو�ص امللك )اأمنحتب الثانى اأو الثالث(، 
عر�سها  مت  قد  ك��ان  احلديثة،  ال��دول��ة  لع�سر  ترجع 
وق��د تبني  بلندن،  امل���زادات  اإح��دى �سالت  للبيع فى 

اأنها م�سروقة من معبد الكرنك 8 يناير 2019.
اإيطاليا عبارة عن قطع  اأثرية من  4 قطع  ا�سرتداد 

من الفخار.
ا�سرتداد من الوليات املتحدة الأمريكية قطعة نادرة 
عبارة عن تابوت من اخل�سب املغطى بالذهب لكاهن 
يدعى )جنم عنخ(، كانت بحوزة متحف املرتوبوليتان 
الآث��ار، وا�ستطاعت  اأحد جتار  الذى قام ب�سرائه من 
غري  ب�سكل  م�سر  م��ن  خ��روج��ه  اإث��ب��ات  الآث����ار  وزارة 
قانونى، حيث ات�سح اأن ت�سريح الت�سدير اخلا�ص به 

مزيف، اأكتوبر 2019.
ا�سرتداد 4 متاثيل اأو�سابتى من احلجر من الوليات 

املتحدة الأمريكية.
من اأ�سرتاليا مت ا�سرتداد اجلزء الرابع واملتمم للوحة 
بعثة  عليها  عرثت  قد  كانت  نفرتوم(  )�س�سن  املدعو 
جامعة روما اأثناء اأعمال احلفائر مبقربة �س�سنق رقم 
TT27 - جبانة الع�سا�سيف بالرب الغربى بالأق�سر 
م��ك�����س��ورة اإىل اأرب���ع���ة اأج�����زاء، وق���د مت اك��ت�����س��اف هذا 
 - ب�سيدنى   Macquarie اجلزء مبتحف جامعة 
الآثار  باإعادته لوزارة  اأ�سرتاليا، وقد قامت اجلامعة 
�سرعى،  غري  ب�سكل  م�سر  من  بخروجه  علمها  ف��ور 
ثالثة  ا�ستعادة  ف��ى  الآث���ار  وزارة  جنحت  ق��د  وك��ان��ت 

اأجزاء من تلك اللوحة من �سوي�سرا عام 2017.
م���ن اأ���س��رتال��ي��ا ا����س���رتدت م�����س��ر ق��ط��ع��ة م���ن احلجر 

اجلريى من مقربة باأ�سوان 2019.
م��ن ���س��وي�����س��را مت��ت اإع�����ادة مت��ث��ال��ني م��ن اجلرانيت 
ال�سقر، ومتثال من  بهيئة  للمعبود حور�ص  ال��وردى 

اخل�سب لقطة.
مت ا�سرتداد من اأملانيا 8 قطع من الفخار.

لتمثال من  العلوى  اجل��زء  ا���س��رتداد من هولندا  مت 
احلجر اجلريى لرجل واقف.

2020
جنحت وزارة ال�سياحة والآثار، ممثلة فى اإدارة الآثار 

امل�سرية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����س��رتدة، 
 5000 ا���س��رتداد  فى  املعنية  الأمريكية  وال�سلطات 
غ���ري �سرعية،  ب���ط���رق  اأث����ري����ة، خ���رج���ت  خم��ط��وط��ة 
بوا�سنطن  املقد�ص(  )الإجن��ي��ل  متحف  بحوزة  كانت 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
برئا�سة  امل�����س��رتدة،  ل��الآث��ار  القومية  اللجنة  جنحت 
بيع  اإي��ق��اف  الآث���ار، فى  وزي��ر  العنانى  الدكتور خالد 
وم�سادرة لوحة اأثرية مهمة كانت بحوزة اأحد التجار 
تاريخه  ي��رج��ع  م���زور  ت�سدير  بت�سريح  ب��ن��ي��وي��ورك، 
بلدها  اإىل  اللوحة  ه��ذه  تعود  و�سوف   ،1970 لعام 
والإجراءات  التحقيقات  النتهاء من  بعد  الأم م�سر 

الالزمة.
ال�سارقة  اإم�����ارة  م��ن  اأث���ري���ة  قطعة   450 ا����س���رتداد 
اإمارة  حاكم  من  كرمية  مبادرة  على  بناء  ب��الإم��ارات 

ال�سارقة ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمى.
جنحت م�سر فى ا�سرتداد غطاء تابوت خ�سبى يعود 

للع�سر املتاأخر من اإيطاليا.

2021
اأثرية م�سرية  لآنية  اإلكرتونية  بيع  مت وقف عملية 
فى  للبيع  املواطنني  اأح��د  يعر�سها  ك��ان  الفخار،  من 
واإيقاف  ال�سلطات  مع  التوا�سل  ومت  الت�سيك،  دول��ة 
ال��ب��ي��ع ومت ت�����س��ل��ي��م الآن���ي���ة ل��ل�����س��ف��ارة امل�����س��ري��ة فى 

الت�سيك.
ا�سرتدت م�سر 114 قطعة اأثرية م�سرية مت نهبها 
تقدر  ل  وال��ت��ى  فرن�سا،  اإىل  وتهريبها  ال��داخ��ل  م��ن 

بثمن ملا حتمله من قيمة فنية وتاريخية عالية.
)با�ستت(  لالإله  الربونز  من  اأثرية  قطعة  ا���س��رتداد 
من اإيطاليا، خرجت بطرق غري م�سروعة، والقطعة 
هى  �سابقة  فى  القدمية،  امل�سرية  للح�سارة  تنتمى 
الأوىل من نوعها ل�سرتداد قطع اأثرية م�سرية من 
كندا.جنحت م�سر فى ا�سرتداد قطعتني اأثريتني من 
الأوىل  اإيطاليا،  من  والرومانية،  اليونانية  الع�سور 
عبارة عن جزء علوى من متثال ل�سيدة م�سنوع من 
له  الفخار  اإناء �سغري م�سنوع من  والثانية  الفخار، 
فوهة وا�سعة ومقب�ص يربط الفوهة بالبدن، ويعودان 
للع�سر اليونانى، وقد مت �سبطهما فى منطقة جنوة 

باإيطاليا من خالل اجلهات الأمنية املعنية.

م�سر ت�سرتد اأكرث من 23 األف قطعة اأثرية خالل 7 �سنوات

من�سورات القا�سمي ت�سدر ترجمات فرن�سية لعدد من موؤلفات حاكم ال�سارقة 
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الفيلم  اإىل فريق عمل  الفنانة تارا عماد،  تن�سم 
ال��ك��وم��ي��دي اجل���واه���رج���ي، وال�����ذي ي��ج��م��ع بني 
حممد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 
فيلم  يف  �سوياً  الأوىل  جتربتهما  على  عاماً   23
التعاون  وه��و  الأم��ري��ك��ي��ة.  اجلامعة  يف  �سعيدي 

الأول ل� تارا عماد مع النجمني.
فيلم اجل��واه��رج��ي ال��ذي ت��دور اأح��داث��ه يف اإطار 
اإ�سالم خريي وتاأليف عمر  اإخراج  كوميدي، من 
يا�سني،  اآ���س��ر  اأي�ساً  بطولته  يف  وي�سارك  ط��اه��ر، 
اأح��م��د ���س��الح ال�����س��ع��دين، ع��ارف��ة ع��ب��د الر�سول، 
ورمي م�سطفى. ومن املقرر طرحه قريباً يف دور 

العر�ص امل�سرية.
 اأحدث اأعمال تارا عماد كانت يف املو�سم الرم�ساين 
2021 من خالل م�ساركتها يف بطولة م�سل�سلي 
م��و���س��ى م���ع حم��م��د رم�������س���ان واإخ��������راج حممد 
واإخ���راج  ك��رمي  نيللي  م��ع  الك�سر  و���س��د  �سالمة، 

اأحمد خالد.
حتقيق  م�سل�سل  عر�سها  املنتظر  الأع��م��ال  وم��ن 
 WATCHالأ�سلية ملن�سة الأعمال  وهو من 

.IT
ب�سال�سة  ا�ستطاعت  م�سرية،  ممثلة  عماد  ت��ارا   
ويف بداية م�سوارها اأن تفوز مبكانة مميزة لدى 
مب�سل�سل  التمثيل  ع��امل  يف  انطلقت  اجل��م��ه��ور، 
�سباب  ممثلني  ���س��م  ال���ذي   )2011( اجل��ام��ع��ة 
من اأنحاء العامل العربي، لت�سارك بعدها يف عدة 
ال�سعادة )2014(  اأعمال منها م�سل�سل �ساحب 
ال�سرايات  وب��ني  اإم���ام،  ع��ادل  الكبري  النجم  اأم��ام 
واأفالم   ،)2020( ليه  ت��اين  ونحب   ،)2015(
مثل تراب املا�ص، الكوي�سني، والفيل الأزرق 2 مع 
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ت�سارك النجمة املغربية هدى جمد، يف م�سل�سل "اإجازة مفتوحة" بدور مهم وموؤثر 
عرب الأح��داث، حيث جت�سد دور زوجة الفنان ه�سام اإ�سماعيل، وحتدث الكثري من 
الجتماعية  امل�ساكل  بع�ص  امل�سل�سل  يناق�ص  اإذ  بينهما،  فيما  الدرامية  املفارقات 

خا�سة الق�سايا الزوجية التى حتدث يف العائالت.
امل�سل�سل جديدة عليها متاما،  التى جت�سدها يف  ال�سخ�سية  اإن  وقالت هدى 

اأن قراأته  اأنها حتم�ست لل�سيناريو منذ  ومل جت�سدها من قبل، مو�سحة 
وكذلك لل�سخ�سية التى توؤديها وحتمل الكثري من التفا�سيل الإن�سانية، 

ب�سكل كبري  الأع��م��ال جت��ذب اجلمهور  م��ن  النوعية  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دة 
خا�سة اأن العمل من نوعية دراما ال�40 حلقة.

من  مميزة  نخبة  ي�سم  امل�سل�سل  اأن  اإىل  املغربية  النجمة  واأ���س��ارت 
اأيوب،  و�سميحة  اخلمي�سى،  ول��ق��اء  منري،  �سريف  راأ���س��ه��م  على  النجوم 
وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكرمي اأبو زيد، وه�سام اإ�سماعيل، 

والعمل من تاأليف اأحمد حممود اأبو زيد واإخراج حممد 
عبد الرحمن حماقي.من جهة اأخرى اأعربت النجمة 

ه���دى جم��د ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب����ردود الأف���ع���ال حول 
دورها يف فيلم "ماما حامل"، موؤكدة اأن م�ساركة 
اأنها  خ�سو�سا  ل��ه��ا،  ف��خ��ر  ع��ل��وى  ليلى  النجمة 
اأنه  واأو�سحت  م�سرف،  �سينمائى  تاريخ  �ساحبة 

اأنها تعتز به  اإل  رغم ب�ساطة الدور ك�سيف �سرف 
وخمرجه  الفيلم  �سناع  لكل  ال�سكر  موجهة  ج��دا، 

لوؤى  تاأليف  حامل" م��ن  "ماما  ك��رمي.وف��ي��ل��م  حم��م��ود 
ال�سيد، واإخراج حممود كرمي، وبطولة ليلى علوى، بيومى 

هدى  �سالح،  نان�سى  �سالم  حممد  املريغنى،  حمدى  ف��وؤاد، 
الإتربى، �سليمان عيد، �سريف د�سوقى، اإميان ال�سيد، بدرية 

طلبة ويا�سمني ك�ساب وعالء زينهم.

تارا عماد تن�سم ملحمد هنيدي 
ومنى زكي يف فيلم اجلواهرجي

هدى جمد ت�سارك 
يف بطولة م�سل�سل 
مفتوحة" "اإجازة 

مببداأ واحد.. كل فرتة واأخرى تقوم بعمل shut down لتعيد ح�ساباتها ثم تقوم بعمل  block من حياتها لكل من ي�ستحق اخلروج 
من حياتها، اأمور كثرية �سنعرفها خلل هذا احلوار مع النجمة حنان مطاوع .

علي  الأفعال  ردود  ا�ستقبلت  كيف  كابول"،   - "القاهرة  من  • نبداأ 
امل�سل�سل؟

- �سخ�سية "منال" التي قدمتها لها تاريخ وا�سح منذ كان عمرها 
4 �سنوات بالفال�ص باك وال�سكل اخلارجى لها كان مكمال جلوهرها 
الأبعاد  خلق  هو  دور  اأى  جت�سيد  عند  �سىء  اأ�سعب  لكن  وروح��ه��ا، 
الالتي  الأخ���وات  بني  الختالف  وهنا  لل�سخ�سية،  النف�سية 
تربني يف بيئة واحدة وان ت�سابهن يف ال�سكل وطريقة 
الكالم، واأي دور يعر�ص علينّ واأواف��ق على تقدميه  
العمر،  اختبار  ان��ه  على  معه  واأت��ع��ام��ل  منه  اأخ���اف 
لقد تعلمت التعامل مع كل دور بجدية مهما كانت 

طبيعة ال�سخ�سية.
"منال"؟ �سخ�سية  جناح  توقعت  • وهل 

فاإذا  دور،  اى  جن��اح  م�سبقا  اأت��وق��ع  األ  تعلمت   -
جنح بالفعل افرح كثريا واإذا مل يحالفه احلظ 
ل انهار واعترب هذا احد اأنواع و�سائل الدفاع 
عن النف�ص .. طوال الوقت احلم بالأف�سل 
اأت��وق��ع م�سبقا،  ل��ك��ن ل  واأمت��ن��ى واج��ت��ه��د 
فعند عر�ص الربومو مل اأحب التوقعات 
عر�سه،  قبل  امل�سل�سل  لنجاح  العالية 
اأول  ن�ساهد  "دعونا  اأن�����س��ار  م��ن  اأن���ا 
ثم نحكم" فانا عندما اأبدا م�ساهدة 
عمل وتوقعاتى امل�سبقة له 10 من 
10 فلو قدمت 8 من 10 �سيكون 
خميباً  بالن�سبة  العمل  م�ستوى 
لالآمال، واحلمد هلل كثريا على 
"القاهرة كابول" وجناح  جناح 
���س��خ�����س��ي��ة م��ن��ال ال��ت��ى ب����داأت 

فعليا من احللقة ال� 24 .
ميكن  ال����واق����ع  يف  ه���ل   •
اىل  احل������ب  ي���ت���ح���ول  اأن 
مثلما  وان��ت��ق��ام  كراهية 

�ساهدنا يف امل�سل�سل؟
-  ال��دن��ي��ا غ��ن��ي��ة جدا 
والأمثال  ب��ال��ت��ج��ارب 
واأع����ج����ب ب��ك��ث��ري مما 
ال������درام������ا،  يف  ن���������راه 
ف����احل����ي����اة ك���ل���ه���ا ل 
واذا  ملنطق  تخ�سع 
اىل  منا  ك��ل  نظر 
حياته  تفا�سيل 
ال�������س���خ�������س���ي���ة 
فيها  ����س���ريى 
ع�������������ج�������������ب 
ال����ع����ج����اب، 
ف����������م����������ن 

"يتنطط عليك" اليوم، ومن كنت  اأ�سبح  بالأم�ص  اإليك  كان يتودد 
ت�ستبعده من دائرة القريبني اأ�سبح اليوم هو الأقرب لك.. فاحلب 
والكراهية ميكن اأن يتحركا يف اجتاه البع�ص طوال الوقت، فاأ�سعب 

�سىء هو اأن حتب �سخ�ساً ثم ي�سبح بالن�سبة لك �سخ�ساً عادياً.
• الوجه الن�سائي الوحيد بني طارق لطفى وخالد ال�ساوى وفتحى 

عبد الوهاب.. كيف تعاملت و�سط هذه املباراة التمثيلية؟
طارق  الرائع،  الفريق  هذا  مع  تعاملت  لننى  �سعيدة  انا  بالفعل   -
كابول" رقم  و"القاهرة  عمر  وع�سرة  و�سديق  اأخ��ى  اعتربه  لطفى 
10 يف التعامل معه، والفنان فتحى عبد الوهاب �سديقى و�سريك 
جناحى يف م�سل�سل "مل�ص اأكتاف"، وخالد ال�ساوى اأتعاون معه لول 
ا�ستاذى  نبيل احللفاوى  والنجم   روح مميزة،  ول��ه  م��رح  وه��و  م��رة 
الذى اأت�سرف بالعمل معه.. حقيقي تعلمت منهم الكثري وا�ستمتعت 

بالعمل معهم .
الفنية؟ م�سريتك  يف  نقلة  ميثل  باأنه  �سعرت  عمل  اأول  • ما 

ولي�ص  ن��ق��دي��اً  ق��وى  فعل  رد  ل��ه  "ده�سة" ك��ان  م�سل�سل  يف  دورى   -
جماهريياً وح�سد عدداً من اجلوائز وكان من بطولة النجم يحيي 
الفخرانى واإخراج �سادى الفخرانى ثم �ساركت مع نف�ص الطاقم يف 

م�سل�سل "ونو�ص".
؟ دوما  املمثل  اإعداد  ور�ص  يف  ا�سرتاكك  وراء  ال�سبب  • ما 

ثابتة،  اأظ��ل  املنطقى  - لن احلياة دوم��ا يف حالة حركة ولي�ص من 
وان  ال��وج��ود،  ح��رك��ة  و���س��د  ال��ك��ون  فالثبات �سد 

اأ���س��ع��ف��ك احل���ظ ق��ل��ي��ال ف��ل��ن ي����دوم ثباتك 
واأ�سدقه..  افعله  ما  اأح��ب  فاأنا  طويال، 
فالتمثيل بالن�سبة ىل لي�ص مهنة فقط 

بال جمال اأحبه واأ�سدقه.
تقدمي  قبل يف  • هل مت خداعك من 
فوجئت  ان����ك  مب��ع��ن��ى  ف��ن��ي��ة..  اأدوار 

ب��ال�����س��ك��ل ال���ن���ه���ائ���ي خم��ت��ل��ف عما 
اتفقت عليه يف البداية؟

النهاية  ل��ك��ن��ى يف  ح���دث  ط��ب��ع��ا   -
"تر�ص  جم�����رد  دورى  اأن  اأرى 
اف���ع���ل مثال  ف���م���اذا  يف" م��اك��ي��ن��ة، 

بربط  ي��ه��ت��م  مل  امل���خ���رج  ك����ان  اذا 
الأح������داث ب��ال�����س��ك��ل امل��ن��ا���س��ب، او مل 

يقم بالتح�سري اجليد للعمل او مدير 
 ، �سيئ  ب�سكل  ���س��ورن��ا  ال���ذى  الت�سوير 

منى  املطلوب  تقدمي  على  كممثلة  فانا 
الإ�ساءة  �سيئا عن  اأق��ول  اآن  ول يحق ىل 

او الإخراج، لكن لو كان طاقم العمل �سيئاً 
اأدرك  اإذا  اأم��ا  ثانية،  معه  العمل  اأك��رر  فال 

اأخطاءه وتراجع عنها وتعلم منها فوارد ان 
اأعيد التجربة مرة ثانية .

  Block من ال�سخ�ص الذى تقومني بعمل •
له من حياتك بدون تراجع؟

ع��م��رى ما  اأن���ا  ع��ام  ب�سكل  الأ���س��ل! لكن  - قليل 

اأن  م�ستحيل  احلقيقي،  حجمه  يف  اأ�سعه  لكن  �سخ�ص  اى  قاطعت 
وتبادل  ال��ود  عن  اأتوقف  اننى  الفكرة  اح��د..  اأى  اأقاطع  او  اأخا�سم 
ال�سخ�سية  العالقات  نظرى  وجهة  من  لن  ال�سابق  مثل  العالقة 
بكل اأ�سكالها حتتاج اىل اختيار وجمهود، من املمكن ان اختار �سخ�ساً 
من  يختارنى  ل  اأو  بى  لالحتفاظ  جمهود  اأى  ببذل  هو  يقوم  ول 
اأن تكون متبادلة يف نف�ص الوقت، هناك  الأ�سا�ص، فالعالقات يجب 
مد  اىل  ا�سعى  ول  الطبيعى  و�سعهم يف حجمهم  اخ��رتت  اأ�سخا�ص 
اإر�ساء هلل  اأظل على توا�سل �سطحى  التوا�سل وامل��ودة، لكن  ج�سور 

�سبحانه وتعاىل.
لنف�سك؟    shut down بعمل  تقومني  •  ومتى 

اأول  اأراج��ع نف�سى وح�ساباتي وترتيب حياتى من  اأري��د ان  - عندما 
وجديد، حتى اأعود ب� soft ware جديد اأر�سى عنه. 

لديك؟ الأ�سدقاء  دائرة  هم  • من 
- �سديقات املدر�سة حتى الآن على توا�سل  فانا ل ا�ستطيع العي�ص 
بدون �سديقاتى وزوجى ووالدتى وخالتى �سفاها اهلل وعافاها، ومن 
والدكتور  اإىل  الأق��رب  الغفور هى  ريهام عبد  الفنى  الو�سط  داخ��ل 

فريد النقرا�سى.
وامليديا؟ ال�سخ�سية  حياتك  عن  • حدثينا 

- من املمكن اأن اأ�سارك جمهوري اخلطوط العري�سة يف حياتى مثل 
كل �سنة واأنت طيب لزوجى اوعيد ميالد ابنتي، لكن ل اأقول الهدية 
املمكن  م��ن  ا���س��رتاه��ا ىل..  زوج���ى  او  ل��زوج��ى  اأح�سرتها  ال��ت��ى 
م��رت��ني فقط طوال  او  م��رة  ع��ن مر�سى  كتبت  اأك���ون  ان 
تفا�سيل حياتى  اجلمهور عن  فاأحاول حجب  حياتى، 
ال�سخ�سية، فال�ساب امل�سئول عن امليديا مظلوم معى 
فانا قليلة الظهورعلى امليديا ويطلب منى كثريا 
عمل فيديو للجمهور او يطلب منى الرد على 
اخلا�ص، فانا ك�سولة  و"بيتوتية" جدا.

اأ�سعب �سيىء عند جت�سيد اأى دور هو خلق الأبعاد النف�سية لل�سخ�سية

حنـــان مطـــاوع: تعلمــت 
األ اأتــوقع م�سبقــا جنــــاح اأي دور

ا�سمها ماركة م�سجلة للأداء الراقي الذي يعتمد على ال�سهل املمتنع، تطور من نف�سها 
اأ�سدقاء مل تتغري منذ الطفولة وتعترب احلب  طوال الوقت، حتيط نف�سها بدائرة 
والكراهية وجهان لعملة واحدة، وعندما تريد اأن تنهى علقتها ب�سخ�ض تت�سرف 
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هل �سربة ال�سم�ض والإجهاد احلراري متماثالن؟
عندما  ال�سيف  ف�سل  خ��الل  حمتمل  تهديد  اإىل  ال�سم�ص  �سربة  تتحول 

يوؤدي ارتفاع درجات احلرارة اإىل ال�سغط على التنظيم احلراري للج�سم.
وميكن اأن توؤدي درجات احلرارة والرطوبة املرتفعة، جنبا اإىل جنب مع اأي 
ن�ساط �ساق، اإىل الإرهاق احلراري اأو �سربة ال�سم�ص. ومع ذلك، فاإن هذه 

احلالت غري متماثلة، حيث ياأتي الإرهاق احلراري اأول.
ومن ال�سهل ت�سحيح ارتفاع درجة احلرارة التي توؤدي اإىل الإنهاك احلراري 

ول تهدد احلياة.
وت�سمل الأعرا�ص:

- ال�سداع
- الدوخة والرتباك

- فقدان ال�سهية
- غثيان

- جلد �ساحب ورطب
- التعرق املفرط

- �سرعة النب�ص اأو التنف�ص
- ارتفاع يف درجة احلرارة )38 درجة مئوية +(

- العط�ص ال�سديد
يحتاج   ،)NHS( الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  لهيئة  ووفقا 

النا�ص اإىل التهدئة ب�سرعة لتجنب املزيد من العواقب الوخيمة.
اإىل مكان  اأن ينتقل  الإره��اق احل��راري  اأي �سخ�ص يعاين من  ويجب على 
بارد، واأن ي�ستلقي، ويرفع اأقدامه، وي�سرب املاء البارد، ويربد جلده. ويحتاج 

اأي�سا اإىل اإيقاف كل الأن�سطة والراحة حتى يبداأ يف التهدئة.
 30 غ�سون  يف  بالتربيد  لالأ�سخا�ص  الأ���س��ال��ي��ب  ه��ذه  ت�سمح  اأن  وي��ج��ب 

دقيقة.
واإذا ظلوا يعانون من احلرارة وا�ستمرت الأعرا�ص، اأو زادت درجة حرارتهم، 

ميكن اأن يتطور الإرهاق احلراري اإىل �سربة �سم�ص.
و�سربة ال�سم�ص هي حالة خطرية ميكن اأن توؤدي اإىل الوفاة اإذا تركت دون 

عالج.
وت�سمل اأعرا�ص هذه احلالة:

- ا�ستمرار اأعرا�ص الإنهاك احلراري بعد الراحة
- عدم التعرق بالرغم من ارتفاع درجة احلرارة

- ارتفاع درجة احلرارة )40 درجة مئوية +(
- �سيق يف التنف�ص

- تنف�ص �سريع
- اللتبا�ص

- النوبات
- فقدان الوعي
- عدم التجاوب

اإذا  وتو�سي هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية النا�ص بالت�سال بالطوارئ 
اعتقدوا اأن هناك من يعرفونه م�سابا ب�سربة �سم�ص.

الطق�ص  اأثناء  بكلتا احلالتني  الإ�سابة  اأكرث عر�سة خلطر  النا�ص  وبع�ص 
احلار، وهم كبار ال�سن اأو �سغار ال�سن، والبدناء، واأولئك الذين يتناولون 

اأدوية مو�سوفة ل�سغط الدم اأو القلب.
وت�سري التغريات املفاجئة يف درجات احلرارة وموؤ�سر احلرارة املرتفع اأي�سا 

اإىل زيادة خطر الإ�سابة ب�سربة �سم�ص.

الأمازون؟ نهر  يقع  • اأين 
- اأمريكا اجلنوبية.

الظلم؟ مدينة  با�سم  ُتعرف  التي  املدينة  ا�سم  • ما 
- لندن.

الفن؟ عامل  يف  ابت�سامة  اأ�سهر  هى  • ما 
- ابت�سامة ملوناليزا

الإجنليزي؟ القنال  الفرن�سيون  ي�سمى  • ماذا 
- املان�ص

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

بالقرياط املا�ص  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ص  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ص  فلكية  الة  ال�سطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ص بن  عبا�ص  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�سم�ص  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�ص على  اجلاذبية  �سد�ص  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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القرفة 

الوقاية من مر�ص  ت�ساعد يف  القرفة  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  نتائج  ك�سفت 
باركن�سون املعروف بال�سلل الرعا�ص.

اإل��ي��ن��وي، اأن  واأو���س��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را����ص ب��ولي��ة 
للقرفة خوا�ساً متميزة ت�سمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�سون، طبقاً  املخ وت�سبب مر�ص  التي حت�سل يف  والت�سريحية، 

مبوقع رو�سيا اليوم.
بعد  الفم،  املخربية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
ن مادة بنزوات ال�سوديوم التي تدخل املخ  عملية ال�ستقالب يوؤدي اإىل تكونّ
عمل  وحت�سن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الربوتينات  تفتت  وتوقف 

الناقالت الع�سبية وحت�سن حركة الفئران املري�سة

نادت الم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�سي ال�سنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان ابي�ص وهي حتمل الهدايا الكثرية والمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �ستحققها له.. ذهب الطفال اإىل فرا�سهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�سباح عندما ا�ستيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�سريره علبه كبرية من اللوان وجمموعة من الفر�ص احلريرية واوراق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�سام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�سه 
لها كر�سي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�سا ا�ستيقظت مبت�سمة لتجد 
ف�ستانا جميال يحت�سن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�ص التي حتبها تلب�ص نف�ص لون ف�ستانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�سوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�سنة 
اجلديدة جاءت وار�سلت لك هذه الزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�سغرية فانت لن ت�ستطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�سمي بالفر�ساه او تلعبي بالعرائ�ص ف�سحكت الم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك الزهار 
وا�سكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�سنة اجلديدة كل يوم .. ف�سحكت 

الم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

ك�سفت الدكتورة تاتيانا بوت�ساروفا، اأخ�سائية التغذية والغدد 
ال�سماء، عن كمية امل�سم�ص التي ميكن تناولها يف اليوم، دون 

الإ�سرار بال�سحة، ومن عليهم المتناع عن تناوله.
الرو�سية  نوفو�ستي  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ث  يف  الأخ�����س��ائ��ي��ة  وت��ق��ول 
لأنه  فارغة،  معدة  على  امل�سم�ص  تناول  ع��دم  "يجب  لالأنباء، 
ق���د ي�����س��ب��ب م�����س��ك��الت يف ع��م��ل��ي��ة ال��ه�����س��م، وب�����س��ورة خا�سة 
والقرحة  املعدة  التهاب  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص  ل��دى 
فرتة  يف  البنكريا�ص،  والتهاب  الع�سبي  القولون  ومتالزمة 

تفاقمها".
حم�ص  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  امل�سم�ص  اأن  اإىل  الأخ�����س��ائ��ي��ة،  وت�����س��ري 

الغ�ساء  يهينّج  اأن  ميكن  ل��ذل��ك  امل��ال��ي��ك،  وحم�ص  ال�سرتيك 
املخاطي م�سببا احلرقة.

الإ�سهال والتخمر، حتى  امل�سم�ص  اأن ي�سبب  ووفقا لها، ميكن 
يكون  بتناوله  الإف���راط  وعند  متاما،  ال�سليم  ال�سخ�ص  ل��دى 
له تاأثري امللني. لذلك ميكن لل�سخ�ص ال�سليم تناول 200-

عدم  بالعتبار  الأخذ  مع  اليوم،  يف  امل�سم�ص  من  غرام   300
تناول هذه الكمية مع فواكه وثمار اأخرى.

اجلهاز  يف  م�سكالت  م��ن  ي��ع��اين  م��ن  لين�سح  "كما  وت��ق��ول، 
على  يحتوي  لأن��ه  اأي�سا،  املجفف  امل�سم�ص  بتناول  اله�سمي 

ن�سبة عالية من ال�سكر ما ي�سبب انتفاخ البطن".

املحرومون من اأكل امل�سم�ض!

النا�ض مي�سون بجوار رمز ال�سعفة الذهبية يف اأحد ال�سوارع مع بدء مهرجان كان ال�سينمائي 74.  )رويرتز(


