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حليب املات�سا.. �سحري لإنقا�ص الوزن
رواجاً  للعط�ش،  وامل��روي  البارد  امل�شروب  املجمد  املات�شا  حليب  القى 
تخ�ش  والتي  العديدة  ال�شحية  لفوائده  االأخ���رة،  االآون���ة  يف  كبراً 

خ�شارة الوزن.
حليب املات�شا هو م�شروب م�شتق من �شاي املات�شا ذو االأ�شل الياباين 
الغني بالبوليفينول )فئة من املركبات النباتية املفيدة املوجودة ب�شكل 
تنقية  القادرة على  االأك�شدة  النباتية( وم�شادات  االأغذية  طبيعي يف 

اجل�شم، وفقاً ملوقع "greenme" االإيطايل.
ويعد التيه املات�شا املثلج بو�شع �شاي املات�شا وحوايل ن�شف كوب من 
املاء ال�شاخن ولي�ش املغلي يف وعاء ثم يخلط املزيج جيداً حتى يذوب 

ال�شاي ثم ي�شاف عليه القرفة مع التقليب اجليد.
اأو اخلافق  اآلة تخثر احلليب  ثم يو�شع احلليب يف وعاء وبوا�شطة 
الكهربائي، يخفق جيداً حتى تتكون رغوة على الوجه، لتاأتي خطوة 
مع  التجان�ش  حتى  يحرك  ثم  �شابقاً  املعد  ال�شاي  مزيج  على  �شكبه 

اإ�شافة مكعبات الثلج.
وميكن اأي�شاً ا�شتخدام البدائل النباتية للحليب العادي، مثل اللوز اأو 

فول ال�شويا اأو االأرز اأو امل�شروبات التي حتتوي على ال�شوفان.

هذا النوع من الطفح اجللدي ل تتجاهله
والطفح  التعب  ت�شبب  االأم��د  ذاتية طويلة  مناعية  الذئبة هي حالة 
اجللدي واآالم املفا�شل. وكلما قمت بت�شخي�ش مر�ش الذئبة يف وقت 

مبكر، كان من االأ�شهل اإدارته.
ولي�ش من ال�شهل على االأطباء ت�شخي�ش مر�ش الذئبة يف كثر من 
االأحيان، وتتنوع اأعرا�ش مر�ش الذئبة وميكن اأن تكون م�شابهة جًدا 
الأعرا�ش حاالت �شحية اأخرى، وقد يعاين املري�ش من نوبات متكررة. 
ومع ذلك، فاإن الطفح اجللدي على �شكل فرا�شة على اخلدين هو اأحد 

اأكرث عالمات مر�ش الذئبة متيزا.
ما  االأعرا�ش املبكرة ملر�ش الذئبة؟

ا الذئبة احلمامية اجلهازية، هي مر�ش مناعي  الذئبة، وت�شمى اأي�شً
االأجزاء  املناعي  ج��ه��ازك  فيها  يهاجم  حالة  اأن��ه��ا  يعني  وه��ذا  ذات���ي، 
اأن تظهر  ال�شحية من اجل�شم، بداًل من حماربة االأمرا�ش. وميكن 
توجد حالتان  اأن��ه ال  يعني  ط��رق، مما  بعدة  الذئبة  اأع��را���ش مر�ش 
املكان  على  املري�ش  يواجهها  التي  االأع��را���ش  و�شتعتمد  متماثلتان. 

الذي اأثر فيه املر�ش.

تك�سف اأ�سرار �سعرها الطويل وال�سحي
التوايل، منا  اأرب��ع �شنوات على  اأن امتنعت عن ق�ش �شعرها ملدة  بعد 
مت�شارع،  ب�شكل  بري�شتول  من  الر���ش��ون،  جا�شمني  الربيطانية  �شعر 

لدرجة اأن الكثرين اأطلقوا عليها ا�شم "رابونزيل"
وكانت جا�شمني، قد ق�شت �شعرها اآخر مرة يف عام 2017، وتن�شب 
الف�شل يف منو �شعرها اإىل هذا احلد، اإىل نظامها الغذائي ال�شحي، 

وروتني العناية ب�شعرها، و�شرب الكثر من املاء.
جا�شمني  ف��اإن  الربيطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  اأوردت  م��ا  وبح�شب 
اأو مرتني يف االأ�شبوع ون��ادراً ما ت�شتخدم جمفف  تغ�شل �شعرها مرة 

ال�شعر وت�شع الزيت عليه يومياً الإبقائه يف حالة ممتازة.
بروزاً،  اأك��رث  يجعله  ل�شعري  الطبيعي  اللون  "اإن  جا�شمني:  وقالت 
خ��ا���ش��ة ع��ن��دم��ا اأق����ف حت��ت اأ���ش��ع��ة ال�����ش��م�����ش ال��ت��ي جت��ع��ل��ه متوهجاً. 
اأف�شل  واأ���ش��ارك��ه��م  ���ش��ع��ري،  ع��ن  ل��ي�����ش��األ��وين  ال��ك��ث��رون  ي�شتوقفني 
الن�شائح التي اأتبعها لتنمية ال�شعر. لقد اأوليت اأهمية كبرة للعناية 
املنتجات  اأف�شل  عن  البحث  يف  الوقت  من  الكثر  وق�شيت  ب�شعري 

للحفاظ على �شحته."
واأ�شافت: "نظامي الغذائي مليء بالكثر من الفواكه واخل�شروات. 
اأعتقد ب�شكل خا�ش اأن البي�ش كان جيًدا لنمو �شعري الأنه يحتوي على 
ن�شبة عالية من الربوتني، واأعتقد اأن البطاطا احللوة واخل�شراوات 

مثل ال�شبانخ كانت جيدة ب�شكل خا�ش الأنني اأتناول الكثر منها".
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درا�سة حتذر من الآثار املدمرة لالحرتار املناخي
اأظهرت درا�شة ن�شرت  اأم�ش الثالثاء، اأن االحرتار املناخي زاد اأ�شعافا من 
احتمالية و�شّدة الفي�شانات التي اجتاحت اأملانيا وبلجيكا يف يوليو املا�شي، 

واأوقعت اأكرث من 200 قتيل، وخّلفت اأ�شرارا مبليارات اليوروهات.
ووفقا للدرا�شة التي اأجراها علماء "وورلد ويذر اأتريبيو�شن"، املبادرة التي 
جتمع خرباء من معاهد بحثية خمتلفة حول العامل، فاإن احتمال حدوث 
الفي�شانات الكارثية التي اجتاحت هذه املناطق زاد بن�شبة ت�شع مرات ب�شبب 

االحرتار الناجم عن الن�شاط الب�شري.
واأ�شافت الدرا�شة اأن االحرتار املناخي اأّدى اأي�شا اإىل "زيادة كمية االأمطار 
على مدار اليوم بن�شبة ترتاوح بني 3 و19 يف املئة"، ح�شبما نقلت "فران�ش 

بر�ش".
وتعد هذه ثاين درا�شة حتّمل بو�شوح م�شوؤولية هذه الكوارث الطبيعية اإىل 

ارتفاع درجات حرارة الكوكب.
"�شبه  املناخي لكان من  اأّنه لوال التغر  اإىل  املبادرة نف�شها خل�شت  وكانت 
والغرب  كندا  خنقت  التي  احلرارية"  "القبة  ظاهرة  ح�شول  امل�شتحيل" 

االأمركي يف اأواخر يونيو.
ويف مطلع اأغ�شط�ش اجلاري، توقع خرباء املناخ يف االأمم املتحدة اأن يرتفع 
الثورة  قبل  ما  بع�شر  مقارنة  مئوية  درجة  االحرتار العاملي مبعدل 1.5 
ال�شناعية بحلول العام 2030، اأي قبل ع�شر �شنوات من اآخر التقديرات 
"غر  جديدة  ك��وارث  بح�شول  يهّدد  ما  �شنوات،  ث��الث  قبل  و�شعت  التي 

م�شبوقة" يف العامل الذي ت�شربه موجات حّر وفي�شانات متتالية.
الب�شر  اإن  امل��ن��اخ،  بتغر  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  قالت  ويومها 
"ب�شكل ال لب�ش فيه" عن اال�شطرابات املناخية و"لي�ش لديهم  م�شوؤولون 
خيار �شوى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة ب�شكل كبر" اإن اأرادوا احلّد من 

التداعيات.

لهذه الأ�سباب .. ل تفتح 
حاجب اخلوذة اأثناء القيادة

ح���ذر م��ع��ه��د ���ش��الم��ة ق���ي���ادة ال���دراج���ات 
الدراجة  خ��وذة  حاجب  فتح  من  النارية 
املنخف�شة،  ال�����ش��رع��ات  يف  حتى  ال��ن��اري��ة 

خلطره على ال�شالمة.
فتح  اأن  االأمل����اين  املعهد  خ���رباء  واأو���ش��ح 
التعر�ش  يف  ي��ت�����ش��ب��ب  ق�����د  احل�����اج�����ب 
للح�شرات الطائرة، واالأحجار ال�شغرة 
املتطايرة على الطريق، والتي قد ت�شبح 
لبع�ش  العمياء  القيادة  وت�شبب  خطرة 

الوقت، ما يرفع خطر احلوادث.
املثال،  �شبيل  على  النحلة  املعهد  وذك���ر 
ما  ك��ل��م/���ش،   30 ب�شرعة  تطر  وال��ت��ي 
يجعلها خطرة جداً عند الت�شادم بوجه 

قائد الدراجة اأو دخولها يف عينه.
ويو�شى اأي�شاً عند و�شع اخلوذة من نوع 
املنا�شبة  النظارة  و�شع  كرو�ش  اأو  جيت 

اأي�شاً.
راكبي  ع���ل���ى  امل���ن���ط���ق،  ل��ن��ف�����ش  ووف�����ق�����اً 
ال��ذي��ن يقودون  االأق���ل  ال���دراج���ات، على 
و�شع  اأك��رث،  اأو  كلم/�شاعة   30 ب�شرعة 
ال��ن��ظ��ارات دائ��م��اً؛ ف��دخ��ول ج�شم غريب 
اإغ��م��ا���ش ال��ع��ني ب�شكل  يف ال��ع��ني،  يعني 
انعكا�شي، االأمر الذي يهدد احلياة اأثناء 

القيادة.

عادة يومية ب�سيطة
�ص 23 لتقليل دهون البطن!

ملاذا يجب على احلوامل اإ�سافة 
الزعفران اإىل نظامهن الغذائي؟

العنا�شر  كافة  على  يحتوي  منا�شب  نظام غذائي  احلامل التباع  امل��راأة  حتتاج 
الوقت نف�شه  يو�شي اخل��رباء ببع�ش االأع�شاب ويف  املغذية لها وللجنني، ويف 

قدمتها الزعفران للمراأة احلامل.
وفيما يلي جمموعة من االأ�شباب التي تدفع املراأة احلامل لدمج الزعفران يف 

نظامها الغذائي، بح�شب �شحيفة تاميز اأوف اإنديا:
لطاملا كانت تقلبات املزاج هي امل�شكلة االأكرث �شيوًعا التي تواجهها الن�شاء خالل 
االأ�شهر الت�شعة للحمل. ويعود ذلك اإىل جمموعة متنوعة من العوامل: مثل 
التغرات الهرمونية ال�شريعة اأو امل�شايقات اجل�شدية للحمل. ويعمل الزعفران 
امل��زاج عن طريق ت�شخيم  التي تعدل  ال�شروتونني  العجائب الأن��ه ينتج م��ادة 
تدفق الدم يف اجل�شم، وي�شاعد هذا يف التعامل مع التقلبات العاطفية ويتيح 

للحامل البقاء يف حالة معنوية عالية.
امل��راأة احلامل خالل هذه الرحلة لها  كل امل�شايقات اجل�شدية التي ت�شعر بها 
اآثار �شلبية على النوم. وكل ما عليك فعله للتعامل مع هذه امل�شكلة هو �شرب 
القلق ويرفع من مزاجك ب�شكل  الذي يهدئ  الزعفران  كوب دافئ من حليب 

عام، وبالتايل ي�شاعدك على النوم.
حتدث الت�شنجات ب�شكل متكرر ب�شبب التغرات الهرمونية التي متر بها االأم 
االأحيان  بع�ش  يف  اأو  حتملها،  وميكن  خفيفة  تكون  اأن  وميكن  احلمل،  اأث��ن��اء 
�شديدة وال تطاق. وميكن ب�شهولة منع هذه التقل�شات، حيث يعمل الزعفران 

كم�شكن لالأمل لتخفيف االأمل وتهدئة جميع ع�شالت اجل�شم.

ما الذي يجعل ال�شخ�ش يبداأ يف كبت م�شاعره؟
امل�شاعر املكبوتة

امل�شاعر املكبوتة هي امل�شاعر التي يتجنبها االإن�شان لعدم 
رغبته يف التعامل معها، مثل االنغما�ش بالعمل اأكرث يف 
النا�ش  يقوم  الطريقة  وبهذه  انف�شال،  حال وجود حالة 
املوقف  للتعامل مع  املدى  بقمع م�شاعرهم كحل ق�شر 

يف الوقت احلايل.
بهذه  تختفي  لن  ال�شلبية  والعواطف  امل�شاعر  هذه  لكن 
اآالم  �شكل  على  �شتظهر  احل���االت،  معظم  ويف  الطريقة، 

ج�شدية وم�شاعفات مر�شية ب�شبب الكبت
االأنواع ال�شائعة للعواطف املكبوتة

الغ�شب واحل����زن واخلوف  امل��ك��ب��وت��ة ه��ي  امل�����ش��اع��ر  اأك���رث 
واالإحباط وخيبة االأمل، وقد تنبع من الطفولة،  خا�شة 
واأنه كان من ال�شائع قدمياً اأن يقوم االأهل مبنع اأطفالهم 
يتم  اأن  اأو  م�شاعرهم،  ع��ن  كتعبر  ال��ب��ك��اء  م��ن  ال��ذك��ور 
يكرب  وعليه،  خاطئة،  بطريقة  الغ�شب  ن��وب��ات  معاجلة 
ب�شكل  م�شاعره  م��واج��ه��ة  كيفية  يعلم  ال  وه��و  االإن�����ش��ان 

مبا�شر، بل تعلم كيفية جتنب التفكر فيها.
فوائد التوقف عن كبت امل�شاعر

هنالك الكثر من الفوائد التي ترتتب على التوقف عن 
كبت وقمع امل�شاعر والتفكر فيها والتعبر عنها، مثل:

�شغط اأقل
التوتر اأمر ال مفّر منه يف احلياة ، لكن يف بع�ش االأحيان 
حتملك،  طاقة  م��ن  اأك��رب  ب�شغط  ل��ك  يت�شبب  اأن  ميكن 
ول��ك��ن جت��اه��ل ال��ت��وت��ر ق��د يجهد اجل�����ش��د وال��ع��ق��ل، لذا 

م���ن اجليد  ���ش��ي��ك��ون 
التي  امل��ق��ب��ل��ة  امل����رة  يف 

بالتوتر من  بها  ت�شعرين 
اأن تعربي عنه.

انخفا�ش يف �شغط الدم
�شغط  بني  مبا�شر  ارتباط  هناك 

الدم وم�شتويات التوتر لديك، ووفقاً 
تكونني  عندما  لل�شحة،  ال��وط��ن��ي  للمعهد 

حتت ال�شغط، يفرز ج�شمك هرمونات مثل الكورتيزول 
واالأدرينالني ملحاربة امل�شاعر، والتي تزيد من م�شتويات 

�شغط الدم لديك.
اإىل  امل�شاعر  كبت  ع��ن  التوقف  �شيوؤدي  منطقياً،  لذلك 

خف�ش �شغط الدم لديك.
�شوف تتغر اآفاق تفكرك بالكامل

�شيمنحك  عاطفًيا  يعذبك  ال��ذي  ال�شيء  م��ن  التخل�ش 
نظرة جديدة متاًما للحياة..

توا�شل اأف�شل
ال اأحد ي�شعر برغبة يف احلديث عندما يثقل الهم كاهله، 
ولكن التحدث عن ما يزعجك �شيخفف من توترك كما 
�شي�شاعدك على التوا�شل بطريقة اأكرث انفتاحاً مع من 

تثقني بهم..
تبت�شمني اأكرث

م�شاعرك  مع  تتعاملني  عندما  كبرة  براحة  �شت�شعرين 
وتعربين عن اآرائك و�شت�شعرين باالإيجابية التي �شرت�شم 

على وجهك االبت�شامة التي ت�شتحقينها.

م�شتقبل م�شرق
على  اأعبائك  اإلقاء  �شي�شاعدك 
اإىل  وال��ت��ط��ل��ع  بالتح�شن  ال�����ش��ع��ور 

امل�شتقبل باأمل.
�شيقل االكتئاب والقلق

االإن�شان  ي�شعر  اأن  الطبيعي  م��ن 
حاالت  يف  خا�شة  واالأرق  باحلزن 
اأو  ع��زي��ز  �شخ�ش  ك��ف��ق��دان  ال��ف��ق��د، 
اإال  م��روع،  حل��ادث  التعر�ش  اأو  وظيفة، 
باأن �شحابة  املكبوتة، �شي�شعرك  امل�شاعر  اأن التخل�ش من 

االكتئاب تتال�شى �شيئاً ف�شيئاً.
�شت�شعرين بالرغبة يف اخلروج والقيام باالأ�شياء

من الطبيعي متاماً اأن تنغلقي على نف�شك يف غرفة نومك 
وتبكي، ولكن اخلروج واالختالط باالآخرين �شي�شاعدك.
ولكن  حياة،  لديهم  ب��اأن  ي�شعروا  اأن  النا�ش  معظم  يريد 
من ال�شعب اأن ت�شعري كع�شو م�شاهم يف املجتمع عندما 
ت��ك��ون��ني ب��ائ�����ش��ة ط����وال ال��وق��ت وت���ذك���ري ب��اأن��ك �شرتين 

اجلمال من حولك مبجرد اأن تهداأي.
حول قمع امل�شاعر

ع��ن��دم��ا ت��غ��رق��ني يف ال�����ش��ل��ب��ي��ة، ال مي��ك��ن��ك ال��و���ش��ول اإىل 
االأ���ش��ي��اء االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي توفرها ل��ك احل��ي��اة، ل��ذا حان 
الوقت للتعامل مع كل امل�شاعر التي قمت بتاأجيلها  حان 
اأخرى،  م��رة  ت�شتحقني  كما  العي�ش  ق��رار  التخاذ  الوقت 
وقد يكون هذا هو يومك املنتظر واخلطوة االأوىل نحو 

ال�شفاء.

الكرتون اأحدث 
�سيحات عامل الأثاث

اأحدث  الكرتون  من  االأث��اث  ميثل 
االأث��اث حاليا، وهو  �شيحات عامل 
ملا  خا�شة  ال�شباب  فئة  ي�شتهدف 
ب��ه م��ن م��رون��ة وخ��ف��ة وزن  يتميز 

و�شهولة الرتكيب والفك والنقل.
االأملانية  االأث��اث  خبرة  واأو�شحت 
اأورو�شوال غاي�شمان اأن االأثاث من 
حيث  باال�شتدامة،  ميتاز  الكرتون 
اأن���ه ك��رت��ون م��ع��اد ت��دوي��ره بن�شبة 
اإ�شافة  75 و95%،  ت��رتاوح بني 
اإعادة تدويره جمددا  اإمكانية  اإىل 

بعد انتهاء عمره االفرتا�شي.
االأث����اث  ذل����ك مي��ت��از  واإىل ج��ان��ب 
باملتانة،  ال���ك���رت���ون  م���ن  امل�����ش��ن��وع 
ف��ال�����ش��ري��ر م�����ش��م��م ل��ت��ح��م��ل وزن 
و200   150 ب�������ني  ي�������������رتاوح 

كيلوغراماً.
العمر  اأن  اإىل  غاي�شمان  واأ���ش��ارت 
االأث���اث يرتاوح  لهذا  االف��رتا���ش��ي 
للجودة  تبعا  اأع����وام،  و10   6 ب��ني 

وطبيعة اال�شتخدام ال�شخ�شي.
وليطول عمر االأثاث يجب حمايته 
من املياه والنار، وتنظيفه مب�شحه 
ب���امل���اء، مع  ُم���ن���داة  ق��م��ا���ش  بقطعة 

مراعاة اإبعاده عن م�شادر اللهب.
وبطبيعة احلال ال يعد هذا االأثاث 
منا�شباً لبع�ش النطاقات يف املنزل 

مثل احلمام والنطاق اخلارجي.

حرائق مفتعلة جتتاح 
حمميات بيئية

 600 ح��وايل  النران يف  انت�شرت 
األف هكتار يف مقاطعة �شانتا كروز 
واأتت  بوليفيا  �شرق  يف  البوليفية 
على  مفتعلة  وغالبيتها  احل��رائ��ق 
على  حم��م��ي��ات��ه��ا  م����ن   %  64
م��ا اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ل��ط��ات. وك����ان 20 
ويطال  م�شتعال  ي���زال  ال  ح��ري��ق��ا 
م�شاء  حتى  حممية  مناطق  �شبعة 
وعمت  املحلي.  بالتوقيت  االثنني 
 200 يومني  احلرائق يف غ�شون 
اأو�شحت  م����ا  ع���ل���ى  ه���ك���ت���ار  األ������ف 

احلكومة.
وترتكز غالبية احلرائق يف غابات 
منطقة  ب��ني  ال��واق��ع��ة  ت�شيكيتانيا 
���ش��م��اال و���ش��ه��ول ت�شاكو  االأم�����ازون 
اأك�����رب منطقة  وب���ان���ت���ان���ال  ج��ن��وب��ا 
اجلنوب  اإىل  ال����ع����امل  يف  رط����ب����ة 
احلريق  م��ن  وت�����ش��ررت  ال�شرقي. 
الوطني  املتنزه  منطقة  خ�شو�شا 
 30 ح���وايل  م�شاحتها  تبلغ  ال��ت��ي 

األف كيلومرت مربع.
متطوعون  اإط���ف���ائ���ي���ون  وي���ك���اف���ح 
و�شائل  ميلكون  ال  غابات  وحرا�ش 
ك��ث��رة، ت��ق��دم ال��ن��ران م��ن خالل 

حفر خنادق.
واأر���ش��ل��ت احل��ك��وم��ة ن��ح��و 1800 
ع�شكري ومروحيتني للم�شاعدة يف 

مكافحة احلرائق.

التوقف عن كبت امل�ساعر يحافظ 
على ال�سحة النف�سية واجل�سدية
هل  تخنقك؟  بداخلك  ثقيلة  اأعباء  حتملني  هل 

حتاولني جاهدة اأن تظهري ب�صورة الفتاة القوية 
التي ال تعاين من الهموم، اإال اأنك تعانني من التوتر 
الدائم ب�صبب ذلك؟ ُتعرف هذه احلالة بكبت وقمع 
ويذكر  نف�صية،  اأ���ص��رار  عليها  وترتتب  امل�صاعر، 
موقع Power Of Positivity بهذا اخل�صو�ص، 

التعامل مع االنتكا�صات الكربى  باأن طريقتك يف 
وفًقا  م�صتقباًل،  حياتك  وخ��ط  م�صار  حُت��دد 

للمعهد الوطني لل�صحة باجنلرتا، فلنتعرف 
احلالة  بهذه  االنغما�ص  بداية  على  �صوية 

وكيفية اخلروج منها بقوة.



األربعاء   25  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13323  
Wednesday    25   August   2021   -  Issue No   13323

22

�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

َمت االأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل  َنظَّ
التمر واالبتكار الزراعي حما�شرة علمية افرتا�شية 
بعنوان " دور املركز العربي لدرا�شات املناطق اجلافة 
واالأرا�شي القاحلة )اأك�شاد( يف تطوير وتنمية زراعة 
قدمها  العربية"،  ال��ب��ل��دان  يف  التمر  نخيل  اأ���ش��ج��ار 
املركز،  ع���ام  ال��ع��ب��ي��د، م��دي��ر  ال��دي��ن  ال��دك��ت��ور ن�شر 
واملهتمني  واملخت�شني  اخل����رباء  م��ن   73 بح�شور 
بزراعة النخيل واإنتاج التمور ب�شكل عام، ميثلون 14 
اأم��ني عام  دول��ة. واأ���ش��ار الدكتور عبد الوهاب زاي��د، 
توجيهات  �شمن  تاأتي  املحا�شرة  هذه  ب��اأن  اجلائزة، 
معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير الت�شامح 
اإطار  يف  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش  والتعاي�ش، 
املتخ�ش�شة  العلمية  املعرفة  بن�شر  اجل��ائ��زة  ال��ت��زام 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور واالبتكار الزراعي. 
حيث اأكد مدير عام )اأك�شاد( اإىل الدور الذي قام به 
البحث  خدمة  يف   1968 ع��ام  تاأ�شي�شه  منذ  املركز 
العربي،  امل�شتوى  على  اجل��اف��ة  امل��ن��اط��ق  يف  العلمي 
تاأ�شي�شه  مت  ال����ذي  ال��ن��خ��ي��ل  ب��رن��ام��ج  اإىل  م�����ش��راً 
زراعة  وتنمية  تطوير  بهدف   2003 ع��ام  باملركز 
النخيل يف البلدان العربية من خالل تبني مفاهيم 

خالل  م��ن  التمر  نخيل  ل�شجرة  املتكاملة  االإدارة 
البلدان  يف  اقت�شادياً  املهمة  االأ�شناف  وزراع��ة  ن�شر 
مبادئ  واعتماد  التمور.  اإنتاج  زي��ادة  و�شبل  العربية 
وتنفيذ  التمر،  نخيل  رعاية  يف  امل�شتدامة  ال��زراع��ة 
االإدارة  وطرائق  اأ�شاليب  لتطوير  واأبحاث  م�شاريع 
التقنيات  وتوظيف  واالأم���را����ش،  ل��الآف��ات  املتكاملة 
الأ�شحاب  املعرفة  م�شتوى  لزيادة  املتاحة  والو�شائل 
العالقة بزراعة نخيل التمر على امل�شتوى احلكومي 
جني  بعد  م��ا  تقنيات  وتطوير  وتنمية  وامل��زارع��ني، 

اجلغرايف  املعلومات  نظام  تقنية  وا�شتخدام  التمور، 
)GIS( يف م�شاريع وخطط الربنامج، والعمل من 
اأجل و�شع احللول والربامج ملكافحة �شو�شة النخيل 

احلمراء.
اأن خربة املركز العربي  واأو�شح الدكتور العبيد اإىل 
20 ع��ام��اً يف تطوير  اأك���رث م��ن  اإىل  )اأك�����ش��اد( متتد 
امل�شاريع  من  عدد  خالل  من  النخيل  قطاع  وتنمية 
مثل م�شروع �شبكة بحوث وتطوير النخيل 1994-
2002، وم�شروع تقييم وانتخاب اأ�شناف جديدة من 

�شالالت واأ�شناف النخيل البذرية 2018-2006، 
النخيل  ب�شاتني  خ��دم��ة  عمليات  تطوير  وم�����ش��روع 
الراأ�شية واالأر�شية لزيادة االإنتاج وحت�شني النوعية 
وم�شروع   ،2019-2015 ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
�شبل  لتح�شني  اجلوفية  للمياه  امل�شتدام  اال�شتخدام 
البيئية  ال��ظ��روف  على  واملحافظة  امل��زارع��ني،  عي�ش 
مياه  اإدارة  وم�شروع   ،2010-2004 ال��واح��ات  يف 
الري با�شتخدام التقانات احلديثة، وم�شروع تطوير 
تقانات الري الأ�شجار النخيل، حمطة بحوث اأك�شاد، 
ال��رم��ال يف واح���ة �شيوة -  وم�����ش��روع مكافحة زح��ف 
فقد  املحا�شرة  ختام  ويف  العربية.  م�شر  جمهورية 
املركز  عام  مدير  العبيد  الدين  ن�شر  الدكتور  اأ�شاد 
العربي )اأك�شاد( بالدور الكبر الذي تقوم به جائزة 
يف  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  قطاع  وتطوير  دع��م 
املهرجان  تنظيم  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
للتمور  ال��دويل  واملهرجان  االأردنية  للتمور  ال��دويل 
وما  امل�شرية  للتمور  ال��دويل  واملهرجان  ال�شودانية 
ب�شكل  �شاهمت  التي  وفعاليات،  اأن�شطة  من  رافقها 
يف  وارت��ف��اع  العربية  للتمور  ال�شمعة  زي��ادة  يف  فاعل 
املوؤمترات  �شل�شلة  اىل  باالإ�شافة  ال�����ش��ادرات،  حجم 

الدولية التي تنظمها االأمانة العامة للجائزة.
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مع  بالتن�شيق  �شاملة  خ��ط��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  اأع����دت 
العام  ال�شتقبال  ا�شتعداداً  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
ميالدي"   2022  –  2021" اجل���دي���د  ال���درا����ش���ي 
الدرا�شة  م��ق��اع��د  اإىل  ال��ط��الب  ع����ودة  ت��اأم��ني  ب��ه��دف 
والوقائية،  االح��رتازي��ة  االإج�����راءات  تطبيق  اإط���ار  يف 
واتخاذ كافة التدابر ل��شمان �شالمة الطلبة والكوادر 

الرتبوية . 
واأكدت مديرية املرور والدوريات حر�شها على تكثيف 
برامج التوعية، لتعزيز ال�شلوكيات املرورية االإيجابية 
امل��ج��ت��م��ع، م���ن م�����ش��ت��خ��دم��ي الطريق،  مل��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات 
اأعلى  لتوفر  وذلك  واالأنظمة،  بالقوانني  وتعريفهم  
م��ع��اي��ر ال�����ش��الم��ة امل���روري���ة الأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة اأثناء 

توجههم ملدار�شهم وعودتهم منها.
 واأو�����ش����ح  ال��ع��م��ي��د حم��م��د ���ش��اح��ي احل���م���ري مدير 
مديرية املرور والدوريات باأن اخلطة تركز على ن�شر 
امل����رور ع��ل��ى ال��ت��ق��اط��ع��ات وال��ط��رق الداخلية  دوري����ات 
واخلارجية يف اأبوظبي، والعني، والظفرة، حفاظاً على 
�شالمة الطالب  اأثناء التوجه اإىل املدار�ش، ومغادرتها، 
باالإ�شافة اإىل توعية ال�شائقني، باأهمية االنتباه، اأثناء 
ق��ي��ادة م��رك��ب��ات��ه��م، وخ��ف�����ش ال�����ش��رع��ات، ب��ال��ق��رب من 
امل���دار����ش، واالل���ت���زام ب��ال��ق��ي��ادة االآم���ن���ة، وال��ت��ع��اون مع 

احلركة  ان�شيابية  تعزيز  يف  امل����رور،  دوري����ات  عنا�شر 
املرورية، لتجنب وقوع احلوادث.

ودعا االأ�شر اإىل االنتباه، اأثناء نقل اأبنائهم اإىل املدار�ش، 
باجللو�ش يف  العا�شرة  �شن  دون  ملن هم  ال�شماح  وع��دم 
املقاعد االأمامية، وم�شاعدتهم يف عبور ال�شارع، ف�شاًل 
عن ا�شتخدام االأماكن املخ�ش�شة لوقوف املركبات عند 
االأبناء  وتعليم  ال�شر،  املدار�ش، لتجنب عرقلة حركة 
احلافلة،  م��ن  وال��ن��زول  لل�شعود  ال�شحيحة  ال��ط��رق 
انتظار  فرتة  اأثناء  ال�شارع،  يف  اللعب  من  وحتذيرهم 

احلافالت.
وح���ث �شائقي احل��اف��الت امل��در���ش��ي��ة ع��ل��ى ال��وق��وف يف 
االأماكن املخ�ش�شة واالآمنة، واإعطاء الطلبة الفر�شة 
حتى يتمكنوا من ال�شعود اإليها، واجللو�ش يف املقاعد، 
والتاأكد من نزولهم، وعدم االق��رتاب، من احلافالت، 
قبل حتركها، كما دعتهم اإىل عدم ال�شرعة، اأثناء قيادة 
االآمنة  للقيادة  الوقائية،  االإج��راءات  وتنفيذ  احلافلة، 
اأثناء ال�شباب، وترك م�شافة اأمان ،وااللتزام بفتح ذراع 

"قف" اجلانبية عند �شعود الطلبة ونزولهم منها. 

واأكد �شرورة االلتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع 
"قف"، مب�شافة ال تقل عن خم�شة اأمتار، ل�شمان عبور 
غرامة  تطبيق  �شيتم  اأن��ه  اإىل  م�شراً  ب��اأم��ان،  الطلبة 
التزام  ع��دم  م��روري��ة، عند  نقاط   6 و  دره���م،   500
التزامه  ع��دم  اأو  "قف"،  ا���ش��ارة  بفتح  احل��اف��ل��ة  �شائق 
�شيتم تطبيق غرامة  امل��رور، كما  اإر�شادات  و  بتعليمات 
ن��ق��اط م���روري���ة، لعدم   10 و  1000 دره����م،  ق��دره��ا 
توقف ال�شائقني، عند م�شاهدة اإ�شارة "قف"، اخلا�شة 
بحافالت نقل طلبة املدار�ش. وتنفذ مديرية مكافحة 
امل����خ����درات ب��ق��ط��اع االأم�����ن اجل��ن��ائ��ي ب���رام���ج توعوية 
ووقائية، بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة االإمارات للموا�شالت، 
ت�شتهدف م�شريف النقل وال�شالمة، و�شائقي احلافالت، 
وت�شمل  منها،  والوقاية  املخدرات،  باأ�شرار  لتوعيتهم 
منها، وا�شتفاد  حما�شرتني  عقد  مت   ، حما�شرة   15
منها 240 �شائًقا، من �شائقي وم�شريف احلافالت، كما 
املدار�ش،  لطالب  مكثفة،  توعية  برامج  تنظيم  �شيتم 

خالل العام الدرا�شي اجلديد.
وت�شارك اإدارة ال�شرطة املجتمعية، بقطاع اأمن املجتمع، 
العامة،  ال�شالمة  بتوفر  �شرطة"،  "كلنا  ومتطوعي 
ووقاية االأبناء، واأولياء االأمور، من فرو�ش "كوفيد-
واحلد من انت�شاره، من خالل تقدمي التوعية   ،"19
حر�شاً  االحرتازية،  التدابر  اأخذ  بكيفية  والتوجيه، 

على �شحتهم.

بح�صور 73 خبريًا وفنيًا ميثلون 14 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�ست�سيف حما�سرة علمية افرتا�سية بعنوان  دور املركز العربي 
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة »اأك�ساد« يف تطوير وتنمية زراعة اأ�سجار نخيل التمر يف البلدان العربية

�سرطة اأبوظبي ت�ستقبل العام الدرا�سي بخطة �ساملة لتاأمني عودة الطالب

قبول 24 �سركة مبتكرة �سمن برنامج 
م�سرع �سندوق حممد بن را�سد لالبتكار
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اأعلن �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار، املبادرة التي اأطلقتها وزارة املالية 
لدعم االبتكار يف الدولة، عن قبول 24 �شركة مبتكرة جديدة يف برنامج 
االبتكار  ثقافة  بتعزيز  ال�شندوق  التزام  مع  الربنامج  ويتما�شى  امل�شّرع. 

ودعم منظومة ال�شركات املبتكرة يف دولة االإمارات.
ويعد برنامج امل�شّرع اأحد اأبرز مبادرات �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار 
الرئي�شية، اإذ يوفر للمبتكرين فر�شة تنفيذ خطط االأعمال وتو�شيع  نطاق 
اإىل   والو�شول  النمو  وتعزيز  املخت�شني  خربات  من  واال�شتفادة  العمليات 

املحتملني  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  االأ�����ش����واق 
عرو�شهم  تقدمي  على  وم�شاعدتهم 

مبا يتما�شى مع احتياجات ال�شوق.
الرئي�ش  ال��ن��ق��ب��ي،  ف��اط��م��ة  وق���ال���ت 
ل��الب��ت��ك��ار ومم��ث��ل وزارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
را�شد  ب��ن  حممد  �شندوق  يف  املالية 
الرتحيب  "ي�شعدنا  ل���الب���ت���ك���ار: 
ال�شركات  م��ن  اجل��دي��دة  باملجموعة 
ونتطلع  امل�شّرع،  برنامج  يف  املبتكرة 
لدعم رحلتها الريادية عرب تزويدها 
اإليها لالرتقاء  ب��االأدوات التي حتتاج 
لقد  ج��دي��دة.  اآف���اق  نحو  بابتكاراتها 
اأ�شبحت دولة االإمارات اليوم مركزاً 
املبتكرة  الأع��م��ال  فيه  تلتقي  رئي�شياً 

مع رواد االأعمال القادمني من جماالت وخلفيات متنوعة. ويفر�ش ذلك 
بالثقة مثل �شندوق حممد بن  التعاون مع �شركاء جديرين  اإىل  احلاجة 
عجلة  ودف��ع  املنطقة  يف  االأع��م��ال  وري���ادة  االبتكار  لتعزيز  لالبتكار  را���ش��د 

االقت�شاد القائم على املعرفة  يف دولة االإمارات".
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن امل��ج��م��وع��ة اجل��دي��دة م��ن ال�����ش��رك��ات ه��ي االأك����رب يف 
 150 اأكرث من  للربنامج، وقد وقع االختيار عليهم بعد مراجعة طلبات 
�شركة. ويقع املقر الرئي�شي ل�13 من ال�شركات املبتكرة يف دولة االإمارات، 
يف حني تعمل ال�شركات املبتكرة ال�11 االأخرى من مقرات تتوزع على ثالث 

قارات مع تواجد جتاري ملعظمها يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
اأما على �شعيد م�شتوى االأعمال ، فاإن %50 من ال�شركات هي يف مرحلة 
النمو، يف حني و�شلت %25 منها اإىل مرحلة الدخول اإىل ال�شوق مقابل 
تنطلق  اأن  املقرر  ومن  املبدئي.  النموذج  تطوير  يف مرحلة   منها   25%

الدورة اجلديدة من الربنامج يف �شبتمرب 2021.
وتتنوع جماالت عمل ال�شركات االأربع والع�شرون اجلديدة لت�شمل قطاعات 
رئي�شية حددتها اال�شرتاتيجية الوطنية لالبتكار، منها التعليم، وال�شحية، 

والطاقة املتجددة، والتكنولوجيا، واملياه، والنقل
وقد �شاهم برنامج م�شّرع �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار خالل االأعوام 
املا�شية يف تعزيز منظومة االبتكار يف االإمارات ب�شكل كبر. ومنذ اإطالق 
الربنامج يف دي�شمرب 2018، ا�شتقطب امل�شرع 78 �شركة مبتكرة من 65 
دولة تن�شط يف خمتلف القطاعات االقت�شادية مثل التكنولوجيا، والرعاية 
ال�شحية، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، واملياه، والف�شاء وغرها. 
ويركز امل�شرع على رعاية رواد االأعمال املحليني وتطويرهم بهدف تر�شيخ 

منظومة االبتكار يف الدولة. 

•• العني -وام:

حر�شت جامعة االإمارات العربية املتحدة منذ اإن�شائها على تعزيز املمكنات 
مواءمة  تاأ�شي�شها  ج��اء  وال��ت��ي  البحثية  امل��راك��ز  اإن�شاء  خ��الل  م��ن  البحثية 
العلمي  ال��ع��امل��ي��ة للبحث  وال��ت��وج��ه��ات  ال��دول��ة  واأول���وي���ات  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
للبحث  امل�شارك  النائب  اأحمد علي مراد  الدكتور  االأ�شتاذ  والتطوير. وقال 
اإن�شاء املراكز البحثية �شاهم يف دعم البحث العلمي  اإن  العلمي يف اجلامعة 
يف اجلامعة مبا يتما�شى يف روؤية اجلامعة امل�شتقبلية، وي�شهم مبخرجاته يف 

خدمة الب�شرية.
اأن هذه املراكز البحثية تركز على ا�شت�شراف امل�شتقبل كاأداة من  واأ�شار اإىل 
االأدوات التي حتدد التوجهات البحثية امل�شتقبلية ..مو�شحا اأن هناك عدداً 
من العوامل التي تلعب دورا يف حتديد الروؤية البحثية امل�شتقبلية لكل مركز 
منها عدد الباحثني لكل توجه بحثي وعدد طلبة الدرا�شات العليا والربامج 
االأكادميية ذات ال�شلة واالنتاج البحثي لكل توجه بحثي وعدد االقتبا�شات 
ان  م��راد  اأحمد  الدكتور  واو���ش��ح  التوجه.  دع��م  يف  امل�شاهمة  الكليات  وع��دد 
للتقانات  خليفة  مركز  وه��ي  بحثية  مراكز  ت�شعة  ان�شاأت  االم���ارات  جامعة 
ال�شحية،  للعلوم  �شلطان  ب��ن  زاي��د  وم��رك��ز  ال��وراث��ي��ة،  والهند�شة  احليوية 
واملركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء، واملركز الوطني للمياه والطاقة، 
ومركز االإمارات الأبحاث التنقل، ومركز حتليالت البيانات ال�شخمة، ومركز 
جامعة االإمارات لل�شيا�شة العامة والقيادة، ومركز االإمارات الأبحاث ال�شعادة 
والذي  والطفولة  االأم��وم��ة  الأب��ح��اث  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  وم��رك��ز 
يعترب اآخر املراكز البحثية التي مت االإعالن عنها يف عام 2020. وذكر اأن 
اإيجاد حلول مبتكرة وم�شتدامة للعديد من  املراكز جاء بهدف  ان�شاء هذه 
التحديات التي تواجه دولة االإمارات ودول املنطقة والعامل وت�شاهم وب�شكل 
امل�شادر  اإىل  املائية،  امل�شادر  ع��دة جم��االت، من  ويف  ال��دول��ة  تطور  كبر يف 
البرتولية، والطاقة ال�شم�شية وغرها من اأوجه الطاقة املتجددة، والتطور 
الطبي، اإ�شافة اإىل الن�شاطات االجتماعية واالقت�شادية. واأ�شح اأن الباحثني 
يف املركز الوطني للمياه والطاقة، ومركز زايد بن �شلطان للعلوم ال�شحية، 
االإم���ارات  وم��رك��ز  ال��وراث��ي��ة،  والهند�شة  احليوية  للتقانات  خليفة  وم��رك��ز 
الأبحاث التنقل واملركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء قد ن�شروا خالل 
ال�شنوات اخلم�ش املا�شية 400 ورقة بحثية ح�شب بيانات �شكوب�ش مبعدل 
80 ورقة بحثية لكل �شنة ..م�شرا اىل ان ن�شبة االإنتاج البحثي يف جماالت 

ي�شل  بينما  االإن��ت��اج،  جمموع  م��ن   45.75% اإىل  و�شلت  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
االنتاج البحثي يف جمال ال�شحة اإىل 36.25%.

االقتبا�شات  جمموع  ان  اجلامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�شارك  النائب  وب��ني 
البحثية للمراكز اخلم�شة خالل اخلم�ش ال�شنوات املا�شية و�شل اإىل 1613 
اقتبا�شا حيث و�شلت ن�شبة االقتبا�شات يف جماالت املياه والطاقة اإىل 50% 
من املجموع، بينما و�شل االقتبا�ش يف جمال ال�شحة اإىل %31، وو�شل اإىل 
االقتبا�ش اإىل ن�شبة %13 يف جمال التقانات احليوية والهند�شة الوراثية، 
البحثي  االإن��ت��اج  مل�شاعفة  م�شتقبلية  خطة  �شمن  البحثية  امل��راك��ز  وتعمل 
بتقدمي وتطوير  امل�شاهمة  روؤي��ة اجلامعة يف  دعم  ي�شاهم يف  ال��ذي  النوعي 

املعرفة العلمية.
الف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  ان  م��راد  اأحمد  الدكتور  وذك��ر 
والذي  يعترب من املراكز الرئي�شية املرتبطة ملا بعد مئوية االإمارات 2071 
القادمة  لالأجيال  واملعرفة  الكنولوجيا  نقل  يف  ت�شاهم  حتتية  بنية  ي�شم 
تطوير  حول  القادمة  ال�شنوات  خالل  للمركز  البحثية  وتتمحوراالأولويات 
الف�شائية  الف�شائية، واالت�شاالت  االأنظمة واحلموالت  ال�شناعية،  االأقمار 
�شي�شاهم  بينما  املريخ  اأبحاث  الف�شاء خا�شة  وعلوم  بدقة،  املواقع  لتحديد 
مركز جامعة االإمارات لل�شيا�شة العامة والقيادة يف تعزيز البحث امل�شتقبلي 
اإعادة التفكر حول دور احلكومات ومرونتها  يف املوا�شيع ذات ال�شلة حول 
ما بعد االأزمات خا�شة بعد جائحة كوفيد19-، وتطوير ال�شيا�شات القائمة 
امل�شتجدة يف  احلالية  لل�شيا�شات  والتف�شيلي  العميق  والتحليل  االأدل��ة  على 
املجتمع  وتطوير  بال�شيا�شة  وعالقتها  العامة  واالدارة  واملنطقة،  ال��دول��ة 
ودرا�شة  احلكومة  ق���درات  وب��ن��اء  وال��ق��ي��ادة  واأث��ره��ا  االجتماعية  وال�شيا�شة 
االجتاهات والطموحات لدى االإماراتيني واملقيمني. من جهته قال اال�شتاذ 
والهند�شة  احليوية  للتقاتات  خليفة  مركز  مدير  ام��ري  خالد  ال��دك��ت��ور 
الوراثية ان املركز ي�شعى الأن ي�شبح مركزاً متميزاً يف االأبحاث املتعلقة بعلوم 
جينوم النبات من اأجل تنمية االقت�شاد امل�شتدام ويركز يف توجهاته البحثية 
ال��زراع��ة يف دول��ة االإم���ارات من خ��الل اال�شتفادة من االأنظمة  على تطوير 
اجلينية للنباتات وانتاج وتعديل النبات ب�شمات زراعية واقت�شادية، وتطوير 
انتاج املحا�شيل وحتقيق االأمن الغذائي واكت�شاف املبادئ االأ�شا�شية لكيفية 
التعديل  نباتات /عن طريق  وتطو?ر  البيئية  لل�شغوط  النباتات  ا�شتجابة 
على  القدرة  مثل  عالية  اقت�شادية  قيمة  ذات  ب�شفات  اجليني/  التحرير  و 
الدكتور  اال�شتاذ  واأو���ش��ح  غرها.  اأو  الالحيوية  البيئية  ال�شغوط  حتمل 

طاهر رزيف مدير مركز زايد بن �شلطان اآل نهيان للعلوم ال�شحية اأن املركز 
قام مبراجعة اخلطة امل�شتقبلية لتتوافق مع خطة اجلامعة اال�شرتاتيجية 
لي�شبح مركزاً بحثياً عاملياً والتي ت�شم تطوير الطاقة البحثية واالبتكار يف 
املجاالت ذات االأهمية الوطنية والعاملية حيث تركز االأولويات البحثية على 
املعدية وعلم االأع�شاب وبيولوجية  جوانب �شحية متعددة منها االأمرا�ش 
ال�شرطان والطب اجلزيئي وال�شمنة وا�شطرابات القلب والتمثيل الغذائي 
..م�شرا اىل ان هذه االأولويات البحثية تعترب متوائمة مع االأجندة الوطنية 
والتطور ال�شحي يف الدولة ويعزز املركز من روؤيته البحثية بدعم االبتكار 
اأولويات جديدة كالذكاء اال�شطناعي واجلينوم  اإ�شافة  البحثي من خالل 
�شيعمل  امل��رك��ز  اأن  واك���د  اجل��دي��دة.  والتكنولوجيا  احلياتية  واملعلوماتية 
واقليمياً  للتميز حملياً  معتمداً  لي�شبح مركزاً  القادمة  �شنة   50 ال�  خالل 
وعاملياً من خالل زيادة البحث واالبتكار يف جماالت علوم ال�شحة وتطوير 
املعلومات الفنية املرتبطة بنظام الرعاية ال�شحية يف الدولة وتقدمي الفر�ش 
البحثية التدريبية للطلبة وتاأ�شي�ش حا�شنات االأعمال التي ت�شاهم يف تعزيز 
ال�شريف  حم�شن  الدكتور  اال�شتاذ  اأك��د  جانبه  من  وال�شحة.  التكنولوجيا 
االبتكار  اإىل ت�شمني  املركز يهدف  اأن  والطاقة  للمياه  الوطني  مديراملركز 
والطاقة مع  املياه  ا�شتدامة م�شادر  لتحقيق  القرار  اتخاذ  تعزيز عملية  يف 
التقليدية  غر  املياه  وم��وارد  املتجددة  الطاقة  على  خا�ش  ب�شكل  الرتكيز 
واالبتكار  املعرفة  على  قائم  تناف�شي  وطني  اقت�شاد  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
التقنيات  وتطوير  ا�شتخدام  ويعتزم  امل�شتقبلية  التكنولوجية   والتطبيقات 
رفع  التقنيات يف  با�شتخدام هذه  واملياه  الطاقة  تنمية قطاعي  احلديثة يف 
للتحلية  جديدة  واأ�شاليب  تقنيات  وابتكار  البحر،  مياه  حتلية  طرق  كفاءة 
تعتمد على الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�شية كما يهدف اإىل ابتكار طرق 
على  والعمل  ال�شحي  ال�شرف  مياه  ملعاجلة  واقت�شادية  فعالة  واأ�شاليب 
تغذية اخلزانات اجلوفية باأ�شاليب عالية الكفاءة وين�شب اهتمام املركز يف 
ابتكار طرق حديثة لال�شتفادة من موارد املياه والطاقة املتجددة وتخزينها 
وادارتها وا�شتخدام اأحدث االآليات للبحث والتطوير يف جمايل املياه والطاقة 
الرتكيز على  اال�شطناعي، مع  والذكاء  والدرونز  بعد  اال�شت�شعار عن  مثل 
تقليل ا�شتهالك الطاقة. وذكر الدكتور حمد اجل�شمي مدير مركز االإمارات 
الأبحاث التنقل ان املركز �شيعمل �شمن روؤيته البحثية على الرتكيز على عدة 
اأولويات تتمثل يف التنقل االأخ�شر با�شتخدام و�شائل النقل اخل�شراء والبنية 
التحتية امل�شتدامة وال�شالمة املرورية ودعم الروؤية ال�شفرية لتحقيق معدل 

�شفر وفيات يف طرقات االإمارات بحلول عام 2040 والتنقل الذكي واملت�شل 
ب�شبكات اجليل اخلام�ش وما يليها من تقنيات احلو�شبة ال�شحابية املتقدمة. 
وذكر االأ�شتاذ الدكتور نزار زكي مدير مركز حتليالت البيانات ال�شخمة ان 
املركز من املراكز احلديثة التي اأن�شئت يف اجلامعة وي�شاهم يف تعزيز البحث 
واملنطقة،  الدولة  يف  رائ��دا  املركز  جتعل  عاملية  توجهات  خالل  من  العلمي 
وهذه التوجهات هي تطوير حلول متقدمة مفتوحة امل�شدر ل�شناعة القرار 
واالنتاج  االأداء  لدعم  البيانات  على  واملبني  التف�شر  وقابل  والذكي  االآيل 
احلكومي واخلا�ش، وتطوير تقنيات متقدمة قائمة على الر�شم البياين /
الذكاء اال�شطناعي، التعلم العميق، التعلم املعزز، التعلم اجلماعي/ لت�شهيل 
التح�شينات ال�شريعة ل�شانعي القرار، واال�شتفادة من البلوك ت�شني الإن�شاء 
تطوير  على  �شركز  املركز  اأن  اإىل  ولفت  ونظيفة.  اأق��ل  وحتليالت  بيانات 
ا�شرتاتيجيات وحلول متقدمة الأمن وخ�شو�شية البيانات، وحتديد الرابط 
املفقود بني البيانات ال�شخمة وقيمة االأعمال من خالل تطوير حلول بيانات 
اأبحاث احلو�شبة الكمية لتح�شني عمليات  �شريعة وقابلة للتنفيذ، وت�شريع 
البيانات ال�شخمة والتحليالت. وبينت اال�شتاذة نوف اجلنيبي مديرة مركز 
االإمارات الأبحاث ال�شعادة ان املركز �شيقوم بالرتكيز حول عدد من املحاور 
البحثية املهمة منها تقليل القلق وال�شغوطات النف�شية يف املجتمع خا�شة بني 
طلبة اجلامعات واملدار�ش خا�شة بعد االأزمات كدرا�شة الو�شع ما بعد جائحة 
كوفيد19-، ودور العالج بعلم النف�ش االيجابي ودور الغذاء يف حتقيق جودة 
احلياة ودور ال�شيا�شات يف تقليل ال�شدمات احلياتية وتعزيز جودة احلياة. 
والذي  والطفولة  االأمومة  بنت مبارك الأبحاث  ملركز فاطمة  بالن�شبة   اما 
يعد اأحدث املراكز البحثية امل�شرتكة بني جامعة االإمارات واملجل�ش االأعلى 
لالأمومة والطفولة يف اأبوظبي فهو يهدف اىل حتقيق روؤية دولة االإمارات 
2071 اللتني تعتربان التعليم  2021 ومئوية االإمارات  العربية املتحدة 
العلمية  والدرا�شات  بالبحوث  اال�شتعانة  للدولة من خالل  ق�شوى  اأولوية 
ويهدف اإىل �شد الفجوة يف جمال املراكز البحثية املخت�شة يف جمال االأمومة 
والطفولة يف الدولة ..اإ�شافة اإىل خلق معارف وبيانات لال�شتفادة منها يف 
الدقيقة.  والبيانات  العلمي  البحث  نتائج  على  امل�شتندة  ال�شيا�شات  �شنع 
التنمية  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  دور  تعزيز  اإىل  اأي�شا  املركز  ويهدف 
امل�شتدامة مبا يتفق واال�شرتاتيجية الوطنية لالأمومة للطفولة 2017 – 
2021 واخلطة اال�شرتاتيجية لتعزيز حقوق وتنمية االأطفال ذوي االإعاقة 

.2021 –  2017

جامعة الإمارات.. 50 عاما قادمة ت�ست�سرفها مراكزها البحثية
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دهون  با�صم  اأي�صا  املعروفة  احل�صوية،  ال��ده��ون  تقع 
من  يزيد  ما  الداخلية،  االأع�صاء  من  بالقرب  البطن، 

خطر حدوث م�صاعفات خطرية.
 وبحثت الدرا�صات املن�صورة يف جملة Obesity، عن العالقة بني التغريات يف مدة النوم والتغريات 

طويلة املدى يف الدهون احل�صوية لدى البالغني.
م�شاركا   293 على  درا���ش��ة  واأج��ري��ت 
ترتاوح اأعمارهم بني 18-65 �شنة، 

على مدى �شت �شنوات.
اأب���ل���غ ع���ن مدة  ويف ال���ع���ام االأخ�����ر، 
ال����ن����وم ذات�����ي�����ا، وُق����ّي����م����ت ال���ده���ون 
الت�شوير  ب��ا���ش��ت��خ��دام  احل�����ش��وي��ة 
الذي   ،)CT( املحو�شب  املقطعي 
وجهاز  ال�شينية  االأ�شعة  ي�شتخدم 
���ش��ور مف�شلة  الإن�����ش��اء  ك��م��ب��ي��وت��ر 

لداخل اجل�شم.
النوم  زي����ادة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
من �شت �شاعات اأو اأقل اإىل �شبع اأو 
اكت�شاب  من  قللت  �شاعات،  ثماين 
 ٪  26 بن�شبة  احل�شوية  ال��ده��ون 

تقريبا.
وح������ددت درا�����ش����ات اأخ������رى وج���ود 
ارت����ب����اط ب���ني م����دة ال���ن���وم وزي�����ادة 

الدهون احل�شوية.
ا���ش��ت��م��رت خم�ش  ووج������دت درا�����ش����ة 

اأن  ���������ش��������ن��������وات 
النوم  "فرتات 
 " ى لق�شو ا
بزيادة  م��رت��ب��ط��ة 
الدهون احل�شوية.

التحديد،  وج����ه  وع��ل��ى 
اأقل  على  احل�شول  ارتبط 

من �شت �شاعات من النوم، 
وت�شجيل اأكرث من ثماين 
الدهون  ب��زي��ادة  ���ش��اع��ات، 

احل�شوية.
ولوحظ هذا االجتاه فقط 

ب���ني امل�����ش��ارك��ني ال���ذي���ن تقل 
اأعمارهم عن 40 عاما.

لتقليل  ع���ام���ة  ن�����ص��ائ��ح 
الدهون احل�صوية

طريقة  ت���وج���د  ال 
لتوجيه  واح������������دة 
�����ش����رب����ة ح���ا����ش���م���ة 

بنمط  العام  التزامك  فاإن  ذلك،  وبدال من  للدهون احل�شوية. 
حياة �شحي هو املهم. 

ويو�شح موقع "بوبا": "اإذا كنت ترغب يف تقليل دهون بطنك، 
ف�شتحتاج اإىل حرق �شعرات حرارية )طاقة( اأكرث مما ت�شتهلكه، 

وتناول االأنواع املنا�شبة من الطعام".
كما اأن حماولة تناول ما ال يقل عن خم�ش ح�ش�ش من الفاكهة 
باالألياف  الغنية  الن�شوية  االأطعمة  واإدراج  واخل�شروات يوميا، 

يف وجبات الطعام، ميكن اأن ي�شاعد يف حتقيق ذلك.
وت�شمل الن�شائح الرئي�شية االأخرى ما يلي:

م�شروبات  اأو  الد�شم  قليلة  االألبان  منتجات  بع�ش  تناول   •
ال�شويا املدعمة بالكال�شيوم.

ت�����ن�����اول  والبقول •  الفا�شوليا  من  املزيد 
واالأ�شماك والبي�ش.

• تناول كميات قليلة من 
الزيت غر امل�شبع.

اإىل  ���ش��ت��ة  • ا���ش��رب 
ث��م��ان��ي��ة اأك�����واب من 

املاء كل يوم.
اإ�شافة  جت��ن��ب   •
اأو ال�شكر اإىل  امللح 

وجباتك.
يكون  اأن  ومي���ك���ن 
اأي�شا  ال����ربوت����ني 
و�����ش����ي����ل����ة م���ف���ي���دة 
الأنه  ال���وزن  لفقدان 
ت�شعر  ي����ج����ع����ل����ك 
من  اأك��رث  بال�شبع 
ت  ا ر هيد بو لكر ا
وال�����������ده�����������ون، 
ي�شر  ك����م����ا 

"بوبا".
يت�شمن  و
امل�����������ك�����������ون 
ئي�شي  لر ا
االآخ�������������������������ر 
ل������ت������ق������ل������ي������ل 
الدهون احل�شوية، 
مم����ار�����ش����ة ال���ت���م���اري���ن 

البدنية املنتظمة.

جتنب اإ�صافة امللح اأو ال�صكر اإىل وجباتك

عادة يومية ب�سيطة لتقليل 
دهون البطن!

مب�شاكل  املرتفعة  احل���رارة  درج��ات  ترتبط 
املرتبطة  وامل���ت���الزم���ات  ال��ت��ن��ف�����ش��ي  اجل���ه���از 
باحلرارة، والتي ميكن اأن تكون مميتة ب�شكل 

خا�ش لالأطفال ال�شغار وكبار ال�شن.
وميكن لتوخي احلذر ب�شاأن عالمات �شربة 
ال�شم�ش وفهم كيفية منعها اأن ينقذ احلياة 
االرتفاع  يف  احل���رارة  درج���ات  ت�شتمر  حيث 

هذا ال�شيف.
بالت�شنجات  احل�����رارة  درج����ة  ارت���ف���اع  ي��ب��داأ 

احلرارية والتعب واجلفاف
هناك  اإن  كلينك"  "مايو  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��ول 
الت�شنجات  ال�شم�ش:  ثالث مراحل ل�شربة 
احل������راري، و�شربة  واالإن���ه���اك  احل���راري���ة، 

ال�شم�ش الكاملة.
ال�شم�ش  ل�شربة  االأوىل  املراحل  ت�شبه  وقد 
اخلمول الذي ي�شاحب اخلروج خالل يوم 

م�شم�ش.

ووفقا ل� NBC News، من املحتمل اأن 
تبداأ يف ال�شعور بالتعب والقليل من الدوار 
واجلفاف. وت�شنجات احلرارة، اأو انتفاخات 
الع�شالت ب�شكل ع�شوائي حول اجل�شم، هي 
عالمة منبهة اأن درجة حرارة اجل�شم بداأت 

يف االرتفاع.
"مايو  موؤ�ش�شة  تو�شي  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  ويف 
اأي  م��ن  ال��راح��ة  م��ن  كلينك" ب��اأخ��ذ ق�شط 
ن�����ش��اط ت��ق��وم ب���ه ل�����ش��رب ع�����ش��ر ���ش��اف اأو 
االإلكرتوليت(،  )اأو  بالكهرل  م��ل��يء  ���ش��يء 
وتدليك الع�شالت، واالنتظار حتى تختفي 

الت�شنجات للقيام باأي مهام �شاقة.
وال�شداع  ال�����ش��دي��د  ب��ال��ت��ع��رق  ���ش��ع��رت  واإذا 
والغثيان، فمن املحتمل اأن تظهر التاأثرات 

الكاملة لالإجهاد احلراري.
وال�شداع  ب��ال��غ��ث��ي��ان  ال�����ش��ع��ور  يف  ب����داأت  اإذا 
يكون  اأن  احتمال  فهناك  الغزير،  والتعرق 

االإنهاك  م��رح��ل��ة  اإىل  ان��ت��ق��ل  ق���د  ج�����ش��م��ك 
احلراري من ارتفاع درجة احلرارة.

عندما  الكامل  احل���راري  االإن��ه��اك  ويحدث 
داخلية  ح�����رارة  درج����ة  اإىل  اجل�����ش��م  ي�����ش��ل 
درج����ة   104( م���ئ���وي���ة  درج������ة   40 ت��ب��ل��غ 
االأمريكية  لالأكادميية  وفقا  فهرنهايت(، 

الأطباء االأ�شرة.
الداخلية  احل���رارة  درج��ة  تكون  اأن  وميكن 
�شم�ش،  اإىل �شربة  ت���وؤدي  ق��د  الأن��ه��ا  ���ش��ارة 

والتي ميكن اأن تكون مميتة.
باالنتقال  كلينك"  "مايو  موؤ�ش�شة  تو�شي 
املياه،  و����ش���رب  ب������رودة،  اأك����رث  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
ووقف كل االأن�شطة اإذا وجدت نف�شك ت�شك 

يف االإرهاق احلراري.
النق�ش  اأو  ب��االرت��ب��اك  ال�شعور  يعني  وق��د 
التام يف العرق حالة اأكرث خطورة من �شربة 

ال�شم�ش التي تتطلب زيارة امل�شت�شفى.

اململكة  يف  الوطنية  ال�شحة  خلدمة  ووفقا 
املتحدة، فاإن االأ�شخا�ش الذين تظهر عليهم 
يتعرقون  ال  ع��ادة  ال�شم�ش  �شربة  عالمات 
على الرغم من ال�شعور باحلرارة ال�شديدة، 
اأو التنف�ش ال�شريع، اأو قد ي�شابون بنوبة، اأو 

يبدو عليهم االرتباك.
ارتفاع  مراحل  اأخطر  هي  ال�شم�ش  و�شربة 
درجة احلرارة واأكرثها خطورة الأنها ميكن 

اأن ت�شبب تلفا دائما للدماغ اأو الوفاة.
وتو�شي ال�شلطات بالعالج يف امل�شت�شفى اإذا 

الحظت اأيا من اأعرا�ش �شربة ال�شم�ش.
اأن حت��اف��ظ على  وب�����ش��ك��ل ع����ام، م���ن امل��ه��م 
وتبليل  ال����ب����ارد،  واال���ش��ت��ح��م��ام  رط���وب���ت���ك، 
م��الب�����ش��ك، وجت���ن���ب اأ����ش���ع���ة ال�����ش��م�����ش بني 
املناطق  يف  م�شاء  و3  �شباحا   11 ال�شاعة 
�شديدة ال�شخونة للم�شاعدة يف منع ارتفاع 

درجة احلرارة.

عالمات �سربة ال�سم�ص وفهم كيفية منعها
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اعـالن تغيري ا�سـم

احلو�شني(  خمي�ش  �شعيد  )هاجر  املواطنة  تقدمت 
ق�شم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 
اىل)املزون(   ا�شمها من )هاجر(  بتغير  التوثيقات 
املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ش  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن
 

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : المركيز اك�صكلو�صف للمجوهرات - �ص ذ م م  
ب��ردب��ي - اخلليج  GS ملك اع��م��ار العقارية )�����ش.م.ع( -   024 ال��ع��ن��وان : حم��ل رق��م 
التجاري - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 670765 رقم 
1095755 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية  القيد بال�شجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شر يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/8/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل 
 4 رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�صابات واالإ�صت�صارات  �صونتيك  املعني  امل�شفي 
3608344-04 فاك�ش  ملك حممد ابراهيم عبيداهلل - ديرة - ال�شغايه - هاتف : 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3617944  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : االملا�ص الالمع - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 7 ملك حممد ابراهيم عبيداهلل - ال�شغايه - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 507047 رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 51549 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار  يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2021/7/5 بتاريخ  دبي  حماكم 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�ش  2021/8/5 وعلى من لديه 
ملك   4 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  واالإ�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  �صونتيك 
حممد ابراهيم عبيداهلل - ديرة - ال�شغايه - هاتف : 3608344-04 فاك�ش : 
3617944-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صونتيك لتدقيق احل�صابات واالإ�صت�صارات
4 ملك حممد ابراهيم عبيداهلل - ديرة - ال�شغايه - هاتف  العنوان : مكتب رقم 
: 3608344-04 فاك�ش : 3617944-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
المركيز  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االقت�شادية 
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  اك�صكلو�صف للمجوهرات - �ص ذ م 
2021/8/8 وعلى  2021/8/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صونتيك لتدقيق احل�صابات واالإ�صت�صارات
4 ملك حممد ابراهيم عبيداهلل - ديرة - ال�شغايه - هاتف  العنوان : مكتب رقم 
: 3608344-04 فاك�ش : 3617944-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية االملا�ص الالمع 
2021/7/5 واملوثق لدى  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  - �ص ذ م م 
اأو  اع��رتا���ش  اأي  لديه  من  وعلى   2021/7/5 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
جنمة االهرام ملقاوالت التك�سية واالر�سيات ذ م م   

)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002658/ 
اإىل املحكوم عليه : جنمة االهرام ملقاوالت التك�شية واالر�شيات ذ م م   

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ جليثم حممد جمعه  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 76024 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الطوار للحدادة واللحام ذ م م   
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002053/ 

اإىل املحكوم عليه : الطوار للحدادة واللحام - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة بن مالك حلقول النفط وال�شناعة - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 162171 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإ�ستئنافية املدنية االحتادية
نظر   اعادة  اإلتما�س   AJCAPCIREACON2021 /0000016 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : انار افياتيك )م م ح( / موؤ�ش�شة منطقة حرة بعجمان  
جمهول حمل االإقامة : دولة االإمارات العربية املتحدة اإمارة دبي - �شارع بولفار ال�شيخ حممد 
بن را�شد بناية بولفار بالزا رقم مكاين 2609288186 مكتب رقم 3003  هاتف متحرك 
ceo@ الكرتوين  بريد    043300269 هاتف    0506868054  0504688657
الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب   2021/9/1 بجل�شة  باحل�شور  انت مكلف   -  wmkllc.ocm
حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى - 
االإ�شتئناف 3( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/24 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإ�ستئنافية املدنية االحتادية
نظر   اعادة  اإلتما�س   AJCAPCIREACON2021 /0000016 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اونار افياتيك �شودان وميثلها الوليد م�شطفى ح�شن يو�شف الكردفاين   
جمهول حمل االإقامة : دولة االإمارات العربية املتحدة اإمارة دبي - �شارع بولفار ال�شيخ حممد 
بن را�شد بناية بولفار بالزا رقم مكاين 2609288186 مكتب رقم 3003  هاتف متحرك 
ceo@ الكرتوين  بريد   043300269 هاتف   0506868054  0504688657
الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب   2021/9/1 بجل�شة  باحل�شور  انت مكلف   -  wmkllc.ocm
حمكمة عجمان االإحتادية املحكمة االإ�شتئنافية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى - 
االإ�شتئناف 3( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/24 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2019/ M0002971 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه/ برا�شانت ايرانينتى ميثال، العنوان: 1016248
امل��ح��ك��م��ة يف  ه����ذه  ع��ل��ي��ك  ح��ك��م��ت  ق���د   2019/11/28 ب���ت���اري���خ  ع��ل��م��ا  ن��ح��ي��ط��ك��م 

الدعوىاملذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح دنيا للتمويل ذ.م.م ، بالتايل:

الف  و�شبعون  م��ائ��ة  مبلغ  للمدعية  ي���ودي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املحكمة  حكمت 
و�شبعمائة و�شتة وع�شرون درهم و�شتة ع�شر فل�ش وبان يودي لها فائدة بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد ب�شرط ان ال جتاوز ا�شل الدين املق�شى به 
والزمته بامل�شروفات والر�شوم وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا 

ذلك من طلبات.  حكما  قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�سة على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0005313 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه علي عي�شي ملقاوالت البناء ذ م م ، العنوان : 9318421
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح م�شتن�شر ح�شني �شان على ، بالتايل 
ن�ش احلكم - انه بتاريخ : 2021/07/04

املدعي جواز  ت�شلم  اأن  عليها  املدعي  ب��اإل��زام  ناأمر   : االأوراق  على  االط��الع  عد 
ال�شفر اخلا�ش به. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من 

اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002967 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه احمد عبدالتواب على عبداهلل، العنوان : 9261527
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح اأجرة ال�شارقة )ذ.م.م( ، بالتايل :

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : اأوال : اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي اإىل املدعية مبلغ 
وقدره األفان وثالثة دراهم واأربعة وع�شرون فل�ش والفائدة بواقع 4% من تاريخ قيد 

الدعوى وحتى متام ال�شداد على اأال تزيد عن اأ�شل املبلغ املق�شى به 
ثانيا : اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات

حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004291 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه خالد نواز حممد نواز ، العنوان : 9298327
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/08/19 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح اأجرة ال�شارقة ذ.م.م ، بالتايل:

اإىل املدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  اإل��زام املدعى عليه   : اأوال  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري:- 
األفا وثمامنائة وت�شعة ع�شر درهم و90 فل�ش ، والفائدة  مبلغ وقدره �شبعة وثالثون 
املبلغ  اأ�شل  اأال تزيد عن  ال�شداد على  الدعوى وحتى متام  تاريخ قيد  4%من  بواقع 

املق�شى به. ثانيا : اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شروفات
حكما قابال لال�شتتناف خالل املدة القانونية. 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
اخطار باحلجز التنفيذي )ن�سرا(

يف الق�سية التنفيذية رقم 3309 ل�سنة 2019

اىل املنفذ �شده / ورثة عبداهلل نا�شر عبداهلل ال ثاين
ل�شالح املنفذ له / بنك اأبوظبي التجاري - )بنك االحتاد الوطني(

قررت املحكمة ) دائرة التنفيذ ( يف الق�شية التنفيذية اأعاله، اإعالمكم باأنه مت توقيع 
احلجز التنفيذي على العقار املو�شح بياناته ادناه : قطعة رقم )48/اأ( ملك مبنطقة 
االبتدائية  ال�شارقة  حمكمة  مراجعة  عليكم  يتوجب  لذلك  ال�شارقة.  ب��اإم��ارة  املجاز 
االحتادية ق�شم احلجوزات والبرع خالل �شبعة اأيام من تاريخ االعالن يف حال وجود 
املحكمة  ف��اإن  املحدد  والتاريخ  امليعاد  اإعرتا�ش. ويف حال تخلفكم عن احل�شور يف  اإي 

�شتبا�شر اجراءات البيع يف غيابكم ..
عن/ رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6823(

املنذر : خليج دبي للمقاوالت ذ م م .
�شد / املنذر اليها : ميكاترونك�ش ام اي بي ذ م م

املنذر اليها : امين حممد م�شاد - )جمهولة حمل االإقامة( )جمهولة العنوان(
�شيغة االإعالن بالن�شر

درهم  وقدرة856،100  مبلغ  ب�شداد  ل��ه  ال��وف��اء  ب�����ش��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
)ثمامنائة و�شتة وخم�شون الف ومائة درهم الغر( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من 
اإيل ا�شت�شدار امر  تاريخ ا�شتالم هذا االخطار ويف حالة عدم ال�شداد �شي�شطر املنذر 
اأداء �شد املنذر اليها باأداء مبلغ وقدرة 856،100 درهم )ثمامنائة و�شتة وخم�شون 

الف ومائة درهم الغر( باالإ�شافة اإىل اأي ر�شوم او م�شاريف اأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 222
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : حممد �شهاب الدين حممد ابو القا�شم ، اجلن�شية بنغالدي�ش 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 50% و ذلك اىل ال�شيد : حممد �شالح الدين 
الكهربائية(  املوترات  للف  ال�شخمة  )القوة  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ش  اجلن�شية  ابوالقا�شم  حممد 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )608785( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  والتي 

االقت�شادية، تعديالت اخرى : ان�شحاب �شريك
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - روؤوف خان مادر خان   
مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003215/ 

اإىل املحكوم عليه : روؤوف خان مادر خان 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ عمران حممد ار�شاد حممد ار�شاد  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 12033 درهم مع الفائدة بواقع 5% 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سركة بروك انرتنا�سونال )م م ح( وميثلها رادهيكا باناكاباتاليل مدهو�سودنان   

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001702/ 
اإىل املحكوم عليه :  �شركة بروك انرتنا�شونال )م م ح( وميثلها رادهيكا باناكاباتاليل مدهو�شودنان  العنوان : 
هاتف 0554371654   SM-OFFICE F1247C - اإمارة عجمان - موؤ�ش�شة منطقة حرة م م ح

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ حجت اهلل فتح اهلل ك�شت بور - اجلن�شية ايراين  

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

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 54359.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001809 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : و�شيم حممدعكاوي  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : عجمان - املنطقة ال�شناعية االوىل - معر�ش رقم 27 - �ش 

ب 23522 رقم مكاين 4814708427  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  الواحد( �شخ�شيا  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  االإبتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/22 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001809 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نا�شر احمد حممد عبده  
جمهول حمل االإقامة : العنوان : عجمان - املنطقة ال�شناعية االوىل - معر�ش رقم 27 - �ش 

ب 23522 رقم مكاين 4814708427  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  الواحد( �شخ�شيا  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  االإبتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/22 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001809 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هاين �شعيد علي حممد ح�شب اهلل 
جمهول حمل االإقامة : العنوان : عجمان - املنطقة ال�شناعية االوىل - معر�ش رقم 27 - �ش 

ب 23522 رقم مكاين 4814708427  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
او  �شخ�شيا  الواحد(  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  خالل مدة ال 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/8/22 م

مدير اخلدمات الق�سائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 2175 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )املنفذ �سده  ن�سرا(
اإىل املنفذ �شده / حت�شني ابراهيم ح�شن  

ل�شالح املنفذ له / بنك االإ�شتثمار - �ش م ع  
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم 
االثنني املوافق 2021/9/6 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل :  
العقار قطعة رقم )0535( مبنطقة عجمان ال�شناعية 2 باإمارة عجمان وامل�شماة �شابقا قطعة رقم )2/28/�ش( 
مبنطقة ال�شناعية 2 باإمارة عجمان بواقع ح�شة من عقار ، ح�شة من ا�شل 4 ح�ش�ش بن�شبة 75% ب�شعر ا�شا�شي 
مقداره )8.800.000.00( درهم، )ثمانية مليون وثمامنائة الف درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�شى 

http: www.emiratesauction.ae  : احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. 
وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة 

اأيام على االأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 2175 ل�سنة 2018 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ) ن�سرا(
اإىل املنفذ �شده / حت�شني ابراهيم ح�شن  

ل�شالح املنفذ له / بنك االإ�شتثمار - �ش م ع  
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم 
االثنني املوافق 2021/9/6 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل :  
العقار قطعة رقم )0535( مبنطقة عجمان ال�شناعية 2 باإمارة عجمان وامل�شماة �شابقا قطعة رقم )2/28/�ش( 
مبنطقة ال�شناعية 2 باإمارة عجمان بواقع ح�شة من عقار ، ح�شة من ا�شل 4 ح�ش�ش بن�شبة 75% ب�شعر ا�شا�شي 
مقداره )8.800.000.00( درهم، )ثمانية مليون وثمامنائة الف درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�شى 

http: www.emiratesauction.ae : احلال وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. 
وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة 

اأيام على االأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
وزارة العدل - حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 تنفيذ رقم 811 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
اإىل املنفذ �شده / غالم م�شطفى نيزار احمد  

ل�شالح املنفذ له / بنك دبي االإ�شالمي  
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم االإثنني 

املوافق 2021/9/6 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل : 
مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة   1 الرا�شدية  مبنطقة   )B( الهورايزون  ابراج   )710( العقارية  الوحدة 
)320،000.00( درهم، )ثالثمائة وع�شرون الف درهم(، وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع 

http: www.emiratesauction.ae : االإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يتوجب على الراغب باالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�شراء او اال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين 

لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام  بثالثة  للبيع  املحدد  املوعد  قبل  م�شتندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�ش  له  من  كل  وعلى 

على االأقل. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حليمه اأحمد احلو�سني 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:2027/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف التجارية االوىل رقم 84

والر�شوم  كلي  جت��اري   816/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  ا�شتئناف   : اال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف واالتعاب.

امل�شتاأنف:�شبيكون �ش.ذ.م.م
اأفينو - خلف معر�ش �شيارات ني�شان - الطابق  عنوانه:دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية بيزن�ش 
ال�شابع مكتب رقم 712 - �ش.ب رقم 87134 - هاتف رق���م:0429404020 - فاك�ش رق���م:042953856 - 

مكاين:3248594620 - وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي 
-  �شفتهما  ذ.م.م   اأبوظبي  لالن�شاءات  اأرابتك   -2 ���ش.م.ع  القاب�شة  اأرابتك   -1   : اإعالنهما  املطلوب 

بالق�شية : م�شتاأنف �شدهما
اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رق���م:816/2019 جتاري كلي. وح��ددت لها  مو�شوع االإع��الن :  قد 
جل�شة يوم االحد  املوافق  2021/10/17  ال�شاعة 10.00 �ش بقاعة التقا�شي عن بعد، وعليه يقت�شي 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:1183/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف العقارية االوىل رقم 90

مو�شوع اال�شتئناف : ا�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/60 عقاري كلي والر�شوم 
وامل�شاريف واالتعاب.

امل�شتاأنف:�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م
لال�شتثمار  دب��ي  مبنى   - علي  جبل  منطقة   - لال�شتثمار  دب��ي  جممع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
- فاك�ش رق�����م:048851007 - هاتف 048851188 - �����ش.ب:111485 - م���ك���اين:1521766151 - 

امييل:info@alserkallawfirm.ae - وميثله:حمد عي�شى حممد العي�شى 
: م�شتاأنف  -  �شفته  لل�شناعة )ذات م�شوؤولية حم��دودة(   �شركة كارتل   -1  : اإعالنه  املطلوب 

�شدهما
اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م:2021/60 عقاري كلي. وحددت  مو�شوع االإعالن :  قد 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/9/7  ال�شاعة 10.00 �ش بقاعة التقا�شي عن بعد، وعليه 

يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7988/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1391 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )687087( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : مفاهيم الفن التقنى )تاكمي( ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الرب�شاء االوىل - بردبي - دبي - �شارع منطقة واحة دبي لل�شيلكون - 
مبنى برج  الق�شر )باال�ش تاور( - �شقة الطابق االول مكتب 102 

املطلوب اإعالنه : 1- جوافة بيمنت �شرفيز منطقة حرة ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )687087( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:4181/2021/60 امر اأداء 
املنظورة يف:اأوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : الزام املطلوب �شده االمر بان يوؤدي اىل طالب االمر مبلغ )1222112( درهم مليون ومئتان واثنان 
وع�شرون الفا ومائة واثنا ع�شر درهم اماراتي - باال�شافة اىل الفائدة التاخرية بواقع ن�شبة 12٪ من تاريخ ارجتاع 
ال�شيك لعدم كفاية الر�شيد �شند الدين وحتى تاريخ ال�شداد التام مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل والزام املطلوب �شده 

االمر بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ايدج فيوجر تريدينجز م.م.ح/ذ.م.م 

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب 102
وميثله:مرمي عبداهلل مراد البلو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- اخلان للعقارات -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/6/30 بالزام املعرو�ش �شدها ان توؤدي 
للطالبة مبلغا وقدره )1.222.112( درهم مليون ومئتان واثنان وع�شرون الفا ومائة واثنا ع�شر درهم  - م�شافا اليه 
فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 5٪ اعتبارا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 2020/9/5 وحتى ال�شداد التام والزمت 
املعرو�ش �شدها بامل�شاريف   ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر 

 246/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  مطعم بيت االفطار �ش.ذ.م.م )حاليا( مطعم �شباي�شي اند 
تي�شتي �ش.ذ.م.م )�شابقا( -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )39437.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن بالن�سر 
 247/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  العميمي العاملية للتجارة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )29213.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر 

 5429/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  ميد�شفني لتخزين االدويه ذ.م.م
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بو�شت جلوبال لتجارة امل�شتلزمات الطبية والتجميلية 
�ش.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )43554( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
 378/2016/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  احمد حممد خمي�ش خلفان اجلافلة
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد ع�شام النابل�شي
وميثله:علي ابراهيم احمد ح�شونة 

الكائنة  ار���ش  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
مبنطقة ال�شفا الثانية - برقم ار�ش 140 وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
 656/2016/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  بفاريا جلف �شندوفال ليمتد - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عبداهلل زكريا نادري
وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال 

الكائنة  ال��وح��دات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
 SGt22 - 1-10 مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم االر�ش 546 - رقم الوحدات
وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2021/8/18. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر 

 6003/2021/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  دي ام اي انرتنا�شونال ميدل اي�شت لتاأجر االالت واملعدات 
ذ.م.م - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ماريا ايزابيل تيك�شون ريلورازا 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )24507( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 

اىل مبلغ )491( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن بالن�سر        
       يف  الدعوى 395/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

مو�شوع الدعوى :  
طالب االإعالن / 1-بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �شا�شني رامنات كومبارى -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل االقامة 
اأق��رب جل�شة  املوقرة  املحكمة  نلتم�ش من عدالة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
واعالن املدعي عليه بها مع عر�ش ملف الدعوى على �شعادة القا�شي على مكتب ادارة الدعوى الحالتها 
اىل �شعادة قا�شي امر االداء يف حال توافر �شروط ا�شت�شدار امر االداء وفقا للمواد اأرقام )62.17/8( من 
الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )729.987/77( درهم �شبعمائة وت�شعة وع�شرون الف وت�شعمائة و�شبعة وثمانون درهم و�شبعة 
ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف  و�شبعون فل�شا( والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2021/9/5  ال�شاعة 8.30 �ش يف قاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 755/2021/18 عقاري جزئي  
مو�شوع الدعوى :  

طالب االإعالن :  م�شرف االمارات اال�شالمي �ش.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- مارجان تربيزي فرد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

الدعوى  يف   2021/7/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح/م�شرف االمارات اال�شالمي �ش.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )1.703.292( والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع 
،   حكما مبثابة احل�شوري قابال  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  وال��ف  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامها 
�شاحب  با�شم  �شدر  االع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن بالن�سر        
 4440/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر - تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- لوردي ملواد البناء �ش.ذ.م.م وميثلها املدير امل�شوؤول )اليا�ش يو�شف الغريب(   

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :الهجران للنقل الربي العام �ش.ذ.م.م وميثلها املدير امل�شوؤول )جماهد �شهزاده( 

- وميثله:حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي 
طلب ا�شت�شدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/7/3 الزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )150000( مائة وخم�شون الف درهم فقط ال غر - والفائدة 
5٪ منذ تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
بالنفاذ  االم��ر  �شمول  طالب  ان  املحكمة  تنوه  طلبات  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب 

املعجل ال مربر له لذا ق�شت برف�شه.
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:5128/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار االمر بالزام املطلوب االمر �شدهما االوىل والثاين بالت�شامن والتكافل 
بان يدفعا لطالبة االمر مبلغ وقدره )175.707( مائة وخم�شة و�شبعون الف و�شبعمائة و�شبعة درهم - مع 
الفائدة القانونية 9٪ من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام باال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة 
املدعي:االوج لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - راأ�ش اخلور ال�شناعية الثانية - دبي
املطلوب اإعالنهما :  1- �شركة الفجرة الوطنية للمقاوالت ذ.م.م 2-يو�شف حنا زهره  -  �شفتهما : مدعي 

عليهما
مو�شوع االإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر االأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/11 - بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )175.707( مائة وخم�شة و�شبعون الف 
و�شبعمائة و�شبعة درهم - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ:2021/7/26 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما 

بالر�شوم وامل�شاريف .ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5259/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،  4329/2021 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)17832( درهم ل�شالح العامل باال�شافة اىل مبلغ وقدره )357( درهم ر�شوم تنفيذ احلكم ومبلغ )1293( 

درهم ر�شوم الدعوى االبتدائية ل�شالح املحكمة.
طالب التنفيذ : حممد غيث حممد ظافر م�شطفى

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - منطقة املدينة املالحية - �شارع امليناء - بناية جمرا البزا - 
بالقرب من وي�شت زون �شوبرماركت وبالقرب من فندق كابيتول امليناء - رقم مكاين:2629892902 

املطلوب اإعالنه : 1- ممدوح حممد ال�شيد خلدمات تنظيف املباين - �شفته : منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�شوع 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1650( درهم ر�شوم  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )17832( درهم اىل طالب 
خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:910/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره 
)750.000( درهم �شبعمائة وخم�شون الف درهم والتعوي�ش عن ال�شرر املادي مبلغ )300.000( ثالثمائة الف درهم 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 بواقع  والفائدة 

كفالة. 
املدعي:حممد ح�شن ن�شري

قناة   - �شقة 1202   - االول  ال��ربج  - مبنى  اخل��ان  �شارع   - ال�شارقة   - املجاز   - ال�شارقة  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 
الق�شباء 

املطلوب اإعالنه :  1- كي ام القاب�شة ا.ع.م -  �شفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد بني املدعي واملدعي عليهما والزام  مو�شوع االإع��الن :  قد 
ال�شرر  والتعوي�ش عن  درهم  الف  �شبعمائة وخم�شون  درهم   )750.000( وقدره  بالت�شامن مببلغ  عليهما  املدعي 
املادي مبلغ )300.000( ثالثمائة الف درهم والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شاعة  املوافق  2021/8/25   بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء   املحاماة و�شمول احلكم 
10.00 �ش يف قاعة التقا�شي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:397/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�شابعة رقم 136

وقيمتها  التاأخرية  والفوائد  دره��م   )5000000( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�شوع 
12٪ من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وهو 1-11-2016 وحتى متام ال�شداد الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بروفوند ليمتد - عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى مكاتب ال�شاحة 

ب - �شقة جناح رقم 313- برج خليفة  
املطلوب اإعالنه : 1- الربج ريل اإ�شتيت ليمتد -  �شفته : مدعي عليه

مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/5/31 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ بروفوند ليمتد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )4000000( اربعة ماليني درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا من:2021/1/24 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   ، طلبات   من  ذلك  ماعدا  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3024/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )323.281.094( درهم ثالثمائة وثالثة وع�شرون الف 
ومائتان واحد وثمانون درهم واربعة وت�شعون فل�شا - والفائدة قانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 

التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بروديو�ش اك�شت�شينج ا�شرتاليا املحدودة

عنوانه:وعنوانها املختار االمارات - امارة دبي - ديرة رقة البطني �شارع املكتوم بناية ام ام تاورز مكتب 1203 رقم 
مكاين:3988197711 

املطلوب اإعالنه :  1- �شليكت �شتار لتجارة اخل�شار والفواكه �ش.ذ.م.م -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )323.281.094( 
درهم ثالثمائة وثالثة وع�شرون الف ومائتان واحد وثمانون درهم واربعة وت�شعون فل�شا - والفائدة قانونية بواقع 
يوم  لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  وبالر�شوم  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9٪ من 
اأو من  ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور  الثالثاء  املوافق  2021/8/31  ال�شاعة 09.30 �ش يف قاعة التقا�شي عن بعد 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر        

                  الدعوى رقم 2021/1360 مدين جزئي دبي وفيها طلب اعالن بالن�سر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر

اإىل املدعى عليهما/1_ اليا�ش عمر حممد الب�شاب�شه، 2_ احمد حممد كرمي الهزبر - جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن املدعى/�شريف حممد عبد ال�شالم عبد الغني

و ميثله /زينب قل زاد علي دبر الدين البلو�شي
اأقرب جل�شة لنظرها واإعالن للمدعي عليهما  اأواًل :- قبول الدعوى وحتديد  اأقام عليك�  الدعوى ومو�شوعها  قد 
والعقارات  املنقوالت  علي  التحفظي  واحل��ج��ز  عليهما  امل��دع��ي  �شفر  منع  م�شتعجلة  وب�شفة  ثانيا:-  ب�شحيفتها. 

وال�شيارات واحل�شابات و اال�شهم وال�شندات لدى جميع البنوك وحجز ما لهم لدي الغر.
باإلزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي  ثالثا:- وب�شفة مو�شوعية:1- احلكم 

مبلغ 193،000 درهم قيمة ما قاما باال�شتيالء عليه وثبوت ذلك بحكم جزائي نهائي
2- باإلزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي تعوي�شا عن اال�شرار املادية واالدبية 

مبلغ 300،000 درهم )ثالثمائة األف درهم( مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل .
3- احلكم باإلزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهما بالفائده القانونية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ 

املطالبه وحتي متام ال�شداد - رابعا:- اإلزام املدعى عليهما  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه
نود اإعالمكم اأنه قد مت ت�شجيل الدعوى املذكور بياناتها اأعاله �شدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�شور عرب برنامج 
االت�شال املرئي تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية االوىل، على هاتف رقم  )00971566037085( يوم   
30-8-2021 وذلك من ال�شاعة 9:00 �ش ولغاية ال�شاعة 12:30 ظ اأو احل�شور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة 

املعتمد )الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�شوية .

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر        
 4979/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- وحيد عبدالهادي حممد اأحمد  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :حممد من�شور ابوالفتوح النزاحي 
طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/6 بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي قيمة ال�شيكا الواردة تفا�شيله بالطلب مببلغ )25000( 
وحتى   2021/7/29 املطالبة يف  تاريخ  �شنويا من   ٪5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم 

متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات 
ولكم احلق يف ا�شتئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  214/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع الدعوى : اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �شكنية مقامة على قطعة االر�ش رقم 1122 ا�شم 
AL BASHRI-B1 رقم الطابق 2 والبالغ م�شاحته رقم 200.57 مرت وال�شادر له �شهادة  املبنى 

ملكية عقار من دائرة االرا�شي واالمالك بدبي با�شم املدعي عليهما بتاريخ:2013/6/23.
طالب التنفيذ : م�شرف دبي - �شركة م�شاهمة عامة - واخرون

عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افنيو - �شقة 
ال�شابع 703 - وميثله/خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي  - املطلوب اإعالنهما : 1- ناومي 

دوجال�ش  - �شفته : منفذ �شده 2- البرت ليونارد دوجال�ش - �شفته : منفذ �شده
التنفيذ  �شند   2013/76450 رقم  الرهن  عقد  ت�شمنها  التي  القيمة  ب�شداد  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
اتخاذ  يتم  �شوف  واال  االع��الن  تاريخ  يوما من  درهم خالل خم�شة ع�شر  ومقدارها )1.992.253039( 
اجراءات بيع العقار املبني او�شافه ادناه يف حالة عدم ال�شداد )نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة نخلة 
رقم العقار 203 -   -  AL BASHRI-B1 جمرا - رقم االر�ش 1122 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى

رقم الطابق 2 - م�شاحة العقار 200.57 مرت مربع .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اعالن بالن�سر 

 234/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  مطعم ا�شكنيتا ذ.م.م -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م
وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13727.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 

اعالن بالن�سر 
 230/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  خليفة عبد املجيد للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة االخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م

وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)27721.19( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13323 بتاريخ 2021/8/25 
اإعالن بالن�سر 

تبليغ �سادر عن اخلبري احل�سابي
د. ب�سام عجول

 - ريزيدن�شر  - مبنى كمبين�شكي  – نخلة جمرا  دب��ي  بر   : - عنوانه  ت�شفيتكوف  : دمي��رتي  الثاين  عليه  املدعى  اىل 
044442601 - هاتف حممول :  اأر���ش رق��م )32( - تليفون رق��م  مبنى رق��م )1( - �شقة رق��م )601( - قطعة 

Dmitry.Tsvetkov@@protonmail.com  بريد الكرتوين  -  00447444332211
نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2021/2014 جتاري جزئي حمكمة دبي االبتدائية

واملقامة �شدكم من قبل املدعية / اوليك�شاندر دوفجان
�شدكم   املقامة  الدعوى  على  وم�شتنداتكم  مذكراتكم  لتقدمي  اأع��اله  اإليها  امل�شار  الق�شية  يف  طرفاً  ب�شفتكم  ندعوكم 
والتوا�شل مع اخلبر ال�شتالم ن�شختكم من امل�شتندات املقدمة من اخل�شم وذلك خالل مهلة تنتهى ال�شاعة 14:00 
الثانية من ظهر يوم االأحد املوافق 2021/9/5  يتم التوا�شل مع اخلبر وار�شال م�شتنداتكم الكرتونياً على و�شائل 

www.mastersuae.com التوا�شل التالية، علماً باأن عنوان وخارطة املقر متوفرة على موقعنا االلكرتوين
971+  هاتف ار�شي :   4  2221148 expertbassam@masters.ae - وات�ش اب :  الربيد االلكرتوين 

 3092395433 رقم  مكاين  دبي    7191  : ب  �ش   +971  4  2229115 فاك�ش    +971  4  2233355
يف حال تخلفكم عن اإر�شال ما لديكم من م�شتندات وردود متعلقة بالدعوى خالل املهلة املحددة فاإن اخلبر �شيبا�شر 

اإجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.
اخلبري املنتدب / د. ب�سام عجول

اإجتماع خربة 
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ثقافة ال�سارقة تطلق الن�سخة الـ 24 من 
مهرجان الفنون الإ�سالمية دي�سمرب القادم

•• ال�شارقة -وام:

24 من  ال�  الن�شخة  القادم  بال�شارقة خالل دي�شمرب  الثقافة  دائ��رة  تنظم 
من  ودع��م  برعاية  “تدرجات”  �شعار  حت��ت  االإ�شالمية  الفنون  مهرجان 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش 
كجانب  الفنون  اأهمية  يف  �شموه  ل��روؤي��ة  وترجمًة  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى 
االإماراتيني  الفنانني  من  وا�شعة  مب�شاركة  عاملية  ح�شارية  ولغة  اإبداعي 
العامل متا�شياً مع االجراءات  امل�شاركات من خمتلف دول  تاأتي بقية  فيما 

االحرتازية.
الدائرة  مبقر  اأم�ش  اجتماعها  خالل  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  ووجهت 
مدير  الدائرة  يف  الثقافية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  الق�شر  حممد  بح�شور 
الن�شخة  يف  امل�شاركني  الفنانني  اإىل  ال��دع��وات  اللجنة  واأع�شاء  املهرجان 
“تدرجات”  املهرجان  الفنية مع مو�شوع  اأعمالهم  تنا�شقت  بعدما  املقبلة 
و�شواًل اإىل �شياغة منجز ب�شري ميتلك من الروؤى ال�شكلية والت�شكيلية 
ما يتواءم بهذا ال�شعار ..يف حني جرى حتديد االأماكن امل�شت�شيفة لالأعمال 

الفنية واملعار�ش املوازية بدءاً من ال�شارقة و�شواًل مدينة خورفكان.
من  ت��اأت��ي  االإ�شالمية  الفنون  مهرجان  اأهمية  اإن  الق�شر  حممد  وق��ال 
القا�شمي  ال�شيخ الدكتور �شلطان بن  ال�شمو  التي يوليها �شاحب  االأهمية 
ع�شو املجل�ش االأعلى حاكم ال�شارقة للفنون ب�شكل عام بو�شفها لغة ح�شارية 
متّد ج�شور التوا�شل بني �شعوب العامل والفنون االإ�شالمية ب�شكل خا�ش 
جوانبها  بكافة  االإ�شالمية  العربية  احل�شارة  ي��ربز  عريقاً  فناً  باعتبارها 
اجلمالية. واأ�شار اىل اأن املهرجان منذ تاأ�شي�شه يدعم الفنانني االإمراتيني 
م�شروع  �شمن  االإ�شالمي  الفن  الإب��راز  العامل  اأنحاء  كافة  من  والفنانني 
املهرجان يف  ال�شارقة احل�شاري وموا�شلة  ثقايف وفني حيوي هو م�شروع 
ظل الظروف الراهنة اإمنا يعزز روؤية ال�شارقة يف منح الفنون االإ�شالمية 
اآفاقاً جديدة وحتر�ش اللجنة التح�شرية على اأن يجري توزيع االأعمال 
ال�شرقية  ال�شارقة مبا يف ذلك منطقتي  امل�شاركة يف جميع مناطق  الفنية 

والو�شطى لكي تكون على مقربة من امل�شاهد.
بتوجيهات   1998 العام  يف  انطلق  االإ�شالمية  الفنون  اأن مهرجان  يذكر 
من �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة واأعاد منذ ذلك احلني انتاج روؤية فنية 
ودالالتها  ح�شورها  جماليات  على  وح��اف��ظ  االإ�شالمية  للفنون  ج��دي��دة 

التاريخية.
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اإ�شداراته  كافة  اخلليج  ل��دول  العربي  ال��رتب��وي  املكتب  اأت��اح 
واجلهات  واملعنيني  ال��رتب��وي��ني  لكافة  وال��داع��م��ة  التعليمية 
التعليمية بدولة االم��ارات العربية املتحدة لتكون يف متناول 
دعم  يف  املهنية  غاياته  يحقق  مبا  والباحثني  التعليم  قطاع 

املعرفة الرتبوية.
ويف ه���ذا ال�����ش��دد اأط���ل���ق ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن حممد 
اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  ملكتب  العام  املدير  العا�شمي 
الرتبية  مكتب  اإ���ش��دارات  الإت��اح��ة  م��ب��ادرة  االأول  اأم�ش  م�شاء 
املنظومة  من�شوبي  جلميع  اخلدمة  بتقدمي  وال��ب��دء  العربي 
الدول  وك��اف��ة  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  يف  التعليمية 
اخلليجية والتي �شتمكن املعنيني يف كافة القطاعات الرتبوية 
من اال�شتفادة منها مبا يدعم كافة الو�شائل واملمكنات الرامية 

لدعم التعليم .
ال��رتب��وي لدول  ال���ذي ع��ق��ده املكتب  ج��اء ذل��ك خ��الل اللقاء 
اخل��ل��ي��ج وذل����ك ع��ن ب��ع��د ب��ح�����ش��ور م����دراء امل���راك���ز يف ال���دول 
�شعادة  املبادرة  اإط��الق  ح�شر  حيث  الرتبية  مبكتب  االأع�شاء 
للبحوث  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر  الع�شكري  �شليمان  ال��دك��ت��ور 
مديرة  الكعبي  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  و���ش��ع��ادة  بالكويت  ال��رتب��وي��ة 

امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��دري��ب ل����دول اخل��ل��ي��ج ب��ال��دوح��ة و�شعادة 
للغة  الرتبوي  املركز  مدير  احلمادي  �شالح  عي�شى  الدكتور 

العربية لدول اخلليج بال�شارقة.
العام  العا�شمي املدير  واأكد الدكتور عبدالرحمن بن حممد 

تهدف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  ل��دول اخلليج  العربي  الرتبية  ملكتب 
للقاريء  �شواء  اإلكرتونيا وورقيا  االإ�شدارات  كافة  اإتاحة  اإىل 

الإتاحة  اخل���دم���ة  ت��ط��وي��ر  اأن مت  ب��ع��د  وال���ع���رب���ي،  اخل��ل��ي��ج��ي 
و�شول فئات ومن�شوبي التعليم يف الدول االأع�شاء اإىل جميع 
واملن�شات اخلا�شة  االل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  اإ���ش��دارات��ه من 

باملكتب .
ي��ت��الق��ى مع  ال��ن��وع��ي وال�����ذي  ال��ت��وج��ه  اأن ه����ذا  اإىل  واأ�����ش����ار 
يف  ال��رتب��وي  للمحتوى  اإث����راء  ب��ه��دف  ت��اأت��ي  املكتب  �شيا�شات 
اأداء  الدول االأع�شاء، وتوفرا للم�شادر التي من �شاأنها دعم 
واملكتبات  التعلم  وم�شادر  والف�شول  امل��دار���ش  يف  الرتبويني 

املدر�شية.
بدوره اأ�شار  �شعادة الدكتور عي�شى �شالح احلمادي مدير املركز 
دولة  اأن  اإىل  بال�شارقة  اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  الرتبوي 
االإمارات العربية املتحدة وكافة املعنيني �شيتاح لهم اال�شتفادة 
املكتب  ي�شدرها  التي  النوعية  االإ�شدارات  كافة  من  املبا�شرة 
واالطالع على ما حتتويه من علوم ومعارف ودرا�شات قيمة يف 
كافة امل�شاقات التعليمية. واأو�شح احلمادي باأن تلك الدر�شات 
وفق ما اأفاد به املدير العام ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج 
�شتعمل على دعم ممكنات التطوير  املهني للمعلمني واملعلمات، 
وتدعم حركة البحث العلمي، وت�شاعد �شناع القرار، باال�شتناد 
اإىل جديد املعرفة الرتبوية، م�شيدا بهذه املبادرة ومتمنيا اأن 

تقدم للقاريء والباحث اخلدمة املن�شودة منها.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلن م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي بالتعاون مع دائرة التنمية 
احتفاًء  الف�شة  من  تذكارية  م�شكوكات  اإ�شدار  عن  عجمان  يف  ال�شياحية 

مبرور 30 عاما على افتتاح متحف عجمان.
اإبراز  اإىل  التذكارية  امل�شكوكات  اإ�شدار هذه  الطرفان من خالل   وي�شعى 
را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ه  يقوم  ال��ذي  التاريخي  ال���دور 
النعيمي ع�شو املجل�ش االأعلى حاكم عجمان واهتمامه باملوروث الرتاثي 
واحلفاظ عليه والعناية به، اإ�شافًة اإىل ت�شليط ال�شوء على تراث وح�شارة 
دولة االإمارات، والدور احليوي الذي يوؤديه متحف عجمان الذي يعد كنزاً 
من الكنوز االإماراتية الثمينة ملا فيه من مقتنيات تراثية تدل على التاريخ 

العريق للدولة.
 و�شيطرح امل�شرف املركزي 1000 

م�شكوكة من الف�شة، زنة كٍل منها 
الوجه  ..ويت�شمن  غراماً   40

ر�شماً  ل��ل��م�����ش��ك��وك��ة  االأم����ام����ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل�شورة 
مع  النعيمي،  را�شد  بن  حميد 
باللغتني  ���ش��م��وه  ا����ش���م  ك��ت��اب��ة 

وتدوين  واالإجنليزية،  العربية 
امليالدي  بالعامني  االإ�شدار  تاريخ 

فيت�شمن  للم�شكوكة،  اخللفي  الوجه  اأم��ا   ..  1443 والهجري   2021
ر�شماً ل�شورة متحف عجمان مع كتابة ا�شم املتحف وا�شم م�شرف االإمارات 

العربية املتحدة املركزي باللغتني العربية واالإجنليزية.
 و�شيتم ت�شليم امل�شكوكات املطروحة كافة اإىل دائرة التنمية ال�شياحية يف 
عجمان، وبالتايل فاإنها لن تكون متاحة للبيع يف املقر الرئي�شي للم�شرف 
املركزي وفروعه، علماً باأن منافذ البيع �شتكون يف منطقة احلي الرتاثي 

يف عجمان.
 وقال ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئي�ش دائرة التنمية ال�شياحية 
ال�شمو  ل�شاحب  تكرمياً  ج��اءت  التذكارية  العمالت  ه��ذه  اإن  عجمان،  يف 
ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي، ومبادراته احلري�شة على العناية بالرتاث 
�شواء  ب��ال��رتاث  املتعلقة  ال��ن��واح��ي  ك��ل  لت�شمل  ام��ت��دت  وال��ت��ي  االإم���ارات���ي، 

املعماري اأو ال�شعبي اأو الثقايف اأو االأدبي.
هو  ع���ج���م���ان  م��ت��ح��ف  اأن  ي���ذك���ر 
امل��ت��ح��ف ال��رئ��ي�����ش��ي يف االإم�����ارة 
القرن  اإىل  ت���اري���خ���ه  وي���ع���ود 
الثامن ع�شر ..وقد كان مقراً 
 ،1970 ع����ام  ل��ل��ح��اك��م ح��ت��ى 
ملقر  حت����وي����ل����ه  مت  ث�����م  وم�������ن 
 1979 ع�����ام  ال�������ش���رط���ة ح���ت���ى 
اأن ي�شبح متحفاً يف االأعوام  قبل 

الالحقة.

•• ال�شارقة - الفجر:

عبارة  بالكتب”،  مهتم  يعني  ب�شي،  مهتم  »اإذا 
املراكز  يف  للكتاب”  ال�����ش��ارق��ة  “هيئة  كتبتها 
لتنقل  ال�شعودية،  العربية  باململكة  التجارية 
اأكرب  العامل، يف واح��دة من  اإىل  ال�شارقة  ر�شالة 
وتعيد  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  الثقافية  احلمالت 
اأنظار العامل اإىل حقيقة اأن عامل القراءة وا�شع 

اإن�شان  ك��ل  ينا�شب  كتاب  وي��وج��د  ل��ه،  نهاية  وال 
مهما كان اهتمامه �شغراً اأو كبراً، ا�شتثنائياُ اأو 
ماألوفاً، ومبجرد االنتهاء من قراءة هذا الكتاب، 
اآخر الإثارة اهتمامه مرة  �شيتطلع لقراءة كتاب 

تلو مرة.
لكل  ك��ت��اب  ي��وج��د  ب��اأن��ه  ت��وؤم��ن  احلم������لة  والأن 
اأمام  ال��ب��اب  فتحت  ���ش��يء،  اأي  وح���ول  ���ش��خ�����ش، 
العامل للح�شول على خ�شومات  االأف��راد يف  كل 

% على الكتب يف كربى متاجر   50 اإىل  ت�شل 
وو�ش�������عت  االل���ك���رتون���ي���ة،  ال��ب��ي��ع  وم��ن�����ش��ات 
 QR( احل��م��ل��ة رم����ز اال���ش�����������������������ت��ج��اب��ة ال�����ش��ري��ع
يف  االإعالنّية  لوحاتها  كاف���������ة  على   )Code
للح�ش������ول  واالأجنبية  العربية  املدن  خمت�������لف 
املوقع  زي��ارة  خ��الل  من  اأو  اخل������ش������ومات  على 

االلكرتوين
sba.gov.ae/intobooks 

ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع جل��ن��ة حتكيم 
احلكومي،  ل��الت�����ش��ال  ال�����ش��ارق��ة  ج���ائ���زة 
التي �شيتم االإع��الن عن الفائزين بثامن 
اأيام الدورة العا�شرة  دوراتها، خالل ثاين 
احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  من 
التي تقام يومي 26-27 �شبتمرب املقبل، 
تطلعات  امل���ا����ش���ي،  “درو�ش  ���ش��ع��ار  حت���ت 
الدويل  امل��رك��ز  م��ن  بتنظيم  امل�شتقبل”، 
للمكتب  ال���ت���اب���ع  احل���ك���وم���ي،  ل��الت�����ش��ال 

االإعالمي حلكومة ال�شارقة.
اأوجدت  كورونا  جائحة  اأن  الري�شي  واأك��د 
نظرة خمتلفة لالت�شال احلكومي وعمل 
و�شائل االإع��الم التي باتت تواجه العديد 
من التحديات مبا يتعّلق باملرحلة املقبلة، 
واالنت�شار،  ال�شرعة،  منها  تطلب  ما  وهو 
للو�شول  خم��ت��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ات  وال���ت���وا����ش���ل 

للجمهور باأ�شرع وقت.
وق���ال م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة اأن���ب���اء االإم�����ارات 
الحظنا  اجل��ائ��ح��ة  انت�شار  م��ع  “وام”:” 
وجود الكثر من االإ�شاعات فكان التحدي 
يف  ال�شرعة  ه��و  االإع���الم  لو�شائل  الكبر 
واملوثوقة  ال�شحيحة  املعلومات  اإي�����ش��ال 
ب�شكل �شهل ومي�ّشر، وقد �شاهم ا�شتخدام 
كبر  ب�شكل  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
املوؤ�ش�شات  ت��ل��ك  مت��ت��ل��ك  اأن  يف  وف���اع���ل 
وق��درة على مقاومة هذا  ق��ّوة  االإعالمية 

التحّدي الذي اتخذ �شفة عاملية«. 
اجلمهور  كان  اجلائحة  قبل  ما  وتابع”: 
م�شدر،  اأي  م��ن  م��ع��ل��وم��ات��ه  ع��ل��ى  يعتمد 
اجلمهور  وع����ي  زاد  وق���وع���ه���ا  ب��ع��د  ل��ك��ن 
االأخبار  وامل�����ش��داق��ي��ة يف  ال��دق��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

وال�شحافة  ل��الإع��الم  متابعته  وارت��ف��ع��ت 
املهنية، فبات املتلقي يبحث عن املوؤ�ش�شات 
واالأخالقيات  ال�شمعة  �شاحبة  ال�شحفية 
معلوماته  منها  لي�شتقي  العالية  املهنية 
اأم���ر ع���ّزز م��ن دور  ب�شكل م��ب��ا���ش��ر، وه���ذا 
ت��ل��ك اجل��ه��ات االإع��الم��ي��ة، واأوج����د حالة 
م��ن ال��ت��ف��اع��ل غ��ر امل�����ش��ب��وق م��ع اجلهات 
االأزم���ة  اإدارة  امل�����ش��وؤول��ة ع��ن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
املعلومة  فكانت  االإع���الم،  و�شائل  وكذلك 
اإىل  خمتلفة  وبلغات  وبثقة  ب�شرعة  ت�شل 
كان  �شواء  الوا�شع  واجلمهور  ككل  العامل 

حملياً اأم عاملياً«.
واأ����ش���ار ال��ري�����ش��ي يف ح��دي��ث��ه ح���ول ال�شكل 
الكاذبة،  االأخ���ب���ار  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  االأم���ث���ل 
بقوله”:  جتاهلها،  اأم  مواجهتها  يتم  هل 
يجب مواجهة االأخبار الكاذبة واالإ�شاعات 
وجتاوزها،  منها  االن��ت��ه��اء  ليتم  مبا�شرة 
و�شائل  �شمن  عملنا  خالل  من  والحظنا 
اإ�شاعات  ه��ن��اك  اأن  ���ش��ن��وات  منذ  االإع����الم 
وكذلك  اأخ��رى  �شنوات  بعد  وتعود  تذهب 
�شوف  اإ���ش��اع��ات  احل��ال يف اجلائحة هناك 
و�شائل  تتدخل  مل  اإذا  املجتمع  يف  تبقى 
اإي�شال  ال��ر���ش��م��ي��ة يف  واجل���ه���ات  االإع�����الم 

املعلومات الر�شمية وال�شحيحة«. 
وقال: “االأزمة عندما تاأتي تفر�ش عليك 
والت�شّدي،  ال���دف���اع  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��ّور  اأن 
اأ�شا�شات  الدولة  لدينا يف  وحتّدثها، وكان 
ق��وي��ة مل��واج��ه��ة االأزم�����ات واإدارت���ه���ا، وهذا 
ال����وق����وف اإىل  ����ش���اع���د وب�����ش��ك��ل ك���ب���ر يف 
التوعية  ر�شائل  واإي�شال  اجلمهور  جانب 
وتوجيههم  ل���ه  ال�����ش��ح��ي��ح��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 

االإ�شاعات  م��ع  للتعامل  ال��ط��رق  الأن�����ش��ب 
ا�شرتاتيجية  انتهاج  خ��الل  م��ن  املنت�شرة 
مرنة للعمل املوؤ�ش�شي ال�شريك مع و�شائل 
�شاهم يف مواجهة  ال���ذي  االأم���ر  االإع����الم 

االإ�شاعات واحلّد منها«. 
هّم” قال  ت�شّلون  “ال  حملة  اأهمية  وع��ن 
كلمة  عن  عبارة  احلملة  “هذه  الري�شي: 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قالها 
نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د 
وكانت  امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
لها القدرة الكبرة على طماأنة املواطنني 
واإخبارهم  ال��دول��ة،  اأر���ش  على  واملقيمني 

ب����اأن ك����ّل ���ش��يء م��ت��وّف��ر خ����الل اجلائحة 
ويجب اأال يقلق اأحد«.

من  احلملة  ه��ذه  متلكه  “مبا  واأ����ش���اف: 
م�شمونها  يف  نقلت  ورم��زي��ة  خ�شو�شية 
املحلي  ال�شعيد  على  لي�ش  ن���ادرة  ر�شالة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ب���ل  وح�����ش��ب،  واالإق��ل��ي��م��ي 
فرتة  خ��الل  ال��دول  من  فالكثر  العاملي، 
وفيات،  وج��ود  ع��ن  تتحدث  كانت  االأزم���ة 
للجمهور،  وخميفة  �شلبية  اأخباراً  وتن�شر 
الر�شائل  كانت  االإم����ارات  دول��ة  يف  ولكننا 
وو�شائل  الوطنية  اجل��ه��ات  تطلقها  التي 
اأث�����ر ك��ب��ر يف  اإي���ج���اب���ي���ة، وذات  االإع�������الم 

النا�ش،  عن  والتخفيف  االأزم���ة،  مواجهة 
لهذا نحن اليوم يف دولة هي االأعلى على 
�شعيد منح اللقاحات واإجراء الفحو�شات 

عاملياً«. 
واأ�شار الري�شي اإىل اأن االإمارات ا�شتطاعت 
ال���ت���ح���ّدي االأك������رب ووّح�����دت  ت���ت���ج���اوز  اأن 
جن�شية،   200 ن��ح��و  ب��ه  ي��وج��د  جم��ت��م��ع 
يتكلمون لغات خمتلفة، وميتلكون ثقافات 
للتعاون  من����وذج����اً  وج��ع��ل��ت��ه��م  م���ت���ع���ددة، 
ر�شالة  اإي�شال  اأجل  من  امل�شرتك  والعمل 
تفيد باأن التعاون الذي بذل بني اجلميع 

�شاهم يف جتاوز هذه اجلائحة. 

يف حديثه خالل اجتماع جلنة حتكيم جائزة ال�صارقة لالت�صال احلكومي

حممد جالل الري�سي: اجلائحة فر�ست تطوير منظومات دفاع اإعالمية ملواجهة الأزمات واإدارتها

مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج يدعم املعرفة الرتبوية باإتاحة اإ�سداراته التعليمية الداعمة للرتبويني بالدولة 

م�سكوكات تذكارية احتفاء مبرور
 30 عاما على افتتاح متحف عجمان

حملة ال�سارقة الثقافية »اإذا مهتم ب�سي، 
يعني مهتم بالكتب« يف ال�سعودية

•• ال�شارقة-الفجر:

اأو�صح رئي�ص جلنة حتكيم جائزة ال�صارقة لالت�صال احلكومي، �صعادة حممد جالل 
اأن جائحة كورونا �صاعدت يف بناء  الري�صي، مدير عام وكالة اأنباء االإمارات “وام”، 
قوة ات�صال موؤ�ص�صي بني فرق االت�صال احلكومي من جهة، وو�صائل االإعالم من جهة 
اأخرى، ما �صّكل ذراعًا قويًا ملواجهة االأزمة، الفتًا اإىل اأن التعاون الكبري الذي تقّدمه 
اأو املتحدثني الر�صميني مبا يخت�ص  املوؤ�ص�صات الوطنية �صواء على �صعيد االإحاطة 
باجلائحة �صاهم يف دعم ومتكني و�صائل االإعالم الإي�صال املعلومة للجمهور ب�صرعة 

وم�صداقية كبرية. 
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فــن عــربـــي
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م�صل�صل )توتر عايل( اأول عمل بطويل له

�سعيد �سرحان: �سقف اجلزء اخلام�ص 
من م�سل�سل )الهيبة( عال جدا

 )انا مثلت يف الهيبة اجلزء الثالث 
وحينها  )ع����ل����ي(  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
الح��������ظ امل������خ������رج ����ش���ام���ر 
الثاقبة  بعينه  الربقاوي 
ان لدي موهبة الكتابة 
لكتابة  ف��ر���ش��ح��ن��ي 
اجل����������زء ال�����راب�����ع 
م��������ع جم����م����وع����ة 
م�������ن امل�����وؤل�����ف�����ني 
يف  واي�شا  ال�شباب 
اخلام�ش  اجل�����زء 

تطورات  وعن  –جبل(  )الهيبة  حاليا  ن�شوره  ال��ذي 
�شخ�شيته يف هذا اجلزء فيوؤكد �شعيد ان حدثا مهما 
يتعرف  حيث  احللقات  بداية  يف  )علي(  مع  يح�شل 
قبل  فيه  ات��واج��د  كنت  ال��ذي  امل��ك��ان  على  امل�شاهدون 
التي  االم���ور  ه��ي  وم��ا  )الهيبة(،  قرية  اىل  اع��ود  ان 
وكيف  رو���ش��ي��ا  يف  ال�شجن  يف  وج���وده  اث��ن��اء  اكت�شبها 
�شي�شاعد )جبل( يف اجلزء اخلام�ش ونحن م�شتمرون 
بالت�شوير حتى نهاية �شهر ايلول و�شيعر�ش يف مو�شم 
اخلريف. واعتقد ان جناحه �شيفوق كل التوقعات الن 
وايقاع  �شباح  �شادق  املنتج  قال  كما  جدا  عال  �شقفه 

حلقاته �شريعة جدا.
العمر(  )دور  م�شل�شل  يف  �شرف  ك�شيف  حلوله  وعن 
ان  امل��ف��رو���ش  م��ن  )ك��ان  �شرحان  �شعيد  ي�شر 
يف  اال�شا�شيني  االب��ط��ال  اح��د  اك���ون 
امل�����ش��ل�����ش��ل ال����ذي ع��ر���ش على 
ب�شبب  ل���ك���ن  )�����ش����اه����د( 
بكتابة  ارت������ب������اط������ي 
م�������ش���ل�������ش���ل )ب�����اب 
اجل����ح����ي����م( 

لتقدمي  ا���ش��ط��ررت  )ال��ه��ي��ب��ة(  يف  دوري  وت�����ش��وي��ر 
العمل �شرين عبد  ا�شرار بطلي  اعتذاري امنا بعد 
اح���دى احللقات  �شيفا يف  ك��رم حللت  وع���ادل  ال��ن��ور 
باملخرج  التقيت  انني  ايهاب( كما  )املجرم  ب�شخ�شية 
تقاربا  وح�����ش��ل  ال��ت�����ش��وي��ر  م��وق��ع  يف  امل�����اروق  �شعيد 
ال��ن��ا���ش احبت  امل��ج��ن��ون��ة وان���ا �شعيد ان  اف��ك��ارن��ا  ب��ني 
واال�شداء  عندهم  وعلمت  قدمتها  التي  ال�شخ�شية 
حول امل�شل�شل ككل كانت ممتازة امنا اعتقد ان وجود 
املخرج �شعيد املاروق اعطاه رونقا تقنيا مميزا ولو ان 

اي خمرج اآخر اخرجه لظهر العمل كال�شيكيا.
اجلحيم(  )ب���اب  م�شل�شل  ع��ن  للحديث  وب��االن��ت��ق��ال 
العام  امل�شتقبل وحت��دي��دا يف  ت��دور اح��داث��ه يف  ال��ذي 
يف  ت���دور  اجل��ح��ي��م(  )ب���اب  اح����داث   ) ق���ال   2053
�شجن  داخل  بالفعل يف مدينة بروت   2053 العام 
بعد  الفرتة  تلك  يحكم يف  ال��ذي  النظام  �شكل  ميثل 
طبيعة  على  كورونا  جائحة  تركتها  التي  التاثرات 
نعي�شه  ملا  دراماتيكي  بتطور  احلاكم  والنظام  احلياة 

اليوم يف ظل فو�شى عارمة.
على  �شيعر�ش  ج��زئ��ني  م��ن  م��وؤل��ف  امل�شل�شل  وه���ذا   
بكري  اآدم  بطولة  م��ن  وه��و  املقبل  ال�شهر  )���ش��اه��د( 
�شركة  وان��ت��اج  درة  ام��ني  واخ����راج  �شموئيل  و�شينيتا 

)�شباح اخوان(.
)ت��وت��ر عايل(  م�شل�شل  دوره يف  ع��ن  واخ���را   
بطويل  اول عمل  انه  �شرحان  �شعيد  يقول 
ل���ه اىل ج���ان���ب ال��ن��ج��م ق�����ش��ي اخل���ويل 
العب  وفيه  معه  للعمل  متحم�ش  وان��ا 
ومتخ�ش�ش  نف�شي  طبيب  �شخ�شية 
بعلم اجلرمية بناء الحداث ح�شلت 
النظري  والبحث  معه يف طفولته 
لقاوؤه  نتيجة  عملي  اىل  يتحول 
ق�شي  يلعبها  التي  بال�شخ�شية 

اخلويل.

حممد فوؤاد يتعر�ص 
لنتقادات وا�سعة

اأحدث  بعد  وا�شعة،  ان��ت��ق��ادات  ملوجة  ف���وؤاد  حممد  امل�شري  الفنان  �ش  تعرَّ
ظهور له، ب�شبب اكت�شابه وزناً زائداً. فتداول رواد مواقع التوا�شل مقاطع 
فيديو من حفل زفاف اأحياه فوؤاد، وت�شاءل العديد من املتابعني عن �شبب 
وزنه الزائد اإىل هذا احلد، كما اتهمه البع�ش باأنه ال يهتم بنظامه الغذائي 
ال��وزن الأ�شباب  اأن تكون زي��ادة  اآخ��رون من  اأو مبمار�شة الريا�شة، وتخوف 

�شحية.

عمل املمثل �صعيد �صرحان يف جمال امل�صرح ل�صنوات طويلة ثم دخل 
جمال الدراما التلفزيونية من خالل م�صل�صالت عدة ابرزها )الهيبة(، 
كما ين�صغل حاليا بت�صوير م�صل�صل )توتر عايل( اىل جانب ق�صي 
اخلويل هذا ف�صال عن م�صاركته يف كتابة ومتثيل العمل املميز )باب 
يقول  فماذا  )�صاهد(  من�صة  على  قريبا  �صيعر�ص  الذي  اجلحيم( 
�صعيد �صرحان عن تفا�صيل )الهيبة جبل( باجلزء اخلام�ص املنتظر 

عر�صه يف اخلريف املقبل:

حلت الفنانة ال�شاعدة جال ه�شام يف برنامج "اأ�شا اأخف من اأ�شا"، مع حممد طارق 
ا�شا، على راديو انرجي 92.1، للحديث عن االعمال التي �شاركت بها يف مو�شم 
يحيى  الفنان  مع  زرك�����ش،  زك��ي  جنيب  دوره��ا  عن  جال  املا�شي.حتدثت  رم�شان 
الفخراين وك�شفت ان العمل والوقوف امام الفخراين كان حلماً لها وانها 
�شعت لالمر كثراً، وقالت: "ح�شرت له عمال م�شرحيا يف 2015 ولكن 
مل احظ بفر�شة للحديث معه وبعد 6 �شنوات وقفت امامه يف امل�شل�شل"، 
وتابعت: "تقدمت لعمل كا�شتينج للدور وبعدها متت املوافقة وبدات يف 

التح�شر وكان اول م�شهد اأمام الفخراين له رهبة كبرة".
التي  ال�����ش��ي��دات  ال��ط��ف  بانها  انو�شكا  الفنانة  ه�شام  ج��ال  وو���ش��ف��ت 
تعاملت معها حيث انها كانت داعمة لها كثراً وقدمت لها العديد 

من الن�شايح املفيدة.
وقالت اإنها كانت خايفة من ان اجلمهور يعتقد ان 
الثالثة ادوار التي �شاركت فيها يف رم�شان ا�شبه 
لبع�شهم البع�ش، موكدة انها حاولت كثراً يف 

التنوع بني االدوار.
حممد  م��ع  م��و���ش��ى  م�شل�شل  يف  دوره����ا  وع���ن 
الفرن�شية  ال��ل��غ��ة  "تعلمت  ق��ال��ت:  رم�����ش��ان، 
ب�شكل مكثف من �شديقة يل، بجانب الكثر 
تعلم  اج��ل  م��ن  بها  التي قمت  التمارين  م��ن 
عن  ه�����ش��ام  ج���ال  واع���رب���ت  اخليل".  رك�����وب 
"خلي  ال�����ذي ق��دم��ت��ه يف  ب���ال���دور  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
بالك من زيزي"، وتعاونها مع املخرج كرمي 
املخرجني  من  "ال�شناوي  وقالت:  ال�شناوي، 
معه  التعامل  العمل معهم،  امتنى  كنت  ال��ذي 
مريح ب�شكل كبر وقمت بالتح�شر للدور من 

خالل جل�شات كثرة مع ال�شناوي".

جال ه�سام: حلمت بالعمل مع 
يحيي الفخراين.. و�سعيدة 

بتعاوين مع كرمي ال�سناوي
حاليا  امل���������ش����ري  م����اج����د  ال����ف����ن����ان  ي��ن�����ش��غ��ل 
م�شل�شل  يف  م�����ش��اه��ده  لت�شوير  بالتح�شر 
دراما  م��اراث��ون  ب��ه  يخو�ش  ال���ذي  "بابلو" 
رم�شان 2022، الفتا اإىل اأن امل�شل�شل تدور 

اأحداثه يف اإطار درامي م�شوق يناق�ش 
ومن  مهمة  اجتماعية  ق�شايا 

ب���ي���ن���ه���ا ق�������ش���ي���ة االجت�������ار 
بالب�شر.

امل�شري  ماجد  واأو�شح 
ح�شم  �����ش����ي����ت����م  اأن�����������ه 
العمل  اأب���ط���ال  جميع 
املقبلة  االأي����ام  خ���الل 
واال�شتقرار على كافة 
اخلا�شة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

ب��������ه ق�����ب�����ل ان�����ط�����الق 
ت�����ش��وي��ر م�����ش��اه��ده يف 

املقبل،  ن��وف��م��رب  ���ش��ه��ر 
يج�شد  اأن�������ه  اإىل  الف����ت����ا 
امل�شل�شل  اأح�������داث  خ����الل 
له  بالن�شبة  خمتلفا  دورا 
ال��درام��ا ويتخلله  يف ع��امل 

م�شاهد  ب��ع�����ش 

االأك�شن.
ال�����ش��ي��ن��اري��و اخلا�ش  امل�����ش��ري ع��ل��ى  واأث���ن���ى 
املوؤلف  ب��اإح��ك��ام  ب��امل�����ش��ل�����ش��ل، وال�����ذي ���ش��اغ��ه 
وا�شفا  ده�شان،  ح�شان 
باأنه  امل�����ش��ل�����ش��ل 
ع�����������م�����������ل 

درامي متميز يحتوي على خطوط اجتماعية 
تتنا�شب مع عادات وتقاليد االأ�شرة واملجتمع 
اأن يح�شم  اأنه من املقرر  العربي، م�شرا اإىل 
التفا�شيل  ك���اف���ة  ف���خ���ر  اإب����راه����ي����م  امل����خ����رج 
اأي��ام، واأن��ه من املقرر  اخلا�شة بالعمل خالل 
اأن يتم ت�شوير م�شاهد العمل بالكامل داخل 

القاهرة.
ماجد  ق���ال  اأحم�ش"،  "امللك  م�شل�شل  وع���ن 
امل�����ش��ري اإن����ه ال ي��ع��ل��م م�����ش��ر ال��ع��م��ل، واأن 
القائمني على امل�شل�شل مل يطلبوا منه اإعادة 
امل�شل�شل  ك��ان  اإن  يعلم  وال  م�شاهده،  ت�شوير 
�شيتم عر�شه اأم ال اأم �شيعاد ت�شويره، منوها 
يف  ل���دوره  التح�شر  على  حاليا  يعكف  ب��اأن��ه 

م�شل�شله اجلديد والرتكيز فيه. 
وك��ان��ت اآخ���ر اأع��م��ال ال��ف��ن��ان م��اج��د امل�شري، 
عر�شت  التي  االأوبا�ش"،  "لوكاندة  م�شرحية 
يف  و���ش��ارك  بال�شعودية،  ال��ري��ا���ش  مو�شم  يف 
بطولتها ح�شن ال��رداد، ومايا دياب، وحمدي 
املرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، و�شعد 
ال�����ش��غ��ر، واإجن����ي ع��ل��ى، واإخ����راج 
اأ�شرف زكي.

ماجد امل�سري: م�سل�سل "بابلو" عمل 
درامي متميز يناق�ص ق�سية الجتار بالب�سر
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هل ميكن فقدان الوزن 
بف�سل احلمامات ال�ساخنة؟
 ،Daily Express قال خبر التغذية مايكل مو�شلي، يف حديث نقلته
اإن احلمام ال�شاخن ميكن اأن ي�شاعد يف حرق ال�شعرات احلرارية، وي�شاعد 

االإن�شان يف اإنقا�ش وزن ج�شمه.
يف  امل�شاركني  اأن  ل��وب��ورو،  بجامعة  فيها  ���ش��ارك  درا���ش��ة  ع��ن  اخلبر  ونقل 
باأجهزة  جمهز  �شاخن  ا�شتحمام  حو�ش  يف  �شاعة  مل��دة  ا�شتلقوا  التجربة، 
اأن  التجربة،  نتيجة  يف  وتبني  املحروقة.  احلرارية  ال�شعرات  عدد  لقيا�ش 
�شريعة  نزهة بخطوات  يعادل  ما  اأي  �شعرة حرارية،   240 اأح��رق  مو�شلي 

خالل 30 دقيقة.
من جانبه قال عامل الف�شيولوجيا والباحث اجلامعي �شتيف فولكرن: "قبل 
لنا وجود  التجربة. وتبني  اأثناء  الطاقة  ا�شتهالك  كل �شيء، قمنا بقيا�ش 
زيادة بن�شبة 80 يف املائة يف اإنفاق الطاقة خالل �شاعة واحدة من احلمام 

ال�شاخن".
اإىل بروتينات  ال��ف��ع��ال  ال��ت��اأث��ر  ُي��ع��زى ه��ذا  اأن  اأن���ه ميكن  ف��ول��ك��رن،  وذك���ر 
ال�شدمة احلرارية - وهي بروتينات حمددة تت�شكل عندما تتعر�ش اخلاليا 
الباحث  وي��رى  الطبيعي.  اأعلى من مداها  ح��رارة  لدرجات  لفرتة وجيزة 
اأن  اأن، امل�شتويات املرتفعة من هذه الربوتينات على املدى الطويل، ميكن 

حت�شن التحكم يف ن�شبة ال�شكر يف الدم واإنتاج االأن�شولني.

مواد غذائية ل ين�سح 
بتناولها مع اللحم

واأخ�شائية  الرو�شية  التغذية  خبرة  بوت�شاروفا،  تاتيانا  الدكتورة  اأعلنت 
الغدد ال�شماء، اأن اللحم لن يجلب اأي فائدة للج�شم عند تناوله مع بع�ش 

املواد الغذائية.
يتم  اأال  "يجب  لالأنباء،  الرو�شية  "نوفو�شتي"  لوكالة  حديث  يف  وتقول 
الكال�شيوم  الأن  ال��ط��ع��ام.  وج��ب��ة  يف  االأل��ب��ان  ومنتجات  اللحم  ب��ني  اجل��م��ع 
احل��دي��د مبعدل  امت�شا�ش  يعيق  وال��زب��ادي،  واحلليب  اجل��ن  امل��وج��ود يف 
االأطفال  بتغذية  االأمر  يتعلق  عندما  مراعاته  جتب  وهذا   .60%-50

والن�شاء احلوامل ومن يعاين من فقر الدم".
اأو كوب من ع�شر احلم�شيات بعد تناول  وتن�شح االأخ�شائية ب�شرب املاء 
التانني )العف�ش( املوجودة يف هذه  اللحم، بدال من القهوة وال�شاي. الأن 

امل�شروبات يعيق امت�شا�ش احلديد اأي�شا.
االأطعمة  م��ع  �شعبا  اللحم  ه�شم  ي�شبح  ه���ذا،  اإىل  "باالإ�شافة  وت��ق��ول، 
الن�شوية: اخلبز والبطاطا والذرة واملعكرونة. �شحيح هذا متبع، ولكن من 
االأف�شل على من مييل اإىل ال�شمنة جتنبه، واالأف�شل لهم تناول اللحم مع 

اخل�شار واخل�شروات".

العربية؟  للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�صاعر  هو  •  من 
- ال�شاعر اأحمد رامي 

العربية؟  اللغه  يف  القامو�ص  كلمة  تعني  • ماذا 
- البحر الوا�شع. 

الرياع؟  هو  • ما 
-القلم. 

غاندي؟  الزعيم  على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  •  ماذا 
- الروح الفا�شله واأطلقه طاغور. 

البيجاما؟  كلمة  جاءت  اللغات  اأي  • من 
- فار�شية وتعني غطاء االأرجل. 

ج�شمه. حرارة  درجة  لتنظيم  اآذانه  ي�شتخدم  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
العامل. يف  االأ�شغر  هو  ال�شمايل  املتجمد  املحيط  اأن  تعلم  • هل 

واالإكتئاب. القلق  هي  �شيوعاً  االأكرث  النف�شية  االأمرا�ش  اأن  تعلم  • هل 
املحفز(. االإ�شعاع  باإنبعاث  ال�شوء  )ت�شخيم  تعني  ليزر  اأن  تعلم  • هل 

بها. تعي�ش  التي  الربك  خارج  تنمو  اأن  ميكنها  ال  التما�شيح  اأن  تعلم  • هل 
من:  موؤلفة  تكون  الواحدة  اخللية  يف  النحل  عدد  اأن  تعلم  • هل 

ملكة واحدة، واآالف النحالت االأخريات العامالت، فامللكة ت�شع كل البيو�ش، فهي قد ت�شع 1500 بي�شة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�شة كل ف�شل. والبيو�ش املخ�شبة تنمو لت�شبح نحالت عامالت، اأما البيو�ش 

غر املخ�شبة فتتطور اإىل ذكور )زنابر(. 
�شغرة  ثقوب  عرب  احلرير  يخرج  حمددة.  بطنية  غدد  من  م�شنوعة  العنكبوت  خيوط  اأن  تعلم  هل   •
لهذه  للهواء.  يتجمد عند مالم�شته  ما  �شرعان  ك�شائل  ويخرج  البطن.  راأ���ش  عند  النزل  اأع�شاء  من  ج��داً 
اخليوط احلريرية اأنواع هي: احلرير اللزج الذي ي�شتعمل يف الن�شيج اللتقاط الفري�شة، والنوع القوي الذي 
يدعم الكوالج التي لي�شت لزجة، وحرير ال�شرانق الذي تو�شع فيه البيو�ش. وبع�شها ناعم ومنفو�ش، واالآخر 

متني ليفي. 

الرجل املبارك!
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القهوة 
حديثة،  درا�شة  ك�شفت 
دور  ل���ه���ا  ال���ق���ه���وة  اأن 
من  احلماية  يف  فعال 
خماطر الوفاة املبكرة؛ 
وذل���ك ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
الطبية  ف�����وائ�����ده�����ا 

املعروفة.
واأج������اب������ت ال����درا�����ش����ة 
ال��ت��ي ن�����ش��رت��ه��ا دوري���ة 

اجلمعية االأمريكية الطبية، عن ت�شاوؤل انت�شر بني حمبي تناول القهوة؛ 
م��ا هو  النتائج عك�ش  امل��ب��ك��رة؟(، وج���اءت  ال��وف��اة  القهوة ت�شبب  وه��و )ه��ل 

معروف.
الوفاة،  ت�شببان  ال  الكافيني  من  اخلالية  وتلك  الفورية  القهوة  اأن  وتبني 
القهوة  دور  اإىل  باالإ�شافة  الن،  ب�حبوب  مقارنة  للج�شم  �شرراً  اأقل  وهما 

الفعال يف احلماية من خطر الوفاة املبكرة.
واأ�شارت الدرا�شة، اإىل بع�ش الفوائد الطبية املعروفة للقهوة، كالوقاية من 

اأمرا�ش القلب وتقليل ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم.
بالعادات  متعلقة  بيانات  بتحليل  الدرا�شة،  على  القائمون  الباحثون  وقام 
ال�شحية لن�شف مليون �شخ�ش، تراوحت اأعمارهم ما بني 38 عاماً و73 

عاماً.
على الرغم من اأن نتائج الدرا�شة تتوافق مع درا�شات كثرة اأجريت موؤخراً، 
اأق��رت فيها  التي  العليا،  اأجنلو�ش  اأنها ت�شطدم مع حكم حمكمة لو�ش  اإال 
باأن عبوات القهوة يف كاليفورنيا يجب اأن ي�شاحبها حتذير من ال�شرطان؛ 
لكونها حتتوي على مادة كيماوية م�شرطنة ت�شتخدم يف عملية التحمي�ش.

اآال ترين  اذهبي عنا  التافه  الرجل  يا زوجة  انت  الن�شاء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن  ت�شاجرت جمموعه من 
نف�شك ال ترتدين حتى قطعة واحدة من الذهب.. هيا اذهبي من هنا.. ف�شرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من 

الذهب الكثر لكني ال احب ان الب�شه حتى ال حت�شدين احداكن، وتركتهن وان�شرفت باكيه. 
يف البيت عرف جحا ما حدث وغ�شب جلرح كرامة زوجته وام اوالده وقال لها نعم انت �شليطة الل�شان وجباره لكني 
احبك فاأنت ام اوالدي ولن اجعلك تخجلني بينهن ابداً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�ش وحيداً يفكر فيما العمل 
مع هوؤالء الن�شوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ال يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا النوم لكنه ظل قلقاً حتى اتته 
فكرة، يف ال�شباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �شورة رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمياً كان والده ميلكها 
ولب�ش معها عمامة كبرة خ�شراء وعباءة بي�شاء ثم خرج على طريق القرية وجل�ش هناك حتت احدى ا�شجار وعندما 
بداأ النا�ش ي�شتيقظون ويخرجون قام من مكانه و�شار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�ش من اهلها و�شاأله احدهم من 
اين جئت ايها ال�شيخ الطيب؟ وماذا تريد؟  فقال جئت من بالد احلجاز عابراً قريتكم واريد ان ارتاح قلياًل.  فاأ�شرع 
الرجل ليدعوه عنده ليتربك به وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا اإىل زوجة الرجل وقال 
انت يا ام مربوكة كيف حالك؟ فقال الرجل: وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مربوكة؟ فقال جحا: اآه كان هذا مكتوباً 
امام وجهى لكنك ال تراه يا علي. ف�شاح الرجل من فرحته وقال. وعرفت ا�شمي اي�شاً انت بالفعل رجل مبارك.  يف 
خالل �شاعات قليلة عرفت القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�شر من احلجاز وينادي النا�ش باأ�شمائهم عندما ينظر 
لوجوههم وعرفوا انه يقراأ الطالع ويك�شف لهم امل�شتور ويتنباأ مب�شتقبلهم فتدفق النا�ش عليه، كل منهم يعطيه بع�ش 
املال لي�شتطيع ان يعرف منه طالعه او م�شتقبله او اخباره فكان جحا يتظاهر بالتفكر والتمعن يف وجه ال�شخ�ش 
ثم يبداأ يف الكالم وال ي�شكت ابداً.  ا�شبوعان مرا وجحا يجل�ش �شيفاً يف كل بيت يوم واحد فقط حتى جمع من املال 
الكثر الكثر ثم اعلن نيته يف الرحيل فحزن النا�ش ب�شدة وجاءوا ليودعوه حمملني بالهدايا الكثرة الغالية فحملها 
و�شكرهم وخرج من القرية راكباً بغاًل غالية منحها له احد املوثرين يف القرية. فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغلة 
ب�شعر كبر وا�شرتى حمارين وعاد كما كان اإىل ا�شله جحا وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�شل اإىل بيته و�شم زوجته 
اإىل �شدره وهو يقول انتقمت لك. ومنحها ما معه من نقود كثرة جداً ا�شرتت بها ذهب ومالب�ش جديدة وح�شرت 
بهم احدى االأعرا�ش فكانت اجمل من العرو�ش واخر�شت األ�شنة ن�شاء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى 

تقول ال �شمت اهلل فيك الن�شاء ابداً يا جحا.. اوح�شتنا فقال لها: اآ�شف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز!. 

الرعاية  خ����رباء  ك��ب��ر  تياجيلنيكوف  اأن���دري���ه  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
ال�شحية االأولية يف وزارة ال�شحة مبو�شكو، اأنه يف الطق�ش احلار 
يجب �شرب الكثر من املاء وتناول اخل�شروات والفواكه، وجتنب 

االأطعمة الثقيلة.
وقال اخلبر يف حديث لوكالة نوفو�شتي الرو�شية لالأنباء، "من 
يف  امللحي  املحلول  بتوازن  التحكم  احل��ار  الطق�ش  يف  ال�شروري 
اجل�شم. الأن اجل�شم يفقد نتيجة التعرق الكثر من املاء، ما يوؤدي 
ولكن  امل��اء.  من  الكثر  �شرب  يف�شل  لذلك  اجل�شم.  جفاف  اإىل 
�شكل ر�شفات �شغرة كيال  لي�ش دفعة واح��دة، بل تدريجيا على 
ت�شبب عبئا على الكلى. ومن االأف�شل �شرب املاء الطبيعي، ولي�ش 

الكثر  بتناول  الغازية. كما ال ين�شح  امل�شروبات  او  املياه املحالة 
من القهوة، الأنها مدرة للبول".

اأ�شعة  حتت  الكحولية  امل�شروبات  تناول  اأن  اإىل  اخلبر،  وي�شر 
الأنه  خطرة،  �شحية  م�شاعفات  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ال�شم�ش، 
واالأوعية  القلب  على  �شغًطا  وي�شبب  احل��راري  التنظيم  يعطل 

الدموية.
ويقول، "يجب تعديل حمتوى وجبات الطعام يف الطق�ش احلار. 
تناول  االإك��ث��ار م��ن  ب��ل يجب  الثقيلة،  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  ع��دم  اأي 
وال�شلطات،  االألبان احلام�شية  ومنتجات  والفواكه،  اخل�شروات 

ويف�شل عدم تناول االأطعمة ال�شاخنة".

كيف يجب اأن تكون وجبات الطعام يف الطق�ص احلار؟

بجعة و �صغريتها مت�صيان على طريق كوينانا ال�صريع يف بريث، اأ�صرتاليا.    رويرتز


