
�ص 22

�ص 27

�شرطة اأبوظبي حتذر من مواقع 
اإنرتنت احتيالية وهمية 

ملطاعم وحمال م�شهورة

روال بق�سماتي:

 )ع�شرين ع�شرين( 
واقعي وي�شبهنا

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

ما اأف�ضل وقت لتناول وجبة الفطور؟
الأ�ستاذ  الرو�سي،  التغذية  خبري  بوبروف�سكي  اأندريه  الدكتور  ك�سف 
اأف�سل وقت لتناول وجبة  امل�ساعد بكلية الطب بجامعة بطر�سبورغ، 

الفطور للح�سول على اأكرب فائدة ممكنة.
الفطور  وجبة  تناول  ع��ادة  الأف�سل  من  اأن��ه  اإىل  الأخ�سائي،  وي�سري 

خالل 1.5 �ساعة بعد ال�ستيقاظ من النوم.
ويقول، "يجب اأن يعطينا الفطور الطاقة الالزمة للحركة ولن�ساط 
الدماغ حتى يختفي النعا�س. كما اأن الإفطار اخلفيف يف ال�سرير لن 

يكون �سيئا، اإذا مل يكن د�سما ويحتوي ماأكولت كثرية وحلويات".
ووفقا له، يجب التعود على تناول الطعام يف الوقت نف�سه يوميا، ول 
اإىل  �ساعة، م�سريا  ن�سف  اأو حتى  دقائق  ب�سع  الوقت  اختالف  يوؤثر 
اأنه ميكن يف اأيام العطل انتهاك القاعدة املعمول بها، ولكن يف الأيام 

العادية من الأف�سل اللتزام بها.
عندما  الع�سبي،  اجلهاز  وكذلك  اله�سمي،  اجلهاز  "يتكيف  ويقول، 
لل�سخ�س  ه��ذا  ي�سمح  كما  يوميا.  نف�سه   ال��وق��ت  يف  الطعام  نتناول 

بال�سعور بال�سبع من تناول كمية الطعام نف�سها ".
ال�سباح،  الطعام يف  بتناول  اأن عدم وجود رغبة  ويحذر اخلبري، من 
اإىل  ي�سري اإىل وجود ا�سطرابات يف مواعيد تناول الطعام، ما يوؤدي 

الإفراط بتناول الطعام يف امل�ساء والليل.
ويقول، "يعاين حوايل 30-%40 من الأ�سخا�س الذين يعانون من 
زيادة وزنهم من ا�سطراب نظام تناول الغذاء، ما يجعلهم يفرطون 
ا�سباب هذا ال�سطراب هو  واأح��د  الليل.  الطعام م�ساء ويف  تناول  يف 
هذا  م��ن  للتخل�س  لذلك  ال�سباح.  يف  الطعام  بتناول  رغبتهم  ع��دم 

ال�سطراب، يجب تناول الطعام يف ال�سباح".

ابتكار جهاز عملي ملحاربة التوتر
حممول  ج��ه��ازا  ابتكارها  ع��ن   Apollo Neuro �سركة  اأعلنت 

جديدا ي�ساعد النا�س على حماربة التوتر.
تثبيته  الذي ميكن  "اجلهاز اجلديد  فاإن  ال�سركة  للخرباء يف  وتبعا 
بتعاون  ت��ط��وي��ره  مت  م���رن،  ح���زام  بوا�سطة  ال��ك��اح��ل  اأو  املع�سم  على 
جمموعة من العلماء واأطباء الأع�ساب، وهو اآمن �سحيا كونه ي�ساعد 
امل�ستخدم على حماربة التوتر دون ا�ستعمال اأية اأدوية قد ترتك اآثارا 
تبعا ملطوريه  جانبية على اجل�سم". ويرتكز مبداأ عمل هذا اجلهاز 
اجلهاز  على عمل  توؤثر  اأن  �ساأنها  اه��ت��زازات خفيفة من  اإ�سدار  على 
ال��ت��وت��ر، ومنح  ت��وازن��ه يف ح���الت  ا���س��ت��ع��ادة  وت�����س��اع��ده على  الع�سبي 
امل�ستخدم �سعورا بالراحة. وقالت Apollo Neuro على موقعها 
جهازك  واملهدئة  ال�سامتة  اأبولو  اهتزازات  "تخاطب  الإنرتنت  عرب 
�سحتك  تتبع  من  ب��دل  وم�سيطر..  اآم��ن  باأنك  وتخربك   ، الع�سبي 
الع�سبي  ج��ه��ازك  يقوي  كونه  حت�سينها  على  اجل��ه��از  ه��ذا  ي�ساعدك 
الالاإرادي ويعيد توازنه ويقلل من معدلت التقلب يف نب�سات القلب 

ما ي�ساعد على بناء القدرة ملحاربة الإجهاد".

اأف�ضل و�ضعيات يوغا لتعزيز الرتكيز
توؤدي ممار�سة اليوغا يومياً اإىل زيادة مرونة اجل�سم وتوازنه، وتعزيز 

ال�سحة العقلية، اإ�سافة اإىل تعزيز الرتكيز اأثناء القيام باأي مهمة.
زيادة  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  ال�سائعة  اليوغا  اأو���س��اع  بع�س  اإليك 

تركيزك، بح�سب ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
و�سعية املحارب: ت�ساعد و�سعية املحارب على زيادة الرتكيز والتوازن، 

كما اأنها تعمل على تعزيز قوتك وقدرتك على التحمل.
العامل  بعيًدا عن  اليوغا وعيك  يوجه  الأم��ام:  اإىل  الإنحناء  و�سعية 
الو�سعية يف  اأن ت�ساعد هذه  الداخلي. ميكن  العامل  اخلارجي ونحو 

تقليل التوتر وحت�سني تركيزك.
و�سعية الن�سر: لتحقيق توازن وزن ج�سمك على قدم واحدة، عليك 
التمرين  يقوي هذا  تركيزك.  م�ستوى  يزيد من  يقًظا مما  اأن تظل 

ع�سالت ال�ساق والكاحلني والفخذين والوركني.
و�سعية ال�سجرة: ت�ساعد ممار�سة و�سعية ال�سجرة يومياً يف حت�سني 
الو�سعية على  ت�ساعد هذه  القارب:  الوعي وزي��ادة الرتكيز. و�سعية 
زيادة قدرتك على احلفاظ على تركيزك ووعيك الداخلي وهدوئك 
الع�سبي  جهازك  اجلمل  و�سعية  تن�سط  اجلمل:  و�سعية  العاطفي. 

وحت�سن اله�سم والتنف�س.
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حملة يف املغرب للحد من 
ج�ضع حرا�س ال�ضيارات

ال�����س��ن��وات الأخ����رية ح��م��الت م��ت��ك��ررة يف م��واق��ع التوا�سل  امل��غ��رب يف  �سهد 
وت�سديد  ال�سيارات،  حرا�سة  مهنة  بتنظيم  امل�سوؤولني  تطالب  الجتماعي، 
املراقبة على ممتهنيها واحلد من ج�سعهم، خا�سة اأولئك الذين ميار�سونها 
ب�سكل ع�سوائي، ويعطون لأنف�سهم احلق يف ابتزاز املواطنني والتعامل معهم 

بعدوانية كبرية.
)اأي  البادج"  و"ماعندك�س  اأره��ق��ت��م��ون��ا(،  )اأي  "قهرتونا"  حملة  فبعد 
املواطنني  م��ن  جمموعة  اأط��ل��ق   ،2019 ع��ام  يف  الرخ�سة(  لديك  لي�ست 
البي�ساء، ومراك�س، وطنجة، والرباط وغريها،  ويف مدن خمتلفة كالدار 
التوا�سل  و�سائل  عرب  متاديتم(،  )اأي  "عيقتو"  و�سم  حتت  وا�سعة  حملة 
الج��ت��م��اع��ي، ت��ط��ال��ب ال�����س��ل��ط��ات ب��و���س��ع ح���د لن��ت�����س��ار ظ���اه���رة حرا�س 
ال�سيارات مبختلف ال�سوارع والأزقة باملدن املغربية، التي يفتقر اأغلبها اإىل 
ال�سفراء  "ال�سرتات  اأ�سحاب  �سطوة  من  واحل��د  لل�سيارات،  كافية  مرائب 
منهم  يعرف  املواطن  يعد  ومل  كبري،  ب�سكل  تنا�سلوا  والربتقالية" الذين 

احلار�س احلقيقي من احلار�س املزيف.
كما يطالب ن�سطاء احلملة بردع احلرا�س الذين يطالبون املواطنني بدفع 
دراهم   5 يف  وامل��ح��ددة  قانونيا،  عليها  املن�سو�س  التعريفة  ت��ف��وق  مبالغ 
لل�ساحنات واحلافالت، و3 دراهم لل�سيارات، ودرهمني بالن�سبة للدراجات، 
تلك  ت�ساعف  اأن  ع��ل��ى  م�����س��اء،  ال��ث��ام��ن��ة  اإىل  �سباحا  ال�سابعة  م��ن  وذل���ك 

الت�سعرية ليال.

بور�ضه ت�ضمح ملوظفيها 
بالعمل عن بعد

لل�سيارات  الأملانية  بور�سه  �سركة  اأعلنت 
ال��ري��ا���س��ي��ة، ت��وف��ري امل��زي��د م��ن الفر�س 
لعامليها للعمل عن بعد، ح�سب متحدث 
ب��ا���س��م ال�����س��رك��ة يف ���س��ت��وت��غ��ارت . واأك����د 
املو�سوع،  عن  �سحافياً  تقريراً  املتحدث 
والإدارة  ال��ع��ام��ل��ني  جم��ل�����س  اإن  وق�����ال 
ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ه���ذه اخلطوة.  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مايو  مطلع  يف  التفاقية  اإب���رام  واأع��ل��ن 
)اأيار( اجلاري. ويف ت�سريحات ل�سحيفة 
ت�سايتونغ"،  ال��غ��م��اي��ن��ه  "فرانكفورتر 
بور�سه،  يف  الب�سرية  امل����وارد  م��دي��ر  ق��ال 
بالن�سبة  امل��ه��م  "من  ه��اف��ر:  ان��دري��ا���س 
اأ�سحاب  م��وظ��ف��ون  لدينا  ي��ك��ون  اأن  لنا 
دوافع عالية، وكل موظف ميكنه العمل 
م��ت��ى واأي�����ن وك���ي���ف م���ا ي���ري���د، يف اإط����ار 
وطاملا  والت�سغيلية،  القانونية  ال�سروط 
�سمحت نتائج العمل بذلك". واأ�ساف اأن 
املوظف باإمكانه اجللو�س يف بيت العطلة 
هذا  فكل  املقهى،  يف  اأو  العليا  بافاريا  يف 
ال�سحيفة  واأ�سارت  �سواء".  لنا  بالن�سبة 
تنظم  ت�سغيل  اتفاقية  اإىل  التو�سل  اإىل 
هذا امل�سروع، و�سيح�سل موظفو بور�سه 
�سا�سة  تت�سمن  تكنولوجية  حزمة  على 

عر�س كبرية.

خم�ضة اأطعمة يقلل تناولها من 
احتمالت الإ�ضابة ب�ضرطان القولون �ص 23

البطيخ.. مفيد 
ل�ضحة قلبك

جّمة  بفوائد  يتمتع  البطيخ  ب��اأن  للتغذية  الحت���ادي  امل��رك��ز  اأف���اد 
ل�سحة القلب، حيث اإنه غني بالبوتا�سيوم، الذي ي�سهم يف تنظيم 

 حمتوى املاء يف اخلاليا ويعمل على تن�سيط ع�سلة القلب . 
اأمينية  اأحما�س  على  يحتوي  البطيخ  اأن  الأمل���اين  املركز  واأ���س��اف 

مهمة ل�سريان الدم ب�سكل �سحي، مثل �سيرتولني واأرجنني . 
وميتاز البطيخ اأي�ساً باأنه غني بفيتامني  C  والبيتا كاروتني ومادة 
ثم  وم��ن  الكولي�سرتول،  ن�سبة  خف�س  يف  ي�سهم  مم��ا  الليكوبني، 

 الوقاية من اأمرا�س القلب . 
ومن ناحية اأخرى، ميتاز البطيخ مبحتواه العايل من املاء والأمالح 
والإلكرتوليتات، مما ي�سهم يف حماية اجل�سم من اجلفاف،  ل �سيما 
يف ظل ارتفاع درجات احلرارة �سيفاً. عالوة على ذلك، يعد البطيخ 

مفتاح الر�ساقة بف�سل انخفا�س �سعراته  احلرارية . 

 1-  التوا�سل   
راأ�سهم  وعلى  ناجحة،  عالقة  كل  اأ�سا�س  اجليد  التوا�سل 
اأن تنمو ع��الق��ة بني  ال��ع��الق��ة ب��ني ال��زوج��ني، ف��ال ميكن 
الزوجني وتقوى  �سداقتهما وهما ل يتحدثان ، واأحد اأهم 
جوانب التوا�سل الفّعال بني الزوجني اأي�سا ، هو تعبريهم 
الآخر  اأح��ده��م��ا  ي���رتك  ف��ال  ���س��دق،  ب��ك��ل  ع��ن م�ساعرهم 

 للتخمني واحلرية.
تفر�س  قد  التي  و�سغوطاتها،  ال�سريعة  احلياة  �سوء  ويف 
والر�سائل  امل��ك��امل��ات  تبقى  بع�سهما،  ع��ن  ال��زوج��ني  غ��ي��اب 

باأ�سكالها  املختلفة اأداة فعالة ل�ستمرار التوا�سل.

 2 - امل�ساركة
وت�ستمر  ال��ب��ع�����س  بع�سهما  الأ����س���دق���اء  ع��الق��ة  ت��ت��وط��د 
اهتمامات  وج���ود  ب�سبب  ذات���ه  بال�سغف  طويلة  ل�سنوات 
بامل�ساركة  ���س��ع��ورا  بينهما  ومتنحهما  ت��ق��رب  م�����س��رتك��ة، 
والهتمام ،  لذلك اجعلي م�ساحة لالهتمامات بينك وبني 
ممار�سة  وب��دء  بينكما،  جديدة  م�ساركات  بخلق  �سريكك 

هوايات �سويا.

 3 -  احلفاظ على امل�ساحة ال�سخ�سية
التال�سق  تعنيان  ال��زوج��ني ل  ب��ني  وامل�����س��ارك��ة  ال��ت��وا���س��ل 
�سخ�سية  مل�ساحة  نحتاج  جميعا  امل�ستمر،نحن  والتقارب 
اإىل  اختيار  م��ن  تتحول  ول  �سوية،  ت�سبح  عالقتنا  حتى 
اأ���س��رار بقاء ال���زواج حيويا طاردا  ع��بء واإج��ب��ار، وه��ي من 
للملل..بعيدا عن رغبة  التملك لوقت الأخر وال�ستحواذ 

عليه.

 4-  املرح   
لدى الأ�سدقاء قدرة هائلة على املزاح واإدخال ال�سرور على 
بع�سهم البع�س، ولهذا مير الوقت بينهم �سريعا وممتعا، 
املختلفة،  امل���رح  واأ���س��ك��ال  وال�سحك  باللعب  لأن���ه  ميتلئ 
اأن  واملعروف  والعقلية،  النف�سية  ال�سحة  على  فوائده  له 
يكون  ان  اأجمل  فما  ال�سعادة،  هرمونات  ين�سط  ال�سحك 
اأعباء  رفيق الطريق  قادراً على ر�سم الب�سمة، وك�سر حدة 

احلياة وم�سوؤوليتها باملرح وال�سحك.
و اعتياد الزوجني على املرح وال�سحك �سويا ل يجعلهما 
متر  خالفاتهما  ويجعل  ب��ل  فح�سب،  مقربني  �سديقني 

�سريعاً،  وحت�سنهما من النكد وال�سجار   .

 5-  تقبل عيوب ال�سريك
جناح  اأ���س��ا���س  العيوب  على  الرتكيز  وع��دم  ال��ع��ام     التقبل 
اأن ت�ستمر  ال��زواج، فال ميكن  العالقات عموماً، وبخا�سة 
الآخر،  على  ي�سادر  الطرفني  واأح��د  بهذا  القرب  عالقة 
وي��ح��ك��م ع��ل��ي��ه ب��ا���س��ت��م��رار، وي�����س��ع��ه حت���ت ���س��ي��ف النقد 

وال�سخرية.

 6-  م�ساندة الزوج وقت ال�سيق
وجوههم،  يف  احل��ي��اة  وتعب�س  اأ���س��دق��اوؤن��ا،  يتعرث  عندما 
فاإننا ن�ساندهم بغ�س النظر عّما اإذا كانوا خمطئني اأم ل، 
نظهر دعمنا اأوًل،  ونفعل كل �سيء لإقالة عرثاتهم، ونوؤجل 

العتاب.
وم��ه��م��ا ك���ان ال��ت��ق��ارب والجن�����ذاب وع��م��ق ال�����س��داق��ة بني 
الزوجني، فاإنها �ستتال�سى مع اأول اأزمة ما مل يكن التقبل 

والتفهم مكونني  رئي�سيني يف عالقتهما.

 7 - اتخاذ القرارات
لكي  بينكما  اخل��الف��ات  تثري  التي  الأم���ور  جتّنب  ح��اويل 
اأن يكون  تكوين �سديقة مقّربة من زوج��ِك ،ول حت��اويل 
واأعطيه  ال��ق��رار  ���س��ارك��ي��ه  ب��ل   ، دائ��م��ا  ه��و  الأف�سل  راأي����ك 

امل�سورة املنا�سبة وقدمي له الن�سائح عو�سا عن ذلك.

 8-  الإح�سا�س بالوحدة   
يكون  حينما  والفتقاد  بالوحدة  ي�سعرون  الأزواج  بع�س 
اأ�سدقاء  ع��ن  البحث  فيحاولون  متفّهم،  غ��ري  ال�سريك 
تنّمي  األ  ال�سروري  من  لذلك  ي�ساركونهم  اهتماماتهم، 
هذا ال�سعور داخل زوجِك بل كوين مقّربة منه واخت�سري 
ب�سخ�سِك كل النا�س  والأ�سدقاء لتبقي ملجاأه الوحيد يف 

حياتكما   .

 9-  كوين م�ستمعة جّيدة
يحب  بطبيعته  ال���رج���ل  لأن  ل���زوج���ك ،  ج���ي���داً  ا���س��ت��م��ع��ي 
له  ال�ستماع  يجيد  مل��ن  م�ساعره وخم��اوف��ه  ع��ن  احل��دي��ث 
دون اأن تكوين ثرثارة  حتى لو امتلكِت تلك ال�سفة ف�سوف 

تفوزين باأن تكوين �سديقة زوجِك . 

 10-  كامتة لأ�سراره
ويبوح  الأم���ان  يعطيك  حتى  وثقته  زوج��ك  اك�سبي   .. هيا 
لك بكافة امل�ساعر والأ�سرار التي ي�سعر بها �سلبية كانت اأو 

 ايجابية..وهي من اأقوى �سفات ال�سديقة املقربة    .

تغري املناخ يتفاقم م�ضكلة 
النفايات الف�ضائية

حذر باحثون من اأن تغري املناخ قد 
النفايات  تفاقم م�سكلة  اإىل  ي��وؤدي 
بالفعل  ت�����س��ك��ل  ال��ت��ي  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
بني  امل�ستقبل  يف  لل�سفر  ت��ه��دي��دا 

الكواكب.
مليون   160 م���ن  اأك����رث  وه���ن���اك 
الف�سائية"  "اخلردة  م��ن  قطعة 
الأر�������������س، مع  م��������دار  ت�������س���ب���ح يف 
ا�ستمرار العدد يف الرتفاع. واأثبتت 
النفايات الف�سائية، التي ميكن اأن 
ال�سناعية  الأق��م��ار  ح��ط��ام  ت�سمل 
اأنها  ال�����س��واري��خ،  ال��ب��ائ��دة وق��ط��ع 

م�سكلة بارزة ب�سكل متزايد.
وع���الوة على ذل���ك، م��ع قطع من 
ت�سافر  ال��ت��ي  الف�سائية  القمامة 
ب�سرعات متو�سطة تبلغ 16777 
ميال يف ال�ساعة )27 األف كيلومرت 
اأ�سغر  ال�ساعة(، قد تكون حتى  يف 
قطع احل��ط��ام، مبا يف ذل��ك رقائق 

الطالء، م�سكلة كبرية.
وقال الباحثون الآن اإن تغري املناخ 

ميكن اأن يجعل الو�سع اأ�سواأ.
الف�ساء بحيث  ت�سميم خردة  ومت 
ال��غ��الف اجلوي  حت��رتق يف كثافة 
ارتفاع  ي���وؤدي  ذل��ك،  وم��ع  العلوي. 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  م�ستويات 
ال���غ���الف اجل����وي ال��ع��ل��وي اإىل  يف 
نهاية  ويف  ك���ث���اف���ت���ه.  ان���خ���ف���ا����س 
امل����ط����اف، ي���ك���ون ل��ل��غ��الف اجل���وي 
ال�سفلي قدرة اأقل على �سحب قطع 

من خردة الف�ساء.
وهذا يوؤدي بعد ذلك اإىل عدد اأقل 
من الأج�سام التي تعود اإىل الأر�س 
وحترتق يف الغالف اجلوي وتبقى 

يف املدار.
ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن وكالة  وذك�����ر 
املا�سي  ال�سهر  الأوروب��ي��ة  الف�ساء 
يف  الف�سائية  ال��ن��ف��اي��ات  كمية  اأن 
 50 تزيد مبقدار  اأن  امل��دار ميكن 

مرة بحلول عام 2100.

كورونا يغلق 
املدار�س يف تايوان

�ستغلق  اإنها  تايوان،  حكومة  قالت 
مايو-  28 حتى  امل��دار���س  جميع 
اأي���ار اجل���اري و�سط زي���ادة مطردة 
يف حالت الإ�سابة املحلية مبر�س 

"كوفيد19-".
�سيتم  اأن���ه  التعليم  وزارة  وذك����رت 
النتقال اإىل التعليم عرب الإنرتنت 

بدءا من اليوم الأربعاء.
ال�سحية   ال�������س���ل���ط���ات  واأع����ل����ن����ت 
حملية  اإ����س���اب���ة   240 ت�����س��ج��ي��ل 

جديدة باملر�س.
ك��ان��ت ت��اي��وان ق��د رف��ع��ت م�ستوى 
التاأهب للت�سدي لفريو�س كورونا 
تايبيه  ال��ع��ا���س��م��ة  ي��وم��ني يف  ق��ب��ل 
وحم��ي��ط��ه��ا وف��ر���س��ت ق���ي���ودا ملدة 
اأ�سبوعني �ستوؤدي اإىل اإغالق اأماكن 

كثرية واحلد من التجمعات.

العالقة لي�ضت جمرد اأدوار..  كيف اأ�ضبح �ضديقة لزوجي؟

الزوج يحت�ج لأن ي�صعر ب�أّن زوجته �صديقته، 
اأف�صل بكثري،  فهذا يجعل حلي�تهم� معً� معنى 
بينهم�  على جمرد  العالقة  بحيث ل تقت�صر 
اأدوار ي�ؤدي�نه�  وطلب�ت متب�دلة بني الطرفني، 
والأف�صل ان يك�ن بينهم� �صداقة..كل منهم� 
�صديق للطرف  الآخر..مبعنى ال�صديق الذي 
كل  عن  يكتفي  ومعه  �صديقه،  ويتفهم   يفهم 
الن��س الآخرين، مم� يجعل العالقة الزوجية 
اإن�ص�ني�  واأق����ى  وروم�ن�صية  اأك��ر  ترابط� 
امل��ص�ع�ت  يف  وح��ت��ى  احل��دي��ث  يف  وا�صمل 

ف�طمة  ؟الدكت�رة  بينهم�  املطروحة 
ال�����ص��ن���وي  خ���ب���رية ال��ع��الق���ت 
التنمية  وحم������ص��رة  ال��زوج��ي��ة 

الب�صرية ت�صع بع�ص� من اخلط�ات 
بح�صب  لزوجه�  �صديقة  ال��زوج��ة  لت�صبح 

جملة  �صيدتي نت . 
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي – الفجر

نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  بتوجيهات 
اأمناء جائزة  والتعاي�س، رئي�س جمل�س  الت�سامح  وزير 
خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي، اأعلنت 
الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرت�سيح للجائزة 
2022 وا���س��ت��الم طلبات  ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة  يف دورت��ه��ا 
ال��رت���س��ي��ح م��ن ق��ب��ل امل���زارع���ني وامل��ن��ت��ج��ني والباحثني 
والأكادمييني املخت�سني بزراعة النخيل واإنتاج التمور 
والبتكار الزراعي من خمتلف دول العامل، اعتباراً من 
من   2021 دي�سمرب   31 ولغاية   2021 مايو   18
www.kiaai. للجائزة  اللكرتوين  املوقع  خالل 

.  ae
امل��وؤمت��ر ال�سحفي الف��رتا���س��ي الذي  ج��اء ذل��ك عقب 
 )zoom( عقدته الأمانة العامة للجائزة عرب من�سة
بح�سور الدكتور عبد الوهاب زايد، اأمني عام اجلائزة، 
جمل�س  ع�سو  الكعبي،  �ساعد  حميد  ه��الل  والدكتور 
وامل��ال��ي��ة، وع���دد من  الإداري����ة  اللجنة  الأم��ن��اء، رئي�س 
ممثلي املنظمات الدولية واملهتمني بالرت�سيح وممثلي 
و�سائل العالم العربية والدولية، حيث اأ�سار الدكتور 
زاي����د، اأم���ني ع���ام اجل��ائ��زة اإىل ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 

اإمن��ا هو  عاماً  اأربعة ع�سر  م��دى  حققته اجلائزة على 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  بف�سل 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، راعي اجلائزة، "حفظه اهلل" 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، ودعم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، 
الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 
وامل��ت��اب��ع��ة امل�����س��ت��م��رة مل��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك اآل 
اأمناء  نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�س، رئي�س جمل�س 

ال��ك��ب��ري ع��ل��ى املجتمع  اجل���ائ���زة، ح��ي��ث �سكل الن��ف��ت��اح 
زيادة  يف  النتائج  اأف�سل  وال���دويل  والإقليمي  املحلي 

اأعداد املرت�سحني مبختلف فئات اجلائزة. 
من جهته فقد اأ�سار الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي 
اإجمايل  بلغ  قد  اأن��ه  اإىل  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  ع�سو 
عدد املرت�سحني جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
 1648 الآن  الزراعي منذ انطالقها وحلد  والبتكار 
وبالتف�سيل  العامل.  حول  دول��ة   56 ميثلون  مر�سحاً 
 1310 العربية  ال��دول  من  امل�ساركني  ع��دد  بلغ  فقد 

%79.5، و120 مر�سحاً من  اأي ما ن�سبته  مر�سحاً 
دولة الإم��ارات اأي ما ن�سبته %7.3، و218 مر�سحاً 

من باقي دول العامل اأي ما ن�سبته 13.2%.
انطالقها  منذ  باجلائزة  الفائزين  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف 
ال���دول  ف��ائ��ز م���ن   44 ف���ائ���ز، م��ن��ه��م   80 وحل���د الآن 
دولة  م��ن  ف��ائ��ز  و20   ،55% ن�سبته  م��ا  اأي  العربية 
الإم��ارات اأي ما ن�سبته %25، و 16 فائز من الدول 
الأجنبية اأي ما ن�سبته %20، كما جرى تكرمي 45 
والإقليمية  الوطنية  واملنظمات  ال�سخ�سيات  كبار  من 
والدولية منهم 24 �سخ�سية من الدول العربية اأي ما 
ن�سبته 44.4 %، و 23 �سخ�سية من دولة المارات 
العربية املتحدة اأي ما ن�سبته %42.6، و7 �سخ�سيات 

من باقي دول العامل اأي ما ن�سبته 13%.
ك��م��ا اأع���ل���ن���ت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ائ��زة ب�����اأن كافة 
ل�ستقبال  اكتملت  قد  والإداري���ة  الفنية  ال�ستعدادات 
طلبات الرت�سيح جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
 ،2022 ع�سرة  الرابعة  بدورتها  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار 
اعتباراً من اليوم ولغاية الواحد والثالثني من �سهر 
اأ�سماء الفائزين خالل  2021 و�سوف تعلن  دي�سمرب 
التكرمي  2022 وحفل  القادم  منت�سف �سهر فرباير 

خالل منت�سف �سهر مار�س القادم 2022.

•• العني - الفجر

وق��ع��ت ك��ل��ي��ة الأغ���ذي���ة وال���زراع���ة يف ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
 CODE -مذكرة تفاهم مع �سركة "كود ثري فورتني
 Three Fourteen Technology LLC
با�ستخدام  ال��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل  ت��ل��ق��ي��ح  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز   ،"
لنخيل  ال�سطناعي  "التلقيح  املتقدمة  التكنولوجيا 
التمر بطائرات الدرونز" ، وذلك يف مبنى الكلية باحلرم 
 – اليافعي  ���س��امل  حممد  ال��دك��ت��ور  بح�سور  اجل��ام��ع��ي، 
املو�سى-  وال�����س��ي��د حم��م��د  ال��ك��ل��ي��ة،  وك��ي��ل  العميد  ن��ائ��ب 
اأبو الهول الفال�سي- املدير  اأحمد  املدير العام ،وال�سيد 
بالكلية،  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  التجاري، وعدد من 
وممثلني عن ال�سركة، حيث تهدف مذكرة التفاهم اإىل 
تعزيز التعاون البحثي بني جامعة الإم��ارات  وال�سركة 
الإم����ارات  ب��دول��ة  التمر  نخيل  ان��ت��اج  تطوير  جم��ال  يف 
زينب  الدكتورة  بقيادة  البحثي  امل�سروع  هذا  ويهدف    .
بكلية  املتكاملة  ال��زراع��ة  بق�سم  م�سارك  -اأ���س��ت��اذ  اأح��م��د 
ب��امل�����س��ارك��ة م���ع الأ����س���ت���اذ الدكتور  الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة 
الدخيل  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور   والأ���س��ت��اذ  اليافعي،  حممد 
مدير املزارع البحثية بالكلية، اإىل تطوير عملية تلقيح 
والتي  املتقدمة  التكنولوجيا  با�ستخدام  التمر  نخيل 
التمر  لنخيل  ال�سطناعي  "التلقيح  بتكنوجليا  تعرف 
)Phoenix Dactylifera L( ، با�ستخدام نظام 
تلقيح اآيل ُمثبت على من�سة )طائرة بدون طيار(.وهذه 
اأ�سجار  لتلقيح  العمالة  ا�ستخدام  توفر  �سوف  الطريقة 
ميكن  حيث  وامل��ج��ه��ود.  ال��وق��ت  �ستوفر  واأي�����س��ا  النخيل 

للطائرة الدرون تلقيح 200 نخلة يف 10 دقائق  وبدون 
اإلكرتونية  اأي عمالة وهذا بتطوير برامج  اإىل  احلاجة 
خا�سة لهذه العملية. وتعترب هذه التقنية اأ�سرع واأف�سل 
طرق التلقيح يف املجال الزراعي حتى الآن، كما اأن نتائج 
هذا البحث ميكن اأن تعمم على مزارع النخيل املختلفة 
اإمكانية  داخ���ل دول���ة الم����ارات وخ��ارج��ه��ا ، ع���الوة على 
تطبيقها يف جمال الت�سميد ومقاومة احل�سرات ال�سارة 
احلمراء  النخيل  �سو�سة  مثل  القت�سادية  باملحا�سيل 
التي تعترب اكرب اأعداء اإنتاج النخيل يف الدولة. واأو�سح 
ووكيل  العميد  – نائب  اليافعي  �سامل  حممد  الدكتور 

الأغذية  كلية  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  "  اأن  الكلية 
 CODE -وال�����زراع�����ة، و���س��رك��ة ك����ود ث����ري ف���ورت���ني
 Three Fourteen Technology LLC
" ، والتي تعد من ال�سركات الوطنية اجلديدة الواعدة 
وتطبيقاته  ال�سطناعى  ال��ذك��اء  تكنولوجيا  جم��ال  يف 
للم�ساهمة  املبتكرة  الأنظمة  كاأحد   ، الزراعة  جمال  يف 
الغذائي  الزراعية، والأم��ن  يف جهود حتقيق ال�ستدامة 
لل�سراكات  تعزيزاً   ياأتي  بالدولة،  املختلفة  وتطبيقاتها 
البحث  تطوير  اإىل  الرامية  والبحثية  الإ�سرتاتيجية 
املتقدمة  التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  جم���الت  يف  العلمي 

اأ�سجار  اإنتاجية  تطوير  جم��ال  يف  ال��زراع��ة،وخ��ا���س��ة  يف 
نقل  اإىل  الكلية  " ت�سعى  واأ���س��اف  ال��دول��ة.  يف  النخيل 
اأحدث التكنولوجيا والتقنيات العلمية احلديثة واملعرفة 
من تطبيقات ومهارات خا�سة لطلبتها ليكونوا موؤهلني 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ب��ي��ئ��ة يف دول����ة الإم�������ارات وتعزيز 
اأ�سبحت  وقد  �سيما  ل  والتطبيقية،  العلمية  مهاراتهم 
وا�ستخدام  اخل��ا���س��ة،  للرعاية  نتيجة  النخيل  اأ���س��ج��ار 
مكافحة  يف  وك��ف��اءة  اإنتاجية  اأك���رث  احل��دي��ث��ة  التقنيات 

الت�سحر،ومواجهة التغريات البيئية واملناخية. 
– املدير  ال���ف���ال����س���ي  اأح����م����د  ال�����س��ي��د  اأ�����س����ار  وب��������دوره 
تيكنولوجي   ف���ورت���ني  ث����ري  "كود  ل�����س��رك��ة  ال���ت���ج���اري 
 CODE Three Fourteen  - امل�����ح�����دودة 
التعاون مع  اأن هذا  اإىل   "  Technology LLC
التمر  نخيل  تلقيح  عملية  لتطوير  الإم�����ارات  جامعة 
للجهود  ثمرة  ه��و   ، املتقدمة  التكنولوجيا  با�ستخدام 
املبذولة من الطرفني ل �سيما واأننا  قد اأجرينا العديد 
العلمي، وم��زارع جامعة  التجارب يف مراكز البحث  من 
الدولة،  يف  املختلفة  امل�����زارع  م��ن  وال��ع��دي��د  الإم�������ارات، 
النخيل،  اأ�سجار  تطوير  يف  متميزة  النتائج  كانت  وق��د 
يف  بفعالية  للم�ساهمة  احل��دي��ث��ة  التقنية  وتطبيقات 
وتقدمي  الغذائي،  الأم��ن  لتحقيق  الدولة  جهود  تعزيز 
احلديثة  التقنيات  لتطوير  املتقدمة،  الزراعية  احللول 
قيادتنا  روؤي��ة  ال��ه��ام، مبا يحقق  املجال احليوي  ه��ذا  يف 
الدولة  يف  النخيل  اأ���س��ج��ار  زراع���ة  تطوير  يف  الر�سيدة 
وامل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق ال�ستدامة والأمن الغذائي 

يف امل�ستقبل.

•• ال�شارقة- الفجر 

وتعزيز  البحرية  البيئة  حماية  يف  ملهمتها  حتقيقاً 
العلمي  ال��ب��ح��ث  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ال�سمكية  ال����رثوة 
للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة  وق���ع���ت  وال���ت���ط���وي���ر، 
مذكرة  ال�سارقة،  فرع  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
وال��ب��ي��ئ��ة يف دولة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��رّي  ت��ف��اه��م م��ع وزارة 
قدراتها  ك��اف��ة  لتوظيف  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
اأجل  م��ن  التعليمية  ك���وادره���ا  وخ����ربات  الأك��ادمي��ي��ة 
ومواءمة  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  ح��م��اي��ة  وت��ط��وي��ر  خ��دم��ة 
اأجل  من  العمل  متطلبات  مع  ال�سحن  قطاع  اأن�سطة 
مواجهة حتدي التغري املناخي، وتعزيز حماية التوازن 
البيئي الدقيق يف مياه اخلليج العربي وبحر العرب، 

اللذين تطل عليهما دولة الإمارات. 
وقع املذكرة �سعادة �سلطان علوان، وكيل وزارة التغرّي 
و�سعادة  الإم���ارات،  دول��ة  يف  بالوكالة  والبيئة  املناخي 
اإ�سماعيل  ال��غ��ف��ار  اإ���س��م��اع��ي��ل ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
فرج، رئي�س الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري.

عدة  التفاقية  تناولتها  التي  التعاون  اآف���اق  وت�سمل 
جمالت، اأبرزها تعزيز ال�سراكة مع الأكادميية ملواكبة 
م�ستهدفات دولة الإمارات فيما يخ�س حماية البيئة 
البحرية وتنمية ثرواتها الطبيعية، وتطوير التعليم 
البحثية  ال��درا���س��ات  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��دري��ب، 
البحرية  البيئة  حماية  تطوير  جمال  يف  املتخ�س�سة 
والرثوة ال�سمكية، وتوفري التدريب يف جمال القدرات 
الإلكرتونية وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي والبيانات 
ال�سخمة لزيادة املوارد البحرية الغذائية، واحلد من 

اآثار التلوث والنبعاثات ال�سارة.
وبهذه املنا�سبة، اأفاد �سعادة �سلطان علوان وكيل وزارة 
ال��ت��غ��رّي امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ب��ال��وك��ال��ة، ق��ائ��اًل: " متثل 
خف�س  على  والعمل  املناخي  التغري  حت��دي  مواجهة 
معها  وال��ت��ك��ي��ف  ت��داع��ي��ات��ه  ح���دة  وتخفيف  م�سبباته 
اأولوية ا�سرتاتيجية لدولة الإمارات، لذا تعمل وزارة 
موؤ�س�سات  كافة  مع  بالتعاون  والبيئة،  املناخي  التغري 
متطلبات  اإدراج  على  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  لكافة  ال��ت��وج��ه��ات  امل��ن��اخ��ي يف  ال��ع��م��ل 
م�ستقبل  اإي��ج��اد  ي�سمن  وامل���ج���الت، مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات 

اأف�سل لالأجيال احلالية واملقبلة."
ب��اه��ت��م��ام قوي  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  "حتظي  واأ����س���اف: 
�سمن جهود العمل من اأجل البيئة واملناخ يف الدولة، 
وتعاونها  �سراكتها  تعزيز  على  ال����وزارة  حت��ر���س  ل��ذا 
م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات وب��الأخ�����س الأك��ادمي��ي��ة والبحثية 
الطبيعية  مواردها  وا�ستدامة  البيئة  حماية  ل�سمان 
املذكرة  اأن توقيع  اإىل  البيولوجي."، م�سرياً  وتنوعها 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  مع 
وي�ستند  الإط��ار  ه��ذا  ياأتي يف  ال�سارقة،  ف��رع  البحري 

اإىل اخلربات الوا�سعة التي تتمتع بها الكادميية.
الأكادميية  تلعبه  ال��ذي  الهام  بالدور  �سعادته  واأ���س��اد 
املنظومة  وت��ع��زي��ز  دع����م  امل��ن��ط��ق��ة يف  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
على  واحل��ف��اظ  ال��ب��ح��ري��ة،  البيئة  حل��م��اي��ة  البحثية 

مواردها وتنوعها البيولوجي و�سمان ا�ستدامتها.
اإ�سماعيل  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  �سرح  جانبه،  من 
العربية  الأكادميية  رئي�س  فرج،  اإ�سماعيل  عبدالغفار 
"تت�سم  ال���ب���ح���ري:  ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ن��ق��ل 
اإذ  عالقتنا مع دولة الإمارات بخ�سو�سية ا�ستثنائية، 
نلم�س اهتماماً ودعماً غري حمدود من قيادة الدولة 

اأج����ل ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة البحرية،  و���س��ان��ع ال���ق���رار م��ن 
و���س��م��ان ال��ت��زام ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري يف دول���ة الإم����ارات 
ال�سارة  الآث��ار  من  حتد  التي  الدولية  املعايري  بكافة 
التي تت�سبب يف التغري املناخي. ونوؤكد هنا اأننا نكر�س 
ك��اف��ة ق��درات��ن��ا ال��ت��ي بنيناها ع��رب ع��ق��ود ط��وي��ل��ة من 
والأكادميي  العلمي  ال��ذراع  اأن نكون  اأج��ل  الزمن من 
الإمارات  لدولة  البيئية  ال�سرتاتيجية  يخدم  ال��ذي 
قدراتها  ب��ن��اء  يف  ال��راغ��ب��ة  العربية  ال���دول  وخمتلف 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وتطوير 

مواردها البحرية واملائية."
مع  ه��ذه  �سراكتنا  اأن  "نعتقد  ع��ب��دال��غ��ف��ار:  واأ���س��اف 
تطوير  على  اإيجابي  ب�سكل  �ستنعك�س  الإم���ارات  دول��ة 
دولة  اأن  باعتبار  الأخ����رى،  الأك��ادمي��ي��ة  ف���روع  جميع 
الإم��ارات تعد من بني اأف�سل القت�سادات واأقواها يف 
�سن�ساهم يف حت�سني وتطوير  فاإننا  املنطقة، وبالتايل 
اأف�سل املمار�سات البيئية البحرية، و�سنقدم الدرا�سات 
التطبيقات  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال���س��ت�����س��اري��ة 
على  لها �سدى  �سيكون  التي  التخ�س�سية،  واحل��الت 

�سعيد العامل ب�سكل �سامل."

بت�جيه�ت نهي�ن مب�رك اآل نهي�ن

فتح باب الرت�ضيح جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بدورتها الرابعة ع�ضرة 2022

للتلقيح ال�صطن�عي لنخيل التمر بط�ئرات الدرونز

كلية الأغذية والزراعة يف جامعة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع �ضركة كود ثري فورتني- CODE134 التكنولوجية 

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�ضارقة تطلق �ضراكة مع وزارة التغريرّ املناخي والبيئة

�ضرطة اأبوظبي حتذر من مواقع اإنرتنت 
احتيالية وهمية ملطاعم وحمال م�ضهورة

••  اأبوظبي-الفجر

احتيالية وهمية مزيفة حتمل  اإنرتنت  اأبوظبي من مواقع   �سرطة  ح��ذرت 
اأ�سماء مطاعم وحمالت  م�سهورة وتقوم بتقدمي عرو�س مميزة للجمهور  
مقابل دفع ر�سوم يتم من خاللها �سحب الر�سيد بعد اإمتام عملية الدفع من 
الرا�سدي  اللواء حممد �سهيل  واأكد    . املزيف  املوقع  البطاقة الئتمانية يف 
بتوعية اجلمهور  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اه��ت��م��ام  اجل��ن��ائ��ي،  الأم���ن  ق��ط��اع  م��دي��ر 
با�ستمرار بالأ�ساليب الحتيالية والت�سيد عرب مواقع الإنرتنت والتوا�سل 
ا واأنه  الجتماعي، لفًتا اإىل �سرورة احلذر عند التعامل مع الغرباء خ�سو�سً
يف اإمكان اأي �سخ�س عمل ح�ساب عرب تلك املواقع ببيانات مزيفة اأو معلومات 

مغلوطة بهدف الن�سب والحتيال اأو ا�سطياد ال�سحايا.
واأو�سح اأنه مع انت�سار الإنرتنت تزداد اأ�ساليب الن�سب وغالباً ما ي�ستغل اجلناة 
وبا�سعار  معينة  خدمات  على  احل�سول  يف  رغبتهم  اأو  ال�سحايا  احتياجات 
الدولة  داخ��ل  مقر  دون  من  املواقع  تلك  عرب  يكون  التوا�سل  واأن  تناف�سية 
الق�سايا  ان��ه  مت ت�سجيل عدد من  اأرق��ام هواتف موثوق فيها، مو�سحاً   اأو 
املتنوعة ذات ال�سلة. ومن جانبه نا�سد العقيد را�سد خلف الظاهري مدير 
مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية بقطاع الأمن اجلنائي ، اجلمهور 
املزيفة،  الإلكرتونية  املواقع  التعامل مع هذه  ب�سرورة توخي احلذر وعدم 
التي ت�ستغل حاجتهم ، ومتار�س غالبيتها الن�سب والحتيال الإلكرتوين من 
خالل اإيهامهم  بح�سولهم على عرو�س مغرية  من حمال اأو مطاعم �سهرية  

مقابل دفع ر�سوم ول يتم توفري احتياجاتهم يف النهاية .

فايزر ت�ضت�ضيف جل�ضة حوارية افرتا�ضية 
مبنا�ضبة اليوم العاملي ملر�س الأمعاء اللتهابي

•• اأبوظبي-الفجر

ا�ست�سافت فايزر جل�سة حوارية افرتا�سية مبنا�سبة اليوم العاملي ملر�س الأمعاء 
اللتهابي لرفع معدلت الوعي باملر�س والتحديات التي يواجهها املر�سى  يف 
كافة اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. وح�سر اجلل�سة نخبة من اأبرز 
الأخ�سائيني الطبيني من املنطقة، بهدف ت�سليط ال�سوء على الآثار اجل�سدية 

والنف�سية املرتبطة باملر�س. 
مر�س الأمعاء اللتهابي هو مر�س مزمن يت�سمن كل من داء كرون والتهاب 
منطقة  يف  املر�سى  من  كبري  ع��دد  ل��دى  املر�س  وينت�سر  التقرحي،  القولون 
ومزعجة  موؤملة  اأعرا�ساً  املر�سى  يواجه  ما  وع��ادة  واأفريقيا.  الأو�سط  ال�سرق 
وحُمرجة، وقد اأ�سار %84 من البالغني امل�سابني بالتهاب القولون التقرحي 
باأن  اأملهم  عن  منهم   30% ع��رّب  فيما  ذهني،  ب��اإره��اق  ي�سيبهم  املر�س  ب��اأن 
الذهنية.  �سحتهم  على  املر�س  ت��اأث��ريات  ح��ول  اأف�سل  بفهم  الأط��ب��اء  يحظى 
ومبنا�سبة اليوم العاملي لهذا املر�س،  دعت �سركة فايزر املر�سى للتوا�سل مع 
والنف�سية،  الذهنية  �سحتهم  على  املر�س  تاأثريات  حول  والتحدث  اأطبائهم 

والتي ميكن اأن تقود اإىل الإ�سابة بالقلق والكتئاب.
وقد �سمت اجلل�سة ا�ست�ساريني من م�سر واململكة العربية ال�سعودية والإمارات 
املتعلقة مبر�س الأمعاء  ولبنان، حيث ناق�سوا جمموعًة وا�سعة من املوا�سيع 
اللتهابي، مبا فيها عالمات واأعرا�س املر�س والفروقات بني داء كرون والتهاب 
وعمر  جن�س  وتاأثري  املبّكر  الت�سخي�س  اأهمية  جانب  اإىل  التقرحي،  القولون 
للتعامل  املمار�سات  اأف�سل  مناق�سة  ف�ساًل عن  املر�سية.  احلالة  على  املر�سى 
العالجات  واأح��دث  الدعم،  وجمموعات  املر�سى  ودور  املر�سية،  احل��الت  مع 
وبدوره،  امل��ر���س��ى.   حياة  ج��ودة  تعزيز  مبقدورها  التي  العلمية  والب��ت��ك��ارات 
اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س  ق�سم  ورئي�س  ا�ست�ساري  ج��زار،  اأحمد  الدكتور  قال 
يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية باأبوظبي: "تتمثل اأولويتنا يف �سمان ح�سول 
مر�سى داء الأمعاء اللتهابي على اأف�سل م�ستويات الرعاية املمكنة. ورغم اأن 
الكورتيزون،  ومركبات  لاللتهاب  امل�سادة  الأدوي��ة  مثل  التقليدية،  العالجات 
اجلانبية  الآث���ار  تفر�س  الأول،  اخل��ط  ع��الج��ات  م��ن  اأ�سا�سياً  عن�سراً  متّثل 
العالج.  اأه��داف  اأم��ام  التحديات  بع�س  املركبات  لهذه  التحمل  ع��دم  وح��الت 
وبف�سل العالجات املتقدمة واحلديثة، ميكننا تقدمي الدعم ملزيد من املر�سى 
وتعزيز التزامهم بالعالج ب�سورة عامة". وتعليقاً على املو�سوع، قال الدكتور 
حممد خور�سيد، رئي�س املوؤ�س�سة امل�سرية ملطوري اجلهاز اله�سمي واملناظري: 
"ُيعد مر�س الأمعاء اللتهابي مر�سا مزمناً ي�سيب اجلهاز اله�سمي، وت�سمل 
اأعرا�سه ال�سائعة الإ�سهال امل�ستمر واأمل البطن والنزف من امل�ستقيم اأو خروج 
اإ�سافة اإىل التعب وفقدان ال��وزن. ويف بع�س الحيان ميكن  الدم مع ال��رباز، 
للتهاب  بالن�سبة  اما  اله�سمي،  اجلهاز  اأق�سام  خمتلف  ك��رون  داء  ي�سيب  اأن 
ال�سروري  ومن  وامل�ستقيم.  الغليظ  املعي  يوؤثرعلى  فهو  التقرحي  القولون 
اأن يحر�س جميع الأطباء على معرفة اأعرا�س املر�س بدقة ل�سمان الو�سول 
اإىل الت�سخي�س ال�سحيح والعالجات املطلوبة". من جانبه، قال الدكتور يا�سر 
وداء  والتنظري  الكبد  واأمرا�س  اله�سمي  اأمرا�س اجلهاز  ا�ست�ساري  مريالم، 
الأمعاء اللتهابي يف مدينة امللك عبد اهلل الطبية باململكة العربية ال�سعودية: 
"يعد ن�سر الوعي حول داء الأمعاء اللتهابي  بغاية الأهمية ،� وذلك لتمكني 
وبالتايل  املبّكرة،  والإح��الت  ال�سحيح  الت�سخي�س  اإىل  الو�سول  من  الأطباء 
�سمان ح�سول املر�سى على الرعاية املنا�سبة. كما من ال�سروري اإدارة حالت 
املر�سى ومراقبة الأعرا�س اجل�سدية والنف�سية على حد �سواء. وينبغي تزويد 
املجتمع بالوعي واملعرفة املنا�سبني، بحيث يتمكن املر�سى من م�ساركة تاأثريات 

املر�س على حياتهم اليومية بدون اإحراج".
وبذات ال�سياق، قال الدكتور �سي�سيليو عازار، الأ�ستاذ ال�سريري امل�ساعد يف ق�سم 
اأمرا�س  وا�ست�ساري  الطبي،  كليمن�سو  مركز  لدى  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س 
بلبنان:  ال�سحي  الو�سط  ال�سرق  مركز  يف  الكبد  واأمرا�س  اله�سمي  اجلهاز 
"ُي�سبب مر�س الأمعاء اللتهابي القلق والكتئاب للكثري من املر�سى، وبالتايل 
يتعنّي علينا ت�سليط ال�سوء على التاأثريات التي ي�سببها املر�س على نف�سيتهم. 
املرافقة  الجتماعية  بالتاأثريات  فقط  للمر�سى  الذهنية  ال�سحة  تتاأثر  ول 
لالإ�سابة باملر�س، بل تعود اأي�ساً اإىل ارتباط �سحة اجلهاز اله�سمي بوظائف 

الدماغ عرب �سبكة معقدة من الأع�ساب والإ�سارات الكيميائية احليوية.
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تق�ل خبرية تغذية اإنه عندم� يتعلق الأمر ب�صرط�ن الق�ل�ن، 
الإ�ص�بة  خطر  من  للحم�ية  مفت�ح�  يك�ن  قد  ت�أكله  م�  ف�إن 

بهذا املر�س.
واأ�ص�رت اإىل اأنه ميكن تقليل خطر الإ�ص�بة ب�صرط�ن الق�ل�ن 
ت�صمل:  والتي  الأطعمة،  من  اأن�اع  خم�صة  تن�ول  طريق  عن 
اخل�صروات، احلب�ب الك�ملة، البق�لي�ت، املك�صرات والبذور، 

والف�كهة الغنية ب�لألي�ف.

ب��رن��ام��ج ال�سحة  اإمي�����ي روزن���ف���ي���ل���د، م��ن�����س��ق��ة  وق���ال���ت 
التغذية  واأخ�����س��ائ��ي��ة  املجتمعية  وال��ت��وع��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
م�ست�سفى  يف  ال�����س��ح��ي��ة  احل���ي���اة  م���رك���ز  يف  امل�����س��ج��ل��ة 
نيويورك:  كي�سكو،  ماونت  يف  ال�سمالية،  وي�ست�سي�سرت 
ال�سرطان  متنع  مغذيات  على  اخل�����س��روات  "حتتوي 

ت�سمى الكاروتينات والفالفونويد".
واأ�سافت: "اخل�سروات غنية بالألياف، وتزيد من حجم 
القولون، ما  املهدر يف  الوقت  ال��رباز وحتد من مقدار 
يقلل من خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم".

ن�سف طبقك  تغطية  اأن حت��اول  وج��ب��ة، يجب  ك��ل  ويف 
باخل�سروات امللونة، وميكن اأن ي�سمل ذلك اخل�سروات 

املجمدة.
وحتتوي اأطعمة احلبوب الكاملة على م�ستويات عالية 
م��ن الأل���ي���اف. ع��ن��د ال��ت�����س��وق ل�����س��راء اخل��ب��ز ومنتجات 
احلبوب، اخرت تلك التي تدرج مكونات احلبوب الكاملة 

اأول.
وتن�سح روزنفيلد: "جرب ا�ستبدال احلبوب 

البي�ساء، مثل الأرز الأبي�س، باحلبوب 
الكاملة اأو امزج الثنني معا. فتناول 

100غ  ن��ح��و  اأو  ح�����س�����س،  ث���الث 
يوميا،  الكاملة  احل��ب��وب  م��ن 

ل���ن ي������وؤدي ف��ق��ط اإىل 
الألياف،  زي����ادة 
ول�����ك�����ن اأي�������س���ا 
 B ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات

مثل  املهمة،  واملعادن 
والنحا�س  والزنك  احلديد 

واملغني�سيوم".
احلبوب  منتجات  اأم��ث��ل��ة  وت�سمل 

الكاملة خبز القمح الكامل وال�سعري وال�سوفان والكينوا 
واحلنطة ال�سوداء والذرة والأرز البني والأرز الربي.

وحت����������������ت����������������وي 

البقوليات على الكثري من الألياف وت�ساعد يف احلفاظ 
"من  روزنفيلد:  وقالت  اله�سمي.  اجلهاز  �سحة  على 
خالل تناول الفا�سوليا والعد�س بانتظام ، فاإنك تقلل 
من خطر الإ�سابة باأورام القولون ال�سرطانية )الزوائد 
العد�س  اأو  ال��ف��ا���س��ول��ي��ا  ا���س��ت��ب��دال  ج���رب  ال�����س��غ��رية(. 
باللحوم مرتني يف الأ�سبوع اأو تقليل اللحوم يف 

و�سفاتك واإ�سافة البقوليات".
املك�سرات  ه����ي  ال���ت���ال���ي���ة  وال���ف���ئ���ة 
"الأطعمة  وه����ي  وال�����ب�����ذور، 
ب���ح�������س���ب  املثالية"، 
روزن�������ف�������ي�������ل�������د، ح���ي���ث 
"الألياف،  ت����و�����س����ح: 
ال�سحية،  وال������ده������ون 
النباتية،  الكيميائية  وامل��واد 
وم�������س���ادات الأك�������س���دة ج��م��ي��ع��ه��ا لها 
تناول  ج��ّرب  لل�سرطان.  مقاومة  خ�سائ�س 

خفيفة  وج���ب���ات 
من املك�سرات اأو 

ال��ب��ذور بدل 
م�����ن رق����ائ����ق 

اأو  ال��ب��ط��اط�����س 
املعجنات .. امزج 
ب��������ذور ال���ك���ت���ان 
اأو  امل���ط���ح���ون���ة 
ال�سيا  ب���������ذور 
دق�����ي�����ق  اإىل 

ال�سوفان".
و���������س��������رح��������ت 
روزن���ف���ي���ل���د يف 
�سحفي  ب��ي��ان 
مل�ست�سفى  با
املهم  م���ن  اإن����ه 

ت�سمني  اأي�سا 
ال���������ف���������اك���������ه���������ة 

اأو  ال�������ط�������ازج�������ة 
الغنية  امل���ج���م���دة 

بالألياف يف النظام الغذائي.
من  ك���وب���ني  اأو  ك����وب  ت���ن���اول  "حاول  واأو�����س����ت: 

الفاكهة يوميا وامزج الألوان. كل فاكهة ملونة بها 
الغذائية مع خ�سائ�س  العنا�سر  مزيج فريد من 

مقاومة ال�سرطان. 
حتتوي الفاكهة اأي�سا على الألياف والفيتامينات 
على  الطبيعية  ح��الوت��ه��ا  وت�����س��اع��دك  وامل���ع���ادن، 
فوائد  دون  امل��ك��ررة  ال�سكرية  الأط��ع��م��ة  م��ق��اوم��ة 

غذائية".

خم�ضة اأطعمة يقلل تناولها من احتمالت الإ�ضابة 
ب�ضرطان القولون

احلالت  من  ملجموعة  �سامل  م�سطلح  املفا�سل  والتهاب 
بع�س  وج��ود  من  الرغم  وعلى  املفا�سل.  على  توؤثر  التي 
الأعرا�س ال�سائعة لهذه احلالت، مثل تورم املفا�سل، فاإنه 
هناك اأنواعا حمددة لها اأعرا�س اأكرث متيزا مرتبطة بها.

ال�����س��ديف، وه���و نوع  امل��ف��ا���س��ل  ال��ت��ه��اب  اأن يت�سبب  ومي��ك��ن 
امل�سابني  الأ�سخا�س  بع�س  ي�سيب  املفا�سل  التهاب  م��ن 
بحالة اجللد ال�سدفية، يف ظهور عدد من الأعرا�س غري 

املف�سلية.
هناك   ،Reumatolgia جملة  يف  ُن�سر  لبحث  ووفقا 
ع��الق��ة ق��وي��ة ب���ني ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل ال�����س��ديف وتغريات 

الأظافر.
قوي  "موؤ�سر  هو  الأخ��ري  ه��ذا  وج��ود  اأن  الباحثون  وكتب 
الأعرا�س  اأن هذه  واأ�سافوا  املفا�سل".  التهاب  على تطور 
التهاب  اأع��را���س  م��ن ظهور  �سنوات  ب�سع  ق��د حت��دث قبل 

املفا�سل.
وهناك جمموعة وا�سعة من تغيريات الأظافر التي يجب 
ت�سمل  التغيريات  ه��ذه  ف��اإن  للبحث،  ووفقا  عنها.  البحث 

تكرارا  اأق��ل  ب�سكل  اللون  وتغري  الظفر،  �سفيحة  ارت��خ��اء 
ونزيفا �سظيا.

لوحظت  الأعرا�س  هذه  "بع�س  اأن  اإىل  الباحثون  وي�سري 
املزيد  اإج��راء  الأخ��رى، وينبغي  الأظافر  اأمرا�س  اأي�سا يف 

من الت�سخي�سات".
الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وبح�سب 
)NHS(، ميكن اأن ي�سبب التهاب املفا�سل ال�سديف اأي�سا 
ولكنه غالبا  اأي مف�سل يف اجل�سم،  وتيب�سا يف  وتورما  اأمل��ا 
والقدمني.  واليدين  والكاحلني  الركبتني  على  يوؤثر  ما 
�سخ�س  م��ن  كبري  ب�سكل  احل��ال��ة  �سدة  تختلف  اأن  وميكن 

لآخر.
وتو�سح الهيئة: "قد يعاين بع�س الأ�سخا�س من م�ساكل 
يالحظ  قد  بينما  املفا�سل،  من  العديد  على  توؤثر  ح��ادة 
مف�سلني  اأو  مف�سل  يف  خفيفة  اأع��را���س��ا  الآخ���ر  البع�س 

فقط".
تتح�سن  اأوق��ات  هناك  تكون  فقد  ال�سحية،  للهيئة  ووفقا 
فيها الأعرا�س، املعروفة با�سم الهدوء، وفرتات تزداد فيها 

�سوءا، وُتعرف با�سم النتكا�سات.
توقع  للغاية  ال�سعب  م��ن  ي��ك��ون  اأن  "ميكن  واأو���س��ح��ت: 
عند  ب��الأدوي��ة  اإدارت��ه��ا  ميكن  ما  غالبا  ولكن  النتكا�سات، 

حدوثها".

ن�ص�ئح ع�مة لعالج الته�ب املف��صل
ل�سوء احلظ، ل يوجد عالج حاليا للتهاب املفا�سل ولكن 

ميكن اتخاذ خطوات لتقليل تاأثريه.
من  املنا�سبة  الكمية  على  احل�سول  اأن  الأب��ح��اث  وتظهر 
ال��ت��ه��اب املفا�سل  ال��وق��اي��ة م��ن  ت�����س��اع��د يف  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

واحلفاظ على �سحة املفا�سل.
"بالن�سبة   :)AF( امل��ف��ا���س��ل  ال��ت��ه��اب  م��وؤ���س�����س��ة  وت��و���س��ح 
بالفواكه  غ��ن��ي  غ���ذائ���ي  ن���ظ���ام  ات���ب���اع  ف�����اإن  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني، 
ولكن  والفا�سوليا  وامل��ك�����س��رات  والأ���س��م��اك  واخل�����س��روات 
لي�س  امل�سبعة،  الدهون والدهون  امل�سنعة قليلة  بالأطعمة 
مفيدا لل�سحة العامة فح�سب، بل ميكن اأن ي�ساعد اأي�سا 

يف اإدارة ن�ساط املر�س".

ماألوفة،  الن�سيحة  ه���ذه  ب���دت  "اإذا  امل��وؤ���س�����س��ة:  وت�سيف 
فذلك لأن هذه هي مبادئ حمية البحر الأبي�س املتو�سط 
امل�سادة  ، والتي كثريا ما يتم الرتويج لها ب�سبب قدرتها 

لل�سيخوخة ومكافحة الأمرا�س".

ونظام البحر الأبي�س املتو�سط الغذائي غني باخل�سروات 
واحلبوب  والفا�سوليا  واملك�سرات  والبقوليات  وال��ف��واك��ه 
امل�سبعة م��ث��ل زيت  واحل��ب��وب والأ���س��م��اك وال���ده���ون غ��ري 

الزيتون.

ات الأظافر متثل »موؤ�ضرا قويا« على الإ�ضابة بالتهاب املفا�ضل تغريرّ
الته�ب املف��صل ه� ح�لة �ص�ئعة ت�صبب الأمل واللته�ب يف املف�صل. وي�أتي الته�ب املف��صل ب�أ�صك�ل 

عديدة وتغريات الأظ�فر تنبئ بن�ع من الته�ب املف��صل ي�صمى الته�ب املف��صل ال�صديف.

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4384(

املنذر: �سركة الوفاق للتمويل �س م خ 
املنذر اإليه : حنا �سامي حنا �سابا

573،300.00 درهم )فقط خم�سمائة وثالثة  اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  املنذراملنذر  ينذر 
امتناعكم  وح��ال  تاريخه  من  يوما  ثالثون  خ��الل  للمنذر  لغ��ري(  دره��م  وثالثمائة  ال��ف  و�سبعون 
القانونية قبلكم للزامكم  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  املنذر يحق  فان  املهلة  ال�سداد خالل هذه  عن 
مببنى   6 رقم  بالطابق   613 رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية 
ريتز ريزيدن�س 1 البالغ م�ساحته 75،12 مرت مربع واملواقف B1 - 84 على قطعة الر�س رقم 
لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني  اململوك  دبي  باإمارة  الرابعة  ور�سان  8 مبنطقة 
2008 بامارة دبي مع حفظ  14 ل�سنة  )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4354(

NABC Building contracting L.L.C -  مقدمة من : املنذرة : ان ايه بي �سي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م
بوكالة املحاميني / فهد �سلطان لوتاه وعبد احلميد علي من�سي  رقم املحرر 2021/2/24623  

�سد / املنذر اليهما : 1 - حممد احمد عتيق املهريي – اماراتي اجلن�سية
Mohammad ahmad atiq al mehairi

ا�ست�ساريون ومهند�سون  معماريون  الت�سميم  مركز   -  2
 DESIGN CENTER ARCHITECTS & ENGINEERS CONSULTANTS

الت�سريح العالن بالن�سر
ايام من تاريخ  612،599،76 درهم يف خالل خم�سة  اإليه الول ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  اأول:- التنبيه على املنذر 
واملدنية  اجلزائية  القانونية  الإج���راءات  كافة  تتخذ  �سوف  املنذرة  ب��اأن  الول  اإليه  املنذر  على  التنبيه  ثانيا:-  التبليغ.  
املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  للر�سوم  بالإ�سافة  الثاين ممثله  اليه  املنذر  الذكر يف مواجهة  �سالف  املبلغ  ب�سداد  ملطالبته 
به ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء  التام وهذا  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% �سنوياً من  بواقع  القانونية  والفائدة 

يف املدة القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�شر

رقم )2021/4291(
طالب الإخطار / فايف توينتي فايف مودلز اند تالنت �س ذ م م 

املخطر اإليها / ذا م�سج هاو�س منطقة حرة ذ م م
حيث قد وردت اإفادة نتيجة اإعالن املخطر اإليها على عنوانها عن طريق �سركة اأرامك�س اأنه ))مت 
وبالإت�سال  لوحة  توجد  ول  ال�سركة مغلقة  اأن  تبني  وهناك  اإعالنه  املطلوب  لإع��الن  الإنتقال 
اإليه مغلق لذا تعذر الإع��الن ، ومل تاأتي نتيجة التحري باأية عناوين جديدة للمخطر  باملنذر 

اإليها((
لذا جئنا بهذا الإخطار العديل نبلغكم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم البالغ 23،000 
درهم )ثالثة وع�سرون الف درهم( اىل املخطر، خالل خم�سة )5( ايام من تاريخ الإعالن ، حتت 
طائلة اللجوء للق�ساء وحتميلكم كافة تبعات واآثار ذلك ، مع اعتبار هذا النذار لغايات املادة 63 

من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية الحتادي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/4355(
املنذر / ال�سروق للنقليات – �س ذ م م

املنذر اإليهم / 1 - �سركة بريفرين�س لالأ�س�ا�س�ات واملقاولت – �س ذ م م حاليا و�س�ابقاً و�س�ابقا 
�س�ركة بريفرين�س لالأ�س�ا�س�ات وال�سيانة العامة ، 2 - حممد فاروق بركت اهلل

املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/93081(
  ينذر املنذر/ املنذر اإليهم ب�س�رورة �س�داد مبلغ وقدره )300،000( ثالثمائة الف درهما 
اماراتيا ذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار واإل �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�س�ت�س�دار اأمر الأداء واملطالبة 
بالتعوي�س املنا�س�ب والفائده القانونية عن اأي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل 

املنذر اليهم بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�شر

رقم )2021/4292(
طالب الإخطار / فايف توينتي فايف مودلز اند تالنت �س ذ م م 

املخطر اإليها / ذا م�سج هاو�س منطقة حرة ذ م م
حيث قد وردت اإفادة نتيجة اإعالن املخطر اإليها على عنوانها عن طريق �سركة اأرامك�س اأنه )) 
مت الإنتقال لإعالن املطلوب اإعالنه وهناك تبني اأن ال�سركة مغلقة ول توجد لوحة وبالإت�سال 
اإليه مغلق لذا تعذر الإع��الن ، ومل تاأتي نتيجة التحري باأية عناوين جديدة للمخطر  باملنذر 

اإليها((
لذا جئنا بهذا الإخطار العديل نبلغكم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم البالغ 26،775 
درهم )�ستة وع�سرون األف و�سبعمائة وخم�سة و�سبعون درهماً( اىل املخطر، خالل خم�سة )5( 
ايام من تاريخ الإعالن ، حتت طائلة اللجوء للق�ساء وحتميلكم كافة تبعات واآثار ذلك ، مع اعتبار 

هذا النذار لغايات املادة 63 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية الحتادي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4353(

مقدمة من : املنذرة : ان ايه بي �سي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م
 NABC Building contracting L.L.C 

وميثلها قانونا /حممود ربيع عبد املح�سن اخلبريي  بوكالة املحاميني / فهد �سلطان لوتاه وعبد احلميد 
علي من�سي  رقم املحرر 2021/2/24623  

�سد / املنذر اليها : �سركة ارم�س الكهروميكانيية ذ.م.م
Arms Electromechanical co.L.L.C   -  ))جمهول حمل الإقامة((

الت�سريح العالن بالن�سر
اأ�سبوع من تاريخ  508،000 درهم يف خالل   اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  املنذر  التنبيه على  اأول:- 
اجلزائية  القانونية  الإج���راءات  كافة  تتخذ  �سوف  املنذرة  ب�اأن  اإليه�ا  املنذر  على  التنبيه  ثانيا:-  التبليغ. 
والفائ�دة  املح�ام�اة  واأتع�اب  وامل�ساريف  للر�سوم  بالإ�سافة  الذكر  �سالف  املبلغ  ب�سداد  ملطالبتها  واملدنية 
ونفاذ  به  جاء  مبا  للعلم  وه��ذا  التام  ال�سداد  وحت�ى  املطالب�ة  ت�اريخ  م�ن  12% �س�نوياً  بواق�ع   القانوني�ة 

مفعوله يف املدة القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4200(

املنذر: �سامر ح�سيب حليمه - بوكالة املحامية / موزة اخلظر
�سد / املنذر اليه : اإبراهيم علي �ساهني حممد الطاهري

وقدره  مببلغ  للمنذر  ب��ال��وف��اء  ونكلفكم  الأخ����رية  للمرة  ن��ن��ذرك��م  ه��ذا  بكتابنا  جئنا 
3،670،000 درهم )ثالثة ماليني و�ستمائة و�سبعون األف درهم( املرت�سد يف ذمتكم 
وذلك يف غ�سون خم�سة اأيام تلي تاريخ تبلغكم هذا الإنذار واإل �سن�سطر اآ�سفني لإتخاذ 
املنذر  املخت�سة حلماية حقوق  الق�سائية  املحاكم  اأم��ام  الالزمة  القانونية  الإج��راءات 
ولتح�سيل املبلغ املذكور و�سيتم تكبيدكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والنفقات القانونية 
واأتعاب املحاماة بالإ�سافة اىل الفوائد القانونية 12% �سنوياً من تاريخ الإ�ستحقاق 

وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
     اعالن حكم اإلكرتوين 

يف الدعوى 02/01639/2021 / �شكني  اإيجارات 
اىل املحكوم عليه / مازنو م�سرف �سيخ  - العنوان / دبي - 354 القوز الأوىل - �سارع ال�سيل - �سارع 48 

اأ - رقم مكاين 242048454 - هاتف / رقم 0559797731 - بريد الكرتوين ليوجد 
اىل املحكوم عليه / و هاربريت �سينغ جا�سبري �سينغ 

العنوان / دبي - 354 القوز الوىل - �سارع ال�سيل - �سارع 48اأ - رقم مكاين 242048454 - هاتف 
0545468754 - بريد   - 043557522  - 0558278705  - 0524260139 متحرك 

الكرتوين : ليوجد. 
مبا اأن املحكوم له / ابراهيم احمد حممد م�سطفى الكوخردي 

قد حت�سل على حكم مبثابة احل�سوري بجل�سة 2021/2/15
2019/5/7 وحتى  م���ن  ل��ل��ف��رتة  دره����م   30000 الي���ج���ار   ب���دل  ب�����س��داد  ع��ل��ي��ه��م��ا  امل���دع���ي  ال�����زام 
يجوز  اأنه  على  ن�س  القانون  ان  وحيث  وامل�ساريف.  بالر�سوم  عليهما  املدعي  الزام   -  2019/6/30
اإ�ستئناف هذا احلكم خالل 15 يوم من تاريخ الإعالن ، نعلنكم باحلكم لي�سبح نهائي مبرور تلك املدة 

دون الطعن عليه. 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صيدلية ت�ليب ت� �س ذ م م  
اإدارة الوق��اف اجلعفرية اخلريية - دبي - القوز  SH2 ملك جمل�س  العنوان : حمل 
737670 رقم  ، رقم الرخ�سة :  الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 
1186657 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/3/16 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/3/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
 504 رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�ص�ب�ت   را�صل عبيد  ب�ركر  املعني  امل�سفي 
 : بور�سعيد - هاتف   - دي��رة   - العقارية(  �سامل بن حم )بن حم  ال�سيخ م�سلم بن  ملك 
2959958-04  فاك�س : 2959945-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ب�ركر را�صل عبيد لتدقيق احل�ص�ب�ت
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم العقارية( - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2959958-04  فاك�س : 2959945-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
�صيدلية ت�ليب ت� �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   لت�سفية 
 2021/3/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/3/16
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
�سركة /درو�س تك منطقة حرة )�س ذ م م( ، )رخ�سة رقم 94730(  والكائنة ب���� دبي انرتنت 
�سيتي ، �س ب 501731 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبي 
للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذها بوا�سطة 

جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  23 مايو 2021 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب :  ال�سيد : اأخمد �سعبان حممد  
ا�سم ال�سركة : درو�س تك منطقة حرة - ذ م م    

�س ب : 501731  
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 971557584048+ 
ashaaban@revalton.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعـالن تغيري ا�شـم
تقدمت املواطنة )�سباء قائد م�سعد عبداهلل حممد( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 
ا�سمها من )�سباء( اىل)�سالمه( فمن لديه اعرتا�س يتقدم 
به اىل الق�سم املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر العالن

فاطمة حممد جازم - كاتب عدل
القا�شي / �شلطان حممد خمي�ض الكعبي
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000281/ 
اإىل املحكوم عليه : جا�سم لعمال الديكور  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عبيد ال�سالم خليل الرحمن - اجلن�سية بنجالدي�سي  

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

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 16915.0 

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / اأحمد عبدالرحمن الد�شوقي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4341(

املنذر/ فيفيد كالرز للخدمات الفنية �س ذ م م -  بوكالة املحامي / اأحمد اأنوهي
املنذر اإليها الأوىل / �سركه فورزون ديكور ال�سناعيه ذ م م

املنذر اإليه الثاين / اأجي�س كومار جوفيند  - اأنكوتى هندي اجلن�سية
بهذا تنذر املنذرة املنذر اإليهما ، لتنبيهما اإىل �سرورة �سداد اإجمايل املبالغ املرت�سدة 
يف ذمتهما ل�سالح املنذره مبلغ وقدره )130431 درهم( والفائده القانونيه بن�سبة 
1٢ % من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك خالل ٥ اأيام من تاريخ ن�سر 
القانونيه �سدكم  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذره  �سي�سطر  واإل   ، الإن��ذار  هذا 

وحتميلكم كافه الر�سوم وامل�ساريف والأتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اخطار عديل بالن�شر

AJ20210407A05713 املحرر رقم
اىل املخطر اليه الأول : �سركة كريتف لذر ارت للوحات الفنية 
املخطر اليه الثاين : حمد عبيد �سيف جابر حممد ال�سام�سي 

نخطركم بان املخطر / طارق عبداملح�سن ب�سفته وكيال عن �سلطان عبداهلل ح�سني 
ال�سعايل العليلي - قد قام باخطاركم عن طريق الن�سر بالتي :- 

ب�سداد مبلغ وقدره  الإخطار ويطالبكم مبوجبه  اليكم بهذا  املخطر يتوجه  ان  حيث 
يف  وذلك  املخطر  ل�سالح  ذمتكم  يف  درهم(  الف  وخم�سون  )مائة  درهم   150000
واإل  القانوين  النذار  لهذا  بالن�سر  العالن  تاريخ  من  ايام  خم�سة  اق�ساها  موعد 
�سيقوم املخطر باتخاذ كافة الطرق القانونية اجلنائية واملدنية للحفاظ على حقوقها 
النا�سئة عن اخاللكم  وامل�ساريف  والر�سوم  القانونية  التعوي�سات  كافة  مع حتميلكم 

بالتزاماتكم  التعاقدية والقانونية. 
الكاتب العدل بعجمان   

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12686
 / املالك  وميثلها   728166 بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�سة  الفنية  للمقاولت  ا�سبيلية  املخط�ر/ 
رقم  وكالة  مبوجب  بالتوقيع  وميثله   784198402175792 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  – هندي  بورايل  پوتيا  ن�ساد 
2019/14034 ال�سيد/ا�سحق كانان بالياليل - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784197568132464 - العن�وان / 

ال�سارقة - النباعة / هاتف رقم / 0509765728
وميثلها  املخطر اليهم / 1 – �سركة مزون ملقاولت البناء ذ م م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم  19202 
ال�سيد / ناند كي�سور ناجديف ، 2 – ناند كي�سور ناجديف  - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195004369732 - 

العن�وان/ ال�سارقة - ال�سويهيني �سقة رقم 10 بناية بنك ابوظبي الوطني  - هاتف رقم / 0504820978
املو�سوع / اإخطار عدىل للوفاء مببلغ 114،324.53 درهم

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 114،324.53 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه 
بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كافى قابل لل�سحب

2019/08/20 وامل�سحوب على م�سرف   ا�ستحقاق  بتاريخ  114،324.53 درهم  026707 مببلغ  ال�سيك رقم   : وييانه كالتايل 
ال�سارقة ال�سالمي

وحيث اإن املدعى عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ً ولكن دون جدوى.
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4349(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : حممد عمران عبداحلميد - اجلن�سية : الباك�ستان   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
فل�سا(  و�ستة ع�سر  درهما  واربع وخم�سون  الفا وخم�سمائة  )83554.16 درهم( )ثالث وثمانون 
الن�سر هذا الإخطار العديل واإل  اأيام من تاريخ  والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة 
�سوف ن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " فولك�س واجن جي تي اي  - 
لوحة رقم 40591 - خ�سو�سي - كود C - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2015 ، واملرهونة للمنذر 
مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 

، 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2020/4352(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : با�سل �سرياكاتو تاتيل باول�س - اجلن�سية : الهند   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
الفا ومئتي و�سبعة دراه��م( والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف  )41207.00 درهم( )واحد واربعون 
اآ�سفني اىل اتخاذ  اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر  مدة اق�ساها �سبعة 
14116 - خ�سو�سي - كود  " ني�سان التيما - لوحة رقم  كافة الإج��راءات القانونية ببيع ال�سيارة 
P - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2014 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4347(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : حممود عبدالفتاح ا�سماعيل قزامل - اجلن�سية : م�سر   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
)20386.00 درهم( )مئتا وثالث الفا و�ست وثمانون درهما( والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف مدة 
اق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " فورد ايدج - لوحة رقم 81523 - خ�سو�سي - كود K - اإمارة 
دبي - موديل ال�سنع 2013 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات 
ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4351(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : حممد �سليم �سليمان الق�سماين - اجلن�سية : �سوريا   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
وامل�سروفات  والر�سوم  درهما(  و�ستة ع�سر  مائة  وثمان  الفا  )�ستة وع�سرون  درهم(   26816.00(
وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " كيا �سرياتو - لوحة رقم 43831 - خ�سو�سي - كود 
Q - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2015 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2020/4348(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : �سجا�س كري�سانكاندى ناظم الدين - اجلن�سية : الهند   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
)69710.00 درهم( )ت�سع و�ستون الفا و�سبعمائة وع�سرة دراهم( والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف 
اآ�سفني اىل اتخاذ  اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر  مدة اق�ساها �سبعة 
56879 - خ�سو�سي - كود  را���س - لوحة رقم  " تويوتا  ال�سيارة  ببيع  القانونية  الإج���راءات  كافة 
N - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2020 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4380(

املنذر: م�سرف الهالل
املنذر اإليه : مبارك مال اهلل احمد املن�سوري

)فقط  دره��م   4،875،000،00 وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذرامل��ن��ذر  ينذر   -
اأربعة ماليني وثمامنائة وخم�سة و�سبعني الف درهم لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما 
اتخاذ كافة  له  املنذر يحق  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال  من 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها ب�سمان 
10،000،00 قدم مربع مبنطقة  البالغ م�ساحته   3/1594 العقار )ار���س( رقم  رهن 
مردف باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( 
14 ل�سنة ٢00٨ بامارة دبي مع حفظ كافة  وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4350(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : مي�سيل ميالنيا فيلك�س كيات - اجلن�سية : ماليزيا   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
الفا وثمان مائة وواح��د وثمانون دره��م( والر�سوم وامل�سروفات  )12881.00 دره��م( )اثنا ع�سر 
وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " مبنى كوبر - لوحة رقم 39568 - خ�سو�سي - كود 
Q - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2011 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٥٥0
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سلطان في�سل م�سعل العدوان - اجلن�سية اإماراتي 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة عن 100% يف الرخ�سة امل�سماة 
)مركز �سيف خلدمات العمال( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )7٥٥171( اىل ال�سيد/ في�سل �سلطان في�سل م�سعل العدوان - 
اجلن�سية : الإمارات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  ٢013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4384(

املنذر: �سركة الوفاق للتمويل �س م خ 
املنذر اإليه : حنا �سامي حنا �سابا

573،300.00 درهم )فقط خم�سمائة وثالثة  اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  املنذراملنذر  ينذر 
امتناعكم  وح��ال  تاريخه  من  يوما  ثالثون  خ��الل  للمنذر  لغ��ري(  دره��م  وثالثمائة  ال��ف  و�سبعون 
القانونية قبلكم للزامكم  الج��راءات  كافة  اتخاذ  له  املنذر يحق  فان  املهلة  ال�سداد خالل هذه  عن 
مببنى   6 رقم  بالطابق   613 رقم  العقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية 
ريتز ريزيدن�س 1 البالغ م�ساحته 75،12 مرت مربع واملواقف B1 - 84 على قطعة الر�س رقم 
لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني  اململوك  دبي  باإمارة  الرابعة  ور�سان  8 مبنطقة 
2008 بامارة دبي مع حفظ  14 ل�سنة  )٢٥( و)٢٦( وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4354(

NABC Building contracting L.L.C -  مقدمة من : املنذرة : ان ايه بي �سي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م
بوكالة املحاميني / فهد �سلطان لوتاه وعبد احلميد علي من�سي  رقم املحرر 2021/2/24623  

�سد / املنذر اليهما : 1 - حممد احمد عتيق املهريي – اماراتي اجلن�سية
Mohammad ahmad atiq al mehairi

ا�ست�ساريون ومهند�سون  معماريون  الت�سميم  مركز   -  2
 DESIGN CENTER ARCHITECTS & ENGINEERS CONSULTANTS

الت�سريح العالن بالن�سر
ايام من تاريخ  612،599،76 درهم يف خالل خم�سة  اإليه الول ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  اأول:- التنبيه على املنذر 
واملدنية  اجلزائية  القانونية  الإج���راءات  كافة  تتخذ  �سوف  املنذرة  ب��اأن  الول  اإليه  املنذر  على  التنبيه  ثانيا:-  التبليغ.  
املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  للر�سوم  بالإ�سافة  الثاين ممثله  اليه  املنذر  الذكر يف مواجهة  �سالف  املبلغ  ب�سداد  ملطالبته 
به ونفاذ مفعوله  للعلم مبا جاء  التام وهذا  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% �سنوياً من  بواقع  القانونية  والفائدة 

يف املدة القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�شر

رقم )2021/4291(
طالب الإخطار / فايف توينتي فايف مودلز اند تالنت �س ذ م م 

املخطر اإليها / ذا م�سج هاو�س منطقة حرة ذ م م
حيث قد وردت اإفادة نتيجة اإعالن املخطر اإليها على عنوانها عن طريق �سركة اأرامك�س اأنه ))مت 
وبالإت�سال  لوحة  توجد  ول  ال�سركة مغلقة  اأن  تبني  وهناك  اإعالنه  املطلوب  لإع��الن  الإنتقال 
اإليه مغلق لذا تعذر الإع��الن ، ومل تاأتي نتيجة التحري باأية عناوين جديدة للمخطر  باملنذر 

اإليها((
لذا جئنا بهذا الإخطار العديل نبلغكم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم البالغ 23،000 
درهم )ثالثة وع�سرون الف درهم( اىل املخطر، خالل خم�سة )5( ايام من تاريخ الإعالن ، حتت 
طائلة اللجوء للق�ساء وحتميلكم كافة تبعات واآثار ذلك ، مع اعتبار هذا النذار لغايات املادة 63 

من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية الحتادي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/4355(
املنذر / ال�سروق للنقليات – �س ذ م م

املنذر اإليهم / 1 - �سركة بريفرين�س لالأ�س�ا�س�ات واملقاولت – �س ذ م م حاليا و�س�ابقاً و�س�ابقا 
�س�ركة بريفرين�س لالأ�س�ا�س�ات وال�سيانة العامة ، 2 - حممد فاروق بركت اهلل

املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/93081(
  ينذر املنذر/ املنذر اإليهم ب�س�رورة �س�داد مبلغ وقدره )300،000( ثالثمائة الف درهما 
اماراتيا ذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإنذار واإل �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�س�ت�س�دار اأمر الأداء واملطالبة 
بالتعوي�س املنا�س�ب والفائده القانونية عن اأي عطل اأو �سرر تعر�س له املنذر مع حتميل 

املنذر اليهم بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن تكليف بالوفاء بطريق الن�شر

رقم )2021/4292(
طالب الإخطار / فايف توينتي فايف مودلز اند تالنت �س ذ م م 

املخطر اإليها / ذا م�سج هاو�س منطقة حرة ذ م م
حيث قد وردت اإفادة نتيجة اإعالن املخطر اإليها على عنوانها عن طريق �سركة اأرامك�س اأنه )) 
مت الإنتقال لإعالن املطلوب اإعالنه وهناك تبني اأن ال�سركة مغلقة ول توجد لوحة وبالإت�سال 
اإليه مغلق لذا تعذر الإع��الن ، ومل تاأتي نتيجة التحري باأية عناوين جديدة للمخطر  باملنذر 

اإليها((
لذا جئنا بهذا الإخطار العديل نبلغكم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم البالغ 26،775 
درهم )�ستة وع�سرون األف و�سبعمائة وخم�سة و�سبعون درهماً( اىل املخطر، خالل خم�سة )5( 
ايام من تاريخ الإعالن ، حتت طائلة اللجوء للق�ساء وحتميلكم كافة تبعات واآثار ذلك ، مع اعتبار 

هذا النذار لغايات املادة 63 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية الحتادي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4353(

مقدمة من : املنذرة : ان ايه بي �سي ملقاولت البناء �س.ذ.م.م
 NABC Building contracting L.L.C 

وميثلها قانونا /حممود ربيع عبد املح�سن اخلبريي  بوكالة املحاميني / فهد �سلطان لوتاه وعبد احلميد 
علي من�سي  رقم املحرر 2021/2/24623  

�سد / املنذر اليها : �سركة ارم�س الكهروميكانيية ذ.م.م
Arms Electromechanical co.L.L.C   -  ))جمهول حمل الإقامة((

الت�سريح العالن بالن�سر
اأ�سبوع من تاريخ  508،000 درهم يف خالل   اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  املنذر  التنبيه على  اأول:- 
اجلزائية  القانونية  الإج���راءات  كافة  تتخذ  �سوف  املنذرة  ب�اأن  اإليه�ا  املنذر  على  التنبيه  ثانيا:-  التبليغ. 
والفائ�دة  املح�ام�اة  واأتع�اب  وامل�ساريف  للر�سوم  بالإ�سافة  الذكر  �سالف  املبلغ  ب�سداد  ملطالبتها  واملدنية 
ونفاذ  به  جاء  مبا  للعلم  وه��ذا  التام  ال�سداد  وحت�ى  املطالب�ة  ت�اريخ  م�ن  12% �س�نوياً  بواق�ع   القانوني�ة 

مفعوله يف املدة القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4200(

املنذر: �سامر ح�سيب حليمه - بوكالة املحامية / موزة اخلظر
�سد / املنذر اليه : اإبراهيم علي �ساهني حممد الطاهري

وقدره  مببلغ  للمنذر  ب��ال��وف��اء  ونكلفكم  الأخ����رية  للمرة  ن��ن��ذرك��م  ه��ذا  بكتابنا  جئنا 
3،670،000 درهم )ثالثة ماليني و�ستمائة و�سبعون األف درهم( املرت�سد يف ذمتكم 
وذلك يف غ�سون خم�سة اأيام تلي تاريخ تبلغكم هذا الإنذار واإل �سن�سطر اآ�سفني لإتخاذ 
املنذر  املخت�سة حلماية حقوق  الق�سائية  املحاكم  اأم��ام  الالزمة  القانونية  الإج��راءات 
ولتح�سيل املبلغ املذكور و�سيتم تكبيدكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والنفقات القانونية 
واأتعاب املحاماة بالإ�سافة اىل الفوائد القانونية 12% �سنوياً من تاريخ الإ�ستحقاق 

وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
     اعالن حكم اإلكرتوين 

يف الدعوى 02/01639/2021 / �شكني  اإيجارات 
اىل املحكوم عليه / مازنو م�سرف �سيخ  - العنوان / دبي - 354 القوز الأوىل - �سارع ال�سيل - �سارع 48 

اأ - رقم مكاين 242048454 - هاتف / رقم 0559797731 - بريد الكرتوين ليوجد 
اىل املحكوم عليه / و هاربريت �سينغ جا�سبري �سينغ 

العنوان / دبي - 354 القوز الوىل - �سارع ال�سيل - �سارع 48اأ - رقم مكاين 242048454 - هاتف 
0545468754 - بريد   - 043557522  - 0558278705  - 0524260139 متحرك 

الكرتوين : ليوجد. 
مبا اأن املحكوم له / ابراهيم احمد حممد م�سطفى الكوخردي 

قد حت�سل على حكم مبثابة احل�سوري بجل�سة 2021/2/15
2019/5/7 وحتى  م���ن  ل��ل��ف��رتة  دره����م   30000 الي���ج���ار   ب���دل  ب�����س��داد  ع��ل��ي��ه��م��ا  امل���دع���ي  ال�����زام 
يجوز  اأنه  على  ن�س  القانون  ان  وحيث  وامل�ساريف.  بالر�سوم  عليهما  املدعي  الزام   -  2019/6/30
اإ�ستئناف هذا احلكم خالل 15 يوم من تاريخ الإعالن ، نعلنكم باحلكم لي�سبح نهائي مبرور تلك املدة 

دون الطعن عليه. 

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صيدلية ت�ليب ت� �س ذ م م  
اإدارة الوق��اف اجلعفرية اخلريية - دبي - القوز  SH2 ملك جمل�س  العنوان : حمل 
737670 رقم  ، رقم الرخ�سة :  الوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة 
1186657 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/3/16 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/3/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
 504 رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�ص�ب�ت   را�صل عبيد  ب�ركر  املعني  امل�سفي 
 : بور�سعيد - هاتف   - دي��رة   - العقارية(  �سامل بن حم )بن حم  ال�سيخ م�سلم بن  ملك 
2959958-04  فاك�س : 2959945-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ب�ركر را�صل عبيد لتدقيق احل�ص�ب�ت
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم العقارية( - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2959958-04  فاك�س : 2959945-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
�صيدلية ت�ليب ت� �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   لت�سفية 
 2021/3/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/3/16
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
�سركة /درو�س تك منطقة حرة )�س ذ م م( ، )رخ�سة رقم 94730(  والكائنة ب���� دبي انرتنت 
�سيتي ، �س ب 501731 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبي 
للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذها بوا�سطة 

جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  23 مايو 2021 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب :  ال�سيد : اأخمد �سعبان حممد  
ا�سم ال�سركة : درو�س تك منطقة حرة - ذ م م    

�س ب : 501731  
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 971557584048+ 
ashaaban@revalton.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعـالن تغيري ا�شـم
تقدمت املواطنة )�سباء قائد م�سعد عبداهلل حممد( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 
ا�سمها من )�سباء( اىل)�سالمه( فمن لديه اعرتا�س يتقدم 
به اىل الق�سم املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر العالن

فاطمة حممد جازم - كاتب عدل
القا�شي / �شلطان حممد خمي�ض الكعبي
قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(   عمايل   AJCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000281/ 
اإىل املحكوم عليه : جا�سم لعمال الديكور  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عبيد ال�سالم خليل الرحمن - اجلن�سية بنجالدي�سي  

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

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 16915.0 

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / اأحمد عبدالرحمن الد�شوقي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4341(

املنذر/ فيفيد كالرز للخدمات الفنية �س ذ م م -  بوكالة املحامي / اأحمد اأنوهي
املنذر اإليها الأوىل / �سركه فورزون ديكور ال�سناعيه ذ م م

املنذر اإليه الثاين / اأجي�س كومار جوفيند  - اأنكوتى هندي اجلن�سية
بهذا تنذر املنذرة املنذر اإليهما ، لتنبيهما اإىل �سرورة �سداد اإجمايل املبالغ املرت�سدة 
يف ذمتهما ل�سالح املنذره مبلغ وقدره )130431 درهم( والفائده القانونيه بن�سبة 
1٢ % من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك خالل ٥ اأيام من تاريخ ن�سر 
القانونيه �سدكم  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املنذره  �سي�سطر  واإل   ، الإن��ذار  هذا 

وحتميلكم كافه الر�سوم وامل�ساريف والأتعاب.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اخطار عديل بالن�شر

AJ20210407A05713 املحرر رقم
اىل املخطر اليه الأول : �سركة كريتف لذر ارت للوحات الفنية 
املخطر اليه الثاين : حمد عبيد �سيف جابر حممد ال�سام�سي 

نخطركم بان املخطر / طارق عبداملح�سن ب�سفته وكيال عن �سلطان عبداهلل ح�سني 
ال�سعايل العليلي - قد قام باخطاركم عن طريق الن�سر بالتي :- 

ب�سداد مبلغ وقدره  الإخطار ويطالبكم مبوجبه  اليكم بهذا  املخطر يتوجه  ان  حيث 
يف  وذلك  املخطر  ل�سالح  ذمتكم  يف  درهم(  الف  وخم�سون  )مائة  درهم   150000
واإل  القانوين  النذار  لهذا  بالن�سر  العالن  تاريخ  من  ايام  خم�سة  اق�ساها  موعد 
�سيقوم املخطر باتخاذ كافة الطرق القانونية اجلنائية واملدنية للحفاظ على حقوقها 
النا�سئة عن اخاللكم  وامل�ساريف  والر�سوم  القانونية  التعوي�سات  كافة  مع حتميلكم 

بالتزاماتكم  التعاقدية والقانونية. 
الكاتب العدل بعجمان   

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/12686
 / املالك  وميثلها   728166 بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�سة  الفنية  للمقاولت  ا�سبيلية  املخط�ر/ 
رقم  وكالة  مبوجب  بالتوقيع  وميثله   784198402175792 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  – هندي  بورايل  پوتيا  ن�ساد 
2019/14034 ال�سيد/ا�سحق كانان بالياليل - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784197568132464 - العن�وان / 

ال�سارقة - النباعة / هاتف رقم / 0509765728
وميثلها  املخطر اليهم / 1 – �سركة مزون ملقاولت البناء ذ م م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم  19202 
ال�سيد / ناند كي�سور ناجديف ، 2 – ناند كي�سور ناجديف  - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195004369732 - 

العن�وان/ ال�سارقة - ال�سويهيني �سقة رقم 10 بناية بنك ابوظبي الوطني  - هاتف رقم / 0504820978
املو�سوع / اإخطار عدىل للوفاء مببلغ 114،324.53 درهم

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 114،324.53 درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه 
بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كافى قابل لل�سحب

2019/08/20 وامل�سحوب على م�سرف   ا�ستحقاق  بتاريخ  114،324.53 درهم  026707 مببلغ  ال�سيك رقم   : وييانه كالتايل 
ال�سارقة ال�سالمي

وحيث اإن املدعى عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ً ولكن دون جدوى.
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4349(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : حممد عمران عبداحلميد - اجلن�سية : الباك�ستان   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
فل�سا(  و�ستة ع�سر  درهما  واربع وخم�سون  الفا وخم�سمائة  )83554.16 درهم( )ثالث وثمانون 
الن�سر هذا الإخطار العديل واإل  اأيام من تاريخ  والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة 
�سوف ن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " فولك�س واجن جي تي اي  - 
لوحة رقم 40591 - خ�سو�سي - كود C - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2015 ، واملرهونة للمنذر 
مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 

، 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2020/4352(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : با�سل �سرياكاتو تاتيل باول�س - اجلن�سية : الهند   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
الفا ومئتي و�سبعة دراه��م( والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف  )41207.00 درهم( )واحد واربعون 
اآ�سفني اىل اتخاذ  اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر  مدة اق�ساها �سبعة 
14116 - خ�سو�سي - كود  " ني�سان التيما - لوحة رقم  كافة الإج��راءات القانونية ببيع ال�سيارة 
P - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2014 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4347(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : حممود عبدالفتاح ا�سماعيل قزامل - اجلن�سية : م�سر   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
)20386.00 درهم( )مئتا وثالث الفا و�ست وثمانون درهما( والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف مدة 
اق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " فورد ايدج - لوحة رقم 81523 - خ�سو�سي - كود K - اإمارة 
دبي - موديل ال�سنع 2013 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات 
ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4351(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : حممد �سليم �سليمان الق�سماين - اجلن�سية : �سوريا   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
وامل�سروفات  والر�سوم  درهما(  و�ستة ع�سر  مائة  وثمان  الفا  )�ستة وع�سرون  درهم(   26816.00(
وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " كيا �سرياتو - لوحة رقم 43831 - خ�سو�سي - كود 
Q - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2015 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2020/4348(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : �سجا�س كري�سانكاندى ناظم الدين - اجلن�سية : الهند   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
)69710.00 درهم( )ت�سع و�ستون الفا و�سبعمائة وع�سرة دراهم( والر�سوم وامل�سروفات وذلك يف 
اآ�سفني اىل اتخاذ  اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر  مدة اق�ساها �سبعة 
56879 - خ�سو�سي - كود  را���س - لوحة رقم  " تويوتا  ال�سيارة  ببيع  القانونية  الإج���راءات  كافة 
N - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2020 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4380(

املنذر: م�سرف الهالل
املنذر اإليه : مبارك مال اهلل احمد املن�سوري

)فقط  دره��م   4،875،000،00 وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذرامل��ن��ذر  ينذر   -
اأربعة ماليني وثمامنائة وخم�سة و�سبعني الف درهم لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما 
اتخاذ كافة  له  املنذر يحق  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال  من 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها ب�سمان 
10،000،00 قدم مربع مبنطقة  البالغ م�ساحته   3/1594 العقار )ار���س( رقم  رهن 
مردف باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني )٢٥( و)٢٦( 
14 ل�سنة ٢00٨ بامارة دبي مع حفظ كافة  وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 

حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اإخطار عديل بالن�شر
رقم )2021/4350(

املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�س.م.ع(  - بوكالة املحامية / �سلمى �سعيد م�سبح الكتبي 
املخطر اليه : مي�سيل ميالنيا فيلك�س كيات - اجلن�سية : ماليزيا   

)جمهول حمل الإقامة( 
وقدره  ذمته  يف  املرت�سد  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��اإن 
الفا وثمان مائة وواح��د وثمانون دره��م( والر�سوم وامل�سروفات  )12881.00 دره��م( )اثنا ع�سر 
وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني اىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة " مبنى كوبر - لوحة رقم 39568 - خ�سو�سي - كود 
Q - اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2011 ، واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى ،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
  اعالن بالن�شر

املرجع : ٥٥0
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سلطان في�سل م�سعل العدوان - اجلن�سية اإماراتي 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة عن 100% يف الرخ�سة امل�سماة 
)مركز �سيف خلدمات العمال( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )7٥٥171( اىل ال�سيد/ في�سل �سلطان في�سل م�سعل العدوان - 
اجلن�سية : الإمارات. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  ٢013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اإخطار عديل - برقم املحرر 2021/13125

املخط�ر/ �سركة القد�س العربية لتجارة املعدات ذ م م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم 119236 وميثلها 
784196924070830  وميثله مبوجب  – اماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم   ايهاب عبداملعطي عادل مراد  املالك / 
وكالة رقم )SH20200902D44506( ال�سيد / ابراهيم جميل �سالح ثابت – فل�سطيني اجلن�سية ويحمل  بطاقة هوية رقم 

العن�وان / ال�سارقة - �سناعية 10 - هاتف رقم / 0563984548  -   784198272726534
املخطر اإليه / �سركة رائد احلوراين ملقاولت الزجاج والملنيوم ذ م م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم 517280 
 -  784197108038270 رقم   هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  اردين   - احلوراين  عبدالفتاح  عبداملهدي  رائد   / املدير  وميثلها 

العن�وان/ ال�سارقة - �سناعية 13 - �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان - مكتب - �سربه - رقم 6 - هاتف رقم / 0506979479
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 40،788 درهم )اأربعون األفا و�سبعمائة وثمانية وثمانون درهم(

ال�سيكات  مو�سوع  درهم(  وثمانون  وثمانية  و�سبعمائة  األفا  )اأربعون  درهم  املخطر اإليه حرر ثالثة �سيكات للمخطر مببلغ 40،788 
املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف 

لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب  وبيانه كالتايل : 
ال�ستثمار بنك  على  وامل�سحوب  ال�سيك رقم 001949 مببلغ 15،394 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/01/10 

�سيك رقم 001950 مببلغ 15،394 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/01/15 وامل�سحوب على بنك ال�ستثمار
�سيك رقم 001948 مببلغ 10،000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/01/20 وامل�سحوب على بنك ال�ستثمار

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا” ولكن دون جدوى.
لذلك ،  فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/13081
اإماراتية رقم )784198094246281( ب�سفته وكيال عن  املخط�ر : رائد عزت احمد حممد - اجلن�سية : م�سر ، واأحمل هوية 
 )SH20151112B20814( ال�سيد عمران مطر حممد ترمي اماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة من الكاتب العدل برقم

بتاريخ 2015/11/12 -  العن�وان : ال�سارقة - �سمنان - املطر للعقارات - داخل مبنى ت�سهيل - هاتف رقم : 0508982200
املخطر اإليه : حمدان �سلطان احمد اخلادم املن�سوري - اجلن�سية : المارات - العن�وان : ال�سارقة - هاتف رقم : 0554645555

مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )50000( درهم .
الوق�ائ�ع :-

حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )50000( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اليه با�ستالم املبلغ  ك�سلف و عندما 
طالب املخطر باملبلغ قام املخطر اليه باملماطلة  ال�سيك كالتي :

وامل�سحوب    2020/05/17 ا�ستحقاق  وتاريخ  درهم   )50000( بقيمة   )000192( رقم  ب�سيك  املبلغ  اليه  املخطر  ا�ستلم   -1
م�سرف ال�سارقة ال�سالمي

- طالب املخطر املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى. 
- وحيث ان املخطر اليه ميتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر

اأن يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا 
الإخطار وال �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع  الفائدة والتعوي�س مع حفظ 
باقي احلقوق. لذلك  فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة الآثار القانونية املرتتبة عليه 

يف  مواجهتكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 2362/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  جلوبال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م ٢- ريهن هار�ساد ميهتا 

-  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3٥٥٦9٦٢7.7٥( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر 

 3235/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة عرمان ملقاولت البناء ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة التميت للتجاره �س.ذ.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )1٨404٨.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

 8066/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  م�سطفى حم�سن -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الفال�سي للهند�سة والن�ساءات �س.ذ.م.م
وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي 

ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���س��ة وه���ي ع��ب��ارة ع��ن موجودات  نعلنكم 
واملنقولت املوجودة يف العنوان للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذلك ملا جاء به 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 180/2020/18 عقاري جزئي
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- اني�س احمد م�ستاق احمد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املذكورة  الدعوى  ٢0٢0/7/٢7  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة  ل�سالح/  اع��اله 
للمدعية مبلغ وقدره )444.٨4٢( درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم 
قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2718/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢1/1٢3 جتاري جزئي ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )3٨٨397.٦4( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : اي ار بي ا�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حمد عبدالوهاب ح�سن حممد القوا�سي - �سفته بالق�سية : وكيل

�سوبها   -٢ ����س.ذ.م.م  الكهروميكانيكيه  لالعمال  النهده  �سم�س   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
لالعمال الكهروميكانيكيه �س.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل 

الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3٨٨397.٦4( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  3519/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢1/٢1٦0 اأمر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )44997( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : خالد وهيب احمد ال�سوؤاىل-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- نورهان طه عبد ال�سمد عبدالغني - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
- جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )44997( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )1٥(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3243/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢1/٢4٦ اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.٨94.439.7٥( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإع��الن : عرب اخلليج للمنتجات ال�سمنتية ���س.ذ.م.م-  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله:حممد خليفة �سامل الغفلي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- �سركة المارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي 

- �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.٨94.439.7٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19  حمكمة   التنفيذ
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  1974/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢0٢0/4٥٨٦ جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4٦344( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : كيه ال ام للمقاولت ذ.م.م-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه: 1- �سي & �سي )كون�سرتكت & كوت( للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - �سفته 
بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4٦344( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )1٥(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 187/2018/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )37٦.٢33.11( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  بنك ابوظبي التجاري  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- علياء حممد تعظيم -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢01٨/9/٢7 يف الدعوى 
املدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  التجاري  ابوظبي  ل�سالح/بنك  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
مبلغ )374.7٦٦.37( درهم عن مرت�سد بيع ال�سلم وبطاقة الئتمان مرابحة وامل�ساريف والف 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري قابال  درهم مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر        

 1490/2021/16 جتاري جزئي 
تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- بيجو راما �ساندران ناير  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة 

وميثله : خالد خليفة حممد �سيف حثبور 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1٨1.٥٥٥.٦٨(

ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 
قاعة  يف  �سباحا   10:30 ال�ساعة   ٢0٢1/٥/٢3 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعالن بالن�شر        
 564/2021/18 عقاري جزئي 

تف��صيل الإعالن ب�لن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- عماد جواد بعا�سريي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :متويل م�ساهمة خا�سة 
 ٢00٨/7/7 امل���وؤرخ  التمويلي  التاجري  عقد  ف�سخ  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وباحلالة  ال�سواغل  من  خاليا  للمدعي  وت�سليمه  العقار  حيازة  ب��رد  املدعي  وال���زام  ومالحقه 
اآث��ار و�سطب ا�سارة الج��ارة ال��واردة يف  التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من 
�سهادة امللكية والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ درهم )11٥.0٦1( درهم قيمة الجرة املتاأخرة غري 
املدفوعة وما ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ الخالء التام الفعلي والتعوي�س وتقدمي براءة ذمة 

من اجلهات ذات العالقة 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق ٢0٢1/٥/٢4 ال�ساعة 0٨:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 590/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢014٥٢.94( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن :  �سركة بن �سيفان ملقاولت البناء ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
اإعالنهم : 1- �سركة الم��ارات ملقاولت الطرق - حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي  املطلوب 

-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢0٢1/3/٢ يف الدعوى 
بان  املدعي عليها الوىل  بالزام  ذ.م.م  البناء  ملقاولت  �سيفان  اأعاله ل�سالح/�سركة بن  املذكورة 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )191.4٥٢.94( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
يف:٢0٢1/٢/٨ وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
قابال لال�ستئناف خالل  ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  ورف�ست  املحاماة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 305/2021/978 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى والقا�سي اول برف�س الدفع املبدى من 
املدعي عليه الرابع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة - ثانيا:بالزام املدعي عليهم 

بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )4٥٢.730.٥٥( درهم
طالب الإعالن : راي بالل �سعيد �سيخ  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- يا�سني للتجارة الدولية �س.م.ح ٢- حممد �سعيد �ساروار �سيخ 3- 
 م�سطفى احمد كبري  - �سفتهم بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم.

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢4٢٨/٢0٢0 جتاري جزئي -   وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء املوافق ٢0٢1/٥/٢٦  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 976/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1٨3٢٥( درهم مع الفائدة 
القانونية 1٢% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�س 1000 درهم مع الفائدة + الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-معاذ �سامل عبداهلل حممد احلو�سني - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  النبالء لتوريد العمالة -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )1٨3٢٥( درهم مع الفائدة القانونية 1٢% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�س 1000 
درهم مع الفائدة + الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. جلل�سة ٢0٢1/٥/19 لعالن املدعي عليه/

من خالل �سركة تبليغ ويف حال تعذر العالن ي�سرح بالتحري عن املدعي عليه/من )ال�سجل القت�سادي 
حتت  املحاكمة  قبل  ما  )اجتماع  عقد  ب�سان  موقفهم  حتديد  الدعوى  اط��راف  وعلى  واجلن�سية(  الوطني 
الطار  عليها وحتديد  املختلف  امل�سائل  نطاق  وت�سييق  الت�سوية  امكانية  لبحث  املخت�س(  القا�سي  ا�سراف 
الزمني لتقدمي وتبادل الطلبات واملذكرات وامل�ستندات وغريها من الوثائق وادلة الدعوى لغايات التعجيل 

باملحاكمة وتفادي تاخري الف�سل يف الدعوى )ويكون احل�سور عرب برنامج الت�سال املرئي
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 140/2021/22 احوال مال امل�شلمني 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بتعيني طالب املادة فيما على املطلوب احلجر عليه 
لال�سباب الواردة بالئحة الدعوى 

طالب الإعالن / 1-لينه حممد �سلبي -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  منال حممود جميل -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول 
حمل القامة  مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتعيني 
طالب املادة فيما على املطلوب احلجز عليه لال�سباب الواردة بالئحة الدعوى. وحددت 
عن  التقا�سي  بقاعة  �س   ٨.30 ال�ساعة    ٢0٢1/٦/٨ املوافق   الثالثاء   يوم  جل�سة  لها 
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة  الح��وال  مبنى  بعد يف 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

Date 19/ 5/ 2021  Issue No : 13243
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First 
Instance, in Case No. SHCFICIREA2021/0003600- Civil (Partial)

To the defendant: Farukh Javed Muhammad Afzal
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Farukh Javed 
Muhammad Afzal - Pakistan, requesting:
- Obligate the defendant to pay an amount of (7032.14 dirhams) Seven thousand thirty-
two dirhams and fourteen fils, and the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees. You are 
assigned to attend the hearing 31/05/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) 
in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you 
are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 19/ 5/ 2021  Issue No : 13243
Notification with publication 

in the case No. 11/2021/976 Civil (Partial)
Case subject: claiming to obligate the Defendant to pay an amount of AED 18,325 (Eighteen 
Thousand Three Hundred and Twenty-Five Dirhams), as well as the legal interest with 12% as 
of the date of claim until full payment is affected plus an amount of 1000 Dirhams with interest 
as compensation, in addition to fees, expenses and attorney's fees. 
Applicant of notification: Moaz Salem Abdullah Mohammed Al Hosani - Capacity in Lawsuit: 
Plaintiff. Party to be notified: Nobalaa Labour Supply - Capacity in Lawsuit: Defendant
Subject of Service: The plaintiff has filed the case against you. Its subject is claim for obligating 
the Defendant to pay an amount of AED 18,325 (Eighteen Thousand Three Hundred and 
Twenty-Five Dirhams), as well as the legal interest with 12% as of the date of claim until full 
payment is affected plus an amount of 1000 Dirhams with interest as compensation, in addition 
to fees, expenses and attorney's fees. A hearing is therefore set to be held on 19/05/2021, in 
order for the defendant to be notified through a notification company and in case the notification 
is not possible, an investigation of the defendant is authorized from the (National Economic 
Registry and Nationality). The parties of the case must define their position regarding holding 
(a pre-trial meeting under the supervision of the competent judge) to discuss the possibility of 
settlement and reduce the range of disputed issues and determine the time frame for submitting 
and exchanging requests, memoranda and other documents and evidence of the case for the 
purposes of expediting the trial and avoiding delaying the adjudication of the case. (Attendance 
is through the visual communication program)
Case Manager /Al-Murr Ahmad Abdullah Khamis Al-Murr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 5/ 2021  Issue No : 13243
Real Estate Summary 180/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party / 1-Anis Ahmed Moshtaq Ahmed
Unknown place of residence

Whereas the beneficiary of the judgment / Real Estate Investment Public 
Corporation - Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed 
Bekhiet Al Matroshi. We notify you that the court judged in its hearing 
held dated 27-07-2020 in the above mentioned case in favour of Real 
Estate Investment Public Corporation ordering the defendant to pay the 
plaintiff an amount of (AED 444,842) Four Hundred Forty Four Thousand 
Eight Hundred Forty Two Dirhams and the legal interest of 9% per annum 
from the legal claim date until the full payment and the court ordered 
him to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees 
and rejected other claims.  The verdict is issued in the presence of the 
defendant and may be appealed within thirty days from the day following 
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 19/ 5/ 2021  Issue No : 13243
Service by Publication

In case No. 207/2021/1974 Commercial Execution
Subject of case: Execution of the judgment issued in Case No. 
2020/4586, Commercial Partial, with paying the adjudged sum of 
AED 46,344 including the legal fees and expenses.
Notifier : KLM CONTRACTING L.L.C - Its Capacity - Claimant
Party to be Notified : C&C CONSTRUCT & COAT TECHNICAL 
SERVICES (L.L.C) Its capacity - Respondent
Subject of Notification: Claimant has filed the aforementioned 
execution case against you, and you are obliged to pay the Claimant 
or treasury of the court the adjudged sum of AED 46,344; Failure to 
do that within 15 days from the publication date, then the court will 
initiate the execution procedures against you.
Division Manager
Jassim Ahmed Al Balooshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر        

يف الدعوى رقم 472/2019/18 عقاري جزئي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة بالق�ساء للمدعيان ببيع العقار مو�سوع التداعي ) الفيال ( رقم 511-376 الكائن يف الرب�ساء الثانية يف 
دبي وم�ساحته 15.000 قدماأ مربعاأ وما عليه من بناء يف املزاد العلني وفقاأ لالجراءات املتبعة يف ذلك ، على ان يكون ال�سعر ال�سا�سي 
ح�س�س  توزع  ان  على   ، درهم،  طبقاً للوارد يف تقييم ثمن العقار ال�سادر عن دائرة الرا�سي والمالك والبالغ قدره-/4.800.000 
اإذن  باإ�ست�سدار  للمدعيان  الت�سريح  يتم  ان  وعلى  العقار،  على  املثقلة  املالية  اللتزامات  �سداد  بعد  ال�سرعية  لن�سبتهم  وفقاأ  املدعيان 
من �ساحب ال�سمو حاكم دبي بالبيع يف املزاد العلني ، حيث ان العقار مو�سوع النزاع منحة من �سمو احلاكم قد حت�سل عليها املتوفى 
مبلغ  ب�سداد  الول  عليه  املدعى  وال��زام   ، العلني  باملزاد  البيع  ي�ستوجب  مما  الر�سائية  الق�سمة  اأو  العينية  الق�سمة  قيام  تعذر  وحيث   ،
وقدره-/22.500 درهم اىل املدعي الول ، واأي�سا الزام املدعى عليه الول ب�سداد مبلغ وق��دره-/ 5.625 درهم اىل املدعية الثانية 
، وذلك وفقاأ ملا ا�سفر اليه تقرير اخلربة .  والزام املدعى عليهم من الول اىل اخلام�س ب�سداد ن�سيبهم من املبالغ امل�سددة من املدعي 
ال�سرعي ، مع اإلزام املدعى عليهم  ، وذلك اىل املدعي الول كل على ح�سب ن�سيبه  الول والبالغ اإجماليها مبلغ وقدره-/7.341 درهم 

بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة .
طالب العالن:  حممد �سرف عبده الها�سمي. �سفته بالق�سية:  مدعى

املطلوب اعالنهم: 1- ريان �سرف عبده نور الدين الها�سمي. �سفته بالق�سية:  مدعى عليه  ، 2- رحاب �سرف عبده نور الدين �سهاب 
الها�سمي. �سفته بالق�سية:  مدعى عليه ، 3- رئام �سرف عبده نور الدين �سهاب الها�سمي. �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 

رقم  )الفيال(  التداعي  مو�سوع  العقار  ببيع  للمدعيان  بالق�ساء  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك�  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
الرب�ساء الثانية يف دبي وم�ساحته 15.000 قدماأ مربعاأ وما عليه من بناء يف املزاد العلني وفقاأ لالجراءات  يف  الكائن   376-511
املتبعة يف ذلك ، على ان يكون ال�سعر ال�سا�سي طبقاً للوارد يف تقييم ثمن العقار ال�سادر عن دائرة الرا�سي والمالك والبالغ قدره-

/4.800.000 درهم، ، على ان توزع ح�س�س املدعيان وفقاأ لن�سبتهم ال�سرعية بعد �سداد اللتزامات املالية املثقلة على العقار، وعلى 
ان يتم الت�سريح للمدعيان باإ�ست�سدار اإذن من �ساحب ال�سمو حاكم دبي بالبيع يف املزاد العلني ، حيث ان العقار مو�سوع النزاع منحة من 
�سمو احلاكم قد حت�سل عليها املتوفى ، وحيث تعذر قيام الق�سمة العينية اأو الق�سمة الر�سائية مما ي�ستوجب البيع باملزاد العلني ، والزام 
املدعى عليه الول ب�سداد مبلغ وقدره-/22.500 درهم اىل املدعي الول ، واأي�سا الزام املدعى عليه الول ب�سداد مبلغ وقدره-/ 5.625 
درهم اىل املدعية الثانية ، وذلك وفقاأ ملا ا�سفر اليه تقرير اخلربة .  والزام املدعى عليهم من الول اىل اخلام�س ب�سداد ن�سيبهم من املبالغ 
امل�سددة من املدعي الول والبالغ اإجماليها مبلغ وقدره-/7.341 درهم ، وذلك اىل املدعي الول كل على ح�سب ن�سيبه ال�سرعي ، مع 
اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة .علماً باأنه مت تعديل الطلبات وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا   2021-05-20

من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.

رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 
اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 607/2020/11 مدين جزئي
مو�سوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعي علي�هم مببلغ وقدره ) 500000درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب 

املحاماة و الفائدة9% من تاريخ املطالبه وحتى ال�سداد التام.
طالب العالن: رينا ، هندية اجلن�سية ب�سفتها ال�سخ�سيه وب�سفتها الو�سيه ال�سرعيه عن ابنها القا�سر / ادري�س ، 

وب�سفتها من ورثة املتوفى / ابهيال�س نانو نانو ، هندى اجلن�سية ) زوجة املتوفى( �سفته بالق�سية: مدعى
املطلوب اعالنهم: 1- �سركة نيو ايج )ذ. م. م( �سفته بالق�سية: مدعى عليه ، 2- جلوبال جرين بريدج للمقاولت 
ذ.م.م - �سفته بالق�سية: مدعى عليه ، 3- حممد امني ماجور الرحمن - �سفته بالق�سية: مدعى عليه  ، 4- �ساتي�س 

كومار �سريدهاران بيالرى - �سفته بالق�سية: مدعى عليه
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 18-05-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/ رينا ، هندية اجلن�سية ب�سفتها ال�سخ�سيه وب�سفتها الو�سيه ال�سرعيه عن ابنها القا�سر / ادري�س ، وب�سفتها 
من ورثة املتوفى / ابهيال�س نانو نانو ، هندى اجلن�سية ) زوجة املتوفى( :باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن، باأن يوؤدوا 
للمدعيني مبلغ وقدره 300.000 درهم تعوي�ساً عن الأ�سرار توزع على ح�سب الأن�سبة املبينة بالأ�سباب، والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ �سريورة هذا احلكم نهائياًّ وحتى ال�سداد التام، مع اإلزامهم الر�سوم وامل�ساريف، ومبلغ 500 
درهم اأتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13243 بتاريخ 2021/5/19 

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4329/2021/13 عمايل جزئي

مو�سوع الدعوى: املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )23860درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
.)MB213891920AE( و الر�سوم و امل�ساريف . رقم ال�سكوى )2000درهم(

طالب العالن : حممد غيث حممد ظافر م�سطفى - �سفته بالق�سية: مدعى
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها 
)23860درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000درهم( و الر�سوم و امل�ساريف . رقم ال�سكوى 
 2021-06-06 املوافق  يوم الحد  لها جل�سة  )MB213891920AE(. وحددت 
 BUILDING_DESC& ُبعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

والتلفزيون  ل���الإذاع���ة  ال�����س��ارق��ة  هيئة  ت�ستعد 
وامل�سموعة  امل��رئ��ي��ة  موؤ�س�ساتها  خمتلف  ع��رب 

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  وح�ساباتها 
القرائي  ال�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ن��ق��ل 
للطفل، الذي تنظمه هيئة ال�سارقة للكتاب، يف 

دورته ال�12 حتت �سعار »خليالك« 

خ���الل ال���ف���رتة م���ن 19 وح��ت��ى 29 م���اي���و، يف 
مركز اإك�سبو ال�سارقة. 

تلفزي�ن ال�ص�رقة .. بث مب��صر وح�ارات 
من اأبرز ال�صي�ف

ول��و���س��ع امل�����س��اه��دي��ن يف اأج�����واء احل����دث، تبداأ 
الهواء  ع��ل��ى  الف��ت��ت��اح  ب��رن��ام��ج  بنقل  التغطية 
مبا�سرة، لتتوا�سل مواكبة اأيام املهرجان �سمن 
خطة اإعالمية، ت�سمل بث اإعالن تلفزيوين واآخر 
اأ�سداء الفعاليات  اإذاعي يومياً، اإىل جانب نقل 
عرب  وامل�سابقات  العرو�س  وتغطية  واجلل�سات 
برنامج اأخبار الدار، وبرنامج اأما�سي، وبرنامج 
ال�سارقة،  ت��ل��ف��زي��ون  ع��ل��ى  وال���ك���ت���اب  اأط��ف��ال��ن��ا 
م��ن خ��الل ب��ث مبا�سر وجم��م��وع��ة ل��ق��اءات مع 

ال�سيوف والفنانني والأطفال امل�ساركني.

يحمل  خ��س  برن�مج  ال�ص�رقة..  اإذاع��ة 
�صع�ر املهرج�ن »خلي�لك«

اجلمهور  اأم��ام  الفر�سة  ال�سارقة  اإذاع���ة  وتتيح 
ملتابعة م�ستجدات املهرجان، من خالل برنامج 

»خل��ي��ال��ك« ال���ذي يبث ي��وم��ي��اً م��ا ع��دا اجلمعة 
وال�سبت، وملدة �ساعة كاملة من اخلام�سة وحتى 

ال�ساد�سة م�ساًء، 
وتقدمه عائ�سة احلمودي ومعها الأطفال يو�سف 

علي ومزنة جنيب وعبد العزيز العامري، 
ويبث الربنامج فوا�سل واإ�ساءات توعوية حول 
ال�سغار  ح��ي��اة  يف  وقيمتها  وع��ادات��ه��ا  ال���ق���راءة 
والكبار، وي�ست�سيف عدداً من �سيوف املهرجان 

وامل�ساركني يف الفعاليات. 

اإذاعة بل�س 95 .. تغطي�ت �ص�ملة  
وعرب اإذاعة بل�س 95 يغطي برنامج »افرتنون 
ك���رك« اأح����داث امل��ه��رج��ان ون���دوات���ه ي��وم��ي��اً من 
املهرجان،  م��ن  مبا�سرة  اخلمي�س،  اإىل  الأح���د 
املهرجان  ���س��ي��وف  م��ن  ع����دداً  ي�ست�سيف  ح��ي��ث 
مواكبة  ج��ان��ب  اإىل  الفعاليات،  يف  وامل�����س��ارك��ني 
اإع��الم��ي��ة ع���رب ح�����س��اب��ات ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى مواقع 
املهرجان  جديد  تتابع  الجتماعي،  التوا�سل 

وور�س العمل والقراءات املختلفة. 

جديرة  املهرج�ن  ر�ص�لة  خلف:  حممد 
برع�يتن�  ملتزم�ن  ون��ح��ن  ب���لح��ت��ف���ء 

الإعالمية 
ويف ت�سريح له حول تغطية فعاليات املهرجان، 
اأ�سار �سعادة حممد ح�سن خلف، مدير عام هيئة 
ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون اإىل حر�س الهيئة 
على مواكبة »ال�سارقة القرائي للطفل« اإعالمياً 
اإ����س���اءة كربى  ك��ج��زء م��ن ال��ت��زام الهيئة جت���اه 
واأو�سح  والفنية،  الثقافية  ال�سارقة  فعاليات 
اأهمية املهرجان القرائي للطفل تتج�سد يف  اأن 
واأجيال  اليوم  اأطفال  ثقافة  تنمية  يف  اإ�سهامه 
الغد، واأن يف ذلك ترجمة لروؤية �ساحب ال�سمو 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
ال�سارقة، وحر�س  الأعلى، حاكم  املجل�س  ع�سو 
الأطفال  بوعي  والرتقاء  النهو�س  على  �سموه 
لتنمية  ع���ام���ة،  ب�����س��ف��ة  والإن�������س���ان  وال�����س��ب��اب 
القراءة  ث��ق��اف��ة  واإر�����س����اء  وامل����ع����ارف،  اخل�����ربات 

وتنمية مهاراتها.
وت���اب���ع م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ال�������س���ارق���ة ل���الإذاع���ة 
مع  م�سرتكة  اأه����داف  »جتمعها  وال��ت��ل��ف��زي��ون: 

تغطية  على  واع��ت��دن��ا  للكتاب.  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
دورات مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل للعام 
الر�سميني،  الإعالميني  ال��رع��اة  �سمن   12 ال��� 
بالحتفاء،  ج��دي��رة  املهرجان  ر�سالة  اأن  ون��رى 
ل���ذل���ك ن��خ�����س�����س ل����ه خ���ط���ة م��ت��ك��ام��ل��ة لنقل 
جمرياته كل عام، اإىل جانب الأحداث الثقافية 
التي تزخر بها ال�سارقة، �سمن الروؤية ال�ساملة 

لالرتقاء بالثقافة وكتب ال�سغار.
يذكر اأن فعاليات الدورة احلالية من مهرجان 
 172 ال�سارقة القرائي للطفل ت�سهد م�ساركة 
وي�سمل  واأجنبية،  عربية  دول��ة   15 من  نا�سراً 
اإقامة 537 فعالية ون�ساطاً متخ�س�ساً و�سل�سلة 
عرو�س م�سرحية يقدمها عدد من اأملع النجوم 
من  كاتباً   27 احل��دث  ي�ست�سيف  كما  ال��ع��رب. 
الواقع،  اأر����س  على  جل�سات  لإح��ي��اء  دول���ة   15
واأخرى افرتا�سية، كما ي�سهد املهرجان تنّظيم 
الدورة ال� 9 من »معر�س ال�سارقة لر�سوم كتب 
ور�سة   132 تنظيم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ط��ف��ل«، 
وفعالية فنّية ترفيهّية ي�سارك فيها عديد من 

املخت�سني والفنانني العرب والأجانب.

وق����ال ال��ك��ات��ب ال��ط��ي��ب اأدي����ب م��ن م�سر: 
للطفل  ال���ق���رائ���ي  ال�������س���ارق���ة  “مهرجان 
تنظيماً  العربية  امل��ه��رج��ان��ات  اأف�����س��ل  م��ن 
ب��ث��ق��اف��ة ال��ط��ف��ل، وم���ن مزاياه  واه��ت��م��ام��اً 
وتعارفهم  والأجانب  العرب  الكتاب  التقاء 
وال��ت��ق��ائ��ه��م مع  بينهم،  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
الأطفال واليافعني، وهم ال�سريحة املعنية 
ال��ع��م��ل��ي��ة ثمارها  ت���وؤت���ي  ب��ك��ت��اب��ات��ن��ا، وه��ن��ا 
الظروف  “رغم  واأ������س�����اف:  املرجوة”، 
املهرجان  اإدارة  تثبت  ال�سعبة،  احل��ال��ي��ة 
اأن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات لإجناح 
املهرجان، وتثمر ب�ساتني ال�سارقة كعادتها 
�ستى  يف  ح��دوده��ا  خل���ارج  قطافها  وي�سل 

اأرجاء العامل«.
ن�سرين  الكاتبة  حتدثت  البحرين،  وم��ن 
جعفر النور عن اأهمية املهرجان، بقولها: 
“كم اأثلج �سدورنا نباأ اإقامة املهرجان هذا 
خدمة  يف  معطاءة  كوكبة  مب�ساركة  العام 
اأدب الطفل من خمتلف الدول والأقطار. 
�سيق�سيها  واملتعة  وامل���رح  التعلم  م��ن  اأي���ام 
الكتب  ���س��داق��ة  اإىل  ب��دع��وت��ه��م  الأط���ف���ال 
اأتبادلها  التي  اللحظات  اأ�سعد  واملطالعة. 
م��ع الأط���ف���ال ق����راءة ك��ت��ب وق�����س�����س تثري 
اه��ت��م��ام��ه��م وم��ن��اق�����س��ت��ه��م ب�����س��اأن��ه��ا، وذلك 
واكت�ساب  ال��ت��ع��ب��ري  م��ل��ك��ة  ي��ن��م��ي  ب������دوره 
اللغوية.   ح�سيلتهم  ت��رثي  التي  امل��ف��ردات 
متميز  ط��ف��ل  ك���ل  وراء  اأن  ج��ل��ي��اً  وات�����س��ح 
القراءة،  ب��اأه��م��ي��ة  اأ���س��رة واع��ي��ة  و���س��غ��وف، 
باأنها  لإمي��ان��ه��ا  والط����الع  ل��ل��ت��زود  تدفعه 
�ستعد يف امل�ستقبل جياًل مثقفاً ومعطاًءا يف 

جميع جمالت احلياة«.

هدى  الكويتية  الكاتبة  اع��ت��ربت  ب��دوره��ا 
مهرجان  اإق��ام��ة  خ��رب  اأن  القدومي  ال�سوا 
كان  جم����ددا،  للطفل  ال��ق��رائ��ي  ال�����س��ارق��ة 
للفن  املتعط�سة  ل����الأرواح  ال�����س��ايف  البل�سم 
“بعد  وقالت:  واخليال،  والأم��ل  والثقافة 
ان���ق���ط���اع ط���وي���ل، ك���م ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اإىل 
الليل  لهذا  للت�سدي  اخليال  من  ف�سحات 
الطويل الذي ناأمل اأنه قد بداأ ينجلي، فكم 
ا�ستقنا لل�سالت املليئة بالكتب و�سانعيها، 
واإىل ���س��م��اع ���س��ح��ك��ات الأط���ف���ال ت��ع��ل��و يف 
واإىل  والأن�سطة،  الفعاليات  اأثناء  الباحات 
اأنحاء  جميع  من  واملوؤلفات  املوؤلفني  لقاء 
القراء  بجمهور  الج��ت��م��اع  واإىل  الأر�����س، 
اأبوابه  ي��ف��ت��ح  ال����ذي  امل��ه��رج��ان  حت���ت ق��ب��ة 

فتهرع اإليها القلوب والعقول«. 
واأك�����دت ال���دك���ت���ورة وف����اء ال�����س��ام�����س��ي، من 
من  اجل��دي��دة  ال����دورة  اأن  ع��م��ان،  �سلطنة 
كافة  ع��ل��ى  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  دورة  امل���ه���رج���ان 
امل�ستويات، وقالت: “م�ساركتي يف املهرجان 
حت��ّم��ل��ن��ي م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية جت���اه الطفل 
الذي اأكتب له، وجتاه املجتمع الذي اأ�سهم 
الإخوة  بقية  ج��ان��ب  اإىل  ثقافته  �سنع  يف 
على  الثقايف  امل�سهد  �سّناع  من  والأخ���وات 
م�����س��ت��وى ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، وت����اأت����ي هذه 
امل�����س��وؤول��ي��ة م��ن منطلق الإمي����ان ب���اأن هذا 
املال  وراأ����س  الأب���رز  ا�ستثمارنا  ه��و  الطفل 
بالعناية  ن��ت��ع��ّه��ده  اأن  ي��ج��ب  ال���ذي  الأه����م 
والرعاية، والتمكني والإعداد للم�ستقبل«.

ال�سارقة  مهرجان  انطالق  “اإن  وتابعت: 
�سناعة  اأن  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  للطفل  ال��ق��رائ��ي 
امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف، وم��وا���س��ل��ة رف���د مكتبة 

ر�سالٌة  ومفيد،  جديد  بكل  العربي  الطفل 
ما  اأن  واأع��ت��ق��د  ت��ت��وق��ف،  األ  يجب  �سامية 
ال�ستثنائية  ال���ظ���روف  ه���ذه  يف  �سي�سنع 

للطفل �سيكون خمتلًفا، ومتمّيًزا.«
واأكد الربوفي�سور العراقي الدكتور ح�سني 
العراقي  الثقايف  املركز  علي ه��ارف، رئي�س 
الطفل  اأدب  اأن  ال��دم��ى  وف��ن��ون  للطفولة 
وت�سكيل  ت��وج��ي��ه  يف  ك���ث���رياً  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ّول 
ل�سيما  وذائقته  ووعيه  الطفل  �سخ�سّية 
على امل�ستوى القرائي للطفل، ومن الرائع 
بخ�سو�سيته  الأدب  ه��ذا  نتاجات  تلقى  اأن 
قبل  من  وحقيقّياً  نوعياً  اهتماماً  البالغة 
ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب م���ن خ����الل هذا 
ل��ت��ع��زي��ز جتربة  ال��ت��خ�����س�����س��ي  امل���ه���رج���ان 
القراءة الأدبية ملا لها من دور يف فتح اآفاق 
توعوية وتنويرية رحبة يف عامل الطفولة 

و ثقافتها«.
الظفريي:  ف��رج  ال�سعودي  الكاتب  واأ���س��ار 
للمهتمني  كبرية  فر�سة  املهرجان  “ميثل 
بع�سهم  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال��ط��ف��ل  ب������اأدب 
الفنية  اأو  الأدب��ي��ة  �سواء  وتبادل اخل��ربات، 
امل��ه��رج��ان يف هذه  واإق���ام���ة  ال��رتب��وي��ة،  اأو 
ال���ظ���روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، م��ع ات��خ��اذ كافة 
الإجراءات الحرتازية، والتدابري الوقائية 
يعد من اخلطوات اجلبارة التي توؤكد قدرة 
ال�سعوبات  جميع  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 
لإجن���اح ه��ذا امل��ه��رج��ان ك��ي ت��ك��ون القراءة 

م�سدر البهجة والفرح لالأطفال«. 
من جانبه، قال الكاتب والر�سام الأمريكي 
امل�سورة  كتبي  يف  “اأحاول  لم����وث:  م���ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واأ�سعى  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  اجل��م��ع 

من خالل م�ساركتي يف املهرجان لتعريف 
اجلمهور على خطوات �سناعة هذه الكتب، 
ومنط  ال��������زّوار  جت�����ارب  ع��ل��ى  اأط���ل���ع  واأن 
العامل  ���س��ع��وب  اإىل  ون��ظ��رت��ه��م  ح��ي��ات��ه��م 
املختلفة، اإذ يعترب املهرجان فر�سة مثاليًة 
لتبادل الأفكار وتعزيز التقارب احل�ساري 

والثقايف«.
واأعربت ر�سامة فن املانغا اليابانية مي�ساكو 
روك�س عن �سعادتها بامل�ساركة يف املهرجان، 
الأطفال  ل��ل��ق��اء  ج���داً  “مت�سوقة  وق��ال��ت: 
وتعليمهم فّن الق�س�س امل�سورة “املانغا”، 
وي�سرفني امل�ساركة يف املهرجان الذي يعترب 

فر�سة مهمة اأمام الأطفال لإطالق العنان 
لإبداعاتهم وتنمّية مواهبهم عرب خمتلف 
اإىل  يقدمها،  التي  والفعاليات  الن�ساطات 

جانب لقاء موؤلفي كتبهم املف�سلة«.
كافة  ي���ّت���خ���ذ  امل����ه����رج����ان  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
الإج�������راءات الح����رتازي����ة وال��وق��ائ��ي��ة من 

فريو�س كورونا، من خالل خطة متكاملة 
يومي  ب�سكل  وال��ق��اع��ات  امل���راف���ق  لتعقيم 
ت��وف��ري ما�سحات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  و���س��ام��ل، 
حرارية ومعقمات، والت�سديد على �سرورة 
اللتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق �سيا�سات 

التباعد اجل�سدي.

تق�م فع�لي�ته يف »اإك�صب� ال�ص�رقة« 

»ال�ضارقة القرائي للطفل« ينطلق اليوم والكتاب
 واملبدعون العرب والأجانب يحتفون بعودة فعالياته

•• ال�شارقة-الفجر:

�سيكون اجلمهور من اأطفال ويافعني على موعد 
“بيت احلكمة”  11 فعالية متنوعة يقدمها  مع 
خالل  بال�سارقة،  امل�ستقبل  ملكتبات  منوذج  اأح��دث 
م�ساركته يف الدورة ال�12 من مهرجان ال�سارقة 
ال�سارقة  هيئة  تنظمه  ال���ذي  للطفل،  ال��ق��رائ��ي 
مايو   29 19 وحتى  الفرتة من  خ��الل  للكتاب، 

حتت �سعار “خليالك”. 

تنّ�ع
احلكمة  بيت  يقدمها  ال��ت��ي  الفعاليات  وت�ستمل 
تنّوع يف امل�سامني العلمية واملعرفية، حيث �سينّظم 
يف جناحه اخلا�س ب�سكل يومّي 3 فعاليات طيلة 
وخربات  م��ع��ارف  اث����راء  ت�ستهدف  احل���دث  اأي����ام 
املعلومات  بالكثري من  ال�سغار وتزويدهم  الزّوار 

والآدب،  وال��ع��ل��وم  احل��دي��ث��ة  التقنية  جم���الت  يف 
والفنون، واملو�سيقى، وغريها. 

ع�امل م�ازية يف الق�ص�س
�سياأخذ  ال�ستثنائية  الفعاليات  م��ن  واح���دة  ويف 
الأطفال يف جولة  جمهوره من  “بيت احلكمة” 
للتعّرف على جماليات الق�س�س واختبار اأحداثها 
الفر�سة  �سيتيح  اإذ  ق��راءت��ه��ا،  بعد  و�سخ�سياتها 
ملمو�س  واقعي  ب�سكل  ظروفها  ملعاي�سة  اأمامهم 
�سيت�سنى  حيث  املعزز،  الواقع  بتقنيات  م�ستعيناً 
ال�سوداء”  “الأرملة  م���ن  الق������رتاب  ل��ل�����س��غ��ار 
والتجّول يف منازل الع�سور الو�سطى وحمل قلب 
ب�سري، كّل ذلك من خالل العتماد على برنامج 
خا�سة  غرفة  يف  �سيتواجد  ال��ذي   ClassVR
�سيتعرف فيها امل�ساركون على الكثري من الأمور 
املثرية اإىل جانب تعلم مبادئ الربجمة وت�سميم 

وحدة حتكم الألعاب با�ستخدام مواد ب�سيطة.

ِحرف واإبداع�ت
ويحت�سن اجلناح العديد من اجلل�سات التعليمية 
امل��م��ت��ع��ة ال��ت��ي ت��ت�����س��م��ن ال��ط��ب��اع��ة ع��ل��ى حقائب 
املو�سيقية  الهارمونيكا  اآل���ة  و�سناعة  القما�س، 
اأ�سا�سيات  وت��ع��ل��م  وال��ع�����س��ي،  ال����ورق  ب��ا���س��ت��خ��دام 
الربجمة من خالل اللعب مع الروبوت اخل�سبي 
فنون  الأطفال على  �سيتعرف  كما   ،Cubetto
اأ�سكال  با�ستخدام  الف�سيف�ساء  ل��وح��ات  ت�سميم 
وهي  )م��ان��دال(  اأ���س��ك��ال  ور���س��م  ملونة،  هند�سية 
التوازن  لتعزيز  ت�ستخدم  التي  الر�سومات  اإحدى 

العقلي ال�سليم وعالج الكتئاب والتوتر.

فن�ن و�صل�ص�ل
�سي�ستمتع  احل��دث  فعاليات  انعقاد  ف��رتة  وط��وال 

ت�سكيل  اأب��رزه��ا  واإبداعية  فنية  بجل�سات  ال�سغار 
هياكل حيوانات با�ستخدام الورق،

 وتعّلم احل���روف الأب��ج��دي��ة والأرق����ام م��ن خالل 
ت�سكيل  مهارات  تعّلم  جانب  اإىل  اللعب،  معجون 
جم�سمات خا�سة لوجوههم با�ستخدام ال�سل�سال، 

والكثري من الأن�سطة التعليمية املمتعة.
بفر�سة  امل���ه���رج���ان  يف  امل�������س���ارك���ون  و���س��ي��ح��ظ��ى 
متخ�س�ساً  ون�ساطاً  فعالية   537 من  ال�ستفادة 
اأملع  من  نخبة  جتمع  م�سرحية  عرو�س  و�سل�سلة 

النجوم العرب،
 مب�ساركة 172 نا�سراً و27 كاتباً من 15 دولة 
اأبوابه  املهرجان  �سيفتح  حيث  واأجنبية،  عربية 
من  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ل��ل��زوار 
الأ�سبوع،  اأيام  10 م�ساًء طوال  4 وحتى  ال�ساعة 
 8 حتى  �سباحاً   10 م��ن  ال�سبت  ي��وم  ع�����دا  م��ا 

م�ساًء.

ينّظم �صل�صلة جل�ص�ت وور�س عمل يف حق�ل العل�م والتكن�ل�جي� والثق�فة والإبداع

»بيت احلكمة« ي�ضارك يف »ال�ضارقة القرائي للطفل 12« بربنامج فعاليات متكامل

اأخب�ر ي�مية واإعالن�ت تلفزي�نية واإذاعية و�صل�صلة ح�ارات

هيئة ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون تعد برنامج تغطيات اإعالمية متكاملة لـ »ال�ضارقة القرائي للطفل«

•• ال�شارقة-الفجر:

يحتفي امل�صهد الثق�يف العربي ب�نطالق الدورة ال� 12من “مهرج�ن ال�ص�رقة القرائي للطفل” الي�م  الأربع�ء 19 م�ي�، الذي يحظى برع�ية �ص�حب 
ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلط�ن بن حممد الق��صمي، ع�ص� املجل�س الأعلى ح�كم ال�ص�رقة، وقرينته، �صم� ال�صيخة ج�اهر بنت حممد الق��صمي، رئي�صة 

املجل�س الأعلى ل�ص�ؤون الأ�صرة، خالل الفرتة من 19 وحتى 29 م�ي� اجل�ري، يف مركز اإك�صب� ال�ص�رقة.
وي�ؤكد عدد من الكت�ب والفن�نني واملبدعني اأن تنظيم هيئة ال�ص�رقة للكت�ب للدورة اجلديدة من املهرج�ن ي�صكل دافعً� مهمً� ل�ص�ق الكت�ب العربي 

وحمركً� لإع�دة احلي�ة اإىل احلراك املعريف والإبداعي خ��صة لالأجي�ل اجلديدة من الأطف�ل والي�فعني وال�صب�ب. 
ويثمن الكت�ب دور ال�ص�رقة يف احت�ص�ن جه�د الكت�ب والفن�نني واملتخ�ص�صني ب�أدب ومع�رف الأطف�ل، اإذ ي�صت�صيف املهرج�ن الذي يفتح اأب�ابه للزّوار 
بني ال�ص�عة 4 و10 م�ص�ًء ط�ال اأي�م الأ�صب�ع، م� عدا ي�م ال�صبت من 10 �صب�حً� حتى 8 م�ص�ًء، 32 ك�تبً� وروائيً� من 15 دولة ح�ل الع�مل، منهم 16 
ك�تبً� عربيً� و16 اأجنبيً�، يقدم�ن اإىل ج�نب نخبة من الفن�نني والر�ص�مني العرب والأج�نب �صل�صلة من الفع�لي�ت املتخ�ص�صة واجلل�ص�ت واللق�ءات 

الثق�فية التي تق�م على اأر�س ال�اقع واأخرى ب�صكل افرتا�صي عرب تطبيق�ت الت�ص�ل املرئي.
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الإن�ص�ن ل ميكن اأن يرجع اإىل ال�راء

رول بق�ضماتي: )ع�ضرين ع�ضرين( واقعي وي�ضبهنا
املن�سات هما )اأنا( و)خرزة رزقة(  • كنِت بطلة يف عملني ُعر�سا على 
ومل تكوين بطلة )ع�سرين ع�سرين(، لأنه مت ت�سويره قبل م�سل�سلْي 
الفرتة  يف  ال�سغرية  ال�سا�سة  على  اأوىل  بطلة  ننتظرك  هل  املن�سات. 

املقبلة؟
ال����وراء،  اإىل  ي��رج��ع  اأن  الإن�����س��ان ل مي��ك��ن   -

ولكن هذا ل يعني اأن الأدوار الثانوية 
ميكن  ك��ان  مثاًل  مهمة.  لي�ست 

يف  )وردة(  ل�������س���خ�������س���ي���ة 
اأن  ع�سرين(  )ع�سرين 

الكرام،  م����رور  مت���ر 
عند  ت����ع����ّل����م  ول 

ال������ن������ا�������س. ل 
مي�����������ك�����������ن 

لأح���������د 
ن  اأ

ي�سّدق كم ت�سلني ر�سائل من متابعني يعرّبون عن كرههم يل ب�سبب 
)جت�سد  ل�)حياة(  لأن��ه  خ��ويل(  ق�سي  دوره  )يج�سد  ب�)�سايف(  تعلقي 

دورها نادين جنيم( ويقولون يل اتركيهما يعي�سان حبهما، 
ترتبط  البطولة  بتمثيلي.  اإعجابهم  اإىل  ي�سريون  نف�سه  الوقت  ويف 
بالأدوار ومبا يقدمه املمثل وبقدرته على فر�س نف�سه.

ع�سرين(؟ )ع�سرين  اأ�سداء  مل�ست  • كيف 
- )بياخد العقل(.

 هو العمل الذي يحظى باأعلى ن�سبة من الوهج 
والأ�سداء مقارنًة مع امل�سل�سالت اللبنانية 

امل�سرتكة الأخرى.
اأي�����س��اً يف  ذل��ك  نلم�س  اأن��ن��ا   �سحيح 
لي�س  ول��ك��ن  الأخ����رى  امل�سل�سالت 
بنف�س مقدار )ع�سرين ع�سرين(، 
وب�سيط  وي�سبهنا،  واق��ع��ي  لأن���ه 

و�سورته جديدة.
جمع  اأن  ���س��ب��ق  ون�������س(  )خ��م�����س��ة 
ن��ادي��ن وق�����س��ي، وك���ان ع��م��اًل فخماً 
الق�سة  ال���������س����ن����ة،  ه�������ذه  ول�����ك�����ن 
حقيقية  وال�سخ�سيات  حقيقية 
اأن هناك  ع��ن  ع���دا  وم���وج���ودة، 
واملالب�س  الت�سوير  ب�ساطة يف 

وال�سخ�سيات. 
هي ب�سيطة ويف الوقت ذاته 
فر�س  والإخ�����راج  عميقة، 
عنا�سر  ث���م���ة  ن���ف�������س���ه. 
خم��ت��ل��ف��ة ���س��اه��م��ت يف 
امل�سل�سل،  ه���ذا  ���ز  ���يُّ مَتَ
ن�����������س�����اً واإخ����������راج����������اً 
كلنا  ومت�����ث�����ي�����ال. 
مبافيات  ن�����س��م��ع 
امل������������خ������������درات 
وم����الح����ق����ة 
الدولة لها، 
ول���������ك���������ن 
اجلميل 
ن  اأ

بطل )ع�سرين ع�سرين( لي�س �سخ�ساً )بياخد العقل( كل الوقت، بل هو 
اأي�ساً �سخ�س يجمع بني اخلري وال�سر.

خمدرات؟ تاجر  اأنه  مع  معه  تعاطفوا  النا�س  اأن  • الالفت 
- هو كان ي�سّلي يف اجلامع من قلبه، واأََحبَّ )حياة( من قلبه و�ساعدها 

من قلبه،
 وي�ساعد اأهل احلي من قلبه، عدا عن اأن نادين لعبت دورين خمتلفني 

عن بع�سهما، 
ال��وق��ت ذات���ه وق��ع��ت يف حب  اإىل احل��ي للقيام بعملها ويف  وه��ي ج���اءت 
اأنها  يعني  وه���ذا  وال��ق��ل��ب،  العقل  ب��ني  يجمع  الإن�����س��ان  لأن  )���س��ايف(، 

حقيقية.
 كان بالإمكان األ يتقبل النا�س ما تفعله، لأنها وقعت يف احلب عندما 
جاءت اإىل احلي لالنتقام ملوت �سقيقها، وهذا يعني اأنه مت ال�سغل على 

�سخ�سيات حقيقية واإظهار اأن الإن�سان ميكن اأن ي�سعف.
�سوري.  جنم  من  اأكرث  مع  • تعاملِت 

ماذا اأعجبك بق�سي خويل؟
ق�سي  يلعبها.  التي  ال�سخ�سية  على  البهارات  ي��وزع  كيف  يعرف  هو   -
حركة  بكل  يفاجئني  لأن��ه  متثيلهم،  اأع�سق  الذين  املمثلني  من  خ��ويل 

يقوم بها يف كل م�سهد.
 هناك الكثري من الأدوات التي اأ�سعى لمتالكها كي األعب اأدواري ب�سكل 

اأف�سل.
ح�سن؟ تيم  من  تعّلمِت  • ماذا 

- اح��رتام��ه لعمله، ه��و ه��ادئ وي��رك��ز ج��ي��داً، وه��ن��اك ات���زان يف تقدميه 
لل�سخ�سيات وهذا اأمر لفتني كثرياً،

يتمّيز بح�سور  بكاريزما خميفة. وحتى ق�سي خويل  يتمتع  اأن��ه  كما   
لفت مثله.

ح�سن  تيم  مع  مقارنًة  مبتدئاً  ُيعد  اأن��ه  مع  النهار  معت�سم  ومن   •
وق�سي خويل؟

- هو خمتلف عنهما، ولكن ل �سك اأنه يتمتع باحل�سور بدليل تواجده، 
ولكن لي�س بقدر تيم وق�سي.

 هناك كيمياء يجب اأن تتوافر بني املمثلني واأنا �سعرت بها مع ق�سي، 
ولكنها مل تكن قوية مع معت�سم،

 ولن اأنكر ذلك. من الطبيعي اأن ن�سعر باأننا مقربون من اأ�سخا�س اأكرث 
من غريهم، وق�سي كان اأقرب يل من معت�سم.

تيم؟ ثم  ومن  ق�سي  • اأي 
جميلة.  كانت  ق�سي  مع  لعبُتها  التي  ال�سخ�سية  رمبا  �سحيح.  هذا   -
اأنا ل اأختبئ وراء اإ�سبعي، وهناك اأ�سخا�س اأ�سعر بالتناغم معهم اأكرث 

من �سواهم.
املقبل؟ عملك  ت�ساركيه  اأن  يف  ترغبني  الذي  املمثل  هو  • وَمن 

- ق�سي خويل طبعاً.
فهد؟ • وعابد 

اأن تواجدي مع اأي ممثل  - اأحبه كثرياً، وهو ا�سم كبري ج��داً. واأعترب 
اأتعلم منها.  اأ�سماء  اأكت�سف نف�سي معه، وكلها  هو جتربة جيدة، لأنني 
اأ�سماء ميكن اأن نتحم�س لها اأكرث من غريها. مثاًل، اأحب  لكن هناك 

عبداملنعم عمايري كثرياً.
مبدع؟ خياط  • وبا�سل 

- طبعاً، 
ولكنني اأحب اأن اأكرر التجربة مع ق�سي خويل لأنني جّربُتها.

املقبلة؟ للفرتة  رين  حت�سّ • ماذا 
- اأ�ستمتع حالياً بالهدوء الذي اأعي�سه بعد 7 اأ�سهر من الت�سوير، ول 
وبابنتي  بيومي  �سوى  اأفكر  ل  ولكنني  املقبل،  العمل  اأنتظر  اأنني  �سك 

وعائلتي واأ�سدقائي.
اأريد اأن اأختزن الطاقة لأمتكن من اأن اأعطي يف عملي املقبل.

اآٍت؟ اأنه  �سك  • ل 
- طبعاً!

)ال�سّباح(؟ مع  موّقعاً  عقداً  هناك  اأن  • خ�سو�ساً 
- اأنا بني اأيٍد اأمينة ول �سك اأنه ينتظرين الأف�سل.

املقبلة؟ الرم�سانية  م�سل�سالتها  اأحد  بطلة  تكوين  اأن  ميكن  • وهل 
- هذا ال�سوؤال يجب اأن ُيوّجه اليها. 

�سادق  اإيّل  كما حت��ّدث  اأقّدمه،  ما  كل  كثرياً  يقّدرون  اأنهم  اأعرفه  وما 
ال�سّباح وعرّب عن امتنانه لعملي واأثنى علّي كثرياً.

 لو اأنهم ل يثقون بي ومل يلم�سوا �سيئاً يّف مَلا اأ�سندوا اإيّل دورْي البطولة 
مع معت�سم النهار وتيم ح�سن.

ُمتاَبعة  ال�سغرية  ال�سا�سة  اأن  ترين  األ  ما،  اىل حد  متاَبعة  • املن�سات 
اأكرث؟

- بل املن�سات حتظى بن�سبة متابعة كبرية، ول ميكن مقارنة املن�سات 
مبحطات التلفزيون. 

مثاًل )�ساهد( ل تزال فتية كمن�سة، عدا عن اأن املن�سات متاحة للُم�ساِهد 
اأكرث وميكن متابعة ما تعر�سه يف اأي وقت على عك�س التلفزيون، كما 

اأن ل اإعالنات فيها.
للتلفزيون؟ هما  والنجومية  الوهج  • ولكن 

�سا�سات  على  عر�سه  يعاد  املن�سات  تعر�سه  م��ا  ولكن  �سحيح،  ه��ذا   -
التلفزيون.

يظهر النجم خالد النبوى �سيف 
م�سل�سل  حلقات  اإح��دى  فى  �سرف 
"البحث عن  النجمة هند �سربى 
�سخ�سية  ي��ر���س��د  وال�����ذى  عال"، 
الإجتماعية  وال���ت���غ���ي���ريات  ع����ال 
ال�سنوات  ال�10  ف��ى  ط���راأت  ال��ت��ى 
ق�سة  العمل  وي�ستك�سف  الأخ��رية، 
عبد  ع��ال  ال�سيدلنية  ال��دك��ت��ورة 
ال�����س��ب��ور ال��ت��ى ت��ع��ي��د اك��ت�����س��اف اأو 
ب��الأح��رى اإع��ادة اخ��رتاع ذاتها فى 
حم��اول��ة مل��واك��ب��ة ت��ط��ورات احلياة 

املت�سارعة، 
لإيجاد  م��غ��ام��رات��ه��ا  ج���ان���ب  اإىل 
املتعددة  م�سوؤولياتها  بني  التوازن 
على  للعثور  احلاملة  املحاولت  مع 

احلب فى حياتها.
وتدخل هند �سربى عامل املن�سات 
حيث  امل�سل�سل،  بهذا  الإلكرتونية 
���س��ي��ت��م ع��ر���س��ه ع��ل��ى اإح�����دى هذه 
يعتمد  وامل�سل�سل  العاملية  املن�سات 
الذين  ال���ن���ج���وم  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى 
ي��ظ��ه��رون ك�����س��ي��وف ���س��رف خالل 
يعر�س  اأن  املقرر  وم��ن  الأح���داث، 

خالل الفرتة املقبلة.
اإخ����راج  م���ن  عال"  ع���ن  "البحث 
النجمة  بطولة  الباجوري،  ه��ادي 
م�ستوحى  وامل�سل�سل  �سربي  هند 
غادة  ت��األ��ي��ف  م��ن  �سخ�سيات  م��ن 
عبد العال وق�سة و�سيناريو وحوار 
مها الوزير وغادة عبد العال، ومت 
الت�سوير يف عدة مواقع بالقاهرة، 
مع احلفاظ على معايري ال�سالمة 

ل�سمان �سحة فريق العمل.
يذكر اأن خالد النبوى اأعلن �سفاءه 
من فريو�س كورونا، ال�سهر املا�سى 

الطبية  ال��ت��ح��ال��ي��ل  اأج�����رى  ح��ي��ث 
داعيا  ���س��ل��ب��ي��ة،  نتيجتها  وج�����اءت 
التدابري  اتخاذ  ب�سرورة  اجلميع 

الالزمة ملواجهة الوباء.
النبوى،  خ���ال���د  ال���ف���ن���ان  وك���ت���ب 
بوك  في�س  مب��وق��ع  �سفحته  ع��رب 
�سلبي  هلل،  ال�����س��ك��ر  و  :"احلمد 
كورونا.اأمتنى من اجلميع تاخدوا 
ك���ل الح��ت��ي��اط��ات ال���الزم���ة، ربنا 

يحفظكم ويحفظ م�سر".

ق��رر �سناع فيلم  اأخ���ر،  م��ن جانب 
خالد  ل��ل��ن��ج��وم  الكهف"  "اأهل 
ع������ادل وحممد  وغ�������ادة  ال���ن���ب���وي 
وحم���م���ود  "تاي�سون"  مم�������دوح 
حميدة وحممد فراج واأحمد عيد 
م��ب��دئ��ى لطرحه  م���وع���د  حت���دي���د 
الأ�سحى  عيد  وهو  ال�سينمات  فى 
املقبل، وم��ازال الفيلم فى مراحل 
املونتاج واملك�ساج، ومل يتم النتهاء 

منه ب�سكل كامل.

�سارك الفنان تامر الكا�سف فى م�سل�سل 
فى  ع��ر���س��ه  مت  ال�����ذى  "الختيار2" 
�سخ�سية  وج�سد  املا�سى،  رم�سان  �سهر 
جمال"  "حنفى  اخل����ائ����ن  ال�������س���اب���ط 
واأن�سم  ال�������س���رط���ة  ع����ن  ان�������س���ق  ال������ذى 
و�سارك  التكفريية  التنظيمات  لأح���د 
الإرهابية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ى 
خريت  اأي�����س��اً  اخل��ائ��ن  زم��ي��ل��ه  ب�سحبة 
ال�سبكى والذى ج�سد دوره الفنان طارق 

�سربى.
ال�سابع"  ل�"اليوم  الكا�سف  تامر  وك�سف 
ع��ن ت��ر���س��ي��ح��ه ل����دور ح��ن��ف��ى ج��م��ال فى 
2" قائاًل:"ر�سحنى  "الختيار  م�سل�سل 
الفنان حممد يو�سف  جم�سد �سخ�سية 
فى اجلزء  املن�سي  قتل  الذى  التكفريى 
اإبراهيم  داي��ري��ك��ت��ور  للكا�ستنج  الأول، 
تر�سيحى  مت  املقابلة  عمل  وب��ع��د  ف���رج، 
املن�سق،  ال�����س��اب��ط  ل����دور ح��ن��ف��ى ج��م��ال 
البحث  رح��ل��ة  ب���داأت  ومب��ج��رد معرفتى 
ع���ن ال�����س��خ�����س��ي��ة ال��ت��ى مل اأك����ن اأع����رف 
اكت�سفت  بحثى  خ��الل  وم��ن  �سيئاً  عنها 
بتجميع  وب����داأت  مهمة  �سخ�سية  اأن��ه��ا 

املعلومات املتاحة على الإنرتنت". 
 واأ�سار الكا�سف اإىل اأن اأ�سعب ما واجهه 
ال��ب��ع��د عن  ك��ل  ب��ع��ي��دة  ال�سخ�سية  ك���ون 

قناعاته، 
�سرورة  فى  تكمن  مو�سحاً:"ال�سعوبة 
 100% بن�سبة  ال�سخ�سية  ت�����س��دي��ق 
حتى ي�سدقنى النا�س، خا�سة اأن حنفى 
كمال مل يكن مدعى اأو �ساحب اأغرا�س 
ي�سدق  ك���ان  واإمن����ا  اأخ����رى  م�سلحة  اأو 
متاما كل مايفعله وهذا مابداأت العمل 
عليه، و�سدقت ال�سخ�سية بن�سبة كبرية 
حتى ا�ستطعت اإخراجها بالطريقة التى 

�ساهدها اجلمهور".

الكا�سف:"كان  ت���ام���ر  ال���ف���ن���ان  وت���اب���ع 
اأ�سعب  يعد  ولكن  �سعوبة  م�سهد  لكل 
ق���دم���ت���ه���ا م����ن وجهة  ال���ت���ى  امل�������س���اه���د 
اأول م�سهد قمت بت�سويره وهو  نظرى 
"الر�سيفر"  من  القنوات  حذف  م�سهد 
الإنطباعات  اأحمد مكى، لأن  ومواجهة 
الأوىل من املوؤكد اأنها تفرق مع الفنان، 
ك���ان م��ع جن��م العمل  اأن����ه  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الأخر  وامل�سهد  فيه،  اهلل  وفقنى  ولكن 
ننتقل  كنا  عندما  �سامت  م�سهد  ك��ان 
مظلم  طريق  ف��ى  �سيناء  اإىل  بال�سياره 
�سعرت  ت�����س��وي��ره  ف���اأث���ن���اء  و����س���ح���راء 
بقب�سة فى قلبى وعندما �ساهدته على 

التلفزيون �سعرت بنف�س القب�سة". 
واأكد تامر الكا�سف على اأهمية م�سل�سل 
اأن  حيث  املرحلة،  هذه  "الختيار" فى 
الفرتة املا�سية قد حدث ت�سويه لبع�س 
ال�سخ�سيات والنماذج التى توؤدى عملها 
اأو  الداخلية  �سواء �سباط  بكل ت�سحية 
ي�سحوا  بالفعل  ف��ه��م  ال��وط��ن��ى  الأم����ن 
اآم���ن، فتقدمي  اأج��ل وط��ن  بالكثري م��ن 
اأن  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ن��م��اذج مهم ج���داً  تلك 
الوطنية  روح  ب��ث  على  �ساعد  امل�سل�سل 

من جديد فى ال�سعب امل�سرى".
هانى  ت��األ��ي��ف   "2 "الختيار  م�سل�سل   

�سرحان، 
ب��ي��رت م��ي��م��ى، واإن����ت����اج �سركة  واإخ�������راج 
العزيز،  عبد  ك��رمي  وبطولة  �سيرجى 
اإجنى  ب�سرى،  ن�سار،  اإي��اد  مكى،  اأحمد 
املقدم، اأ�سماء اأبو اليزيد، هادي اجليار، 
احمد حالوة، احمد �ساكر عبد اللطيف، 
حممد عالء، ا�سالم جمال، احمد �سعيد 
الطيب  على  �سلوى عثمان  الغنى،  عبد 
طارق �سربى، عمر ال�سناوى، وعدد من 

الفنانني ال�سباب. 

�ص�ءت الظروف اأن تطّل بطلًة على املن�ص�ت الرقمية قبل اأن يت�ح له� اأن 
تك�ن بطلة اأوىل على ال�ص��صة ال�صغرية. ورمب� يع�د ال�صبب اإىل ت�أجيل 
املن�صرم بفعل  الرم�ص�ين  امل��صم  اإىل  عر�س م�صل�صل )ع�صرين ع�صرين( 
معت�صم  مع  زرقة(  )خرزة  قبل  �صّ�رته  ك�نت  الذي  ه�  )ك�رون�(،  اأزمة 

النه�ر و)اأن�( مع تيم ح�صن.
وتثبت  ال�صّب�ح،  �ص�دق  املُْنِتج  عليه�  يراهن  التي  بق�صم�تي  رول  هي 
املمثلة  مب�ا�صف�ت  تتمتع  واأنه�  امل�ص�ؤولية  قدر  على  اأنه�  اآَخر  بعد  عماًل 
احلقيقية التي تتمّتع مب�هبة ل ميكن اإخف�وؤه�، وهذا م� مل�صه اجلمه�ر 

يف كل الأعم�ل التي �ص�ركْت فيه� حتى الآن.

خالد النبوى �ضيف �ضرف يف م�ضل�ضل 
هند �ضربى "البحث عن عال"

تامر الكا�ضف:در�ضت �ضخ�ضية ال�ضابط اخلائن 
حنفي جمال جيًدا و�ضدقتها لتخرج بهذا ال�ضكل
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باحثون ير�ضدون حالة 
ع�ضبية نادرة ترتبط 

بـكوفيد- 19 يف 21 دولة
وّثق  ل�"كوفيد-19"،  الع�سبية  التاأثريات  درا�سة  الباحثون  يوا�سل  بينما 
ال�سوكي  النخاع  للتهاب  متوقع  غري  ب�سكل  متكررا  حدوثا  دويل  تعاون 

امل�ستعر�س احلاد )ATM(، يف 43 مري�سا بذلك الفريو�س.
ووج���دت درا���س��ة الأدب���ي���ات العلمية احل��ال��ي��ة، ب��ق��ي��ادة طبيب الأع�����س��اب يف 
 21 من  مر�سى  اأن  رومان،  جو�ستافو  الدكتور  ميثودي�ست"،  "هيو�سنت 
و�سملت  بالفريو�س.  الإ�سابة  بعد  ال�سوكي  النخاع  يف  باآفات  اأ�سيبوا  دولة 

الأعرا�س ال�سلل وخلل الع�سلة العا�سرة / الأمعاء.
والرجال  الن�ساء  و�سملت  73 عاما  اإىل   21 املر�سى من  اأعمار  وتراوحت 

باأعداد متقاربة.
وهي   ،)ATM( احل��اد  امل�ستعر�س  ال�سوكي  النخاع  التهاب  حالة  وتوؤثر 
حالة ع�سبية نادرة، ما بني 1.34 و4.6 حالة لكل مليون �سخ�س �سنويا. 
بعد  ما  مر�سى  يف  معتاد  غري  ب�سكل  املرتفع  املعدل  اأن  الباحثون  ويعتقد 

"كوفيد-19" ي�ستحق مزيدا من التحقيق.
3 حالت التهاب النخاع ال�سوكي احلاد  وعالوة على ذلك، مت الإبالغ عن 

خالل جتارب لقاح اأ�سرتازينيكا.
 Frontiers in جم�����ل�����ة  يف  ك�����ام�����ل�����ة  ال�������درا��������س�������ة  وُن�������������س������رت 

.Immunology
وي�سار اإىل اأن اأعرا�س التهاب النخاع امل�ستعر�س عادة ما تظهر يف غ�سون 
عدة  خ��الل  تدريجيا  يتطور  الأح��ي��ان  بع�س  ويف  اأي����ام،  اأو  ���س��اع��ات  ب�سع 

اأ�سابيع.
ويقول موقع موؤ�س�سة "مايو كلينيك" الطبي اإن التهاب النخاع امل�ستعر�س 
عادة ما يوؤثر على جانبي اجل�سم حتت املنطقة امل�سابة من احلبل النخاعي، 

ولكن يف بع�س الأحيان تظهر الأعرا�س يف جانب واحد فقط من اجل�سم.
وت�سمل املوؤ�سرات والأعرا�س املعتادة للحالة:

- الأمل يف منطقة اأ�سفل الظهر، وقد ينت�سر اأمل حاد �سريعا اإىل ال�ساقني اأو 
الذراعني اأو حول ال�سدر اأو البطن. 

اأو احُلرقة.  ال��ربودة،  اأو  الوخز،  اأو  التنميل  اأحا�سي�س غري طبيعية مثل   -
وبع�سهم ي�سبح اأكرث حت�س�سا، وخا�سة للم�س اخلفيف من املالب�س اأو درجة 

احلرارة اأو الربودة ال�سديدة. 
- �سعف يف الذراعني اأو ال�ساقني حيث ي�سعر املر�سى بثقل يف ال�ساقني اأو 

تعرّث، وقد يكون لدى البع�س �سعف �سديد و�سول لل�سلل الكلي.
- م�ساكل املثانة والأمعاء، والتي قد تت�سمن احلاجة للتبول اأكرث من مرة، 

و�سل�س البول، و�سعوبة التبول، والإم�ساك.

امليث�ن؟ غ�ز  خ�ص�ئ�س  • من 
ي�ستعل بلهب اأزرق غري م�سيء

ع�م؟ اك�صجني  بدون  ايفر�صت  قمة  ت�صلق  • مت 
1978

العنكب�ت  خي�ط  ت�صتخدم  الت�لية  الطي�ر  •اي 
اللزجة يف بن�ء الع�ص��س؟

الطنان
يتم  عن�صر  اأول  وه�  كيمي�ئي  عن�صر  ْكنيْتي�م  التَّ  •
الأ�صم  ه�  فم�  الذري43،  وع��دده  �صن�عًي�،  اإيج�ده 

الذي اأطلقه عليه العلم�ء يف البداية ؟
ما�سوريوم

؟ تعلم  فيم�  فتتهم  تعلم  ل  فيم�  تقل  ل   : الق�ئل  • من 
الثوري

لليورانيوم قد  الطبيعي  للذرة. وال�سعاع  الهائلة  الطاقة  الذي يطلق  املعدن  اليورانيوم هو  اأن  تعلم  • هل 
و�سع ل�ستعمالت مذهلة يف الطب والزراعة وال�سناعة وعلم الأحياء. قطعة من معدن اليورانيوم ال�سايف 
تبدو قريبة من معدن الف�سة اأو الفولذ لكنها ثقيلة جداً بالن�سبة اإىل حجمها. ت�سور اأن 0،3 مرت مكعب 

من اليورانيوم يزن اأكرث من ن�سف طن!؟ فاليورانيوم هو اأثقل معدن موجود يف الطبيعة. 
واليورانيوم له ميزتني غري عاديتني جداً: 

 ذو ن�ساط ا�سعاعي: ما يعني اأن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �سكل اإ�سعاع بع�س ذراته هي ان�سطارية اأي 
اإنها ميكن اأن تنفجر وتنق�سم اإىل اإثنني مطلقة كميات هائلة من الطاقة. ان�سطارية اليورانيوم هي الأ�سا�س 

لكل معامل الطاقة النووية والأ�سلحة النووية. 
كيماوياً، اليورانيوم هو رجعي الفعل جداً. وهو وا�سع النت�سار بكميات �سغرية. لكنه ل يتواجد يف الطبعية يف 
حالة نقية. وا�ستخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. اإن كيلو غراماً واحداً من اليورانيوم يحتوي 

على كمية من الطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة ماليني كليو غرام من الفحم!. 
ظلت  التفاعل  �سل�سلة  طاملا  احل��رارة  من  هائلة  كميات  تنتج  املن�سطرة  اليورانيوم  ذرات  النووي  املفاعل  يف 

حمت�سدة. هذه احلرارة ميكن اأن ت�ستعمل لإدارة توربني �سخم لتوليد الطاقة الكهربائية. 
الإن�سان.  عند  الذوق  حا�سة  من  اأقوى  للذوق  حا�سة  متلك  احليوانات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 

فمعلوم اأن جمموع اع�ساب التذوق عند الإن�سان حوايل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جداً بل معتدلة. وهناك 
بع�س ف�سائل احليوانات حتمل يف ل�سانها اأكرث من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من احليوانات 
ي�سل جمموع اأع�ساب الذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوانات البحرية عادة اأع�ساب 

تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�سدها. اأما الذباب والفرا�سات فتوجد هذه الأع�ساب يف اأقدامها. 

الطماع والبخيل 
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زيت الروزم�ري
ت�ستعد  ك����ن����ت  �������س������واء 
اأو  لخ���ت���ب���ارات درا����س���ي���ة 
العمل  يف  ه��ام��ة  مل��ق��اب��ل��ة 
مي��ك��ن��ك الع���ت���م���اد على 
زيت الروزماري لتن�سيط 
ذاكرتك، اأما اإذا كنت قلقاً 
ف�سي�ساعد زيت الالفندر 
وي�ساعد  ال���راح���ة.  ع��ل��ى 

ا�ستن�ساق هذه الزيوت على التغّلب على اإجهاد املذاكرة عن طريق حت�سني 
الوظائف الإدراكية.

وقد وجدت درا�سات اأن ا�ستن�ساق زيت الروزماري )اأو اإكليل اجلبل( ملدة 3 
دقائق يزيد اليقظة ويقلل القلق ويح�ّسن الذاكرة.

اأ�سئلة  امل�ساركون بحل  النتيجة من جتربة قام فيها  ا�ستخال�س هذه  ومت 
ا�ستن�ساق  بعد  اأف�سل  كان  امل�سائل احل�سابية  اأن حل  الريا�سيات، وتبني  يف 

زيت الروزماري.
“�ساين�س  جملة  ن�سرتها  علمية  جت��رب��ة  نتائج  اأظ��ه��رت   2003 ع��ام  ويف 
الالفندر  زي��ت  ال��زي��وت:  من  نوعني  امل�ساركون  فيها  ريبورت�س” ا�ستن�سق 
اإيجابي على  تاأثري  ال��روزم��اري له  ا�ستن�ساق  اأن  ال��روزم��اري، وتبني  وزي��ت 

حت�ّسن الذاكرة والأداء املهني والأكادميي.
ولزيت الروزماري فوائد معروفة لإطالة وتكثيف ال�سعر، لكن ا�ستن�ساقه 

مفيد لوظائف الدماغ والأع�ساب.

تقابل �سديقان للذهاب اإىل ال�سوق ل�سراء بع�س الحتياجات، وكان احدهما بخيل فف�سل ان يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر اجرة ال�سيارة والأخر كان طماع وف�سل ان يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�س الغرا�س .

يف ال�سوق وقف البخيل ي�سرتى من الغرا�س الرخي�سة وي�ساوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
الطماع بجانبه ي�ساعده يف امل�ساومه ويف املرة الوىل �ساوم الثنان على �سراء ال�سكر وبعد ان اأفلحا يف �سرائه 
ب�سعر جيد قال الطماع ل�سديقه البخيل ادفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب الثنان لبائع الطحني 
و�ساوما معا حتى ا�سرتوا كي�سا ب�سعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع لتخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب الثنان وهم يحمالن ال�سكر والطحني ل�سراء كمية من ال�سمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد البائع ان يجن فف�سل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�ساويا لثمن الطحني وال�سكر فقال 
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�سرت الن ف�سناأخذه ب�سعر اغلى فاأ�سطر الطماع للدفع، ثم 
�سارا وذهبا ل�سراء ع�سل و�ساوما الرجل حتى فا�س به الكيل ف�سرخ فيهم ليرتكوا املكان وليدفعوا ما ي�ساوؤون، 
حمل البخيل والطماع اغرا�سهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�س معي 
نقود فقال الطماع فالنح�سر احلمال والعربة ثم نتفاهم، جاء احلمال بعربته وحمل الأغرا�س وفوقها البخيل 
والطماع وو�سل بهما اإىل الدار وهناك وقف الثنان ي�ساومان احلمال على ال�سعر حتى كاد احلمال ان يجن 
فما كان منه ال قال لهما اريد نقودي وال ناديت ال�سرطة وبداأ بال�سراخ ب�سوت عاىل فاأ�سرع البخيل والطماع 
لأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا العربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�س ماء كبري ت�سرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�سكر و�ساع الزيت وال�سمن مع املاء والع�سل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع 

دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

مديرية  رئي�س  بيزميياين،  األيك�سي  الدكتور  اأعلن 
ال�سحة  وزارة  يف  الطبية  املنظمات  اأن�سطة  تن�سيق 
مبو�سكو، اأن الن�ساط البدين والتغذية واملياه والنوم 

اجليد والعمل ت�ساعد على اإطالة مرحلة ال�سباب.
ويقول يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية لالأنباء، 
"اأف�سل طريقة لإطالة �سبابية اجل�سم، هي الن�ساط 
لأن  والعمل.  اجليد  والنوم  واملياه  والتغذية  البدين 
قدراته  على  يحافظ  ك��ث��ريا،  يعمل  عندما  الإن�����س��ان 
الأ�سخا�س  ف���اإن  ل��ذل��ك  ال��ب��دن��ي��ة.  وح��ال��ت��ه  املعرفية 
يعي�سون  تقاعدهم،  بعد  بالعمل  ي�ستمرون  ال��ذي��ن 
فرتة اأطول. ولكن يجب األ يتطلب هذا العمل جهدا 
ال�سروري  من  كما  لالأع�ساب.  مهيج  وغري  ع�سليا 
مبكرا  الأمرا�س  لت�سخي�س  �سنوية،  فحو�س  اإج��راء 

وعالجها".
ووفقا له، ميكن يف اأي عمر العتناء ب�سحة اجل�سم. 
لفرتة  ال�سحية  اجل�����س��م  ب��ح��ال��ة  ال��ع��ن��اي��ة  ع���دم  لأن 
طويلة، قد يوؤدي اإىل زيادة احتمال الإ�سابة باأمرا�س 
الإعاقة  ت�سبب  اأن  ميكن  اأم��را���س  اأو  ل��ه��ا،  ع��الج  ل 

وتدهور احلالة ال�سحية.
ويقول، "يعتاد الإن�سان ب�سرعة على ما هو جيد وما 
ال��راح��ة والتعب  ب��ع��دم  ف���اإذا ك��ان ال�سعور  ���س��يء.  ه��و 
ف�سوف  �سهر،  م��دى  على  ال�سخ�س  ي���الزم  وال��ت��وت��ر 
تف�سد  اأنها  مع  اهتمام.  اأي  يوليها  ولن  عليها  يعتاد 
حياته، وهذا اأمر �سيء جدا، لأنه مل يعد  يفهم ماذا 

ح�سل معه".
وي�سيف مو�سحا، ميكن لالإن�سان اأن "يخدع العمر" 

"قد يكون  ن��ف�����س��ه. وي���ق���ول  ل��ي��خ��دع  ول��ك��ن ل داع����ي 
ال��ع��م��ر باملعنى  ن��خ��دع  اأن  ع��م��رن��ا يف ذه��ن��ن��ا. ومي��ك��ن 
زمنية  ف��رتة  خ��الل  بالعمر  ونتقدم  للكلمة.  ال�سيء 
ق�سرية، يف حالة اخلمول وقلة احلركة  وتناول مواد 
والوجبات  الدهنية  الأطعمة  �سحية-  غري  غذائية 
ال�سريعة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الب�سيطة، 
يتحول  ل��ذل��ك   الإج��ه��اد.  اإىل  والتعر�س  والتدخني 
من  عجوز،  اإىل  �سنة،   27 عمر  يف  اأحيانا  ال�سخ�س 
الناحية العاطفية والبدنية اأي�سا. ومقابل هذا هناك 
واليوغا  الريا�سة  ال�سن، ميار�سون  كبار  العديد من 
احلدائق،  يف  وي��ت��ن��زه��ون  �سحيا  طعاما  وي��ت��ن��اول��ون 
فيبدون لنا مبظهرهم اخلارجي وابت�سامتهم وملعان 

عيونهم باأن عمرهم 35-40 عاما.

الريا�ضة والتغذية واملياه والنوم اجليد والعمل ت�ضاعد على اإطالة مرحلة ال�ضباب

�ص�رة لط�ئر ي�صتمتع ب�لأج�اء امل�صم�صة عند نهر اآ�صب�رت�ن يف منطقة بيلب�را بغرب اأ�صرتالي�.  )رويرتز(


