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البطيخ �صديق الب�شرة
�أثبتت الدرا�سات احلديثة ب��أن البطيخ ب�أنواعه ينطوي على فوائد
�صحية كثرية ،خ�صو�صاً فيما يتعلق ب�سالمة الأمعاء والكلى� ،إال �أن
الكثريين ال يعلمون ب�أن للبطيخ فوائد جتميلية عديدة.
فيما يلي �أهم الفوائد التجميلية للبطيخ ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة
تاميز �أوف �إنديا:
ال�شمام �صديق للب�شرة :حتتوي ثمار ال�شمام على مغذيات طبيعية
مثل فيتامينات  ،A، B، Cوالتي ت�ساعد ب�شرتك على التوهج.
ي�ساعد على التخل�ص م��ن ال�ت�ه��اب الب�شرة :تعترب ق�شور البطيخ
مثالية ملحاربة التهابات اجل�ل��د ،وت�ساهم يف تخفيف �أي��ة �أعرا�ض
التهابية للب�شرة.
جتديد الب�شرة :البطيخ مليء بفيتامني  Eالذي ي�ساعد على حماية
الب�شرة وجتديدها.
يحارب ت�ساقط ال�شعر :يحتوي البطيخ على الإينوزيتول لذا ف�إنه
يعمل على حماربة ت�ساقط ال�شعر .ميكنك و�ضع لب البطيخ على
ال�شعر وتركه لدقائق قبل غ�سله.
�إبطاء ال�شيخوخة :ب�سبب احتواء البطيخ على م�ضادات �أك�سدة قوية
والعديد من الفيتامينات ،ف�إنه يحارب التجاعيد واجلذور احلرة.
حماية خاليا الب�شرة من التلف :الحتوائه على العنا�صر الغذائية
من فيتامينات ومعادن ف�إن البطيخ يلعب دوراً مهماً يف حماية خاليا
الب�شرة من التلف .

حتذير مر�ضى النقر�س من تناول هذا الطعام
قالت خبرية التغذية الأملانية كري�ستينا �إي�سر �إن نبات الهليون قد
ي�ضر مر�ضى النقر�س ،حيث �إنه يحتوي على مادة "البيورين" ،التي
يقوم اجل�سم بتفكيكها �إىل حم�ض اليوريك ،الذي يت�سبب بدوره يف
ظهور املتاعب لدى مر�ضى النقر�س مثل �آالم املفا�صل.
و�أ��ض��اف��ت �إي���س��ر �أن ه��ذا ال يعني �أن��ه يتعني على مر�ضى النقر�س
اال�ستغناء التام عن الهليون ،حيث ينبغي تناوله بكمية ال تزيد عن
 200غرام.
جدير بالذكر �أن نبات الهليون يتمتع بفوائد �صحية جمة ،حيث �إنه
قليل ال�سعرات احلرارية بف�ضل حمتواه العايل من املاء ،كما �أنه غني
بالألياف الغذائية ،التي ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع مل��دة طويلة،
وبالتايل فهو ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن والتمتع بالر�شاقة.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يعد الهليون كنزاً من امل�ع��ادن والفيتامينات،
حيث �إن��ه يزخر بفيتامني  Bو  Cو  Eوالكال�سيوم والبوتا�سيوم
واملغني�سيوم واحلديد والفو�سفور.

ن�صائح لتخفيف عالمات متدد اجللد

متثل عالمات التمدد م�شكلة جمالية ت�ؤرق الكثري من الن�ساء ،حيث
حترم هذه العالمات قبيحة املظهر املر�أة من ارتداء املالب�س الق�صرية
واملك�شوفة خالل ف�صل ال�صيف.
و�أو�ضحت بوابة اجلمال "هاوت.دي" �أن عالمات التمدد تن�ش�أ ب�سبب
�ضعف الن�سيج ال�ضام امل�س�ؤول عن مرونة الب�شرة.
ويرجع �ضعف الن�سيج ال�ضام �إىل �أ�سباب عدة مثل العوامل الوراثية
وال�ب��دان��ة وال �ت ��أث�يرات الهرمونية كاحلمل والإف� ��راط يف ممار�سة
الريا�ضة (مثل بناء الع�ضالت) والنمو ال�سريع كما ه��و احل��ال يف
مرحلة ال�شباب.
و�أ�ضافت البوابة الأملانية �أنه ميكن مواجهة عالمات التمدد يف البداية
من خالل ا�ستعمال الكرميات املحتوية على فيتامني  Eوالكوالجني
وحم�ض الهيالورونيك ،حيث يعد فيتامني  Eم�س�ؤو ًال عن �آليات
�إ�صالح الب�شرة ويحافظ على مرونتها ،بينما يعمل الكوالجني على
�شد الن�سيج ال�ضام� ،أم��ا حم�ض الهيالورونيك فريطب الب�شرة من
الداخل ومينحها مظهراً �أمل�ساً ومتجان�ساً.
و�إذا مل تفلح الكرميات يف مواجهة عالمات التمدد ،فيمكن حينئذ
�إزال�ت�ه��ا بوا�سطة الليزر �أو امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية وال��وخ��ز بالإبر
الدقيقة (.)Micro needling

وباء كوفيدّ 19 -
يحفز
التجارة الإلكرتونية
�أدت القيود املفرو�ضة ملكافحة فريو�س
كوفيد� -19إىل حت �ف �ي��ز ال� �ت� �ج ��ارة
الإلكرتونية العام املا�ضي ،غري �أن ذلك
مل ينطبق على جميع �شركات الت�سوق
عرب الإنرتنت ،بح�سب تقديرات ن�شرتها
الأمم املتحدة �أم�س االثنني.
و�أف ��اد تقرير � �ص��ادر ع��ن م ��ؤمت��ر الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية "�أونكتاد" �أن
ه��ذا القطاع حقق "انتعا�شة ملفتة" يف
ظل القيود املفرو�ضة على احل��رك��ة ،يف
ح�ين �أن�ه��ك ال��وب��اء قطاعات كاملة من
االقت�صاد.
و�أ� � �ش� ��ارت ال �ه �ي �ئ��ة �إىل ع ��واق ��ب �سلبية
للأزمة ال�صحية على ال�سفر وخدمات
ت�شارك ال�سيارات ،م�ستندة يف ذلك �إىل
�إح�صاءات �سبع دول هي �أ�سرتاليا وكندا
وال�صني وك��وري��ا اجلنوبية و�سنغافورة
واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،متثل
معا حوايل ثلثي ال�صفقات الإلكرتونية
ملواقع البيع من ال�شركات �إىل امل�ستهلكني
مبا�شرة "بي تو �سي".
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طبيبة تك�شف �سببا
مفاجئا لزيادة الوزن

هناك بع�ض الأطعمة التي نحبها ونع�شقها
وق��د تعترب مفيدة وم��غ��ذي��ة� ،إال �أن��ه��ا قد

لفتت طبيبة التغذية الرو�سية،
�أول�غ��ا �شميليوفا� ،إىل �أن التناول
غ�ي�ر امل� �ح ��دود ل �ل �ت��وت ق��د ي�سبب
زيادة الوزن.
وقالت الطبيبة يف حديثها لقناة
"فيزدا" ال��رو��س�ي��ة�" :إذا يوجد
هناك خطر ل��زي��ادة ال��وزن فيجب
الإ�شراف ب�شدة على كمية التوت،
لأن زيادة الوزن ب�سبب تناولها �أمر
ممكن ،لأن ثمرة التوت لها �سعرات
حرارية عالية".
و�أ�� �ش ��ارت يف ال��وق��ت ذات ��ه �إىل �أن
فاكهة التوت م�صدر للفيتامينات
وامل �ع ��ادن ،ومي�ك��ن ت�ن��اول�ه��ا ب�أمان
دون �أي قيود ،يف ح��ال ع��دم وجود
وزن زائد.
و�أك��دت الطبيبة �أي�ضا �أن �أي مواد
غذائية قد ت�سبب زي��ادة ال��وزن يف
حال اتباع نظام غذائي غري الئق
ون�شاط بدين منخف�ض.

ت�صبح عك�س ذلك �إذا ما تناولناها قبل النوم
مبا�شرة ،بح�سب ما �أورده موقع "هيلث الين"
 ،Healthlineاملعني بال�ش�ؤون ال�صحية.
فيمكن �أن يكون للعديد من املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي تعترب مغذية
يف ال��واق��ع ،رد فعل عك�سي �إذا
تناولناها يف وقت غري منا�سب من
اليوم ،خا�صة يف الليل وقبل النوم.
فتناول بع�ض �أنواع الأطعمة يف وقت قريب
جدً ا من وقت النوم ميكن �أن يجعل من ال�صعب
علينا ال��ن��وم ،حيث ميكن �أن ت�صيبنا تلك
الأطعمة بحرقة يف الليل �أو ع�سر اله�ضم،
وبالتايل ت�سبب لنا الأرق ومتنعنا من التمتع
بنوم هادئ �أثناء �ساعات الليل.

�أطعمة يُف�ضل االبتعاد عنها قبل اخللود للنوم؟
وعادة ما ين�صح الأطباء وخرباء التغذية مبحاولة االبتعاد
عن الأطعمة الد�سمة �أثناء وجبة الع�شاء ،واالكتفاء بوجبة
خفيفة يف وق��ت مبكر م��ن الليل� ،أي قبل نحو � 3إىل 4
�ساعات قبل اخللود �إىل النوم.
ميكن �أن ي�ؤدي تناول الأطعمة الد�سمة واجلبنة واملقلية
يف وقت مت�أخر من اليوم �إىل ع�سر اله�ضم ومينعك من
احل�صول على نوم جيد لي ً
ال.
-1الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من املاء
ح ��اول جت�ن��ب الأط �ع �م��ة ال�ت��ي حت�ت��وي ع�ل��ى ن�سبة عالية
م��ن امل��اء ،مثل الكرف�س والبطيخ واخل�ي��ار ،فتناول هذه
الأطعمة مع اق�تراب موعد النوم يعني النوم مع امتالء
املثانة ،مما قد يجعلك ت�ستيقظ للذهاب �إىل احلمام يف
منت�صف الليل .وبالت�أكيد ميكن �أن ي�ؤثر ذلك على جودة
نومك �أثناء الليل.
-2الطعام احلار
ميكن �أن ي�ؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم
مبا�شرة �إىل ع�سر اله�ضم وحتفيز حرقة املعدة ،فقد يرفع
الكاب�سي�سني ،وهو م��رك��ب م��وج��ود يف الأط�ع�م��ة احلارة،
درجة حرارة اجل�سم ،ويتداخل مع نومك.
-3املوز
جتنب تناول املوز يف الليل ،حيث يحتوي املوز على ن�سبة
عالية من البوتا�سيوم ،وهو مفيد جلهاز املناعة يف اجل�سم
و�صحة اجللد ،لكن ت�ن��اول الفاكهة على الع�شاء �أو بعد

الأك�سدة ،ومن املعروف �أن ال�شوكوالتة الداكنة ت�ساعد يف
الع�شاء قد ي�ؤدي �إىل تكوين املخاط وع�سر اله�ضم.
تقليل ال�شيخوخة ،ف�ض ً
ال عن خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،لكنها حتتوي � ً
أي�ضا على مادة الكافيني والأحما�ض
 -4التفاح
ي�ساعد البكتني ،وهو نوع من الألياف املوجودة يف التفاح ،يف الأمينية التي تعملعلى حت�سني اليقظة .لذا ،ف�إن تناول
التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم وم�ستويات الكولي�سرتول ،ال�شوكوالتة الداكنة بالقرب من وق��ت النوم قد يبقيك
ً
م�ستيقظا طول الليل.
لكن من ال�صعب ه�ضمها �أث �ن��اء ال�ل�ي��ل ،وب��ال�ت��ايل ميكن
�أن ت ��ؤدي �إىل احلمو�ضة ،ويو�صي خ�براء التغذية � ً
أي�ضا
�أطعمة تقوي املناعة
بتجنب تناول الفاكهةيف الع�شاء.
مع ارتفاع عدد حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا يف جميع
�أن�ح��اء العامل يوم ًيا ،ف ��إن من ال�ضروري يف املقام الأول
-5الربوكلي والقرنبيط
الربوكلي والقرنبيط خ���ض��راوات مليئة بالفيتامينات ،التذكريبتوخي االلتزام بالإجراءات االحرتازية ومعايري
ولكنها حتتوي � ً
أي�ضا على كمية كبرية من الألياف غري النظافة مثل غ�سل اليدين ب�شكل متكرر والتباعد اجل�سدي
القابلة ل�ل��ذوب��ان ،والتي ت�ستغرق وق� ًت��ا �أط ��ول لله�ضم ،وجتنب اخل��روج من املنزل �إال لالحتياجات ال�ضرورية،
وتناول هذه اخل�ضروات قبل النوم يعني �أن ج�سمك قد وي�ضيف اخلرباء �أنه من املهم حت�سني مناعتك ،وهو �أمر
ي�ضطر �إىل موا�صلة العمل له�ضمها �أثناء ال�ن��وم ،وهذا بالغ الأهمية يف هذه املرحلة.
وبح�سب تقرير ن�شره موقع "بولد�سكاي،" Boldsky
ال.
�سوف مينعك من احل�صول على نوم جيد لي ً
املعني بال�ش�ؤون ال�صحية ،ف�إن الأف��راد الذين يعانون من
حاالت �صحيةمعينة موجودة م�سبقًا مثل مر�ض ال�سكري
-6املك�سرات
ميكن �أن ت�ساعد املك�سرات مثل اللوز والف�ستق واجلوز يف وارت�ف��اع �ضغط ال��دم و�أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة الدموية
احلفاظ على �ضغط الدم الطبيعي وتعزيز �صحة القلب ،وم�شاكل اجلهاز التنف�سي هم�أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة
ول�ك��ن ن �ظ � ًرا الحتوائها ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن الدهون مب�ضاعفات ،كما �أن ح��دة ال�ت��داع�ي��ات تتفاقم م��ع تقدم
وال�سعرات احلرارية ،ميكن �أن ت�ؤدي هذه الأطعمة املغذية العمر نظ ًرا النخفا�ض املناعة العامة.
ويلعب الطعام دو ًرا رئي�س ًيا يف حت��دي��د ال�صحة العامة
�إىل زيادة الوزن �إذا متتناولها بعد الع�شاء.
واملناعة ،لأنه ي�ساعد نظام املناعة على العمل ب�شكل جيد
للتخل�ص م��ن الأج�سام ال�غ��ري�ب��ة واخل�لاي��ا اخلبيثة �أو
-7ال�شوكوالتة الداكنة
حتتوي ال�شوكوالتة الداكنة على ن�سبة عالية من م�ضادات ال�ضارة يف اجل�سم.

تدابري يجب اتخاذها عند
�إدمان طفلك للحا�سوب
قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأطفال واملراهقني �إن ا�ستخدام احلا�سوب
ملمار�سة الأل�ع��اب وت�صفح الإن�ترن��ت و�شبكات التوا�صل االجتماعي ب��ات من
مفردات احلياة اليومية للأطفال وال�شباب يف الوقت احلا�ضر
و�أ�ضافت الرابطة �أن اال�ستخدام املفرط للحا�سوب قد يتحول �إىل �إدمان ،وهو
ما ميكن للوالدين اال�ستدالل عليه من خالل مالحظة بع�ض العالمات،
التي تدق ناقو�س اخلطر مثل فقدان ال�سيطرة� ،أي عدم القدرة على حتديد
م��دة اال��س�ت�خ��دام ،ب�الإ��ض��اف��ة �إىل ال�شعور بالتوتر
و� �س��رع��ة اال� �س �ت �ث��ارة يف ح ��ال ح��رم��ان ال�ط�ف��ل من
ا�ستخدام احلا�سوب.
وت���ش�م��ل �أع ��را� ��ض �إدم � ��ان احل��ا� �س��وب �أي �� �ض �اً �إهمال
الدرا�سة والنظافة ال�شخ�صية والهوايات والعالقات
االجتماعية وعدم انتظام �إيقاع النوم.
ويف حال مالحظة هذه الأعرا�ض يتعني على الوالدين
التحدث مع الطفل واالتفاق معه على �ضوابط حمددة
ال�ستخدام احلا�سوب ،مع مراعاة احلر�ص على ت�شجيعه
ع�ل��ى مم��ار��س��ة �أن���ش�ط��ة ب��دي�ل��ة م�ث��ل ال��ري��ا��ض��ة وهوايته
املف�ضلة .و�إذا مل تفلح ه��ذه ال�ت��داب�ير فينبغي حينئذ
ا�ست�شارة طبيب نف�سي ملواجهة �إدمان احلا�سوب من خالل
اخل�ضوع للعالج ال�سلوكي.

انطالق ال�صيد يف �أكرب
بحرية م�صرية ب�سيناء
انطلقت عملية ال�صيد يف بحرية
ال �ب�ردوي ��ل �أع � ��رق و�أك �ب��ر بحرية
طبيعية م�صرية فى �شبه جزيرة
�سيناء على البحر املتو�سط بعد
توقف دام �ستة �أ�شهر ،للمحافظة
على ال�ث�روة ال�سمكية والبئية يف
البحرية .
و�أع� �ط ��ي حم��اف��ظ � �ش �م��ال �سيناء
اللواء حممد عبد الف�ضيل �شو�شة
�شارة ال�ب��دء لل�صيد فى البحرية
اجلمعة و��س��ط ف��رح��ة ع��ارم��ة بني
ال�صيادين والأهايل.
وق� � ��ال ع �ب ��د ال �ف �� �ض �ي��ل �إن نحو
 1228مركبا انطلقت للعمل فى
البحرية وال�ت��ى يبلغ طولها نحو
 130كيلومرتاً ويعمل فيها نحو
� 5500صياد وعامل مما ي�ساهم
ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ف ��ى ال �ق �� �ض��اء على
البطالة التى يعاين منها ال�شباب
فى �سيناء.
و�أ��ض��اف �أن بحرية ال�بردوي��ل تعد
من �أكرب و�أنظف و�أعرق البحريات
ف��ى ال���ش��رق الأو� �س��ط ولي�ست فى
م�صر فقط وجت�ت��ذب ال�صيادين
من حمافظات دمياط وبور�سعيد
وال�سوي�س والإ�سماعيلية  ،م�ؤكداً
�أن ذلك جاء بالتن�سيق مع الأجهزة
الأمنية يف �سيناء.

الهاكا تدخل على خط
�أزمة الدراما املغربية

�أ� �ص��درت الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري ب��امل�غ��رب ،واملعروفة
اخت�صارا بـ "الهاكا" ،بالغا توا�صليا ،ت�ؤكد فيه �أهمية �صون حرية الإبداع
الفني ،بعد تلقيها لعدد من ال�شكايات ب�ش�أن الأعمال التخيلية الدرامية،
التي تعر�ض يف �شهر رم�ضان اجلاري بالتلفزيون املغربي ،والتي ر�أى فيها
بع�ض املهنيني �إ�ساءة ملهنتهم وتبخي�سا من قيمتها.
وتو�ضح �أن التمثيل النقدي ملهنة معينة يف عمل �سمعي ب�صري "ال ي�شكل
قذفا" ،كما هو معروف قانونا ،وال يق�صد منه الإ��س��اءة ،بل هو مرتبط
باختيارات فنية معينة لأ�صحاب العمل ،الغر�ض منها نقد بع�ض الظواهر
االجتماعية ،والتي تدخل يف �صلب مهمة ودور الإعالم والفن.
وج��اء يف ب�لاغ الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري ،ال��ذي ح�صلت
"�سكاي نيوز عربية" على ن�سخة منه� ،أنه بعد تدار�س جمل�سها لل�شكايات
العديدة التي تو�صل بها من طرف �أفراد �أو جمعيات �أو تنظيمات مهنية،
والتي تزايدت ب�شكل كبري خالل �شهر رم�ضان ،اعتبارا للربجمة املكثفة
للأعمال التخيلية من �إنتاج وطني) م�سل�سالت و�سيتكومات و�سل�سالت
فكاهية� ،أن "حرية الإبداع كما هي م�ضمونة د�ستوريا ،ال�سيما يف الأعمال
التخيلية ،جزء ال يتجز�أ من حرية االت�صال ال�سمعي الب�صري كما كر�سها
القانون  ،77.03املتعلق باالت�صال ال�سمعي الب�صري ،وبالقانون رقم
11.15املتعلق ب�إعادة تنظيم الهيئة العليا� ،إذ ال ميكن للعمل التخيلي �أن
يحقق وجوده ويك�سب قيمته دون حرية يف كتابة ال�سيناريو ،ويف ت�شخي�ص
الو�ضعيات وامل��واق��ف ،ويف جتديد الأدوار ومتثل ال�شخ�صيات ،خ�صو�صا
عندما يتعلق الأمر بعمل هزيل �أو فكاهي".
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جامعة الإمارات تنظم املجل�س الرم�ضاين «ال�شيخ حمدان فار�س التم ّيز والإح�سان»

زكي ن�سيبة :كان ال�شيخ حمدان رجل الدولة املهيب ،و�شخ�صية �صارمة حتت�ضن قلب ًا ر�ؤوف ًا رحيماً ،مع حر�ص مطلق على امل�صلحة الوطنية
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�أك ��د م �ع��ايل زك��ي �أن� ��ور ن�سيبة ،امل�ست�شار
ال�ث�ق��ايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة-
ال��رئ �ي ����س الأع� �ل ��ى جل��ام �ع��ة الإم � � ��ارات �أن
ال�شيخ حمدان بن را�شد "رحمه اهلل" كان
رجل املهام ال�صعبة يف مفاو�ضات االحتاد
ال�شا ّقة ،حيث عمل جاهداً من �أجل التغ ّلب
على العقبات ال�شائكة التي كانت تقف يف
طريق تنفيذ ر�ؤية الآباء امل�ؤ�س�سني.
ولفت معاليه �إىل �أن ال�شيخ حمدان ط ّيب
اهلل ثراه كان فار�س التم ّيز والإح�سان الذي
رافق املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �سلطان
وال�شيخ را�شد بن �سعيد يف رحلة ت�أ�سي�س
ال َدّولة ،تع ّلم الكثري منهما ،و�أ�سهم معهما
يف بناء هذا الوطنّ ،
لي�سطر معهما م�سرية
ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي امل�خ�ل����ص لأبناء
�شعبه والإن�سانية جمعاء.

وق ��ال زك��ي ن�سيبة خ�ل�ال م�شاركته -عن
بعد -يف املجل�س الرم�ضاين الذي ّ
نظمته
كليه الرتبية بجامعة الإمارات حتت عنوان
"ال�شيخ حمدان فار�س التم ّيز والإح�سان":
"كنت �شخ�صياً �أتابع ب�إعجاب كبري م�سرية
ال���ش�ي��خ ح �م��دان رح �م��ه اهلل وه ��و يرافق
ال�شيخ زاي��د يف جميع رحالته يف اخلارج،
ويف ل �ق��اءات��ه م��ع ال��زع �م��اء وال�سيا�سيني
الأج��ان��ب وال�ع��رب ،حيث تع ّرفنا عن كثب
�أن وراء �صرامة �شخ�صيته ،وع��زوف��ه عن
و�سائل الإعالم ،قلب ر�ؤوف رحيم ،منفتح
على اجلميع ،مع ر�ؤي ًة ثاقب ًة بعيدة النظر،
ي �ق��وده��ا ح ��ر� ��ص م �ط �ل��ق ع �ل��ى امل�صلحة
الوطنية".
وث� ّم��ن م�ع��ايل زك��ي ن�سيبة م�سرية عطاء
ال�شيخ حمدان الإن�سانية ،وم�آثره اجلليلة
التي ال ُتع ّد وال حُت�صى� ،شغفه بالثقافة
والآداب وال �ت �ط��ورات العلمية ،ج�ن�ب�اً �إىل

جنب م��ع حر�صه على التنمية الب�شرية
املُ�ستدامة يف بيئة عاملية مُ�ستقرة ترتكز
على احلوار وال�شراكة.
و�أب ��رز م�ع��ايل ن�سيبة بع�ضاً م��ن �إجن ��ازات
ال�شيخ حمدان اجلليلة يف دع��م التم ّيز يف
املجال التعليمي ،و�إىل �إ�سهامات م�ؤ�س�سة
حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي
املُتم ّيز يف ت�شجيع وتكرمي التم ّيز ،ف�ض ً
ال
ع��ن دور كلية �آل م�ك�ت��وم للتعليم العايل
ب��أ��س�ك��وت�ل�ن��دا يف ن�ق��ل ال �� �ص��ورة الإيجابية
للمجتمع الإم ��ارات ��ي ال��داع��م ل �ل �م��ر�أة يف
م�سرية القيادة والريادة املُ�ستقبلية.
ك�م��ا �أ� �ش��اد م�ع��ال�ي��ه ب��ال��دع��م ال�ك�ب�ير الذي
حظيت به جامعة الإم��ارات عرب م�ؤ�س�سة
ال :اهلل �-ستبقى نربا�ساً م�ضيئاً ،ورمزاً عظيماً
ح� �م ��دان ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ل� �ل ��أداء واختتم معايل زك��ي ن�سيبة كلمته قائ ً
التعليمي امل ُ�ت�م� ّي��ز ،الأم ��ر ال��ذي �ساهم يف "�إنني ع�ل��ى ي�ق�ين ب� ��أن م���س�يرة التم ّيز ت�ت��وارث�ه��ا الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ،لتحمل من
متكني اجلامعة ب�أن تتب ّو�أ املكانة املرموقة والإح���س��ان احلافلة بالعطاء والإن�سانية بعده راية العطاء والعمل بوفاء و�إخال�ص
التي بد�أها ال�شيخ حمدان بن را�شد -رحمه من �أجل رفعة وتقدّم الوطن".
التي ت�ستحقها.

جامعة �أبوظبي تد�شن �أكادميية للخريجني لتقدمي الدعم وفر�ص التطوير خلريجيها
جولة افرتا�ضية يف جمل�س �شرطة
�أبوظبي ملتحف �شرطة املربعة
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نظمت جلنة الأدباء والقراءة بالتن�سيق مع �إدارة ال�شرطة املجتمعية ب�شرطة
�أبوظبي جولة ميداني ًة افرتا�ضية يف متحف �شرطة املربعة مبدينة العني
 ،بعنوان "قلعة املربعة  -تاريخ �شرطة �أبوظبي" وح�ضر اجلولة عدد كبري
من اجلمهور .
و�أكد العميد الدكتور جمال حممد النقبي رئي�س اللجنة حر�ص واهتمام
اللجنة على تنفيذ املبادرات والأن�شطة الهادفة وتبادل املعارف والر�ؤى التي
تتوافق مع قيم ومبادئ جمتمع الإمارات �إىل جانب التعريف باملوروثات
ال�شرطية والتي متثل دالالت مهمة للمنت�سبني وافراد املجتمع .و�أثنت
الأ�ستاذة �شيخة املهريي مدير �إدارة املكتبات يف دائ��رة الثقافة وال�سياحة
على التعاون امل�شرتك بني �شرطة �أبوظبي ودائرة الثقافة وحر�ص اجلهتني
على بناء وتطوير �شراكة ا�سرتاتيجية داعمة لر�ؤية القيادة الر�شيدة
و�أهدافها يف االرتقاء امل�ستمر باخلدمات وفقا ملتطلبات املجتمع يف التنمية
امل�ستدامة.
و�أك��د الأ��س�ت��اذ حميد عبد اهلل املزيني الباحث يف ت��اري��خ �شرطة �أبوظبي
اهتمام القيادة العامة باملوروث ال�شرطي وتعريف املجتمع به منذ بداية
ت�أ�سي�س ون�ش�أة �شرطة �أبوظبي العام  1957ومراحل التطور التي جعلت
من �أبوظبي �أكرث املدن �أمنا على م�ستوى العامل وم�سرية الإجنازات التي
حققتها وذلك عرب اجلولة االفرتا�ضية يف متحف �شرطة املربعة م�شريا
اىل ان اجلولة �شملت التعريف بقلعة املربعة والتي تعد رمزا ومعلم تاريخ ًيا
وثقافيا يف جمتمعنا .
و�أ�شار �إىل دور �شرطة �أبوظبي يف ن�شر التوعية باملوروث ال�شرطي والتعريف
بالثقافة الإم��ارات �ي��ة ،والأزي� ��اء ال�ق��دمي��ة وال��دوري��ات امل�ستخدمة �سابقاً
وحر�صها على �إبراز �إرث �شرطة �أبوظبي والذي يعد جزءا من تاريخ دولة
الإمارات .
و�أك ��د �أه�م�ي��ة املحافظة على امل ��وروث ال�شرطي ال��ذي يعد ج ��زءاً �أ�صيالً
يف ت�شكيل ال�ه��وي��ة الوطنية وال�شخ�صية الإم��ارات �ي��ة املعا�صرة مو�ضحاً
�أن متحف �شرطة املربعة وجهة �سياحية ل��دى الكثريين  ،ويعد ج�سرا
للتوا�صل املعريف ملختلف فئات املجتمع وي�سهم ب�صورة فاعلة يف تن�شئة
جيل واع برتاث الوطن.

د .عائ�شة اجلابري تقدم حما�ضرة يف العالمات
امل�ضيئة واملحطات الإن�سانية عند ال�شيخ زايد
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قدمت الدكتورة عائ�شة �صالح عبداهلل اجلابري �سفرية النوايا احل�سنة
والعمل اخلريي والإن�ساين يف قارة �أفريقيا حما�ضرة �ضمن برامج �إ�ضاءات
لراحة نف�سية عن "بعد " بعنوان :التا�سع ع�شر من رم�ضان " يوم زايد
للعمل االن�ساين" تناولت فيها حمطات متنوعة من �شخ�صية ال�شيخ زايد
العظيمة يف احلكمة والأخالق
واالن � �� � �س� ��ان � �ي� ��ة وال � �ع � �ط� ��اء
وال �ك��رم والت�سامح والعدل
وال � �� � �س �ل�ام  .وق� ��دم� ��ت د.
اجل��اب��ري يف الإ� �ض��اءة التي
تفاعل معها �أالف املتابعني
ب�ع����ض ال �ع�ل�ام��ات امل�ضيئة
وامل� � �ح� � �ط � ��ات الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة
اخل��ال��دة وم� �ب ��ادرات اخلري
وال �ع �ط��اء وال�ن�ه��ج امل�ستدام
للقيادة الر�شيدة على خطى
الوالد امل�ؤ�س�س ،كما تناولت
ال �� �س �م��ات والأل� � �ق � ��اب التي
عرفت بها �شخ�صية ال�شيخ
زايد و�أبرزها الوالد القائد،
وح� �ك� �ي ��م ال � � �ع� � ��رب ،وب �ط��ل
االحت � � ��اد ،ورم � ��ز ال�شموخ،
و�شيخ العرب ،وزايد الإن�سانية ،وزايد العطاء ،وزايد الوفاء،و زايد املجد،
وزايد اخلري ...
وا�ستذكرت د .اجلابري موقف �شخ�صي ح�صل معها يف جمهورية موريتانيا
�أثناء رحلة تكرميها ك�سفرية النوايا احل�سنة والعمل اخلريي واالن�ساين،
فقالت :كنت يف جولة ب�إحدى الأ��س��واق ال�شعبية للحرف اليدوية دخلت
دكاناً لكي �أ�شرتي ،فعلم �صاحب املحل �أنني من الإمارات ،ف�أهداين هدية
قيمة عربون حمبة ووف��اء لل�شيخ زاي��د .و�أ�ضافت اجل��اب��ري ق��ال يل هذا
الرجل " �أنت بنت زايد " ،فت�أثرت بهذا املوقف وكيفية تعبري هذا الرجل
عن م�شاعر احلب وال��والء لوالدنا ال�شيخ زاي��د  -رحمه اهلل� -إنها املحبة
الإن�سانية اخلالدة لل�شيخ زايد املحفورة عند كل ال�شعوب ويف خمتلف قارات
العامل.
و��ش��ددت د .اجل��اب��ري على �أن ال�ه��دف م��ن ه��ذه الإ� �ض��اءة ر�سالة وا�ضحة
ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة للحفاظ على �إرث ون�ه��ج ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س و�أن تكون
�سريته منهجاً م�ستداماً عند الأبناء يف الإن�سانية واخلري والعطاء والوفاء
واالخال�ص ،وبالتايل ال�سري ون�شر ال�سالم والت�سامح واملبادىء القيمة التي
تعلمناها من املعلم الأول املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان.
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كجزء من ا�سرتاتيجياتها الرامية �إىل
تعزيز التوا�صل مع الطلبة واخلريجني،
�أط� �ل� �ق ��ت ج��ام �ع��ة �أب ��وظ� �ب ��ي �أك ��ادمي� �ي ��ة
اخلريجني الهادفة �إىل ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى اح�ت�ي��اج��ات اخل��ري �ج�ين والتفاعل
معهم ،حيث ت�سعى الأكادميية اجلديدة
�إىل ت ��وف�ي�ر ف ��ر� ��ص ل �ل �ت �ط��وي��ر املهني
وال�شخ�صي للخريجني وتقدمي الن�صح
والإر�شاد الالزمني للباحثني عن عمل.
وك� � � ��ان م� ��رك� ��ز ال� �ت ��وظ� �ي ��ف وع�ل��اق� ��ات
اخلريجني التابع لإدارة �ش�ؤون الطلبة
يف جامعة �أب��وظ�ب��ي ق��د �أط�ل��ق �أكادميية
اخل��ري �ج�ين وف ��ق �أرب� ��ع رك��ائ��ز �أ�سا�سية
تقوم على تطوير ثقافة ناب�ضة باحلياة
لإ�شراك اخلريجني ب�شكل �شامل وهادف،
وتعزيز �أ�ساليب التعلم للخريجني من

خالل خدمات وبرامج التطوير املهني،
و�إث� � � ��راء دور راب� �ط ��ة خ��ري �ج��ي جامعة
�أب��وظ �ب��ي ل�ت�ك��ون ن ��واة ل�ت�ع��زي��ز عالقات
اخل��ري �ج�ي�ن ،و�إن� ��� �ش ��اء م �ن �� �ص��ات رقمية
م�ستدامة لالرتقاء ب�سبل التوا�صل بني
خريجي اجلامعة.
وبالتعاون مع اخلريجني والطلبة و�إدارة
اجل��ام �ع��ة و� �ش��رك��ائ �ه��ا ،ت�ت�ط�ل��ع جامعة
�أبوظبي �إىل �أن متتد ر�سالتها لتتجاوز
مرحلة التخرج واال�ستمرار يف التوا�صل
م��ع اخل��ري�ج�ين وت �ق��دمي ال��دع��م الالزم
ل�ه��م م��ن خ�ل�ال �إت��اح��ة ف��ر���ص متميزة
ت�ؤثر �إيجاباً على م�سريتهم الأكادميية
وامل �ه �ن �ي��ة ،ب� ��دءاً م��ن ب��رام��ج التوظيف،
وال �ف �ع��ال �ي��ات ،وال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي ه��وي��ة اخل��ري �ج�ين ،وغ�ي�ر ذل��ك الكثري.
واملجتمعي ،وت�سليط ال�ضوء على ق�ص�ص وق ��ال ال�بروف�ي���س��ور وق ��ار �أح �م��د ،مدير
ال عن جامعة �أبوظبي" :ال يقت�صر دور جامعة
النجاح ،واجلل�سات النقا�شية ،ف�ض ً
املزايا احل�صرية املقدمة من خالل بطاقة �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى ت��وف�ير جت��رب��ة �أكادميية

متميزة ،بل واال�ستمرار يف بناء وتعزيز
ال�ت��وا��ص��ل م��ع ط�ل�ب�ت�ه��ا .وي ��ؤك��د �إط�ل�اق
�أكادميية اخلريجني على التزام اجلامعة
ب �ت��وف�ير م �� �س �ت��وي��ات رائ � ��دة يف التعليم
و�أدوات تطويرية ترفد اخلريجني على
امل��دى البعيد ،وكذلك تو�سيع العالقات
وال�شراكات التي ت�ساعدهم على النجاح
وحث قدراتهم ال�شخ�صية واملهنية".
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت ري�ت���ش��ل بولدوين،
مدير ��ش��ؤون الطلبة بجامعة �أبوظبي:
"تبد�أ م�شاركة وتفاعل اخلريجني من
اللحظة الأوىل الن���ض�م��ام الطلبة �إىل
جامعة �أبوظبي ،حيث ت�صبح عالقتهم
�أك�ث�ر م�ت��ان��ة وارت �ب��اط �اً ب��اجل��ام�ع��ة يوماً
ب �ع��د ي � ��وم ،ل�تر� �س��م ق� ��وة ه� ��ذه العالقة
م �ل�ام ��ح م �� �س �ت �ق �ب �ل �ه��م امل� �ه� �ن ��ي وم� ��دى
جناحهم واع�ت��زازه��م بجامعتهم .وتعد
�أك ��ادمي� �ي ��ة خ��ري �ج��ي ج��ام �ع��ة �أبوظبي

م �ن �� �ص��ة جل �م �ي��ع خ ��ري� �ج ��ي اجل ��ام� �ع ��ة،
ح�ي��ث ت�شجعهم ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة والبقاء
ع�ل��ى ت��وا� �ص��ل م��ع اجل��ام �ع��ة وزمالئهم
اخل��ري �ج�ي�ن ،وا� �س �ت �ك �� �ش��اف مكنوناتهم
وذواتهم واالرتقاء مبهاراتهم ال�شخ�صية
واملهنية ،والتعرف على م�سارات التطوير
املهني املتاحة ،و�إبقائهم على اطالع دائم
بفر�ص العمل اجلديدة ".وعلى الرغم
من ن�ش�أتها احلديثة ن�سيباً ،ت�ضم جامعة
�أبوظبي �أكرث من  7,800طالب وطالبة
موزعني بني �أربعة فروع جامعية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،كما تخرج من
ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي �أك�ث�ر م��ن 21,000
ط��ال��ب وط��ال �ب��ة ي�ن�ت�م��ون �إىل �أك�ث�ر من
 87بلداً خمتلفاً حاملني معهم ق�ص�ص
و�إجن� ��ازات متميزة .و�ستكون �أكادميية
اخلريجني مبثابة حلقة و�صل لأجيال
اخلريجني يف اجلامعة.

طالب الإمارات يفوزون يف حتدي ّ
«جدد عاملنا» ملواجهة ندرة املياه العاملية
•• دبي -الفجر

�أع �ل �ن��ت ج�م�ع�ي��ة حت��ال��ف امل� �ي ��اه ،امل�ؤ�س�سة
املحلية غري الربحية الوحيدة امل�سجلة يف
دبي ،والتي تر ّكز على تعريف الأفراد بقيمة
املياه ،م�ؤخراً عن �أ�سماء الفائزين بن�سختها
الأوىل م��ن حت��دي "جدّد" الب�ت�ك��ار حلول
املياه واملخ�ص�ص للطالب يف الإمارات.
و�أط �ل �ق��ت اجل�م�ع�ي��ة امل �ب ��ادرة ب��ال�ت�ع��اون مع
�شركائها لت�شجيع الطالب الذين ترتاوح
�أع�م��اره��م ب�ين  8و 18ع��ام�اً على ت�صميم
منتج �أو خدمة �أو حل يُ�سهم يف معاجلة �أزمة
املياه العاملية وحت�سني عادات احلفاظ على
املياه يف �أو�ساطهم االجتماعية يف الإمارات.
و�شارك يف التحدي على مدى ثالثة �أ�شهر
�أكرث من  130طالباً من  18مدر�سة من
جميع �أن�ح��اء ال��دول��ة ،ال�ستك�شاف احللول
املبتكرة الكفيلة بتح�سني ُ�سبل احل�صول
على املياه ومعاجلتها وتوزيعها.
وق ��دم امل���ش��ارك��ون يف امل �ب��ادرة التخ�ص�صية

�إب��داع��ات �ه��م ب �ت��اري��خ  22م��ار���س ،2021
وال��ذي ي�صادف اليوم العاملي للمياه .وبعد
ان�ت�ه��اء اجل��ول��ة الأوىل ،خ���ض��ع املت�أهلون
للتدريب ب�إ�شراف جمموعة من متطوّعي
� �ش��رك��ة زاي� �ل ��م ،ال ��رائ ��دة ع��امل �ي �اً يف جمال
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل� �ي ��اه ،وغ�ي�ره ��ا م ��ن �شركاء
ج�م�ع�ي��ة حت��ال��ف امل� �ي ��اه ،مل���س��اع��دت�ه��م على
تقدمي م�شاركاتهم النهائية.
وت��ول��ت جلنة متخ�ص�صة مكونة م��ن �أبرز
امل�س�ؤولني التنفيذيني يف القطاع ،من ُك ّل
من دروب��ل وجمموعة عي�سى �صالح القرق
و�إليكرتولك�س وفارنيك �سريف�سز وما�س
للدهانات وزايلم ،مهمة اختيار �أول فائ َزين
�ضمن ثالثة فئات عمرية (من � 8إىل 10
�أعوام ،ومن � 11إىل  13عام ،ومن � 14إىل
 18عام).
وج� ��رت م��را� �س��م الإع �ل ��ان ع ��ن الفائزين
بالتحدي �أث�ن��اء االح�ت�ف��االت ب�ي��وم الأر�ض
يف � 24أب��ري��ل  ،2021حيث ح�صلوا على
ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة بقيمة ث�لاث��ة �آالف درهم

�إم ��ارات ��ي ال��س�ت�ث�م��اره��ا يف م���ش��روع لتعزيز
كفاءة نظام املياه �ضمن مدار�سهم.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال ال�سيد �إدورن
جيل ،مدير الربامج ل��دى جمعية حتالف
املياه" :ن�ؤمن بقدرة العقول اليافعة املحبة
لال�ستك�شاف ع�ل��ى ط��رح الأف �ك��ار املبتكرة
القادرة على معاجلة حتديات املياه العاملية
والإ�سهام يف حتقيق �أه��داف الأمم املتحدة
يف التنمية امل���س�ت��دام��ة� .إذ ُت�ع�ت�بر حماية
م��وارد املياه واح��دة من املقومات الأ�سا�سية
مل�ستقبل م�ستدام ،حيث يلعب ال�شباب دوراً
رئي�سياً يف امل�ساهمة ب��أف�ك��اره��م الإبداعية
لإيجاد حلول ت�ساعد على مواجهة حتديات
امل�ي��اه .ونهدف من خ�لال ه��ذه امل�ب��ادرة �إىل
امل�ساعدة على تن�شئة جيل م��ن املبتكرين
ال�شباب الذين يهتمون ب��امل��وارد الطبيعية
بح�س امل�س�ؤولية جتاه
يف العامل ،ويتح ّلون ّ
حمايتها .وحظيت امل�شاركة ب�إقبال وحما�س
كبريين من قبل جميع املتقدمني ،وبهذه
املنا�سبة ،ن�شكر �شركاءنا جميعاً ملا قدموه

م��ن دع ��م ��س��اه��م يف ال �ن �ج��اح ال�ك�ب�ير الذي
حققته املبادرة".
ومن جانبها ،قالت هالة م�سمار ،مهند�سة
املبيعات لدى زايلم" :ي�سرنا �أن نرى هذه
ال �ع �ق��ول ال�لام �ع��ة ت�ع�م��ل ج�ن�ب�اً �إىل جنب
ملواجهة التحديات الناجتة ع��ن �شُ ح املياه
وامل�شكالت املعقدة الناجمة عنها .وت�شري
احللول اال�ستثنائية التي �صممها الطالب
�إىل الر�صيد املعريف الهائل الذي يزخر به
�شبابنا ،ونحن متحم�سون للغاية لتطوير
هذه الأفكار وبلورة نتائجها النهائية".
ال �ف��ائ��زون:ال �ف �ئ��ة :م��ن � 8إىل � 10أع ��وام
ف��از ب��امل��رك��ز الأول ع��ن فئة امل�شاركني بني
� 10-8أع��وام الطالبة �إي�شا �آر ناير من
م��در� �س��ة ك�ي�ن�ج��ز يف ن��د ال���ش�ب��ا م��ن خالل
م�شروعها امل�ستوحى م��ن الطبيعة حول
�إع� � � ��ادة ت ��دوي ��ر م� �ي ��اه ال �� �ص ��رف ال�صحي
املنزلية .وحظي التفكري الإبداعي للطالبة
ب�إعجاب مدر�ستها ال�شديد ،بحيث ح�صلت
ه��ي وال�ط��ال�ب��ة زي��ن ع ��واد� ،صاحبة املركز

الثاين ،على فر�صة للتدريب على يد �أحد
مهند�سي زاي�ل��م مل�ساعدتهما على ت�صميم
حديقة منظومة بيئية طبيعية �ضمن حرم
املدر�سة.
و�ستذهب اجلائزة النقدية التي ف��ازت بها
�إي���ش��ا ل�صالح ه��ذا امل���ش��روع العلمي الذي
يركز على قيمة املياه.
الفئة :من � 11إىل  13عاماً وذهبت جائزة
فئة  13-11عاماً �إىل �سا�شيني مانيكاندان
من مدر�سة دلهي اخلا�صة بال�شارقة لقاء
م���ش��ارك�ت�ه��ا امل�خ���ص���ص��ة مل�ع��اجل��ة الأ�سباب
الأ�سا�سية مل�شكلة التلوث البال�ستيكي ،من
خ�ل�ال ح��ل ع �ل��ى ��ش�ك��ل ك���ش��ك م �ي��اه يعمل
بوا�سطة رموز اال�ستجابة ال�سريعة.
ال �ف �ئ��ة :م ��ن � 14إىل  18ع ��ام� �اً وف� ��ازت
الطالبة علياء ف�ضل من مدر�سة اجلالية
الأم�يرك�ي��ة يف �أب��وظ�ب��ي ب�ج��ائ��زة فئة -14
 18ع��ام�اً ،حيث قامت بت�صميم �صنبور
مياه �صديق للبيئة وقادر على توفري املياه
و�إعادة ا�ستخدام املخلفات البال�ستيكية.

�شرطة �أبوظبي تطلق مبادرة « �سعادتهم �سعادتنا » مبنا�سبة يوم العمال العاملي  630طالب ًا وطالبة ي�شاركون يف مبادرة «�صون» حلماية البيئة
•• �أبوظبي-الفجر

•• الفجرية-الفجر

�أط �ل �ق��ت م��دي��ري��ة ��ش��رط��ة املناطق
اخلارجية بقطاع الأمن اجلنائي يف
�شرطة �أبوظبي مبادرة "�سعادتهم
�سعادتنا" وذلك بهدف ن�شر ال�سعادة
ب�ين ال �ع �م��ال ت��زام �ن �اً م��ع يومهم
ال�ع��امل��ي ال��ذي ي���ص��ادف الأول من
م��اي��و �سنوياً  .وت�ضمن الربنامج
زي � � ��ارة ق ��ري ��ة اجل ��اب ��ر العمالية
املفرق  1و�سط �إج��راءات و تدابري
اح�ت�رازي ��ة ل �ل��وق��اي��ة م��ن فريو�س طرفاً رئي�سياً يف التنمية امل�ستدامة ال �ت��ي ان�ت�ه�ج�ه��ا ال �ق��ائ��د امل�ؤ�س�س
ك� ��ورون� ��ا امل �� �س �ت �ج��د ،ومت تكرمي  .ك �م��ا اح �ت �ف �ل��ت �إدارة ترخي�ص املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
ال�سائقني والآل �ي��ات ب��ال�ظ�ف��رة يف �آل نهيان "طيب اهلل ثراه " الذي
العمال وتوزيع الهدايا عليهم.
و�أكد العميد مبارك �سيف ال�سبو�سي � �ش��رط��ة �أب ��وظ �ب ��ي مب�ن��ا��س�ب��ة يوم ُع��رف عن ُه وقوفه بجانب ال�شعوب
م��دي��ر م��دي��ري��ة � �ش��رط��ة املناطق زاي � ��د ل �ل �ع �م��ل الإن� ��� �س ��اين وال �ي ��وم ومنا�صرت ُه للق�ضايا الإن�سانية يف
اخلارجية �أن االحتفالية والتكرمي العاملي للعمال .و�أو�ضح العقيد خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل و مواقفه
ت�أتي �ضمن اهتمام �شرطة �أبوظبي �سيف �سامل امل��زروع��ي -مدير �إدارة املجيدة وم�ب��ادرات��ه التي ال ح�صر
بفئة العمال و حتفيزهم وتفعيل ت��رخ�ي����ص ال���س��ائ�ق�ين والآل� �ي ��ات  -ل �ه��ا ،و م���ش��اري�ع��ه ال�ت�ن�م��وي��ة التي
ال �� �ش �ع��ور ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة املجتمعية الظفرة �أن االحتفالية هي احتفاء ي �� �ش �ه � ُد ب �ه��ا اجل �م �ي��ع يف م�شارق
ل��دي �ه��م وم���س��ان��دت�ه��م باعتبارهم بالعمل الإن�ساين وم�سرية العطاء الأر�ض ومغاربها.

ق��ام��ت م��در��س��ة رم�ي�ث��ة الأن�صارية
ب� ��إط�ل�اق م � �ب ��ادرة � �ص��ون حلماية
ال �ب �ي �ئ��ة خ�ل�ال ال �ف �� �ص��ل الدرا�سي
الثالث م��ن ال�ع��ام احل��ايل ب�إ�شراف
اخت�صا�صية املخترب موزه العبدويل
وق ��د ا��س�ت�ه��دف��ت امل �ب ��ادرة �إىل ن�شر
الوعي البيئي بني الطلبة
وربط املتعلمني باملختربات العلمية
م��ن خ�ل�ال �إج � ��راء جت� ��ارب علمية
مبتكرة وت�ق��وي��ة م �ه��ارات الطالب
وم�ع�ل��وم��ات�ه��م العلمية يف ج��و من
امل��رح والت�سلية واالهتمام برت�شيد
ا��س�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء وجعل
الف�صول االفرتا�ضية �أكرث جاذبية
من خالل تطبيقات الواقع املعزز.
وقد �شارك يف امل�شروع جميع طالب

املدر�سة البالغ عددهم  630طالبا
وط��ال�ب��ة م��ن خ�ل�ال جم�م��وع��ة من
الفعاليات والأن�شطة كور�ش لإعادة
التدوير  ،وق��راءة الق�ص�ص املفيدة
 ،وامل�سابقات منها م�سابقة بيئتي
م�ستدامة وال�ت��ي �شجعت الطالب
على االب�ت�ك��ار يف امل�شاريع العلمية
التي ت�ستخدم الطاقة النظيفة يف

توليد الكهرباء
كما وجهت موزه العبدويل الطلبة
�إىل امل�شاركة يف الأعمال التطوعية
يف جم��ال البيئة  ،لال�ستفادة من
�أوق��ات �ه��م مب��ا ي�ع��ود بالنفع عليهم
وعلى املجتمع ب�أ�سره  ،ويخلق جيال
واع�ي��ا متحمال للم�س�ؤولية قادرا
على اتخاذ القرار.
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تزعم درا�سة �أن تناول كوب من الكاكاو
على مدار اليوم بدال من الوجبات
اخلفيفة ،ميكن �أن ي�ساعد من
يعانون م��ن ال�سمنة املفرطة
ع��ل��ى �إن��ق��ا���ص ال����وزن ح��ت��ى لو
ك��ان��وا يتبعون نظاما غذائيا
عايل الدهون.

23

حتى لو كنت تتبع نظاما غذائيا عايل الدهون

ال�شوكوالتة  ..هل ميكن �أن ت�ساعد على �إنقا�ص الوزن؟
ويف جت��ارب معملية� ،أعطى باحثون �أمريكيون الفئران
ال�ب��دي�ن��ة امل���ص��اب��ة ب ��أم��را���ض ال �ك �ب��د ،م�ك�م��ل غ��ذائ��ي من
م�سحوق الكاكاو ملدة ثمانية �أ�سابيع.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن الفئران كانت تتبع نظاما غذائيا
عايل الدهون ،وجد اخلرباء �أن املكمل الغذائي يقلل من
تلف احلم�ض النووي وكمية الدهون يف �أكبادها.
ويف حني �أن هناك املزيد لنتعلمه عن الفوائد ال�صحية
للكاكاو ،يعتقد الباحثون �أنه قد يعيق بطريقة ما ه�ضم
الدهون الغذائية والكربوهيدرات ،وبالتايل جتنب زيادة
الوزن.
ويعد م�سحوق الكاكاو ،وهو مكون غذائي �شائع ي�ستخدم
ب�شكل �شائع يف �إن�ت��اج ال�شوكوالتة ،غنيا �أي�ضا بالألياف
واحل��دي��د و"املواد الكيميائية النباتية" ،وه��ي مركبات
كيميائية قوية موجودة يف النباتات معروفة ب�أنها تدعم
جهاز املناعة وتقلل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض مثل
ال�سرطان واخل ��رف وال�ت�ه��اب املفا�صل و�أم��را���ض القلب
وال�سكتة الدماغية.
وق � ��ال م �ع��د ال ��درا�� �س ��ة ج��و� �ش��وا الم �ب ��رت ،م ��ن جامعة
والي��ة بن�سلفانيا�" :أ�شارت ال��درا��س��ات �إىل �أن ا�ستهالك
ال�شوكوالتة مرتبط بتقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب والأي�ض ،مبا يف ذلك ال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض

القلب التاجية وال�سكري النوع الثاين".
لذلك ،ك��ان من املنطقي التحقق مما �إذا ك��ان ا�ستهالك
الكاكاو له ت�أثري على مر�ض الكبد الدهني غري املرتبط
بالكحول ،والذي يرتبط عادة بال�سمنة الب�شرية.
ومتيل ال�شوكوالتة العادية والداكنة وكذلك ال�شوكوالتة
التي حتتوي على ن�سبة منخف�ضة من ال�سكر� ،إىل احتواء
كميات �أقل من ال�سكر والدهون وكتلة كاكاو �أكرث.
وا�ستخدمت الدرا�سة منتجا من الكاكاو متوفرا جتاريا
"بجرعة قابلة للتحقيق من الناحية الف�سيولوجية" -
ما يعني �أن��ه ميكن للب�شر م�ضاعفة مكافئها .وبالن�سبة
للب�شر ،يعمل على تناول ح��وايل  10مالعق كبرية من
م�سحوق الكاكاو يوميا �أو حوايل خم�سة �أكواب من الكاكاو
ال�ساخن يوميا.
وال ين�صح الربوفي�سور المربت الأ�شخا�ص الذين يعانون
من ال�سمنة املفرطة � -أو �أي �شخ�ص �آخر  -ب�إ�ضافة خم�سة
�أك��واب من الكاكاو ال�ساخن �إىل روتينهم اليومي ،وعدم
تغيري �أي �شيء �آخر يف نظامهم الغذائي.
وقال" :من املحتمل �أن يكون هذا التبادل مفيدا ،خا�صة
م��ع ات �ب��اع ن �ظ��ام غ��ذائ��ي ��ص�ح��ي ��ش��ام��ل وزي� ��ادة الن�شاط
البدين".
ويف الدرا�سة ،عوجلت الفئران البدينة امل�صابة ب�أمرا�ض

الكبد بنظام غذائي غني بالدهون مكمل بـ  80ملليغرام
من م�سحوق الكاكاو لكل غرام من الطعام.
وفح�ص الباحثون ال�ت�غ�يرات يف م��ر���ض الكبد الدهني،
وع�ل�ام��ات الإج �ه��اد ال �ت ��أك �� �س��دي ،واال��س�ت�ج��اب��ة مل�ضادات
الأك�سدة ،وتلف اخلاليا يف الفئران البدينة التي تتغذى
على ن�سبة عالية من الدهون والتي عوجلت باملكمالت.
ووج��د اخل�ب�راء �أن ال�ف�ئ��ران امل�ع��اجل��ة ب��ال�ك��اك��او اكت�سبت
وزن��ا مبعدل �أق��ل بن�سبة  ،21%ولديها �أوزان �أ�صغر يف
الطحال  -ما ي�شري �إىل التهاب �أقل  -من الفئران التي
مت��ت تغذيتها ب��ال��ده��ون وال �ت��ي مل حت�صل ع�ل��ى مكمل
الكاكاو.
ويف نهاية فرتة الدرا�سة التي ا�ستمرت ثمانية �أ�سابيع ،كان
لدى الفئران التي تناولت الكاكاو ن�سبة دهون �أقل بن�سبة
 28%يف �أكبادها من الفئران ال�ضابطة.
وكان لدى الفئران املعاجلة بالكاكاو �أي�ضا م�ستويات �أقل
بن�سبة  56%من الإج�ه��اد الت�أك�سدي ،وم�ستويات �أقل
بن�سبة  75%من تلف احلم�ض النووي يف الكبد مقارنة
بالفئران التي متت تغذيتها بالدهون.
و�أظ �ه��رت ال��درا� �س��ات ال���س��اب�ق��ة يف خم�ت�بر الربوفي�سور
المربت� ،أن م�ستخل�صات الكاكاو وبع�ض املواد الكيميائية
املوجودة يف م�سحوق الكاكاو،
ميكن �أن تثبط الإن��زمي��ات امل�س�ؤولة عن ه�ضم الدهون
الغذائية والكربوهيدرات.
لذلك ،من املحتمل �أنه عندما تلقت الفئران الكاكاو كجزء
من نظامها الغذائي ،منعت املركبات املوجودة يف م�سحوق
الكاكاو ه�ضم الدهون الغذائية ،ما يعني �أن الدهون متر
عرب �أجهزتها اله�ضمية.
ويعتقد ال�بروف�ي���س��ور الم�ب�رت �أن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن
التجارب ا�ستخدمت الفئران ،فقد حتدث عملية مماثلة
مع الكاكاو عند الب�شر.
وق��دم��ت ال�ف�ئ��ران البدينة من��وذج��ا معمليا للأ�شخا�ص
امل�صابني مبر�ض الكبد الدهني غري املرتبط بالكحول
( ،)NAFLDوالذي ي�ؤثر على ن�سبة كبرية من �سكان
العامل.
وميكن �أن ي�سبب  NAFLDتندبا وتلفا ال رجعة فيه
للكبد ،وميكن �أن يتطور �إىل تليف الكبد (تندب) وف�شل
الأع�ضاء.
وقال المربت" :نظرا الرتفاع ن�سبة الأ�شخا�ص امل�صابني
بال�سمنة يف الواليات املتحدة و�أنحاء �أخ��رى من العامل،
ه�ن��اك ح��اج��ة لتطوير ت��دخ�لات غذائية فعالة حمتملة
بدال من جمرد عوامل وقائية".
ون�شرت الدرا�سة يف جملة الكيمياء احليوية الغذائية.

حليب الثدي ال ي�صيب الر�ضع بـ «كوفيد»19 -
تقدم درا�سة جديدة مزيدا من الطم�أنينة ب�أن الأمهات امل�صابات بـ  2-SARS-CoVميكنهن
�إر�ضاع �أطفالهن ب�أمان.
ووجدت الدرا�سة التي �أجريت على  55ر�ضيعا ولدوا لأمهات م�صابات بـ"كوفيد� "19-أن �أيا
منهم مل ي�صب بالفريو�س ،على الرغم من �أن معظمهم بد�أوا يح�صلون على حليب الثدي يف
امل�ست�شفى.
وق��ال الباحثون �إن النتائج تدعم الن�صائح احلالية من
�سلطات ال�صحة العامة.
ويف ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي ،ق��ال��ت م�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة العاملية
(� )WHOإن الأمهات امل�صابات بـ"كوفيد "-19امل�شتبه
بها �أو امل�ؤكدة ميكنهن موا�صلة الر�ضاعة الطبيعية.
وقالت املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها
�إن حليب الأم "لي�س م�صدرا حمتمال" النتقال SARS-

 ،CoV-2و�إن الأمهات امل�صابات ميكن �أن ير�ضعن من
الثدي طاملا �أنهن يتخذن بع�ض االحتياطات.
و�أ�شار الدكتور مار�سيل يوتيبينغ،
الأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية �ألربت �أين�شتاين للطب يف مدينة
نيويورك،
يف مقالة افتتاحية ُن�شرت مع الدرا�سة اجلديدة يف 13
�أب��ري��ل يف جم�ل��ة �" :Pediatricsإذا غ�سلت يديك

وارت��دي��ت قناعا ،فال يوجد �سبب مينعك من الر�ضاعة
الطبيعية".
وق� ��ال ي��وت�ي�ب�ي�ن��غ �إن ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وج ��ود تو�صيات
ب�ش�أن الر�ضاعة الطبيعية بالفعل ،فمن املهم �أن ت�ستمر
الدرا�سات يف تتبع ما �إذا كانت التهابات الر�ضع املتعلقة
بحليب الثدي حتدث �أم ال.
و�أو�ضح الباحث الرئي�سي الدكتور نوا �أوفيك �شلوماي،
الذي ير�أ�س وحدة حديثي الوالدة يف مركز هدا�سا الطبي
باجلامعة العربية يف القد�س� ،إن هذه النتائج الأخرية ال
ت�ستبعد هذا االحتمال.
وتابع" :لكن من غري املرجح �أن تنتقل العدوى عن طريق
حليب الأم".
ومن �أجل الدرا�سة ،تابع الباحثون  55ر�ضيعا ولدوا يف
املركز الطبي الإ�سرائيلي لأمهات ثبتت �إ�صابتهن بفريو�س
.SARS-CoV-2
ومت اختبار جميع الأطفال حديثي الوالدة �سلبيا للعدوى
بعد الوالدة بفرتة وجيزة.
ووق��ع �إع�ط��اء ث�لاث��ة �أرب ��اع الأط �ف��ال حليب ال�ث��دي �أثناء
�إقامتهم يف امل�ست�شفى ،ومت �إر�ضاع نحو  85%منهم بعد
العودة �إىل املنزل.
ومل ي�صب �أي منهم بفريو�س كورونا ،بناء على اختبارات
الفح�ص التي �أجريت بعد �أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع من

مغادرة امل�ست�شفى.
وب�شكل ع��ام ،تو�صي منظمة ال�صحة العاملية مبالم�سة
اجللد للجلد والر�ضاعة الطبيعية بعد وقت ق�صري من
والدة الر�ضيع ،وهذا ينطبق �أي�ضا على الأمهات امل�صابات
بـ"كوفيد."-19
وطرح يوتيبينغ �س�ؤاال �آخر :هل من املمكن �أن ميد حليب
الثدي ه�ؤالء الأطفال ب�أج�سام م�ضادة للفريو�س؟ و�أو�ضح

�أنه مت اكت�شاف مثل هذه الأج�سام امل�ضادة يف حليب الثدي
لدى الن�ساء امل�صابات ،لكن من غري الوا�ضح ما �إذا كانت
ت�ساعد يف حماية الأطفال .و�أ�ضاف" :لهذا ال�سبب نحتاج
�إىل مزيد من البحث".
وق��ال �شلوماي �إن ما يبدو وا�ضحا ب�شكل متزايد هو �أن
خطر �إ�صابة الأطفال بـ"كوفيد "-19عن طريق الر�ضاعة
الطبيعية "منخف�ض جدا".
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0000329عمايل (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0005518مدين (جزئي)

اىل  :املدينة العمال تنفيذ الت�صميم الداخلي الديكور  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -النخيل  - 1رقم مكاين 4292011484
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /حممد عارف حممد ويل مياه  /العنوان  /حمل الإقامة  :عجمان  -رقم الهاتف :
 971568496229قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ :
يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة حتديد موعد اقرب جل�سة .واحلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي له مبلغ 6000
درهم (�ستة االف درهم) رواتب مت�أخرة والغاء ت�صريح العمل وا�ستالم ا�صل جواز ال�سفر املودع لدى املدعي عليها وتذكرة
عودة والزامها بامل�صاريف والر�سوم.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوى اليوم الواحد العمالية الثانية حمكمة عجمان �صباح يوم ......
املوافق  2021/4/27ال�ساعة  13.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/4/20م

�إىل  :املحكوم عليه  /ال�صداقة لتنظيم املعار�ض ميثلها ح�سام وديع العري�ضي
9169219
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /حكيم اهلل �شري اهلل بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري -:
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  63000درهم " ثالثة و�ستون الف درهم " والزام
املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0000917عمايل (جزئي)
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�إعالن مبوعد جل�سة بالن�شر
رقم الدعوى  2021/50جتاري جزئي
بناء على طلب مدعي  /م�صنع مهنور للتغليف  -ذ م م  -اجلن�سية
اىل  /مدعي عليه  /هارموين لل�صناعات  -ذ م م  -اجلن�سية
ف�أنت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد عنك يف ال�ساعة  10.30من يوم الأحد املوافق  2021/5/9للإجابة على الدعوى
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع  ،ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك
يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.
املالحظات  :الإمارات  /ر�أ�س اخليمة  /الغيل  -ر�أ�س اخليمة  /املنطقة ال�صناعية

مدير اخلدمات الق�ضائية
يو�سف احلمادي

�إجتماع خربة

القا�ضي/ح�سام الدين م�صطفى حممد خ�ضر
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية
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�إىل املحكوم عليه  :اال�شكال الذهبية للمقاوالت الفنية  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد فريوج مال �شيخ جانو يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  9229درهم  ،بالإ�ضافة
اىل تذكرة العودة اىل وطنه وقيمتها  990درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي /وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إجتماع خربة
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املو�ضوع  :اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1186/2020ا�ستئناف مدين
اعالن ح�ضور امام اخلبري املحا�سبي  /عامر عبد الكرمي جودة

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  49 / 2021نزاع تعيني خربة عقاری دبی

ق�سم التنفيذ
جالل علي جالل مر�سي
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�إعالن بالن�شر
بالدعوى  2021/1090جتاري جزئي  -دبي
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اعالن بالن�شر
الدعوى رقم  2006ل�سنة  2021جتاری جزئی
لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية  -دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة الثالثة

ال�سادة � :سي يف تك ا�ست�شاريون مهند�سون.
حيث �أن املتنازع  :م�شعل جابر جا�سب ح�سن الفر�س.
“ �أقام عليكم الدعوى رقم  2021/49نزاع تعيني خربة عقارى دبى  ،وبناءاً على احلكم ال�صادر من
قبل حماكم دبى بتاريخ  2021/04/13بندب م/عائ�شة �سليمان �آل علي خبریا هند�سياً للدعوى ،
لذلك يجب عليكم ح�ضور اجتماع اخلربة املحدد يوم الإثنني املوافق  2021/5/10ال�ساعة 11:00
م�ساء عن بعد عرب تطبيق (مایكرو�سوفت تييمز) ،كما يجب عليكم تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية
املتعلقة بالدعوى و�أي م�ستندات �أو �أوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول يوم الإثنني املوافق
 ، 2021/5/10على امييل اخلبري  ، Info@aishaalali.comويف حال وجود �أي ا�ستف�سارات
يرجي التوا�صل مع اخلربة على الأرقام االتية (متحرك ، )0545507052 :علماً ب�أن اخلربة
�ستقوم مببا�شرة امل�أمورية ولو يف غياب اخل�صوم.

اىل املدعي عليها � /1شركة مزون ملقاوالت البناء  -ذ م م
مبا ان املدعية  /البا�سل العمال التكييف املركزي �ش ذ م م .قد �أقامت الدعوى
املذكورة �أعاله ومبا �أن املحكمة قد انتدبتنا خبريا يف هذه الدعوى ،ونظرا لعدم
�إمكانية التوا�صل الهاتفي او عن طريق الربيد االلكرتوين مع املدعى عليها ، 1
ف�إننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة الثاين �أو ح�ضور ممثلكم القانوين ال�ساعة
� 11:00صباح يوم الثالثاء  2021-05-11مبكتب اخلبري  /حممد ناظم
ا�سرب بدبي  -عود ميثاء  -بناية �سبيكرتوم  -مكتب  - 15/102هاتف 8818 :
 04-313لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم.
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انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2021/3912
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انذار قانوين بالن�شر
رقم ()2021/3960
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3907
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3973

يتعني على امل�سـت�أنف �ضـدهما ( - 1حممد بالل عبد الرحمن -2 ,ان�شـو كاندي ثاالكال
حممد �أ�شـرف) جمهويل حمل الإقامة احل�ضـور �إىل مقر �إدارة اخلربة وت�سـوية
املنازعات الكائن يف طابق امليزانني مكتب رقم ( )M09مبجمع مباين احل�ضيبة
للجوائز مبنى ( )Cالواقع على �شارع الثاين من دي�سمرب يف الفرتة من 2021/5/4
حتى � 2021/5/10أثناء �ساعات الدوام الر�سمي من الثامنة �صباحاً حتى الواحدة
ظهراً ،ملقابلة اخلبري املذكور و�إح�ضـار كـافـة الوثائق وامل�سـتنـدات التي ت�ؤيد موقفه يف
الدعوى (  -1186/2020ا�ستئناف مدين).

عن �إدارة اخلربة وت�سوية املنازعات
اخلبري املحا�سبي  /عامر عبد الكرمي جودة

املنذرة  :جنيد لتجارة لوازم التمديدات ال�صحية والكهربائية ( �ش.ذ.م.م) -فرع دبی
بوكالة املحاميني /بدر حممد القرق واحمد �سيف ماجد املطرو�شي.
�ضد املنذر اليه  -:بيالرز �إلكرتوميكانيك ذ.م.م
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي-:
تنذر املنذرة املنذر �إليهما وتكلفهما بالت�ضامن فيما بينهما ب�سرعة الوفاء ب�أن يدفعا لها مبلغ وقدره
 41,605,1درهم (واحد واربعون الف و�ستمائة وخم�سة درهم وواحد فل�س) قيمة ال�شيكات �أرقام
 2888و  3935امل�ؤرخني يف  2019/5/16و  2019/10/24وامل�سحوبني على بنك االمارات
دبي الوطني من قبل املنذر �إليهما ل�صالح املنذرة خالل خم�سة �أيام من تاريخه و�إال �ست�ضطر املنذرة
لإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة جتاه ذلك الأمر �أمام املحكمة املخت�صة ومن ثم �سيكون املنذر
�إليهما ملزمني ب�سداد املبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد والتعوي�ض وكذا بالر�سوم الق�ضائية وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

اخلبري الهند�سي
عائ�شة �سليمان �آل علي

املنذر :كور ميتالك لل�صناعات  -ذ.م.م
املنذر �إليـه :نبيل فار�س كرم  -لبناين اجلن�سية
(جمهولة حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر  -املنذر �إليه ويكلفه بالوفاء مببلغ  50,057درهما
�إماراتيا (خم�سني �ألفاً و�سبعة وخم�سني درهما �إماراتياً) خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ()5
�أيام بدءاً من تاريخ هذا الإعالن خالقاً لذلك� ،سيتقدم املنذر �إىل الق�ضاء التخاذ جميع
الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم والزامكم بدفع املبلغ املتقدم ذكره بالكامل (مبا يف
ذلك فائدة الت�أخري القانوين بن�سبة � ٪١٢سنوياً ابتداء من تاريخ املطالبة القانونية وحتى
الت�سوية الكاملة) ،بالإ�ضافة �إىل التعوي�ض املنا�سب عن ال�ضرر املعنوي واملادي الذي حلق
باملنذر ب�سبب عدم �سدادكم هذا املبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق وكذلك دفع الر�سوم والنفقات
الق�ضائية (مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة).

اخلبري حممد ناظم ا�سرب
050 - 416 7395

املنذر :م�شاريع قرقا�ش ملالكها املت�صاحلة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش .ذ.م.م
(�سك�ست لت�أجري ال�سيارات  -فرع م�شاريع قرقا�ش ذ.م.م)
املنذر �إليه /حممد خالد �سعيد حممد �سعید �شوكت (باك�ستاين اجلن�سية) (جمهول حمل الإقامة)
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي
مبوجب هذا االخطار ننبه على املخطر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ  53,930,00درهما (فقط ثالثة
وخم�سون �ألف وت�سعمائة وثالثون درهما) وذلك يف خالل � 5أيام من تاريخ ن�شر هذا الأخطار ويف
حالة عدم التزام املخطـر الـيـه بالوفاء باملطالبة انفـة الـذكر �ستقوم املخطرة باتخاذ كافة االجراءات
القانونية الالزمة ال�ستيفاء حقوقها عن طريق ا�ست�صدار �أمر �أداء وفقاً لأحكـام املـواد ()٦٨ - ٦٢
مـن قـرار جمل�س الوزراء رقم  33ل�سنة  2020بتعديل بع�ض احكـام قـرار جمل�س الوزراء رقم
 2018/57يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي  1992/11مع املطالبة بالفوائد
والتعوي�ض عما ا�صاب املخطرة من �أ�ضرار وننبه على املخطر اليه مبا ورد �أعاله وذلك لأخذ العلم
به ومبقت�ضاه.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املرفوعة من  :بنك م�صر ( فرع ال�شارقة )
�ضد :عمرو جمال احمد عبد اهلل ا�سماعيل
 املدعى عليه  :عمرو جمال احمد عبد اهلل ا�سماعيلبالإ�شارة اىل احلكم ال�صادر بتاريخ  2021/4/15بندبي خبريا يف الدعوى �أعاله  ،نخطركم ب�أنه
مت حتديد موعد �إجتماع اخلربة الأول يوم الأحد املوافق  2021/5/9ال�ساعة � 11,00صباحاً على
�أن يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري قبل موعد الإجتماع لإعالمكم بالإجراءات والآلية املتبعة لعقد
الإجتماع بالتاريخ والتوقيت املبني �أعاله  ،علماً ب�أن بيانات التوا�صل مع مكتب اخلبري هي  :هاتف رقم
 ، 04/2691222 :بريد الكرتوين info@nebrascapital.com
اخلبري امل�صريف  /حممد بن دملوك
قيد رقم 635 :

املنذر � :شركة الوفاق للتمويل �ش م خ
املنذر �إليهم  - 1 :مونا �شيف  - 2 ،ا�شواين كومار �شيف
ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  1,032,827,00درهم (فقط مليون واثنني
وثالثني الف وثمامنائة و�سبعة وع�شرين درهم الغري) للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه
وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية
قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 9C -07
بالطابق رقم  9مببنى برج �أي رایز  1البالغ م�ساحته  776,51قدم مربع واملواقف 238
 P4على قطعة االر�ض رقم  34مبنطقة الثنية االوىل ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهونللمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني (  ) 25و(  ) 26وما بعدهما من قانون الرهن التاميني
رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/3817
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�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/3981
املنذر�:سكاي كورت�س �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�ضد  -املنذر اليهما  - 1 :اندك�س بروبريتز دي دبليو �سي ملتد
 - 2على �أ�شرف تومبي
املو�ضوع  :الت�صريح ب�إعالن املخطر �إليهما ن�شراً
جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �سداد قيمة ال�شيكات �أعاله البالغ جمموعها
وقدره �أربعة ماليني وثمانية وت�سعون �ألفاً وت�سعمائة وواحد وت�سعون درهماً وثمانية
وثمانون فل�ساً  4,098,991,88درهم للمخطرة وذلك خالل مدة اق�صاها خم�سة
ايام من تاريخه واال�سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى
م�س�ؤوليتكم ونفقتكم م�ضاف �إليها الفائدة القانونية وحمتفظني بكافة احلقوق لأية
جهة كانت.

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/3956
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()3955/2021

املنذر :م�صنع املحيط للمطاط  -بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�ضد  -املنذر اليه  /قطب الدين حممد في�ض الدين حممد
املو�ضوع :طلب �إعالن بالن�شر
جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �سداد قيمة ال�شيكات �أعاله البالغ
جمموعها �إجمايل وقدره ( )15,000درهم خم�سة ع�شر الف درهم �إماراتي
للمخطرة ،وذلك خالل مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخه واال�سوف ن�ضطر
ا�سفني التخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى م�س�ؤوليتكم ونفقتكم م�ضاف
�إليها الفائدة القانونية وحمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

وزارة العدل  -حمكمة عجمان االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  1016ل�سنة 2017
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده  /عبدالرزاق عبداهلل ال�سقطري
ل�صالح املنفذ له  /بنك دبي التجاري
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأحد
املوافق  ,2021/5/9وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم ( )36مبنطقة الرا�شدية ( )3ب�إمارة عجمان ب�سعر ا�سا�سي مقداره ( )1,200,000.00درهم (مليون
ومائتان الف درهم)  ،وذلك ويف االيام التالية �إن اقت�ضى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات
للمزادات  http: www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على
الأقل.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حليمه �أحمد احلو�سني

حماكم دبي

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

املنذرة /املحيط الهادي ل�صناعة مفاتيح الت�شغيل الكهربائية  -ذ.م.م.
بوكالة املحامي/يا�سني �أبو بكر احلامد برقم حمرر 2021/1/57700
املنذر �إليها الأوىل/كور تيك للخدمات القنيه ذ.م.م.
املنذر �إليه الثاين/مهند طارق را�شد ملحي�س ( -املوقع على ال�شبكات)
املو�ضـوع /تكليف بالوفاء �سـداد مبلغ وقدره  405,780,90درهم (�أربعمائه وخم�سـه �إلف و�سبعمائة وثمانون درهم وت�سعون
فل�س) والفائده القانونية عنه بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،باال�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صروفات
و�أتعاب املحاماة ،مبوجب تعامالت جتارية �سابقة ما بني املنذرة واملنذر �إليها الأوىل ،تر�صد يف دمة الأخرية ل�صالح موكلتنا
(املنذرة) مبلغ مايل ،وبناء عليه قامت املنذر �إليها الأوىل بت�سليم املنذرة عدد � 4شيكات م�سحوبني من ح�سـابها البنكي رقم
 0042728411001لدى بنك بنك ر�أ�س اخليمة الوطني .وحيث �أن املنذر �إليه الثاين هو املخول بالتوقيع عن املنذر �إليها
الأوىل ،وهو املوقع ب�سـوء نية على ال�شيكات �سـند املطالبة لذا يحق اخت�صامه مدنيا وجنائيا .لذلك  ،ف�إننا وبالنيابة عن موكلتنا
(املنذرة) ننذركما ب�ضرورة الوفاء ب�سداد مبلغ وقدره  405,780,90درهم (�أربعمائه وخم�سـه �إلف و�سبعمائة وثمانون درهم
وت�سعون فل�س) والفائدة القانونية عن هذا املبلع بواقع  %12من من تاريخ الإ�ستحقاق حتى متام ال�سداد ،وذلك خالل ()5
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكما لهذا الإنذار و�إال �سن�ضطر �إىل اللجوء للق�ضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظية
�ضدكما لتح�صيل املبلغ ،بالإ�ضافة �إىل جميع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
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منوذج
املخطـر /احمد مالك عبدالعزيز لبناين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197454691979
العنـوان  /عجمان  -املنطقة الرا�شدية  -رقم الهاتف0527770017 /
املخطر �إليه  /ريديفاين هندي اجلن�سية يحمل بطاقة هوية رقم 784197274169727
العنـوان /دبی هاتف رقم0509161350 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء ب�سداد قيمة �شبكات مببلغ  43750درهم اماراتی
املخطر اليه ترتبت يف ذمته مبالغ بقيمة  43750درهم اماراتي جمموع قيمة ال�شبكات املرتتبة يف ذمته
وعليه فان املخطر يطلب من املخطر اليه �سداد املبالغ امل�ستحقة
وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرفها �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود الر�صيد الكايف بيانات ال�شيكات كالتايل:
ال�شيك رقم  000259مببلغ  8750درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/8/6امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
ال�شيك رقم  000260مببلغ  8750درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/2/6امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
ال�شيك رقم  000261مببلغ  8750درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2018/32/6امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
ال�شيك رقم  000254مببلغ  8750درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2016/11/6امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
ال�شيك رقم  000252مببلغ  8750درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2016/118/6امل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
وحيث �إن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله يف ذمتكم خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �ست�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به .وهذا �إخطار منا بذلك.

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2021/1227جتاري جزئي

امل��دع��ي عليهما  - 1 :ي�ن��ج ج��ان يل � 2- ،شي�شاو ي��اجن ( -ام� ��ارة دب��ي  ،امل��دي�ن��ة ال�ع��امل�ي��ة  ،احل��ي الإ� �س �ب��اين  ،ب�ن��اي��ة برامي
ريزيدن�س � )prime residency 2 ( 2شقة رق��م  ،418ت  044582956 :ف  044473559 :متحــرك -:
� 0552770058/0522539928ص.ب  299584 :مكـاين ()3849684201
نرجو �إعالمكم �أن عدالة حمكمة دبي الإبتدائية قد �إنتدبتنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى �أعاله واملقامة �ضدكم من  /بنك ر�أ�س
اخليمة الوطني .ونظرا للإجراءات الإحرتازية ال�صحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�ضي عن بعد ندعوكم
حل�ضور �إجتماع خربة عرب نظام الإت�صال املرئي ( )zoom applicationيف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا يوم الأحد
املوافق  2021/5/9وذلك بال�ضغط على الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/i/73877023914?pwd=RGtla2ZDSWh0R0pSU2dMbTIpSnpLUT09
Meeting ID: 738 7702 3914
Passcode: uUMhOF

على �أن يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد الإلكرتوين :
� khouse@knowledgehouse.aeأو على الوات�س �آب رقم 0562539394 :

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  322/2021/525ا�ستئناف عقاري
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  32/2021عقاري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :خالد يو�سف عبداهلل ح�سن املرزوقي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه � -1 :شون للو�ساطة العقارية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
�ضده .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/32عقاري
جزئي  ,وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2021/5/26ال�ساعة � 10.00صباحا
بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

رئي�س ال�شعبة

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
ح�ضور اجتماع اخلرية
يف الدعوى رقم  2021 - 1118جتاري جزئي
حمكمة عجمان الدائرة املدنية اجلزئية

املطلوب �إعالنه  -اال�ستاذه  /خلود عبدال�سالم عبدالغني ن�صر املدعى عليها
بنــاءاً علـى تكليــف عـدالـة حمكمـة عجمـان بنـدبي خبيـر�أ مـ�صـرفيـاً فـي الـدعـوى املذكورة �أعاله املرفوعه من  :املدعي
 /حممـود املهدي �ضدكم وعليه يرجى حـ�ضـوركم �أمام اخلبري �شخ�صياً �أو وكيال معتمداً
ميثلكم وتقدمي مـا لـديكم من م�ستندات تخـ�ص الـدعـوى  -بو�صفكم اطراف مدعى عليهـا وذلـك يـوم ال�سبت املوافـق
 2021/5/8ال�ساعة � 11.00صباحا وذلك بوا�سطة تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع عن بعد ب�إ�ستخدام برنامج
( )ZOOM MEETING CLOUDوذلك من خالل الرابط التايل
https ://zoom.us/support/download
Password: 617199 Meeting ID: 805 321 4253

على ان تر�سل مذكراتكم على بريد اخلربة التايل samihamed2018@outlook.com
قبل االجتماع بيومان الطالع االطراف عليها قبل االجتماع .لتوا�صـل  /مقـر اخلربة بنايـة اخلازنـه للتـ�أمني الطابق
الثالـث مكتـب  301بجـوار م�سـعود لل�سيارات �شارع النجدة – ابوظبي .موبايل  +وات�س اب 0553895024 :
اخلبري امل�صريف

اخلبري امل�صريف

حماكم دبي

مدير دعوى

�إجتماع خربة

�سامي زكى عبد احلميد

حممد كامل عريان

حمكمة التنفيذ

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2732/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعــوي رقم 5076/2020ام��ر �أداء ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 187,716درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االع�ل�ان :البنك التجارى ال��دوىل ? ���ش.م.ع � -صفته بالق�ضية :طالب
التنفيذ املطلوب اعالنهم -1 :رايليزا نريى بالويز � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم
ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وق ��دره ( 187,716دره � ��م ) اىل ط��ال��ب التنفيذ�أو خلزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

اعالن اجتماع خربة

اخطار عديل بالوفاء بقيمة ال�شيكات  43750درهم
برقم املحرر 2021/8617

املنذرة  -:مي للعقارات (�ش.ذ .م .م )
املنذر اليه  -:وننيي�س حللول تقنية املعلومات �ش ذ م م  -رقم الرخ�صة التجارية ()707981
(جمهول) حمل االقامة)
تنبه املنذرة على املنذر �إليها بالتايل:
اوال - :ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )19481ت�سعة ع�شـر الـف واربعمائـه وواحـد وثمانون درهـم م�ستحق حتى تاريخ
 2021/4/25باال�ضافة اىل ما ي�ستجد من القيمة االيجاريـة وذلك حتى تاريخ الإخالء الفعلي للعني امل�ؤجرة و�سـداد
 2000درهـم وذلـك عـن غرامـة ارجتـاع ال�شيكات مـن البنـك دون �صـرفها و�سـداد ( )4250درهـم وذلك عن �ضربية القيمة
امل�ضافة طبقا للبند رقم  22من عقد االيجار مع ما ي�ستجد من ر�سوم.
ثانياً� - :إخـالء مكتب رقـم(  ) 402حمـل عقـد االيجار والكائن بريج مي املقامة على قطعة االر�ض رقـم() 219- 231
ب�شـارع عـمـان  -النهـده  - 1دبي وت�سليمه للمنـذرة خاليـاً مـن العيـوب وال�شـواغل والأ�شـخا�ص وذلـك باحلالة التي كان عليها
وقت اال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا الإنذار.
وذلـك خـالل ثالثـون يومـا تبـد�أ مـن تاريـخ �إعالنكـم بهـذا الإنذار و�إال �سـوف ت�ضـطر املنـذرة التخاذ كافـة الإجراءات
القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقهـا طـرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد واالخالء مـع حتميلكم كافـة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر �إليها .

اعالن بالن�شر
 207/2021/2408تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/دريك �أند �سكل اجنينريجن � -ش ذ م م -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نوفر لت�أجري احلافالت � -ش ذ م م
وميثله � /أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )158116,25درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/3980
املنذرة  :ال�شركة الوطنية العقارية ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد
م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد  -بوكالة املحامي  /احمد ح�سن املازمي
�ضد  -املنذر اليهما  - 1 :اندك�س بروبريتز دي دبليو �سي ملتد
 - 2على �أ�شرف تومبي
املو�ضوع  :الت�صريح ب�إعالن املخطر �إليهما ن�شراً
جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �سداد قيمة ال�شيكات �أعاله البالغ قيمة مبلغ
وقدره  5,000,000درهم خم�سة ماليني درهم للمخطرة وذلك خالل مدة اق�صاها
خم�سة ايام من تاريخه  ،واال�سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ الإجراءات القانونية بحقكم
وعلى م�س�ؤوليتكم ونفقتكم م�ضاف �إليها الفائدة القانونية وحمتفظني بكافة احلقوق
لأية جهة كانت.
الكاتب العدل
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العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 2321/2021/60امر �أداء

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  503/2021/18عقاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1308/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/5290امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  54221.75درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان � :شرييدان �سبي�شاليز لتجارة م��واد البناء ���ش.ذ.م.م  ,حاليا � -شرييدان
لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م � -سابقا � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد با�شا لتجارة مواد البناء ���ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )54221.75دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد يو�سف �صديق املعلم
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سبوت�س لالعمال االلكرتوماتيكية �ش.ذ.م.م
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/7:بالزام
املدعي عليهم ب��أن ي ��ؤدوا للمدعية مبلغ ( )150000دره��م مائة وخم�سون الف درهم
والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق لكل �شيك وحتى ال�سداد
التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
 2753/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جاكوب كانداتيل جوزيف  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دلتا بل�س ميدل اي�ست م.م.ح
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )187.102.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )1,884,008.02درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن -1 /بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية
 :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عديل عبداخلليل � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )1,884,008.02درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/5/18ال�ساعة � 8.30ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  602/2021/300ا�ستئناف مدين
مو�ضوع الدعوى� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/628مدين جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :حمد حممد عبدالرحمن البحر � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :ديرة هومز للمفرو�شات � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدها
ثانية .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :مبا �أن امل�ست�أنف /حمد حممد عبدالرحمن البحر قد ا�ست�أنف احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2020/628مدين جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق
 2021/5/6ال�ساعة � 10.30صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 1376/2021/16جتاري جزئي

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

اعالن بالن�شر
 1944/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/ن�سرين من�صور معتوق احلني�ش  -2عزيزه مفتاح عبدالعظيم
خليفه  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/خيول لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )65745درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :مانوج اليكال رامان  -2ميلكى او�شني مارين �سريف�سي�س ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره
( )407.077درهم وهو املبلغ املتبقي والزائد على ال�سند االدنى املق�ضي به بقرار امر الأداء رقم
 2020 - 2406ال��زام املدعي عليهما بفائدة قانونية وتاخريية  %12من تاريخ املطالبة باملبلغ
املرت�صد يف ذمته وحتى ال�سداد التام بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة الزام املدعي عليه
مب�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والر�سوم
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/5/9ال�ساعة � 10:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1138/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/5754امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  269810.8درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ال�شرق لتعليب الأ�سماك ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم ال�شوكة الذهبية للم�أكوالت الطازجة � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ ب��ه وق��دره ( )269810.8دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 767/2021/16جتاري جزئي

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 83/2021/72تظلم جتاري

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 448/2021/18عقاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما � -1 :شركة امييتك للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  -2راهول جاجدي�ش دور احكار
 جمهويل حمل الإقامةمبا ان املدعي :الرجاء للمقاوالت العامة �ش.ذ.م.م  -وميثله:حممد علي �صالح حممد ال�شحي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليه ب��أن ي ��ؤدي اىل املدعية قيمة الكفالة
البنكية رق��م  OLG09 -1801227امل ��ؤرخ��ة يف  2018/12/13مبلغ ( )450.000درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليه الر�سوم
وامل�صروفات بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وطليقا من قيد الكفالة  -وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2021/5/16ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2792/2021/60امر اداء

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتظلم �ضده  -1 :زيد علي احمد ال�شريف  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتظلم :في�ض النعم لتجارة الوقود وم�شتقات النفط ذ.م.م
قد �أقام عليكم التظلم املذكور �أعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى
رقم  2021/165امر على عري�ضة جتاري والر�سوم وامل�صاريف
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/5/23ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف
حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان
ي�ؤديا للمدعي ( )1296000درهم والفائدة القانونية � %12سنويا من تاريخ املطالبة اىل متام
ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�ل�ان  :الرا�سخون للعقارات  -ملالكها � -شركة ال�شخ�ص ال��واح��د ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :املعايري العالية للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م  -2جلوي مبارك عبد اهلل
مبارك اجلميعة � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
م��و��ض��وع الإع �ل�ان  :ط�ل��ب ا��س�ت���ص��دار �أم ��ر �أداء ف�ق��د ق ��ررت حمكمة دب��ي االب�ت��دائ�ي��ة بتاريخ
 2021/4/25ال��زام املدعي عليهما بالت�ضامن ب��ان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وق��دره ()1296.000
درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/4/21وحتى
ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ,ولكم احل��ق يف �إ�ستئناف الأم��ر خ�لال  15ي��وم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :عامر باتيل  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�ؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره
( )312.083دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة
وحتى ال�سداد التام
وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/5/26ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 2074/2021/60امر �أداء

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن حكم بالن�شر
 122/2020/26عقاري كلي

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 324/2021/32ا�ستئناف تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 69/2019/250بيع عقار مرهون
�إعالن حم�ضر حجز بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/فاطمة حجي نا�صر عبداهلل  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار���ض -
املنطقة نايف  -رقم االر�ض  - 680وفاءا للمبلغ املطالب به ( )7.000.000درهم
وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :رىل عون الأمني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :م�صرف االمارات اال�سالمي  -م�ساهمة عامة
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/4/1:بالزام املدعي
عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )821.248.18دره��م فقط ثمامنائة وواح��د وع�شرون الفا
ومائتان وثمانية واربعون درهما وثمانية ع�شر فل�سا  -باال�ضافة اىل الفوائد القانونية بن�سبة
� %9سنويا وذلك من تاريخ اال�ستحقاق تاريخ االنذار احلا�صل يف  2021/3/11وحتى ال�سداد التام
والزام املدعي عليها بامل�صروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1نبيل علي خان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :نور بنك (م�ساهمة عامة) بنك نور اال�سالمي �ش.م.ع �سابقا
وميثله  :جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�سالمي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/28يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/نور بنك
(م�ساهمة عامة) بنك نور اال�سالمي �ش.م.ع �سابقا بف�سخ اتفاقية االجارة ومالحقها املربمة بني طريف التداعي
وامل�ؤرخة يف  2009/12/29بالزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�ضوع االتفاقية وت�سليمه للمدعي والغاء ا�شارة
القيد العقاري (حق االج��ارة) ال��واردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعي عليه وتكليف دائ��رة االر�ضي واالمالك
لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ مقداره ( )2.213.701ح�صيلة القيمة االيجارية غري
املدفوعة من  2019/4/8حتى تاريخ رفع الدعوى والزمته الر�سوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  -1/عبداحلافظ الهاليل  -2راين عبد احلافظ الهاليل
 جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك نور (�شركة م�ساهمة)  -قدا�ست�أنف/احلكم ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  3798/2018تنفيذ جت��اري بتاريخ
 2021/3/7وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2021/5/19ال�ساعة 17.30
م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
 944/2021/60امر �أداء

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن حكم بالن�شر
 667/2020/18عقاري جزئي

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  636/2021/305ا�ستئناف جتاري

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :عبداهلل حممود حممود ح�سنني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد بن غليطة للتجاره وميثلها ال�سيد حممد احمد علي بن غليطه املهريي
وميثله:حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/2/11:بالزام املدعي
عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ قدره ( )110.000درهم وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات تنوه املحكمة ان طلب �شمول الأمر بالنفاذ
املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه .ولكم احلق يف ا�ستئناف االم��ر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -عجمان
ال�سادة /تك جلوبال  -ذ م م اجلن�سية  :الإم��ارات وطلبوا الت�صديق علي حمرر يت�ضمن
 :تنازل عن كامل احل�ص�ص وتغيري ال�شكل القانوين وتغيري اال�سم التجاري يف �شركة :
تك الو جال�س  -ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد  -ذ م م) واملرخ�صة من دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف عجمان مبوجب الرخ�صة ال�صناعية برقم ملف ( )43867واملقيدة يف
ال�سجل التجاري برقم  34855اىل �شركة (تك الو جال�س للم�صنوعات املعدنية ذ م م) اىل
ال�سيد /خالد علي احمد دروي�ش  -اجلن�سية  :الإم��ارات وال�سيد /حممد علي ذو الفقار
علي �سيد ذو الفقار علي عثمان علي �سيد اجلن�سية  :الهند ،ليكن معلوما بان الكاتب
العدل العام لديوان حاكم عجمان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل العام  /لديوان حاكم عجمان

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1زيد عالء ح�سني  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/10/15يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره
( )634.292درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ يف  2020/8/7وحتى ال�سداد التام كما الزمته
الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما ع��دا ذل��ك .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ال بي هامت حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب ( )1801ملك ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه �آل مكتوم -
بردبي  -املركز التجاري  -هاتف  04-3277775 :فاك�س 04-3277677 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أعاله لت�صفية ايجلو لتجارة معدات التربيد � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2019/3/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2019/3/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  149/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3355/2020امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  121710312درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :مقاوالت الأنظمة التنفيذية احلديثة (م�سك) ذ.م.م � -صفته بالق�ضية
 :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة �أبيار للتطوير العقاري (م�ساهمة مغلقة)  -فرع دبي � -صفته
بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )121710312دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :ايجلو لتجارة معدات التربيد � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  GDP - 6 - 2 - OFF - 205ملك جمموعة اعمار مولز �ش ذ
م م  -القوز ال�صناعية الثالثة  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة :
 686575رقم القيد بال�سجل التجاري  1113242 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/28واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2019/3/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني ات�ش ال بي هامت حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب ()1801
ملك ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعه �آل مكتوم  -بردبي  -املركز التجاري  -هاتف :
 04-3277775فاك�س  04-3277677 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

مو�ضوع الإ�ستئناف� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4714/2020ا�ستئناف جتاري والقا�ضي
منطوقه حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليهما االوىل والثانية بالت�ضامن بان ي�ؤديا
للمدعية مبلغ ( )95263درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية قيد
الدعوى احلا�صل يف  2020/11/28وحتى متام ال�سداد والزامهما بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب
حماماة
طالب الإعالن � :شركة ع�صام قباين و�شركاه لالن�شاءات وال�صيانة فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
وميثله  :را�شد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :دريك اند �سكل لالن�شاءات ذ.م.م  -2جون �سي�سك اند �صن كون�سرتاك�شن ذ.م.م -
�صفتهما بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهما .جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/4714جتاري جزئي بتاريخ2021/3/18:
وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د املوافق  2021/5/23ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13232بتاريخ 2021/5/4

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  75/2019/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف االمر على عري�ضة .حتكيم رقم 2018/53
ل�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  695979 /درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن  :تقنية اخلر�سانة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -4 :م�ؤ�س�سة �شوباك�س للتجارة � -صفته بالق�ضية  :حاجز �سابق
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة على العقار الذي
�سبق حجزه ل�صاحلكم عقار رقم  - 14املنطقة  :واي ال�صفا  -يف امللف رقم 1079/2019
تنفيذ جتاري وا�شراك احلجز املاثل يف احلجز ال�سابق وفاء للمبلغ املطالب به وقدره
( )737280درهم يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة
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•• �أبوظبي-الفجر
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�صدر يف �أبوظبي ،العدد  259ل�شهر �آيار -مايو  ،2021من جملة تراث،
التي ي�صدرها ن��ادي ت��راث الإم���ارات ،مبركز زاي��د للدرا�سات والبحوث،
واحتوى العدد على ملف خا�ص ت�ضمن خم�سة ع�شر مقاال ،دارت حول “
الأهازيج ..غناء ال�شعوب “ ،وت�ضمن خم�سة ع�شر مو�ضوعا.
ويف افتتاحية العدد كتبت رئي�سة التحرير �شم�سة الظاهري ،عن الأهازيج
ال�شعبية يف دولة الإم��ارات العربية ،ف�أ�شارت �إىل �أن الأهازيج من �أقدم
�أ�شكال التعبري الفني ال�شعبي يف دولة الإم��ارات ،و�أن الأهازيج تعرب عن
واق��ع احلياة االجتماعية وامل��زاج النف�سي للمجتمع ،من م�شاعر احلب
والفرح والغ�ضب واحلزن وال�سعادة وال�شكوى ،تتناقلها الأجيال وت�ضيف
لها من جتاربها وخربتها ما يغذيها ويدعمها.

« الأهازيج ..غناء ال�شعوب » يف العدد
اجلديد من جملة تراث

ولفتت “ الظاهري “ �إىل �أنه لكل دولة �أهازيجها
التي تعرب عن موروثها وح�ضارتها وتقاليدها
وتعك�س �صورة حية عن �شعبها.
ويف م �ق��ال ت �� �ص��در ��ص�ف�ح��ات امل �ج �ل��ة� ،أك� ��د فالح
حممد الآح�ب��اب��ي ،رئي�س ن��ادي ت��راث الإم ��ارات،
ع�ل��ى دور ال �ن��ادي يف ت��أ��ص�ي��ل م�ف�ه��وم ال�ت�راث يف
ن�ف��و���س الأج� �ي ��ال اجل ��دي ��دة ،م���ش�يرا ‘يل ان ما
يجتمعون عليه يف ال �ن��ادي ه��و ت ��راث الإم� ��ارات
الأ�صيل ،وتعهده بالرعاية و�إحياء وجوده ،و�أنهم
يفخرون ب ��أن يكون ن��ادي ت��راث الإم ��ارات ذراعا
تنه�ض ب�ش�ؤون ال�تراث يف ال��دول��ة � ،ضمن ر�ؤية
�إمارة �أبوظبي ال�ساعية �إىل تعزيز بناء ال�شخ�صية
مبكونها الأ�صيل من املا�ضي وتراث الأجداد  ،و�أن
يكون مركز زايد للدرا�سات والبحوث قوة النادي
الناعمة ال�ساعية لبناء �شبكة توا�صل مع النخب
املحلية والعربية والعاملية املعنية بق�ضايا الرتاث
ب�شقيه امل��ادي واملعنوي  ،و�أن تكون جملة تراث

�إح��دى �أدوات التوا�صل الأ�صيلة املحافظة عرب
�سنوات طويلة على جمهورها من القراء.
وفى ملف الأهازيج غناء ال�شعوب “ ،كتبت مودة
ب �ح��اج ،ع��ن “ ال �ت �غ��رودة ت ��راث �إم��ارت��ي �أ��ص�ي��ل “
و�سجل لنا الدكتور عبد العليم حري�ص ،بع�ضا من
الأهازيج البحرية يف الإمارات ،فيما اهتم جميع
��س��امل الظنحاين ،بتوثيق “ ترنيمات و�أهازيج
املطر يف امل��وروث الإم��ارات��ي “ ،وتناول فهد علي
املعمري العالقة بني “ ال�شعر النبطي و الأغنية
ال�شعبية “ ،وا�ستعر�ضت ن��وال يتيم “ �أهازيج
الطفولة يف �شبه اجل��زي��رة العربية “ ،وقدمت
ف��اط�م��ة امل ��زروع ��ي ،ا��س�ت�ع��را��ض��ا ع��ام��ا للأهازيج
والفنون يف الإم ��ارات ،وانتقلت بنا مي�سون عبد
الرحيم� ،إىل “ الأه��ازي��ج ال�شعبية الفل�سطينية
“ ،فيما ت �ن��اول �أح �م��د را� �ش��د ال�ب�ط��ل ،الأهازيج
كهوية �شعبية لفل�سطني ،وتتبعت فاطمة عطفة،
�صور الإح�سا�س باملكان والطبيعة يف الأهازيج

الإماراتية ،و�أخذنا جمال بربري� ،إىل “ �أهازيج
الفرانني «.
ويف امللف �أي�ضا “ :تراثنا من الأه��ازي��ج “ لنور
�سليمان �أحمد ،و “ ر�شاد والكف “ لوليد مكي ،و
“ والأهازيج ال�شعبية يف اليمن “ لزهور عبد اهلل،
و “ �أهازيج اجلنوب “ لعزت الطريي ،و�أخريا “
الفرح يعني الغناء “ لتي�سري النجار.
وم��ن ب�ين املو�ضوعات الرئي�سية بالعدد ن�ق��ر�أ “
البحث عن امل��دن املفقودة يف الإم ��ارات “ ليا�سر
�شعبان ،و “ ال�شاعر اخلطاط عبد اهلل امل�ساوي “
لعبد احلكيم الزبيدي ،و “ زايد اخلري يف كتابات
الرحالة بكما�سرت “ للدكتور حممد �أحمد عنب.
وف��ى مو�ضوعات ال�ع��دد �أي���ض��ا :ملحمود �شرف “
يف رم���ض��ان الأول “ ،ون��ذه��ب ب�صحبة �شم�سة
ال�ظ��اه��ري ،يف ج��ول��ة ب�ـ “ ال�ع�ين مدينة التاريخ
واحل�ضارة “ ،ويرجع بنا �أ�شرف قا�سم �إيل املا�ضي
اجلميل مبقال عن “ املحراث قيثارة الفالح “،

و “ تكتب لنا لولوة املن�صوري “ كلنا ال�سدرة..
ن�شيد ال���س��اح��ل “ ،و �أم ��ا ح���س�ين ع�ب��د الرحيم
ف�يروى “ حكايات العمر كله “ ،ويحدثنا هاين
عويد عن “ مترين احلوا�س “،
و يناق�ش اح�م��د ف��رح��ات ال�ع�لاق��ة ب�ين “ جوته
وال �ت �ن��وي��ر الإ� �س�ل�ام��ي “ ،و�أم � ��ا ع��اط��ف حممد
عبداملجيد فقد حمل مقاله عنوان “ الكاتبة الت
ال تكتب “ ،وت�ستعر�ض �أ�سماء الهاملي “ مناذج
م��ن احللي يف اخلليج العربي “ ،وي��ؤك��د مو�سي
فقري يف مقاله علي �أهمية “ التوثيق الرقمي
للألعاب ال�شعبية القدمية “ ،ويتابع الأمري كمال
فرج م�شاركة نادي تراث الإمارات يف �أيام ال�شارقة
ل� �ل�ت�راث ،وي �ك �ت��ب �أح �م ��د ف���ض��ل � �ش �ب�ل��ول “ اهلل
والعجوز والبحر “ ،و�أما حممد خلف فكتب عن
“ قوة التوازن “ ،ويعر�ض حممد زين العابدين
ل �ـ “ درا� �س��ات يف ال�ت�راث ال�شعبي الإم ��ارات ��ي “،
وت�ستعر�ض الدكتورة حنان ال�شرنوبي بع�ضا من

�صور االغ�ت�راب يف “ �شواطئ الغربة “ ،وكتبت
عائ�شة ال��درم�ك��ي ع��ن “ الأم ��ل �أخ�لاق��ا “ ،و�أما
خالد �صالح ملكاوي ،فتناول “ �شعراء النبط يف
رم�ضان “ ،ويف زاوية حوار خا�ص مقابلة حلجاج
�سالمة مع الفنانة الت�شكيلية الإم��ارات�ي��ة خلود
اجلابري.
كما ت�ضمن ال�ع��دد م�ق��االت “ املهنة حم��رر �أدبي
“ للدكتور خمتار �سعد �شحاته ،و “ القرنفل �أو
امل�سمار “ لإمي��ان �سعيد احلمريي ،و “ الت�أثري
ال �ث �ق��ايف “ مل�ح�م��د ع�ط�ي��ة حم �م��ود ،و “ الكتابة
�ضد الكتابة “ لر�شيد اخل��دي��ري ،و “ الأغاين
لأب��ي الفرج الأ�صفهاين “ للدكتورة ن��ورة �صابر
املزروعي ،و “ يف معني �أن حتب نف�سك “ للدكتورة
فاطمة حمد املزروعي.
ي��ذك��ر �أن جم�ل��ة “ ت ��راث “ ه��ي جم�ل��ة تراثية
ثقافية منوعة ت�صدر عن ن��ادي ت��راث الإمارات
يف �أب ��و ظ �ب��ي ،وي ��ر�أ� ��س حت��ري��ره��ا ��ش�م���س��ة حمد

ال� �ظ ��اه ��ري ،وي ��دي ��ر حت��ري��ره��ا ال �� �ش��اع��ر وليد
ع�لاء ال��دي��ن ،والإ� �ش��راف ال�ع��ام لفاطمة م�سعود
امل�ن���ص��وري ،م��وزة عوي�ص علي ال��درع��ي ،ومت ّثل
املجلة من�صة �إعالمية تخت�ص ب��إب��راز جماليات
ال�تراث الإم��ارات��ي والعربي الإ�سالمي ،يف �إطار
�سعيها لأن تكون نزهة ب�صرية وفكرية ،تلتقط
م��ن ح��دائ��ق ال�ت�راث ال�غ� ّن��اء م��ا يليق مب�صافحة
عيون القراء وعقولهم.
وقد انطلقت املجلة من ر�ؤية �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان ،ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة ،رئي�س نادي تراث الإمارات� ،إىل ال�صحافة
املتخ�ص�صة ،باعتبارها همزة و�صل �ضرورية بني
الباحث املتخ�ص�ص والقارئ املتطلع نحو املعرفة،
لتحيطه علماً باجلديد وامل�ف�ي��د ،يف لغة �سل�سة
وتف�سر
تب�سط م�صطلحات املخت�صنيّ ،
وا�ضحةّ ،
غمو�ض الباحثني دون ت�شويه �أو �إخالل ،جامع ًة
يف ذلك بني املتعة واملعرفة.

ا�ستقطبت  1.5مليون م�شاهد وم�ستمتع لإذاعة القر�آن الكرمي من ال�شارقة  

ً
تقليدا من ال�صغار
م�سابقة «ك�أنه هو» 500 :م�شارك… وقراءات املعيقلي والدو�سري الأكرث
ر�صدت جوائز مالية ت�صل �إىل � 50ألف درهم
•• ال�شارقة-الفجر

�أعلنت �إذاعة القر�آن الكرمي التابعة لهيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون عن و�صول عدد متابعي م�سابقة “ك�أنه هو”
الرم�ضانية التي تب ّثها عرب �أثري الإذاعة ومواقع التوا�صل
االجتماعي التابعة لها� ،إىل نحو مليون ون�صف م�ستمع
وم�شاهد ،وذلك منذ انطالقها قبل �أ�سبوعني فقط مطلع
ال�شهر الكرمي.
�أ�صوات املعيقلي والدو�سري الأكرث تقليد ًا
و�شهدت امل�سابقة م�شاركة �أكرث من  500قارئ ومقلد �أكرب
من  12عاماً من خمتلف اجلن�سيات العربية والأجنبية،
حيث ك�شف م�ستوى التناف�س ع��ن وج��ود غالبية كبرية
لديها قدرة على تقليد �إم��ام احلرم امل ّكي ماهر املعيقلي،

ت�ضم م�ؤلفات ابن �سينا واحل�سن بن الهيثم

«كلمات من ال�شرق» ..خمطوطات
من م�ؤلفات العلوم و�سري رواده
•• ال�شارقة-الفجر

�أخ��ذ معر�ض «ك�ل�م��ات م��ن ال���ش��رق» ز ّواره يف رح�ل��ة نحو
�آف ��اق وجت� ّل�ي��ات ال�ع�ل��م ،م�ع� ّرف�اً م��ن خ�لال جمموعة من
املخطوطات النادرة ،ب�سري العلماء ومنجزاتهم ،وم�ضيئاً
ع �ل��ى ال �ك �ث�ير م ��ن الأ� � �س� ��رار ال �ت��ي ع �ّب �ررّ ت ع ��ن هويتهم
وان�شغاالتهم العلم ّية واملعرف ّية على امتداد قرون.
و�ش ّكل الركن ال��ذي احت�ضن العديد من املخطوطات يف
والطب وغريها ف�سحة
حقول العلوم والفلك والفل�سفة
ّ
ا�ستثنائية يف دروب املعرفة تعود بالز ّوار �إىل الأع��وام من
 1480و� �ص��و ًال �إىل  ،1579وتك�شف ع��ن الكثري من
املنجزات التي ّ
خطها �أمري الأطباء ابن �سينا ،واحل�سن بن

الهيثم ،وعامل الفلك عمر بن فرخان الطربي ،مهند�س
العمارة والريا�ضيات ،الذي ترجم الكثري من العلوم عن
اليونانية والفار�سية وغريها.
واح�ت���ض��ن ال��رك��ن خم �ط��وط��ات لأب ��ي �إ� �س �ح��اق �إبراهيم
الزركايل،
ال ك��ام� ً
ال��ذي �ألهمت �أعماله جي ً
لا م��ن الفلكيني الذين
ت��أث��روا مبا ق��ام به من اخ�تراع��ات واب�ت�ك��ارات ،خا�صة �أنه
�أبدع يف جمال اال�سطرالبات التي ا�ستخدمت على نطاق
وا��س��ع يف جم��االت الإب �ح��ار حتى ال�ق��رن ال���س��اد���س ع�شر،
يجاورها خمطوطات ليحيى ناقي �أفندي،
الذي يعترب حما�ضراً يف اللغة الفرن�سية والعلوم وا�ستطاع
�أن يقدم يف العام � 1812أطروحة للتعريف بخ�صائ�ص

ال �ك �ه��رب��اء م��ن خ�ل�ال ال �ت �ج��ارب ،ك�م��ا ع�م��ل ع�ل��ى �إن�شاء
م�صطلحات عثمانية م�أخوذة من اللغة العربية مبا يتع ّلق
بالكهرباء و�أدخل العديد من املبادرات على �صعيد مدر�سة
الهند�سة الإمرباطورية �آنذاك.
وتع ّرف ز ّوار املعر�ض على جمموعة من امل�ؤلفات املهمة
الأخرى التي توثق لتاريخ طويل من اال�شتغاالت العلمية
م�ث��ل م ��ؤل �ف��ات ال �ع��امل حم �م��ود اجلغميني اخلوارزمي،
وع ��امل ال�ف�ل��ك م��و��س��ى ب��ن حم�م��د ق��ا��ض��ي زاده الرومي،
يعود تاريخها �إىل الأعوام  808قبل الهجرة و�أخرى ما
بني الأعوام  1364-1436والتي متتاز بطبعاتها ذات
الأوراق املزخرفة والنقو�ش البارزة على الأغلفة ،ما يدل
على القيمة العريقة والإتقان يف حفظها وحمايتها.

�إىل جانب العديد من الأ�صوات املبهرة التي تقلد القارئ
ال�سعودي يا�سر الدو�سري،
�أحد �أئمة امل�سجد احلرام.
وك�شفت اللجنة القائمة على امل�سابقة والتي ت�ضم نخبة
م��ن امل �ق��رئ�ين ال �ع��رب مم��ن مي�ت�ل�ك��ون خ�ب�رة وا� �س �ع��ة يف
جم��ال الأداء وال�ت�لاوة القر�آنية وه � ّم :علي �صالح عُمر
من البحرين ،وحمزة الفار من الأردن ،وحممد الغزايل
من ال�سعودية� ،أن املرحلة الأوىل �ستنتهي يف  20رم�ضان
لتنطلق بعد ذلك الت�صفيات التي �سيتم الك�شف عن قائمة
الأ�سماء امل�شاركة فيها.
ر�ؤية
وتهدف امل�سابقة �إىل �إبقاء �سري كبار مقرئي القر�آن الكرمي
حا�ضرة يف �أذه��ان الأجيال اجلديدة ،وا�ستك�شاف املواهب

القر�آنية الواعدة على �صعيد احلفظ وجمالية ال�صوت،
واالهتمام بها ،وتطويرها ،حيث مت ر�صدت الإذاعة جوائز
مالية للمت�سابقني الفائزين تبلغ قيمتها � 50ألف درهم.
وت�سعى امل�سابقة التي تطرحها الإذاعة عرب من�صاتها على
مواقع التوا�صل االجتماعي للو�صول لأف�ضل الأ�صوات
التي متتلك موهبة يف تقليد كبار املقرئني حول العامل،
حيث يت�سنى للقارئ ال��ذي ميتلك ملَ َكة التقليد �صوتاً
و�أدا ًء،
ن�شر مقطع م�صو ّر له عرب �صفحته اخلا�صة عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي مت�ضمناً الو�سم ال��ذي خ�ص�صته
الإذاعة #م�سابقة-ك�أنه-هو ،وو�ضع �إ�شارة مرجعية ملوقع
الإذاع� ��ة ال��ر��س�م��ي ،لتتمكن جلنة التقييم اخل��ا��ص��ة من
الو�صول �إىل املت�سابقني والتع ّرف عليهم �ضمن �شروط
وحمددات و�ضعتها الإدارة للم�شاركني.

فــن عــربـــي
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ت�شارك يف "بني ال�سما والأر�ض" و "ن�سل الأغراب"

جنالء بدر� :أبحث عن الدراما ال�صعبة
و�أع�شق التحدى واملجازفة
قالت النجمة جنالء بدر فى مداخلة لها بتليفزيون "اليوم ال�سابع"� :إنها
وافقت على تقدمي عملني فى املاراثون الرم�ضانى هذا العام يعر�ضان فى
توقيت واحد لأن العملني ال ميكن �أن يتم رف�ضهما ،فالعمل الأول هو م�سل�سل
"بني ال�سما والأر�ض" وي�شارك فى بطولته جمموعة من النجوم الكبار
و�إخ��راج خمرج مهم مثل ماندو العدل ،والعمل الثانى من �إخ��راج املخرج
حممد �سامى وال��ذى يعترب من �أه��م املخرجني فى الو�سط الفنى وبطولة
جنمان لهما ا�سم كبري فى عامل الفن مثل �أحمد ال�سقا و�أمري كرارة وهو "ن�سل
الأغراب" ،بالإ�ضافة �إىل �أن الدورين خمتلفني متاما والعمل الأول  15حلقة
فقط ،ورغم �صعوبته �إال �أنها قبلت التحدى ،حيث بحثت عن الدراما ال�صعبة
وعن املجازفة ،الفتة �إىل �أن ال�صعوبة كانت فى ت�صوير معظم امل�شاهد داخل
امل�صعد و�سط عدد كبري من النجوم واعتربت هذه التجربة جديدة عليها
وتعلمت منها الكثري.
�أما عن تكرارالتعاون مع املخرج حممد �سامى فقالت �إنه خمرج متميز
وميتلك م �ف��ردات ال�ن�ج��اح وي�ع��رف كيف ي�ق��دم للجمهور الوجبة
ال�شهية التي يبحث عنها بالإ�ضافة انه يقدم مدر�سة اخراجية
خمتلفة ي�ستطيع بها يقدم الفنان ب�شكل خمتلف ومميز
جتعل اى فنان يتمنى التعاون معه لو مب�شهد واحد.

27

�أحمد بدير ،منى عبد الغنى ،حممود الليثى� ،أحمد ال�سلكاوى ،م�صطفى
دروي�ش ،والعمل �سيناريو وح��وار �إ�سالم حافظ ،والق�صة م�أخوذة عن ق�صة
الأديب الكبري جنيب حمفوظ� ،إخراج ماندو العدل� ،إنتاج �شركة �سيرنجى.
�سبق ومت تقدمي الرواية فى فيلم يحمل نف�س اال�سم ،بطولة كل من :هند
ر�ستم وعبد ال�سالم النابل�سي وعبد املنعم �إبراهيم وحممود املليجي ،ومن
�إخ ��راج ��ص�لاح �أب��و��س�ي��ف ،وت�ط��رق �إىل �شخ�صيات م��ن م�ستويات اجتماعية
وثقافية و�أعمار خمتلفة تتقابل لأول مرة يف م�صعد كهربائي ب�أحد املباين
يف القاهرة.

�إعالن
م�سل�سل "ن�سل الأغراب" من �أ�ضخم �إنتاجات الدراما
التليفزيونية فى رم�ضان  ،2021ويجمع النجمني
�أحمد ال�سقا و�أمري كرارة للمرة الأوىل فى الدراما 3 ،ت�شابهات "ن�سل الأغراب" و"الفتوة"
وي�شارك فى بطولة العمل مى عمر ،دياب ،جنالء �أثارت الفنانة جنالء بدر اعجاب اجلمهور بدورها يف م�سل�سل "ن�سل الأغراب"
ب��در� ،إدوارد ،فردو�س عبد احلميد� ،أحمد مالك ،واحتفى الكثري ب�شخ�صيتها على من�صات التوا�صل االجتماعى ،ولكن على
�أح�م��د دا� ��ش ،رمي �سامى ،حممد جمعة ،عماد الرغم من �إ�شادة اجلمهور بالدور �إال �أن البع�ض ر�صد عدد من الت�شابهات
زيادة� ،أحمد فهيم ،ليال عبد اخلالق و�آخرون ،بني �شخ�صيتها يف "ن�سل الأغراب" و�شخ�صيتها يف "الفتوة" و�إليكم تلك
والعمل من ت�أليف و�إخراج حممد �سامى ،الت�شابهات
�إنتاج �شركة �سيرنجى
وم �� �س �ل �� �س��ل "بني ال�سما نف�س املهنة
والأر�ض" يعر�ض امتهنت دهب ( جنالء بدر ) يف م�سل�سل "ن�سل الأغراب" نف�س املهنة التي
ف ��ى  15حلقة ،امتهنتها يف م�سل�سل "الفتوة" فهي غازية يف امل�سل�سلني مع اختالف البيئة،
ب �ط��ول��ة كل ففي م�سل�سل "ن�سل الأغراب" قامت ب��دور غازية من �أ�صل غجري �أم��ا يف
م� � � � � ��ن :م�سل�سل "الفتوة" فقامت بدور راق�صة يف يف �أحد املالهي الليلية.
حتب من طرف واحد
ج�سدت جنالء بدر يف كل من م�سل�سل "ن�سل الأغراب" و"الفتوة" �شخ�صية
املر�أة التي حُتب من طرف واحد ،ففي م�سل�سل "الفتوة" كانت حتب يا�سر
جالل ولكنه ال يبادلها نف�س ال�شعور ويحب مي عمر �أم��ا يف م�سل�سل
"ن�سل الأغراب" فهي ً
اي�ضا حتب من طرف واحد ع�ساف الغريب �أو
�أحمد ال�سقا والذي بدوره يحب جليلة �أو مي عمر ً
اي�ضا.

هانى
� � � � �س � �ل ��ام� � � ��ة،
درة ،ي�سرا اللوزى،
�سو�سن ب��در ،جنالء بدر،
ن � ��وره � ��ان ،ن � ��دى مو�سى،

يحبها �أ�شخا�ص ال تبادلهم نف�س امل�شاعر
على الرغم من �أنها يف العملني حتب �أ�شخا�ص ال يبادلونها نف�س
امل�شاعر� ،إال �أنها يف كل من م�سل�سل "الفتوة" وم�سل�سل "ن�سل الأغراب"
حُتب من �أفراد �آخرين ذو �سلطة ونفوذ ولكنها ال ت�ستطيع مبادلتهم نف�س
امل�شاعر.
يف م�سل�سل "الفتوة" �أحبها �أحمد �صالح ح�سني والذي ج�سد �شخ�صية الفتوة،
وعلى الرغم من زواجها منه �إال �أنها مل ت�ستطع مبادلته نف�س امل�شاعر وظلت
حتب يا�سر ج�لال ،كذلك يف م�سل�سل "ن�سل الأغراب" يحبها الفنان عماد
زيادة �أو بكري الظلط ولكنها ً
اي�ضا مازالت حتب ع�ساف الغريب على الرغم
من عدم حبه لها.

�أحمد عبد اهلل حممود :ردود
الأفعال فاقت توقعاتي
�أع � � ��رب ال �ف �ن ��ان �أح� �م ��د ع �ب��د اهلل
حممود عن �سعادته بردود الأفعال
التي تلقاها على م�سل�سل "النمر"
بطولة الفنان حممد ع��ادل امام،
م���ض�ي� ًف��ا �أن ردود الأف �ع ��ال فاقت
توقعاته على �شخ�صية احلكمدار
الذى يج�سدها من خالل امل�سل�سل
وال ��ذى ب��ذل فيها جم�ه��ودا كبريا
نال �إعجاب اجلميع.
و�أ� �ض ��اف يف ت���ص��ري�ح��ات لـ"اليوم
ال�سابع" �أن��ه �سعيد بالعمل لأول
مرة مع فنان كبري بحجم حممد
�إم� � ��ام ح �ي��ث ج �م��ع ب �ي �ن �ه��م كيميا
خمتلفة ،ب�الإ��ض��اف��ة �إىل �سعادته
بالعمل مع باقى فريق العمل.
م�سل�سل "النمر" بطولة حممد
�إمام ،وهنا الزاهد ،وحممد ريا�ض،
ون��رم�ي�ن ال �ف �ق��ى ،وب �ي��وم��ى ف � ��ؤاد،
وخ ��ال ��د �أن� � ��ور ،وحم �م ��ود حافظ،
ووالء ال�شريف ،وحم�م��د مهران،
و�أح � �م � ��د ح � �ل ��اوة ،وح � �ج� ��اج عبد
العظيم ،و�أح �م��د ح�ل�اوة ،و�أحمد

ع�ب��د اهلل حم �م��ود ،وم ��ؤم ��ن نور،
وت� ��أل� �ي ��ف حم �م��د �� �ص�ل�اح العزب
و�إخراج �شريين عادل و�إنتاج �شركة
�سيرنجى.
وي �� �ش��ارك �أح �م��د ع �ب��داهلل حممود
�أي��ً��ض��ا يف م�سل�سل "اللى مالو�ش
كبري" ب�ط��ول��ة ال�ف�ن��ان��ة يا�سمني
عبدالعزيز واحمد العو�ضى ،ونالت
�شخ�صيته اعجاب اجلميع .
م���س�ل���س��ل "اللى م��ال��و���ش كبري"
ت� ��أل� �ي ��ف ع� �م ��رو حم� �م ��ود يا�سني
و�إخ� ��راج م�صطفى ف�ك��رى و�إنتاج
�� �ش ��رك ��ة �� �س� �ي�ن�رج ��ى ،وب� �ط ��ول ��ة:
ي��ا� �س �م�ي�ن ع �ب��د ال� �ع ��زي ��ز و�أح� �م ��د
العو�ضى ،وخالد ال�صاوى ،ودينا
ف� ��ؤاد ،و�أح �م��د �سعيد عبد الغنى،
ودن � �ي� ��ا ع �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز ،وحم �م ��ود
ح��اف��ظ ،و�إمي� ��ان ال���س�ي��د ،وبدرية
طلبة و عايدة ريا�ض وفتوح �أحمد
و�أح�م��د الرافعى وحم�م��ود يا�سني
"جونيور" وهدى الأتربى وتدور
�أحداثه فى �إطار اجتماعى �أك�شن.

�إجني املقدم � :سعيدة
مب�شاركتي يف (االختيار )2
اعتربت الفنانة امل�صرية ال�شابة �إجني املقدم �أن م�شاركة �أيّ فنان يف م�سل�سل
(االختيار  ،)2والذي يُعر�ض حالياً يف رم�ضان ،هو �إ�ضافة له يف م�سريته
الفنية ،لأنه (عمل وطني).
و�أ�ضافت �( :سعيدة مب�شاركتي يف هذا العمل ،وهو جتربة متميزة مع عدد
من النجوم ،منهم (كرمي عبدالعزيز وب�شرى) ،وتلقيت ردود �أفعال جيدة
من اجلمهور والنقاد ،من بداية عر�ض احللقات ،وتر�شيحي للم�سل�سل جاء
من املخرج بيرت ميمي ،والت�صوير يتوا�صل منذ � 7أ�شهر ،و�سط �إجراءات
احرتازية م�شددة من البداية).
ج�سدت زوجة �أحد �ضباط الأمن الوطني ،والذي ي�ؤدي دوره
(�إجني) ،التي ّ
الفنان ك��رمي عبدالعزيز ،قالت( :احللقات املتبقية من العمل� ،ستحمل
مفاج�آت عديدة للغاية ،و�سوف تك�شف املزيد من الأ�سرار والأحداث).

نور�( :ضل راجل)
حمطة مهمة يف
م�سريتي الفنية
و�صفت الفنانة اللبنانية ن��ور م�شاركتها يف م�سل�سل (�ضل راج��ل) ،الذي
يُعر�ض �ضمن باقة (دراما رم�ضان) ،ب�أنها متثل (مرحلة مهمة) �أو (حمطة
مهمة) يف م�سريتها الفنية ،م�ضيفة يف ت�صريح ل�ـ(ال��راي)( :يُعد من �أهم
الأعمال الفنية التي قمت بتقدميها خالل م�سريتي الفنية� ،إ�ضافة �إىل
�أنه ير�صد ق�ضية اجتماعية ُتعاين منها البنات ،وحتم�ست للغاية عندما
ق��ر�أت �سيناريو العمل ،وما جذبني �أن ال�شخ�صية جديدة ومركبة ومل
�أ ُقم بهذه التجربة يف الأعمال ال�سابقة).
و�أ��ض��اف��ت�( :أدي ��ت دور (م�ل��ك) ،وه��ي طبيبة تقوم برعاية ابنة
الفنان يا�سر ج�لال ،عقب تع ّر�ضها للحادث ،وت��دور �أحداث
كثرية تباعاً قدمت مفاج�آت كثرية يف احللقات ،وكانت قريبة
م��ن ال�ن��ا���س ،وت ��زداد م��ع احل�ل�ق��ات (ن���س��ب) امل���ش��اه��دة ،وهذا
�أ�سعدين ك�ث�يراً).و�أك��دت ن��ور �أنها مل تواجه �صعوبات �أثناء
ت�صوير امل�سل�سل ويتبقى من الت�صوير �ساعات قليلة ،وينتهي
العمل كله ،الفتة �إىل �أن كوالي�س العمل ممتعة للغاية و�سعيدة
بتكرار التعاون مع الفنان يا�سر جالل( ،لأنه من �أهم الفنانني ومل
�أتردد يف �أيّ �أعمال �أمامه ،و�أي�ضاً العمل مع نرمني الفقي كان ممتعاً).
ويف �ش�أن �آخر ،قالت نور�( :أقوم حالياً بالتح�ضري لفيلم جديد ،تدور �أحداثه
يف �إط��ار املغامرات والأك�شن ،بالتعاون مع الفنان امل�صري �أحمد ع��ز ،ويتم الآن
التح�ضري ومبا�شرة الت�صوير بعد عيد الفطر).
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عالمتان حتذيرتان رئي�سيتان لنق�ص فيتامني  B12تظهران على الوجه!

يعترب نق�ص فيتامني � B12أكرث �شيوعا مما يدركه الكثريون مع الآثار املرتتبة
على هذا الأمر �أي�ضا.
ويعد فيتامني  B12مكونا مهما للت�شغيل ال�صحي للج�سم ،حيث �أن��ه �ضروري
ل�صنع خاليا الدم احلمراء .وميكن �أن تتطور عالمات النق�ص ببطء �شديد� ،إمنا
عالمتان حتذيرتان رئي�سيتان تظهران على وجهك مبا يف ذلك �أمل الع�صب الوجهي
والريقان.
ويعد الأمل يف الوجه �أو الأمل الع�صبي يف الوجه عالمة حتذيرية مل�ستويات منخف�ضة
من  B12يجب البحث عنها يف الوجه ،وفقا لـ The Thyroid Patient
.Advocacy
وتابعت" :عادة ما ي�شعر بالأمل يف جانب واحد فقط من الوجه يف كل مرة .وهذا
الأمل يختلف كثريا لدرجة �أنه �سيكون من ال�صعب و�صف كل االحتماالت .وميكن
�أن يكون �أملا خفيفا يف عظم اخلد �أ�سفل العني مبا�شرة .وميكن �أن يكون �أي�ضا �أملا حادا
يف اجلبهة ،ينزل �أحيانا من فروة الر�أ�س �إىل حافة الأنف .وقد يكون هذا �أمرا م�ؤملا

ولكنه عادة ما يكون عابرا".
ووج��دت درا��س��ة ُن�شرت يف � ،MD Edge Neurologyأن نق�ص فيتامني
 B12قد ي�سبب �أملا ع�صبيا منعزال يف الوجه ،مع �إح�سا�س بانخفا�ض اللم�س والأمل،
ف�ضال عن التنميل يف اجلانب امل�صاب.
وقال الدكتور جيتندرا بارواه ،طبيب الأع�صاب" :كان من غري املتوقع �إىل حد ما �أن
يت�سبب نق�ص فيتامني  B12يف حدوث �أمل ع�صبي منعزل يف الوجه".
وتابع�" :أحيانا يكون عالج �أمل الع�صب الوجهي �صعبا للغاية ،وقد يخ�ضع املر�ضى
يف كثري من الأحيان للعالج بطرق متعددة دون جناح كبري".
وغالبا م��ا يبدو امل�صاب بنق�ص فيتامني � B12شاحبا� ،أو لديه م�سحة �صفراء
خفيفة على اجللد ،وهي حالة ُتعرف بالريقان.
ويرجع �سبب هذا التغري اللوين �إىل ت�أثر �إنتاج خاليا الدم احلمراء يف اجل�سم ،ما
ي�ؤدي �إىل نوع من فقر الدم ي�سمى فقر الدم اخلبيث.
وقد ت�شمل �أعرا�ض فقر الدم اخلبيث :الإ�سهال وفقدان ال�شهية والريقان.

ال�صيام قبل بدء نظام غذائي جديد
ي�ساعدك يف احل�صول على نتائج �أف�ضل

فوائد الكرز
الكرز من الثمار الغنية
ب ��ال �ط ��اق ��ة ومب� ��� �ض ��ادات
الأك� ��� �س ��دة امل �ه �م��ة التي
لها دور يف التخل�ص من
اجل ��ذور احل ��رة الناجتة
عن ال�ضرر الت�أك�سدي.
ال �ك��رز ي���س��اع��د احلامل
ع � �ل� ��ى ال� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف من
�آالم الع�ضالت �أو حالة
�إح�سا�سها بفقدان القوة
والن�شاط
ا�ستهالك الكرز يومياً من قبل احلامل ي�ساعدها على الوقاية من �سكري
احلمل ،ومع املري�ضة –فعلياً -فهو يح�سن امت�صا�ص وتنظيم م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
الكرز ميتلك القدرة على حت�سني النوم واملزاج والأداء املعريف.
تناول احلامل للكرز احللو مدة �شهر يخفف من �أعرا�ض القلب ،وال�سكتة
الدماغية ،وا�ضطرابات املناعة الذاتية ،كما �أنه عالج لل�سعال.
ال�صبغة احل�م��راء يف ال�ك��رز حت��د م��ن االلتهابات وال �ت��ورم و�آالم املفا�صل
التي عادة ما ت�ضايق احلامل ،كما �أن احتواء الكرز على البوتا�سيوم يجعل
احلامل حتتفظ باملاء ،وت�ضبط �ضغط الدم يف اجل�سم ،وبالتايل متنع خطر
ت�سمم احلمل.
�شرب ك��وب م��ن ع�صري ال�ك��رز ك��ل ي��وم ي�ساعد احل��ام��ل على التغلب على
ا�ضطرابات النوم ،وفيتامني" "cاملوجود بداخله يقوي الأوعية الدموية،
وي�ساعد على �ضخ ما يكفي من الدم �إىل اجلنني.

• ما هو الع�ضو الذي ي�ستخدمه الثعبان يف حا�سة ال�شم؟
ل�سانه

• من مكت�شف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�شف اليورانيوم .

• ما ا�سم املادة التي تعطي النبات لونه الأخ�ضر؟
الكلوروفيل

• ما الدولة الأكرث �إنتاج ًا للزهور يف العامل؟
هولندا

• ما الن�سبة املئوية للماء يف حبة اخليار الواحدة؟
96%

�سيلينا غوميز تتحدث على خ�شبة امل�سرح �أثناء ت�سجيل حفل جمع التربعات  Vax Liveيف �إجنلوود ،كاليفورنيا.ا ف ب

�أظهرت درا�سة جديدة �أن ال�صيام ملدة خم�سة �أيام قبل البدء بنظام غذائي
جديد ميكن �أن ي�ساعد يف التمهيد لتحول ج�سم ال�شخ�ص.
وت� ��ؤدي ف�ترة ت�ن��اول ال�ط�ع��ام املقيد �إىل ت�غ�ي�يرات ك�ب�يرة يف ج�ه��از املناعة
وميكروبيوم الأمعاء ،ما يعزز فوائد فقدان الوزن.
و�أظهر الباحثون يف الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص الذين ي�صومون قبل بدء نظام
غذائي ،على غرار حمية البحر الأبي�ض املتو�سطملدة ثالثة �أ�شهر ،يفقدون
املزيد من الوزن ويكون م�ؤ�شر كتلة اجل�سم لديهم �أقل من �أولئك الذين ال
يفعلون ذلك ،كما الحظوا �أي�ضا انخفا�ض �ضغط الدم لديهم.
ويقول �أن��درا���س مايفيلد ،امل��ؤل��ف الرئي�سي للدرا�سة من مركز الأبحاث
التجريبية وال�سريرية ( )ECRCيف برلني" :التحول �إىل نظام غذائي
�صحي له ت�أثري �إيجابي على �ضغط الدم .و�إذا كان النظام الغذائي ي�سبقه
�صيام ،ف�إن هذا الت�أثري يزداد حدة".
وقام باحثون من �أملانيا بتجنيد � 71شخ�صا يعانون من متالزمة التمثيل
الغذائي ،وهو ا�سم احلالة التي يعاين منها �أولئك الذين يعانون من مر�ض
ال�سكري وال�سمنة وارتفاع �ضغط الدم �أي�ضا.
ومت و�ضعهم جميعا يف خطة نظام غذائي ت�سمى ( DASHالنهج الغذائي
لوقف ارتفاع �ضغط الدم) من قبل فريق من اخلرباء ملدة ثالثة �أ�شهر.
ويتمحور نظام  DASHح��ول نظام البحر الأبي�ض املتو�سط الغذائي
ال�شهري وي�شمل الفاكهة واخل�ضروات ومنتجات احلبوب الكاملة واملك�سرات
والبقول والأ�سماك واللحوم البي�ضاء اخلالية من الدهون.
ولكن مت توجيه ن�صف امل�شاركني يف الدرا�سة لل�صيام ملدة خم�سة �أيام قبل
بدء النظام اجلديد.
ويقول الباحثون �إن النتيجة الرئي�سية هي الت�أثري طويل املدى لل�صيام
على خف�ض �ضغط الدم من امل�ستويات املرتفعة.
كما فقد �أولئك الذين �صاموا وزن��ا �أك�بر من �أولئك الذين مل ي�صوموا
ولكنهم اتبعوا نف�س النظام الغذائي.
وانخف�ض م�ؤ�شر كتلة اجل�سم يف جمموعة ال�صيام من حوايل � 34إىل 32
يف ثالثة �أ�شهر ،وهو انخفا�ض مهم من الناحية الإح�صائية.
وبالن�سبة للمجموعة غري ال�صائمة ،مل يكن هناك ف��رق ملحوظ يف �أي
من املقيا�سني .ومتت مراقبة ا�ستجابة اجلهاز املناعي وميكروبيوم الأمعاء
عن كثب من خالل اختبارات ال��دم وعينات ال�براز ،على التوايل ،وكذلك
الأ�شخا�ص الذين مت وزنهم بانتظام.
وك�شفت النتائج �أنه �أثناء ال�صيام ،يزداد �إنتاج بكترييا الأمعاء املفيدة التي
تك�سر الألياف لإنتاج مواد كيميائية م�ضادة لاللتهابات.
وت�ساعد التغيريات الأخرى يف تقليل ارتفاع �ضغط الدم حيث يتكاثر عدد
البكترييا اجليدة ب�سرعة.
ووج��د الباحثون �أن��ه حتى بعد انتهاء فرتة ال�صيام ملدة خم�سة �أي��ام وبد�أ
ال�شخ�ص يف تناول الأطعمة ال�صلبة مرة �أخرى ،ظلت التغيريات الإيجابية
قائمة .ويو�ضح الدكتور دومينيك مولر ،امل�ؤلف امل�شارك يف الدرا�سة" :ظل
م�ؤ�شر كتلة اجل�سم و�ضغط الدم واحلاجة �إىل الأدوية اخلاف�ضة لل�ضغط
�أقل على املدى الطويل بني املتطوعني الذين بد�أوا نظاما غذائيا �صحيا
بال�صيام ملدة خم�سة �أيام".

• هل تعلم �أن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو �أقوى مطهر.
• هل تعلم �أن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�سكنة للأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�سان.
• هل تعلم �أن �أهم وظيفة للطحال هي ته�شيم الكرات الدموية احلمراء التي �أ�صابها الهرم و العجز و
ي�شاركه يف هذه املهمة الكبد.
• هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن  2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد
الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء
جفون العينني.
ً
• هل تعلم �أن الرجل العادي مي�شي مبعدل � 20ألف خطوة يوميا � ..أي يف خالل � 80سنة يكون قد طاف
حول العامل �ستة مرات.
• هل تعلم �أن نب�ضات القلب تت�أثر بحجم اجل�سم  ،فعدد �ضربات قلب الإن�سان العادي ثمانني �ضربة يف
الدقيقة  ..و يف الفيل � 25ضربة يف الدقيقة  ..و يف الف�أر � 700ضربة يف الدقيقة � ..أما قلب الع�صفور
فعدد �ضرباته � 1000ضربة يف الدقيقة.
• هل تعلم �أن الطفل حديث ال��والدة يبكي يف املتو�سط مدة  113دقيقة يومياً  ..و الدموع التي يفرزها
ت�ساعد كثرياً على رعاية �صحته العامة ..

ال�صدقة
كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ش عي�شة الفقراء وال ي�أكل وا�سرته القليل وال ي�شرتي لهم طلباتهم
اال نادرا ،يقب�ض على امواله وك�أنه يقب�ض على الدنيا بيده ،وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه وال فائدة
 .يف احد االيام مر�ض ابنه الكبري �سامل مر�ض �شديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�صر الرجل وهو
يقول لن جتد له عالج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب اليه  ...جل�ست االم واطفالها يبكون
اخيهم الذي ي�صارع املوت ثم وقفت وهي ت�صرخ يف زوجها كل اوالدنا �سيموتون النهم ال ي�أكلون ال يتغذون نحن
نعي�ش يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �س�أخرج واعمل يف بيت النا�س واطعم اطفايل
ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�س متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�ضنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �صديقا له معروف عنه التقوى والورع ف�أخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�شفاء وبعد
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�شكره ويزيدنا،
اذا مر�ض ابنك االن ف�سيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�ضيع فيه ما معك  ..يا ابا �سامل حتدث بنعمة
ربك وال تنكرها  .انت ال تت�صدق ،وال تطعم اطفالك وزوجتك  ..انت ال ت�ؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه  ..ال
تدفع زكاته بخال  ..مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ص ،ا�شياء كثرية تفعلها تغ�ضب اهلل وتنتظر منه
رحمه ؟ امل ت�س�أل نف�سك ما النهاية ،يا ابا �سامل ،كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ضاكم بال�صدقة ..
ان�صرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �صاح امل�ؤذن بالنداء و�صوته اجلميل يدعو عباد
اهلل امل�ؤمنني للوقوف بني يدي اهلل ف�أن�سل ابا �سامل يتو�ض�أ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه
حزنه وخرج �إىل بيته ليح�ضر وملرة االوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�شارع مت�سرتا يف
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�شفاء ،وقد كانت عيناه تدمع وهو
يطلب ال�شفاء ل�سامل  ..ايام قليلة مرت وبد�أ �سامل ي�ستعيد �صحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�صة ان اب �سامل
قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�صرف منه بدون ان تن�سي �صدقة الفقراء الن ايام الدنيا معدودة .

