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البطيخ �شديق الب�شرة
فوائد  على  ينطوي  ب�أنواعه  البطيخ  ب���أن  احلديثة  الدرا�س�ت  اأثبتت 
اأن  اإال  فيم� يتعلق ب�سالمة االأمع�ء والكلى،  �سحية كثرية، خ�سو�س�ً 

الكثريين ال يعلمون ب�أن للبطيخ فوائد جتميلية عديدة.
فيم� يلي اأهم الفوائد التجميلية للبطيخ، بح�سب م� اأوردت �سحيفة 

ت�ميز اأوف اإندي�:
طبيعية  مغذي�ت  على  ال�سم�م  ثم�ر  حتتوي  للب�سرة:  �سديق  ال�سم�م 

مثل فيت�مين�ت A، B، C، والتي ت�س�عد ب�سرتك على التوهج.
البطيخ  ق�سور  تعترب  الب�سرة:  ال��ت��ه���ب  م��ن  التخل�ص  على  ي�س�عد 
اأعرا�ص  اأي���ة  تخفيف  يف  وت�س�هم  اجل��ل��د،  الته�ب�ت  ملح�ربة  مث�لية 

الته�بية للب�سرة.
جتديد الب�سرة: البطيخ مليء بفيت�مني E الذي ي�س�عد على حم�ية 

الب�سرة وجتديده�.
ف�إنه  لذا  االإينوزيتول  على  البطيخ  يحتوي  ال�سعر:  ت�س�قط  يح�رب 
على  البطيخ  لب  و�سع  ميكنك  ال�سعر.  ت�س�قط  حم�ربة  على  يعمل 

ال�سعر وتركه لدق�ئق قبل غ�سله.
اإبط�ء ال�سيخوخة: ب�سبب احتواء البطيخ على م�س�دات اأك�سدة قوية 

والعديد من الفيت�مين�ت، ف�إنه يح�رب التج�عيد واجلذور احلرة.
الغذائية  العن��سر  على  الحتوائه  التلف:  من  الب�سرة  خالي�  حم�ية 
من فيت�مين�ت ومع�دن ف�إن البطيخ يلعب دوراً مهم�ً يف حم�ية خالي� 

الب�سرة من التلف .

حتذير مر�شى النقر�س من تناول هذا الطعام
قد  الهليون  نب�ت  اإن  اإي�سر  كري�ستين�  االأمل�نية  التغذية  خبرية  ق�لت 
ي�سر مر�سى النقر�ص، حيث اإنه يحتوي على م�دة "البيورين"، التي 
اليوريك، الذي يت�سبب بدوره يف  اإىل حم�ص  يقوم اجل�سم بتفكيكه� 

ظهور املت�عب لدى مر�سى النقر�ص مثل اآالم املف��سل.
النقر�ص  مر�سى  على  يتعني  اأن���ه  يعني  ال  ه��ذا  اأن  اإي�����س��ر  واأ���س���ف��ت 
الت�م عن الهليون، حيث ينبغي تن�وله بكمية ال تزيد عن  اال�ستغن�ء 

غرام.  200
جدير ب�لذكر اأن نب�ت الهليون يتمتع بفوائد �سحية جمة، حيث اإنه 
قليل ال�سعرات احلرارية بف�سل حمتواه الع�يل من امل�ء، كم� اأنه غني 
طويلة،  مل��دة  ب�ل�سبع  ال�سعور  على  ت�س�عد  التي  الغذائية،  ب�الألي�ف 

وب�لت�يل فهو ي�س�عد على اإنق��ص الوزن والتمتع ب�لر�س�قة.
والفيت�مين�ت،  امل��ع���دن  من  كنزاً  الهليون  يعد  ذل��ك،  اإىل  وب�الإ�س�فة 
والبوت��سيوم  والك�ل�سيوم   E و   C و   B بفيت�مني  يزخر  اإن��ه  حيث 

واملغني�سيوم واحلديد والفو�سفور.

ن�شائح لتخفيف عالمات متدد اجللد
متثل عالم�ت التمدد م�سكلة جم�لية توؤرق الكثري من الن�س�ء، حيث 
حترم هذه العالم�ت قبيحة املظهر املراأة من ارتداء املالب�ص الق�سرية 

واملك�سوفة خالل ف�سل ال�سيف.
واأو�سحت بوابة اجلم�ل "ه�وت.دي" اأن عالم�ت التمدد تن�س�أ ب�سبب 

�سعف الن�سيج ال�س�م امل�سوؤول عن مرونة الب�سرة.
ويرجع �سعف الن�سيج ال�س�م اإىل اأ�سب�ب عدة مثل العوامل الوراثية 
مم�ر�سة  يف  واالإف�����راط  ك�حلمل  الهرمونية  وال��ت���أث��ريات  وال��ب��دان��ة 
يف  احل���ل  ه��و  كم�  ال�سريع  والنمو  الع�سالت(  بن�ء  )مثل  الري��سة 

مرحلة ال�سب�ب.
واأ�س�فت البوابة االأمل�نية اأنه ميكن مواجهة عالم�ت التمدد يف البداية 
من خالل ا�ستعم�ل الكرمي�ت املحتوية على فيت�مني E والكوالجني 
اآلي�ت  عن  م�سوؤواًل   E فيت�مني  يعد  حيث  الهي�لورونيك،  وحم�ص 
اإ�سالح الب�سرة ويح�فظ على مرونته�، بينم� يعمل الكوالجني على 
من  الب�سرة  فريطب  الهي�لورونيك  حم�ص  اأم���  ال�س�م،  الن�سيج  �سد 

الداخل ومينحه� مظهراً اأمل�س�ً ومتج�ن�س�ً.
حينئذ  فيمكن  التمدد،  عالم�ت  مواجهة  يف  الكرمي�ت  تفلح  مل  واإذا 
ب�الإبر  وال��وخ��ز  ال�سوتية  ف��وق  امل��وج���ت  اأو  الليزر  بوا�سطة  اإزال��ت��ه��� 

.)Micro needling( الدقيقة
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الهاكا تدخل على خط 
اأزمة الدراما املغربية

واملعروفة  ب���مل��غ��رب،  الب�سري  ال�سمعي  لالت�س�ل  العلي�  الهيئة  اأ���س��درت 
اخت�س�را ب� "اله�ك�"، بالغ� توا�سلي�، توؤكد فيه اأهمية �سون حرية االإبداع 
ال�سك�ي�ت ب�س�أن االأعم�ل التخيلية الدرامية،  الفني، بعد تلقيه� لعدد من 
التي تعر�ص يف �سهر رم�س�ن اجل�ري ب�لتلفزيون املغربي، والتي راأى فيه� 

بع�ص املهنيني اإ�س�ءة ملهنتهم وتبخي�س� من قيمته�.
وتو�سح اأن التمثيل النقدي ملهنة معينة يف عمل �سمعي ب�سري "ال ي�سكل 
مرتبط  هو  بل  االإ���س���ءة،  منه  يق�سد  وال  ق�نون�،  معروف  هو  كم�  قذف�"، 
ب�ختي�رات فنية معينة الأ�سح�ب العمل، الغر�ص منه� نقد بع�ص الظواهر 

االجتم�عية، والتي تدخل يف �سلب مهمة ودور االإعالم والفن.
ح�سلت  ال��ذي  الب�سري،  ال�سمعي  لالت�س�ل  العلي�  الهيئة  ب��الغ  يف  وج���ء 
اأنه بعد تدار�ص جمل�سه� لل�سك�ي�ت  "�سك�ي نيوز عربية" على ن�سخة منه، 
اأو تنظيم�ت مهنية،  العديدة التي تو�سل به� من طرف اأفراد اأو جمعي�ت 
املكثفة  اعتب�را للربجمة  �سهر رم�س�ن،  ب�سكل كبري خالل  تزايدت  والتي 
و�سل�سالت  و�سيتكوم�ت  م�سل�سالت  وطني(  اإنت�ج  من  التخيلية  لالأعم�ل 
فك�هية، اأن "حرية االإبداع كم� هي م�سمونة د�ستوري�، ال�سيم� يف االأعم�ل 
التخيلية، جزء ال يتجزاأ من حرية االت�س�ل ال�سمعي الب�سري كم� كر�سه� 
رقم  وب�لق�نون  الب�سري،  ال�سمعي  ب�الت�س�ل  املتعلق   ،77.03 الق�نون 
11.15املتعلق ب�إع�دة تنظيم الهيئة العلي�، اإذ ال ميكن للعمل التخيلي اأن 
يحقق وجوده ويك�سب قيمته دون حرية يف كت�بة ال�سين�ريو، ويف ت�سخي�ص 
خ�سو�س�  ال�سخ�سي�ت،  ومتثل  االأدوار  جتديد  ويف  وامل��واق��ف،  الو�سعي�ت 

عندم� يتعلق االأمر بعمل هزيل اأو فك�هي".

وباء كوفيد- 19 يحّفز 
التجارة الإلكرتونية 

فريو�ص  ملك�فحة  املفرو�سة  القيود  اأدت 
ال���ت���ج����رة  حت���ف���ي���ز  اإىل  كوفيد19- 
اأن ذلك  امل��سي، غري  الع�م  االإلكرتونية 
الت�سوق  �سرك�ت  جميع  على  ينطبق  مل 
عرب االإنرتنت، بح�سب تقديرات ن�سرته� 

االأمم املتحدة  اأم�ص االثنني.
واأف�����د تقرير ���س���در ع��ن م��وؤمت��ر االأمم 
"اأونكت�د" اأن  والتنمية  للتج�رة  املتحدة 
ملفتة" يف  "انتع��سة  حقق  القط�ع  ه��ذا 
يف  احل��رك��ة،  على  املفرو�سة  القيود  ظل 
ك�ملة من  ال��وب���ء قط�ع�ت  اأن��ه��ك  ح��ني 

االقت�س�د.
�سلبية  ع���واق���ب  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ�����س�����رت 
وخدم�ت  ال�سفر  على  ال�سحية  لالأزمة 
اإىل  ذلك  يف  م�ستندة  ال�سي�رات،  ت�س�رك 
اإح�س�ءات �سبع دول هي اأ�سرتالي� وكندا 
و�سنغ�فورة  اجلنوبية  وك��وري���  وال�سني 
واململكة املتحدة والوالي�ت املتحدة، متثل 
مع� حوايل ثلثي ال�سفق�ت االإلكرتونية 
ملواقع البيع من ال�سرك�ت اإىل امل�ستهلكني 

مب��سرة "بي تو �سي".

ال�شوكولتة .. هل ميكن اأن 
ت�شاعد على اإنقا�س الوزن؟ �ص 23

تدابري يجب اتخاذها عند 
اإدمان طفلك للحا�شوب

احل��سوب  ا�ستخدام  اإن  واملراهقني  االأطف�ل  الأطب�ء  االأمل�نية  الرابطة  ق�لت 
من  ب���ت  االجتم�عي  التوا�سل  و�سبك�ت  االإن��رتن��ت  وت�سفح  االأل��ع���ب  ملم�ر�سة 

مفردات احلي�ة اليومية لالأطف�ل وال�سب�ب يف الوقت احل��سر
واأ�س�فت الرابطة اأن اال�ستخدام املفرط للح��سوب قد يتحول اإىل اإدم�ن، وهو 
العالم�ت،  بع�ص  مالحظة  خالل  من  عليه  اال�ستدالل  للوالدين  ميكن  م� 
التي تدق ن�قو�ص اخلطر مثل فقدان ال�سيطرة، اأي عدم القدرة على حتديد 
ب�لتوتر  ال�سعور  اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  اال���س��ت��خ��دام،  م��دة 
و���س��رع��ة اال���س��ت��ث���رة يف ح����ل ح���رم����ن ال��ط��ف��ل من 

ا�ستخدام احل��سوب.
اإهم�ل  وت�����س��م��ل اأع���را����ص اإدم������ن احل������س��وب اأي�����س���ً 
والعالق�ت  والهواي�ت  ال�سخ�سية  والنظ�فة  الدرا�سة 

االجتم�عية وعدم انتظ�م اإيق�ع النوم.
ويف ح�ل مالحظة هذه االأعرا�ص يتعني على الوالدين 
التحدث مع الطفل واالتف�ق معه على �سوابط حمددة 
ال�ستخدام احل��سوب، مع مراع�ة احلر�ص على ت�سجيعه 
ع��ل��ى مم���ر���س��ة اأن�����س��ط��ة ب��دي��ل��ة م��ث��ل ال��ري������س��ة وهوايته 
حينئذ  فينبغي  ال��ت��داب��ري  ه���ذه  تفلح  مل  واإذا  املف�سلة. 
ا�ست�س�رة طبيب نف�سي ملواجهة اإدم�ن احل��سوب من خالل 

اخل�سوع للعالج ال�سلوكي.

وع�دة م� ين�سح االأطب�ء وخرباء التغذية مبح�ولة االبتع�د 
عن االأطعمة الد�سمة اأثن�ء وجبة الع�س�ء، واالكتف�ء بوجبة 
 4 اإىل   3 نحو  قبل  اأي  الليل،  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  خفيفة 

�س�ع�ت قبل اخللود اإىل النوم.
الد�سمة واجلبنة واملقلية  اأن يوؤدي تن�ول االأطعمة  ميكن 
اله�سم ومينعك من  اإىل ع�سر  اليوم  يف وقت مت�أخر من 

احل�سول على نوم جيد لياًل.

 1-  االأطعمة التي حتتوي على ن�سبة ع�لية من امل�ء
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع�لية  ح����ول جت��ن��ب االأط��ع��م��ة 
هذه  فتن�ول  واخل��ي���ر،  والبطيخ  الكرف�ص  مثل  امل����ء،  م��ن 
اق��رتاب  موعد النوم يعني النوم مع امتالء  االأطعمة مع 
يف  احلم�م  اإىل  للذه�ب  ت�ستيقظ  يجعلك  قد  مم�  املث�نة، 
منت�سف الليل. وب�لت�أكيد ميكن اأن  يوؤثر ذلك على جودة 

نومك اأثن�ء الليل . 

 2-  الطع�م احل�ر
ميكن اأن يوؤدي تن�ول االأطعمة الغنية ب�لتوابل قبل النوم 
مب��سرة اإىل ع�سر اله�سم وحتفيز حرقة املعدة، فقد يرفع 
احل�رة،  االأط��ع��م��ة  يف  م��وج��ود  م��رك��ب  الك�ب�سي�سني،  وهو 

درجة حرارة اجل�سم، ويتداخل مع نومك . 

 3-  املوز
جتنب تن�ول املوز يف الليل، حيث يحتوي املوز على ن�سبة 
ع�لية من البوت��سيوم، وهو مفيد جله�ز املن�عة يف اجل�سم 
بعد  اأو  الع�س�ء  على  الف�كهة  ت��ن���ول  لكن  و�سحة  اجللد، 

الع�س�ء قد يوؤدي اإىل تكوين املخ�ط وع�سر اله�سم . 

 4-  التف�ح
ي�س�عد البكتني، وهو نوع من االألي�ف املوجودة يف التف�ح، يف 
التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم وم�ستوي�ت الكولي�سرتول، 
ميكن  وب���ل��ت���يل  ال��ل��ي��ل،  اأث��ن���ء  ه�سمه�  ال�سعب  لكن  من 
 � اأي�سً التغذية  خ��رباء  ويو�سي  احلمو�سة،  اإىل  ت��وؤدي  اأن 

بتجنب تن�ول الف�كهة  يف الع�س�ء . 

 5-  الربوكلي والقرنبيط
ب�لفيت�مين�ت،  مليئة  خ�����س��راوات  والقرنبيط  الربوكلي 
غري  االألي�ف  من  كبرية  كمية  على   � اأي�سً حتتوي  ولكنه� 
لله�سم،  اأط���ول  وق��ًت���  ت�ستغرق  ل��ل��ذوب���ن،  والتي  الق�بلة 
قد  ج�سمك  اأن  يعني  النوم  قبل  اخل�سروات  هذه  وتن�ول 
وهذا  ال��ن��وم،  له�سمه�  اأثن�ء  العمل  موا�سلة  اإىل  ي�سطر 

�سوف مينعك من احل�سول على نوم جيد ليالً . 

 6-  املك�سرات
ميكن اأن ت�س�عد املك�سرات مثل اللوز والف�ستق واجلوز يف 
احلف�ظ على �سغط الدم الطبيعي وتعزيز �سحة القلب، 
الدهون  م��ن  ع���ل��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  ن��ظ��ًرا  الحتوائه�  ول��ك��ن 
وال�سعرات احلرارية، ميكن اأن توؤدي هذه االأطعمة املغذية 

اإىل زي�دة الوزن اإذا مت  تن�وله� بعد الع�س�ء . 

 7-  ال�سوكوالتة الداكنة
حتتوي ال�سوكوالتة الداكنة على ن�سبة ع�لية من م�س�دات 

االأك�سدة، ومن املعروف اأن ال�سوكوالتة الداكنة ت�س�عد يف 
ب�أمرا�ص  االإ�س�بة  خطر  عن  ف�ساًل  تقليل  ال�سيخوخة، 
� على م�دة الك�فيني واالأحم��ص  القلب، لكنه� حتتوي اأي�سً
االأمينية التي تعمل  على حت�سني اليقظة. لذا، ف�إن تن�ول 
يبقيك  قد  النوم  وق��ت  من  ب�لقرب  الداكنة  ال�سوكوالتة 

م�ستيقًظ� طول الليل . 

املناعةتقوياأطعمة
مع ارتف�ع عدد ح�الت االإ�س�بة بفريو�ص كورون� يف جميع 
االأول  املق�م  يف  ال�سروري  من  ف���إن  يومًي�،  الع�مل  اأن��ح���ء 
التذكري  بتوخي االلتزام ب�الإجراءات االحرتازية ومع�يري 
النظ�فة مثل غ�سل اليدين ب�سكل متكرر والتب�عد اجل�سدي 
ال�سرورية،  لالحتي�ج�ت  اإال  من  املنزل  اخل��روج  وجتنب 
وي�سيف اخلرباء اأنه من املهم حت�سني من�عتك، وهو اأمر 

ب�لغ االأهمية يف هذه املرحلة . 
 ، " Boldsky بولد�سك�ي" ن�سره موقع  وبح�سب تقرير 
املعني ب�ل�سوؤون ال�سحية، ف�إن االأف��راد الذين يع�نون من 
ح�الت �سحية  معينة موجودة م�سبًق� مثل مر�ص ال�سكري 
وارت��ف���ع �سغط ال��دم واأم��را���ص القلب واالأوع��ي��ة الدموية 
وم�س�كل اجله�ز التنف�سي هم  اأكرث عر�سة خلطر االإ�س�بة 
تقدم  م��ع  تتف�قم  ال��ت��داع��ي���ت  ح��دة  اأن  كم�  مب�س�عف�ت، 

العمر نظًرا النخف��ص املن�عة الع�مة . 
الع�مة  ال�سحة  حت��دي��د  يف  رئي�سًي�  دوًرا  الطع�م  ويلعب 
واملن�عة، الأنه ي�س�عد نظ�م املن�عة على العمل ب�سكل جيد 
اأو  اخلبيثة  واخل��الي���  ال��غ��ري��ب��ة  م��ن  االأج�س�م  للتخل�ص 

ال�س�رة يف اجل�سم . 

طبيبة تك�شف �شببا 
مفاجئا لزيادة الوزن

الرو�سية،  التغذية  طبيبة  لفتت 
التن�ول  اأن  اإىل  �سميليوف�،  اأول��غ��� 
ل��ل��ت��وت ق���د ي�سبب  امل���ح���دود  غ���ري 

زي�دة الوزن.
لقن�ة  حديثه�  يف  الطبيبة  وق�لت 
يوجد  "اإذا  ال��رو���س��ي��ة:  "فيزدا" 
ال��وزن فيجب  ل��زي���دة  هن�ك خطر 
التوت،  كمية  على  ب�سدة  االإ�سراف 
الأن زي�دة الوزن ب�سبب تن�وله� اأمر 
ممكن، الأن ثمرة التوت له� �سعرات 

حرارية ع�لية".
اأن  اإىل  ذات����ه  ال���وق���ت  واأ�����س�����رت يف 
للفيت�مين�ت  م�سدر  التوت  ف�كهة 
ب�أم�ن  ت��ن���ول��ه���  وامل���ع����دن، ومي��ك��ن 
اأي قيود، يف ح���ل ع��دم وجود  دون 

وزن زائد.
اأن اأي مواد  اأي�س�  واأك��دت الطبيبة 
ال��وزن يف  غذائية قد ت�سبب زي���دة 
اتب�ع نظ�م غذائي غري الئق  ح�ل 

ون�س�ط بدين منخف�ص.

انطالق ال�شيد يف اأكرب 
بحرية م�شرية ب�شيناء

بحرية  يف  ال�سيد  عملية  انطلقت 
اأع������رق واأك������رب بحرية  ال����ربدوي����ل 
جزيرة  �سبه  فى  م�سرية  طبيعية 
بعد  املتو�سط   البحر  على  �سين�ء 
للمح�فظة  اأ�سهر،  �ستة  دام  توقف 
يف  والبئية  ال�سمكية  ال���رثوة  على 

البحرية .
�سين�ء  ���س��م���ل  حم����ف���ظ  واأع���ط���ي 
اللواء حممد عبد الف�سيل �سو�سة 
البحرية  فى  لل�سيد  ال��ب��دء   �س�رة 
اجلمعة و���س��ط ف��رح��ة ع���رم��ة بني 

ال�سي�دين واالأه�يل.
نحو   اإن  ال���ف�������س���ي���ل  ع���ب���د  وق��������ل 
1228 مركب� انطلقت للعمل فى  
نحو  طوله�  يبلغ  وال��ت��ى  البحرية 
130 كيلومرتاً ويعمل فيه� نحو 
�سي�د وع�مل مم� ي�س�هم   5500
ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ف����ى ال���ق�������س����ء على 
ال�سب�ب  التى يع�ين منه�  البط�لة 

فى �سين�ء.
اأن بحرية ال��ربدوي��ل تعد  واأ���س���ف 
من اأكرب واأنظف واأعرق البحريات 
االأو����س���ط ولي�ست فى  ال�����س��رق  ف��ى 
ال�سي�دين  وجت��ت��ذب  فقط  م�سر 
وبور�سعيد  دمي�ط  حم�فظ�ت  من 
موؤكداً   ، واالإ�سم�عيلية  وال�سوي�ص 
اأن ذلك ج�ء ب�لتن�سيق مع االأجهزة 

االأمنية يف �سين�ء.

اأطعمة ُيف�شل البتعاد عنها قبل اخللود للنوم؟

ونع�شقها نحبها التي الأطعمة بع�ض هناك
قد اأن��ه��ا اإل ،وم��غ��ذي��ة مفيدة تعترب وق��د
النومقبلتناولناهامااإذاذلكعك�ضت�شبح
مبا�شرة،بح�شبمااأوردهموقع"هيلثلين" 
،Healthlineاملعنيبال�شوؤونال�شحية.

املواد من للعديد يكون اأن فيمكن
مغذية تعترب ال��ت��ي ال��غ��ذائ��ي��ة
اإذا عك�شي فعل رد ،ال��واق��ع يف
من منا�شب غري وقت يف تناولناها
اليوم،خا�شةيفالليلوقبلالنوم.

قريب وقت يف الأطعمة اأنواع بع�ض فتناول
ال�شعبمنيجعلاأنميكنالنوموقتمنجًدا
تلك ت�شيبنا اأن ميكن حيث ،ال��ن��وم علينا
،اله�شم ع�شر اأو الليل يف بحرقة الأطعمة
التمتعمنومتنعناالأرقلنات�شببوبالتايل

بنومهادئاأثناء�شاعاتالليل.
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

امل�ست�س�ر  ن�سيبة،  اأن����ور  زك���ي  م��ع���يل  اأك����د 
الدولة-  رئي�ص  ال�سمو  ل�س�حب  ال��ث��ق���يف 
ال��رئ��ي�����ص االأع���ل���ى جل���م��ع��ة االإم��������رات اأن 
"رحمه اهلل" ك�ن  ال�سيخ حمدان بن را�سد 
االحت�د  مف�و�س�ت  يف  ال�سعبة  امله�م  رجل 
ال�س�ّقة، حيث عمل ج�هداً من اأجل التغّلب 
يف  تقف  ك�نت  التي  ال�س�ئكة  العقب�ت  على 

طريق تنفيذ روؤية االآب�ء املوؤ�س�سني.
اأن ال�سيخ حمدان طّيب  اإىل  ولفت مع�ليه 
اهلل ثراه ك�ن ف�ر�ص التمّيز واالإح�س�ن الذي 
زايد بن �سلط�ن  ال�سيخ  املغفور لهم�  رافق 
ت�أ�سي�ص  رحلة  يف  �سعيد  بن  را�سد  وال�سيخ 
ولة، تعّلم الكثري منهم�، واأ�سهم معهم�  الَدّ
يف بن�ء هذا الوطن، لي�سّطر معهم� م�سرية 
ح���ف��ل��ة ب���ل��ع��م��ل ال��وط��ن��ي امل��خ��ل�����ص الأبن�ء 

�سعبه واالإن�س�نية جمع�ء.

-عن  م�س�ركته  خ���الل  ن�سيبة  زك���ي  وق����ل 
نّظمته  الذي  الرم�س�ين  املجل�ص  يف  بعد- 
كليه  الرتبية بج�معة االإم�رات حتت عنوان 
"ال�سيخ حمدان ف�ر�ص التمّيز واالإح�س�ن": 
"كنت �سخ�سي�ً اأت�بع ب�إعج�ب كبري م�سرية 
يرافق  وه����و  اهلل  رح���م���ه  ح���م���دان  ال�����س��ي��خ 
اخل�رج،  يف  رحالته  جميع  يف  زاي��د  ال�سيخ 
وال�سي��سيني  ال��زع��م���ء  م���ع  ل��ق���ءات��ه  ويف 
تعّرفن� عن كثب  وال��ع��رب، حيث  االأج���ن��ب 
عن  وع��زوف��ه  �سخ�سيته،  �سرامة  وراء  اأن 
و�س�ئل االإعالم، قلب روؤوف رحيم، منفتح 
على اجلميع، مع روؤيًة ث�قبًة بعيدة النظر، 
امل�سلحة  ع���ل���ى  م��ط��ل��ق  ح���ر����ص  ي���ق���وده���� 

الوطنية".
عط�ء  م�سرية  ن�سيبة  زك��ي  م��ع���يل  وث��ّم��ن 
ال�سيخ حمدان االإن�س�نية، وم�آثره اجلليلة 
ب�لثق�فة  �سغفه  �سى،  حتحُ وال  تحُعّد  ال  التي 
اإىل  ج��ن��ب���ً  العلمية،  وال��ت��ط��ورات  واالآداب 

الب�سرية  التنمية  على  حر�سه  م��ع  جنب 
ترتكز  �ستقرة  محُ ع�ملية  بيئة  يف  املحُ�ستدامة 

على احلوار وال�سراكة.
اإجن����زات  م��ن  بع�س�ً  ن�سيبة  م��ع���يل  واأب����رز 
يف  التمّيز  دع��م  يف  اجلليلة  حمدان  ال�سيخ 
موؤ�س�سة  اإ�سه�م�ت  واإىل  التعليمي،  املج�ل 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
ف�ساًل  التمّيز،  وتكرمي  ت�سجيع  يف  املحُتمّيز 
الع�يل  للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  كلية  دور  ع��ن 
االإيج�بية  ال�����س��ورة  ن��ق��ل  يف  ب���أ���س��ك��وت��ل��ن��دا 
يف  ل��ل��م��راأة  ال���داع���م  االإم�����رات����ي  للمجتمع 

م�سرية القي�دة والري�دة املحُ�ستقبلية.
ك��م��� اأ����س����د م��ع���ل��ي��ه ب���ل��دع��م ال��ك��ب��ري الذي 
موؤ�س�سة  عرب  االإم����رات  ج�معة  به  حظيت 
ل������الأداء  اآل م���ك���ت���وم  را�����س����د  ب����ن  ح����م����دان 
يف  �س�هم  ال���ذي  االأم���ر  املحُ��ت��م��ّي��ز،  التعليمي 
متكني اجل�معة ب�أن تتبّواأ املك�نة املرموقة 

التي ت�ستحقه�.

ق�ئاًل:  كلمته  ن�سيبة  زك��ي  مع�يل  واختتم 
التمّيز  م�����س��رية  ب�����أن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  "اإنني 
واالإن�س�نية  ب�لعط�ء  احل�فلة  واالإح�����س���ن 
التي بداأه� ال�سيخ حمدان بن را�سد -رحمه 

اهلل -�ستبقى نربا�س�ً م�سيئ�ً، ورمزاً عظيم�ً 
ال��ق���دم��ة، لتحمل من  ت��ت��وارث��ه��� االأج��ي���ل 
بعده راية العط�ء والعمل بوف�ء واإخال�ص 

من اأجل رفعة وتقّدم الوطن".

•• اأبوظبي- الفجر

اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجي�ته�  من  كجزء 
تعزيز التوا�سل مع الطلبة واخلريجني، 
اأط���ل���ق���ت ج����م���ع���ة اأب����وظ����ب����ي اأك����دمي���ي���ة 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اله�دفة  اخلريجني 
والتف�عل  اخل��ري��ج��ني  اح��ت��ي���ج���ت  ع��ل��ى 
اجلديدة  االأك�دميية  ت�سعى  حيث  معهم، 
املهني  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ف���ر����ص  ت���وف���ري  اإىل 
الن�سح  وتقدمي  للخريجني  وال�سخ�سي 

واالإر�س�د الالزمني للب�حثني عن عمل. 
وك����������ن م�����رك�����ز ال����ت����وظ����ي����ف وع�����الق������ت 
الطلبة  �سوؤون  الإدارة  الت�بع  اخلريجني 
اأك�دميية  اأط��ل��ق  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  ج�معة  يف 
اأ�س��سية  رك����ئ���ز  اأرب�����ع  وف���ق  اخل��ري��ج��ني 
ب�حلي�ة  ن�ب�سة  ثق�فة  تقوم على تطوير 
الإ�سراك اخلريجني ب�سكل �س�مل وه�دف، 
من  للخريجني  التعلم  اأ�س�ليب  وتعزيز 

املهني،  التطوير  وبرامج  خدم�ت  خالل 
ج�معة  خ��ري��ج��ي  راب���ط���ة  دور  واإث��������راء 
اأب��وظ��ب��ي ل��ت��ك��ون ن����واة ل��ت��ع��زي��ز عالق�ت 
رقمية  م��ن�����س���ت  واإن�������س����ء  اخل���ري���ج���ني، 
بني  التوا�سل  ب�سبل  لالرتق�ء  م�ستدامة 

خريجي اجل�معة.
وب�لتع�ون مع اخلريجني والطلبة واإدارة 
ت��ت��ط��ل��ع ج�معة  و���س��رك���ئ��ه���،  اجل����م���ع���ة 
لتتج�وز  ر�س�لته�  متتد  اأن  اإىل  اأبوظبي 
التوا�سل  التخرج واال�ستمرار يف  مرحلة 
م��ع اخل��ري��ج��ني وت��ق��دمي ال��دع��م الالزم 
اإت����ح���ة ف��ر���ص متميزة  ل��ه��م م���ن خ���الل 
االأك�دميية  م�سريتهم  على  اإيج�ب�ً  توؤثر 
التوظيف،  ب���رام���ج  م���ن  ب�����دءاً  وامل��ه��ن��ي��ة، 
االجتم�عي  وال���ت���وا����س���ل  وال���ف���ع����ل���ي����ت، 
واملجتمعي، وت�سليط ال�سوء على ق�س�ص 
النج�ح، واجلل�س�ت النق��سية، ف�ساًل عن 
املزاي� احل�سرية املقدمة من خالل بط�قة 

ه��وي��ة اخل��ري��ج��ني، وغ���ري ذل���ك الكثري. 
وق����ل ال��ربوف��ي�����س��ور وق����ر اأح��م��د، مدير 
ج�معة اأبوظبي: "ال يقت�سر دور ج�معة 
اأك�دميية  ت��وف��ري جت��رب��ة  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 

وتعزيز  بن�ء  يف  واال�ستمرار  بل  متميزة، 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ط��ل��ب��ت��ه���. وي���وؤك���د اإط���الق 
اأك�دميية اخلريجني على التزام اجل�معة 
التعليم  يف  رائ������دة  م�����س��ت��وي���ت  ب��ت��وف��ري 
على  اخلريجني  ترفد  تطويرية  واأدوات 
العالق�ت  تو�سيع  وكذلك  البعيد،  امل��دى 
النج�ح  على  ت�س�عدهم  التي  وال�سراك�ت 

وحث قدراتهم ال�سخ�سية واملهنية." 
بولدوين،  ري��ت�����س��ل  ق����ل���ت  ج��ه��ت��ه���،  م���ن 
اأبوظبي:  بج�معة  الطلبة  ���س��وؤون  مدير 
من  اخلريجني  وتف�عل  م�س�ركة  "تبداأ 
اإىل  الطلبة  الن�����س��م���م  االأوىل  اللحظة 
عالقتهم  ت�سبح  حيث  اأبوظبي،  ج�معة 
اأك���رث م��ت���ن��ة وارت��ب���ط���ً ب���جل���م��ع��ة يوم�ً 
ق����وة ه����ذه العالقة  ل��رت���س��م  ي�����وم،  ب��ع��د 
م����الم����ح م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م امل���ه���ن���ي وم�����دى 
وتعد  بج�معتهم.  واع��ت��زازه��م  جن�حهم 
اأبوظبي  ج����م���ع���ة  خ���ري���ج���ي  اأك�����دمي����ي����ة 

م���ن�������س���ة جل���م���ي���ع خ���ري���ج���ي اجل����م���ع���ة، 
والبق�ء  امل�����س���رك��ة  ع��ل��ى  ت�سجعهم  ح��ي��ث 
اجل���م��ع��ة وزمالئهم  م���ع  ت��وا���س��ل  ع��ل��ى 
مكنون�تهم  وا���س��ت��ك�����س���ف  اخل���ري���ج���ني، 
وذواتهم واالرتق�ء مبه�راتهم ال�سخ�سية 
واملهنية، والتعرف على م�س�رات التطوير 
املهني املت�حة، واإبق�ئهم على اطالع دائم 
الرغم  وعلى  اجلديدة."  العمل  بفر�ص 
من ن�س�أته� احلديثة ن�سيب�ً، ت�سم ج�معة 
اأبوظبي اأكرث من 7،800 ط�لب وط�لبة 
موزعني بني اأربعة فروع ج�معية يف دولة 
االإم�رات العربية املتحدة، كم� تخرج من 
 21،000 اأك����رث م���ن  اأب��وظ��ب��ي  ج���م��ع��ة 
ط���ل��ب وط���ل��ب��ة ي��ن��ت��م��ون اإىل اأك����رث من 
خمتلف�ً ح�ملني معهم ق�س�ص  بلداً   87
اأك�دميية  و�ستكون  متميزة.  واإجن������زات 
الأجي�ل  و�سل  حلقة  مبث�بة  اخلريجني 

اخلريجني يف اجل�معة. 

•• دبي- الفجر

املوؤ�س�سة  امل���ي����ه،  حت����ل���ف  ج��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  امل�سجلة  الوحيدة  الربحية  غري  املحلية 
دبي، والتي ترّكز على تعريف االأفراد بقيمة 
املي�ه، موؤخراً عن اأ�سم�ء الف�ئزين بن�سخته� 
حلول  "جّدد" الب��ت��ك���ر  حت��دي  م��ن  االأوىل 

املي�ه واملخ�س�ص للطالب يف االإم�رات. 
واأط��ل��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة امل���ب����درة ب���ل��ت��ع���ون مع 
ترتاوح  الذين  الطالب  لت�سجيع  �سرك�ئه� 
ع���م���ً على ت�سميم  8 و18  ب��ني  اأع��م���ره��م 
منتج اأو خدمة اأو حل يحُ�سهم يف مع�جلة اأزمة 
املي�ه الع�ملية وحت�سني ع�دات احلف�ظ على 
املي�ه يف اأو�س�طهم االجتم�عية يف االإم�رات. 
و�س�رك يف التحدي على مدى ثالثة اأ�سهر 
اأكرث من 130 ط�لب�ً من 18 مدر�سة من 
احللول  ال�ستك�س�ف  ال��دول��ة،  اأن��ح���ء  جميع 
احل�سول  بل  �سحُ بتح�سني  الكفيلة  املبتكرة 

على املي�ه ومع�جلته� وتوزيعه�.
التخ�س�سية  امل���ب����درة  يف  امل�����س���رك��ون  وق���دم 

 ،2021 م����ر����ص   22 ب��ت���ري��خ  اإب��داع���ت��ه��م 
وبعد  للمي�ه.  الع�ملي  اليوم  ي�س�دف  وال��ذي 
املت�أهلون  خ�����س��ع  االأوىل،  اجل��ول��ة  ان��ت��ه���ء 
متطّوعي  من  جمموعة  ب�إ�سراف  للتدريب 
���س��رك��ة زاي����ل����م، ال����رائ����دة ع����مل���ي����ً يف جم�ل 
�سرك�ء  م���ن  وغ���ريه����  امل���ي����ه،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
ج��م��ع��ي��ة حت����ل���ف امل���ي����ه، مل�����س���ع��دت��ه��م على 

تقدمي م�س�رك�تهم النه�ئية. 
اأبرز  م��ن  مكونة  متخ�س�سة  جلنة  وت��ول��ت 
ّل  كحُ من  القط�ع،  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
القرق  من دروب��ل وجمموعة عي�سى �س�لح 
وم��ص  �سريف�سز  وف�رنيك  واإليكرتولك�ص 
للده�ن�ت وزايلم، مهمة اختي�ر اأول ف�ئَزين 
�سمن ثالثة فئ�ت عمرية )من 8 اإىل 10 
اأعوام، ومن 11 اإىل 13 ع�م، ومن 14 اإىل 

ع�م(.  18
الف�ئزين  ع���ن  االإع�������الن  م���را����س���م  وج�����رت 
االأر�ص  ب��ي��وم  االح��ت��ف���الت  اأث��ن���ء  ب�لتحدي 
على  ح�سلوا  حيث   ،2021 اأب��ري��ل   24 يف 
درهم  اآالف  ث��الث��ة  بقيمة  ن��ق��دي��ة  ج��وائ��ز 

م�����س��روع لتعزيز  اإم����رات���ي ال���س��ت��ث��م���ره��� يف 
كف�ءة نظ�م املي�ه �سمن مدار�سهم.

وتعليق�ً على هذا املو�سوع، ق�ل ال�سيد اإدورن 
حت�لف  جمعية  ل��دى  الربامج  مدير  جيل، 
املي�ه: "نوؤمن بقدرة العقول الي�فعة املحبة 
املبتكرة  االأف���ك����ر  ط���رح  ع��ل��ى  لال�ستك�س�ف 
الق�درة على مع�جلة حتدي�ت املي�ه الع�ملية 
املتحدة  االأمم  اأه��داف  حتقيق  يف  واالإ�سه�م 
حم�ية  ��ع��ت��رب  تحُ اإذ  امل�����س��ت��دام��ة.  التنمية  يف 
م��وارد املي�ه واح��دة من املقوم�ت االأ�س��سية 
دوراً  ال�سب�ب  يلعب  م�ستدام، حيث  مل�ستقبل 
االإبداعية  ب���أف��ك���ره��م  امل�س�همة  يف  رئي�سي�ً 
الإيج�د حلول ت�س�عد على مواجهة حتدي�ت 
امل��ي���ه. ونهدف من خ��الل ه��ذه امل��ب���درة اإىل 
املبتكرين  م��ن  جيل  تن�سئة  على  امل�س�عدة 
الطبيعية  ب���مل��وارد  يهتمون  الذين  ال�سب�ب 
جت�ه  امل�سوؤولية  بح�ّص  ويتحّلون  الع�مل،  يف 
حم�يته�. وحظيت امل�س�ركة ب�إقب�ل وحم��ص 
وبهذه  املتقدمني،  جميع  قبل  من  كبريين 
قدموه  مل�  جميع�ً  �سرك�ءن�  ن�سكر  املن��سبة، 

م��ن دع���م ���س���ه��م يف ال��ن��ج���ح ال��ك��ب��ري الذي 
حققته املب�درة". 

م�سم�ر، مهند�سة  ه�لة  ق�لت  ومن ج�نبه�، 
هذه  نرى  اأن  "ي�سرن�  زايلم:  لدى  املبيع�ت 
اإىل جنب  ت��ع��م��ل ج��ن��ب���ً  ال��الم��ع��ة  ال��ع��ق��ول 
املي�ه  ح  �سحُ ع��ن  الن�جتة  التحدي�ت  ملواجهة 
وت�سري  عنه�.  الن�جمة  املعقدة  وامل�سكالت 
الطالب  التي �سممه�  اال�ستثن�ئية  احللول 
به  الذي يزخر  اله�ئل  املعريف  الر�سيد  اإىل 
لتطوير  للغ�ية  متحم�سون  ونحن  �سب�بن�، 

هذه االأفك�ر وبلورة نت�ئجه� النه�ئية".
اأع����وام   10 اإىل   8 م��ن  ال��ف���ئ��زون:ال��ف��ئ��ة: 
بني  امل�س�ركني  فئة  ع��ن  االأول  ب���مل��رك��ز  ف���ز 
من  ن�ير  اآر  اإي�س�  الط�لبة  اأع���وام   10-8
م��در���س��ة ك��ي��ن��ج��ز يف ن���د ال�����س��ب��� م���ن خالل 
حول  الطبيعة  م��ن  امل�ستوحى  م�سروعه� 
ال�سحي  ال�������س���رف  م���ي����ه  ت����دوي����ر  اإع���������دة 
املنزلية. وحظي التفكري االإبداعي للط�لبة 
ح�سلت  بحيث  ال�سديد،  مدر�سته�  ب�إعج�ب 
املركز  �س�حبة  ع����واد،  زي���ن  وال��ط���ل��ب��ة  ه��ي 

اأحد  يد  للتدريب على  الث�ين، على فر�سة 
ت�سميم  على  مل�س�عدتهم�  زاي��ل��م  مهند�سي 
حديقة منظومة بيئية طبيعية �سمن حرم 

املدر�سة. 
به�  ف���زت  التي  النقدية  اجل�ئزة  و�ستذهب 
الذي  العلمي  امل�����س��روع  ه���ذا  ل�س�لح  اإي�����س��� 

يركز على قيمة املي�ه.
الفئة: من 11 اإىل 13 ع�م�ً وذهبت ج�ئزة 
فئة 11-13 ع�م�ً اإىل �س��سيني م�نيك�ندان 
لق�ء  ب�ل�س�رقة  اخل��سة  دلهي  مدر�سة  من 
االأ�سب�ب  مل��ع���جل��ة  امل��خ�����س�����س��ة  م�����س���رك��ت��ه��� 
من  البال�ستيكي،  التلوث  مل�سكلة  االأ�س��سية 
خ����الل ح���ل ع��ل��ى ���س��ك��ل ك�����س��ك م��ي���ه يعمل 

بوا�سطة رموز اال�ستج�بة ال�سريعة. 
وف�����زت  ع����م����ً   18 اإىل   14 م���ن  ال���ف���ئ���ة: 
اجل�لية  مدر�سة  من  ف�سل  علي�ء  الط�لبة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ج���ئ��زة فئة 14- االأم��ريك��ي��ة يف 
�سنبور  بت�سميم  ق�مت  حيث  ع���م���ً،   18
مي�ه �سديق للبيئة وق�در على توفري املي�ه 

واإع�دة ا�ستخدام املخلف�ت البال�ستيكية. 

جامعةالإماراتتنظماملجل�ضالرم�شاين»ال�شيخحمدانفار�ضالتمّيزوالإح�شان«

زكي ن�شيبة: كان ال�شيخ حمدان رجل الدولة املهيب، و�شخ�شية �شارمة حتت�شن قلبًا روؤوفًا رحيمًا، مع حر�س مطلق على امل�شلحة الوطنية

جامعة اأبوظبي تد�شن اأكادميية للخريجني لتقدمي الدعم وفر�س التطوير خلريجيها

طالب الإمارات يفوزون يف حتدي »جّدد عاملنا« ملواجهة ندرة املياه العاملية

•• الفجرية-الفجر

االأن�س�رية  رم��ي��ث��ة  م��در���س��ة  ق���م��ت 
ب�����إط����الق م����ب�����درة  ����س���ون حلم�ية 
الدرا�سي  ال��ف�����س��ل  خ����الل  ال��ب��ي��ئ��ة 
ب�إ�سراف  احل���يل  ال��ع���م  م��ن  الث�لث 
اخت�س��سية املخترب موزه العبدويل 
ن�سر  اإىل  امل���ب����درة  ا���س��ت��ه��دف��ت  وق���د 

الوعي البيئي بني الطلبة
وربط املتعلمني ب�ملختربات العلمية 
اإج������راء جت�����رب علمية  م���ن خ����الل 
الطالب  م��ه���رات  وت��ق��وي��ة  مبتكرة 
من  ج��و  يف  العلمية  وم��ع��ل��وم���ت��ه��م 
برت�سيد  واالهتم�م  والت�سلية  امل��رح 
ا���س��ت��ه��الك ال��ك��ه��رب���ء وامل�����ء وجعل 
اأكرث ج�ذبية  الف�سول االفرتا�سية 

من خالل تطبيق�ت الواقع املعزز.
وقد �س�رك يف امل�سروع جميع طالب 

املدر�سة الب�لغ عددهم 630 ط�لب� 
وط���ل��ب��ة م��ن خ���الل جم��م��وع��ة من 
الفع�لي�ت واالأن�سطة كور�ص الإع�دة 
املفيدة   الق�س�ص  وق��راءة   ، التدوير 
بيئتي  م�س�بقة  منه�  وامل�س�بق�ت    ،
الطالب  �سجعت  وال��ت��ي  م�ستدامة 
العلمية  امل�س�ريع  يف  االب��ت��ك���ر  على 
يف  النظيفة  الط�قة  ت�ستخدم  التي 

توليد الكهرب�ء
كم� وجهت موزه العبدويل الطلبة 
التطوعية  االأعم�ل  امل�س�ركة يف  اإىل 
من  لال�ستف�دة   ، البيئة  جم���ل  يف 
عليهم  ب�لنفع  ي��ع��ود  مب���  اأوق���ت��ه��م 
وعلى املجتمع ب�أ�سره ، ويخلق جيال 
ق�درا  للم�سوؤولية  متحمال  واع��ي��� 

على اتخ�ذ القرار.

طالبًا وطالبة ي�شاركون يف مبادرة  »�شون«  حلماية البيئة  630

  جولة افرتا�شية يف جمل�س �شرطة 
اأبوظبي ملتحف �شرطة املربعة 

•• اأبوظبي-الفجر

نظمت جلنة االأدب�ء والقراءة ب�لتن�سيق مع اإدارة ال�سرطة املجتمعية ب�سرطة 
اأبوظبي جولة ميدانيًة افرتا�سية يف متحف �سرطة املربعة  مبدينة العني 
، بعنوان "قلعة املربعة - ت�ريخ �سرطة اأبوظبي" وح�سر اجلولة عدد كبري 

من اجلمهور .
واأكد العميد الدكتور جم�ل حممد النقبي  رئي�ص اللجنة   حر�ص واهتم�م  
اللجنة على  تنفيذ  املب�درات واالأن�سطة اله�دفة وتب�دل املع�رف والروؤى  التي 
تتوافق مع قيم  ومب�دئ جمتمع االإم�رات  اإىل  ج�نب التعريف ب�ملوروث�ت 
ال�سرطية  والتي متثل دالالت  مهمة  للمنت�سبني وافراد املجتمع .واأثنت 
وال�سي�حة  الثق�فة  دائ��رة  يف  املكتب�ت  اإدارة  مدير  املهريي  �سيخة  االأ�ست�ذة 
على التع�ون امل�سرتك بني �سرطة اأبوظبي ودائرة الثق�فة وحر�ص اجلهتني 
الر�سيدة  القي�دة  لروؤية  داعمة  ا�سرتاتيجية   �سراكة   وتطوير  بن�ء  على 
واأهدافه� يف االرتق�ء امل�ستمر ب�خلدم�ت وفق� ملتطلب�ت املجتمع يف التنمية 

امل�ستدامة.
اأبوظبي  �سرطة  ت���ري��خ  يف  الب�حث  املزيني  اهلل  عبد  حميد  االأ���س��ت���ذ  واأك���د 
اهتم�م القي�دة الع�مة  ب�ملوروث ال�سرطي وتعريف املجتمع به منذ بداية 
ت�أ�سي�ص ون�س�أة �سرطة اأبوظبي الع�م 1957 ومراحل التطور التي جعلت 
من اأبوظبي اأكرث املدن اأمن� على م�ستوى الع�مل وم�سرية االإجن�زات التي 
حققته� وذلك عرب اجلولة االفرتا�سية  يف متحف  �سرطة املربعة م�سريا 
اىل ان اجلولة �سملت التعريف بقلعة املربعة والتي تعد رمزا ومعلم ت�ريخًي� 

وثق�في� يف جمتمعن� .
واأ�س�ر اإىل دور �سرطة اأبوظبي يف ن�سر التوعية ب�ملوروث ال�سرطي والتعريف 
�س�بق�ً  امل�ستخدمة  وال���دوري����ت  ال��ق��دمي��ة  واالأزي������ء  االإم���رات��ي��ة،  ب�لثق�فة 
وحر�سه�  على اإبراز  اإرث �سرطة اأبوظبي والذي يعد جزءا من ت�ريخ دولة 

االإم�رات  .  
اأ�سياًل  ج���زءاً  يعد  ال���ذي  ال�سرطي  امل����وروث  على  املح�فظة  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
مو�سح�ً  املع��سرة  االإم���رات��ي��ة  وال�سخ�سية  الوطنية  ال��ه��وي��ة  ت�سكيل  يف 
ج�سرا  ويعد   ، الكثريين  ل��دى  �سي�حية  وجهة  املربعة  �سرطة   متحف  اأن 
تن�سئة  يف  ف�علة  ب�سورة  وي�سهم  املجتمع  فئ�ت  ملختلف  املعريف   للتوا�سل  

جيل واع برتاث الوطن.

د. عائ�شة اجلابري تقدم حما�شرة يف العالمات 
امل�شيئة واملحطات الإن�شانية عند ال�شيخ زايد

•• اأبوظبي-الفجر

احل�سنة  النواي�  �سفرية  اجل�بري  عبداهلل  �س�لح  ع�ئ�سة  الدكتورة  قدمت 
والعمل اخلريي واالإن�س�ين يف ق�رة اأفريقي� حم��سرة �سمن برامج اإ�س�ءات  
" يوم زايد  الت��سع ع�سر من رم�س�ن   " بعنوان:  "بعد  لراحة نف�سية عن 
للعمل االن�س�ين" تن�ولت فيه� حمط�ت متنوعة من  �سخ�سية ال�سيخ زايد 

العظيمة يف احلكمة واالأخالق 
واالن�����������س������ن�����ي�����ة وال����ع����ط�����ء 
والعدل  والت�س�مح  وال��ك��رم 
د.   وق�����دم�����ت    . وال���������س����الم 
اجل���ب��ري يف االإ����س����ءة التي 
املت�بعني   اأالف  معه�  تف�عل 
امل�سيئة  ال���ع���الم����ت  ب��ع�����ص 
وامل�����ح�����ط������ت االإن���������س�����ن����ي����ة 
اخل����ل���دة وم���ب����درات اخلري 
امل�ستدام  وال��ن��ه��ج  وال��ع��ط���ء 
للقي�دة الر�سيدة على خطى 
املوؤ�س�ص، كم� تن�ولت  الوالد 
التي  واالأل�����ق������ب  ال�������س���م����ت 
عرفت به� �سخ�سية  ال�سيخ 
زايد واأبرزه� الوالد الق�ئد، 
وح����ك����ي����م ال������ع������رب، وب���ط���ل 
ال�سموخ،  ورم������ز  االحت���������د، 

و�سيخ العرب، وزايد االإن�س�نية، وزايد العط�ء، وزايد الوف�ء،و زايد املجد، 
وزايد اخلري ...

وا�ستذكرت د. اجل�بري موقف �سخ�سي ح�سل معه� يف جمهورية موريت�ني�  
اأثن�ء رحلة تكرميه� ك�سفرية النواي� احل�سنة والعمل اخلريي واالن�س�ين، 
دخلت  اليدوية  للحرف  ال�سعبية  االأ���س��واق  ب�إحدى  جولة  يف  كنت  فق�لت: 
دك�ن�ً لكي اأ�سرتي، فعلم �س�حب املحل اأنني من االإم�رات، ف�أهداين هدية 
ق���ل يل هذا  اجل���ب��ري  واأ�س�فت  زاي��د.  لل�سيخ  ووف���ء  قيمة عربون حمبة 
الرجل "  اأنت بنت زايد "، فت�أثرت بهذا املوقف وكيفية تعبري هذا الرجل 
املحبة  اإنه�  زاي��د - رحمه اهلل-  ال�سيخ  لوالدن�  وال��والء  عن م�س�عر احلب 
االإن�س�نية اخل�لدة لل�سيخ زايد املحفورة عند كل ال�سعوب ويف خمتلف ق�رات 

الع�مل. 
ال��ه��دف م��ن ه��ذه االإ���س���ءة ر�س�لة وا�سحة  اأن   و���س��ددت د. اجل���ب��ري على 
تكون  واأن  امل��وؤ���س�����ص  ال��ق���ئ��د  ون��ه��ج  اإرث  على  للحف�ظ  ال��ق���دم��ة  ل��الأج��ي���ل 
�سريته منهج�ً م�ستدام�ً عند االأبن�ء يف االإن�س�نية واخلري والعط�ء والوف�ء 
واالخال�ص، وب�لت�يل ال�سري ون�سر ال�سالم والت�س�مح واملب�دىء القيمة التي 
تعلمن�ه� من املعلم االأول  املغفور له -ب�إذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل 

نهي�ن. 

•• اأبوظبي-الفجر

املن�طق  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة  اأط��ل��ق��ت 
اخل�رجية بقط�ع االأمن اجلن�ئي يف 
"�سع�دتهم  مب�درة  اأبوظبي  �سرطة 
�سع�دتن�" وذلك بهدف ن�سر ال�سع�دة 
ب��ني ال��ع��م���ل  ت��زام��ن���ً  م��ع يومهم 
ال��ع���مل��ي  ال���ذي ي�����س���دف االأول من 
الربن�مج  وت�سمن   . �سنوي�ً  م���ي��و 
العم�لية  اجل�����ب����ر  ق����ري����ة  زي���������رة 
اإج��راءات و تدابري  1 و�سط  املفرق 
م���ن فريو�ص  ل��ل��وق���ي��ة  اح����رتازي����ة 
تكرمي  ومت   امل�������س���ت���ج���د،  ك�����ورون������ 

العم�ل وتوزيع الهداي� عليهم.  
واأكد العميد مب�رك �سيف ال�سبو�سي 
املن�طق  ���س��رط��ة  م���دي���ري���ة  م���دي���ر 
اخل�رجية اأن االحتف�لية والتكرمي 
ت�أتي �سمن اهتم�م �سرطة اأبوظبي 
وتفعيل  حتفيزهم   و  العم�ل  بفئة 
املجتمعية  ب���مل�����س��وؤول��ي��ة  ال�����س��ع��ور 
ب�عتب�رهم  وم�����س���ن��دت��ه��م  ل��دي��ه��م 

طرف�ً رئي�سي�ً يف التنمية امل�ستدامة 
ترخي�ص  اإدارة  اح��ت��ف��ل��ت  ك���م����   .
يف  ب���ل��ظ��ف��رة   واالآل���ي����ت  ال�س�ئقني 
���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي  مب��ن������س��ب��ة يوم 
زاي������د ل��ل��ع��م��ل االإن���������س�����ين وال���ي���وم 
العقيد  واأو�سح  للعم�ل.     الع�ملي  
اإدارة  امل��زروع��ي- مدير  �س�مل  �سيف 
ت��رخ��ي�����ص ال�����س���ئ��ق��ني واالآل����ي�����ت - 
احتف�ء   هي  االحتف�لية  اأن  الظفرة 
العط�ء  وم�سرية  االإن�س�ين  ب�لعمل 

املوؤ�س�ص   ال��ق���ئ��د   ان��ت��ه��ج��ه���   ال��ت��ي 
املغفور له ال�سيخ زاي��د  بن �سلط�ن  
" الذي  اآل نهي�ن "طيب اهلل  ثراه 
ال�سعوب  بج�نب  وقوفه  عنهحُ  ��رف  عحُ
يف  االإن�س�نية  للق�س�ي�  ومن��سرتهحُ 
و مواقفه  ال��ع���مل  اأن���ح����ء  خم��ت��ل��ف 
التي ال ح�سر  وم��ب���درات��ه   املجيدة 
ال��ت��ن��م��وي��ة التي  ل��ه���، و م�����س���ري��ع��ه 
م�س�رق  يف  اجل���م���ي���ع  ب���ه����  ي�����س��ه��دحُ 

االأر�ص ومغ�ربه�.

 �شرطة اأبوظبي تطلق مبادرة » �شعادتهم �شعادتنا « مبنا�شبة يوم العمال العاملي 
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الكاكاومنكوبتناولاأندرا�شةتزعم
الوجباتمنبدلاليوممدارعلى
من ي�شاعد اأن ميكن ،اخلفيفة
املفرطة ال�شمنة م��ن يعانون
لوح��ت��ىال����وزناإن��ق��ا���ضع��ل��ى
غذائيا نظاما يتبعون ك��ان��وا

عايلالدهون.

الفئران  اأمريكيون  ب�حثون  اأعطى  معملية،  جت���رب  ويف 
ال��ب��دي��ن��ة امل�����س���ب��ة ب����أم���را����ص ال��ك��ب��د، م��ك��م��ل غ���ذائ���ي من 

م�سحوق الك�ك�و ملدة ثم�نية اأ�س�بيع.
غذائي�  نظ�م�  تتبع  ك�نت  الفئران  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ع�يل الدهون، وجد اخلرباء اأن املكمل الغذائي يقلل من 

تلف احلم�ص النووي وكمية الدهون يف اأكب�ده�.
ال�سحية  الفوائد  عن  لنتعلمه  املزيد  هن�ك  اأن  حني  ويف 
اأنه قد يعيق بطريقة م� ه�سم  للك�ك�و، يعتقد الب�حثون 
زي�دة  وب�لت�يل جتنب  والكربوهيدرات،  الغذائية  الدهون 

الوزن.
ويعد م�سحوق الك�ك�و، وهو مكون غذائي �س�ئع ي�ستخدم 
ب�الألي�ف  اأي�س�  غني�  ال�سوكوالتة،  اإن��ت���ج  يف  �س�ئع  ب�سكل 
مركب�ت  وه��ي  النب�تية"،  الكيمي�ئية  و"املواد  واحل��دي��د 
ب�أنه� تدعم  النب�ت�ت معروفة  كيمي�ئية قوية موجودة يف 
مثل  ب�أمرا�ص  االإ�س�بة  خم�طر  من  وتقلل  املن�عة  جه�ز 
القلب  واأم��را���ص  املف��سل  وال��ت��ه���ب  واخل���رف  ال�سرط�ن 

وال�سكتة الدم�غية.
وق�������ل م���ع���د ال����درا�����س����ة ج���و����س���وا الم�������ربت، م����ن ج�معة 
ا�ستهالك  اأن  اإىل  ال��درا���س���ت  "اأ�س�رت  بن�سلف�ني�:  والي��ة 
ب�أمرا�ص  االإ�س�بة  خم�طر  بتقليل  مرتبط  ال�سوكوالتة 
واأمرا�ص  الدم�غية  ال�سكتة  ذلك  واالأي�ص، مب� يف  القلب 

القلب الت�جية وال�سكري النوع الث�ين".
ا�ستهالك  ك���ن  اإذا  مم�  التحقق  املنطقي  من  ك���ن  لذلك، 
الك�ك�و له ت�أثري على مر�ص الكبد الدهني غري املرتبط 

ب�لكحول، والذي يرتبط ع�دة ب�ل�سمنة الب�سرية.
ومتيل ال�سوكوالتة الع�دية والداكنة وكذلك ال�سوكوالتة 
التي حتتوي على ن�سبة منخف�سة من ال�سكر، اإىل احتواء 

كمي�ت اأقل من ال�سكر والدهون وكتلة ك�ك�و اأكرث.
جت�ري�  متوفرا  الك�ك�و  من  منتج�  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
الف�سيولوجية" -  الن�حية  من  للتحقيق  ق�بلة  "بجرعة 
وب�لن�سبة  مك�فئه�.  م�س�عفة  للب�سر  ميكن  اأن��ه  يعني  م� 
10 مالعق كبرية من  ح��وايل  تن�ول  على  يعمل  للب�سر، 
م�سحوق الك�ك�و يومي� اأو حوايل خم�سة اأكواب من الك�ك�و 

ال�س�خن يومي�.
وال ين�سح الربوفي�سور المربت االأ�سخ��ص الذين يع�نون 
من ال�سمنة املفرطة - اأو اأي �سخ�ص اآخر - ب�إ�س�فة خم�سة 
وعدم  اليومي،  روتينهم  اإىل  ال�س�خن  الك�ك�و  من  اأك��واب 

تغيري اأي �سيء اآخر يف نظ�مهم الغذائي.
وق�ل: "من املحتمل اأن يكون هذا التب�دل مفيدا، خ��سة 
م��ع ات��ب���ع ن��ظ���م غ��ذائ��ي ���س��ح��ي ���س���م��ل وزي������دة الن�س�ط 

البدين".
ب�أمرا�ص  امل�س�بة  البدينة  الفئران  الدرا�سة، عوجلت  ويف 

الكبد بنظ�م غذائي غني ب�لدهون مكمل ب� 80 ملليغرام 
من م�سحوق الك�ك�و لكل غرام من الطع�م.

الدهني،  الكبد  م��ر���ص  يف  ال��ت��غ��ريات  الب�حثون  وفح�ص 
ال��ت���أك�����س��دي، واال���س��ت��ج���ب��ة مل�س�دات  وع���الم����ت االإج���ه����د 
االأك�سدة، وتلف اخلالي� يف الفئران البدينة التي تتغذى 

على ن�سبة ع�لية من الدهون والتي عوجلت ب�ملكمالت.
اأن ال��ف��ئ��ران امل��ع���جل��ة ب���ل��ك���ك���و اكت�سبت  ووج���د اخل���رباء 
اأ�سغر يف  اأوزان  ولديه�   ،21% بن�سبة  اأق��ل  وزن��� مبعدل 
التي  الفئران  اأقل - من  الته�ب  اإىل  الطح�ل - م� ي�سري 
مكمل  ع��ل��ى  حت�سل  مل  وال��ت��ي  ب���ل��ده��ون  تغذيته�  مت��ت 

الك�ك�و.
ويف نه�ية فرتة الدرا�سة التي ا�ستمرت ثم�نية اأ�س�بيع، ك�ن 
لدى الفئران التي تن�ولت الك�ك�و ن�سبة دهون اأقل بن�سبة 

ال�س�بطة. الفئران  من  اأكب�ده�  يف   28%
وك�ن لدى الفئران املع�جلة ب�لك�ك�و اأي�س� م�ستوي�ت اأقل 
اأقل  وم�ستوي�ت  الت�أك�سدي،  االإج��ه���د  من   56% بن�سبة 
بن�سبة %75 من تلف احلم�ص النووي يف الكبد مق�رنة 

ب�لفئران التي متت تغذيته� ب�لدهون.
الربوفي�سور  خم��ت��رب  يف  ال�����س���ب��ق��ة  ال��درا���س���ت  واأظ���ه���رت 
المربت، اأن م�ستخل�س�ت الك�ك�و وبع�ص املواد الكيمي�ئية 

املوجودة يف م�سحوق الك�ك�و،
الدهون  امل�سوؤولة عن ه�سم  االإن��زمي���ت  تثبط  اأن   ميكن 

الغذائية والكربوهيدرات.
لذلك، من املحتمل اأنه عندم� تلقت الفئران الك�ك�و كجزء 
من نظ�مه� الغذائي، منعت املركب�ت املوجودة يف م�سحوق 
الك�ك�و ه�سم الدهون الغذائية، م� يعني اأن الدهون متر 

عرب اأجهزته� اله�سمية.
ويعتقد ال��ربوف��ي�����س��ور الم���ربت اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
الفئران، فقد حتدث عملية مم�ثلة  ا�ستخدمت  التج�رب 

مع الك�ك�و عند الب�سر.
لالأ�سخ��ص  معملي�  من��وذج���  البدينة  ال��ف��ئ��ران  وق��دم��ت 
ب�لكحول  املرتبط  غري  الدهني  الكبد  مبر�ص  امل�س�بني 
)NAFLD(، والذي يوؤثر على ن�سبة كبرية من �سك�ن 

الع�مل.
NAFLD تندب� وتلف� ال رجعة فيه  اأن ي�سبب  وميكن 
اأن يتطور اإىل تليف الكبد )تندب( وف�سل  للكبد، وميكن 

االأع�س�ء.
وق�ل المربت: "نظرا الرتف�ع ن�سبة االأ�سخ��ص امل�س�بني 
الع�مل،  من  اأخ��رى  واأنح�ء  املتحدة  الوالي�ت  يف  ب�ل�سمنة 
حمتملة  فع�لة  غذائية  ت��دخ��الت  لتطوير  ح���ج��ة  ه��ن���ك 

بدال من جمرد عوامل وق�ئية".
ون�سرت الدرا�سة يف جملة الكيمي�ء احليوية الغذائية.

حتىلوكنتتتبعنظاماغذائياعايلالدهون

ال�شوكولتة .. هل ميكن اأن ت�شاعد على اإنقا�س الوزن؟

من  احل�لية  الن�س�ئح  تدعم  النت�ئج  اإن  الب�حثون  وق���ل 
�سلط�ت ال�سحة الع�مة.

الع�ملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ق����ل���ت  امل��������س���ي،  ال���ع����م  ويف   
)WHO( اإن االأمه�ت امل�س�ب�ت ب�"كوفيد19-" امل�ستبه 

به� اأو املوؤكدة ميكنهن موا�سلة الر�س�عة الطبيعية.
وق�لت املراكز االأمريكية ملك�فحة االأمرا�ص والوق�ية منه� 
SARS- اإن حليب االأم "لي�ص م�سدرا حمتمال" النتق�ل

CoV-2، واإن االأمه�ت امل�س�ب�ت ميكن اأن ير�سعن من 
الثدي ط�مل� اأنهن يتخذن بع�ص االحتي�ط�ت.

واأ�س�ر الدكتور م�ر�سيل يوتيبينغ،
 االأ�ست�ذ امل�س�عد يف كلية األربت اأين�ست�ين للطب يف مدينة 

نيويورك، 
 13 يف  اجلديدة  الدرا�سة  مع  نحُ�سرت  افتت�حية  مق�لة  يف 
يديك  غ�سلت  "اإذا   :Pediatrics جم��ل��ة  يف  اأب���ري���ل 

الر�س�عة  من  مينعك  �سبب  يوجد  فال  قن�ع�،  وارت��دي��ت 
الطبيعية".

اإن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج����ود تو�سي�ت  وق�����ل ي��وت��ي��ب��ي��ن��غ 
ت�ستمر  اأن  املهم  فمن  ب�لفعل،  الطبيعية  الر�س�عة  ب�س�أن 
املتعلقة  الر�سع  الته�ب�ت  ك�نت  اإذا  م�  تتبع  يف  الدرا�س�ت 

بحليب الثدي حتدث اأم ال.
�سلوم�ي،  اأوفيك  نوا  الدكتور  الرئي�سي  الب�حث  واأو�سح 
الذي يراأ�ص وحدة حديثي الوالدة يف مركز هدا�س� الطبي 
ب�جل�معة العربية يف القد�ص، اإن هذه النت�ئج االأخرية ال 

ت�ستبعد هذا االحتم�ل.
وت�بع: "لكن من غري املرجح اأن تنتقل العدوى عن طريق 

حليب االأم".
55 ر�سيع� ولدوا يف  الب�حثون  ت�بع  الدرا�سة،  اأجل  ومن 
املركز الطبي االإ�سرائيلي الأمه�ت ثبتت اإ�س�بتهن بفريو�ص 

.SARS-CoV-2
 ومت اختب�ر جميع االأطف�ل حديثي الوالدة �سلبي� للعدوى 

بعد الوالدة بفرتة وجيزة.
ووق���ع اإع��ط���ء ث��الث��ة اأرب����ع االأط��ف���ل حليب ال��ث��دي اأثن�ء 
اإق�متهم يف امل�ست�سفى، ومت اإر�س�ع نحو %85 منهم بعد 

العودة اإىل املنزل.
ومل ي�سب اأي منهم بفريو�ص كورون�، بن�ء على اختب�رات 
الفح�ص التي اأجريت بعد اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�س�بيع من 

مغ�درة امل�ست�سفى.
مبالم�سة  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  تو�سي  ع���م،  وب�سكل 
وقت ق�سري من  بعد  الطبيعية  والر�س�عة  للجلد  اجللد 
والدة الر�سيع، وهذا ينطبق اأي�س� على االأمه�ت امل�س�ب�ت 

ب�"كوفيد19-".
وطرح يوتيبينغ �سوؤاال اآخر: هل من املمكن اأن ميد حليب 
الثدي هوؤالء االأطف�ل ب�أج�س�م م�س�دة للفريو�ص؟ واأو�سح 

اأنه مت اكت�س�ف مثل هذه االأج�س�م امل�س�دة يف حليب الثدي 
لدى الن�س�ء امل�س�ب�ت، لكن من غري الوا�سح م� اإذا ك�نت 
ت�س�عد يف حم�ية االأطف�ل. واأ�س�ف: "لهذا ال�سبب نحت�ج 

اإىل مزيد من البحث".
اأن  هو  متزايد  ب�سكل  وا�سح�  يبدو  م�  اإن  �سلوم�ي  وق���ل 
خطر اإ�س�بة االأطف�ل ب�"كوفيد19-" عن طريق الر�س�عة 

الطبيعية "منخف�ص جدا".

حليب الثدي ل ي�شيب الر�شع بـ »كوفيد- 19«
ميكنهن2-SARS-CoV�بامل�شاباتالأمهاتباأنالطماأنينةمنمزيداجديدةدرا�شةتقدم

اإر�شاعاأطفالهنباأمان.
اأيا ب�"كوفيد-19" اأن م�شابات لأمهات ولدوا ر�شيعا 55علىاأجريت التي الدرا�شة ووجدت
يف الثدي حليب على يح�شلون بداأوا معظمهم اأن من الرغم على ،بالفريو�ض ي�شب ملمنهم

امل�شت�شفى.
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العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر

الدعوى رقم 2006 ل�صنة 2021 جتارى جزئی
لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية - دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة الثالثة

املرفوعة من : بنك م�سر ) فرع ال�س�رقة (
�سد: عمرو جم�ل احمد عبد اهلل ا�سم�عيل

- املدعى عليه : عمرو جم�ل احمد عبد اهلل ا�سم�عيل
ب�الإ�س�رة اىل احلكم ال�س�در بت�ريخ 2021/4/15 بندبي خبريا يف الدعوى اأعاله ، نخطركم ب�أنه 
مت حتديد موعد اإجتم�ع اخلربة االأول يوم االأحد املوافق 2021/5/9 ال�س�عة 11،00 �سب�ح�ً على 
اأن يتم التوا�سل مع مكتب اخلبري قبل موعد االإجتم�ع الإعالمكم ب�الإجراءات واالآلية املتبعة لعقد 
االإجتم�ع ب�لت�ريخ والتوقيت املبني اأعاله ، علم�ً ب�أن بي�ن�ت التوا�سل مع مكتب اخلبري هي : ه�تف  رقم 

info@nebrascapital.com 04/2691222 ، بريد الكرتوين :
اخلبري امل�صريف / حممد بن دملوك
قيد رقم : 635

اإجتماع خربة 

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2021 / 49 نزاع تعيني خربة عقارى دبی
ال�س�دة : �سي يف تك ا�ست�س�ريون مهند�سون.

حيث اأن املتن�زع : م�سعل ج�بر ج��سب ح�سن الفر�ص. 
“ اأق�م عليكم الدعوى رقم 2021/49 نزاع تعيني خربة عق�رى دبى ، وبن�ءاً على احلكم ال�س�در من 
قبل حم�كم دبى بت�ريخ 2021/04/13 بندب م/ع�ئ�سة �سليم�ن اآل علي خبريا هند�سي�ً للدعوى ، 
لذلك يجب عليكم ح�سور اجتم�ع اخلربة املحدد يوم االإثنني املوافق 2021/5/10 ال�س�عة  11:00     
م�س�ء عن بعد عرب تطبيق )م�يكرو�سوفت تييمز(، كم� يجب عليكم تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية 
املوافق  االإثنني   يوم  بحلول  او  قبل  بتقدميه�  ترغبون  اأوراق  اأو  م�ستندات  واأي  ب�لدعوى  املتعلقة 
2021/5/10 ، على امييل اخلبري Info@aishaalali.com ، ويف ح�ل وجود اأي ا�ستف�س�رات 
ب�أن اخلربة  ، علم�ً   )0545507052 االتية )متحرك:  االأرق�م  التوا�سل مع اخلربة على  يرجي 

�ستقوم مبب��سرة امل�أمورية ولو يف غي�ب اخل�سوم.
اخلبري الهند�صي
عائ�صة �صليمان اآل علي

اإجتماع خربة 

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اإعالن بالن�صر 

بالدعوى 2021/1090 جتاري جزئي - دبي
اىل املدعي عليه� 1/ �سركة مزون ملق�والت البن�ء - ذ م م 

الدعوى  اأق�مت  م م. قد  ذ  املركزي �ص  التكييف  الب��سل العم�ل  املدعية /  ان  مب� 
املذكورة اأعاله ومب� اأن املحكمة قد انتدبتن� خبريا يف هذه الدعوى، ونظرا لعدم 
اإمك�نية التوا�سل اله�تفي او عن طريق الربيد االلكرتوين مع املدعى عليه� 1 ، 
ف�إنن� ندعوكم حل�سور اجتم�ع اخلربة الث�ين اأو ح�سور ممثلكم الق�نوين ال�س�عة 
ن�ظم  حممد   / اخلبري  مبكتب   2021-05-11 الثالث�ء  يوم  �سب�ح   11:00
ا�سرب بدبي - عود ميث�ء - بن�ية �سبيكرتوم - مكتب 15/102 - ه�تف : 8818 

313-04 لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم. 
اخلبري حممد ناظم ا�صرب
050  -  416  7395

اإجتماع خربة 

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

املو�صوع : اعالن بالن�صر 
يف الدعوى رقم 1186/2020 ا�صتئناف مدين

اعالن ح�صور امام اخلبري املحا�صبي / عامر عبد الكرمي جودة
يتعني على امل�س�ت�أنف �س�دهم� )1 - حممد بالل عبد الرحمن ، 2-ان�س�و ك�ندي ث�الك�ل 
وت�س�وية  اخلربة  اإدارة  مقر  اإىل  احل�س�ور  االإق�مة  حمل  جمهويل  اأ�س�رف(  حممد 
احل�سيبة  مب�ين  مبجمع   )M09( رقم  مكتب  امليزانني  ط�بق  يف  الك�ئن  املن�زع�ت 
للجوائز مبنى )C( الواقع على �س�رع الث�ين من دي�سمرب يف الفرتة من 2021/5/4 
حتى 2021/5/10 اأثن�ء �س�ع�ت الدوام الر�سمي من الث�منة �سب�ح�ً حتى الواحدة 
ظهراً، ملق�بلة اخلبري املذكور واإح�س��ر ك��ف�ة الوث�ئق وامل�س�تن�دات التي توؤيد موقفه يف 

الدعوى ) 1186/2020- ا�ستئن�ف مدين(.
عن اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات
اخلبري املحا�صبي / عامر عبد الكرمي جودة

اإجتماع خربة 

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000917/ 

اإىل املحكوم عليه : اال�سك�ل الذهبية للمق�والت الفنية - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�س�لح املدعي 

املنفذ حممد فريوج مال �سيخ ج�نو   يف الق�سية امل�س�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف 9229 درهم ، ب�الإ�س�فة 

اىل تذكرة العودة اىل وطنه وقيمته� 990 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي امل�س�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  ح�لة  ويف  االإخط�ر.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�. 
القا�صي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اإعالن مبوعد جل�صة بالن�صر

رقم الدعوى 2021/50 جتاري جزئي 
بن�ء على طلب  مدعي / م�سنع مهنور للتغليف - ذ م م - اجلن�سية 

اىل / مدعي عليه / ه�رموين لل�سن�ع�ت - ذ م م - اجلن�سية 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور ام�م حمكمة راأ�ص اخليمة االإبتدائية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�س�عة 10.30 من يوم االأحد املوافق 2021/5/9 لالإج�بة على الدعوى 
وتقدمي م� لديك من بي�ن�ت ودفوع ، ويف ح�لة تخلفك عن احل�سور او ار�س�ل وكيل عنك 

يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستب��سر الدعوى غي�بي�. 
املالحظ�ت : االإم�رات / راأ�ص اخليمة / الغيل - راأ�ص اخليمة / املنطقة ال�سن�عية 

 ق�صم التنفيذ
جالل علي جالل مر�صي 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0005518 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�سداقة لتنظيم املع�ر�ص ميثله� ح�س�م وديع العري�سي 
  9169219

نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ 2021/1/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى ب�لرقم اأعاله 
ل�س�لح / حكيم اهلل �سري اهلل  ب�لت�يل :  ن�ص احلكم 

حكمت املحكمة : مبث�بة احل�سوري :- 
" والزام  الف درهم  " ثالثة و�ستون  يوؤدي للمدعي مبلغ 63000 درهم  ب�ن  املدعي عليه  الزام 

املدعي عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  
حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل املدة الق�نونية ...... يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سره.

القا�صي/ح�صام الدين  م�صطفی حممد خ�صر 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي( عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0000329 يف  الدعوى رقم

اىل : املدينة العم�ل تنفيذ الت�سميم الداخلي الديكور - ذ م م 
جمهول حمل االإق�مة : عجم�ن - النخيل 1 - رقم مك�ين 4292011484   

 : اله�تف  رقم   - عجم�ن   : االإق�مة  حمل   / العنوان   / مي�ه  ويل  حممد  ع�رف  حممد   / )ة(  املدعي  ب�أن  نعلمكم 
 : ب������  للمط�لبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأق�م  قد    971568496229

 6000 يلتم�ص املدعي من املحكمة املوقرة حتديد موعد اقرب جل�سة. واحلكم ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي له مبلغ 
درهم )�ستة االف درهم( رواتب مت�أخرة والغ�ء ت�سريح العمل وا�ستالم ا�سل جواز ال�سفر املودع لدى املدعي عليه� وتذكرة 

عودة والزامه� ب�مل�س�ريف والر�سوم. 
اأم�م الدائرة دائرة دع�وى اليوم الواحد العم�لية الث�نية  حمكمة عجم�ن �سب�ح يوم ......  لذا يتوجب عليكم احل�سور 
املوافق 2021/4/27 ال�س�عة 13.00 لتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�ستندات ، ويف ح�لة عدم ح�سوركم اأو اإر�س�ل وكيل 

معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستب��سر االإجراءات الق�نونية يف غي�بكم. 
حرر بت�ريخ 2021/4/20 م

مدير اخلدمات الق�صائية 
يو�صف احلمادي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/3973(

املنذر : �سركة الوف�ق للتمويل �ص م خ
املنذر اإليهم : 1 - مون� �سيف  ، 2 - ا�سواين كوم�ر �سيف

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 1،032،827،00 درهم )فقط مليون واثنني 
وثالثني الف وثم�من�ئة و�سبعة وع�سرين درهم الغري( للمنذر خالل ثالثون يوم� من ت�ريخه 
وح�ل امتن�عكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة ف�ن املنذر يحق له اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية 
 9C -07 قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مب� فيه� طلب بيع العق�ر رقم
 238 واملواقف  776،51 قدم مربع  الب�لغ م�س�حته   1 رايز  اأي  برج  9 مببنى  ب�لط�بق رقم 
واملرهون  لكم  اململوك  دبي  ب�إم�رة  االوىل  الثنية  مبنطقة   34 رقم  االر�ص  قطعة  على   P4-
للمنذر طبق� الحك�م الق�نون وامل�دتني ) 25 ( و) 26 ( وم� بعدهم� من ق�نون الرهن الت�ميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 ب�م�رة دبي مع حفظ ك�فة حقوق املنذر الق�نونية االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

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

املنذرة :- مي للعق�رات )�ص.ذ .م .م ( 
املنذر اليه :- وننيي�ص حللول تقنية املعلوم�ت �ص ذ م م - رقم الرخ�سة التج�رية )707981(

)جمهول( حمل االق�مة(
تنبه املنذرة على املنذر اإليه� ب�لت�يل: 

ت�ريخ  حتى  م�ستحق  دره�م  وثم�نون  وواح�د  واربعم�ئ�ه  ال�ف  ع�س�ر  ت�سعة   )19481( مبلغ  �سداد  ب�سرورة   - اوال: 
ي�ستجد من القيمة االيج�ري�ة وذلك حتى ت�ريخ االإخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�س�داد  م�  اىل  ب�ال�س�فة   2021/4/25
2000 دره�م وذل�ك ع�ن غرام�ة ارجت��ع ال�سيك�ت م�ن البن�ك دون �س�رفه� و�س�داد )4250( دره�م وذلك عن �سربية القيمة 

امل�س�فة طبق� للبند رقم 22 من عقد االيج�ر مع م� ي�ستجد من ر�سوم. 
ث�ني�ً: - اإخ�الء مكتب رق�م) 402 ( حم�ل عق�د االيج�ر والك�ئن بريج مي املق�مة على قطعة االر�ص رق�م)231 -219 ( 
ب�س��رع ع�م��ن - النه�ده 1 - دبي وت�سليمه للمن�ذرة خ�لي��ً م�ن العي�وب وال�س�واغل واالأ�س�خ��ص وذل�ك ب�حل�لة التي ك�ن عليه� 

وقت اال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا االإنذار.
االإجراءات  ك�ف�ة  التخ�ذ  املن�ذرة  ت�س�طر  �س�وف  واإال  االإنذار  به�ذا  اإعالنك�م  ت�ري�خ  م�ن  تب�داأ  يوم��  ثالث�ون  خ�الل  وذل�ك 
الق�نونية الالزمة ال�سرتداد حقوقه�� ط�رفكم مب� يف ذلك املط�لبة ب�ل�سداد واالخالء م�ع حتميلكم ك�ف�ة الر�سوم وامل�س�ريف 

الق�س�ئية وذلك مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة االأخرى جت�ه املنذر اإليه� .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
انذار قانوين بالن�صر

رقم )2021/3960(
املنذر: كور ميت�لك لل�سن�ع�ت - ذ.م.م

املنذر اإلي�ه: نبيل ف�ر�ص كرم - لبن�ين اجلن�سية
)جمهولة حمل االإق�مة(

درهم�   50،057 مببلغ  ب�لوف�ء  ويكلفه  اإليه  املنذر   - املنذر  ينذر  االإنذار  هذا  مبوجب 
اإم�راتي� )خم�سني األف�ً و�سبعة وخم�سني درهم� اإم�راتي�ً( خالل مدة ال تتج�وز خم�سة )5( 
اأي�م بدءاً من ت�ريخ هذا االإعالن خالق�ً لذلك، �سيتقدم املنذر اإىل الق�س�ء التخ�ذ جميع 
االإجراءات الق�نونية الالزمة �سدكم والزامكم بدفع املبلغ املتقدم ذكره ب�لك�مل )مب� يف 
ذلك ف�ئدة الت�أخري الق�نوين بن�سبة 12٪ �سنوي�ً ابتداء من ت�ريخ املط�لبة الق�نونية وحتى 
الت�سوية الك�ملة(، ب�الإ�س�فة اإىل التعوي�ص املن��سب عن ال�سرر املعنوي وامل�دي الذي حلق 
ب�ملنذر ب�سبب عدم �سدادكم هذا املبلغ يف ت�ريخ اال�ستحق�ق وكذلك دفع الر�سوم والنفق�ت 

الق�س�ئية )مب� يف  ذلك اأتع�ب املح�م�ة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/3981(
املنذر:�سك�ي كورت�ص �ص.ذ.م.م - بوك�لة املح�مي /احمد ح�سن امل�زمي

�سد - املنذر اليهم�  : 1 - اندك�ص بروبريتز دي دبليو �سي ملتد
تومبي اأ�سرف  على   -  2

املو�سوع : الت�سريح ب�إعالن املخطر اإليهم� ن�سراً
جئن� مبوجب هذا الكت�ب ننذركم بوجوب �سداد قيمة ال�سيك�ت اأعاله الب�لغ جمموعه� 
وقدره اأربعة ماليني وثم�نية وت�سعون األف�ً وت�سعم�ئة وواحد وت�سعون درهم�ً وثم�نية 
وثم�نون فل�س�ً 4،098،991،88  درهم  للمخطرة وذلك خالل مدة اق�س�ه� خم�سة 
اي�م من ت�ريخه واال�سوف ن�سطر ا�سفني التخ�ذ االإجراءات الق�نونية بحقكم وعلى 
م�سوؤوليتكم ونفقتكم م�س�ف اإليه� الف�ئدة الق�نونية وحمتفظني بك�فة احلقوق الأية 

جهة ك�نت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/3907(

املنذر: م�س�ريع قرق��ص مل�لكه� املت�س�حلة �سركة ال�سخ�ص الواحد �ص. ذ.م.م
)�سك�ست لت�أجري ال�سي�رات - فرع م�س�ريع قرق��ص ذ.م.م(

املنذر اإليه/ حممد خ�لد �سعيد حممد �سعيد �سوكت )ب�ك�ست�ين اجلن�سية( )جمهول حمل االإق�مة(
يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهم� الإنذاره� ب�الآتي 

مبوجب هذا االخط�ر ننبه على املخطر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ 53،930،00 درهم� )فقط ثالثة 
اأي�م من ت�ريخ ن�سر هذا االأخط�ر ويف   5 وخم�سون األف وت�سعم�ئة وثالثون درهم�( وذلك يف خالل 
ح�لة عدم التزام املخط�ر ال�ي�ه ب�لوف�ء ب�ملط�لبة انف�ة ال�ذكر �ستقوم املخطرة ب�تخ�ذ ك�فة االجراءات 
 )6٨  -  62( امل�واد  الأحك��م  وفق�ً  اأداء  اأمر  ا�ست�سدار  طريق  عن  حقوقه�  ال�ستيف�ء  الالزمة  الق�نونية 
رقم  الوزراء  جمل�ص  ق�رار  احك��م  بع�ص  بتعديل   2020 ل�سنة   33 رقم  الوزراء  جمل�ص  ق�رار  م�ن 
مع املط�لبة ب�لفوائد   1992/11 االحت�دي  للق�نون  التنظيمية  الالئحة  �س�أن  يف    2018/57
والتعوي�ص عم� ا�س�ب املخطرة من اأ�سرار وننبه على املخطر اليه مب� ورد اأعاله وذلك الأخذ العلم 

به ومبقت�س�ه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

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

املنذرة/ املحيط اله�دي ل�سن�عة مف�تيح الت�سغيل الكهرب�ئية - ذ.م.م.
بوك�لة املح�مي/ي��سني اأبو بكر احل�مد برقم حمرر  2021/1/57700 

املنذر اإليه� االأوىل/كور تيك للخدم�ت القنيه ذ.م.م.
املنذر اإليه الث�ين/مهند ط�رق را�سد ملحي�ص - )املوقع على ال�سبك�ت(

املو�س�وع/ تكليف ب�لوف�ء �س�داد مبلغ وقدره 405،780،90 درهم )اأربعم�ئه وخم�س�ه اإلف و�سبعم�ئة وثم�نون درهم وت�سعون 
اإىل الر�سوم وامل�سروف�ت  12% من ت�ريخ اال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م، ب�ال�س�فة  فل�ص(  والف�ئده الق�نونية عنه بواقع 
واأتع�ب املح�م�ة، مبوجب تع�مالت جت�رية �س�بقة م� بني املنذرة واملنذر اإليه� االأوىل، تر�سد يف دمة االأخرية ل�س�لح موكلتن� 
)املنذرة( مبلغ م�يل، وبن�ء عليه ق�مت املنذر اإليه� االأوىل بت�سليم املنذرة عدد 4 �سيك�ت م�سحوبني من ح�س��به� البنكي رقم 
0042728411001 لدى بنك بنك راأ�ص اخليمة الوطني. وحيث اأن املنذر اإليه الث�ين هو املخول ب�لتوقيع عن املنذر اإليه� 
االأوىل، وهو املوقع ب�س�وء نية على ال�سيك�ت �س�ند املط�لبة لذا يحق اخت�س�مه مدني� وجن�ئي�. لذلك ، ف�إنن� وب�لني�بة عن موكلتن� 
)املنذرة( ننذركم� ب�سرورة الوف�ء ب�سداد مبلغ وقدره 405،780،90 درهم )اأربعم�ئه وخم�س�ه اإلف و�سبعم�ئة وثم�نون درهم 
وت�سعون فل�ص( والف�ئدة الق�نونية عن هذا املبلع بواقع 12% من من ت�ريخ االإ�ستحق�ق حتى مت�م ال�سداد، وذلك خالل )5( 
خم�سة اي�م من ت�ريخ ا�ستالمكم� لهذا االإنذار واإال �سن�سطر اإىل اللجوء للق�س�ء واتخ�ذ ك�فة االإجراءات الق�نونية والتحفظية 

�سدكم� لتح�سيل املبلغ، ب�الإ�س�فة اإىل جميع الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�صر

رقم الإنذار )2021/3912(
املنذرة : جنيد لتج�رة لوازم التمديدات ال�سحية والكهرب�ئية ) �ص.ذ.م.م(- فرع دبى

بوك�لة املح�ميني/ بدر حممد القرق واحمد �سيف م�جد املطرو�سي.
�سد املنذر اليه :- بيالرز اإلكرتوميك�نيك ذ.م.م

تتوجه املنذرة بهذا االإنذار اىل املنذر اليه� الإنذاره� ب�الآتي:- 
تنذر املنذرة املنذر اإليهم� وتكلفهم� ب�لت�س�من فيم� بينهم� ب�سرعة الوف�ء ب�أن يدفع� له� مبلغ وقدره 
واربعون الف و�ستم�ئة وخم�سة درهم وواحد فل�ص( قيمة ال�سيك�ت اأرق�م  )واحد  درهم   41،605،1
2888 و 3935 املوؤرخني يف 2019/5/16 و 2019/10/24  وامل�سحوبني على بنك االم�رات 
دبي الوطني من قبل املنذر اإليهم� ل�س�لح املنذرة خالل خم�سة اأي�م من ت�ريخه واإال �ست�سطر املنذرة 
الإتخ�ذ االإجراءات الق�نونية الالزمة جت�ه ذلك االأمر اأم�م املحكمة املخت�سة ومن ثم �سيكون املنذر 
مت�م  وحتى  االإ�ستحق�ق  ت�ريخ  من  الق�نونية  الف�ئدة  مع  به  املط�لب  املبلغ  ب�سداد  ملزمني  اإليهم� 

ال�سداد والتعوي�ص وكذا ب�لر�سوم الق�س�ئية وامل�سروف�ت ومق�بل اأتع�ب املح�م�ة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�صر

رقم )2021/3817(
املنذر: م�سنع املحيط للمط�ط  - بوك�لة املح�مي /احمد ح�سن امل�زمي

�سد - املنذر اليه / قطب الدين حممد في�ص الدين حممد 
املو�سوع :طلب اإعالن ب�لن�سر 

الب�لغ  اأعاله  ال�سيك�ت  الكت�ب ننذركم بوجوب �سداد قيمة  جئن� مبوجب هذا 
جمموعه�  اإجم�يل وقدره )15،000( درهم  خم�سة ع�سر الف درهم اإم�راتي 
للمخطرة، وذلك خالل مدة اق�س�ه� خم�سة اي�م من ت�ريخه واال�سوف ن�سطر 
ا�سفني التخ�ذ االإجراءات الق�نونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم م�س�ف 

اإليه� الف�ئدة الق�نونية وحمتفظني بك�فة احلقوق الأية جهة ك�نت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اخطار عديل بالوفاء بقيمة ال�صيكات 43750 درهم

برقم املحرر 2021/8617
منوذج

املخط�ر/ احمد م�لك عبدالعزيز لبن�ين اجلن�سية ويحمل بط�قة هوية رقم 784197454691979
العن�وان / عجم�ن - املنطقة الرا�سدية -  رقم اله�تف/ 0527770017

املخطر اإليه / ريديف�ين هندي اجلن�سية يحمل بط�قة هوية رقم 784197274169727
العن�وان/ دبى ه�تف رقم/ 0509161350 

املو�سوع / اإخط�ر عديل للوف�ء ب�سداد قيمة �سبك�ت مببلغ 43750 درهم ام�راتى
املخطر اليه ترتبت يف ذمته مب�لغ بقيمة 43750 درهم ام�راتي جمموع قيمة ال�سبك�ت املرتتبة يف ذمته

وعليه ف�ن املخطر يطلب من املخطر اليه �سداد املب�لغ امل�ستحقة
وحيث انه بت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سيك�ت توجه املخطر ل�سرفه� اإال اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود الر�سيد الك�يف بي�ن�ت ال�سيك�ت ك�لت�يل:

ال�سيك رقم 000259 مببلغ 8750 درهم بت�ريخ ا�ستحق�ق 2017/8/6  امل�سحوب على بنك االم�رات اال�سالمي
ال�سيك رقم 000260 مببلغ 8750 درهم بت�ريخ ا�ستحق�ق 2020/2/6  امل�سحوب على بنك االم�رات اال�سالمي

ال�سيك رقم 000261 مببلغ 8750 درهم بت�ريخ ا�ستحق�ق 2018/32/6  امل�سحوب على بنك االم�رات اال�سالمي
ال�سيك رقم 000254 مببلغ 8750 درهم بت�ريخ ا�ستحق�ق 2016/11/6  امل�سحوب على بنك االم�رات اال�سالمي

ال�سيك رقم 000252 مببلغ 8750 درهم بت�ريخ ا�ستحق�ق 2016/118/6  امل�سحوب على بنك االم�رات اال�سالمي
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر ب�لوف�ء ب�ملبلغ رغم م�سي ت�ريخ ا�ستحق�قه واملط�لبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى.

لذلك ف�أنن� نخطركم ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك�ت املذكورة اعاله يف ذمتكم خالل خم�سة اأي�م من ت�ريخ اإخط�ركم واال �ست�سطر التخ�ذ 
االإجراءات الق�نونية.  واطلب من ال�سيد الك�تب العدل التوثيق على هذا االإخط�ر للعلم مب� ج�ء به. وهذا اإخط�ر من� بذلك.  

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�صوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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ح�صور اجتماع اخلرية

يف الدعوى رقم 1118 - 2021 جتاري جزئي 
حمكمة عجمان الدائرة املدنية اجلزئية

املطلوب اإعالنه - اال�ست�ذه / خلود عبدال�سالم عبدالغني ن�سر املدعى عليه� 
بن���ءاً عل�ى تكلي��ف ع�دال�ة حمكم�ة عجم��ن بن�دبي خبي�راأ م��س�رفي��ً ف�ي ال�دع�وى املذكورة اأعاله املرفوعه من : املدعي 

/ حمم�ود املهدي �سدكم وعليه يرجى ح��س�وركم اأم�م اخلبري �سخ�سي�ً اأو وكيال معتمداً 
ميثلكم وتقدمي م�� ل�ديكم من م�ستندات تخ��ص ال�دع�وى - بو�سفكم اطراف مدعى عليه�� وذل�ك ي�وم ال�سبت املواف�ق 
2021/5/8 ال�س�عة 11.00 �سب�ح� وذلك بوا�سطة تقنية االت�س�ل املرئي وامل�سموع عن بعد ب�إ�ستخدام برن�مج 

)ZOOM MEETING CLOUD( وذلك من خالل الرابط الت�يل
https ://zoom.us/support/download  
Password: 617199    Meeting ID: 805 321 4253
samihamed2018@outlook.com الت�يل  اخلربة  بريد  على  مذكراتكم  تر�سل  ان   على 
قبل االجتم�ع بيوم�ن الطالع االطراف عليه� قبل االجتم�ع. لتوا�س�ل / مق�ر اخلربة بن�ي�ة اخل�زن�ه للت��أمني الط�بق 

الث�ل�ث مكت�ب 301 بج�وار م�س�عود لل�سي�رات �س�رع النجدة – ابوظبي. موب�يل + وات�ص اب : 0553895024
اخلبري امل�صريف
�صامي زكی عبد احلميد

اإجتماع خربة 
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اإعالن بالن�صر  

 يف الدعوى رقم 2021/1227 جتاري جزئي    
ب��ن���ي��ة برامي   ، ، احل���ي االإ���س��ب���ين  ال��ع���مل��ي��ة  امل��دي��ن��ة   ، دب���ي  ي����جن - )ام�����رة  ، -2 �سي�س�و  ي��ن��ج ج����ن يل   - 1  : امل��دع��ي عليهم� 
 -: متح��رك   044473559  : ف   044582956  : ت   ،418 رق��م  �سقة   )prime residency  2  (  2 ريزيدن�ص 

مك��ين )3849684201(   299584  : �ص.ب   0552770058/0522539928
نرجو اإعالمكم اأن عدالة حمكمة دبي االإبتدائية قد اإنتدبتن� خبريا م�سرفي� يف الدعوى اأعاله واملق�مة �سدكم من / بنك راأ�ص 
اخليمة الوطني. ونظرا لالإجراءات االإحرتازية ال�سحية يف الوقت احل�يل والتي مبوجبه� �سيتم التق��سي عن بعد ندعوكم 
حل�سور اإجتم�ع خربة عرب نظ�م االإت�س�ل املرئي )zoom application( يف مت�م ال�س�عة الث�نية ع�سرة ظهرا يوم االأحد 

املوافق 2021/5/9 وذلك ب�ل�سغط على الرابط الت�يل: 
https://us04web.zoom.us/i/73877023914?pwd=RGtla2ZDSWh0R0pSU2dMbTIpSnpLUT09
Meeting ID: 738 7702 3914
Passcode: uUMhOF

على اأن يتم تزويدن� ب�مل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد االإلكرتوين : 
 0562539394  : رقم  اآب  الوات�ص  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae

 اخلبري امل�صريف 
حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة
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اعالن بالن�صر 

 207/2021/2408 تنفيذ جتاري  
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  دريك اأند �سكل اجنينريجن - �ص ذ م م-  جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/نوفر لت�أجري احل�فالت - �ص ذ م م  
وميثله / اأحمد ح�سن حممد عبداهلل امل�زمي  

قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)15٨116،25( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 
املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اإعالن بالن�صر
رقم )2021/3980(

املنذرة : ال�سركة الوطنية العق�رية مل�لكه� �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�ص الواحد 
م�س�همة خ��سة �سركة ال�سخ�ص الواحد - بوك�لة املح�مي / احمد ح�سن امل�زمي

�سد - املنذر اليهم�  : 1 - اندك�ص بروبريتز دي دبليو �سي ملتد
تومبي اأ�سرف  على   -  2

املو�سوع : الت�سريح ب�إعالن املخطر اإليهم� ن�سراً
قيمة مبلغ  الب�لغ  اأعاله  ال�سيك�ت  قيمة  �سداد  بوجوب  ننذركم  الكت�ب  جئن� مبوجب هذا 
اق�س�ه�  مدة  خالل  وذلك  للمخطرة  درهم  ماليني  خم�سة  درهم   5،000،000 وقدره 
بحقكم  الق�نونية  االإجراءات  التخ�ذ  ا�سفني  ن�سطر  واال�سوف   ، ت�ريخه  من  اي�م  خم�سة 
احلقوق  بك�فة  وحمتفظني  الق�نونية  الف�ئدة  اإليه�  م�س�ف  ونفقتكم  م�سوؤوليتكم  وعلى 

الأية جهة ك�نت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�صر 

                يف الدعوى رقم 2732/2021/207 تنفيذ جتاري
 ، اأداء  مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدع��وي رقم 5076/2020ام���ر 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 1٨7،716درهم ( ، �س�ماًل للر�سوم وامل�س�ريف
? ���ص.م.ع - �سفته ب�لق�سية:  ط�لب  ال��دوىل  التج�رى  البنك  ط�لب االع���الن:  
التنفيذ املطلوب اعالنهم:  1- رايليزا نريى ب�لويز - �سفته ب�لق�سية:  منفذ �سده 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامك�م  اأق�م عليك�م الدعوى  مو�سوع االإع��الن :  قد 
خلزينة  التنفيذاأو  ط���ل��ب  اىل   ) 1٨7،716دره������م   ( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االج��راءات التنفيذية بحقك�م يف ح�لة عدم 

االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

 اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 322/2021/525 ا�صتئناف عقاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 32/2021 عق�ري جزئي 
والر�سوم وامل�س�ريف واالتع�ب  

ط�لب االإعالن : خ�لد يو�سف عبداهلل ح�سن املرزوقي  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف
املطلوب اإعالنه : 1- �سون للو�س�طة العق�رية �ص.ذ.م.م  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف 

�سده. جمهول حمل االإق�مة 
مو�سوع االإعالن : قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2021/32 عق�ري 
�سب�ح�   10.00 ال�س�عة    2021/5/26 املوافق  االرب��ع���ء  ي��وم  له� جل�سه  وح��ددت   ، جزئي 
ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التق��سي  بق�عة 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية  رقم 1016 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
اإىل املنفذ �سده / عبدالرزاق عبداهلل ال�سقطري 

ل�س�لح املنفذ له / بنك دبي التج�ري 
االأحد  الث�نية ع�سر ظهرا يوم  ال�س�عة  �سينعقد مزاد علني يف مت�م  ب�أنه  االإحت�دية للجميع  االإبتدائية  تعلن حمكمة عجم�ن 

املوافق 2021/5/9، وذلك لبيع العق�ر الع�ئد ملكيته للمحكوم عليه  واأو�س�ف العق�ر على النحو الت�يل : 
العق�ر قطعة رقم )36( مبنطقة الرا�سدية )3( ب�إم�رة عجم�ن ب�سعر ا�س��سي مقداره )1،200،000.00( درهم )مليون 

وم�ئت�ن الف درهم( ، وذلك ويف االي�م الت�لية اإن اقت�سى احل�ل وذلك على املوقع االإلكرتوين لالإم�رات للمزادات :
http: www.emiratesauction.ae 

20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب ب�الإ�سرتاك ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 
للعق�ر. 

فعلى من يرغب ب�ل�سراء او اال�ستف�س�ر عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع ب�ملحكمة او املوقع االلكرتوين لالإم�رات 
للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.

اأي�م على  للبيع بثالثة  املحدد  املوعد  اإي�ه مب� يربره من م�ستندات قبل  التقدم ب�عرتا�سه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 
االأقل. 

مكتب اخلدمات الق�صائية 
حليمه اأحمد احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 602/2021/300 ا�صتئناف مدين 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/62٨ مدين جزئي 

والر�سوم وامل�س�ريف واالتع�ب  
ط�لب االإعالن : حمد حممد عبدالرحمن البحر  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف

املطلوب اإعالنه : 1- ديرة هومز للمفرو�س�ت  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف �سده� 
ث�نية. جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : مب� اأن امل�ست�أنف/ حمد حممد عبدالرحمن البحر قد ا�ست�أنف احلكم 
ال�س�در ب�لدعوى رقم 2020/62٨ مدين جزئي ، وحددت له� جل�سه يوم اخلمي�ص املوافق 
2021/5/6  ال�س�عة 10.30 �سب�ح� بق�عة التق��سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  1308/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/5290 امر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 54221.75 درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 
، ح�لي� - �سرييدان  ���ص.ذ.م.م  البن�ء  االإع��الن : �سرييدان �سبي�ساليز لتج�رة م��واد  ط�لب 

لتج�رة مواد البن�ء �ص.ذ.م.م - �س�بق� -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ب��س� لتج�رة مواد البن�ء ���ص.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل االإق�مة 
مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )54221.75( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  1138/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/5754 امر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 269٨10.٨ درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 
ط�لب االإعالن : ال�سرق لتعليب االأ�سم�ك ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ال�سوكة الذهبية للم�أكوالت الط�زجة - �سفته ب�لق�سية : منفذ 
�سده - جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )269٨10.٨( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2792/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املط�لبة ب��سدار االأمر ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�س�من والت�س�مم ب�ن 

يوؤدي� للمدعي )1296000( درهم والف�ئدة الق�نونية 12٪ �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة اىل مت�م 
ال�سداد والر�سوم وامل�س�ريف  

�سفته   - ذ.م.م  ال��واح��د  ال�سخ�ص  �سركة   - مل�لكه�   - للعق�رات  الرا�سخون   : االإع���الن  ط�لب 
ب�لق�سية : مدعي 

���ص.ذ.م.م 2- جلوي مب�رك عبد اهلل  الع�لية للخدم�ت الفنية  اإعالنهم : 1- املع�يري  املطلوب 
مب�رك اجلميعة - �سفتهم� ب�لق�سية : مدعي عليهم�  - جمهويل حمل االإق�مة 

اأداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة بت�ريخ  اأم���ر  م��و���س��وع االإع����الن : ط��ل��ب ا���س��ت�����س��دار 
 )1296.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي�  ب���ن  ب�لت�س�من  عليهم�  املدعي  ال��زام   2021/4/25
درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 5٪ من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية احل��سل يف 2021/4/21 وحتى 
اليوم  ي��وم من   15 االأم��ر خ��الل  اإ�ستئن�ف  احل��ق يف  ولكم  وامل�س�ريف،   وب�لر�سوم  الت�م  ال�سداد 

الت�يل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر 

 2753/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ج�كوب ك�نداتيل جوزيف  - جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/دلت� بل�ص ميدل اي�ست م.م.ح
املبلغ املنفذ به  اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )1٨7.102.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 
االلتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر 

 1944/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سدهم�/1- ن�سرين من�سور معتوق احلني�ص 2- عزيزه مفت�ح عبدالعظيم 

خليفه  - جمهويل حمل االق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/خيول لت�أجري ال�سي�رات �ص.ذ.م.م

املبلغ املنفذ به  اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )65745( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 

االلتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه 
ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر 

 69/2019/250 بيع عقار مرهون 
اإعالن حم�سر حجز ب�لن�سر 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- ف�طمة حجي ن��سر عبداهلل  - جمهول حمل االق�مة

مب� ان الط�لب التنفيذ/بنك االم�رات دبي الوطني �ص.م.ع
وميثله:ج�بر را�سد حممد ج�بر را�سد ال�سالمي

 - ار���ص  اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن قطعة  ب�نه مت احلجز على  نعلنكم 
املنطقة ن�يف - رقم االر�ص 6٨0 - وف�ءا للمبلغ املط�لب به )7.000.000( درهم 

وذلك للعلم مب� ج�ء فيه ونف�ذ مفعوله ق�نون�. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر        
 2321/2021/60 امر اأداء 

اإعالناأمراأداءبالن�شر
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليه : 1- حممد يو�سف �سديق املعلم  
 جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :�سبوت�ص لالعم�ل االلكرتوم�تيكية �ص.ذ.م.م 
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/4/7 ب�لزام 
درهم  الف  م�ئة وخم�سون  دره��م  للمدعية مبلغ )150000(  ي��وؤدوا  ب���أن  عليهم  املدعي 
ال�سداد  وحتى  �سيك  لكل  اال�ستحق�ق  ت�ريخ  من  �سنوي�   ٪5 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة 

الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 
ولكم احلق يف ا�ستئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 503/2021/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1،٨٨4،00٨.02( درهم والر�سوم 
وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12٪ من املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م

ط�لب االإعالن / 1-بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - فرع دبي -  �سفته ب�لق�سية 
: مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  حممد عديل عبداخلليل -  �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل االق�مة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)1،٨٨4،00٨.02( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12٪ من املط�لبة وحتى 
ال�سداد الت�م. وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء  املوافق  2021/5/1٨  ال�س�عة ٨.30 �ص يف ق�عة 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل .
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر        
 2074/2021/60 امر اأداء 

اإعالناأمراأداءبالن�شر
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليه : 1- رىل عون االأمني  - جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :م�سرف االم�رات اال�سالمي - م�س�همة ع�مة

املدعي  ب�لزام  ب��ت���ري��خ:2021/4/1  االبتدائية  دبي  اأداء فقد قررت حمكمة  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
الف�  وع�سرون  وواح���د  ثم�من�ئة  فقط  دره��م   )٨21.24٨.1٨( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب���ن  عليه� 
وم�ئت�ن وثم�نية واربعون درهم� وثم�نية ع�سر فل�س� - ب�ال�س�فة اىل الفوائد الق�نونية بن�سبة 
9٪ �سنوي� وذلك من ت�ريخ اال�ستحق�ق ت�ريخ االنذار احل��سل يف 2021/3/11 وحتى ال�سداد الت�م 

والزام املدعي عليه� ب�مل�سروف�ت والر�سوم ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
ولكم احلق يف ا�ستئن�ف االمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر        

 1376/2021/16 جتاري جزئي 
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليه : 1- م�نوج اليك�ل رام�ن 2- ميلكى او�سني م�رين �سريف�سي�ص ذ.م.م
 جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :بنك دبي التج�ري �ص.م.ع 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� ب�ن يوؤدي� للمدعي مبلغ وقدره 
)407.077( درهم وهو املبلغ املتبقي والزائد على ال�سند االدنى املق�سي به بقرار امر االأداء رقم 
ب�ملبلغ  املط�لبة  ت�ريخ  من   ٪12 وت�خريية  ق�نونية  بف�ئدة  عليهم�  املدعي  ال��زام   2020  -  2406
املرت�سد يف ذمته وحتى ال�سداد الت�م بحكم م�سمول ب�لنف�ذ املعجل وبال كف�لة الزام املدعي عليه 

مب�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة والر�سوم 
وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق 2021/5/9 ال�س�عة 10:30 �سب�ح� يف ق�عة التق��سي عن 
بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر        

 448/2021/18 عقاري جزئي 
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليه : 1- ع�مر ب�تيل -  جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :موؤ�س�سة عق�ر

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب���ل��زام  امل��ط���ل��ب��ة  وم��و���س��وع��ه���  ال��دع��وى  اأق�����م عليك  ق��د 
املط�لبة  من   ٪12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  دره��م   )312.0٨3(

وحتى ال�سداد الت�م 
ق�عة  يف  �سب�ح�   0٨:30 ال�س�عة   2021/5/26 املوافق  االربع�ء  يوم  جل�سة  له�  وح��ددت 
التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اعالن بالن�صر        
 767/2021/16 جتاري جزئي 

بالن�شرالإعالنتفا�شيل
اإىل املدعي عليهم� : 1- �سركة امييتك للخدم�ت الفنية �ص.ذ.م.م 2- راهول ج�جدي�ص دور احك�ر 

-  جمهويل حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :الرج�ء للمق�والت الع�مة �ص.ذ.م.م - وميثله:حممد علي �س�لح حممد ال�سحي 

الكف�لة  قيمة  املدعية  اىل  ي��وؤدي  ب���أن  عليه  املدعي  ب�لزام  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد 
درهم   )450.000( مبلغ   201٨/12/13 يف  امل��وؤرخ��ة   OLG09  -1801227 رق��م  البنكية 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 12٪ من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م والزام املدعي عليه الر�سوم 
الكف�لة  - وحددت له� جل�سة يوم  املعجل وطليق� من قيد  ب�لنف�ذ  وامل�سروف�ت بحكم م�سمول 
ف�أنت مكلف  لذا  بعد  التق��سي عن  ق�عة  �سب�ح� يف   09:30 ال�س�عة   2021/5/16 املوافق  االحد 
ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اعالن بالن�صر        
 83/2021/72 تظلم جتاري 

بالن�شرالإعالنتفا�شيل
اإىل املتظلم �سده : 1- زيد علي احمد ال�سريف -  جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املتظلم :في�ص النعم لتج�رة الوقود وم�ستق�ت النفط ذ.م.م
قد اأق�م عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�س�در يف الدعوى 

رقم 2021/165 امر على عري�سة جت�ري والر�سوم وامل�س�ريف 
ق�عة  يف  �سب�ح�   09:30 ال�س�عة   2021/5/23 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت 
بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا  بعد  عن  التق��سي 
م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل ، ويف 

ح�لة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
 اعالن بالن�صر

324/2021/32 ا�صتئناف تنفيذ جتاري  
مذكرة اإعالن ب�لن�سر )اإ�ستئن�ف(

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اىل امل�ست�أنف �سدهم� /1- عبداحل�فظ الهاليل 2- راين عبد احل�فظ الهاليل 
- جمهويل حمل االق�مة مب� ان امل�ست�أنف / بنك نور )�سركة م�س�همة( - قد 
بت�ريخ  جت����ري  تنفيذ   379٨/201٨ رق��م  ب���ل��دع��وى  ال�����س���در  ا�ست�أنف/احلكم 
2021/3/7  وحددت له� جل�سه يوم االربع�ء املوافق 2021/5/19 ال�س�عة 17.30 
م�س�ءا بق�عة التق��سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� 

ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اعالن حكم بالن�صر        
122/2020/26 عقاري كلي 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- نبيل علي خ�ن  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان حمكوم له : نور بنك )م�س�همة ع�مة( بنك نور اال�سالمي �ص.م.ع �س�بق�
وميثله : ج�بر را�سد حممد ج�بر را�سد ال�سالمي 

نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2021/2/2٨  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/نور بنك 
)م�س�همة ع�مة( بنك نور اال�سالمي �ص.م.ع �س�بق� بف�سخ اتف�قية االج�رة ومالحقه� املربمة بني طريف التداعي 
واملوؤرخة يف 2009/12/29 ب�لزام  املدعي عليه برد حي�زة العق�ر مو�سوع االتف�قية وت�سليمه للمدعي والغ�ء ا�س�رة 
االر�سي واالمالك  دائ��رة  املدعي عليه وتكليف  امللكية ل�س�لح  �سه�دة  ال��واردة يف  االج���رة(  العق�ري )حق  القيد 
لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ مقداره )2.213.701( ح�سيلة القيمة االيج�رية غري 
املدفوعة من 2019/4/٨ حتى ت�ريخ رفع الدعوى والزمته الر�سوم وامل�سروف�ت والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 

ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت. 
حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر 

ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
 اعالن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 636/2021/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع االإ�ستئن�ف: اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 4714/2020 ا�ستئن�ف جت�ري والق��سي 

منطوقه حكمت املحكمة مبث�بة احل�سوري ب�لزام املدعي عليهم� االوىل والث�نية ب�لت�س�من ب�ن يوؤدي� 
للمدعية مبلغ )95263( درهم ام�راتي والف�ئدة الق�نونية بواقع 9٪ من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية قيد 

الدعوى احل��سل يف 2020/11/2٨ وحتى مت�م ال�سداد والزامهم� ب�مل�سروف�ت ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب 
حم�م�ة  

ط�لب االإعالن : �سركة ع�س�م قب�ين و�سرك�ه لالن�س�ءات وال�سي�نة فرع دبي  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف
وميثله :  را�سد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي - �سفته  ب�لق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم� : 1- دريك اند �سكل لالن�س�ءات ذ.م.م 2- جون �سي�سك اند �سن كون�سرتاك�سن ذ.م.م  - 
�سفتهم� ب�لق�سية : م�ست�أنف �سدهم�. جمهويل حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ست�أنف احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2020/4714 جت�ري جزئي بت�ريخ:2021/3/1٨   
وعليه  بعد  التق��سي عن  بق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة    2021/5/23 املوافق  االح��د  يوم  له� جل�سه  وح��ددت 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

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

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 3355/2020 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 121710312 درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 

ط�لب االإعالن : مق�والت االأنظمة التنفيذية احلديثة )م�سك( ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية 
: ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة اأبي�ر للتطوير العق�ري )م�س�همة مغلقة( - فرع دبي - �سفته 
ب�لق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
ف�ن  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م   )121710312( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 

)15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اعالن حكم بالن�صر        
667/2020/18  عقاري جزئي

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- زيد عالء ح�سني  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان حمكوم له : املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات اال�ستثم�رية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/15 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم 
ل�س�لح/ املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات اال�ستثم�رية ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)634.292( درهم والف�ئدة بواقع 9٪ �سنوي� من ت�ريخ يف 2020/٨/7 وحتى ال�سداد الت�م كم� الزمته 
مبث�بة  حكم�  ذل��ك.   ع��دا  م�  ورف�ص  املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  دره��م  وخم�سم�ئة  وامل�س�ريف  الر�سوم 
احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر 

ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 

اعالن بالن�صر        
 944/2021/60 امر اأداء 

اإعالناأمراأداءبالن�شر
بالن�شرالإعالنتفا�شيل

اإىل املدعي عليه : 1- عبداهلل حممود حممود ح�سنني  - جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :حممد بن غليطة للتج�ره وميثله� ال�سيد حممد احمد علي بن غليطه املهريي

 وميثله:حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي 
املدعي  ب�لزام  ب��ت���ري��خ:2021/2/11  االبتدائية  اأداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
الف درهم  وامل�س�ريف ومبلغ  وب�لر�سوم  للمدعية مبلغ قدره )110.000( درهم  ي��وؤدي  ب�ن  عليه 
مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت تنوه املحكمة ان طلب �سمول االأمر ب�لنف�ذ 
اليوم  ا�ستئن�ف االم��ر خالل 15 يوم من  املعجل ال مربر له لذا ق�ست برف�سه.  ولكم احلق يف 

الت�يل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 75/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف االمر على عري�سة. حتكيم رقم 53/201٨ 

ل�سداد املبلغ املنفذ به وقدره / 695979 درهم �س�مال الر�سوم وامل�س�ريف.  
ط�لب االإعالن : تقنية اخلر�س�نة - �ص ذ م م - �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 4- موؤ�س�سة �سوب�ك�ص للتج�رة - �سفته ب�لق�سية : ح�جز �س�بق    
جمهول حمل االإق�مة 

الذي  العق�ر  على  اخل��سة  اموالكم  على  احلجز  مت  ب�نه  نعلنكم   : االإع���الن  مو�سوع 
�سبق حجزه ل�س�حلكم عق�ر رقم 14 - املنطقة : واي ال�سف� - يف امللف رقم 1079/2019 
تنفيذ جت�ري وا�سراك احلجز امل�ثل يف احلجز ال�س�بق وف�ء للمبلغ املط�لب به وقدره 

)7372٨0( درهم يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مب� ج�ء به ونف�ذ مفعوله ق�نون�.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

 ممذض�-التربيدمعداتلتجارةا�سم ال�سركة : ايجلو
العنوان : مكتب رقم GDP - 6 - 2 - OFF - 205 ملك جمموعة اعم�ر مولز �ص ذ 
م م - القوز ال�سن�عية الث�لثة - ال�سكل الق�نوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 
686575 رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 1113242 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة 
اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2019/3/28  واملوثق لدى ك�تب العدل 
اإىل  التقدم  اأو مط�لبة  اأي اعرتا�ص  2019/3/28 وعلى من لديه  بت�ريخ  حم�كم دبي 
 )1801( مكتب   : العنوان   قانونيون حما�شبونهامت بي ال ات�ض املعني  امل�سفي 
اآل مكتوم - بردبي - املركز التج�ري -  ه�تف :  ملك ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعه 
3277775-04  ف�ك�ص : 3277677-04  م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرةالتنميةالقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  ات�ضالبيهامتحما�شبونقانونيون
 - مكتوم  اآل  بن جمعه  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  ملك   )1801( مكتب   : العنوان 
بردبي - املركز التج�ري -  ه�تف : 3277775-04  ف�ك�ص : 04-3277677  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية  ايجلولتجارةمعداتالتربيد-�ضذمم وذلك مبوجب قرار 
حم�كم دبي بت�ريخ  2019/3/28 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
2019/3/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات  يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرةالتنميةالقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13232 بتاريخ 2021/5/4 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل ان� الك�تب العدل ب�دارة الك�تب العدل والت�سديق�ت - عجم�ن
ال�س�دة/ تك جلوب�ل - ذ م م اجلن�سية : االإم���رات  وطلبوا الت�سديق علي حمرر يت�سمن 
: تن�زل عن ك�مل احل�س�ص وتغيري ال�سكل الق�نوين وتغيري اال�سم التج�ري يف �سركة : 
تك الو جال�ص - ذ م م - �سركة ال�سخ�ص الواحد - ذ م م( واملرخ�سة من دائ��رة التنمية 
يف  واملقيدة   )43٨67( ملف  برقم  ال�سن�عية  الرخ�سة  مبوجب  عجم�ن  يف  االقت�س�دية 
ال�سجل التج�ري برقم 34٨55 اىل �سركة )تك الو جال�ص للم�سنوع�ت املعدنية ذ م م(  اىل 
ال�سيد/ خ�لد علي احمد دروي�ص - اجلن�سية : االإم���رات وال�سيد/ حممد علي ذو الفق�ر 
الك�تب  ب�ن  معلوم�  ليكن  الهند،   : اجلن�سية  �سيد  علي  عثم�ن  علي  الفق�ر  ذو  �سيد  علي 
العدل الع�م لديوان ح�كم عجم�ن �سيقوم ب�لت�سديق على  توقيع�ت ذوي ال�س�أن يف املحرر 

املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.   
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•• ال�شارقة-الفجر

اأعلنت اإذاعة القراآن الكرمي الت�بعة لهيئة ال�س�رقة لالإذاعة 
والتلفزيون عن و�سول عدد مت�بعي م�س�بقة “ك�أنه هو” 
الرم�س�نية التي تبّثه� عرب اأثري االإذاعة ومواقع التوا�سل 
م�ستمع  ون�سف  مليون  نحو  اإىل  له�،  الت�بعة  االجتم�عي 
وم�س�هد، وذلك منذ انطالقه� قبل اأ�سبوعني فقط مطلع 

ال�سهر الكرمي. 

اأ�شواتاملعيقليوالدو�شريالأكرثتقليدًا
و�سهدت امل�س�بقة م�س�ركة اأكرث من 500 ق�رئ ومقلد اأكرب 
من 12 ع�م�ً من خمتلف اجلن�سي�ت العربية واالأجنبية، 
كبرية  غ�لبية  وج��ود  ع��ن  التن�ف�ص  م�ستوى  ك�سف  حيث 
املعيقلي،  املّكي م�هر  اإم���م احلرم  لديه� قدرة على تقليد 

اإىل ج�نب العديد من االأ�سوات املبهرة التي تقلد الق�رئ 
ال�سعودي ي��سر الدو�سري، 

اأحد اأئمة امل�سجد احلرام.
نخبة  ت�سم  والتي  امل�س�بقة  الق�ئمة على  اللجنة  وك�سفت 
م���ن امل��ق��رئ��ني ال���ع���رب مم���ن مي��ت��ل��ك��ون خ����ربة وا���س��ع��ة يف 
مر  عحُ �سالح  علي  وه��ّم:  القراآنية  وال��ت��الوة  االأداء  جم���ل 
من البحرين، وحمزة الف�ر من االأردن، وحممد الغزايل 
من ال�سعودية، اأن املرحلة االأوىل �ستنتهي يف 20 رم�س�ن 
لتنطلق بعد ذلك الت�سفي�ت التي �سيتم الك�سف عن ق�ئمة 

االأ�سم�ء امل�س�ركة فيه�. 

روؤية
وتهدف امل�س�بقة اإىل اإبق�ء �سري كب�ر مقرئي القراآن الكرمي 
املواهب  وا�ستك�س�ف  االأجي�ل اجلديدة،  اأذه���ن  ح��سرة يف 

ال�سوت،  وجم�لية  احلفظ  �سعيد  على  الواعدة  القراآنية 
واالهتم�م به�، وتطويره�، حيث مت ر�سدت االإذاعة جوائز 
م�لية للمت�س�بقني الف�ئزين تبلغ قيمته� 50 األف درهم.

وت�سعى امل�س�بقة التي تطرحه� االإذاعة عرب من�س�ته� على 
االأ�سوات  الأف�سل  للو�سول  االجتم�عي  التوا�سل  مواقع 
التي متتلك موهبة يف تقليد كب�ر املقرئني حول الع�مل، 
�سوت�ً  التقليد  ملََكة  ميتلك  ال��ذي  للق�رئ  يت�سنى  حيث 

واأداًء، 
ن�سر مقطع م�سوّر له عرب �سفحته اخل��سة عرب مواقع 
خ�س�سته  ال���ذي  الو�سم  مت�سمن�ً  االجتم�عي  التوا�سل 
االإذاعة #م�س�بقة-ك�أنه-هو، وو�سع اإ�س�رة مرجعية ملوقع 
من  اخل������س��ة  التقييم  جلنة  لتتمكن  ال��ر���س��م��ي،  االإذاع����ة 
�سروط  �سمن  عليهم  والتعّرف  املت�س�بقني  اإىل  الو�سول 

وحمددات و�سعته� االإدارة للم�س�ركني. 

ولفتت “ الظ�هري “ اإىل اأنه لكل دولة اأه�زيجه� 
وتق�ليده�  وح�س�رته�  موروثه�  عن  تعرب  التي 

وتعك�ص �سورة حية عن �سعبه�.
ويف م��ق���ل ت�����س��در ���س��ف��ح���ت امل��ج��ل��ة، اأك����د فالح 
ت���راث االإم�����رات،  ن����دي  حممد االآح��ب���ب��ي، رئي�ص 
ع��ل��ى دور ال��ن���دي يف ت���أ���س��ي��ل م��ف��ه��وم ال����رتاث يف 
‘يل ان م�  ن��ف��و���ص االأج���ي����ل اجل���دي���دة، م�����س��ريا 
االإم�����رات  ت���راث  ه��و  ال��ن���دي  يف  عليه  يجتمعون 
االأ�سيل، وتعهده ب�لرع�ية واإحي�ء وجوده، واأنهم 
ذراع�  االإم�����رات  ت��راث  ن���دي  ب���أن يكون  يفخرون 
روؤية  ، �سمن  ال��دول��ة  ال��رتاث يف  ب�سوؤون  تنه�ص 
اإم�رة اأبوظبي ال�س�عية اإىل تعزيز بن�ء ال�سخ�سية 
مبكونه� االأ�سيل من امل��سي وتراث االأجداد ، واأن 
يكون مركز زايد للدرا�س�ت والبحوث قوة الن�دي 
الن�عمة ال�س�عية لبن�ء �سبكة توا�سل مع النخب 
املحلية والعربية والع�ملية املعنية بق�س�ي� الرتاث 
تراث  جملة  تكون  واأن   ، واملعنوي  امل����دي  ب�سقيه 

عرب  املح�فظة  االأ�سيلة  التوا�سل  اأدوات  اإح��دى 
�سنوات طويلة على جمهوره� من القراء.

“، كتبت مودة  وفى ملف االأه�زيج غن�ء ال�سعوب 
ب��ح���ج، ع��ن “ ال��ت��غ��رودة ت���راث اإم����رت���ي اأ���س��ي��ل “ 
و�سجل لن� الدكتور عبد العليم حري�ص، بع�س� من 
االأه�زيج البحرية يف االإم�رات، فيم� اهتم جميع 
واأه�زيج  ترنيم�ت   “ بتوثيق  الظنح�ين،  ���س���مل 
“، وتن�ول فهد علي  املطر يف امل��وروث االإم���رات��ي 
املعمري  العالقة بني “ ال�سعر النبطي و االأغنية 
اأه�زيج   “ يتيم  ن���وال  وا�ستعر�ست   ،“ ال�سعبية 
وقدمت   ،“ العربية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  الطفولة 
ع���م��� لالأه�زيج  ا���س��ت��ع��را���س���  امل���زروع���ي،  ف���ط��م��ة 
عبد  مي�سون  بن�  وانتقلت  االإم����رات،  يف  والفنون 
الفل�سطينية  ال�سعبية  االأه���زي��ج   “ اإىل  الرحيم، 
االأه�زيج  ال��ب��ط��ل،  را���س��د  اأح��م��د  ت��ن���ول  فيم�   ،“
كهوية �سعبية لفل�سطني، وتتبعت ف�طمة عطفة، 
االأه�زيج  يف  والطبيعة  ب�ملك�ن  االإح�س��ص  �سور 

“ اأه�زيج  اإىل  بربري،  واأخذن� جم�ل  االإم�راتية، 
الفرانني ».

“ لنور  االأه���زي��ج  “ تراثن� من  اأي�س�:  امللف  ويف 
�سليم�ن اأحمد، و “ ر�س�د والكف “ لوليد مكي، و 
“ واالأه�زيج ال�سعبية يف اليمن “ لزهور عبد اهلل، 
و “ اأه�زيج اجلنوب “ لعزت الطريي، واأخريا “ 

الفرح يعني الغن�ء “ لتي�سري النج�ر.
 “ ن��ق��راأ  ب�لعدد  الرئي�سية  املو�سوع�ت  ب��ني  وم��ن 
“ لي��سر  االإم����رات  املفقودة يف  امل��دن  البحث عن 
�سعب�ن، و “ ال�س�عر اخلط�ط عبد اهلل امل�س�وي “ 
لعبد احلكيم الزبيدي، و “ زايد اخلري يف كت�ب�ت 
الرح�لة بكم��سرت “ للدكتور حممد اأحمد عنب.

 “ �سرف  ملحمود  اأي�����س���:  ال��ع��دد  مو�سوع�ت  وف��ى 
�سم�سة  ب�سحبة  ون��ذه��ب   ،“ االأول  رم�����س���ن  يف 
الت�ريخ  “ ال��ع��ني مدينة  ب���  ال��ظ���ه��ري، يف ج��ول��ة 
واحل�س�رة “، ويرجع بن� اأ�سرف ق��سم اإيل امل��سي 
 ،“ الفالح  “ املحراث قيث�رة  اجلميل مبق�ل عن 

ال�سدرة..  “ كلن�  املن�سوري  لولوة  لن�  “ تكتب  و 
الرحيم  ع��ب��د  ح�����س��ني  اأم�����  و   ،“ ال�����س���ح��ل  ن�سيد 
“، ويحدثن� ه�ين  العمر كله  “ حك�ي�ت  ف��ريوى 

عويد عن “ مترين احلوا�ص “، 
“ جوته  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ف��رح���ت  اح��م��د  و ين�ق�ص 
“، واأم������ ع���ط��ف حممد  وال��ت��ن��وي��ر االإ����س���الم���ي 
عبداملجيد فقد حمل مق�له عنوان “ الك�تبة الت 
“ من�ذج  اله�ملي  اأ�سم�ء  وت�ستعر�ص   ،“ تكتب  ال 
مو�سي  وي��وؤك��د   ،“ العربي  اخلليج  يف  احللي  م��ن 
الرقمي  التوثيق   “ اأهمية  علي  مق�له  يف  فقري 
لالألع�ب ال�سعبية القدمية “، ويت�بع االأمري كم�ل 
فرج م�س�ركة ن�دي تراث االإم�رات يف اأي�م ال�س�رقة 
ل���ل���رتاث، وي��ك��ت��ب اأح���م���د ف�����س��ل ���س��ب��ل��ول “ اهلل 
والعجوز والبحر “، واأم� حممد خلف فكتب عن 
“ قوة التوازن “، ويعر�ص حممد زين الع�بدين 
 ،“ ال����رتاث ال�سعبي االإم����رات���ي  “ درا����س����ت يف  ل��� 
وت�ستعر�ص الدكتورة حن�ن ال�سرنوبي بع�س� من 

وكتبت   ،“ الغربة  “ �سواطئ  يف  االغ���رتاب  �سور 
“، واأم�  اأخ��الق���  “ االأم���ل  ال��درم��ك��ي ع��ن  ع�ئ�سة 
“ �سعراء النبط يف  خ�لد �س�لح ملك�وي، فتن�ول 
رم�س�ن “، ويف زاوية حوار خ��ص مق�بلة حلج�ج 
خلود  االإم���رات��ي��ة  الت�سكيلية  الفن�نة  مع  �سالمة 

اجل�بري.
اأدبي  “ املهنة حم��رر  م��ق���الت  ال��ع��دد  كم� ت�سمن 
اأو  “ القرنفل  للدكتور خمت�ر �سعد �سح�ته، و   “
“ الت�أثري  و  �سعيد احلمريي،  “ الإمي���ن  امل�سم�ر 
“ الكت�بة  و  “ مل��ح��م��د ع��ط��ي��ة حم��م��ود،  ال��ث��ق���يف 
“ االأغ�ين  و  اخل��دي��ري،  “ لر�سيد  الكت�بة  �سد 
ن��ورة �س�بر  “ للدكتورة  االأ�سفه�ين  الفرج  الأب��ي 
املزروعي، و “ يف معني اأن حتب نف�سك “ للدكتورة 

ف�طمة حمد املزروعي.
“ ه���ي جم��ل��ة تراثية  “ ت����راث  اأن جم��ل��ة  ي��ذك��ر 
االإم�رات  ت��راث  ن���دي  عن  ت�سدر  منوعة  ثق�فية 
يف اأب����و ظ��ب��ي، وي���راأ����ص حت��ري��ره��� ���س��م�����س��ة حمد 

ال����ظ�����ه����ري، وي����دي����ر حت���ري���ره���� ال�������س����ع���ر وليد 
ال��ع���م لف�طمة م�سعود  ال��دي��ن، واالإ���س��راف  ع��الء 
ال��درع��ي، ومتّثل  علي  م���وزة عوي�ص  امل��ن�����س��وري، 
جم�لي�ت  ب���إب��راز  تخت�ص  اإعالمية  من�سة  املجلة 
اإط�ر  يف  االإ�سالمي،  والعربي  االإم���رات��ي  ال��رتاث 
تلتقط  وفكرية،  ب�سرية  نزهة  تكون  الأن  �سعيه� 
م��ن ح��دائ��ق ال���رتاث ال��غ��ّن���ء م��� يليق مب�س�فحة 

عيون القراء وعقولهم.  
وقد انطلقت املجلة من روؤية �سمو ال�سيخ �سلط�ن 
رئي�ص  ال�سمو  �س�حب  ممثل  نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن 
الدولة، رئي�ص ن�دي تراث االإم�رات، اإىل ال�سح�فة 
املتخ�س�سة، ب�عتب�ره� همزة و�سل �سرورية بني 
الب�حث املتخ�س�ص والق�رئ املتطلع نحو املعرفة، 
�سل�سة  لغة  يف  وامل��ف��ي��د،  ب�جلديد  علم�ً  لتحيطه 
وتف�ّسر  املخت�سني،  م�سطلح�ت  تب�ّسط  وا�سحة، 
اإخالل، ج�معًة  اأو  الب�حثني دون ت�سويه  غمو�ص 

يف ذلك بني املتعة واملعرفة.

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

•• ال�شارقة-الفجر

زّواره يف رح��ل��ة نحو  ال�����س��رق«  »ك��ل��م���ت م��ن  اأخ���ذ معر�ص 
اآف����ق وجت��ّل��ي���ت ال��ع��ل��م، م��ع��ّرف���ً م��ن خ��الل جمموعة من 
العلم�ء ومنجزاتهم، وم�سيئ�ً  الن�درة، ب�سري  املخطوط�ت 
ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن االأ������س�����رار ال���ت���ي ع�����رّبت ع���ن هويتهم 

وان�سغ�التهم العلمّية واملعرفّية على امتداد قرون. 
يف  املخطوط�ت  من  العديد  احت�سن  ال��ذي  الركن  و�سّكل 
ف�سحة  وغريه�  والطّب  والفل�سفة  والفلك  العلوم  حقول 
ا�ستثن�ئية يف دروب املعرفة تعود ب�لزّوار اإىل االأع��وام من 
من  الكثري  ع��ن  وتك�سف   ،1579 اإىل  و���س��واًل   1480
املنجزات التي خّطه� اأمري االأطب�ء ابن �سين�، واحل�سن بن 

الهيثم، وع�مل الفلك عمر بن فرخ�ن الطربي، مهند�ص 
العم�رة والري��سي�ت، الذي ترجم الكثري من العلوم عن 

اليون�نية والف�ر�سية وغريه�.
اإبراهيم  اإ���س��ح���ق  ال���رك���ن خم��ط��وط���ت الأب����ي  واح��ت�����س��ن 

الزرك�يل، 
الذين  الفلكيني  م��ن  ك���م��اًل  جياًل  اأعم�له  األهمت  ال��ذي 
ت���أث��روا مب� ق���م به من اخ��رتاع���ت واب��ت��ك���رات، خ��سة اأنه 
ا�ستخدمت على نط�ق  التي  اأبدع يف جم�ل اال�سطرالب�ت 
وا���س��ع يف جم����الت االإب��ح���ر حتى ال��ق��رن ال�����س���د���ص ع�سر، 

يج�وره� خمطوط�ت ليحيى ن�قي اأفندي، 
الذي يعترب حم��سراً يف اللغة الفرن�سية والعلوم وا�ستط�ع 
1812  اأطروحة للتعريف بخ�س�ئ�ص  اأن يقدم يف الع�م 

ال��ك��ه��رب���ء م���ن خ���الل ال���ت���ج����رب، ك��م��� ع��م��ل ع��ل��ى اإن�س�ء 
م�سطلح�ت عثم�نية م�أخوذة من اللغة العربية مب� يتعّلق 
ب�لكهرب�ء واأدخل العديد من املب�درات على �سعيد مدر�سة 

الهند�سة االإمرباطورية اآنذاك. 
املهمة  املوؤلف�ت  من  جمموعة  على  املعر�ص  زّوار  وتعّرف 
االأخرى التي توثق لت�ريخ طويل من اال�ستغ�الت العلمية 
اخلوارزمي،  اجلغميني  حم��م��ود  ال��ع���مل  م��وؤل��ف���ت  م��ث��ل 
ال��ف��ل��ك م��و���س��ى ب��ن حم��م��د ق������س��ي زاده الرومي،  وع����مل 
يعود ت�ريخه� اإىل االأعوام 808 قبل الهجرة واأخرى م� 
1436-1364 والتي متت�ز بطبع�ته� ذات  بني االأعوام 
االأوراق املزخرفة والنقو�ص الب�رزة على االأغلفة، م� يدل 

على القيمة العريقة واالإتق�ن يف حفظه� وحم�يته�. 

الهيثمبنواحل�شنشينا�ابنموؤلفاتت�شم

»كلمات من ال�شرق«.. خمطوطات 
من موؤلفات العلوم و�شري رواده

ال�شارقةمنالكرميالقراآنلإذاعةوم�شتمتعم�شاهدمليون1.5ا�شتقطبت

م�شابقة »كاأنه هو«: 500 م�شارك… وقراءات املعيقلي والدو�شري الأكرث تقليدًا من ال�شغار  
درهماألف50اإىلت�شلماليةجوائزر�شدت

•• اأبوظبي-الفجر

،تراث جملة من ،2021 مايو -اآيار ل�شهر 259 العدد ،اأبوظبي يفشدر�
،والبحوث للدرا�شات زاي��د مبركز ،الإم���ارات ت��راث ن��ادي ي�شدرها التي
 “ حولدارت،مقالع�شرخم�شةت�شمنخا�ضملفعلىالعدد واحتوى

الأهازيج..غناءال�شعوب،“وت�شمنخم�شةع�شرمو�شوعا.
الأهازيجعن،الظاهريشم�شة�التحريررئي�شةكتبتالعددافتتاحيةويف
اأقدم من الأهازيج اأن اإىل فاأ�شارت ،العربية الإم��ارات دولة يف ال�شعبية
عن تعرب الأهازيج واأن ،الإم��ارات دولة يفال�شعبي الفني التعبري اأ�شكال
احلب م�شاعر من ،للمجتمع النف�شي وامل��زاج الجتماعية احلياة واق��ع
وت�شيف الأجيال تتناقلها ،وال�شكوى وال�شعادة واحلزن والغ�شب والفرح

.ويدعمهايغذيهاماوخربتهاجتاربهامنلها
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ت�شاركيف"بنيال�شماوالأر�ض" و"ن�شلالأغراب"

جنالء بدر: اأبحث عن الدراما ال�شعبة 
واأع�شق التحدى واملجازفة

اأم� عن تكرارالتع�ون مع املخرج حممد �س�مى فق�لت اإنه خمرج متميز 
الوجبة  للجمهور  ي��ق��دم  كيف  وي��ع��رف  ال��ن��ج���ح  م��ف��ردات  وميتلك 
ال�سهية التي يبحث عنه� ب�الإ�س�فة انه يقدم مدر�سة اخراجية 
ب�سكل خمتلف ومميز  الفن�ن  يقدم  به�  ي�ستطيع  خمتلفة 

جتعل اى فن�ن يتمنى التع�ون معه لو مب�سهد واحد.

اإعالن
م�سل�سل "ن�سل االأغراب" من اأ�سخم اإنت�ج�ت الدرام� 
التليفزيونية فى رم�س�ن 2021، ويجمع النجمني 
اأحمد ال�سق� واأمري كرارة للمرة االأوىل فى الدرام�، 
وي�س�رك فى بطولة العمل مى عمر، دي�ب، جنالء 
م�لك،  اأحمد  احلميد،  عبد  فردو�ص  اإدوارد،  ب��در، 
عم�د  جمعة،  حممد  �س�مى،  رمي  دا����ص،  اأح��م��د 
زي�دة، اأحمد فهيم، لي�ل عبد اخل�لق واآخرون، 
والعمل من ت�أليف واإخراج حممد �س�مى، 

اإنت�ج �سركة �سيرنجى
ال�سم�  "بني  وم�������س���ل�������س���ل 
يعر�ص  واالأر�ص" 
حلقة،   15 ف����ى 
ب���ط���ول���ة كل 
م������������ن: 

ه�نى 
���������س��������الم��������ة، 
اللوزى،  ي�سرا  درة، 
بدر،  ب��در، جنالء  �سو�سن 
مو�سى،  ن������دى  ن������وره�������ن، 

م�سطفى  ال�سلك�وى،  اأحمد  الليثى،  حممود  الغنى،  عبد  منى  بدير،  اأحمد 
ق�سة  م�أخوذة عن  والق�سة  اإ�سالم ح�فظ،  وح��وار  �سين�ريو  والعمل  دروي�ص، 

االأديب الكبري جنيب حمفوظ، اإخراج م�ندو العدل، اإنت�ج �سركة �سيرنجى.
�سبق ومت تقدمي الرواية فى فيلم يحمل نف�ص اال�سم، بطولة كل من: هند 
ومن  املليجي،  وحممود  اإبراهيم  املنعم  وعبد  الن�بل�سي  ال�سالم  وعبد  ر�ستم 
اجتم�عية  م�ستوي�ت  م��ن  �سخ�سي�ت  اإىل  وت��ط��رق  اأب��و���س��ي��ف،  ���س��الح  اإخ���راج 
ب�أحد املب�ين  وثق�فية واأعم�ر خمتلفة تتق�بل الأول مرة يف م�سعد كهرب�ئي 

يف الق�هرة.

الأغراب" و"الفتوة" ن�شل" ت�شابهات 3
اأث�رت الفن�نة جنالء بدر اعج�ب اجلمهور بدوره� يف م�سل�سل "ن�سل االأغراب" 
على  ولكن  االجتم�عى،  التوا�سل  من�س�ت  على  ب�سخ�سيته�  الكثري  واحتفى 
الت�س�به�ت  البع�ص ر�سد عدد من  اأن  اإال  ب�لدور  اإ�س�دة اجلمهور  الرغم من 
تلك  واإليكم  "الفتوة"  يف  و�سخ�سيته�  االأغراب"  "ن�سل  يف  �سخ�سيته�  بني 

الت�س�به�ت

نف�ضاملهنة
التي  املهنة  االأغراب" نف�ص  "ن�سل  ( يف م�سل�سل  بدر  امتهنت دهب ) جنالء 
امتهنته� يف م�سل�سل "الفتوة" فهي غ�زية يف امل�سل�سلني مع اختالف البيئة، 
يف  اأم���  غجري  اأ�سل  من  غ�زية  ب��دور  االأغراب" ق�مت  "ن�سل  م�سل�سل  ففي 

م�سل�سل "الفتوة" فق�مت بدور راق�سة يف يف اأحد املالهي الليلية.

حتبمنطرفواحد
ج�سدت جنالء بدر يف كل من م�سل�سل "ن�سل االأغراب" و"الفتوة" �سخ�سية 
ب من طرف واحد، ففي م�سل�سل "الفتوة" ك�نت حتب ي��سر  املراأة التي حتحُ
اأم��� يف م�سل�سل  ال�سعور ويحب مي عمر  يب�دله� نف�ص  جالل ولكنه ال 
� حتب من طرف واحد ع�س�ف الغريب اأو  "ن�سل االأغراب" فهي اي�سً

.� اأحمد ال�سق� والذي بدوره يحب جليلة اأو مي عمر اي�سً

يحبهااأ�شخا�ضلتبادلهمنف�ضامل�شاعر
على الرغم من اأنه� يف العملني حتب اأ�سخ��ص ال يب�دلونه� نف�ص 
امل�س�عر، اإال اأنه� يف كل من م�سل�سل "الفتوة" وم�سل�سل "ن�سل االأغراب" 
اآخرين ذو �سلطة ونفوذ ولكنه� ال ت�ستطيع مب�دلتهم نف�ص  اأفراد  ب من  حتحُ

امل�س�عر.
يف م�سل�سل "الفتوة" اأحبه� اأحمد �سالح ح�سني والذي ج�سد �سخ�سية الفتوة، 
وعلى الرغم من زواجه� منه اإال اأنه� مل ت�ستطع مب�دلته نف�ص امل�س�عر وظلت 
عم�د  الفن�ن  االأغراب" يحبه�  "ن�سل  م�سل�سل  يف  كذلك  ج��الل،  ي��سر  حتب 
� م�زالت حتب ع�س�ف الغريب على الرغم  زي�دة اأو بكري الظلط ولكنه� اي�سً

من عدم حبه له�.

اإجني املقدم : �شعيدة 
مب�شاركتي يف )الختيار 2(
اعتربت الفن�نة امل�سرية ال�س�بة اإجني املقدم اأن م�س�ركة اأّي فن�ن يف م�سل�سل 
)االختي�ر 2(، والذي يحُعر�ص ح�لي�ً يف رم�س�ن، هو اإ�س�فة له يف م�سريته 

الفنية، الأنه )عمل وطني(.
واأ�س�فت : )�سعيدة مب�س�ركتي يف هذا العمل، وهو جتربة متميزة مع عدد 
من النجوم، منهم )كرمي عبدالعزيز وب�سرى(، وتلقيت ردود اأفع�ل جيدة 
من اجلمهور والنق�د، من بداية عر�ص احللق�ت، وتر�سيحي للم�سل�سل ج�ء 
من املخرج بيرت ميمي، والت�سوير يتوا�سل منذ 7 اأ�سهر، و�سط اإجراءات 

احرتازية م�سددة من البداية(.
 )اإجني(، التي ج�ّسدت زوجة اأحد �سب�ط االأمن الوطني، والذي يوؤدي دوره 
�ستحمل  العمل،  من  املتبقية  )احللق�ت  ق�لت:  عبدالعزيز،  ك��رمي  الفن�ن 

مف�ج�آت عديدة للغ�ية، و�سوف تك�سف املزيد من االأ�سرار واالأحداث(.

اأع�������رب ال���ف���ن����ن اأح����م����د ع���ب���د اهلل 
حممود عن �سع�دته بردود االأفع�ل 
التي تلق�ه� على م�سل�سل "النمر" 
ام�م،  ع���دل  حممد  الفن�ن  بطولة 
ف�قت  االأف���ع����ل  ردود  اأن  م�����س��ي��ًف��� 
احلكمدار  �سخ�سية  على  توقع�ته 
الذى يج�سده� من خالل امل�سل�سل 
ب��ذل فيه� جم��ه��ودا كبريا  وال���ذى 

ن�ل اإعج�ب اجلميع.
ل�"اليوم  ت�����س��ري��ح���ت  يف  واأ����س����ف 
الأول  ب�لعمل  �سعيد  اأن���ه  ال�س�بع" 
مرة مع فن�ن كبري بحجم حممد 
ب��ي��ن��ه��م كيمي�  اإم��������م ح���ي���ث ج���م���ع 
�سع�دته  اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  خمتلفة، 

ب�لعمل مع ب�قى فريق العمل.
حممد  بطولة  "النمر"  م�سل�سل 
اإم�م، وهن� الزاهد، وحممد ري��ص، 
ون���رم���ني ال��ف��ق��ى، وب��ي��وم��ى ف����وؤاد، 
اأن�������ور، وحم���م���ود ح�فظ،  وخ����ل���د 
مهران،  وحم��م��د  ال�سريف،  ووالء 
واأح�����م�����د ح��������الوة، وح����ج�����ج عبد 
واأحمد  ح���الوة،  واأح��م��د  العظيم، 

نور،  وم���وؤم���ن  ع��ب��د اهلل حم���م���ود، 
العزب  ����س���الح  حم���م���د  وت����أل���ي���ف 
واإخراج �سريين ع�دل واإنت�ج �سركة 

�سيرنجى.
وي�����س���رك اأح��م��د ع��ب��داهلل حممود 
م�لو�ص  "اللى  م�سل�سل  يف   ��� اأي�����سً
ي��سمني  ال��ف��ن���ن��ة  ب��ط��ول��ة  كبري" 
عبدالعزيز واحمد العو�سى، ون�لت 

�سخ�سيته اعج�ب اجلميع .
كبري"  م����ل���و����ص  "اللى  م�����س��ل�����س��ل 
ي��سني  حم����م����ود  ع����م����رو  ت����أل���ي���ف 
واإنت�ج  ف��ك��رى  م�سطفى  واإخ�����راج 
�����س����رك����ة �����س����ي����رنج����ى، وب����ط����ول����ة: 
ي��������س���م���ني ع���ب���د ال���ع���زي���ز واأح���م���د 
ودين�  ال�س�وى،  وخ�لد  العو�سى، 
الغنى،  عبد  �سعيد  واأح��م��د  ف����وؤاد، 
ودن����ي����� ع���ب���د ال����ع����زي����ز، وحم���م���ود 
ال�����س��ي��د، وبدرية  واإمي������ن  ح���ف��ظ، 
طلبة و ع�يدة ري��ص وفتوح اأحمد 
ي��سني  وحم��م��ود  الرافعى  واأح��م��د 
وتدور  االأتربى  "جونيور" وهدى 

اأحداثه فى اإط�ر اجتم�عى اأك�سن.

الذي  راج���ل(،  )�سل  م�سل�سل  يف  م�س�ركته�  ن��ور  اللبن�نية  الفن�نة  و�سفت 
يحُعر�ص �سمن ب�قة )درام� رم�س�ن(، ب�أنه� متثل )مرحلة مهمة( اأو )حمطة 

اأهم  )يحُعد من  ل���)ال��راي(:  ت�سريح  الفنية، م�سيفة يف  مهمة( يف م�سريته� 
اإىل  اإ�س�فة  الفنية،  م�سريتي  خالل  بتقدميه�  قمت  التي  الفنية  االأعم�ل 

اأنه ير�سد ق�سية اجتم�عية تحُع�ين منه� البن�ت، وحتم�ست للغ�ية عندم� 
ال�سخ�سية جديدة ومركبة ومل  اأن  العمل، وم� جذبني  �سين�ريو  ق��راأت 

م بهذه التجربة يف االأعم�ل ال�س�بقة(. اأقحُ
ابنة  برع�ية  تقوم  طبيبة  وه��ي  )م��ل��ك(،  دور  )اأدي���ت  واأ���س���ف��ت: 

اأحداث  وت��دور  للح�دث،  تعّر�سه�  عقب  ج��الل،  ي��سر  الفن�ن 
كثرية تب�ع�ً قدمت مف�ج�آت كثرية يف احللق�ت، وك�نت قريبة 
م��ن ال��ن������ص، وت����زداد م��ع احل��ل��ق���ت )ن�����س��ب( امل�����س���ه��دة، وهذا 
اأثن�ء  �سعوب�ت  تواجه  مل  اأنه�  ن��ور  ك��ث��رياً(.واأك��دت  اأ�سعدين 

وينتهي  قليلة،  �س�ع�ت  الت�سوير  من  ويتبقى  امل�سل�سل  ت�سوير 
و�سعيدة  للغ�ية  ممتعة  العمل  كوالي�ص  اأن  اإىل  الفتة  كله،  العمل 

بتكرار التع�ون مع الفن�ن ي��سر جالل، )الأنه من اأهم الفن�نني ومل 
اأتردد يف اأّي اأعم�ل اأم�مه، واأي�س�ً العمل مع نرمني الفقي ك�ن ممتع�ً(.

ويف �س�أن اآخر، ق�لت نور: )اأقوم ح�لي�ً ب�لتح�سري لفيلم جديد، تدور اأحداثه 
االآن  ويتم  ع��ز،  اأحمد  امل�سري  الفن�ن  مع  ب�لتع�ون  واالأك�سن،  املغ�مرات  اإط���ر  يف 

التح�سري ومب��سرة الت�سوير بعد عيد الفطر(.

اإنها :"ال�شابع اليوم" بتليفزيون لها مداخلةفىبدر جنالءالنجمة قالت
فى يعر�شان العام هذا الرم�شانى املاراثون فى عملني تقدمي على وافقت
م�شل�شلهوالأولفالعمل،رف�شهمايتماأنميكنلالعملنيلأنواحدتوقيت
الكبار النجوم من جمموعة بطولته فى وي�شارك والأر�ض"  ال�شما بني"
املخرج اإخ��راج من الثانى والعمل ،العدل ماندو مثل مهم خمرجواإخ��راج
وبطولة الفنى الو�شط فى املخرجني اأه��م من يعترب وال��ذى شامى� حممد
ن�شل"وهوكرارةواأمريال�شقااأحمدمثلالفنعاملفىكبريا�شملهماجنمان
حلقة15الأولوالعملمتاماخمتلفنيالدوريناأناإىلبالإ�شافة،"الأغراب
ال�شعبةالدراماعنبحثتحيث،التحدىقبلتاأنهااإلشعوبته�ورغم،فقط
داخلامل�شاهدمعظمت�شويرفىكانتال�شعوبةاأناإىللفتة،املجازفةوعن
عليهاجديدةالتجربة هذهواعتربت النجوم من كبريعددو�شط امل�شعد

وتعلمتمنهاالكثري.

اأحمد عبد اهلل حممود: ردود 
الأفعال فاقت توقعاتي

نور: )�شل راجل( 
حمطة مهمة يف 
م�شريتي الفنية
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ال�شيام قبل بدء نظام غذائي جديد 
ي�شاعدك يف احل�شول على نتائج اأف�شل

اأظهرت درا�سة جديدة اأن ال�سي�م ملدة خم�سة اأي�م قبل البدء بنظ�م غذائي 
جديد ميكن اأن ي�س�عد يف التمهيد لتحول ج�سم ال�سخ�ص.

وت����وؤدي ف��رتة ت��ن���ول ال��ط��ع���م املقيد اإىل ت��غ��ي��ريات ك��ب��رية يف ج��ه���ز املن�عة 
وميكروبيوم االأمع�ء، م� يعزز فوائد فقدان الوزن.

واأظهر الب�حثون يف الدرا�سة اأن االأ�سخ��ص الذين ي�سومون قبل بدء نظ�م 
غذائي، على غرار حمية البحر االأبي�ص املتو�سط   ملدة ثالثة اأ�سهر، يفقدون 
املزيد من الوزن ويكون موؤ�سر كتلة اجل�سم لديهم اأقل من اأولئك الذين ال 

يفعلون ذلك، كم� الحظوا اأي�س� انخف��ص �سغط الدم لديهم.
االأبح�ث  مركز  من  للدرا�سة  الرئي�سي  امل��وؤل��ف  م�يفيلد،  اأن��درا���ص  ويقول 
التجريبية وال�سريرية )ECRC( يف برلني: "التحول اإىل نظ�م غذائي 
�سحي له ت�أثري اإيج�بي على �سغط الدم. واإذا ك�ن النظ�م الغذائي ي�سبقه 

�سي�م، ف�إن هذا الت�أثري يزداد حدة".
وق�م ب�حثون من اأمل�ني� بتجنيد 71 �سخ�س� يع�نون من متالزمة التمثيل 
الغذائي، وهو ا�سم احل�لة التي يع�ين منه� اأولئك الذين يع�نون من مر�ص 

ال�سكري وال�سمنة وارتف�ع �سغط الدم اأي�س�.
ومت و�سعهم جميع� يف خطة نظ�م غذائي ت�سمى DASH )النهج الغذائي 

لوقف ارتف�ع �سغط الدم( من قبل فريق من اخلرباء ملدة ثالثة اأ�سهر.
املتو�سط   الغذائي  االأبي�ص  البحر  نظ�م  ح��ول   DASH نظ�م  ويتمحور 
ال�سهري وي�سمل الف�كهة واخل�سروات ومنتج�ت احلبوب الك�ملة واملك�سرات 

والبقول واالأ�سم�ك واللحوم البي�س�ء اخل�لية من الدهون.
ولكن مت توجيه ن�سف امل�س�ركني يف الدرا�سة لل�سي�م ملدة خم�سة اأي�م قبل 

بدء النظ�م اجلديد.
لل�سي�م  املدى  طويل  الت�أثري  هي  الرئي�سية  النتيجة  اإن  الب�حثون  ويقول 

على خف�ص �سغط الدم من امل�ستوي�ت املرتفعة.
ي�سوموا  مل  الذين  اأولئك  من  اأك��رب  وزن���  �س�موا  الذين  اأولئك  فقد  كم� 

ولكنهم اتبعوا نف�ص النظ�م الغذائي.
وانخف�ص موؤ�سر كتلة اجل�سم يف جمموعة ال�سي�م من حوايل 34 اإىل 32 

يف ثالثة اأ�سهر، وهو انخف��ص مهم من الن�حية االإح�س�ئية.
اأي  يف  ملحوظ  ف��رق  هن�ك  يكن  مل  ال�س�ئمة،  غري  للمجموعة  وب�لن�سبة 
من املقي��سني. ومتت مراقبة ا�ستج�بة اجله�ز املن�عي وميكروبيوم االأمع�ء 
التوايل، وكذلك  ال��رباز، على  ال��دم وعين�ت  عن كثب من خالل اختب�رات 

االأ�سخ��ص الذين مت وزنهم ب�نتظ�م.
وك�سفت النت�ئج اأنه اأثن�ء ال�سي�م، يزداد اإنت�ج بكتريي� االأمع�ء املفيدة التي 

تك�سر االألي�ف الإنت�ج مواد كيمي�ئية م�س�دة لاللته�ب�ت.
وت�س�عد التغيريات االأخرى يف تقليل ارتف�ع �سغط الدم حيث يتك�ثر عدد 

البكتريي� اجليدة ب�سرعة.
اأي���م وبداأ  ال�سي�م ملدة خم�سة  انته�ء فرتة  بعد  اأن��ه حتى  الب�حثون  ووج��د 
ال�سخ�ص يف تن�ول االأطعمة ال�سلبة مرة اأخرى، ظلت التغيريات االإيج�بية 
ق�ئمة. ويو�سح الدكتور دومينيك مولر، املوؤلف امل�س�رك يف الدرا�سة: "ظل 
موؤ�سر كتلة اجل�سم و�سغط الدم واحل�جة اإىل االأدوية اخل�ف�سة لل�سغط 
اأقل على املدى الطويل بني املتطوعني الذين بداأوا نظ�م� غذائي� �سحي� 

ب�ل�سي�م ملدة خم�سة اأي�م".

ال�شم؟ حا�شةيفالثعبان ي�شتخدمه الذي الع�شو هو ما •
ل�س�نه

؟ اليورانيوم معدن مكت�شف من •
الكيمي�ئي االمل�ين م�رتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

الأخ�شر؟ لونه النبات تعطي التي املادة ا�شم ما •
الكلوروفيل

العامل؟ يفللزهور اإنتاجًا الأكرث الدولة ما •
هولندا

الواحدة؟ اخليارحبةيفللماء املئوية الن�شبة ما •
96%

مطهر. اأقوى  هو  الدموع  ب��سم  يعرف  الذي  و  ب�لعينني  املحيط  ال�س�ئل  اأن  تعلم  • هل 
االإن�س�ن.  يبكي  عندم�  املخ  يفرزه�  لالأمل  م�سكنة  كيمي�ئية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 

و  العجز  و  الهرم  اأ�س�به�  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطح�ل  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 
ي�س�ركه يف هذه املهمة الكبد. 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�س�ن  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�س�ن يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينم� جلد الفيل خ�ل من هذه الغدد ب��ستثن�ء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل الع�دي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومي�ً .. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد ط�ف 

حول الع�مل �ستة مرات. 
ثم�نني �سربة يف  الع�دي  االإن�س�ن  قلب  فعدد �سرب�ت   ، اجل�سم  تت�أثر بحجم  القلب  نب�س�ت  اأن  تعلم  • هل 
اأم� قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الف�أر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرب�ته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزه�   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��والدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومي�ً 

ت�س�عد كثرياً على رع�ية �سحته الع�مة .. 
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الكرزفوائد
الغنية  الثم�ر  من  الكرز 
ب����ل���ط����ق���ة ومب�������س����دات 
التي  امل���ه���م���ة  االأك���������س����دة 
التخل�ص من  له� دور يف 
الن�جتة  احل���رة  اجل����ذور 

عن ال�سرر الت�أك�سدي.
احل�مل  ي�����س���ع��د  ال���ك���رز 
ال����ت����خ����ف����ي����ف من  ع����ل����ى 
ح�لة  اأو  الع�سالت  اآالم 
القوة  بفقدان  اإح�س��سه� 

والن�س�ط
ا�ستهالك الكرز يومي�ً من قبل احل�مل ي�س�عده� على الوق�ية من �سكري 
م�ستوي�ت  وتنظيم  امت�س��ص  يح�سن  فهو  –فعلي�ً-  املري�سة  ومع  احلمل، 

ال�سكر يف الدم.
الكرز ميتلك القدرة على حت�سني النوم واملزاج واالأداء املعريف. 

تن�ول احل�مل للكرز احللو مدة �سهر يخفف من اأعرا�ص القلب، وال�سكتة 
الدم�غية، وا�سطراب�ت املن�عة الذاتية، كم� اأنه عالج لل�سع�ل.

املف��سل  واآالم  وال��ت��ورم  االلته�ب�ت  م��ن  حت��د  ال��ك��رز  يف  احل��م��راء  ال�سبغة 
التي ع�دة م� ت�س�يق احل�مل، كم� اأن احتواء الكرز على البوت��سيوم يجعل 
احل�مل حتتفظ ب�مل�ء، وت�سبط �سغط الدم يف اجل�سم، وب�لت�يل متنع خطر 

ت�سمم احلمل.
التغلب على  احل���م��ل على  ي�س�عد  ي��وم  ك��ل  ال��ك��رز  م��ن ع�سري  ك��وب  �سرب 
ا�سطراب�ت النوم، وفيت�مني"c" املوجود بداخله يقوي االأوعية الدموية، 

وي�س�عد على �سخ م� يكفي من الدم اإىل اجلنني.

ك�ن هن�ك رجل بخيل جدا رغم غن�ه ويعي�ص عي�سة الفقراء وال ي�أكل وا�سرته القليل وال ي�سرتي لهم طلب�تهم 
اال ن�درا، يقب�ص على امواله وك�أنه يقب�ص على الدني� بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه وال ف�ئدة 
. يف احد االي�م مر�ص ابنه الكبري �س�مل مر�ص �سديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�سر الرجل وهو 
... جل�ست االم واطف�له� يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ص عند اهلل هذه وديعته ف�تركه� تذهب 
اخيهم الذي ي�س�رع املوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجه� كل اوالدن� �سيموتون النهم ال ي�أكلون ال يتغذون نحن 
نعي�ص يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �س�أخرج واعمل يف بيت الن��ص واطعم اطف�يل 

ففزع الرجل وق�ل كفي عن هذا الهراء كل الن��ص متر�ص وكلهم ميوتون فق�لت بخلك هو مر�سن� .
ويف و�سط هذا املرار ج�ء �سديق� له معروف عنه التقوى والورع ف�أخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له ب�ل�سف�ء وبعد 
ان انتهى ق�ل له ان هذه الدني� اي�مه� معدودة مهم� كرثت واذا ك�ن اهلل يعطين� فهو يعطين� لن�سكره ويزيدن�، 
اذا مر�ص ابنك االن ف�سيمر�ص غريه بعد ثم ثم ي�تي وقت ي�سيع فيه م� معك .. ي� اب� �س�مل حتدث بنعمة 
ربك وال تنكره� . انت ال تت�سدق، وال تطعم اطف�لك وزوجتك .. انت ال توؤدي فر�ص اهلل توفريا للمي�ه .. ال 
تدفع زك�ته بخال .. مل حتج لبيته خم�فة على نقودك ان تنق�ص، ا�سي�ء كثرية تفعله� تغ�سب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�س�أل نف�سك م� النه�ية، ي� اب� �س�مل، كل م� ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�س�كم ب�ل�سدقة .. 
ان�سرف الرجل وترك اب� �س�مل يفكر طوال الليل وعند الفجر �س�ح املوؤذن ب�لنداء و�سوته اجلميل يدعو عب�د 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل ف�أن�سل اب� �س�مل يتو�س�أ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�سر وملرة االوىل يف حي�ته نقودا مي�سكه� يف يده عن قن�عة ويخرج لل�س�رع مت�سرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �س�مل ب�ل�سف�ء، وقد ك�نت عين�ه تدمع وهو 
يطلب ال�سف�ء ل�س�مل .. اي�م قليلة مرت وبداأ �س�مل ي�ستعيد �سحته وع�فيته فعم الفرح البيت خ��سة ان اب �س�مل 

قد كره بخله واطلق لزوجته امل�ل ت�سرف منه بدون ان تن�سي �سدقة الفقراء الن اي�م الدني� معدودة . 

B12 اأكرث �سيوع� مم� يدركه الكثريون مع االآث�ر املرتتبة  يعترب نق�ص فيت�مني 
على هذا االأمر اأي�س�.

�سروري  اأن��ه  حيث  للج�سم،  ال�سحي  للت�سغيل  مهم�  مكون�   B12 فيت�مني  ويعد 
اأن تتطور عالم�ت النق�ص ببطء �سديد، اإمن�  ل�سنع خالي� الدم احلمراء. وميكن 
عالمت�ن حتذيرت�ن رئي�سيت�ن تظهران على وجهك مب� يف ذلك اأمل الع�سب الوجهي 

والريق�ن.
ويعد االأمل يف الوجه اأو االأمل الع�سبي يف الوجه عالمة حتذيرية مل�ستوي�ت منخف�سة 
 The Thyroid Patient ل�  B12 يجب البحث عنه� يف الوجه، وفق�  من 

.Advocacy
وت�بعت: "ع�دة م� ي�سعر ب�الأمل يف ج�نب واحد فقط من الوجه يف كل مرة. وهذا 
االأمل يختلف كثريا لدرجة اأنه �سيكون من ال�سعب و�سف كل االحتم�الت. وميكن 
اأن يكون اأمل� خفيف� يف عظم اخلد اأ�سفل العني مب��سرة. وميكن اأن يكون اأي�س� اأمل� ح�دا 
يف اجلبهة، ينزل اأحي�ن� من فروة الراأ�ص اإىل ح�فة االأنف. وقد يكون هذا اأمرا موؤمل� 

ولكنه ع�دة م� يكون ع�برا".
فيت�مني  نق�ص  اأن   ،MD Edge Neurology يف  نحُ�سرت  درا���س��ة  ووج���دت 
B12 قد ي�سبب اأمل� ع�سبي� منعزال يف الوجه، مع اإح�س��ص ب�نخف��ص اللم�ص واالأمل، 

ف�سال عن التنميل يف اجل�نب امل�س�ب.
وق�ل الدكتور جيتندرا ب�رواه، طبيب االأع�س�ب: "ك�ن من غري املتوقع اإىل حد م� اأن 

يت�سبب نق�ص فيت�مني B12 يف حدوث اأمل ع�سبي منعزل يف الوجه".
وت�بع: "اأحي�ن� يكون عالج اأمل الع�سب الوجهي �سعب� للغ�ية، وقد يخ�سع املر�سى 

يف كثري من االأحي�ن للعالج بطرق متعددة دون جن�ح كبري".
�سفراء  م�سحة  لديه  اأو  �س�حب�،   B12 فيت�مني  بنق�ص  امل�س�ب  يبدو  م���  وغ�لب� 

خفيفة على اجللد، وهي ح�لة تحُعرف ب�لريق�ن. 
ويرجع �سبب هذا التغري اللوين اإىل ت�أثر اإنت�ج خالي� الدم احلمراء يف اجل�سم، م� 

يوؤدي اإىل نوع من فقر الدم ي�سمى فقر الدم اخلبيث.
وقد ت�سمل اأعرا�ص فقر الدم اخلبيث: االإ�سه�ل وفقدان ال�سهية والريق�ن.

عالمتان حتذيرتان رئي�شيتان لنق�س فيتامني B12 تظهران على الوجه!

�شيليناغوميزتتحدثعلىخ�شبةامل�شرحاأثناءت�شجيلحفلجمعالتربعاتVax Liveيفاإجنلوود،كاليفورنيا.افب


